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                                        เลมที่  23  หนา  1 
 
                                            ขุทฺทกนิกาย   
                                        วิมานวตฺถุอฏกถา   
 
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                        คนฺถารมฺภกถา   
                มหาการุณิก  นาถ                  เยฺยสาครปารคุ   
                วนฺเท  นิปุณคมฺภีร-                  วิจิตฺรนยเทสน ฯ   
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺนา                  เยน  นิยฺยนฺติ  โลกโต   
                วนฺเท  ตมุตฺตม  ธมฺม                  สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ   
                สลีาทิคุณสมฺปนฺโน                   ิโต  มคฺคผเลสุ  โย   
                วนฺเท  อริยสงฺฆ  ต                  ปุ ฺกฺเขตฺต  อนุตฺตร ฯ   
                วนฺทนาชนิต  ปุ ฺ                 อิติ  ย  รตนตฺตเย   
                หตนฺตราโย  สพฺพตฺถ                  หุตฺวาห  ตสฺส  เตชสา ฯ   
                เทวตาหิ  กต  ปุ ฺ                  ย  ย  ปุรมิชาติสุ   
                ตสฺส  ตสฺส  วิมานาทิ-                  ผลสมฺปตฺติเภทโต ฯ   
                ปจฺุฉาวเสน  ยา  ตาส                  วิสฺสชชฺนวเสน  จ   
                ปวตฺตา  เทสนา  กมฺม-                  ผลปจฺจกฺขการินี ฯ   
                วิมานวตฺถุ  อิจฺเจว                  นาเมน  วสิโน  ปุเร   
                ย  ขุทฺทกนิกายสฺมึ                  สงฺฆายึสุ  มเหสโย ฯ    
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                ตสฺสา  หมวลมฺพิตฺวา          โปราณฏกถานย   
                ตตฺถ  ตตฺถ  นทิานานิ          วิภาเวนฺโต  วิเสสโต ฯ   
                สวิุสุทฺธ  อสงฺกิณฺณ                  นิปุณตฺถวินิจฺฉย   
                มหาวิหารวาสีน                  สมย  อวิโลมย ฯ   
                ยถาพล  กริสฺสามิ                  อตฺถสวณฺณน  สุภ   
                สกฺกจฺจ  ภาสโต  ต  เม          นิสามยถ  สาธโวติ ฯ   
        ตตฺถ  วิมานานีติ  วิสิฏมานานิ  เทวตาน  กีฬา- 
นิวาสฏานานิ ฯ  ตานิ  ห ิ ตาส  สุจริตกมฺมานุภาวนิพฺพตฺตานิ   
เอกโยชนิกทวิฺโยชนิกาทิปมาณวิเสสยุตฺตตาย  นานารตนสมุชฺชลานิ  
วิจิตฺตวณฺณสณฺานานิ  โสภาติสยโยเคน  วิเสสโต  มานนียตาย   
จ  วิมานานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  วิมานาน  วตฺถุ  การณ  เอติสฺสาติ   
วิมานวตฺถุ  ปนฺเต  โสวณฺณมยนฺติอาทินยปฺปวตฺตา  
เทสนา ฯ  นทิสฺสนมตฺต ฺเจต  ตาส  เทวตาน  รูปโภคปริวาราทิ- 
สมฺปตฺติโย  ตนิพฺพตฺตกกมฺม ฺจ  นิสฺสาย  อิมิสฺสา  เทสนาย   
ปวตฺตตฺตา ฯ  วิปากมุเขน  วา  กมฺมนฺตรมานสฺส  การณภาวโต   
วิมานวตฺถูติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตยิท  เกน  ภาสิต  กตฺถ  ภาสิต  กทา  ภาสิต  กสฺมา  
จ  ภาสิตนฺติ  วุจฺจเต  อิท  หิ  วิมานวตฺถุ  ทุพฺพิเธน  ปวตฺต   
ปุจฺฉาวเสน  จ  วิสฺสชฺชนวเสน  จ ฯ  ตตฺถ  วิสฺสชฺชนคาถา  
ตาหิ  ตาหิ  เทวตาหิ  ภาสิตา ฯ ปุจฺฉาคาถา  ปน  กาจิ    
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ภควตา  ภาสิตา  กาจิ  สกกฺาทีหิ  กาจิ  สาวเกหิ  เถเรหิ ฯ 
ตตฺถาป  เยภุยฺเยน  โย  โส  กปฺปาน  สตสหสฺสาธิก  เอก   
อสงฺเขฺยยฺย  พุทฺธสฺส  ภควโต  อคฺคสาวกภาวาย  ปุ ฺาณ- 
สมฺภาเร  สมฺภรนฺโต  อนกฺุกเมน  สาวกปารมิโย  ปเูรตฺวา   
ฉฬภิ ฺา  จตุปฏิสมฺภิทาทิคุณวิเสสปริวารสฺส  สกลสฺส   
สาวกปารมิาณสฺส  มตฺถก  ปตฺโต  ทุติเย  อคฺคสาวกฏาเน  
 ิโต  อิทฺธิมนฺเตสุ  จ  ภควตา  เอตทคฺเค  ปโต  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ  เตน  ภาสิตา ฯ   
        ภาสนฺเตน  จ  ปม  ตาว  โลกหิตาย  เทวจาริก   
จรนฺเตน  เทวโลเก  เทวตาน  ปุจฺฉาวเสน  ปุน  ตโต  
มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  มนุสฺสาน  ปุ ฺผลสฺส  ปจฺจกฺขกรณตฺถ   
ปุจฺฉ  วิสฺสชฺชน ฺจ  เอกชฺฌ  กตฺวา  ภควโต  ปเวเทตฺวา  
ภิกฺขูน  ภาสิตา  สกฺเกน  ปุจฺฉาวเสน  เทวตาหิ  ตสฺส   
วิสฺสชฺชนวเสน  ภาสิตาป  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ภาสิตาเอว ฯ 
เอว  ภควตา  เถเรหิ  จ  เทวตาหิ  จ  ปุจฺฉาวเสน  เทวตาหิ   
ตสฺสา  วิสฺสชฺชนวเสน  จ  ตตฺถ  ตตฺถ  ภาสิตา  ปจฺฉา  ธมฺมวินย   
สงฺฆายนฺเตหิ  ธมฺมสงฺฆาหเกหิ  เอกโต  กตฺวา  วิมานวตฺถุ   
อิจฺเจว  สงฺคห  อาโรปตา ฯ  อย  ตาเวตฺถ  เกน  ภาสิตนฺติ   
อาทีน  ปทาน  สงฺเขปโต  สาธารณโต  วิสฺสชชฺนา ฯ   
        วิตฺถารโต  ปน  เกน  ภาสิตนฺติ  ปทสฺส  อโนมทสฺสิสฺส    
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ภควโต  ปาทมูเล  กตปณิธานโต  ปฏาย  มหาเถรสฺส   
อาคมนียปฏิปทา  กเถตพฺพา  สา  ปน  อาคมฏกถาสุ  ตตฺถ 
ตตฺถ  วิตฺถารติาติ  ตตฺถ  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
อสาธารณโต  กตฺถ  ภาสิตนฺติอาทีน  ปทาน  วิสฺสชชฺนา  
ตสฺส  ตสฺส  วิมานสฺส  อตฺถวณฺณนานเยเนว  อาคมิสฺสติ ฯ   
        อปเร  ปน  ภณนฺติ  เอกทิวส  อายสฺมโต  มหาโมคฺ- 
คลฺลานสฺส  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสสฺ  เอว  เจตโส  ปริวิตกโฺก   
อุทปาทิ  เอตรหิ  โข  มนสฺุสา  อสติป  วตฺถุสมฺปตฺติยา   
เขตฺตสมฺปตฺติยา  อตฺตโน  จ  จิตฺตปสาทสมฺปตฺติยา  ตานิ  
ตานิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา  อุฬารสมฺปตฺตึ   
ปจฺจนุโภนฺติ  ยนฺนูนาห  เทวจาริก  จรนฺโต  ตา  เทวตา  
กายสกฺขึ  กตฺวา  ตาหิ  ยถปูจิต  ปุ ฺ  ยถาธิคต ฺจ   
ปุ ฺผล  กถาเปตฺวา  ตมตฺถ  ภควโต  อาโรเจยฺย  เอว  เม 
สตฺถา  คคนตเล  ปุณฺณจนฺท  อุฏาเปนฺโต  วิย  มนุสฺสาน  
กมฺมผล  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  อปฺปกานมฺป  การาน  
อายตนคตาย  สทฺธาย  วเสน  อุฬารผลต  วิภาเวนฺโต  ต  ต   
วิมานวตฺถุ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  มหตึ  ธมฺมเทสน  
ปวตฺเตสฺสติ  สา  โหติ  พหุชนสฺส  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย   
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ  โส  อาสนา  อุฏหิตฺวา  รตฺตทุปฏ  
นิวาเสตฺวา  อปร  รตฺตทุปฏ  เอกส  กตฺวา  สมนฺตโต   
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ชาติหิงฺคุลิกธารา  วิชฺชลุตา  วิย  ส ฺฌาปภานุร ฺชิโต  วิย  จ  
ชงฺคโม  อ ฺชนคิริสิขโร  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  อตฺตโน  อธิปฺปาย  อาโรเจตฺวา  ภควตา   
อนุ ฺาโต  อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  
กตฺวา  อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  
วุฏาย  อิทฺธิพเลน  ตขณ ฺเว  ตาวตึสภวน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  
ตตฺถ  ตาหิ  ตาหิ  เทวตาหิ  ยถูปจิต  ปุ ฺกมฺม  ปุจฺฉิ  ตสฺส  
ตา  กเถสุ ฯ  ตโต  มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  ต  สพฺพ  ตตฺถ   
ปวตฺติตนิยาเมเนว  ภควโต  อาโรเจสิ  ต  สมนุ ฺโ  สตฺถา  
อโหสิ ฯ  อิจฺเจต  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  วิตฺถาเรน   
ธมฺม  เทเสสีติ ฯ   
        ต  ปเนต  วิมานวตฺถุ  วินยปฏก  สุตฺตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏกนฺติ   
ตีสุ  ปฏเกสุ  สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺน ฯ ทีฆนิกาโย  
มชฺฌิมนิกาโย  สยุตฺตนิกาโย  องฺคุตฺตรนิกาโย  ขุททฺกนิกาโยติ   
ป ฺจสุ  นิกาเยสุ  ขุทฺทกนกิายปริยาปนฺน  สุตฺต  เคยยฺ   
เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  
เวทลฺลนฺติ  นวสุ  สาสนงฺเคสุ  คาถาสงฺคห ฯ   
                ทวฺาสีติ  พุทฺธโต  คณฺหึ          เทฺว  สหสฺสานิ  ภิกฺขุโต   
                จตุราสีติ  สหสฺสานิ                  เย  เม  ธมมฺา  ปวตฺติโนติ   
เอว  ธมฺมภณฺฑาคาริเกน  ปฏิ ฺาเตสุ  จตุราสีติยา   
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ธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ  กติปยธมฺมกฺขนฺธสงฺคห ฯ  วคฺคโต  ปวคฺโค   
จิตฺตลตาวคฺโค  ปาริจฺฉตฺตกวคฺโค  ม ฺชิฏกวคฺโค  มหารถวคฺโค   
ปายาสิวคฺโค  สุนิกฺขิตฺตวคฺโคติ  สตฺต  วคฺคา ฯ  วตฺถุโต  ปเม   
วคฺเค  สตฺตรส  วตฺถูน ิ ทติุเย  เอกาทส  ตติเย  ทส  จตุตฺเถ  
ทฺวาทส  ป ฺจเม  จตุทฺทส  ฉฏเ  ทส  สตฺตเม  เอกาทสาติ   
อนฺตรวิมานาน  อคฺคหเณ  ป ฺจาสีติ  คหเณ  ปน  เตวีสสต  
วตฺถูนิ  คาถาโต  ปน  ทิยฑฺฒสหสฺสคาถา ฯ  ตสฺส  วคฺเคสุ   
ปวคฺโค  อาทิ  วตฺถูส ุ โสวณฺณปวตฺถุ  อาทิ  ตสฺสาป  
ป  เต  โสวณฺณมยนฺติ  คาถา  อาทิ ฯ   
                                ___________________  
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                                        อิตฺถิวิมานวตฺถุ   
                                        ปโม  ปวคฺโค  
 
                                ปมปวิมานวณฺณนา   
        ตตฺถ  ปมวตฺถุสฺสาป  อย  อฏ ุปฺปตฺติ ฯ  ภควติ   
สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  
ร ฺา  ปเสนทิโกสเลน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺตาห   
อสทิสทาเน  ปวตฺติเต  ตทนุรูเปน  อนาถปณฺฑิเกน  มหาเสฏ ินา   
ตโย  ทิวเส  ตถา  วิสาขาย  มหาอุปาสิกาย  มหาทาเน  
ทินฺเน  อสทิสทานสฺส  ปวตฺติ  สกลชมฺพุทีเป  ปากฏา  อโหส ิฯ 
อถ  มหาชโน  ตตฺถ  ตตฺถ  กถ  สมฏุาเปสิ  กึ  นุ  โข 
เอว  อุฬารวิภวปริจฺจาเคเนว  ทาน  มหปฺผลตร  ภวิสฺสติ   
อุทาหุ  อตฺตโน  วิภวานุรปูปริจฺจาเคนาปติ ฯ  ภิกฺขู  ต  กถ   
สุตฺวา  ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  น  ภิกฺขเว  เทยฺยธมฺม- 
สมฺปตฺติยาว  ทาน  มหปฺผลตร  ภวิสสฺติ  อถ  โข  จิตฺตปสาท- 
สมฺปตฺติยา  จ  เขตฺตสมฺปตฺติยา  จ  ตสฺมา  กุณฺฑกมฏุ ิมตฺตมฺป   
ปโลติกามตฺตมฺป  ติณสนฺถารมตฺตมฺป  ปณฺณสณฺารมตฺตมฺป   
ปูติมุตฺตหรีตกมตฺตมฺป  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา  ทกฺขิเณยฺยปุคฺคเล   
ปติฏาปต  ตมฺป  มหปฺผลตร  ภวิสฺสติ  มหาชุติก   
มหาวิปฺผารนฺติ  อาห ฯ    
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ตถา  หิ  วุตฺต  สกฺเกน  เทวานมินฺเทน   
                นตฺถิ  จิตฺเต  ปสนฺนมฺหิ          อปฺปกา  นาม  ทกฺขิณา   
                ตถาคเต  วา  สมฺพุทฺเธ          อถ  วา  ตสฺส  สาวเกติ ฯ   
        สา  ปเนสา  กถา  สกลชมฺพุทีเป  วิตฺถาริกา  อโหสิ ฯ  
มนุสฺสา  สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน  ยถาวิภว   
ทานานิ  เทนฺติ  เคหงฺคเณ  ปานีย  อุปฏเปนฺติ  ทฺวาร- 
โกฏเกสุ  อาสนานิ  เปนฺติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  อ ฺตโร   
ปณฺฑปาตจาริโก  เถโร  ปาสาทิเกน  อภิกฺกนฺเตน  ปฏิกฺกนฺเตน   
อาโลกิเตน  วิโลกิเตน  สมิ ฺชิเตน  ปสาริเตน  โอกฺขิตฺตจกฺขุ   
อิริยาปถสมฺปนฺโน  ปณฺฑาย  จรนฺโต  อุปกฏเ  กาเล  อ ฺตร  
เคห  สมฺปาปุณิ ฯ  ตตฺเถกา  กุลธีตา  สทฺธา  ปสนฺนา  เถร  
ปสฺสิตฺวา  ส ฺชาตคารวพหุมานา  อุฬารปติโสมนสฺส  อุปฺปาเทตฺวา   
เคห  ปเวเสตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  ป  ป ฺา- 
เปตฺวา  ตสฺส  อุปร ิ ปตก  มฏวตฺถ  อตฺถริตฺวา  อทาสิ ฯ  
อถ  เถเร  ตตฺถ  นิสินฺเน  อิท  มยฺห  อุตฺตม  ปุ ฺกฺเขตฺต   
อุปฏ ิตนฺติ  ปสนฺนจิตฺตา  ยถาวิภว  อาหาเรน  ปริวิสิ  วีชนิ ฺจ  
คเหตฺวา  วีชิ ฯ  โส  เถโร  กตภตฺตกิจฺโจ  อาสนทานโภชน- 
ทานาทิปฏิสยุตฺต  ธมฺมิกถ  กเถตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  อิตฺถี  ต   
อตฺตโน  ทาน ฺจ  ธมฺมกถ ฺจ  ปจฺจเวกฺขนฺตี  ปติยา  นิรนฺตร   
ผุฏสรีรา  หตฺุวา  ต  ปมฺป  เถรสฺส  อทาสิ ฯ    
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        สา  ตโต  อปเรน  สมเยน  อ ฺตเรน  โรเคน  ผุฏา  กาล  
กตฺวา  ตาวตึสภวเน  ทฺวาทสโยชนิเก  กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ 
อจฺฉราสหสฺส  จสฺสา  ปริวาโร  อโหสิ  ปทานานุภาเวน  จสฺสา   
โยชนิโก  กนกปลฺลงฺโก  นิพฺพตฺติ  อากาสจารี  สีฆชโว  อุปริ   
กูฏาคารสณฺาโน  เตเนต  ปวิมานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ต  หิ   
สุวณฺณวณฺณ  วตฺถ  อตฺถรตฺิวา  ทินฺนตฺตา  กมฺมสรกิฺขต  วิภาเวนฺต   
สุวณฺณมย  อโหสิ  ปติเวคสฺส  พลวภาเวน  สีฆชว  ทกฺขิเณยฺยสฺส   
จิตฺตรุจิวเสน  ทินฺนตฺตา  ยถารุจิคามี  ปสาทสมฺปตฺติยา  อุฬารตาย   
สพฺพโสว  ปาสาทิก  โสภาติสยยุตฺต ฺจ  อโหสิ ฯ   
        อเถกสมฺึ  อุสฺสวทิวเส  เทวตาสุ  ยถาสก  ทิพฺพานุภาเวน   
อุยฺยานกีฬนตฺถ  นนฺทนวน  คจฺฉนฺตีสุ  สา  เทวตา  ทิพฺพวตฺถ- 
นิวตฺถา  ทิพฺพาภรณวิภูสิตา  อจฺฉราสหสฺสปริวารา  สกภวนา   
นิกฺขมิตฺวา  ต  ปวิมาน  อภิรุยฺห  มหติยา  เทวิทฺธิยา   
มหนฺเตน  สิริโสภคฺเคน  สมนฺตโต  จนฺโท  วิย  สรูโิย  วิย  
จ  โอภาเสนฺตี  อุยฺยาน  คจฺฉติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เทวจาริก  จรนฺโต   
ตาวตึสภวน  อุปคโต  ตสฺสา  เทวตาย  อวิทูเร  อตฺตาน   
ทสฺเสสิ ฯ  อถ  สา  เทวตา  ต  ทิสฺวา  สมุปฺปนฺนพลว- 
ปสาทคารวา  สหสา  ปลลฺงฺกโต  โอรยฺุห  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ    
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ปคฺคยฺห  นมสฺสมานา  อฏาสิ ฯ  เถโร  กิ ฺจาป  ตาย  
อ ฺเหิ  จ  สตฺเตหิ  ยถูปจิต  กุสลากสุล  อตฺตโน  ยถากมฺมูปค- 
าณานุภาเวน  หตฺถตเล  ปต  อามลก  วิย  ป ฺา- 
พลเภเทน  ปจฺจกฺขโต  ปสฺสติ  ตถาป  ยสฺมา  เทวตาน   
อุปปตฺติสมนนฺตรเมว  กโุต  น ุ โข  อห  จวิตฺวา  อิธูปปนฺนา ฯ 
กึ  น ุ โข  กสุลกมฺม  กตฺวา  อิม  สมปฺตฺตึ  ปฏิลภามีติ   
อตีตภว  ยถูปจิต ฺจ  กมฺม  อุทฺทิสฺส  เยภุยฺเยน  ธมฺมตาสิทฺธา   
อุปธารณา  ตสฺสา  จ  ยาถาวโต  าณ  อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา  
ตาย  เทวตาย  กตกมฺม  กถาเปตฺวา  สเทวกสฺส  โลกสฺส  กมฺมผล  
ปจฺจกฺข  กาตุกาโม  
                ปนฺเต  โสวณฺณมย  อุฬาร   
                มโนชว  คจฺฉติ  เยนกาม   
                อลงฺกเต  มลฺยธเร  สุวตฺเถ   
                โอภาสสิ  วิชฺชรุิวพฺภกูฏ ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ  อาห ฯ    
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                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                อพฺภาคตานาสนก  อทาสึ   
                อภิวาทยึ  อ ฺชลิก  อกาสึ   
                ยถานุภาว ฺจ  อทาสิ  ทาน ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ปนฺติ  ย  กิ ฺจิ  ตาทิส  ทารุกฺขนฺธมฺป  อาสนมฺป   
วลฺลิกรณปมฺป  เวตฺตาสนมฺป  มสารกาทิวิเสสนาม  ทารุมยาท- 
 ิอาสนมฺป  วุจฺจติ ฯ  ตถา  หิ  ปาทป  ปาทกถลิกนฺติ  เอตฺถ   
ปาทปนโยคฺค  ปาทิก  ทารุกฺขนฺธ  วุจฺจติ  ปสปฺปติ  
เอตฺถ  หตฺเถน  คหณโยคฺค ฯ  ป ิกาติ  ปน  เอกจฺเจสุ  ชนปเทสุ   
เทสโวหาเรน  อาสน ฯ  ภูตป ิกา  เทวกุลป ิกาติ  เอตฺถ  เทวตาน   
พลิกรณฏานภูต  ป ฯ  ภทฺทปนฺติ  เอตฺถ  เวตฺตลตาทีหิ  
อุปริจิต  อาสน  ย  สนฺธาย  วุตฺต  ภทฺทป  อุปาทยีติ ฯ  
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สุป ฺตฺต  ม ฺจป ฯ  ม ฺจ  วา  ป  วา  การยมาเนนาติ  
จ  อาทีสุ  มสารกาทิเภท  ทารุมยาทิอาสน ฯ  อิธ  ปน   
ปลฺลงฺกาการสณฺ ิต  เทวตาย  ปุ ฺานุภาวาภินิพฺพตฺต  โยชนิก  
กนกวิมาน  เวทิตพฺพ ฯ   
        เตติ  เตสทฺโท  น  เต  สุข  ปชานนฺติ  เย  น  ปสฺสนฺติ   
นนฺทนนฺติ  อาทีสุ  ตสทฺทสฺส  วเสน  ปจฺจตฺตพหุวจเน  อาคโต ฯ   
                นโม  เต  ปุริสาช ฺ  นโม  เต  ปรุิสุตฺตม   
                                นโม  เต  พุทฺธวีรตฺถูติ   
จ  อาทีสุ  ตุมหฺสทฺทสฺส  วเสน  สมฺปทาเน  ตุยฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ 
กินฺเต  ทิฏ  กินฺติ  เต  สุต ฯ  อุปธี  เต  สมติกฺกนฺตา  
อาสวา  เต  ปทาลิตาติ  จ  อาทีสุ  กรเณ ฯ  กินฺเต  วตฺต  
กึ  ปน  พฺรหมฺจริยนฺติ  อาทีสุ  สามิอตฺเถ ฯ  อิธาป  สามิอตฺเถ   
ทฏพฺโพ ฯ  ตวาติ  อตฺโถ ฯ   
        โสวณณฺมยนฺติ  เอตฺถ  สุวณฺณสทฺโท  สุวณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ  
สุคเต  ทุคฺคเตติ  จ  สุวณฺณตา  สุสรตาติ  จ  เอวมาทีสุ  
ฉวิสมฺปตฺติย  อาคโต ฯ  กาก  สุวณฺณา  ปริวารยนฺตีติ  
อาทีสุ  ครุเฬ  สุวณฺณวณฺโณ  ก ฺจนสนฺนิภตโจติ  อาทีสุ  
ชาตรูเป ฯ  อิธาป  ชาตรูเป  เอว  ทฏพฺโพ ฯ  ต  ห ิ พุทฺธาน   
สมานวณฺณตาย  โสภโน  วณฺโณ  เอตสฺสาติ  สุวณฺณนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  สุวณฺณเมว  โสวณฺณ  ยถา  เวกต  เวสมนฺติ  จ ฯ    
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มยสทฺโท  จ  อนุ ฺาตปฏิ ฺาตา  เตวิชฺชา  มยมสมฺุโภติ   
อาทีสุ  อสฺมทตฺเถ  อาคโต ฯ  มย  นิสสฺาย  เหมาย  ชาตมณฺโฑ  
ทรี  สุภาติ  เอตฺถ  ป ฺตฺติย ฯ  มโนมยา  ปติภกฺขา  
สยมฺปภาติ  อาทีสุ  นิพฺพตฺติอตฺเถ  พาหิเรน  ปจฺจเยน  วินา   
มนสาว  นิพฺพตฺตาติ  มโนมยาติ  วุตฺตา ฯ  ยนฺนูนาห  สาม  
จิกฺขลฺล  มททฺิตฺวา  สพฺพมตฺติกามย  กุฏิก  กเรยฺยนติฺ  อาทีสุ  
วิการตฺเถ ฯ  ทานมย  สีลมยนฺติ  อาทีสุ  ปทปูรณมตฺเต ฯ  อิธาป   
วิการตฺเถ  ปทปูรณมตฺเต  วา  ทฏพฺโพ ฯ  ยทา  หิ  สุวณฺเณน   
นิพฺพตฺต  โสวณฺณมยนฺติ  อยมตฺโถ  ตทา  สุวณฺณสฺส  วิกาโร   
โสวณฺณมยนฺติ  วิการตฺเถ  มยสทฺโท  ทฏพฺโพ  นิพฺพตฺติ   
อตฺเถติป  วตฺตุ  วฏฏติเยว ฯ  ยทา  ปน  สุวณฺเณน  นิพฺพตฺต   
โสวณฺณนฺติ  อยมตฺโถ  ตทา  โสวณฺณเมว  โสวณฺณมยนฺติ   
ปทปูรณมตฺเต  มยสทฺโท  ทฏพฺโพ ฯ   
        อุฬารนฺติ  ปณีตมฺป  เสฏมฺป  มหนฺตมฺป ฯ  อุฬารสทฺโท  
หิ  ปุพฺเพนาปร  อุฬาร  วิเสส  อธิคจฺฉตีติ  อาทีสุ  ปณีเต  
อาคโต ฯ  อุฬาราย  ขล ุ ภว  กจฺจายโน  สมณ  โคตม  ปสสาย  
ปสสตีติ  อาทีสุ  เสฏเ ฯ  อุฬารโภคา  อุฬารยสา  โอฬาริกนฺติ  
จ  อาทีสุ  มหนฺเต ฯ  ตมฺป  จ  วิมาน  มนุ ฺภาเวน  
อุปภุ ฺชนฺตาน  อติตฺติกรณตฺเถน  ปณีต  สมนฺตปาสาทิกตาทินา   
ปสสิตตาย  เสฏ ฺ  ปมาณมหนฺตตาย  จ  มหคฺฆตาย  จ   
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มหนฺต  ตีหิป  อตฺเถหิ  อุฬารเมวาติ  วุตฺต  อุฬารนฺติ ฯ   
        มโนชวนฺติ  เอตฺถ  มโนติ  จิตฺต ฯ  ยทิป  มโนสทฺโท   
สพฺเพสมฺป  กุสลากุสลาพฺยากตจิตฺตาน  สาธารณวาจี ฯ มโนชวนฺติ  
ปน  วุตฺตตฺตา  ยตฺถ  กตฺถจิ  อารมฺมเณ  ปวตฺตนกสฺส  
กิริยมยจิตฺตสฺส  วเสน  เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺมา  มนโส  วิย  ชโว   
เอตสฺสาติ  มโนชว  ยถา  โอฏมุโขติ  อติวิย  สีฆคมนนฺติ  
อตฺโถ ฯ  มโน  หิ  ลหุปรวิตฺติตาย  อติทูเรป  วิสเย  ขเณเนว  
นิปตติ  เตนาห  ภควา  นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกธมฺมป   
สมนุปสฺสามิ  ย  เอว  ลหุปริวตฺต  ยถยทิ  ภิกฺขเว  จิตฺตนฺติ   
ทูรงฺคม  เอกจรนฺติ  จ ฯ  คจฺฉตีติ  ตสฺสา  เทวตาย  วสนวิมานโต  
อุยฺยาน  อุทฺทิสฺส  อากาเสน  คจฺฉติ ฯ   
        เยน  กามนฺติ  เอตฺถ  กามสทฺโท  กามาหิ  จิตฺรา   
มธุรา  มโนรมา  วิรูปรูเปน  มเถนฺติ  จิตฺตนฺติ  อาทีสุ   
มนาปเย  รูปาทิวิสเย  อาคโต ฯ  ฉนฺโท  กาโม  ราโค  กาโมติ   
อาทีสุ  ฉนฺทราเค ฯ  กิเลสกาโม.  กามุปาทานนฺติ  อาทีสุ  
สพฺพสฺมึ  โลเภ ฯ  อตฺตกามปาริจริยาย  วณฺณ  ภาเสยฺยาติ   
อาทีสุ  คามธมฺเม ฯ  สนฺเตตฺถ  ตโย  กุลปุตฺตา  อตฺตกามรูปา   
วิหรนฺตีติ  อาทีสุ  หิตจฺฉนฺเท ฯ  อตฺตาธีโน  อปราธีโน  ภุชิสฺโส   
เยนกามคโมติ  อาทีสุ  เสริภาเว ฯ  อิธาป  เสริภาเวเอว  
ทฏพฺโพ  ตสฺมา  เยนกามนฺติ  ยถารุจิ ฯ  เทวตาย    
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อิจฺฉานุรูปนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อลงฺกเตติ  อลงฺกตคตฺเต  นานาวิธรสิชาลสมชฺุชล- 
วิวิธรตนวิชฺโชติเตหิ  หตฺถูปคปาทูปคาทิเภเทหิ  สฏ ิสกฏภาร- 
ปริมาเณหิ  ทิพฺพาลงฺกาเรหิ  วิภูสิตสรีเรติ  อตฺโถ ฯ  สมฺโพธเน 
เจต  เอกวจน ฯ  มาลฺยธเรติ  กปฺปรกฺุขปาริจฺฉตฺตกสนฺตาน- 
กลตาทิสมฺภเวหิ  สุวิสุทฺธจามีกรวิวิธรตนมยปตฺตกิ ฺชกฺขเกสเรหิ   
สมนฺตโต  วิชฺโชตมานวิปฺผุรนฺตกิรณนิกรรุจิเรหิ  ทิพฺพกุสุเมหิ   
สุมณฺฑิตเกสหตฺถาทิตาย  มาลาภารินี ฯ  สุวตฺเถติ  กปฺปลตา- 
นิพฺพตฺตาน  นานาวิราควณฺณวิเสสาน  สุปริสุทฺธภาสุรปฺปภาน   
นิวาสนุตฺตริยปฏิจฺฉทาทีน  ทิพฺพวตฺถาน  วเสน  สนฺุทรวตฺเถ ฯ   
โอภาสสีติ  วิชฺโชตส ิฯ  วิชฺชุริวาติ  วิชชฺุรตา  วิย ฯ  อพฺภกูฏนฺติ   
วลาหกสิขเร ฯ  ภุมฺมตฺเถ  หิ  เอต  อุปโยควจน ฯ  โอภาสสีติ  
วา  อนฺโตคธเหตุอตฺถวจน  โอภาเสสีติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺมึ   
ปกฺเข  อพฺภกูฏนฺติ  อุปโยคตฺเถ  เอว  อุปโยควจน  ทฏพฺพ ฯ   
        อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ยถา  นาม  ส ฺฌาปภานุร ฺชิต   
รตฺตวลาหกสิขร  ปกติยาป  โอภาสมาน  สมนฺตโต  วิชโฺชตมานา   
วิชฺชุลตา  นิจฺฉรนฺตี  วิเสสโต  โอภาเสติ  เอวเมว  อุปริ- 
สุทฺธตปนียมย  นานารตนสมุชฺชล  ปกติปภสฺสร  อิม  วิมาน  
ตฺว  สพฺพาลงฺกาเรหิ  วิภูสิตา  สพฺพโส  วิชโฺชตยนฺตีหิ  อตฺตโน   
สรีรปฺปภาหิ  วตฺถาภรโณ  ภาเสหิ  จ  วิเสสโต  โอภาเสสีติ ฯ    
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        เอตฺถ  หิ  ปนฺติ  นทิสฺเสตพฺพวจนเมต ฯ อพฺภกูฏนฺติ  
นิทสฺสนวจน ฯ  ตถา  เตติ  นิทสฺเสตพฺพวจน ฯ  ต  หิ  
ปนฺติ  อิท  อเปกฺขิตฺวา  สามิวจเนน  วุตฺตมฺป  อลงฺกเต  
มาลฺยธเร  สวุตฺเถ  โอภาสสีติ  อิมานิ  ปทานิ  อเปกฺขิตฺวา   
ปจฺจตฺตวเสน  ปริณมติ  ตสฺมา  ตฺวนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
วิชฺชุริวาติ  นทิสฺสนวจน ฯ  โอภาสสีติ  อิท  ทฺวินฺนมฺป   
อุปเมยฺยุปมานาน  สมฺพนฺธทสฺสน ฯ  โอภาสสีติ  หิ  อิท  ตฺวนฺติ 
ปท  อเปกฺขิตฺวา  มชฺฌิมปุริสวเสน  วุตฺต  ปนฺติ  อิท   
อเปกฺขิตฺวา  ปมปุริสวเสน  ปริณมติ ฯ  จสทฺโท  เจตฺถ   
ลุตฺตนิทฺทิฏโ  ทฏพฺโพ ฯ  คจฺฉติ  เยน  กาม  โอภาสสีติ   
จ  วิชฺชลุโตภาสิต  อพฺภกูฏ  วิยาติ  ปจฺจตฺตวเสน  เจต  
อุปโยควจน  ปริณมติ ฯ  ตถา  ปนฺติ  วิเสสิตพฺพวจนเมต ฯ 
เต  โสวณฺณมย  อุฬารนฺติอาทิ  ตสฺส  วิเสสน ฯ   
        นน ุ จ  โสวณฺณมยนฺติ  วตฺวา  สวุณฺณสฺส  อคฺคโลหตาย   
เสฏภาวโต  ทิพฺพสฺส  จ  อิธาธิปฺเปตตฺตา  อุฬารนฺติ  น  
วตฺตพฺพนฺติ  น  กิ ฺจิ  วิเสสสพฺภาวโต ฯ  ยเถว  หิ   
มนุสฺสปริโภคสุวณฺณวิกติโต  รสวิทฺธ  เสฏ  สุวิสทฺุธ ฯ ตโต   
อากรุปฺปนฺน ฯ ตโต  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  ทิพฺพ  เสฏ ฯ เอว  
ทิพฺพสุวณฺเณป  จามีกร ฯ จามีกรโต  สาตกุมฺภ ฯ สาตกุมฺภโต  
ชมฺพุนท ฯ ชมฺพุนทโต  สงฺิคีสุวณฺณ ฯ  ต  ห ิ สพฺพเสฏ ฯ   
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เตนาห  สกฺโก  เทวานมินฺโท   
                มตฺุโต  มุตฺเตหิ  สห  ปุราณชฏิเลหิ   
                วิปฺปมุตฺโต  วิปฺปมุตฺเตหิ   
                สิงฺคีนิกฺขสวณฺโณ   
                ราชคห  ปาวิสิ  ภควาติ ฯ   
        ตสฺมา  โสวณฺณมยนฺติ  วตฺวาป  อุฬารนฺติ  วุตฺต ฯ   
อถวา  อุฬารนฺติ  อิท  น  ตสฺส  เสฏปณีตภาวเมว  สนฺธาย  
วุตฺต  อถ  โข  มหนฺตภาวมฺปติ  วุตฺโตวายมตฺโถ ฯ  เอตฺถ  
จ  ปนฺติอาทิ  ผลสฺส  กมฺมสริกฺขตาทสฺสน ฯ  ตถาป  
โสวณฺณมยนฺติ  อิมินา  ตสฺส  วิมานสฺส  วตฺถุสมปฺท  ทสฺเสติ ฯ  
อุฬารนฺติ  อิมินา  โสภาติสยสมฺปท ฯ มโนชวนฺติ  อิมินา   
คมนสมฺปท ฯ  คจฺฉติ  เยนกามนฺติ  อิมินา  สีฆชวตาย   
ปสมฺปตฺติภาวสมฺปท  ทสฺเสติ ฯ   
        อถ  วา  โสวณฺณมยนฺติ  อิมินา  ตสฺส  ปณีตภาว  
ทสฺเสติ  อุฬารนฺติ  อิมินา  เวปุลฺลมหตฺต ฯ  มโนชวนฺติ  
อิมินา  อานุภาวมหตฺต ฯ  คจฺฉติ  เยนกามนฺติ  อิมินา  
วิหารสุขตฺต  ทสฺเสติ ฯ  โสวณฺณมยนฺติ  วา  อิมินา  ตสฺส   
อภิรูปต  วณฺณโปกฺขรต ฺจ  ทสฺเสติ  อุฬารนฺติ  อิมนิา  
ทสฺสนียต  ปาสาทิกต ฺจ  ทสฺเสติ  มโนชวนฺติ  อิมนิา  
สีฆสมฺปท  คจฺฉติ  เยน  กามนฺติ  อิมินา  กตฺถจิ    
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อปฺปฏิหตจารต  ทสฺเสติ ฯ   
        อถ  วา  ต  วิมาน  ยสสฺ  ปุ ฺกมฺมสฺส  นิสฺสนฺทผล ฯ 
ตสฺส  อโลภนิสฺสนฺทตาย  โสวณฺณมย  อโทสนิสฺสนฺทตาย  
อุฬาร  อโมหนิสฺสนฺทตาย  มโนชว  คจฺฉติ  เยน  กาม ฯ 
ตถา  ตสฺส  กมฺมสฺส  สทธฺานิสฺสนทฺภาเวน  โสวณฺณมย ฯ  
ป ฺานิสฺสนฺทภาเวน  อุฬาร  วีริยนิสสฺนฺทภาเวน  มโนชว ฯ  
สมาธินิสฺสนฺทภาเวน  คจฺฉติ  เยน  กาม ฯ  สทฺธาสมาธิ- 
นิสฺสนฺทภาเวน  วา  โสวณฺณมย  สมาธิป ฺานิสฺสนฺทภาเวน  
อุฬาร  สมาธิวีริยนิสฺสนฺทภาเวน  มโนชว  สมาธิสติ- 
นิสฺสนฺทภาเวน  คจฺฉติ  เยนกามนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  ปนฺติ  อาทิ  วิมานสมฺปตฺติทสฺสนวเสน  
ตสฺสา  เทวตาย  ปุ ฺผลวิภวสมฺปตฺติกิตฺตน  เอว  อลงฺกเตติ   
อาทิ  อตฺตภาวสมฺปตฺติทสฺสนวเสน  ปุ ฺผลวิภวสมฺปตฺติกิตฺตน ฯ   
ยถา  ห ิ สุสกิฺขิตสิปฺปาจริยวิรจิโตป  รตฺตสุวณฺณาลงฺกาโร   
วิวิธรสิชาลสมุชฺชลมณิรตนขจิโต  เอว  โสภติ  น  เกวโล ฯ เอว   
สพฺพงฺคสมฺปนฺโน จตุรสฺสโสภโนป  อตฺตภาโว  สุมณฺฑิตปสาธิโตว   
โสภติ  น  เกวโล ฯ  เตนสฺสา  อลงฺกเตติอาทินา  อาหริม   
โสภาวิเสส  ทสฺเสติ  โอภาสสีติ  อิมินา  อนาหริม ฯ  ตถา  
ปุริเมน  วตฺตมานปจฺจยนิมิตฺต  โสภาติสย  ทสฺเสติ ฯ ปจฺฉิเมน   
อตีตปจฺจยนิมิตฺต ฯ  ปุริเมน  วา  ตสฺสา  อุปโภควตฺถุสมฺปท   
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ทสฺเสติ  ปจฺฉิเมน  อุปภุ ฺชนกวตฺถุสมฺปท ฯ   
        เอตฺถาห  ก ึ ปน  ต  วิมาน  ยุตฺตวาห  อุทาหุ  
อยุตฺตวาหนฺติ ฯ  ยทิป  เทวโลเก  รถวิมานานิ  ยุตฺตวาหานิป  
โหนฺติ  สหสฺสยุตฺต  อาช ฺรถนฺติ  อาทิวจนโต ฯ  เต  ปน  
เทวปุตฺตา  เอว  กิจฺจกรณกาเล  วาหรูเปน  อตฺตาน  ทสฺเสนฺติ   
ยถา  เอราวโณ  เทวปุตฺโต  กีฬนกาเล  หตฺถริูเปน ฯ  อิท  
ปน  อ ฺ ฺจ  เอทิส  อยตฺุตวาห  ทฏพฺพ ฯ   
        ยท ิ เอว  ก ึ ตสฺส  วิมานสฺส  อพฺภนฺตรา  วาโยธาตุ  คมเน   
วิเสสปจฺจโย  อุทาหุ  พาหิราติ  อพฺภนฺตราติ  คเหตพฺพ ฯ  
ยถา  ห ิ จนทฺวิมานสูริยวิมานาทีน  เทสนฺตรคมเน  ตทุปชีวีน   
สตฺตาน  สาธารณกมฺมนิพฺพตฺต  อติวิย  สีฆชว  มหนฺต   
วายุมณฺฑล  ตานิ  ปเฬนฺต  ปวตฺเตติ  น  เอว  ต  
ปเฬตฺวา  ปวตฺเตนฺตี  พาหิรา  วาโยธาตุ  อตฺถ ิฯ  ยถา  จ  
ปน  จกฺกรตน  อนฺโตสมุฏ ิตาย  วาโยธาตุยา  วเสน   
ปวตฺตติ ฯ  น  หิ  ตสฺส  จนฺทวิมานาทีน  วิย  พาหิรา  
วาโยธาตุ  ปเฬตฺวา  ปวตฺติกา  อตฺถิ  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  
จิตฺตวเสน  ปวตฺตตุ  ภว  จกฺกรตนนฺติ  อาทิวจนสมนนฺตรเมว 
ปวตฺตนโต  เอวนฺตสฺสา  เทวตาย  จิตฺตวเสเนว  อตฺตสนฺนิสฺสิตาย   
วาโยธาตุยา  คจฺฉตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตน  วุตฺต  มโนชว  คจฺฉติ   
เยน  กามนฺติ ฯ    
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         เอว  ปมคาถาย  ตสฺสา  เทวตาย  ปุ ฺผลสมฺปตฺตึ  
กิตฺเตตฺวา  อิทานิ  ตสฺสา  การณภูต  ปุ ฺสมฺปท  วิภาเวตุ  
เกน  เตตาทิโส  วณฺโณติอาทิ  คาถาทฺวย  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
เกนาติ  กึสทฺโท  กึ  ราชา  โย  โลก  น  รกฺขติ ฯ 
กึ  น ุ โข  นาม  ตุเมฺห  ม  วตฺตพฺพ  ม ฺถาติ  อาทีสุ  
ครหเณ  อาคโต ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  
อาทีสุ  อนิยเม ฯ  กึสูธ  วิตฺต  ปุริสสฺส  เสฏนฺติ  อาทีสุ  
ปุจฺฉาย ฯ  อิธาป  ปุจฺฉายเมว  ทฏพฺโพ ฯ  เกนาติ  จ  เหตุอตฺเถ  
กรณวจน  เกน  เหตุนาติ  อตฺโถ ฯ  เตติ  ตว ฯ  เอตาทิโสติ  
เอทิโส ฯ เอตรหิ  ยถาทิสฺสมาโนติ  อตฺโถ ฯ  วณฺโณติ  วณฺณสทฺโท   
กทา  ส ฺ ุฬฺหา  ปน  เต  คหปติ  อิเม  สมณสฺส  โคตมสฺส  
วณฺณาติ  อาทีสุ  คุเณ  อาคโต ฯ  อเนกปริยาเยน  พุทฺธสฺส  
วณฺณ  ภาสติ  ธมฺมสฺส  วณฺณ  ภาสติ  สงฺฆสฺส  วณฺณ  
ภาสตีติ  อาทีสุ  ถุติย ฯ  อถ  เกน  น ุ วณฺเณน  คนฺธเถโนติ  
วุจฺจตีติ  อาทีสุ  การเณ ฯ  ตโย  ปตฺตสสฺ  วณฺณาติ  อาทีสุ  
ปมาเณ ฯ  จตฺตาโรเม  โภ  โคตม  วณฺณาติ  อาทีสุ   
ชาติย ฯ  มหนฺต  หตฺถิราชวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวาติ  อาทีสุ  
สณฺาเน ฯ  สุวณฺณวณฺโณสิ  ภควา  สุสุกฺกทาโสิ  วีริยวาติ  
อาทีสุ  ฉวิวณฺเณ ฯ  อิธาป  ฉวิวณฺเณ  เอว  ทฏพฺโพ ฯ  อย  
เหตฺถ  อตฺโถ  เกน  กีทิเสน  ปุ ฺวิเสเสน  เหตุภูเตน  เทวเต    
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ตว  เอตาทิโส  เอววิโธ  ทฺวาทสโยชนานิ  ผรณกปฺปโภ   
สรีรวณฺโณ  ชาโตติ ฯ   
        เกน  เต  อิธ  มชิฺณตีติ  เกน  ปุ ฺาติสเยน  เต  อิธ  
อิมสฺมึ  าเน  อิทานิ  ตยา  ลพฺภมาน  อุฬาร  สุจริตผล  
อิชฺฌติ  นิปฺผชฺชติ ฯ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  นิพฺพตฺตนฺติ  อวิจฺเฉทวเสน  
อุปรูปริ  วตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  โภคาติ  ปริภุ ฺชิตพฺพตฺเถน  
โภคาติ  ลทฺธนามา  วตฺถาภรณาทิ  วิตฺตูปกรณวิเสสา ฯ  เยติ   
สาม ฺเน  อนิยมนิทฺเทโส ฯ  เกจีติ  ปการเภท  อามสิตฺวา   
อนิยมนิทฺเทโส  อุภเยนาป  ปณีตปณีตตราทิเภเท  ตตฺถ  
ลพฺภมาเน  ตาทิเส  โภเค  อนวเสสโต  พฺยาเปตฺวา  สงฺคณฺหาติ ฯ   
อนวเสสพฺยาปโก  หิ  อย  นิทฺเทโส  ยถาป  เย  เกจิ  สงฺขาราติ ฯ   
มนโส  ปยาติ  มนสา  ปยายิตพฺพา  มนาปยาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอตฺถ  จ  เอตาทิโส  วณฺโณติ  อิมินา  เหฏา  วุตฺตวิเสสา  
ตสฺสา  เทวตาย  อตฺตภาวปริยาปนฺนา  วณฺณสมฺปทา  ทสฺสิตา ฯ 
โภคาติ  อิมินา  อุปโภคปริโภควตฺถุภูตา  ทิพฺพรูปสทฺทคนฺธรส- 
โผฏพฺพเภทา  กามคุณสมฺปทา  มนโส  ปยาติ  อิมินา  
เตส  รูปาทีน  อิฏกนฺตมนาปตา  อิธ  มิชฺฌตีติ  อิมนิา  ปน   
ทิพฺพอายุวณฺณยสสุขอาธิปเตยฺยสมฺปทา  ทสฺสิตา ฯ  เย  เกจิ  มนโส   
ปยาติ  อิมินา  ยานิ  โส  อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ  
อธิคฺคณฺหาติ  ทิพฺเพน  อายุนา  ทิพฺเพน  วณฺเณน  ทิพฺเพน  สุเขน   
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ทิพฺเพน  ยเสน  ทิพฺเพน  อาธิปเตยฺเยน  ทิพฺเพหิ  รูเปหิ  ทิพฺเพหิ   
สทฺเทหิ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  ทิพฺเพหิ  รเสหิ  ทิพฺเพหิ  โผฏพฺเพหีติ   
สุตฺเต  อาคตานิ  ทส  านานิ  เตส  อิธ  อนวเสสโต  สงฺคโห   
ทสฺสิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปุจฺฉามีติ  ป ฺห  กโรมิ  าตุ  อิจฺฉามีติ  อตฺโถ ฯ  
กาม  เจต  เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ ฯ  
กิมกาสิ  ปุ ฺ  เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวาติ  จ  กสึทฺทคฺคหเณเนว 
อตฺถนฺตรสฺส  อสมฺภวโต  ปุจฺฉาวเสน  คาถาตฺตย  วุตฺตนฺติ   
วิ ฺายติ  ปุจฺฉาวิเสสภาวาปนตฺถ  ปน  ปุจฺฉามีติ  
วุตฺต ฯ  อย  หิ  ปุจฺฉา  อทิฏโชตนา  ตาว  น  โหติ  เอทิสสฺส   
อตฺถสฺส  มหาเถรสฺส  อทฏิภาวาภาวโต  วิมติจฺเฉทนาป  น  
โหติ  สพฺพโส  สมุคฺฆาติตสสยตฺตา  อนุมติปุจฺฉาป  น  โหติ  
ต  กึ  ม ฺสิ  ราช ฺาติ  อาทีสุ  วิย  อนุมติคหณากาเรน   
อปฺปวตฺตตฺตา  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาป  น  โหติ  ตสฺสา  
เทวตาย  กเถตุกมฺยตาวเสน  เถเรน  อปุจฺฉิตตฺตา ฯ  วิเสเสน  
ปน  ทฏิสสนฺทนาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สฺวายมตฺโถ  เหฏา   
อตฺถุปฺปตฺติกถาย  เถโร  กิ ฺจาปติอาทินา  วิภาวิโต  เอว ฯ  
ตนฺติ  ตฺว ฯ  ตยิท  ปุพฺพาปราเปกฺข  ปุพฺพาเปกฺขตาย  
อุปโยเคกวจน ฯ ปราเปกขฺตาย  ปน  ปจฺจตฺเตกวจน  ทฏพฺพ ฯ   
        เทวีติ  เอตฺถ  เทวสทฺโท  อิมานิ  เต  เทว  จตุราสีติ    
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นครสหสฺสานิ  กุสวตีราชธานิปมุขานิ ฯ เอตฺถ  เทว  ฉนฺท  
กโรหิ  ชีวิเต  อเปกฺขนฺติ  จ  อาทีสุ  สมฺมุติ  เทว  วเสน  
อาคโต  ตสฺส  เทวาติเทวสฺส  สาสน  สพฺพทสฺสิโนติ  
อาทีสุ  วิสุทฺธิเทววเสน ฯ  วิสุทฺธิเทวาน  หิ  ภควโต  อติเทวภาเว   
วุตฺเต  อิตเรส  วุตฺโต  เอว  โหตีติ ฯ  จาตุมหาราชิกา  
เทวา  ทีฆายุกา  วณฺณวนฺโต  สุขพหุลาติ  อาทีสุ  อุปปตฺติ 
เทววเสน ฯ  อิธาป  อุปปตฺติเทววเสเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ปทตฺถโต   
ปน  ทิพฺพติ  อตฺตโน  ปุ ฺ ิทฺธิยา  กีฬติ  ลฬติ  ป ฺจหิ  
กามคุเณหิ  รมติ  อถ  วา  เหฏา  วุตฺตนเยน  โชตติ  โอภาสติ   
อากาเสน  วิมาเนน  จ  คจฺฉตีติ  เทวี ฯ  ตฺว  เทวีติ  สมฺโพธเน  
เจต  เอกวจน ฯ  มหานุภาเวติ  อุฬารปฺปภาเว ฯ โส  
ปนสฺสานุภาโว  เหฏา  ทฺวีหิ  คาถาหิ  ทสฺสิโตเยว ฯ   
        มนุสฺสภูตาติ  เอตฺถ  มนสฺส  อุสฺสนฺนตาย  มนุสฺสา   
สติสูรภาวพฺรหฺมจริยโยคฺยตาทิคุณวเสน  อุปจิตมานสา  อุกฺกฏ- 
คุณจิตฺตา ฯ  เก  ปน  เต ฯ  ชมฺพุทีปวาสิโน  สตฺตวิเสสา ฯ 
เตนาห ภควา  ตีหิ  ภิกฺขเว  าเนหิ  ชุมพุทีปกา  มนสฺุสา 
อุตฺตรกุรุเก  มนุสฺเส  อธิคฺคณฺหนฺติ  เทเว  จ  ตาวตึเส ฯ กตเมหิ   
ตีหิ ฯ สูรา  สติมนฺโต  อิธ  พฺรหฺมจรยิวาโสติ ฯ   
        ตถา  หิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  ปจฺเจกพุทฺธา  อคฺคสาวกา   
มหาสาวกา  จกฺกวตฺติโน  อ ฺเ  จ  มหานุภาวา  สตฺตา  เอตฺเถว   
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อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เตหิ  สมานรูปาทิตาย  ปน  สทฺธ ึ ปริตฺตทีปวาสีหิ  
อิตรมหาทีปวาสิโนป  มนุสฺสาเตฺวว  ป ฺายึสูติ  เอเก ฯ   
                อปเร  ปน  ภณนฺติ  โลภาทีหิ  อโลภาทีหิ  จ  
สหิตสฺส  มนสฺส  อุสฺสนฺนตาย  มนุสฺสา ฯ  เย  ห ิ สตฺตา   
มนุสฺสชาติกา ฯ เตสุ  สตฺเตสุ  วิเสสโต  โลภาทโย  อโลภาทโย   
จ  อุสฺสนฺนา  เต  โลภาทิอุสฺสนฺนตาย  อปายมคฺค  อโลภาทิ- 
อุสฺสนฺนตาย  สุคติมคฺค  นิพฺพานคามิมคฺค ฺจ  ปูเรนฺติ  ตสฺมา   
โลภาทีหิ  อโลภาทีหิ  จ  สหิตสฺส  มนสฺส  อุสฺสนฺนตาย  ปริตฺต- 
ทีปวาสีหิ  สทฺธึ  จตุมหาทีปวาสิโน  สตฺตวิเสสา  มนุสฺสาติ   
วุจฺจนฺตีติ ฯ   
                โลกิยา  ปน  มนุโน  อปจฺจภาเวน  มนุสฺสาติ  วทนฺติ ฯ   
มนุ  นาม  ปมกปฺปโก  โลกมริยาทาย  อาทิภูโต  หิตาหิตวิธายโก   
สตฺตาน  ปตุฏานิโย  โย  สาสเน  มหาสมฺมโตติ  วุจฺจติ ฯ   
ปจฺจกฺขโต  ปรมฺปราย  จ  ตสฺส  โอวาทานุสาสนิย   ิตา  สตฺตา   
ปุตฺตสทิสตาย  มนุสฺสาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตโต  เอว  ห ิ เต  
มาณวา  มนุชาติ  จ  โวหรียนฺติ ฯ  มนสฺุเสสุ  ภูตา  ชาตา 
มนุสฺสภาว  วา  ปตฺตาติ  มนุสฺสภูตา ฯ   
                กมิกาสิ  ปุ ฺนฺติ  กึ  ทานสีลาทิปฺปเภเทสุ  กีทิส   
ปุชฺชภาวผลนิพฺพตฺตนโต  ยตฺถ  สย  อุปฺปนฺน  ต  สนฺตาน  
ปุนาติ  วิโสเธตีติ  จ  ปุ ฺนฺติ  ลทฺธนาม  สุจริต  กสุลกมฺม    
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อกาสิ  อุปจินิ  นิพฺพตฺเตสีติ  อตฺโถ ฯ  ชลิตานุภาวาติ  สพฺพโส   
วิโชตมานา  ปุ ฺ ิทฺธิกา ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ  มนสฺุสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺนฺติ  วุตฺต ฯ 
กึ  อ ฺาสุ  คตีสุ  ปุ ฺกิริยา  นตฺถีติ  โน  นตฺถิ  ยสฺมา  
นิรเยป  นาม  กามาวจรกุสลจิตฺตปฺปวตฺติ  กทาจิ  ลพฺภเตว  กิมงฺค  
ปน ฺตฺถ  นนุ  อโวจุมหฺา  ทิฏสสนฺทนา  ปุจฺฉาติ ฯ   
ตสฺมา  มหาเถโร  มนุสฺสตฺตภาเว  ตฺวา  ปุ ฺกมฺม  กตฺวา  
อุปฺปนฺน  ต  ทิสฺวา  ภูตตฺถวเสน  ปุจฺฉนฺโต  มนุสฺสภูตา 
กิมกาสิ  ปุ ฺนฺติ  อโวจ ฯ   
        อถ  วา  อ ฺาสุ  คตีสุ  เอกนฺตสุขตาย  เอกนฺตทุกฺขตาย   
ทุกฺขพหุลตาย  จ  ปุ ฺกิริยาย  โอกาโส  น  สลุภรโูป   
สปฺปุริสูปนิสฺสยาทิปจฺจยสมวายสฺส  สุทุลฺลภภาวโต ฯ  กทาจิ   
อุปฺปชฺชมาโนป  ยถาวุตฺตการเณน  อุฬาโร  วิปุโล  จ  น  
โหติ  มนุสฺสคติย  ปน  สขุพหุลตาย  ปุ ฺกิริยาย  โอกาโส   
สุลภรูโป  สปฺปุริสูปนิสฺสยาทิปจฺจยสมวายสฺส  เยภุยฺเยน   
สุลภภาวโต ฯ  ย ฺจ  ตตฺถ  ทุกฺข  อุปปฺชฺชติ ฯ  ตมฺป  วิเสสโต   
ปุ ฺกิริยาย  อุปนิสฺสโย  โหติ ฯ  ทุกฺขูปนิสฺสยา  หิ  สทฺธาติ ฯ   
ยถา  ห ิ อโยฆเนน  สตฺถเก  นิปฺผาทิยมาเน  ตสฺส  เอกนฺตโต   
น  อคฺคิมฺหิ  ตาปน  อุทเกน  วา  เตมน  เฉทนกิริยา  
สมตฺถตาย  วิเสสปจฺจโย  ตาเปตฺวา  ปน  ปมาณโยคโต   
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อุทกเตมน  ตสฺสา  วิเสสปจฺจโย  เอวเมว  สตฺตสนฺตานสฺส   
เอกนฺตทุกฺขสมงฺคิตา  ทุกฺขพหุลตา  เอกนฺตสุขสมงฺคิตา  จ   
ปุ ฺกิริยาย  น  วิเสสปจฺจโย  โหติ ฯ  สติ  ปน  ทกฺุขสนฺตาปเน   
ปมาณโยคโต  สุขูปพฺรูหเน  จ  ลทฺธูปนิสฺสยา  ปุ ฺกิริยา   
อุปฺปชฺชติ  อุปฺปชฺชมานา  จ  มหาชุติกา  มหาวิปฺผารา   
ปฏิปกฺขเฉทนสมตฺถา  จ  โหติ  ตสฺมา  มนุสฺสภาโว  
ปุ ฺกิริยาย  วิเสสปจฺจโย ฯ  เตน  วุตฺต  มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ   
ปุ ฺนฺติ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        เอว  ปน  เถเรน  ปจฺุฉิตา  สา  เทวตา  ป ฺห  
วิสฺสชฺเชสิ  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  สา  เทวตา  อตฺตมนาติ  คาถา  
วุตฺตา ฯ  เกน  ปนาย  คาถา  วุตฺตา  ธมฺมสงฺฆาหเกหิ ฯ  
ตตฺถ  สาติ  ยา  ปุพฺเพ  ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเวติ  
วุตฺตา  สา ฯ  เทวตาติ  เทวปุตฺโตป  พฺรหฺมาป  เทวธีตาป  
วุจฺจติ ฯ  
        อถ  โข  อ ฺตรา  เทวตา  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา   
อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อาทีสุ  หิ  เทวปุตฺโต  เทวตาติ  วุตฺโต  
เทโวเยว  เทวตาติ  กตฺวา ฯ  ตถา  ตา  เทวตา  สตฺตสตา  
อุฬารา  พฺรหมฺวิมานา  อภินิกฺขมิตฺวาติ  อาทีสุ  พฺรหมฺาโน ฯ   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกาติ    
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อาทีสุ  เทวธีตา ฯ  อิธาป  เทวธีตา  เอว  ทฏพฺพา ฯ  อตฺตมนาติ   
ตุฏมนา  ปติโสมนสฺเสหิ  คหิตมนา ฯ  ปติโสมนสฺสสหคต  หิ   
จิตฺต  โทมนสฺสสฺส  อโนกาสโต  เตหิ  ต  สก  กตฺวา  คหิต  
วิย  โหติ ฯ  อตฺตมนาติ  วา  สกมนา ฯ  อนวชชฺปติโสมนสฺส-   
สมฺปยุตฺต  หิ  จิตฺต  สมฺปติ  อายติ ฺจ  ต  สมงฺคิโน  
หิตสุขาวหโต  สกนฺติ  วตฺตพฺพต  ลภติ  น  อิตร ฯ   
        โมคฺคลลฺาเนนาติ  โมคฺคลฺลานโคตฺตสฺส  พฺราหฺมณ- 
มหาสาลสฺส ปุตฺตภาวโต  โส มหาเถโร  โคตฺตวเสน โมคฺคลฺลาโนติ  
ป ฺาโต  เตน  โมคฺคลลฺาเนน ฯ  ปจฺุฉิตาติ  ทิฏสสนฺทน- 
วเสน  ปุจฺฉิตา  อตฺตมนา  สา  เทวตา  ป ฺห  พฺยากาสีติ   
โยชนา ฯ  อตฺตมนตา  จสฺสา  ตมฺป  นาม  ปริตฺตกมฺป  กมฺม  
เอว  มหติยา  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  การณ  อโหสีติ  ปุพฺเพป  สา  
อตฺตโน  ปุ ฺผล  ปฏิจฺจ  อนฺตรนฺตรา  โสมนสฺส  ปฏิสเวเทติ ฯ 
อิทานิ  ปน  อ ฺตรสฺส  เถรสฺส  กโตป  นามกาโร  เอว  
อุฬารผโล  อย  ปน  พุทฺธาน  อคฺคสาวโก  อุฬารคุโณ  
มหานุภาโว  อิมมฺป  ปสฺสตุิ  นิปจฺจการ ฺจ  กาตุ  ลภามิ ฯ 
มม  ปุ ฺผลปฏิสยุตฺตเมว  จ  ปุจฺฉ  กโรตีติ  ทฺวีหิ  การเณหิ   
อุปฺปนฺนา ฯ  เอว  ส ฺชาตพลวปติโสมนสฺสา  สา  เถรสฺส  
วจน  สิรสา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ป ฺห  ปุฏา  พฺยากาสิ ฯ   
        ป ฺหนฺติ  าตุ  อิจฺฉิต  ต  อตฺถ  วิยากาสิ  กเถสิ    
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วิสฺสชฺเชสิ ฯ  กถ  ปน  พฺยากาสิ  ปุฏาติ  ปุฏาการโต ฯ  
ปุจฺฉิตากาเรเนวาติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  ห ิ ปุจฺฉิตาติ  วตฺวา  ปุน   
ปุฏาติ  วจน  วิเสสตฺถนิยมน  ทฏพฺพ ฯ  สิทฺเธ  หิ  สติ  
อารมฺโภ  วิเสสตฺถาปโกว  โหติ ฯ  โก  ปเนโส  วิเสสตฺโถ   
พฺยากรณสฺส  ปุจฺฉานุรูปตา ฯ  ย  ห ิ กมฺมผล  ทสฺเสตฺวา  
ตสฺส  การณภูต  กมฺม  ปจฺุฉิต  ตทุภยสฺส  อ ฺม ฺา- 
นุรูปภาววิภาวนา ฯ  เยน  จ  อากาเรน  ปุจฺฉา  ปวตฺตา  
อตฺถโต  จ  พฺย ฺชนโต  จ  ตทาการสฺส  พฺยากรณสฺส  
ปุจฺฉานุรูปตา  ตถา  เจว  วิสฺสชฺชน  ปวตฺต ฯ  อิติ  อิมสฺส  
วิเสสสฺส  าปนตฺถ  ปุจฺฉิตาติ  วตฺวา  ปุน  ปุฏาติ  วุตฺต ฯ   
        ปุจฺฉีตาติ  วา  ตาย  เทวตาย  วิเสสนมุเขน  ปุฏภาวสฺส   
ป ฺหพฺยากรณสฺส  จ  การณกิตฺตน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เกน   
เตตาทิโส  วณฺโณติอาทินา  เถเรน  ปุจฺฉียตีติ  ปุจฺฉา ฯ 
ตาย  เทวตาย  กตกมฺม  ตสฺสา  ปุจฺฉาย  การิตา  อาจิกฺขิตา   
วาติ  สา  เทวตา  ปุจฺฉิตาติ  วุตฺตา ฯ  ยสฺมา  ปุจฺฉิตา  
ปุจฺฉิยมานสฺส  กมฺมสฺส  การิตา  ตสฺมา  ป ฺห  ปุฏา  ยสฺมา  
จ  ปุน  ปุจฺฉิตา  ปุจฺฉิยมานสฺส  กมฺมสสฺ  อาจิกฺขนสภาวา  
ตสฺมา  ป ฺห  พฺยากาสีติ ฯ  ยสฺส  กมมฺสฺสิท  ผลนติฺ  อิท  
ป ฺหนฺติ  วุตฺตสฺส  อตฺถสฺส  สรูปทสฺสน ฯ  อย ฺเจตฺถ  อตฺโถ ฯ 
อิท  ปุจฺฉนฺตสฺส  ปุจฺฉิยมานาย  จ  ปจฺจกฺขภูต  อนนฺตร    
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วุตฺตปฺปการ  ปุ ฺผล  ยสฺส  กมฺมสฺส  ต  าตุ  อิจฺฉิตตฺตา  
ป ฺหนฺติ  วุตฺต  ปุ ฺกมฺม  พฺยากาสีติ ฯ   
        อห  มนสฺุเสสูติอาทิ  ป ฺหสฺส  พฺยากรณากาโร ฯ  ตตฺถ   
อหนฺติ  เทวตา  อตฺตาน  นิทฺทิสติ ฯ  มนุสฺเสสูติ  วตฺวา  ปุน   
มนุสฺสภูตาติ  วจน  ตทา  อตฺตนิ  มนุสฺสคุณาน  วิชฺชมานตา   
ทสฺสนตฺถ ฯ  โย  หิ  มนุสสฺชาติโกว  สมาโน  ปาณาติปาตาทึ   
อกตฺตพฺพ  กตฺวา  ทณฺฑารโห  ตตฺถ  ตตฺถ  ราชาทิโต   
หตฺถจฺเฉทาทิกมฺมการณ  ปาปุณนฺโต  มหาทุกฺข  อนุภวติ ฯ 
อย  มนุสฺสเนรยิโก  นาม ฯ  อปโร  มนุสฺสชาติโกว  สมาโน   
ปุพฺเพกตกมฺมุนา  ฆาสจฺฉาทนมฺป  น  ลภติ  ขุปฺปปาสาภิภูโต   
ทุกฺขพหุโล  กตฺถจิ  ปติฏ  อลภมาโน  วิจรติ  อย  มนุสฺสเปโต   
นาม ฯ  อปโร  มนุสฺสชาติโกว  สมาโน  ปราธีนวุตฺติ  ปเรส  
ภาร  วหนฺโต  ภินฺนมริยาโท  วา  อนาจาร  อาจริตฺวา  ปเรหิ  
สนฺตชฺชิโต  มรณภยภีโต  คหนนิสฺสิโต  ทุกฺขพหุโล  วิจรติ  
หิตาหิต  อชานนฺโต  นิททฺาชิฆจฺฉาทุกฺขวิโนทนาทิปโร  อย   
มนุสฺสติรจฺฉาโน  นาม ฯ  โย  ปน  อตฺตโน  หิตาหิต  ชานนฺโต   
กมฺมผล  สททฺหนฺโต  หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  ทยาปนฺโน   
สพฺพสตฺเตสุ  สเวคพหุโล  อกุสลกมฺมปเถ  ปริวชฺเชนฺโต   
กุสลกมฺมปเถ  สมาจรนฺโต  ปุ ฺกิริยวตฺถูนิ  ปริปูเรติ ฯ อย   
มนุสฺสธมฺเม  ปติฏ ิโต  ปรมตฺถโต  มนุสฺโส  นาม ฯ  อยมฺป   
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ตาทิสา  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตาติ ฯ  มนุสฺเส   
สตฺตนิกาเย  มนุสฺสภาว  ปตฺตา  มนุสฺสธมฺม ฺจ  อปหาย  
 ิตาติ  อตฺโถ ฯ   
        อพฺภาคตานนฺติ  อภิอาคตาน  สมฺปตฺตอาคนฺตุกานนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ทุวิธา  หิ  อาคนฺตุกา  อติถิ  อพฺภาคโตติ ฯ  เตสุ   
กตปริจโย  อาคนฺตุโก  อติถิ  อกตปริจโย  อพฺภาคโต ฯ  
กตปริจโย  อกตปริจโยป  วา  ปุเรตร  อาคโต  อติถิ  
โภชนเวลาย  อุปฏ ิโต  สมฺปติ  อาคโต  อพฺภาคโต ฯ  นิมนฺติโต  
วา  ภตฺเตน  อติถิ  อนิมนติฺโต  อพฺภาคโต ฯ  อย  ปน  
อกตปริจโย  อนิมนฺติโต  สมฺปติ  อาคโต  จ  ต  สนธฺายาห   
อพฺภาคตานนฺติ  ครุกาเรน  ปเนตฺถ  พหุวจน  วุตฺต ฯ  
อาสติ  นิสีทติ  เอตฺถาติ  อาสน  ยงฺกิ ฺจิ  นิสีทนโยคฺค ฯ  
อิธ  ปน  ป  อธิปฺเปต  ตสฺส  จ  อปฺปกตฺตา  อนุฬารตฺตา  
จ  อาสนกนฺติ  อาห ฯ  อทาสินฺติ  อิทมสฺส  เถรสฺส  ทินฺน  
มยฺห  มหปฺผล  ภวิสฺสติ  มหานิสสนฺติ  ส ฺชาตโสมนสฺสา  
กมฺม  กมฺมผล ฺจ  สทฺทหิตฺวา  ตสฺส  เถรสฺส  ปรโิภคตฺถาย  
อทาสึ  นิรเปกฺขปริจฺจาควเสน  ปริจฺจชนิฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อภิวาทยินฺติ  อภิวาทน  อกาสึ  ป ฺจปติฏ ิเตน  ทกฺขิเณยฺย- 
ปุคฺคเล  วนฺทินฺติ  อตฺโถ ฯ  วนฺทมานา  หิ  ต  ตาเยว  
วนฺทนกิริยาย  วนฺทิยมาน  สุขินี  โหหิ  อโรคา  โหหีติ  อาทินา    
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อาสิวาท  อตฺถโต  วทาเปสิ  นาม ฯ  อ ฺชลิก  อกาสินฺติ   
ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  สริสิ  ปคฺคณฺหนฺตี  คุณวิสิฏาน   
อปจายน  อกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ยถานุภาวนฺติ  ยถาพล ฯ 
ตทา  มม  วิชชฺมานวิภวานุรูปนฺติ  อตฺโถ ฯ  อทาสิ  ทานนฺติ   
อนฺนปานาทิเทยฺยธมฺมปริจฺจาเคน  ทกฺขิเณยฺย  โภเชนฺตี  ทานมย   
ปุ ฺ  ปสวึ ฯ   
        เอตฺถ  จ  อหนฺติ  อิท  กมฺมสฺส  ผลสฺส  จ  เอกสนฺตติ- 
ปติตตาทสฺสเนน  สมฺพนฺธภาวทสฺสน  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตาติ   
อิท  ตสฺสา  ปุ ฺกิริยาย  อธิฏานภูตสนฺตานวิเสสทสฺสน ฯ 
อพฺภาคตานนฺติ  อิท  จิตฺตสมฺปตฺติทสฺสน ฺเจว  เขตฺตสมฺปตฺติ- 
ทสฺสน ฺจ  ทานสฺส  วิย  ปฏิคฺคหณสฺส  จ  กิ ฺจิ  อนเปกฺขิตฺวา   
ปวตฺติตภาวทีปนโต ฯ  อาสนก  อทาสึ  ยถานุภาว ฺจ  อทาสิ   
ทานนฺติ  อิท  โภคสารทานทสฺสน ฯ อภิวาทยึ  อ ฺชลิก  
อกาสินฺติ  อิท  กายสารทานทสฺสน ฯ   
        เตนาติ  เตน  ยถาวุตฺเตน  ปุ ฺเน  เหตุภูเตน ฯ  เมติ  
อย  เมสทฺโท  กิจฺเฉน  เม  อธิคต  หลนทฺานิ  ปกาสิตุนฺติ  
อาทีสุ  กรเณ  อาคโต  มยาติ  อตฺโถ ฯ  สาธุ  เม  ภนฺเต  
ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตูติ  อาทีสุ  สมฺปทาเน ฯ 
มยฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปุพฺเพว  เม  ภิกฺขเว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
โพธิสตฺตสฺเสว  สโตติ  อาทีสุ  สามิอตฺเถ  อาคโต ฯ อิธาป   
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สามิอตฺเถ  เอว  มมาติ  อตฺโถ ฯ  สฺวาย  เมสทฺโท  เตน  เม   
ปุ ฺเนาติ  จ  เม  เอตาทิโสติ  จ  อุภยตฺถ  สมฺพนฺธติพฺโพ ฯ  
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  ตาย  เทวตาย  ปเ ฺห  พฺยากเต  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา  
สปริวาราย  ตสฺสา  เทวตาย  สาตฺถิกา  อโหสิ ฯ  เถโร  ตโต   
มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  สพฺพนฺต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ 
ภควา  ต  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  
คาถา  เอว  ปน  สงฺคห  อารุฬฺหาติ ฯ   
                        ปมปวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                ทุติยปวิมานวณฺณนา   
        ปนฺเต  เวฬุริยมยนติฺ  ทุติยปวิมาน ฯ  ตสฺส  อฏ ุปฺปตฺติ  
จ  อตฺถวณฺณนา  จ  ปเม  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  อย  
ปน  วิเสโส  สาวตฺถิวาสินี  กริ  เอกา  อิตฺถี  อตฺตโน  เคห  
ปณฺฑาย  ปวิฏ  เอก  เถร  ปสฺสิตฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  ตสฺส   
อาสน  เทนฺตี  อตฺตโน  ป  อุปริ  นีลวตฺเถน  อตฺถริตฺวา  
อทาสิ ฯ  เตน  ตสฺสา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตาย  เวฬุริยมย   
ปลฺลงฺกวิมาน  นิพฺพตฺต ฯ  เตน  วุตฺต   
                ปนฺเต  เวฬุริยมย  อุฬาร   
                มโนชว  คจฺฉติ  เยนกาม    
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                อลงฺกเต  มลฺยธเร  สุวตฺเถ   
                โอภาสสิ  วิชฺชรุิวพฺภกูฏ ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลลฺาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                อพฺภาคตานาสนก  อทาสึ   
                อภิวาทยึ  อ ฺชลิก  อกาสึ   
                ยถานุภาว ฺจ  อทาสิ  ทาน ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  เวฬุริยมยนฺติ  เวฬุริยมณิมย ฯ  เวฬุริยมณินาม   
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วิฬูรปพฺพตสฺส  วิฬรูคามสฺส  จ  อวิทูเร  อุปฺปชฺชนกมณิ ฯ 
ตสฺส  กิร  วิฬูรคามฏาเน  อากโร  วิฬูรสฺส  ปน  อวิทูเร  
ภวตฺตา  เวฬุริยนฺเตว  ป ฺายิตฺถ ฯ  ต  สทิสวณฺณนิภตาย   
เทวโลเกปสฺส  ตเถว  นาม  ชาต  ยถา  ต  มนุสฺสโลเก   
ลทฺธนามวเสเนว  เทวโลเก  เทวปุตฺตาน ฯ  ต  ปน  มยูรคีววณฺณ  
วา  โหติ  วายสปตฺตวณฺณ  วา  สินิทธฺเวณุปตฺตวณฺณ  วา ฯ 
อิธ  ปน  มยรูคีววณฺณ  เวทิตพฺพ ฯ  เสส  สพฺพ  ปมปวิมาเน   
วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                        ทุติยปวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                ตติยปวิมานวณฺณนา   
        ปนฺเต  โสวณฺณมยนฺติ  ตติยปวิมาน ฯ  ตสฺส  วตฺถ ุ 
ราชคเห  สมฏุ ิต ฯ  อ ฺตโร  กริ  ขีณาสวตฺเถโร  ราชคเห   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ภตฺต  คเหตฺวา  อุปกฏเ  กาเล  ภตฺตกิจฺจ   
กาตุกาโม  เอก  วิวฏทฺวาร  เคห  อุปสงฺกมิ ฯ  ตสฺม ึ ปน  
เคเห  เคหสามินี  อิตฺถ ี สทฺธา  ปสนฺนา  เถรสฺส  อาการ  
ลฺลกฺเขตฺวา  เอถ  ภนฺเต  อิธ  นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  กโรถาติ  
อตฺตโน  ภทฺทป  ป ฺาเปตฺวา  อุปริ  ปตวตฺถ  อตฺถริตฺวา   
นิรเปกฺขปริจฺจาควเสน  อทาสิ  อิท  เม  ปุ ฺ  อายตึ   
โสวณฺณปปฏิลาภตฺถาย  ปจฺจโย  โหตูติ  ปตฺถน ฺจ    
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ปฏเปสิ ฯ  อถ  เถเร  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  
ปตฺต  โธวิตฺวา  อุฏาย  คจฺฉนฺเต  ภนฺเต  อิทมาสน   
ตุมฺหากเยว  ปริจฺจตฺต  มยฺห  อนุคฺคหตฺถ  ปริภุ ฺชถาติ  
อาห ฯ  เถโร  ตสฺสา  อนกุมฺปาย  ต  ป  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  
สงฺฆสฺส  ทาเปสิ ฯ  สา  อปเรน  สมเยน  อ ฺตเรน  โรเคน  
ผุฏา  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺตีติอาทิ  สพฺพ   
ปมวิมานวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เตน  วุตฺต   
                ปนฺเต  โสวณฺณมย  อุฬาร   
                มโนชว  คจฺฉติ  เยนกาม   
                อลงฺกเต  มาลยฺธเร  สุวตฺเถ   
                โอภาสสิ  วิชฺชรุิวพฺภกูฏ ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลลฺาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อปฺปสฺส  กมฺมสฺส  ผล  มเมท   
                เยนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา    
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                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                ปรุิมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก ฯ   
        อทฺทส  วิรช  ภิกฺขุ                  วิปปฺสนฺนมนาวิล   
        ตสฺส  อทาสห  ป                  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ย ฺจ  ปน  ป ฺจมคาถาย  ปรุิมาย  ชาติยา  มนสฺุสโลเกติ   
อาทิ ฯ   เอตฺถ  ชาติสทฺโท  อตฺเถว  สงฺขตลกฺขเณ  ชาติ  
ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  สงฺคหิตาติ  อาทีสุ ฯ  อตฺถิ  นิกาเย  นิคณฺา  
นาม  สมณชาตีติ  อาทีสุ ฯ  อตฺถ ิ ปฏสินฺธิย  ย  มาตุกุจฺฉิสฺมึ   
ปม  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ปม  วิ ฺาณ  ปาตุภูต  ตทุปาทาย  
สาวสฺส  ชาตีติ  อาทีสุ ฯ  อตฺถิ  กุเล  อกฺขิตฺโต  อนุปกุฏโ   
ชาติวาเทนาติ  อาทีสุ ฯ  อตฺถิ  ปสุติย  สมฺปติชาโต  อานนฺท   
โพธิสตฺโตติ  อาทีสุ ฯ  อตฺถิ  ภเว  เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโยติ   
อาทีสุ ฯ  อิธาป  ภเว  เอว  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  ปรุมิาย  
ชาติยา  ปุริมสฺมึ  ภเว  อนนฺตราตีเต  ปุริเม  อตฺตภาเวติ  อตฺโถ ฯ   
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ภุมฺมตฺเถ  หิ  อิท  กรณวจน ฯ  มนุสฺสโลเกติ  มนุสสฺโลกภเว   
ราชคห  สนธฺาย  วทติ ฯ  โอกาสโลโก  ห ิ อิธ  อธิปฺเปโต   
สตฺตโลโก  ปน  มนุสฺเสสูติ  อิมินา  วุตฺโตเยว ฯ   
        อทฺทสนฺติ  อทฺทกฺขึ ฯ  วิรชนฺติ  วิคตราคาทิรชตฺตา   
วิรช ฯ          ภิกฺขุนฺติ  ภินฺนกิเลสตฺตา  ภิกฺขุ  สพฺพโส  กิเลส- 
กาลุสฺสิยาภาเวน  วิปฺปสนฺนจิตฺตตาย  วิปฺปสนฺน ฯ อนาวิล- 
สงฺกปฺปตาย  อนาวิล ฯ  ปรุิม  ปรุิม  เจตฺถ  ปท  ปจฺฉิมสฺส   
ปจฺฉิมสฺส  การณวจน  วิคตราคาทิรชตฺตา  ภินฺนกิเลสตาย  
ภิกฺขุ  ภินฺนกเิลสตฺตา  กิเลสกาลุสฺสิยาภาเวน  วิปฺปสนฺน  
วิปฺปสนฺนมนตฺตา  อนาวิลนฺติ ฯ  ปจฺฉิม  ปจฺฉิม  วา  ปท  
ปุริมสฺส  ปรุมิสฺส  การณวจน  วิรช  ภิกฺขุคุณโยคโต ฯ 
ภินฺนกิเลโส  หิ  ภิกฺขุ.  ภิกขฺุ  วิปฺปสนฺนภาวโต ฯ  กิเลส- 
กาลุสฺสิยาภาเวน  วิปฺปสนฺนมานโส  หิ  ภิกฺขุ ฯ  วิปฺปสนฺน   
อนาวิลสงฺกปฺปภาวโตติ ฯ  ราครชาภาเวน  วา  วิรชนฺติ  วุตฺต ฯ 
โทสกาลุสฺสยิาภาเวน  วิปฺปสนฺนนฺติ  โมหพฺยากุลาภาเวน  
อนาวิลนฺติ ฯ  เอวภูโต  ปรมตฺถโต  ภิกฺขุ  นาม  โหตีติ  
ภิกฺขุนฺติ  วุตฺต ฯ  อทาสหนฺติ  อทาสึ  อห ฯ  ปนติฺ  ตทา  
มม  สนฺติเก  วิชฺชมาน  ภทฺทป ฯ  ปสนฺนาติ  กมฺมผลสทฺธาย   
รตนตฺตยสทฺธาย  จ  ปสนนฺจิตฺตา ฯ  เสหิ  ปาณิภีติ  อ ฺ   
อนาณาเปตฺวา  อตฺตโน  หตฺเถหิ  อุปนียป  ป ฺาเปตฺวา    
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อทาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอตฺถ  จ  วิรช  ภิกฺขุ  วิปฺปสนฺนมนาวิลนฺติ  อิมินา  
เขตฺตสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ  ปสนฺนาติ  อิมินา  จิตฺตสมฺปตฺตึ ฯ เสหิ  
ปาณิภีติ  อิมินา  ปโยคสมฺปตฺตึ ฯ  ตถา  ปสนฺนาติ  อิมินา   
สกฺกจฺจทาน  อนุปหจฺจทานนฺติ  จ  อิเม  เทฺว  ทานคุณา  
ทสฺสิตา  เสหิ  ปาณิภีติ  อิมินา  สหตฺเถน  ทาน  
อนุปวิทฺธทานนฺติ  อิเม  เทฺว  ทานคุณา  ทสฺสิตา  ปตวตฺถสฺส  
อตฺถรเณน  นิสีทนกาล ฺ ุตาย  จิตฺตึ  กตฺวา  ทาน  กาเลน   
ทานนฺติ  อิเม  เทฺว  ทานคุณา  ทสฺสิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เสส  
เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ตติยปวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        จตุตฺถปวิมานวณฺณนา   
        ปนฺเต  เวฬุริยมยนติฺ  จตุตฺถปวิมาน ฯ  อิมสฺสาป  วตฺถุ   
ราชคเห  สมฏุ ิต  ต  ทุติยวิมาเน  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
นีลวตฺเถน  หิ  อตฺถริตฺวา  ปสฺส  ทินนฺตฺตา  อิมิสฺสาป  วิมาน   
เวฬุริยมย  นพฺิพตฺต ฯ  เสส  ปมวิมาเน  วุตฺตสทิส ฯ  เตน  
วุตฺต   
                ปนฺเต  เวฬุริยมย  อุฬาร   
                มโนชว  คจฺฉติ  เยนกาม   
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                อลงฺกเต  มาลยฺธเร  สุวตฺเถ   
                โอภาสสิ  วิชฺชรุิวพฺภกูฏ ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ   เกน  เต  อิธ  มิชฌฺติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลลฺาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อปฺปสฺส  กมฺมสฺส  ผล  มเมท   
                เยนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                ปรุิมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก ฯ   
        อทฺทส  วิรช  ภิกฺขุ  วิปฺปสนฺนมนาวิล   
        ตสฺส  อทาสห  ป  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ    
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                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        เอตฺถาป  หิ  นีลวตฺเถน  อตฺถริตฺวา  ปสฺส  ทินฺนตฺตา  
อิมิสฺสาป  วิมาน  เวฬุริยมย  นิพฺพตฺต  เตเนเวตฺถ  ป  
เต  เวฬุริยมยนฺติ  อาทิโต  อาคต ฯ  เสส  ตติยสทิสเมวาติ ฯ 
ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
                จตุตฺถปวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                กุ ฺชรวิมานวณฺณนา   
        กุ ฺชโร  เต  วราโรโหติ  กุ ฺชรวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนวิาเป ฯ   
อเถกทิวส  ราชคหนคเร  นกฺขตฺต  โฆสิต  นาคราวีถิโย  
โสเธตฺวา  วาลุก  โอกริิตฺวา  ลาชป ฺจมกานิ  ปุปฺผานิ   
วิปฺปกิรึสุ  เคหทฺวาเร  เคหทฺวาเร  กทลิโย  จ  ปุณฺณฆเฏ  จ  
เปสุ  ยถาวิภว  นานาวิราควณฺณวิจิตฺตา  ธชปฏากาทโย  
อุสฺสาเปสุ  สพฺโพ  ชโน  อตฺตโน  อตฺตโน  วิภวานุรูป   
สุมณฺฑิตปสาธิโต  นกฺขตฺตกีล  กีฬ ิ สกลนคร  เทวนคร  วิย   
อลงฺกตปฏิยตฺต  อโหสิฯ  อถ พิมฺพิสารมหาราชา ปุพฺพจาริตฺตวเสน 
มหาชนสฺส  จิตฺตานุรกฺขณตฺถ ฺจ  อตฺตโน  ราชภวนโต  นิกฺขมตฺิวา 
มหนฺเตน  ปริวาเรน  มหตา  ราชานุภาเวน  โอฬาเรน   
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สิริโสภคฺเคน  นคร  ปทกขิฺณ  กโรติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ราชคหวาสินี  เอกา  กุลธีตา  ร ฺโ   
ต  วิภวสมฺปตฺตึ  สิริโสภคฺค  ราชานุภาว ฺจ  ปสฺสิตฺวา   
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  อย  เทวิทฺธิสทสิา  วิภวสมฺปตฺติ  กีทิเสน 
นุ  โข  กมฺมนุา  ลพฺภตีติ  ปณฺฑิตสมฺมเต  ปุจฺฉิ ฯ  เต  ตสฺสา   
กเถสุ  ภทฺเท  ปุ ฺกมฺม  นาม  จินฺตามณิสทิส  กปฺปรุกฺขสทิส   
เขตฺตสมฺปตฺติยา  จิตฺตสมฺปตฺติยา  จ  สติ  ย  ย  ปตฺเถตฺวา  กโรนฺติ  
ต  ต  นิปฺผาเทติเยว ฯ  อปจ  อาสนทาเนน  อุจฺจากุลีนตา  โหติ ฯ 
อนฺนทาเนน  พลสมฺปตฺติปฏิลาโภ  วตฺถทาเนน  วณฺณสมฺปตฺติ- 
ปฏิลาโภ  ยานทาเนน  สุขวิเสสปฏิลาโภ  ทีปทาเนน  จกฺขุ- 
สมฺปตฺติปฏิลาโภ  อาวาสทาเนน  สพฺพสมฺปตฺติปฏิลาโภ  โหตีติ ฯ   
สา  ต  สุตฺวา  เทวสมฺปตฺติ  อิโต  อุฬารา  โหติ  ม ฺเติ  
ตตฺถ  จิตฺต  เปตฺวา  ปุ ฺกิริยาย  อติวิย  อุสฺสาหชาตา  
อโหสิ ฯ   
        มาตาปตโร  จ  ตสฺสา  อหต  วตฺถยุค  นวป  เอก  
ปทุมกลาป  สปฺปมธุสกฺขรา  ตณฺฑุลขีรานิ  จ  ปริโภคตฺถาย  
เปเสสุ ฯ  สา  ตานิ  ทิสฺวา  อห ฺจ  ทาน  ทาตุกามา  
อย ฺจ  เม  เทยฺยธมฺโม  ปฏิลทฺโธติ  ตุฏมานสา  ทุติยทิวเส   
ทาน  สชฺเชนตีฺ  อปฺโปทกมธุปายาส  สมฺปาเทตฺวา  ตสฺส   
ปริวารภาเวน  อ ฺมฺป  พหุ  ขาทนียโภชนีย  ปฏยิาเทตฺวา    
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ทานคฺเค  คนฺธปริภณฺฑ  กตฺวา  วิกสิตปทุมปตฺตกิ ฺชกฺขเกส- 
โรปโสภิเตสุ  ปทุเมสุ  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  อหเตน  เสตวตฺเถน   
อตฺถริตฺวา  อาสนสฺส  จตุนฺน  ปาทาน  อุปริ  จตฺตาริ  ปทุมานิ   
มาลาคุฬ ฺจ  เปตฺวา  อาสนสฺส  อุปร ิ วิตาน  พนธฺิตฺวา   
มาลาทามโอลมฺพกทามานิ  โอลมฺเพตฺวา  อาสนสฺส  สมนฺตโต  ภูมึ   
สเกสเรหิ  ปทุมปตฺเตหิ  สพฺพสนฺถร  สนฺถริตฺวา  ทกฺขิเณยฺเย  
อาคเต  ปูเชสฺสามีติ  ปุปฺผปูริต  จงฺโกฏก  เอกมนฺเต  เปสิ ฯ   
        อเถว  กตทานูปกรณสวิธานา  สีส  นฺหาตา  สุทฺธวตฺถ- 
นิวตฺถา  สุทธฺุตฺตราสงฺฆา  เวล  สลลฺกฺเขตฺวา  เอก  ทาสึ  อาณาเปสิ  
คจฺฉ  เช  อมหฺาก  ตาทิส  ทกฺขิเณยฺย  ปริเยสาหีติ ฯ  เตน  
จ  สมเยน  อายสฺมา  สาริปุตฺโต  สหสฺสถวิก  นิกฺขิปนฺโต   
วิย  ราชคเห  ปณฺฑาย  จรนฺโต  อนฺตรวีถึ  ปฏิปนฺโน  โหติ ฯ 
อถ  สา  ทาสี  เถร  วนฺทิตฺวา  อาห  ภนฺเต  ตุมฺหาก  
ปตฺต  เม  เทถาติ ฯ  เอกิสสฺา  อุปาสิกาย  อนุคฺคหตฺถ  อิโต  
เอถาติ  จ  อาห ฯ  เถโร  ตสฺสา  ปตฺต  อทาสิ ฯ  สา  เถร   
เคห  ปเวเสสิ ฯ  อถ  สา  อิตฺถี  เถรสฺส  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  
อาสน  ทสฺเสตฺวา  นิสีทถ  ภนฺเต  อิทมาสน  ป ฺตฺตนฺติ  
วตฺวา  เถเร  ตตฺถ  นิสินฺเน  สเกสเรหิ  ปทุมปตฺเตหิ  เถร  
ปูชยมานา  อาสนสฺส  สมนฺตโต  โอกริตฺิวา  ป ฺจปติฏ ิเตน   
วนฺทิตฺวา  สปฺปมธุสกฺขราสมฺมิสฺเสน  อปฺโปทกมธุปายาเสน    
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ปริวิสิ ฯ  ปรวิิสนฺตี  จ  อิมสฺส  เม  ปุ ฺสฺสานุภาเวน   
ทิพฺพคชกูฏาคารปลฺลงฺกโสภิตา  ทิพฺพสมฺปตฺติโย  โหนฺตุ  สพฺพาสุ  
ปวตฺตีสุ  ปทุมา  นาม  มา  วิคตา  โหนฺตูติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  
ปุน  เถเร  กตภตฺตกิจฺเจ  ปตฺต  โธวิตฺวา  สปฺปมธุสกฺขราหิ   
ปูเรตฺวา  ปเ  อตฺถต  สาฏก  จุมฺพฏก  กตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  
เปตฺวา  เถเร  จ  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกมนฺเต  เทฺว  ปุริเส  
อาณาเปสิ  เถรสฺส  หตฺเถ  ปตฺต  อิม ฺจ  ปลลฺงฺก  วิหาร  
เนตฺวา  เถรสฺส  นิยฺยาเตตฺวา  อาคจฺฉถาติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ   
        สา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  โยชนสตุพฺเพเธ   
กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ  อจฺฉราสหสฺสปริวารา ฯ ปตฺถนาวเสน  
จสฺสา  ป ฺจโยชนุพฺเพโธ  ปทุมมาลาลงฺกโต  สมนฺตโต   
ปทุมปตฺตกิ ฺชกฺขเกสโรปโสภิโต  มนุ ฺทสฺสโน  สุขสมฺผสฺโส   
วิวิธรตนรสิชาลสมุชชฺลเหมาภรณวิภูสิโต  คชวโร  นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺสูปริ  ยถาวุตฺตโสภาติสยยุตฺโต  โยชนิโก  กนกปลฺลงฺโก   
นิพฺพตฺติ ฯ  สา  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตี  อนฺตรนตฺรา  ต   
กุ ฺชรวิมานสฺส  อุปร ิ รตนวิจิตฺต  ปลฺลงฺก  อภิรุยหฺ  มหตา   
เทวตานุภาเวน  นนฺทนวน  คจฺฉติ ฯ  อเถกสฺมึ  อุสสฺวทิวเส   
เทวตาสุ  ยถาสก  ทิพฺพานุภาเวน  อุยฺยานกีฬนตฺถ  นนฺทวน 
คจฺฉนฺตีสูติอาทินา  สพฺพ  ปมปวิมานวณฺณนาย  อาคตสทิส ฯ 
ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  เถโร    
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                กุ ฺชโร  เต  วราโรโห  นานารตนกปฺปโน   
                รุจิโร  ถามวา  ชวสมฺปนฺโน  อากาสมฺหิ  สมีหติ ฯ   
                ปทุมี  ปทฺมปตฺตกฺขี  ปทฺมุปปฺลชุตินฺธโร   
                ปทฺมจุณฺณาภิกิณฺณงฺโค  โสณฺณโปกฺขรมาลวา ๑ ฯ   
                ปทุมานุสฏ  มคฺค  ปทฺมปตฺตวิภูสิต   
                 ิต  วคฺคุมนุคฺฆาตี  มิต  คจฺฉติ  วารโณ ฯ   
                ตสฺส  ปกฺกมมานสฺส  โสณฺณกสา  รติสสฺรา   
                เตส  สุยฺยติ  นคฺิโฆโส  ตูริเย  ป ฺจงฺคิเก  ยถา ฯ   
                ตสฺส  นาคสฺส  ขนฺธมฺหิ  สจิุวตฺถา  อลงฺกตา   
                มหนฺต  อจฺฉราสงฺฆ  วณฺเณน  อติโรจสิ ฯ   
                ทานสฺส  เต  อิท  ผล  อโถ  สีลสฺส  วา  ปน   
                อโถ  อ ฺชลิกมมฺสฺส  ต  เม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิตาติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  กุ ฺชโร  เต  วราโรโหติ  กุ ฺเช  คิริตเฏ  รมติ  
อภิรมติ  ตตฺถ  วา  รวติ  โก ฺจนาท  นทนฺโต  วิจรติ  กุ  
วา  ปวึ  ตทภิฆาเตน  ชรยตีติ  กุ ฺชโร ฯ  คิริจราทิเภโท   
มนุสฺสโลเก  หตฺถี  อย  ปน  กฬีนกาเล  กุ ฺชรสทิสตาย  เอว  
วุตฺโต ฯ  อารุยฺหตีติ  อาโรโห  อาโรหณีโยติ  อตฺโถ ฯ  วโร  
อคฺโค  เสฏโ  อาโรโหติ  วราโรโห  อุตฺตมยานนฺติ  วุตฺต  
#๑. ม. โสณฺณโปกฺขรมาลธา ฯ  
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โหติ ฯ  นานารตนกปฺปโนติ  นานาวิธานิ  รตนานิ  เอเตสนฺติ   
นานารตนา  กุมฺภาลงฺการาทิหตฺถาลงฺการา ฯ  เตหิ  วิหิโต   
กปฺปโน  สนนฺาโห  ยสฺส  โส  นานารตนกปฺปโน ฯ  รุจึ  อภิรตึ   
เทตีติ  รุจิโร  มนุ ฺโติ  อตฺโถ ฯ  ถามวาติ  ถิโร  พลวาติ  
อตฺโถ ฯ  ชวสมฺปนฺโนติ  สมฺปนฺนชโว  สีฆชโวติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อากาสมฺหิ  สมีหตีติ  อากาเส  อนฺตลิกฺเข  สมฺมา  อีหติ ฯ 
อารุฬฺหาน  โขภ  อกโรนฺโต  จรติ  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปทุมีติ  ปทุมสมานวณฺณตาย  ปทุมนฺติ  ลทฺธนาเมน   
กุมฺภวณฺเณน  สมนฺนาคตตฺตา  ปทุมี ฯ  ปทฺมปตฺตกขีฺติ   
กมลทลสทิสนยเน  อาลปนเมต  ตสฺสา  เทวตาย ฯ   
ปทฺมุปฺปลชติุนฺธโรติ  ทพฺิพปทุมุปฺปลมาลาลงฺกตสรีรตาย  ตห  ตห   
วิปฺผุรนฺต  วิชฺโชตมาน  ปทุมุปฺปลชตึุ  ธาเรตีติ  ปทฺมุปฺปลชติุนฺธโรฯ 
ปทฺมจุณฺณาภิกิณฺณงฺโคติ  ปทุมปตฺตกิ ฺชกฺขเกสเรหิ  สมนฺตโต   
โอกิณฺณคตฺโต ฯ  โสณฺณโปกฺขรมาลธาติ  เหมมยกมลมาลาภารี ฯ   
        ปทุมานุสฏ  มคฺค  ปทฺมปตฺตวิภูสิตนฺติ  หตฺถิโน  ปทนิกฺเขเป   
ปทนิกฺเขเป  ตสฺส  ปาท  สนฺธาเรนฺเตหิ  มหนฺเตหิ  ปทุเมหิ  
อนุสฏ  วิปฺปกิณฺณ  นานาวิราควณฺเณหิ  เตสเยว  จ  ปตฺเตหิ  
อิโต  จิโต  จ  ปริพฺภมนฺเตหิ  วิเสสโต  มณฺฑิตตาย  วิภูสิต  
มคฺค  คจฺฉตีติ  โยชนา ฯ   ิตนฺติ  อิท  มคฺควิเสสน ฯ 
ปทุมปตฺตวิภูสิต  หุตฺวา   ิต  มคฺคนฺติ  อตฺโถ ฯ  วคฺคูติ  จารุ ฯ  
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กิริยาวิเสสนเจต ฯ  มกาโร  ปทสนธฺิกโร ฯ  อนุคฺฆาตีติ  น   
อุคฺฆาติ  อตฺตโน  อุปร ิ นิสินฺนาน  อีสกมฺป  โขภ  อกโรนฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  มิตนฺติ  นิมฺมิต  นิกฺเขปปท  วีติกฺกมนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อย  เหตฺถ  อตฺโถ  วคฺคุ  จารุ  ปทนิกฺเขป  กตฺวา  คจฺฉตีติ ฯ  
มิตนฺติ  วา  ปริมิต  ปมาณยุตฺต  นาติสีฆ  นาติสณิกนฺติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  วารโณติ  หตฺถี ฯ  โส  ห ิ ปจฺจตฺถิกวารณโต   
คมนปริกฺกิเลสวารณโต  จ  วารโณติ  วุจฺจติ ฯ   
        ตสฺส  ปกฺกมมานสฺส  โสณฺณกสา  รติสฺสราติ  ตสฺส   
ยถาวุตฺตสฺส  กุ ฺชรสฺส  คจฺฉนฺตสฺส  โสณฺณกสา  สุวณฺณมยา   
ฆณฺฑา  รติสฺสรา  รมณียสทฺทา  มนุ ฺนิคฺโฆสา  โอลมฺพนฺตีติ   
อธิปฺปาโย ฯ  ตสฺส  ห ิ กุ ฺชรสฺส  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  มหา- 
โกลมฺพปฺปมาณา  มณิมุตฺตาทิขจิตา  เหมมยา  อเนกสตา  มหนฺติโย   
ฆณฺฑา  ตห  ตห  โอลมฺพมานา  ปจลนฺติ  ยโต  เฉเกน  
คนฺธพฺพเกน  ปยุตฺตวาทิตโต  อติวิย  มโนหรสทฺโท  นิจฺฉรติ ฯ   
เตนาห  เตส  สุยฺยติ  นิคฺโฆโส  ตูริเย  ป ฺจงฺคิเก  ยถาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  นาม  อาตต  วิตต  อาตตวิตต  ฆน  
สุสิรนฺติ  เอว  ป ฺจงฺคิเก  ตูริเย  กุสเลหิ  วาทิยมาเน  
านุปฺปตฺติยา  มนฺทตารวิภาค  ทสฺเสนฺเตน  คายนฺเตน  สมีรโิต   
วาทิตสโร  วคฺคุ  รชนีโย  นิคฺโฆโส  สยฺุยติ  เอว  เตส  
โสณฺณกสาน  ตปนียฆณฺฑาน  นิคฺโฆโส  สุยฺยตีติ ฯ   
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        นาคสฺสาติ  หตฺถินาคสฺส ฯ  มหนฺตนฺติ  สมฺปตฺติมหตฺเตนาป  
สงฺขฺยามหตฺเตนาป  มหนฺต ฯ  อจฺฉราสงฺฆนฺติ  เทวก ฺาสมูห ฯ   
วณฺเณนาติ  รเูปน ฯ   
        ทานสฺสาติ  ทานมยปุ ฺสฺส ฯ  สีลสฺสาติ  กายิกสวราทิ- 
สวรสีลสฺส ฯ  วาสทฺโท  อวุตฺตวิกปฺปนตฺโถ ฯ  เตน  อภิวาทนาทึ   
อวุตฺต  จาริตฺตสีล  สงฺคณฺหาติ ฯ   
        เอว  เถเรน  ปุจฺฉิตา  สา  เทวตา  ป ฺห  วิสฺสชเฺชสิ ฯ 
ตมตฺถ  ทสฺเสตุ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
อย  คาถา  ธมฺมสงฺฆาหเกหิ  วุตฺตา  ตสฺสา  อตฺโถ  
เหฏา  วุตฺโตเอว ฯ   
                ทสิฺวาน  คุณสมฺปนฺน  ฌาย ึ ฌานรต  สต   
                อทาสึ  ปุปฺผาภิกิณฺณ  อาสน  ทุสฺสสนถฺต ฯ   
                อุปฑฺฒ  ปทฺมมาลาห  อาสนสฺส  สมนฺตโต   
                อพฺโภกิริสฺส  ปตฺเตหิ  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิหิ ฯ   
                ตสฺส  กมฺมกุสลสฺส  อิท  เม  อีทิส  ผล   
                สกฺกาโร  ครุกาโร  จ  เทวาน  อปจิตา  อห ฯ   
                โย  เว  สมฺมาวิมุตฺตาน  สนฺตาน  พฺรหฺมจาริน   
                ปสนฺโน  อาสน  ทชฺชา  เอว  นนฺเท  ยถา  อห ฯ    
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                ตสฺมา  หิ  อตฺตกาเมน  มหตฺตมภิกงฺขตา   
                อาสน  ทาตพฺพ  โหติ  สรรีนฺติมธารินนฺติ   
เทวตาย  วุตฺตคาถา ฯ   
        ตตฺถ  คุณสมฺปนฺนนฺติ  สพฺเพหิ  สาวกคุเณหิ  สมนฺนาคต  
เตหิ  วา  ปรปิุณฺณ ฯ  เอเตน  สาวกปารมิาณสฺส  มตฺถกปฺปตฺตึ   
ทสฺเสติ ฯ  ฌายินฺติ  อารมฺมณูปนิชฺฌาน  ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺติ   
ทุวิเธนป  ฌาเนน  ฌายนสีล  เตน  วา  ฌาเปตพฺพ   
สพฺพสงฺกิเลสปกฺข  ฌาเปตฺวา   ิต ฯ  ตโต  เอว  ฌาเน  รตนฺติ   
ฌานรต ฯ  สตนฺติ  สมาน  สนฺต  วา  สปฺปุริสนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ปุปฺผาภิกิณฺณนฺติ  ปุปฺเผหิ  อภิกิณฺณ  กมลทเลหิ  อภิปฺปกิณฺณนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ทุสสฺสนฺถตนฺติ  วตฺเถน  อุปร ิ อตฺถต ฯ   
        อุปฑฺฒ  ปทฺมมาลาหนฺติ  อุปฑฺฒ  ปทุมปุปฺผ  อห ฯ  
อาสนสฺส  สมนฺตโตติ  เถเรน  นิสินฺนสฺส  อาสนสฺส  สมนฺตา  
ภูมิย ฯ  อพฺโภกิริสฺสนฺติ  อภิโอกิรึ  อภิปฺปกิรึ ฯ  กถ  ปตฺเตหีติ   
ตสฺส  อุปฑฺฒปทุมสฺส  วิสุ  วิสุ  กเตหิ  ปตฺเตหิ   
ปุปฺผวสฺสาภิวสฺสนกนิยาเมน  โอกริินติฺ  อตฺโถ ฯ   
        อิท  เม  อีทิส  ผลนติฺ  อิมินา  กุ ฺชโร  เต  วราโรโหติ   
อาทินา  เถเรน  คหิต  อคฺคหิต ฺจ  อายุยสสุขรูปาทิเภท  อตฺตโน   
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  เอกโต  ทสฺเสตฺวา  ปุนป  เถเรน  อคฺคหิตเมว  อตฺตโน   
อานุภาวสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตุ  สกฺกาโร  ครุกาโรติ  อาทิมาห ฯ  เตน  น   
เกวล  ภนฺเต  ตุเมฺหหิ  ยถาวุตฺตเมว  อิธ  มยฺห   
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ปุ ฺผล  อปจ  โข  อิท  ทิพฺพ  อาธิปเตยฺยมฺปติ  ทสฺเสติ ฯ  
ตตฺถ  สกฺกาโรติ  อาทรกิรยิา  เทเวหิ  อตฺตโน  สกฺกาตพฺพตาติ  
อตฺโถ ฯ  ตถา  ครุกาโรติ  ครุกาตพฺพตา ฯ  เทวานนฺติ  เทเวหิ ฯ 
อปจิตาติ  ปูชิตา ฯ   
        สมฺมาวิมุตฺตานนฺติ  สุฏ ุ  วิมุตฺตาน  สพฺพสงฺกิเลสปฺปหายีน ฯ   
สนฺตานนฺติ  สนฺตกายวจีมโนกมฺมาน  สาธูน ฯ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส   
จ  สาสนพฺรหฺมจริยสฺส  จ  จิณฺณตฺตา  พฺรหฺมจาริน ฯ  ปสนฺนา 
อาสน  ทชฺชาติ  กมฺมผลสทฺธาย  รตนตฺตยสทฺธาย  จ  
ปสนฺนมานโส  หุตฺวา  ยท ิ อาสนมตฺตมฺป  ทเทยฺย ฯ  เอว  นนฺเท  
ยถา  อหนฺติ  ยถา  อห  เตน  อาสนทาเนน  เอตรหิ  นนฺทามิ  
โมทามิ  เอวเมว  อ ฺโป  นนฺเทยฺย  โมเทยฺย ฯ   
        ตสฺมาติ  เตน  การเณน ฯ  หิสทโฺท  นิปาตมตฺต ฯ  อตฺต- 
กาเมนาติ  อตฺตโน  หิตกาเมน ฯ  โย  หิ  อตฺตโน  หิตาวห  
กมฺม  กโรติ  น  อหิตาวห  โส  อตฺตกาโม ฯ  มหตฺตนฺติ  
วิปากมหตฺต ฯ  สรรีนฺติมธารินนฺติ  อนฺติม  เทห  ธาเรนฺตาน ฯ 
ขีณาสวานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ยสฺมา  อรหต   
อาสนทาเนน  อห  เอว  ทพฺิพสมฺปตฺติยา  โมทามิ  ตสฺมา  
อ ฺเนาป  อตฺตโน  อภิวุทฺธึ  ปตฺถยมาเนน  อนฺติมสมุสฺสเย  
 ิตาน  อาสน  ทาตพฺพ  นตฺถิ  ตาทิส  ปุ ฺนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  
เสส  วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                กุ ฺชรวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                                ปมนาวาวิมานวณฺณนา 
        สุวณฺณจฺฉทน  นาวนฺติ  นาวาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควติ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  โสฬสมตฺตา  ภิกฺขู  
อ ฺตรสฺมึ  คามกาวาเส  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺสา  ภควนฺต   
ปสฺสิสฺสาม  ธมฺม ฺจ  สุณิสฺสามาติ  สาวตฺถึ  อุทฺทิสสฺ  คิมหฺสมเย  
อทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺนา  อนฺตรามคฺเค  จ  นิรุทโก  กนฺตาโร ฯ 
เต  จ  ตตฺถ  ฆมฺมาภิตตฺตา  กิลนฺตา  ตสิตา  ปานีย  อลภมานา  
อ ฺตรสฺส  คามสฺส  อวิทูเรน  คจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  อ ฺตรา  
อิตฺถี  อุทกภาชน  คเหตฺวา  อุทกตฺถาย  อุทปานาภิมุขี  
คจฺฉติ ฯ  อถ  เต  ภิกฺขู  ต  ทิสฺวา  ยตฺถาย  อิตฺถี  คจฺฉติ  
ตตฺถ  คเต  ปานีย  ลทฺธุ  สกฺกาติ  ปปาสาปเรตา  ต   
ทิสาภิมุขา  คนฺตฺวา  อุทปาน  ทิสฺวา  ตสฺสา  อวิทูเร  อฏสุ ฯ 
สา  อิตฺถี  ตโต  อุทก  คเหตฺวา  นิวตฺติตุกามา  เต  ภิกฺขู   
ทิสฺวา  อิเม  อยฺยา  อุทเกน  อตฺถิกา  ปปาสิตาติ  ตฺวา  
ครุจิตฺตีการ  อุปฏเปตฺวา  อุทเกน  นิมนฺเตสิ ฯ  เต  ปตฺตถวิกโต  
ปริสฺสาวน  นีหริตฺวา  ปริสฺสาเวตฺวา  ยาวทตฺถ  ปานีย  ปวิตฺวา 
หตฺถปาเท  สีตเล  กตฺวา  ตสฺสา  อิตฺถิยา  ปานียทาเน  อนุโมทน 
วตฺวา  อคมสุ ฯ   
        สา  ต  ปุ ฺ  หทเย  เปตฺวา  อนฺตรนฺตรา  อนุสฺสรนฺตี   
อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภเวน  นิพฺพตฺติ  ตสฺสา   
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ปุ ฺานุภาเวน  กปฺปรกุโฺขปโสภิต  มหนฺต  วิมาน  อุปฺปชชฺิ ฯ 
ต  วิมาน  ปรกิฺขิปตฺวา  มุตฺตชาลรชตวิภูสิตา  วิย  สกิตาว- 
กิณฺณปณฺฑรปุลินตฏา  มณิกฺขนฺธนิมฺมลสลลิวาหินี  สริตา ฯ   
ตสฺสา  อุโภสุ  ตีเรสุ  อุยยฺานวิมานทฺวาเร  จ  มหตี  โปกฺขรณี   
ป ฺจวณฺณปทุมสณฺฑมณฺฑิตา  สห  สวุณฺณนาวาย  นิพฺพตฺติ ฯ  
สา  ตตฺถ  ทพฺิพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตี  นาวาย  กีฬนฺตี  ลฬนฺตี  
วิจรติ ฯ  อเถกทิวส  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เทวจาริก  
จรนฺโต  ต  เทวธีตร  นาวาย  กีฬนฺตึ  ทิสฺวา  ตาย  
กตปุ ฺกมฺม  ปุจฺฉนฺโต   
                สวุณฺณจฺฉทน  นาว                  นาริ  อารยฺุห  ติฏสิ   
                โอคาหสิ  โปกขฺรณึ                 ปทฺม  ฉินฺทสิ  ปาณินา ฯ   
                กฏูาคารา  นิเวสา  เต          วิภตฺตา  ภาคโส  มิตา   
                ททฺทลฺลมานา  อาภนฺติ          สมนฺตา  จตุโร  ทิสา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานภุาเว   
                        มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ  อาห ฯ   
        ตโต  เถเรน  ปฏุาย  เทวตาย  วิสฺสชฺชิตาการ  ทสฺเสตุ   
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สงฺคีติกาเรหิ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลลฺาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
อย  คาถา  วุตฺตา ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                ปรุิมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก   
                ทสิฺวาน  ภิกฺขู  ตสิเต  กิลนฺเต   
                อุฏาย  ปาตุ  อุทก  อทาสึ ฯ   
                โย  เว  กิลนฺตาน  ปปาสิตาน   
                อุฏาย  ปาตุ  อุทก  ททาติ   
                สโีตทกา  ตสฺส  ภวนฺติ  นชฺโช   
                ปหูตมลฺยา  พหุปุณฺฑรีกา ฯ   
                ต  อาปคา  อนุปริยนฺติ  สพฺพทา   
                สโีตทกา  วาลกุสนฺถตา  นที   
                อมฺพา  จ  สาลา  ติลกา  จ  ชมฺพุโย   
                อุทฺทาลกา  ปาฏลิโย  จ  ผุลลฺา ฯ   
                ต  ภูมิภาเคหิ  อุเปตรูป   
                วิมานเสฏ  ภุส  โสภมาน   
                ตสฺเสว  กมฺมสสฺ  อย  วิปาโก   
                เอตาทิส  ปุ ฺกตา  ลภนฺติ ฯ   
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                กฏูาคารา  นิเวสา  เม  วิภตฺตา  ภาคโส  มิตา   
                ททฺทลฺลมานา  อาภนฺติ  สมนฺตา  จตุโร  ทิสา ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                        มนุสฺสภูตา  ยมมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อย  เทวตาย  วิสฺสชฺชิตากาโร ฯ   
        ตตฺถ  สวุณฺณจฺฉทนนฺติ  วิจิตฺตภิตฺติวิรจเนหิ  รตฺตสุวณฺณมเยหิ   
อุโภหิ  ปสฺเสหิ  ปฏิจฺฉาทิตพฺภนฺตรตาย  เจว  นานารตนสมุชฺชลิเตน   
กนกมยาลงฺกาเรน  อุปริฉาทิตตาย  จ  สุวณฺณจฺฉทน ฯ  นาวนฺติ   
โปต ฯ  โส  หิ  โอรโต  ปาร  ปวติ  คจฺฉตีติ  โปโต ฯ  สตฺเต  
เนตีติ  นาวาติ  จ  วุจฺจติ ฯ  นารีติ  ตสฺสา  เทวธีตาย  อาลปน ฯ   
นรติ  เนตีติ  นโร  ปุรโิส ฯ  ยถา  ห ิ ปมปกติภูโต  สตฺโต 
อิตราย  ปกติยา  เสฏตฺเถน  ปุร ิ เสตีติ  ปุรโิสติ  วุจฺจติ ฯ 
เอว  นยนฏเน  นโรติ ฯ  ปุตฺตภาตุภูโตป  ห ิ ปุคฺคโล  มาตุ- 
เชฏภคินีน  ปตุฏาเน  ติฏติ  ปเคว  ภตฺตุภูโต ฯ  นรสฺส  
เอสาติ  นารี  อย ฺจ  สม ฺา  มนุสฺสิตฺถีสุ  ปวตฺตารุฬฺหิวเสน   
อิตราสุป  ตถา  วุจฺจติ ฯ  โอคาหสิ  โปกฺขรณินฺติ  สติป   



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 54 

                เลมที่  23  ปวคฺควณฺณนา  หนา  54 
 
รตฺตุปฺปลนีลปฺุปลาทิเก  พหุวิเธ  รตนมเย  ชลชกุสุเม  โปกฺขร- 
สงฺขาตาน  ทิพฺพปทุมาน  ตตฺถ  เยภุยฺเยน  อตฺถิตาย  โปกฺขรณีติ   
ลทฺธนาม  ทพฺิพสร  ชลวิหารรติยา  อนุปวิสสิ ฯ  ปทฺม  ฉินฺทสิ   
ปาณินาติ  รชตมยนาล  ปทุมราครตนมยปตฺตสงฺฆาต   
กนกมยกณฺณิกา  กิ ฺชกขฺเกสร  ทิพฺพกมลลีลารวินฺท  กตฺตุกามตาย 
ตว  หตฺเถน  ภ ฺชสิ ฯ   
        ตสิเตติ  ปปาสิเต ฯ  กิลนฺเตติ  ตาย  ปปาสาย  อทฺธาน- 
ปริสฺสเมน  จ  กลินฺตกาเย ฯ  อุฏายาติ  อุฏานวีริย  กตฺวา ฯ 
อาลสิย  อนาปชฺชิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        โย  เวติอาทินา  ยถา  อห  เอว  อ ฺเป  อายตนคเตน  
อุทกทานปุ ฺเน  เอตาทิส  ผล  ปฏิลภนฺตีติ  ทิฏเน  
อทิฏสฺส  อนุมานวิธึ  ทสฺเสนฺตี  เถเรน  ปฏุมตฺถ  สาธารณโต  
วิสฺสชฺเชติ ฯ  ตตฺถ  ตสฺสาติ  ตนฺติ  จ  ยถาวุตฺตปุ ฺการิน  
ปจฺจามสติ ฯ   
        อนุปริยนฺตีติ  อนุรูปวเสน  ปริกฺขิปนฺติ ฯ  ตสฺส  วสนฏาน- 
ปริกฺขิปเนน  โสป  ปรกิฺขิตฺโต  นาม  โหติ ฯ  ติลกาติ   
พนฺธุชีวกปุปฺผสทิสปุปฺผา  เอกา  รุกฺขชาติ ฯ  อุทฺทาลกาติ  
วาตฆาตกา  เย  ราชรุกฺขาติป  วุจฺจนฺติ ฯ   
        ต  ภูมิภาเคหีติ  ตาทิเสหิ  ภูมิภาเคหิ  ยถาวุตฺตโปกฺขรณี 
นที  อุยฺยานวนฺเตหิ  ภูมิปเทเสหีติ  อตฺโถ ฯ  อุเปตรูปนฺติ    
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ปาสสิยภาเวน  อุเปต  เตส  โปกฺขรณีอาทีน  วเสน  รมณีย- 
สนฺนิเวสนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภุส  โสภมานนฺติ  ภุส  อติวิย  วิโรจมาน  
วิมานเสฏ  ลภนฺตีติ  โยชนา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        ปมนาวาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ทุติยนาวาวิมานวณฺณนา   
        สุวณฺณจฺฉทน  นาวนฺติ  ทุติยนาวาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควติ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  อ ฺตโร  ขีณาสวตฺเถโร  
อุปกฏาย  วสฺสูปนายิกาย  คามกาวาเส  วสฺส  อุปคนฺตุกาโม  
สาวตฺถิโต  ต  คาม  อุทฺทสิฺส  ปจฺฉาภตฺต  อทฺธานมคฺค  ปฏิปนโฺน  
มคฺคปริสฺสเมน  กลินฺโต  ตสิโต  อนฺตรามคฺเค  อ ฺตร  คาม  
สมฺปตฺโต  พหิคาเม  ตาทิส  ฉายูทกสมฺปนฺน  าน  อปสฺสนฺโต   
ปริสฺสเมน  จ  อภิภุยฺยมาโน  จีวร  ปารปุตฺวา  คาม  ปวิสิตฺวา   
ธุรเคหสฺเสว  ทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  ตตฺถ  อ ฺตรา  อิตฺถี  เถร   
ปสฺสิตฺวา  กุโต  ภนฺเต  อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  มคฺคปริสฺสม   
ปปาสิตภาว ฺจ  ตฺวา  เอถ  ภนฺเตติ  เคห  ปเวเสตฺวา  อิธ  
นิสีทถาติ  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  ตตฺถ  นสิินฺเน   
ปาโททก  ปาทพฺภ ฺชนเตล ฺจ  ทตฺวา  ตาลวณฺฏ  คเหตฺวา  
วีชิ ฯ  ปรฬิาเห  วูปสนฺเต  มธุร  สีตล  สุคนฺธ  ปานก  
โยเชตฺวา  อทาสิ ฯ  เถโร  ต  ปวิตฺวา  ปฏิปฺปสฺสทธฺกิลมโถ    
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อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา   
ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺตีติ  สพฺพ  อนนฺตรวิมานสทิสนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ  
        เตน  วุตฺต   
                สวุณฺณจฺฉทน  นาว  นาริ  อารุยฺห  ติฏส ิ  
                โอคาหสิ  โปกขฺรณึ  ปทฺม  ฉินฺทสิ  ปาณินา ฯ   
                กฏูาคารา  นิเวสา  เต  วิภตฺตา  ภาคโส  มิตา   
                ททฺทลฺลมานา  อาภนฺติ  สมนฺตา  จตุโร  ทิสา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ  
                        ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานภุาเว   
                        มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลลฺาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                        อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                        ปุริมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก   
                        ทิสฺวาน  ภิกฺขุ  ตสิต  กลินฺต   
                        อุฏาย  ปาตุ  อุทก  อทาสึ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 57 

        เลมที ่ 23  ทุติยนาวาวิมานวณฺณนา  หนา  57 
 
                โย  เว  กิลนฺตสฺส  ปปาสิตสฺส   
                อุฏาย  ปาตุ  อุทก  ททาติ   
                สโีตทกา  ตสฺส  ภวนฺติ  นชฺโช   
                ปหูตมลฺยา  พหุปุณฺฑรีกา ฯ   
                ต  อาปคา  อนุปริยนฺติ  สพฺพทา   
                สโีตทกา  วาลกุสนฺถตา  นที   
                อมฺพา  จ  สาลา  ติลกา  จ  ชมฺพุโย   
                อุทฺทาลกา  ปาฏลิโย  จ  ผุลลฺา ฯ   
                ต  ภูมิภาเคหิ  อุเปตรูป   
                วิมานเสฏ  ภุส  โสภมาน   
                ตสฺเสว  กมฺมสสฺ  อย  วิปาโก   
                เอตาทิส  ปุ ฺกตา  ลภนฺติ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
อตฺถวณฺณนาสุป  อิธ  เอโกว  เถโรติ  อปุพฺพ  นตฺถ ิฯ   
                ทติุยนาวาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                        ตติยนาวาวิมานวณฺณนา   
        สุวณฺณจฺฉทน  นาวนฺติ  ตติยนาวาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ  ภควา  ชนปทจาริก  จรนฺโต  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน 
สทฺธึ  โกสลชนปเท  เยน  ถูณ  นาม  พฺราหฺมณคาโม  
ตทวสริ ฯ  อสฺโสสุ  โข  ถูเณยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  
สมโณ  กริ  โคตโม  อมหฺาก  คามเขตฺต  อนุปฺปตฺโตติ ฯ  อถ  
ถูเณยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  อปฺปสนฺนา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  
มจฺเฉรปกตา  สเจ  สมโณ  คตโม  อิม  คาม  ปวิสิตฺวา 
ทฺวีหตีห  วเสยฺย  สพฺพ  อิม  ชน  อตฺตโน  วจเน  ปติฏเปยฺย  
ตโต  พฺราหฺมณธมฺโม  ปติฏ  น  ลเภยฺยาติ  ตตฺถ  ภควโต  
อวาสาย  ปริสกฺกนฺตา  นทีติตฺเถสุ  ปตนาวาโย  อปเนสุ ฯ 
เสตุสงฺกมนานิ  จ  อวล ฺเช  อกสุ  ตถา  ปปามณฺฑปาทีนิ ฯ 
เอก  อุทปาน  เปตฺวา  ตตฺถ  อิตรานิ  อุทปานานิ  ติณาทีหิ   
ปูเรตฺวา  ปทหึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อุทาเน  อถ  โข  ถูเณยฺยกา   
พฺราหฺมณคหปติกา  อุทปาน  ติณสฺส  จ  ภุสสฺส  จ  ยาว  
มุขโต  ปูเรสุ  มา  เต  มุณฺฑกา  สมณกา  ปานีย  อปสูติ ฯ  
        ภควา  เตส  ต  วิปฺปการ  ตฺวา  เต  อนุกมฺปนฺโต   
สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  อากาเสน  นท ึ อติกฺกมิตฺวา  คนฺตฺวา  
อนุกฺกเมน  ถูณ  พฺราหฺมณคาม  ปตฺวา  มคฺคา  โอกฺกมฺม  
อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ  เตน  จ  สมเยน   
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สมฺพหุลา  อุทกหารินิโย  ภควโต  อวิทูเรน  อติกฺกมนฺติ ฯ  ตสฺมึ  
จ  คาเม  สเจ  สมโณ  โคตโม  อิธาคมิสฺสติ  น  ตสฺส  
ปจฺจุคฺคมนาทิก  กาตพฺพ  เคห  อาคตสฺส  จสฺส  สาวกาน ฺจ  
ภิกฺขาป  น  ทาตพฺพาติ  กติกา  กตา  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ทาสี  ฆเฏน  ปานีย  
คเหตฺวา  คจฺฉนฺตี  ภควนฺต  ภิกฺขุสงฺฆปริวุต  นิสินนฺ  ทิสฺวา  
ภิกฺขู  จ  มคฺคปริสฺสเมน  กิลนฺเต  ตสิเต  ตฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  
ปานีย  ทาตุกามา  หุตฺวา  ยทิป  เม  คามวาสิโน  สมณสฺส  
โคตมสฺส  น  กิ ฺจิ  ทาตพฺพ  สามีจิกมฺมมฺป  น  กาตพฺพนฺติ  กติก  
กตฺวา   ิตา  เอว  สนฺเตป  ยทิ  อห  อีทิเส  ปุ ฺกฺเขตฺเต  
ทกฺขิเณยฺเย  ลภิตฺวา  ปานียทานมตฺเตนาป  อตฺตโน  ปติฏ  น  
กเรยฺย  กทาห  อิโต  ทุกขฺชีวิตโต  มุจฺจิสฺสามิ  กาม  เม  
อยฺยโก  สพฺเพปเม  คามวาสิโน  ม  หนนฺตุ  วา  พนฺธนฺตุ  
วา  อีทิเส  ปุ ฺกฺเขตฺเต  ปานียทาน  ทสฺสามิ  เอวาติ  
สนฺนิฏาน  กตฺวา  อ ฺาหิ  อุทกหารินีหิ  วาริยมานาป  ชีวิเต  
นิรเปกฺขา  สีสโต  ปานียฆฏ  โอตาเรตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  
ปริคฺคเหตฺวา  เอกมนฺเต  เปตฺวา  ส ฺชาตปติโสมนสฺสา  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปานีเยน  นิมนฺเตสิ ฯ   
ภควา  ตสฺสา  จิตฺตปฺปสาท  โอโลเกตฺวา  ต  อนุคฺคณฺหนฺโต  
ปานีย  ปริสสฺาเวตฺวา  หตฺถปาเท  โธวิตฺวา  ปานีย  ปวิ ฯ ฆเฏ    
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อุทก  ปรกิฺขย  น  คจฺฉติ ฯ  สา  ต  ปสสฺิตฺวา  ปุน  ปสนฺนจิตฺตา  
เอกสฺส  ภิกฺขุสฺส  อทาสิ  ตถา  อปรสฺส  อปรสฺสาติ  สพฺเพสมฺป  
อทาสิ  อุทก  น  ขียเตว ฯ  สา  หฏตุฏา  ยถาปุณฺเณน   
ฆเฏน  เคหาภิมุขี  อคมาสิ ฯ  ตสฺสา  สามิโก  พฺราหฺมโณ  
ปานียสฺส  ทนิฺนภาว   สุตฺวา  อิมาย  คามวตฺต  ภินฺน  อห ฺจ 
คารโยฺห  กโตติ  โกเธน  ปชฺชลนฺโต  ตฏตฏายมาโน  ต  ภูมิย  
ปาเตตฺวา  หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  ปหริ ฯ  สา  เตน  อุปกฺกเมน   
ชีวิตกฺขย  ปตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ  วิมาน  จสฺสา   
ปมนาวาวิมาเน  วุตฺตสทิส  อุปฺปชชฺิ ฯ   
        อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  อิงฺฆ  
เม  ตฺว  อานนฺท  อุทปานโต  ปานีย  อาหราติ ฯ  เถโร  อิทานิ  
ภนฺเต  อุทปาโน  ถูเณยฺยเกหิ  ทูสโิต  น  สกฺกา  ปานีย  
อาหริตุนฺติ  อาห ฯ  ภควา  ทุติยมฺป  ตติยมฺป  อาณาเปสิ ฯ   
ตติยวาเร  เถโร  ภควโต  ปตฺต  อาทาย  อุทปานาภิมุโข   
อคมาสิ ฯ  คจฺฉนฺเต  เถเร  อุทปาเน  อุทก  ปริปุณฺณ  หุตฺวา   
อุตฺตริตฺวา  สมนฺตโต  สนทฺติ  สพฺพ  ติณภุส  อุปลวิตฺวา  
สยเมว  อปคจฺฉติ  เตน  สนฺทมาเนน  สลิเลน  อุปรปูริ  
วฑฺฒนฺเตน  อ ฺเ  ชลาสเย  ปูเรตฺวา  ต  คาม  ปรกิฺขิปนฺเตน  
คามปฺปเทโส  อชโฺฌตฺถรยีติ ฯ  ต  ปาฏิหาริย  ทิสวฺา  พฺราหฺมณา   
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  ภควนฺต  ขมาเปสุ  ต   ขณ ฺเว   
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อุทโกโฆ  อนฺตรธายิ ฯ  เต  ภควโต  จ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ   
นิวาสนฏาน  สวิธาย  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  ทุติยทิวเส  
มหาทาน  สชฺเชตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกขฺุสงฺฆ  ปณีเตน  ขาทนีเยน   
โภชนีเยน  ปริวิสิตฺวา  สพฺเพ  ถูเณยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา   
ภควนฺต  ภุตฺตาวึ  โอนีตปตฺตปาณึ  ปยิรุปาสนฺตา  นิสีทึสุ ฯ   
เตน  จ  สมเยน  สา  เทวตา  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ตสฺสา  การณ  อุปธาเรนฺตี  ต  ปานียทานนฺติ  ตฺวา  
ปติโสมนสฺสชาตา  หนฺทาห  อิทาเนว  ภควนฺต  วนฺทิสฺสามิ ฯ 
สมฺมาปฏิปนฺเนสุ  กตาน  อปฺปกานมฺป  การาน  อุฬารผลต ฺจ   
มนุสฺสโลเก  ปากฏ  กริสสฺามีติ  อุสฺสาหชาตา อจฺฉราสหสฺส- 
ปริวารา  อุยยฺานาทิสหิเตน  วิมาเนน  สทฺธึเยว  มหติยา  
เทวิทฺธิยา  มหนฺเตน  เทวานุภาเวน  มหาชนกายสฺส  
ปสฺสนฺตสฺเสว  อาคนฺตฺวา  วิมานโต  โอรุยฺห  ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ 
อถ  น  ภควา  ตสฺสา  ปรสิาย  กมฺมผล  ปจฺจกฺขโต  วิภาเวตุกาโม   
                สวุณฺณจฺฉทน  นาว  นาริ  อารุยฺห  ติฏส ิ  
                โอคาหสิ  โปกขฺรณึ  ปทฺมึ  ฉินฺทสิ  ปาณินา ฯ   
                กฏูาคารา  นิเวสา  เต  วิภตฺตา  ภาคโส  มิตา   
                ททฺทลฺลมานา  อาภนฺติ  สมนฺตา  จตุโร  ทิสา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ  
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                ปจฺุฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
จตูหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา  สมฺพุทฺเธเนว  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
สงฺคีติการา  อาหสุ ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                ปรุิมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก   
                ทสิฺวาน  ภิกฺขู  ตสิเต  กิลนฺเต   
                อุฏาย  ปาตุ  อุทก  อทาสึ ฯ   
                โย  เว  กิลนฺตาน  ปปาสิตาน   
                อุฏาย  ปาตุ  อุทก  ททาติ   
                สโีตทกา  ตสฺส  ภวนฺติ  นชฺโช   
                ปหูตมลฺยา  พหุปุณฺฑรีกา ฯ   
                ต  อาปคา  อนุปริยนฺติ  สพฺพทา   
                สโีตทกา  วาลกุสนฺถตา  นที   
                อมฺพา  จ  สาลา  ติลกา  จ  ชมฺพุโย   
                อุทฺทาลกา  ปาฏลิโย  จ  ผุลลฺา ฯ    
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                ต  ภูมิภาเคหิ  อุเปตรูป   
                วิมานเสฏ  ภุส  โสภมาน   
                ตสฺเสว  กมฺมสสฺ  อย  วิปาโก   
                เอตาทิส  ปุ ฺกตา  ลภนฺติ ฯ   
        กฏูาคารา  นิเวสา  เม          วิภตฺตา  ภาคโส  มิตา   
        ททฺทลลฺมานา  อาภนฺติ          สมนฺตา  จตุโร  ทิสา ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสติ   
                เอตสฺส  กมฺมสสฺ  ผล  มเมท   
                อตฺถาย  พุทฺโธ  อุทก  อปายีติ   
วิสฺสชฺชนคาถาโย ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  สา  เทวตา  ยทา  ภควา  ปุจฺฉิ  ตทา  
ต  นาว  อารยฺุห  น   ิตา  น  โปกฺขรณึ  โอคาฬฺหติ ฯ  
นาป  ปทุม  ฉินฺทติ  กมฺมานุภาวโจทิตา  ปน  อภิณฺห  
ชลวิหารปสุตา  ตถา  กโรตีติ  ต  กิริยาวิจฺเฉท  ทสฺสนวเสเนว 
วุตฺต ฯ  อย ฺจ  อตฺโถ  น  เกวลมิเธว  อถ  โข  เหฏ ิเมสุป  
เอวเมว  ทฏพฺโพ ฯ   
        กฏูาคาราติ  สุวณฺณมยกณฺณิกาพทฺธเคหวนฺโต ฯ  นิเวสาติ    
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นิเวสนานิ  กจฺฉนฺตรานีติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  วิภตฺตา  ภาคโส 
มิตาติ ฯ  ตานิ  หิ  จตุสาลภูตานิ  อ ฺม ฺสฺส  ปฏิพิมฺพภูตานิ 
วิย  ปฏิวิภตฺตรูปานิ  สมปฺปมาณตาย  ภาคโส  มิตานิ  วิย 
โหนฺติ ฯ  ททฺทลฺลมานาติ  อติวิย  วิชโฺชตมานา ฯ  อาภนฺตีติ   
มณิรตนกนกรสิชาเลหิ  โอภาเสนฺติ ฯ  ภิกขูติ  พุทธปฺปมุข 
ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺธาย  วทติ ฯ 
        มมาติ  อิท  ปุพฺพาปราเปกฺข ฯ มม  กมฺมสฺส  มม  
อตฺถายาติ  อย  เหตฺถ  โยชนา ฯ  อุทก  อปายีติ  ยเทต  
อุทกทาน  วุตฺต  เอตสฺส  ปุ ฺกมฺมสฺส  อิท  ผล  ยาย  
ทิพฺพสมฺปตฺติ  ยสฺมา  มม  อตฺถาย  สเทวเก  โลเก  
อคฺคทกฺขิเณยฺโย  พุทฺโธ  ภควา  มยา  ทินฺน  อุทก  อปายีติ ฯ  
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  ปสนฺนมานสาย  เทวตาย  ภควา  สามุกฺกสิก  
ธมฺมเทสน  กโรนฺโต  สจฺจานิ  ปกาเสสิ  สา  เทสนาปริโยสาเน   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  สมฺปตฺตปริสายป  ธมฺมเทสนา  
สาตฺถิกา  อโหสิ ฯ   
                ตติยนาวาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                ปทีปวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  ปทีปวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควติ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  อุโปสถทิวเส  สมฺพหุลา  
อุปาสกา  อุโปสถิกา  หุตฺวา  ปุเรภตฺต  ยถาวิภว  ทาน  ทตฺวา   
กาลสฺเสว  ภุ ฺชิตฺวา  สุทฺธวตฺถนิวตฺถา  สุทฺธุตฺตราสงฺคา   
คนฺธมาลาทิหตฺถา  ปจฺฉาภตฺต  วิหาร  คนฺตฺวา  มโนภาวนีเย  
ภิกฺขู  ปยิรุปาสิตฺวา  สายเนฺห  ธมฺม  สณุนฺติ ฯ  วิหาเรเยว   
วสิตุกามาน  เตส  ธมฺม  สณุนฺตานเยว  สูริโย  อตฺถงฺคโต ฯ 
อนฺธกาโร  ชาโต ฯ  ตตฺเถกา  อ ฺตรา  อิตฺถี  อิทานิ   
ปทีปาโลก  กาตุ  ยุตฺตนฺติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  เคหโต  ปทีเปยยฺ   
อาหราเปตฺวา  ปทีป  อุชชฺาเลตฺวา  ธมฺมาสนสฺส  ปุรโต  เปตฺวา  
ธมฺม  สุณิ  สา  เตน  ปทีปทาเนน  อตฺตมนา  ปติโสมนสฺสชาตา   
หุตฺวา  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  เคห  คตา ฯ  สา  อปรภาเค  กาล  
กตฺวา  ตาวตึสภวเน  โชติรสวิมาเน  นิพฺพตฺติ  สรีรโสภา  
ปนสฺสา  อติวิย  ปภสฺสรา  อ ฺเ  เทเว  อภิภวิตฺวา  ทส  ทิสา   
โอภาสยมานา  ติฏติ ฯ  อเถกทิวส  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เทวจาริก  จรนฺโตติ  สพฺพ  เหฏา  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  
อิธ  ปน   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน          ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ    
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                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                เกน  ตฺว  วิมโลภาสา          อติโรจสิ  เทวเต   
                เกน  เต  สพฺพคตฺเตหิ          สพฺพา  โอภาสเต  ทิสา ฯ็   
                                ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                                มนุสสฺภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                                เกนาสิ  เอว ฺชลติานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
จตูหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                                ปุริมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก   
                                ตมนฺธการมฺหิ  ติมีสิกาย   
                                ปทีปกาลมฺหิ  อท  ปทีป ฯ   
                                โย  อนฺธการมฺหิ  ติมีสิกาย   
                                ปทีปกาลมฺหิ  ททาติ  ทีป   
                                อุปฺปชฺชติ  โชติรส  วิมาน   
                                ปหูตมลฺย  พหุปุณฺฑรีก ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ    
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                เตนาห  วิมโลภาสา  อติโรจามิ  เทวตา   
                เตน  เม  สพฺพคตฺเตหิ  สพฺพา  โอภาสเต  ทิสา ฯ   
                                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                                มนุสสฺภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        ตตฺถ  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  เอตฺถ  อภิกฺกนฺตสทฺโท  
อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโมติ  อาทีสุ  
ขเย  อาคโต ฯ  อย  อิเมส  จตุนฺน  ปุคฺคลาน  อภิกฺกนฺตตโร  
จ  ปณีตตโร  จาติ  อาทีสุ  สุนฺทเร ฯ  อภิกฺกนฺต  ภนเฺต  
อภิกฺกนฺต  ภนฺเตติ  อาทีสุ  อพฺภนุโมทเน ฯ  อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  
สพฺพา  โอภาสย  ทิสาติ  อาทีสุ  อภิรูเป ฯ  อิธาป  อภิรูเปเอว   
ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อภิกกฺนฺเตนาติ  อติกนฺเตน  อติมนาเปน   
อภิรูเปนาติ  อตฺโถ ฯ  วณฺเณนาติ  ฉวิวณฺเณน ฯ  โอภาเสนฺตี  
ทิสา  สพฺพาติ  สพฺพาป  ทส  ทิสา  โชเตนฺตี  เอกาโลก  
กโรนฺตี ฯ  ก ึ วิยาติ  อาห  โอสธี  วิย  ตารกาติ ฯ  อุสฺสนฺนา  
ปภา  เอตาย  ธียติ  โอสธนี  วา  อนุพลปฺปทายิกาติ  กตฺวา  
โอสธีติ  ลทธฺนามา  ตารกา  ยถา  สมนฺตโต  อาโลก  กรุุมานา 
ติฏติ  เอวเมว  ตฺว  สพฺพา  ทิสา  โอภาสยนฺตี  ติฏสีติ ฯ   
        สพฺพคตฺเตหีติ  สพฺเพหิ  สรรีาวยเวหิ  สกเลหิ  องฺคปจฺจงฺเคหิ   
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        โอภาสตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  เหตุมฺหิ  เจต  กรณวจน ฯ  
สพฺพา  โอภาสเต  ทิสาติ  สพฺพาป  ทสทิสา  วิชฺโชเตนฺติ ฯ   
โอภาสเรติป  ปนฺติ  เตส  สพฺพา  ทิสาติ  พหุวจนเมต  
ทฏพฺพ ฯ   
        ปทีปกาลมฺหีติ  ปทีปกรณกาเล  ปทีปุชฺชลนโยคฺเค  อนฺธกาเรติ   
อตฺโถ ฯ  เตนาห  โย  อนฺธการมฺหิ  ติมีสิกายนฺติ  พหเล  
มหนฺธกาเรติ  อตฺโถ ฯ  ททาติ  ทีปนฺติ  ปทีป  อุชฺชาเลนฺโต  
วา  อนุชฺชาเลนฺโต  วา  ปทีปทาน  ททาติ  ปทีโปปกรณานิ   
ทกฺขิเณยฺเย  อุทฺทิสฺส  ปรจฺิจชติ ฯ  อุปปชฺชติ  โชติรสวิมานนฺติ   
ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  โชติรส  วิมาน  อุปคจฺฉตีติ ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว ฯ   
        อถ  ยถาปุจฺฉิเต  อตฺเถ  เทวตาย  กถิเต  เถโร  ตเมว   
กถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  ทานาทิกถาย  ตสฺสา  กลฺลจิตฺตาทิภาว  
ตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ  สจฺจปริโยสาเน  สปริวารา  สา  
เทวตา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  เถโร  ตโต  อาคนฺตฺวา  ต  
ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ  ภควา  ตสฺมึ  จ  วตฺถุสฺมึ  
สมฺปตฺตปริสาย  วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา  
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตา  มหาชโน  วิเสสโต  ปทีปทาเน  
สกฺกจฺจการี  อโหสีติ ฯ   
                ปทีปวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                                ติลทกฺขิณวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  ติลทกฺขิณวิมาน ฯ  ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม ฯ  เตน  จ  สมเยน  ราชคเห  อ ฺตรา  อิตฺถี  คพฺภินี   
ติเล  โธวิตฺวา  อาตเป  สุกขฺาเปติ  เตล  ปาตุกามา ฯ  สา  
จ  ปริกฺขีณายุกา  ต  ทิวสเมว  จวนธมฺมา  นิรยสวตฺตนิก  
จสฺสา  กมฺม  โอกาส  กตฺวา   ิต ฯ  อถ  น  ภควา  ปจฺจูสเวลาย  
โลก  โวโลเกนฺโต  ทิพฺพจกฺขุนา  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อย  อิตฺถี  
อชฺช  กาล  กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสติ  ยนฺนูนาห  ติลภิกฺขา- 
ปฏิคฺคหเณน  ต  สคฺคูปค  กเรยฺยนฺติ ฯ  โส  สาวตฺถิโต  ตขเณเนว   
ราชคห  คนตฺฺวา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
ราชคเห  ปณฺฑาย  จรนฺโต  อนุปุพฺเพน  ตสฺสา  เคหทฺวาร  
สมฺปาปุณิ ฯ  สา  อิตฺถ ี ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา  ส ฺชาตปติโสมนสฺสา  
สหสา  อุฏหิตฺวา  กต ฺชล ี อ ฺ  ธาตพฺพยุตฺตก  
อปสฺสนฺตี  หตฺถปาเท  โธวิตฺวา  ติเล  ราสึ  กตฺวา  อุโภหิ  
หตฺเถหิ  ปรคฺิคเหตฺวา  อ ฺชลิปูร  ติล  ภควโต  ปตฺเต  อากิริตฺวา   
ภควนฺต  วนฺทิ ฯ  ต  ภควา  อนุกมฺปมาโน  สุขินี  โหหีติ  
วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  ตสฺสา  รตฺติยา  ปจฺจูสสมเย  กาล  
กตฺวา  ตาวตึสภวเน  ทฺวาทสโยชนิเก  กนกวิมาเน  สุตฺตปพุทฺธา 
วิย  นิพฺพตฺติ ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  เทวจาริก   
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จรนฺโต  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อุปคนฺตฺวา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน          ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
        โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา                  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ                  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
        อห  มนสฺุเสสุ  มนุสสฺภูตา          ปุริมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก ฯ   
        อทฺทส  วิรช  พุทฺธ                          วิปฺปสนฺนมนาวิล   
        อาสชฺช  ทาน  อทาสึ                  อกามา  ติลทกฺขิณ   
        ทกฺขิเณยฺยสฺส  พุทฺธสฺส                  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิหิ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ                  เตน  เม  อิธมิชฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา          เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ    
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สา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาสชฺชาติ  อย  อาสชฺชสทโฺท  อาสชชฺ  น  
ตถาคตนฺติ  อาทีสุ  ฆฏฏเน  อาคโต ฯ  อาสชฺช  ทาน  เทตีติ   
อาทีสุ  สมาคเม ฯ  อิธาป  สมาคเมเยว  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา   
อาสชฺชาติ  สมาคนฺตฺวา  สมวาเยน  สมฺปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห   
อกามาติ ฯ  สา  หิ  เทยฺยธมฺมสวิธานปุพฺพก  ปุริมสิทฺธ   
ทานสงฺกปฺป  วินา  สหสา  สมฺปตฺเต  ภควติ  ปวตฺติต  ติลทาน   
สนฺธายาห  อาสชฺช  ทาน  อทาสึ  อกามา  ติลทกฺขิณนฺติ ฯ 
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ติลทกฺขิณวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________ 
                        ปมปติพฺพตาวิมานวณฺณนา   
        โก ฺจา  มยูรา  ทิวิยา  จ  หสาติ  ปมปติพฺพตาวิมาน ฯ 
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ ฯ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  ตตฺถ   
อ ฺตฺรา  อิตฺถี  ปติพฺพตา  อโหสิ ฯ  สา ภตฺตุ  อนุกูลวตฺตินี  
ขมา  ปทกฺขิณคฺคาหินี  น  กุทฺธาป  ปฏิปฺผรติ ฯ อผรุสวาจา  
สจฺจวาทินี  สทฺธา  ปสนนฺา  ยถาวิภว  ทานานิ  จ  อทาสิ ฯ  
สา  เกนจิเทว  โรเคน  ผุฏา  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน   
นิพฺพตฺติ ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปรุิมนเยเนว  เทวจาริก  
จรนฺโต  ต  เทวธีตร  มหตึ  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตึ  ทิสฺวา  ตสฺสา  
สมีปมุปคโต  สา  อจฺฉราสหสฺสปริวุตา  สฏ ิสกฏภารา-  
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ลงฺการปฏิมณฺฑิตตฺตภาวา  เถรสฺส  ปาเทสุ  สิรสา  วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  เถโรป  ตาย  กตปุ ฺกมฺม  ปุจฺฉนฺโต   
                โก ฺจา  มยูรา  ทิวิยา  จ  หสา  
                วคฺคุสฺสรา  โกกลิา  สมฺปตนฺติ   
                ปปฺุผาภิกิณฺณ  รมฺมมิท  วิมาน   
                อเนกจิตฺต  นรนาริเสวิต ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  เทวิ  มหานุภาเว   
                อิทฺธี  วิกุพฺพนติฺ  อเนกรูปา   
                อิมา  จ  เต  อจฺฉราโย  สมนตฺโต   
                นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนติฺ  จ ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺตาสิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อาห ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา          โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ          ยสสฺ  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                ปติพฺพตาน ฺมนา  อโหสึ   
                มาตาว  ปุตฺต  อนุรกฺขมานา   
                กทฺุธาปห  นปฺผรุส  อโวจ ฯ   
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                สจฺเจ   ิตา  โมสวชฺช  ปหาย   
                ทาเน  รตา  สงฺคหิตตฺตภาวา   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺตา   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
สา  เทวตา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        ตตฺถ  โก ฺจาติ  โก ฺจสกุณา  เย  สารสาติป  
วุจฺจนฺติ ฯ  มยูราติ  โมรา ฯ  ทิวิยาติ  ทพฺิพานุภาวา ฯ อิท  
หิ  ปท  ทิวิยา  โก ฺจา  ทิวิยา  มยูราติอาทินา  จตูหิ 
ป  ปเทหิ  โยเชตพฺพ ฯ  หสาติ  สุวณฺณหสาทิหสา ฯ  วคฺคุสฺสราติ   
มธุรสฺสรา ฯ  โกกลิาติ  กาฬโกกลิา  เจว  สุกฺกโกกลิา  จ ฯ   
สมฺปตนฺตีติ  เทวตาย  อภิรมนตฺถ  กีฬนฺตา  ลฬนฺตา  สมนฺตโต   
ปตนฺติ  วิจรนฺติ ฯ  โก ฺจาทิรูเปน  หิ  เทวตาย  รติชนนตฺถ   
ปริวารภูตา  เทวตา  กีฬนตฺา  ลฬนฺตา  โก ฺจาติ  อาทินา  
วุตฺตา ฯ  ปุปฺผาภิกิณฺณนฺติ  คนฺถิตาคนฺถิเตหิ  นานาวิธรตนกุสุเมหิ  
โอกิณฺณ ฯ  รมฺมนฺติ  รมณีย  มโนรมนฺติ  อตฺโถ ฯ  อเนกจิตฺตนฺติ   
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อเนเกหิ  อุยฺยานกปฺปรุกฺขโปกฺขรณิอาทีหิ  วิมาเนสุ  จ  อเนเกหิ   
ภิตฺติวิเสสาทีหิ  จิตฺต ฯ  นรนาริเสวิตนฺติ  ปริวารภูเตหิ   
เทวปุตฺเตหิ  เทวธีตาหิ  จ  อุปเสวิต ฯ   
        อิทฺธี  วิกุพฺพนฺติ  อเนกรูปาติ  นานารูปาน  วิทสเนน  
อเนกรูปา  กมฺมานุภาวสิทฺธา  อิทฺธี  วิกุพฺพนฺตี  วิกพฺุพนิทฺธิโย 
วล ฺเชนฺตี  อจฺฉสีติ  โยชนา ฯ   
        อน ฺมนาติ  ปติพฺพตา  ปติโต  อ ฺสฺมึ  มโน 
เอติสฺสาติ  อ ฺมนา  น  อ ฺมนาติ  อน ฺมนา  มยฺห  
สามิกโต  อ ฺสฺมึ  ปุริเส  ปาปก  จิตฺต  น  อุปฺปาเทสินฺติ  
อตฺโถ ฯ  มาตาว  ปุตฺต  อนุรกฺขมานาติ  ยถา  มาตา  
ปุตฺต  เอว  มยฺห  สามิก  สพฺเพป  วา  สตฺเต  หิเตสิตาย   
อหิตาปนยนกามตาย  จ  อนุทฺทยมานา ฯ  กุทฺธาปห  นปฺผรุส   
อโวจนฺติ  ปเรน  กต  อผาสุก  ปฏิจฺจ  กุทฺธาป  สมานา  อห   
ผรุสวจน  น  กเถสึ  อ ฺทตฺถุ  ปยวจนเมว  อภาสินฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        สจฺเจ   ิตาติ  สจฺเจ  ปติฏ ิตา ฯ  ยสฺมา  มุสาวาทา  
เวรมณิยา  สจฺเจ  ปติฏ ิตา  นาม  โหติ  น  กทาจิ  
สจฺจวจนมตฺเตนาติ  อาห  โมสวชฺช  ปหายาติ  มุสาวาท  ปหาย ฯ   
ทาเน  รตาติ  ทาเน  อภิรตา  ยุตฺตปฺปยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
สงฺคหิตตฺตภาวาติ  สงฺคหวตฺถูหิ  อตฺตาน  วิย  สภาเวเนว  ปเรส    
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สงฺคณฺหนสีลา  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  กมฺมผลสทฺธาย  ปสนฺนจิตฺตา   
สกฺกจฺจ  จิตฺตีกาเรน  อทาสึ  อ ฺ ฺจ  วตฺถาทิทาน  วิปุล  
อุฬาร  อทาสนิฺติ  โยชนา ฯ  เสส  วุตฺตนเยเมว ฯ   
                ปมปติพฺพตาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ทุติยปติพฺพตาวิมานวณฺณนา   
        เวฬุริยถมฺภนฺติ  ทุติยปติพฺพตาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ ฯ สาวตฺถิย  กิร  อ ฺตรา  อุปาสิกา  ปติพฺพตา  
หุตฺวา  สทฺธา  ปสนฺนา  ป ฺจ  สีลานิ  สุวิสุทฺธานิ  กตฺวา  รกฺขิ ฯ 
ยถาวิภว ฺจ  ทานานิ  อทาสิ  สา  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน   
อุปฺปชฺชิ ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        เวฬุริยถมภฺ  รุจิร  ปภสฺสร   
                        วิมานมารุยฺห  อเนกจิตฺต   
                        ตตฺถจฺฉสิ  เทวิ  มหานุภาเว   
                        อุจฺจาวจา  อิทฺธิ  วิกุพฺพมานา ฯ   
                        อิมา  จ  เต  อจฺฉราโย  สมนฺตโต   
                        นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนฺติ  จ ฯ   
                        เทวิทฺธิปตฺตาสิ  มหานุภาเว   
                        มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ  
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ปุจฺฉิ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                        อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                        อุปาสิกา  จกฺขุมโต  อโหสึ   
                        ปาณาติปาตา  วิรตา  อโหสึ   
                        โลเก  อทินฺน  ปริวชฺชยิสฺส ฯ   
                        อมชชฺปา  นาป  มุสา  อภาณึ   
                        สเกน  สามินา  อโหสึ  ตุฏา   
                        อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺตา   
                        สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                        มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
สา  เทวตา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        ตตฺถ  เวฬุริยถมฺภนฺติ  เวฬุริยมณิมยถมฺภ ฯ  รุจิรนฺติ  
รมณีย ฯ  ปภสฺสรนฺติ  อติวิย  ภาสุร ฯ  อุจฺจาวจาติ  อุจฺจา    
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จ  อวจา  จ ฯ  วิวิธาติ  อตฺโถ ฯ   
        อุปาสิกาติ  สรณคมเนน  อุปาสิกาลกฺขเณ   ิตา ฯ  วุตฺต  
หิ  ยโต  โข  มหานาม  อริยสาวโก  พุทธฺ  สรณ  คโต  
โหติ  ธมฺม  สรณ  คโต  โหติ  สงฺฆ  สรณ  คโต  โหติ  จ   
เอตฺตาวตา  โข  มหานาม  อริยสาวโก  อุปาสโก  โหตีติ ฯ   
        จกฺขุมโตติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมโต  พุทฺธสสฺ  ภควโต   
เอว  อุปาสิกาภาวกิตฺตเนน  อาสยสุทฺธึ  ทสฺเสตฺวา  ปโยคสุทฺธึ  
ทสฺเสตุ  ปาณาติปาตา  วิรตาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สเกน  
สามินา  อโหสึ  ตุฏาติ  มิจฺฉาจารา  เวรมณึ  อาห ฯ  เสส   
เหฏา  วุตฺตสทิสเมว ฯ   
                ทติุยปติพฺพตาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
 
                                ปมสุณิสาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  ปมสุณิสาวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺมึ  เคเห  เอกา  กุลสุณฺหา  
เคห  ปณฺฑาย  ปวิฏ  ขีณาสวตฺเถร  ทิสฺวา  ส ฺชาตปติ- 
โสมนสฺสา  อิท  มยฺห  อุตฺตม  ปุ ฺกฺเขตฺต  อุปฏ ิตนฺติ  อตฺตนา   
ลทฺธ  ปูวภาค  อาทาย  อาทเรน  เถรสฺส  อุปเนสิ  เถโร  
ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  คโต ฯ  สา  อปรภาเค  
กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  อุปฺปชชฺิ ฯ  เสส  สพฺพ  เหฏา    
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วุตฺตสทิสเมว ฯ  เตน  วุตฺต   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน                  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา          โอสธ ี วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ                  เกน  เต  อิธ  มิชฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา          เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                                มนุสสฺภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                                เกนาสิ  เอว ฺชลติานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                                สุณิสา  อโหสึ  สสุรสฺส  เคเห ฯ   
                อทฺทส  วิรช  ภิกฺขุ                  วิปฺปสนฺนมนาวิล   
                ตสฺส  อทาสห  ปูว                  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ   
                ภาคฑฺฒภาค  ทตฺวาน          โมทามิ  นนทฺเน  วเน ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ    
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        ตตฺถ  สณิุสาติ  ปุตฺตสฺส  ภริยา ฯ  อิตฺถิยา  ห ิ สามิกสฺส  
ปตา  สสุโรติ  วุจฺจติ  ตสฺส  จ  สา  สณิุสาติ ฯ  ต  สนฺธาย   
อาห  สุณิสา  อโหสึ  สสุรสฺส  เคเหติ ฯ   
        ภาคฑฺฒภาคนฺติ  อตฺตนา  ลทฺธปฏิวีสโต  อุปฑฺฒภาค  
อทาสึ ฯ  โมทามิ  นนฺทเน  วเนติ  เถเรน  นนฺทนวเน  ทิฏตาย 
อาห ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ปมสุณิสาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ทุติยสุณิสาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  ทุติยสุณิสาวิมาน ฯ  เอตฺถ  ปน   
อปุพฺพ ฯ นตฺถิ ฯ  อฏ ุปฺปตฺติย  กุมฺมาสทานเมว  วิเสโส ฯ  
เตน  วุตฺต   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน          ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานภุาเว   
                        มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
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        สา  เทวตา  อตฺตมนา          โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ          ยสสฺ  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                        อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                        สุณิสา  อโหสึ  สสรุสฺส  เคเห ฯ   
                อทฺทส  วิรช  ภิกฺขุ          วิปฺปสนฺนมนาวิล   
                ตสฺส  อทาสห  ภาค          ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ   
                กมฺุมาสปณฺฑ  ทตฺวาน  โมทามิ  นนฺทเน  วเน ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                        มนสฺุสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ภาคนฺติ  กุมฺมาสโกฏาส ฯ  เตนาห  กุมมฺาสปณฺฑ   
ทตฺวานาติ ฯ  กุมฺมาโสติ  จ  ยวกุมฺมาโส  วุตฺโต ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวฯ 
                ทติุยสุณิสาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                        อุตฺตราวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  อุตฺตราวิมาน ฯ  ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนวิาเป ฯ 
เตน  โข  ปน  สมเยน  ปณฺุโณ  นาม  ทุคฺคตปุริโส  ราชคหเสฏ ึ   
อุปนิสฺสาย  ชีวติ  ตสฺส  ภริยา  อุตฺตรา  อุตฺตรา  จ  นาม  
ธีตาติ  เทฺว  เอว  เคหมานุสกา ฯ  อเถกทิวส  ราชคเห  มหาชเนน  
สตฺตาห  นกฺขตฺต  กีฬิตพฺพนฺติ  โฆสน  กรึสุ ฯ  ต  สุตฺวา  
เสฏ ี  ปาโตว  อาคต  ปุณฺณ  ตาต  อมฺหาก  ปรชิโน  นกฺขตฺต   
กีฬิตุกาโม  ตฺว  กึ  นกฺขตฺต  กีฬิสฺสส ิ อุทาหุ  ภตึ  กริสฺสสีติ  
อาห ฯ  สามิ  นกฺขตฺต  นาม  สธนาน  โหติ  มม  ปน  เคเห   
สฺวาตนาย  ยาคุตณฺฑุลานิป  นตฺถ ิ ก ึ เม  นกฺขตฺเตน  โคเณ  
ลภนฺโต  กสตุิ  คมิสฺสามีติ ฯ  เตน  หิ  โคเณ  คณฺหสฺสูติ ฯ 
โส  พลวโคเณ  จ  ภทฺทนงฺคล ฺจ  คเหตฺวา  ภทฺเท  นาครา 
นกฺขตฺต  กีฬนฺติ  อห  ทลทิฺทตาย  ภตึ  กาตุ  คมิสฺสามิ  มยฺหมฺป  
ตาว  อชฺช  ทวิฺคุณ  นิวาป  ปจิตฺวา  ภตฺต  อาหเรยฺยาสีติ  
ภริย  วตฺวา  เขตฺต  อคมาสิ ฯ   
        สาริปุตฺตตฺเถโรป  สตฺตาห  นิโรธสมาปนฺโน  ตโต  วุฏาย   
กสฺส  น ุ โข  อชฺช  มยา  สงฺคห  กาตุ  วฏฏตีติ  โอโลเกนฺโต  
ปุณฺณ  อตฺตโน  าณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏ  ทิสฺวา  สทฺโธ  
นุ  โข  เอส  สกฺขิสฺสติ  วา  เม  สงฺคห  กาตุนฺติ  โอโลเกนฺโต    
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ตสฺส  สทฺธภาว ฺจ  สงฺคห  กาตุ  สมตฺถภาว ฺจ  ตปฺปจฺจยา 
จ  ตสฺส  มหาสมฺปตฺติปฏิลาภ  ตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  
ตสฺส  กสนฏาน  คนฺตฺวา  อาวาฏตีเร  เอก  คุมฺพ  โอโลเกนฺโต   
อฏาสิ ฯ  ปณฺุโณ  เถร  ทิสฺวาว  กสึ  เปตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  
เถร  วนฺทิตฺวา  ทนฺตกฏเน  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  ทนฺตกฏ  
กปฺปย  กตฺวา  อทาสิ ฯ  อถสฺส  เถโร  ปตฺต ฺจ  ปรสิฺสาวน ฺจ  
นีหริตฺวา  อทาสิ  โส  ปานีเยน  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  ต  
อาทาย  ปานีย  ปริสฺสาเวตฺวา  อทาสิ ฯ   
        เถโร  จินฺเตสิ  อย  ปเรส  ปจฺฉิมเคเห  วสติ  สจสฺส  
เคหทฺวาร  คมิสฺสามิ  อิมสฺส  ภริยา  ม  ทฏ ุ  น  สกฺขิสฺสติ  
ยาวสฺส  ภริยา  ภตฺต  อาทาย  มคฺค  ปฏปิชฺชติ  ตาว  อิเธว  
ภวิสฺสามีติ ฯ  โส  ตตฺเถว  โถก  วีตินาเมตฺวา  ตสฺสา   
มคฺคารุฬฺหภาว  ตฺวา  อนฺโตนคราภิมุโข  ปายาสิ ฯ  สา   
อนฺตรามคฺเค  เถร  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อปฺเปกทาห  เทยฺยธมฺเม  
สติ  อยฺย  น  ปสฺสามิ  อปฺเปกทา  เม  อยฺย  ปสฺสนฺติยา  
เทยฺยธมฺโม  น  โหติ  อชชฺ  ปน  เม  อยฺโย  จ  ทฏิโ  เทยฺยธมฺโม   
จาย  อตฺถิ  กริสฺสติ  น ุ โข  เม  สงฺคหนฺติ ฯ  สา  ภตฺตภาชน   
โอตาเรตฺวา  เถร  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อิท  
ลูข  วา  ปณีต  วาติ  อจินฺเตตฺวา  ทาสสฺส  โว  สงฺคห  กโรถาติ  
อาห ฯ  อถ  เถโร  ปตฺต  อุปนาเมตฺวา  ตาย  เอเกน  หตฺเถน    
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ภาชน  ธาเรตฺวา  เอเกน  หตฺเถน  ตโต  ภตฺต  ททมานาย   
อุปฑฺฒภตฺเต  ทินฺเน  อลนฺติ  หตฺเถน  ปตฺต  ปทหิ ฯ  สา   
ภนฺเต  เอโกว  ปฏิวีโส  น  สกฺกา  ทวิฺธา  กาตุ  ตุมฺหาก  
ทาสสฺส  อิธโลกสงฺคห  อกตฺวา  ปรโลกสงฺคห  กโรถ  นริวเสสเมว   
ทาตุกามามฺหีติ  วตฺวา  สพฺพเมวสฺส  ปตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  
ตุเมฺหหิ  ทิฏธมฺมสฺส  ภาคินี  อสฺสนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  เถโร  
เอว  โหตูติ  วตฺวา   ิตโกว  อนุโมทน  กตฺวา  เอกสฺมึ   
อุทกผาสุกฏาเน  นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  อกาสิ ฯ  สาป   
ปฏินิวตฺติตฺวา  ตณฺฑุเล  ปริเยสิตฺวา  ภตฺต  ปจิ ฯ   
        ปุณฺโณป  อฑฺฒกรีสมตฺต  าน  กสิตฺวา  ชิฆจฺฉ  สหิตุ   
อสกฺโกนฺโต  โคเณ  วิสฺสชฺเชตฺวา  เอก  รกฺุขฉาย  ปวิสิตฺวา 
มคฺค  โอโลเกนฺโต  นิสีท ิฯ  อถสฺส  ภริยา  ภตฺต  อาทาย  
คจฺฉมานา  ต  ทิสฺวาว  เอส  ชิฆจฺฉาย  ปฬิโต  ม  โอโลเกนฺโต   
นิสินฺโน  สเจ  ม  อติวิย  จิรายีติ  ตชฺเชตฺวา  ปโตทลฏ ิยา  
ปหริสฺสติ  มยา  กตกมฺม  นิรตฺถก  ภวิสฺสติ  ปฏิกจฺเจวสฺส   
อาโรเจสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอวมาห  สามิ  อชฺเชกทิวส  จิตฺต   
ปสาเทหิ  มา  มยา  กตกมฺม  นิรตฺถก  กริ  อห  ปาโตว   
เต  ภตฺต  อาหรนฺตี  อนฺตรามคฺเค  ธมฺมเสนาปตึ  ทิสฺวา  ตว  
ภตฺต  ตสฺส  ทตฺวา  ปุน  เคห  คนฺตฺวา  ภตฺต  ปจิตฺวา  
อาคตา  ปสาเทหิ  สามิ  จิตฺตนฺติ ฯ  โส  ก ึ วเทสิ  ภทฺเทติ   
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ปุจฺฉิตฺวา  ปุน  ตมตฺถ  สตฺุวา  ภทฺเท  สาธุ  วต  เต  กต   
มม  ภตฺต  อยฺยสฺส  ททมานาย  มยาปสฺส  อชชฺ  ปาโตว   
ทนฺตกฏ ฺจ  มุโขทก ฺจ  ทินฺนนฺติ  ปสนฺนมานโส  ต  วจน   
อภินนฺทิตฺวา  อุสฺสูเร  ลทธฺภตฺตตาย  กลินฺตกาโย  ตสฺสา  องฺเกป 
สีส  กตฺวา  นิทฺท  โอกกฺมิ ฯ   
        อถสฺส  ปาโตว  กสิตฏาน  ปสุจุณฺณ  อุปาทาย  สพฺพ   
รตฺตสุวณฺณ  หุตฺวา  กณิการปุปฺผราสิ  วิย  โสภมาน   
อฏาสิ ฯ  โส  ปพุทฺโธ  โอโลเกตฺวา  ภริย  อาห  ภทฺเท  
เอต  มยา  กสิตฏาน  สพฺพ  มม  สุวณฺณ  หุตฺวา  ป ฺายติ  
กึ  น ุ โข  เม  อติอุสฺสูเร  ลทฺธภตฺตตาย  อกฺขีนิ  ภมนฺตีติ ฯ  
สามิ  มยฺหมฺป  เอวเมว  ป ฺายตีติ ฯ  โส  อุฏาย  ตตฺถ  
คนฺตฺวา  เอก  ปณฺฑ  คเหตฺวา  นงฺคลสีเส  ปหริตฺวา  สุวณฺณภาว  
ตฺวา  อโห  อยฺยสฺส  ธมมฺเสนาปติสฺส  ทินฺนทาเน  อชฺเชว  
วิปาโก  ทสสฺิโต  น  โข  ปน  สกฺกา  เอตฺตก  ธน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา 
ปริภุ ฺชิตุนฺติ  ภริยาย  อาภต  ภตฺตปาตึ  สุวณฺณสฺส  ปูเรตฺวา  
ราชกุล  คนตฺฺวา  ร ฺา  กโตกาโส  ปวิสิตฺวา  ราชาน  
อภิวาเทตฺวา  กึ  ตาตาติ  วุตฺเต  เทว  อชชฺ  มยา  กสิตฏาน  
สพฺพ  สุวณฺณราสิเมว  หุตฺวา   ิต  สุวณฺณ  อาหราเปตุ  วฏฏตีติ  
อาห ฯ  โกสิ  ตฺวนฺติ ฯ  ปณฺุโณ  นามาหนฺติ ฯ  ก ึ ปน  เต  
อชฺช  กตนฺติ ฯ  ธมฺมเสนาปติสฺส  เม  ปาโตว  ทนฺตกฏ ฺจ   
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มุโขทก ฺจ  ทินฺน  ภริยายป  เม  มยฺห  อาหฏภตฺต  ตสฺเสว  
ทินฺนนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  อชฺเชว  กิร  โภ  ธมฺมเสนาปติสฺส  
ทินฺนทาเน  วิปาโก  ทสสฺิโตติ  วตฺวา  ตาต  ก ึ กโรมีติ  
ปุจฺฉิ ฯ  พหูนิ  สกฏสหสฺสานิ  ปหิณิตฺวา  สุวณฺณ  
อาหราเปถาติ ฯ  ราชา  สกฏานิ  ปหิณิ ฯ  ราชปุริเสสุ  ร ฺโ   
สนฺตกนฺติ  คณฺหนฺเตสุ  คหิต  คหิต  มตฺติกาว  โหติ ฯ  เต  
คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  ตุเมฺหหิ  กินฺติ  วตฺวา  
คหิตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตุมฺหาก  สนฺตกนฺติ  วุตฺเต ตาตา 
ปุน  คจฺฉถ  ปุณฺณสฺส  สนฺตกนฺติ  วตฺวา  คณฺหถาติ  อาห ฯ  
เต  ตถา  กรสึุ ฯ  คหิต  คหิต  สุวณฺณเมว  อโหสิ ฯ  ต  
สพฺพ  อาหริตฺวา  ราชงฺคเณ  ราสึ  อกสุ  อสีติหตฺถพฺุเพโธ  
ราสิ  อโหส ิฯ  ราชา  นาคเร  สนฺนิปาตาเปตฺวา  อาห  อิมสฺมึ  
นคเร  อตฺถิ  กสฺสจิ  เอตฺตก  สุวณฺณนฺติ ฯ  นตฺถ ิ เทวาติ ฯ  
กึ  ปนสฺส  ทาตุ  วฏฏตีติ ฯ  เสฏ ิจฺฉตฺต  เทวาติ ฯ  ราชา   
พหุธนเสฏ ี  นาม  โหตูติ  มหนฺเตน  โภเคน  สทฺธึ  ตสฺส   
เสฏ ิจฺฉตฺต  อทาสิ ฯ   
        อถ  น  โส  อาห  มย  เทว  เอตฺตก  กาล  ปรกุเล  
วสิมฺหา ฯ วสนฏาน  โน  เทถาติ ฯ  เตนหิ  ปสฺส  เอส  
คุมฺโพ  ป ฺายติ  เอต  หราเปตฺวา  เคห  กาเรหีติ  ปุราณเสฏ ิสฺส  
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เคหฏาน  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ตสฺมึ  าเน  กติปาเหเนว  เคห   
การาเปตฺวา  เคหปเวสนมงฺคล ฺจ  ฉตฺตมงฺคล ฺจ  เอกโตว  
กโรนฺโต  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  
อทาสิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  ทานานุโมทน  กโรนฺโต  อนุปุพฺพิกถ   
กเถสิ ฯ  ธมมฺกถาวสาเน  ปุณฺณเสฏ ี  จ  ภริยา  จสฺส  ธีตา  
จ  อุตฺตราติ  ตโยป  ชนา  โสตาปนฺนา  อเหสุ ฯ   
        อปรภาเค  ราชคหเสฏ ี  ปุณฺณเสฏ ิโน  ธีตร  อตฺตโน  
ปุตฺตสฺส  วาเรสิ ฯ  โส  นาห  ทสฺสามีติ  วุตฺโต  มา  
เอว  กโรตุ  เอตฺตก  กาล  อเมฺห  นิสฺสาย  วสนฺเตเนว  เต  
สมฺปตฺติ  ลทธฺา  เทตุ  เม  ปุตฺตสฺส  เต  ธีตรนฺติ  อาห ฯ  โส   
มิจฺฉาทิฏ ิกา  ตุเมฺห  มม  ธีตา  ตีหิ  รตเนหิ  วินา  วสิตุ  
น  สกโฺกติ  เนวสฺส  ธีตร  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  อถ  น  
พหู  เสฏ ิคหปติกาทโย  กุลปุตฺตา  มา  เตน  สทฺธึ  วิสฺสาส  
ภินฺทิ  เทหิสฺส  ธีตรนฺติ  ยาจึสุ ฯ  โส  เตส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
อาสาฬฺหิปุณฺณมาย  ธีตร  อทาสิ ฯ  สา  ปติกุล  คตกาลโต  
ปฏาย  ภิกขฺุ  วา  ภิกฺขุน ึ วา  อุปสงฺกมิตุ  ทาน  วา  ทาตุ  
ธมฺม  วา  โสตุ  นาลตฺถ  เอว  อฑฺฒติเยสุ  มาเสสุ  วีติวตฺเตสุ  
อตฺตโน  สนติฺเก   ิเต  ปรจิาริเก  ปุจฺฉิ  อิทานิ   
กิตฺตก  อนฺโตวสฺส  อวสิฏนฺติ ฯ  อฑฺฒมาโส  อยฺเยติ ฯ  สา   
มาตาปตูน  สาสน  ปหิณิ  กสฺมา  ม  เอวรูเป  พนฺธนาคาเร    
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ปกฺขิปสุ  วร  ตุเมฺหหิ  ม  ลกฺขณาหต  กตฺวา  ปเรส  ทาสึ  
สาเวตุ  น  เอวรูปสฺส  มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส  กุลสฺส  ทาตุ  
อาคตกาลโต  ปฏาย  ภิกขฺุทสฺสนาทีสุ  เอกมฺป  ปุ ฺ  กาตุ  
น  ลภามีติ ฯ  อถสฺสา  ปตา  ทุกฺขิตา  วต  เม  ธีตาติ  
อนตฺตมนต  ปเวเทตฺวา  ป ฺจทส  กหาปณสหสฺสานิ  เปเสสิ ฯ 
อิมสฺมึ  นคเร  สิริมา  นาม  คณิกา  อตฺถิ  เทวสิก  สหสฺส  
คณฺหาติ  อิเมหิ  กหาปเณหิ  ต  อาเนตฺวา  สามิกสฺส  นิยฺยาเทตฺวา 
สย  ยถารุจิ  ปุ ฺานิ  กโรตูติ  สาสน  จ  ปหิณิ ฯ  อุตฺตรา  
ตถา  กตฺวา  สามิเกน  สิรมิ  ทิสฺวา  กมิิทนฺติ  วุตฺเต  สามิ  
อิม  อฑฺฒมาส  มม  สหายิกา  ตุเมฺห  ปริจรตุ  อห  ปน  อิม   
อฑฺฒมาส  ทาน ฺเจว  ทาตุกามา  ธมฺม ฺจ  โสตุกามาติ  อาห ฯ 
โส  ต  อภิรปู  อิตฺถ ึ ทิสวฺา  อุปฺปนฺนสิเนโห  
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ   
        อุตฺตราป  โข  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  
ภนฺเต  อิม  อฑฺฒมาส  อ ฺตฺถ  อคนฺตฺวา  อิเธว  ภิกฺขา  
คเหตพฺพาติ  สตฺถุ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อิโตทานิ  ปฏาย  ยาว 
มหาปวารณา  ตาว  สตฺถาร  อุปฏาตุ  ธมฺม ฺจ  โสตุ  
ลภิสฺสามีติ  ตุฏมานสา  เอว  ยาคุ  ปจถ  เอว  ภตฺต  
ปจถ  เอว  ปวู  ปจถาติ  มหานเส  สพฺพกิจฺจานิ  สวิทหนฺตี  
วิจรติ ฯ  อถสฺสา  สามิโก  เสฺว  มหาปวารณา  ภวิสฺสตีติ    
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มหานสาภิมุโข  วาตปาเน  ตฺวา  กึ  นุ  โข  กโรนฺตี  สา  
อนฺธพาลา  วิจรตีติ  โอโลเกตฺวา  ต  เสทกิลินฺน  ฉาริกาย  
โอกิณฺณ  องฺคารมสิมกฺขิต  ตถา  สวิทหิตฺวา  วิจรมาน  ทิสฺวา 
อโห  อนฺธพาลา  เอวรูเป  าเน  อิม  สริิสมฺปตฺตึ  นานุภวติ   
มุณฺฑกสมเณ  อุปฏหสิฺสามีติ  ตุฏจิตฺตา  วิจรตีติ  หสิตฺวา  อปค ฺฉิ ฯ   
        ตสฺมึ  อปคเต  ตสฺส  สนฺติเก   ิตา  สิริมา  ก ึ น ุ 
โข  โอโลเกตฺวา  เอส  หสตีติ  เตเนว  วาตปาเนน  โอโลเกนฺตี   
อุตฺตร  ทิสฺวา  อิม  โอโลเกตฺวา  อิมินา  หสิต  อทฺธา  อิมสฺส  
เอตาย  สทฺธึ  สนฺถโว  อตฺถีติ  จินฺเตสิ ฯ  สา  กิร  อฑฺฒมาส   
ตสฺมึ  เคเห  พาหิรกอิตฺถี  หุตฺวา  วสมานาป  ต  สมปฺตฺตึ   
อนุภวมานา  อตฺตโน  พาหิรกอิตฺถิภาว  อชานิตฺวา  อห  
ฆรสามินีติ  ส ฺ  อกาสิ ฯ  สา  อุตฺตราย  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  
ทุกฺขมสฺสา  อุปฺปาเทสฺสามีติ  ปาสาทา  โอรุยฺห  มหานส  
ปวิสิตฺวา  ปูวปจนฏาเน  ปกฺกฏุ ิต  สปฺป  กฏจฺฉุนา  อาทาย   
อุตฺตราภิมุข  ปายาสิ ฯ  อุตฺตรา  ต  อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา  มม   
สหายิกาย  มยฺห  อุปกาโร  กโต  จกฺกวาล  อติสมฺพาธ  
พฺรหฺมโลโก  อตินีจโก  มม  ปน  สหายิกาย  คุโณว  มหนฺโต 
อหมฺป  เอต  นิสฺสาย  ทาน ฺจ  ทาตุ  ธมฺม ฺจ  โสตุ  ลภึ  
สเจ  มม  เอติสฺสาย  อุปริ  โกโธ  อตฺถิ  อิท  สปฺป  ม  ทหตุ    
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สเจ  นตฺถิ  มา  ม  ทหตูติ  ต  เมตฺตาย  ผริ ฯ  ตาย  ตสฺสา  
มตฺถเก  อาสิ ฺจิตมฺป  ปกฺกุฏ ิตสปฺป  สีโตทก  วิย  อโหสิ ฯ   
อถ  น  อิท  สีตล  ภวิสฺสตีติ  ปุน  กฏจฺฉุก  ปูเรตฺวา  
อาทาย  อาคจฺฉนฺตึ  อุตฺตราย  ทาสิโย  ทิสฺวา  อเร  
ทุพฺพินีเต  น  ตฺว  อมฺหาก  อยฺยาย  อุปร ิ ปกฺกสปฺป   
อาสิ ฺจิตุ  อนุจฺฉวิกาติ  สนฺตชฺเชนฺติโย  อิโต  จิโต  จ  อุฏาย   
หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  โปเถตฺวา  ภูมิย  ปาเตสุ ฯ อุตฺตรา  
วาเรนฺตีป  วาเรตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถ  สา  อุปริ  ตฺวา  สพฺพา  
ทาสิโย  ปฏพิาหิตฺวา  กิสฺส  เต  เอวรปู  ภาริย  กมมฺ  กตนฺติ   
สิริม  โอวทิตฺวา  อุโณฺหทเกน  นฺหาเปตฺวา  สตปากเตเลน  
อพฺภ ฺชิ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  สา  อตฺตโน  พาหิรกตฺิถิภาว  ตฺวา  จินฺเตสิ  
มยา  ภาริย  กมฺม  กต  สามิกสฺส  หสิตมตฺตการณา  อิมิสฺสา  
อุปริ  ปกกฺสปฺป  อาสิ ฺจนฺติยา  อย  คณฺหถ  นนฺติ  ทาสิโย 
น  อาณาเปตฺวา  ม  วิเหนกาเลป  สพฺพา  ทาสิโย  ปฏิพาหิตฺวา   
มยฺห  กตฺตพฺพเมว  อกาสิ  สจาห  อิม  น  ขมาเปสฺสามิ  มุทฺธา   
เม  สตฺตธา  ผเลยฺยาติ  ตสฺสา  ปาทมูเล  นิปชชฺิตฺวา  อยฺเย  
ขมาหิ  เม  โทสนฺติ  อาห ฯ  อห  สปฺปติกา  ธีตา  ปตริ  
เม  ขมาปเต  ขมิสฺสามีติ ฯ  โหตุ  อยฺเย  ปตรมฺป  เต  ปุณฺณเสฏ ึ  
ขมาเปสฺสามีติ ฯ  ปุณฺโณ  มม  วฏเฏ  ชนกปตา  วิวฏเฏ    
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ชนกปตริ  ขมาปเต  ปน  อห  ขมิสฺสามีติ ฯ  โก  ปน  เต  
วิวฏเฏ  ชนกปตาติ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  มยฺห  เตน  สทฺธึ   
วิสฺสาโส  นตฺถีติ ฯโหตุ  อยฺเติ ฯ  อห  กึ  กริสฺสามีติ ฯ  
สตฺถา  เสฺว  ภิกฺขุสงฺฆ  อาทาย  อิธาคมิสฺสติ  ตฺว  ยถาลทฺธ  
สกฺการ  คเหตฺวา  อิเธว  อาคนฺตฺวา  ต  ขมาเปหีติ ฯ  สา  
สาธุ  อยฺเยติ  อุฏาย  อตฺตโน  เคห  คนฺตฺวา  ป ฺจ- 
สตปริจาริกิตฺถิโย  อาณาเปตฺวา  นานาวิธานิ  ขาทนียโภชนียานิ  
เจว  สูเปยฺยานิ  จ  สมฺปาเทตฺวา  ปุนทิวเส  ต  สกกฺาร  
อาทาย  อุตฺตราย  เคห  อาคนฺตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ปตฺเต  ปติฏาเปตุ  อวิสหนฺตี  อฏาสิ  ต  สพฺพ  คเหตวา  
อุตฺตราว  สวิทหิ ฯ   
        สิริมาป  สตฺถ ุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน  สทฺธึ  ปริวาเรน  
สตฺถุ  ปาทมูเล  นิปชชฺิ  อถ  น  สตฺถา  ปุจฺฉิ  โก  เต  
อปราโธติ ฯ  ภนฺเต  มยา  หิยฺโย  อิท  นาม  กต  อถ  เม  
สหายิกา  ม  วิเหยมานา  ทาสิโย  นิวาเรตฺวา  มยฺห  อุปการเมว   
อกาสิ  สาห  อิมิสฺสา  คุณ  ชานิตฺวา  อิม  ขมาเปสึ  อถ 
ม  เอสา  ตุเมฺหสุ   ขมิเตสุ  ขมิสฺสามีติ  อาหาติ ฯ  เอว  กิร  
อุตฺตเรติ ฯ  อาม  ภนฺเต  สเีส  เม  สหายกิาย  ปกฺกสปฺป  
อาสิตฺตนฺติ ฯ  อถ  ตยา  กึ  จินฺติตนฺติ ฯ  จกฺกวาล  อติสมฺพาธ   
พฺรหฺมโลโก  อตินีจโก  มม  สหายิกาย  คุโณว  มหนฺโต    
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อห  หิ  เอต  นิสฺสาย  ทาน ฺจ  ทาตุ  ธมฺม ฺจ  โสตุ  อลตฺถ  
สเจ  เม  อิมสิฺสา  อุปริ  โกโธ  อตฺถิ  อิท  ม  ทหตุ  โน  
เจ  มา  ทหตูติ  เอว  จินฺเตตฺวา  อิม  เมตฺตาย  ผรึ  ภนฺเตติ ฯ   
สตฺถา  สาธุ  สาธุ  อุตฺตเร  เอว  โกธ  ชนิิตุ  วฏฏติ  โกธโน  
หิ  นาม  อกโฺกเธน  อกโฺกสโก  อนกโฺกสนฺเตน  ปริภาสโก   
อปริภาสนฺเตน  ถทฺธมจฺฉรี  อตฺตโน  สนฺตกสฺส  ทาเนน  มุสาวาที   
สจฺจวจเนน  ชินิตพฺโพติ  อิมมตฺถ  ทสเฺสนฺโต   
                อกฺโกเธน  ชิเน  โกธ  อสาธุ  สาธุนา  ชเิน   
                ชิเน  กทริย  ทาเนน  สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ   
อิม  คาถ  วตฺวา  คาถาปริโยสาเน  จตฺสจฺจกถ  อภาสิ ฯ   
สจฺจปริโยสาเน  อุตฺตรา  สกทาคามิผเล  ปติฏหิ ฯ สามิโก 
จ  สสุโร  จ  สสฺสุ  จ  โสตาปตฺติผล  สจฺฉิกรึสุ ฯ สิริมาป   
ป ฺจสตปริวารา  โสตาปนฺนา  อโหสิ ฯ  อปรภาเค  อุตฺตรา 
กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  อุปฺปชชฺิ ฯ  อถายสฺมา  มหา- 
โมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เทวจาริก  จรนฺโต  อุตฺตร   
เทวธีตร  ทิสวฺา  คาถาย  ปุจฺฉิ 
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน          ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ    
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                ปจฺุฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ 
        สา  เทวตา  อตฺตมนา          โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ          ยสสฺ  กมฺมสฺสิท  ผล    
                อิสฺสา  จ  มจฺฉริยมาโน (๑)  ปลาโส   
                นาโหสิ  มยฺห  ฆรมาวสนฺติยา   
                อกฺโกธนา  ภตฺตุ  วสานุวตฺตินี   
                อุโปสเถ  นิจฺจหมปฺปมตฺตา ฯ   
                จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ          อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
                อุโปสถ  อุปวสิสฺส  สทา  สีเลสุ  สวุตา   
                ส ฺมา  สวิภาคา  จ  วิมาน  อาวสามห ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรตา  มุสาวาทา  จ  ส ฺตา   
                เถยฺยา  จ  อติจารา  จ  มชชฺปานา  จ  อารกา ฯ   
                ป ฺจสิกฺขาปเท  รตา  อริยสจฺจาน  โกวิทา   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ   
                สาห  สเกน  สีเลน  ยสสา  จ  ยสสฺสิน ี  
                อนุโภมิ  สก  ปุ ฺ  สุขิตา  จมฺหิ  อนามยา ฯ   
#  ๑.  ย.ุ มจฺเฉรมโถ  
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        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมห  อกาสึ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
เทวตา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        มม  จ  ภนฺเต  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  
วนฺเทยฺยาสิ  อุตฺตรา  นาม  ภนฺเต  อุปาสิกา  ภควโต  ปาเท 
สิรสา  วนฺทตีติ  อนจฺฉริย  โข  ปเนต  ภนฺเต  ย  ม  ภควา  
อ ฺตรสฺมึ  สาม ฺผเล  พฺยากเรยฺย  ต  ภควา  สกทาคามิผเล   
พฺยากาสีติ ฯ   
                ตตฺถ  อิสฺสา  จ  มจฺเฉรมโถ  ปลาโส  นาโหสิ  มยฺห   
ฆรมาวสนฺติยาติ  ยา  จ  อคารมชฺเฌ  วสนฺตีน  อ ฺาส  อิตฺถีน   
สมฺปตฺติอาทิวิสยา  ปรสมปฺตฺติอุสูยนลกฺขณา  อิสฺสา  ย ฺจ   
ตาวกาลิกาทิวเสนาป  กิ ฺจิ  ยาจนฺตาน  อทาตุกามตาย   
อตฺตสมฺปตฺตินิคูหนลกฺขณ  มจฺฉริย  โย  จ  กลุปเทสาทินา 
ปเรหิ  ยุคคฺคาหลกฺขโณ  ปลาโส  อุปปฺชฺชติ  โส  ติวิโธป   
ปาปธมฺโม  เคเห   ิตาย  มยฺห  สติป  ปจฺจยสมวาเย  นาโหสิ 
น  อุปฺปชชฺิ ฯ  อกฺโกธนาติ  ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสมฺปนฺนตาย   
อกุชฺฌนสภาวา ฯ  ภตฺตุวสานุวตฺตินีติ  ปุพฺพุฏานปจฺฉานิปาต  
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นาทินา  สามิกสฺส  อนุกลูภาเวน  วเส  วตฺตนสีลา  มนาปจารินีติ  
อตฺโถ ฯ  อุโปสเถ  นิจฺจหมปฺปมตฺตาติ  อห  อุโปสถสีลรกฺขเณ   
นิจฺจ  อปฺปมตฺตา  อปฺปมาทวิหารินี ฯ   
        ตเมว  อุโปสเถ  อปฺปมาท  ทสฺเสนฺตี  เยสุ  ทวิเสสุ  ต  
รกฺขิตพฺพ  ยาทิส  ยถา  จ  รกฺขิตพฺพ  ต  ทสฺเสตุ  จาตุทฺทสินฺติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสินฺติ  ปกฺขสสฺาติ  
สมฺพนฺโธ  อจฺจนฺตสโยเค  เจต  อุปโยควจน ฯ  ยา  จ  ปกฺขสฺส   
อฏมีติ  เอตฺถ  จาติ  วจนเสโส ฯ  ปาฏิหาริยปกฺข ฺจาติ   
ปฏิหรณกปกฺข ฺจ  จาตุทฺทสี  ป ฺจทสี  อฏมีน  ยถากฺกม  
อาทิโต  อนฺตโต  จาติ  ปเวสนนิคมนวเสน  อุโปสถสีลสฺส   
ปฏิหริตพฺพ  ปกฺข ฺจ  เตรสี  ปาฏิปทา  สตฺตมี  นวมี  จาติ  
อตฺโถ ฯ  อฏงฺคสุสมาคตนฺติ  ปาณาติปาตาเวรมณี  อาทีหิ  อฏหิ 
องฺเคหิ  เอว  สุฏ ุ  สมาคต  สมนฺนาคต ฯ   
        อุปวสิสสฺนฺติ  อุปวสึ ฯ  อตีตตฺเถ  หิ  อิท  อนาคตวจน ฯ  
เกจิ  ปน  อุปวสึ  อิจฺเจว  ปนฺติ ฯ  สทาติ  สปฺปฏหิาริเกสุ  
สพฺเพสุ  อุโปสถทิวเสสุ ฯ  สีเลสูติ  อุโปสถสีเลส ุ สาเธตพฺเพสุ ฯ 
นิปฺผาเทตพฺเพ  หิ  อิท  ภุมฺม ฯ  สวุตาติ  กายวาจาจิตฺเตหิ  
สวุตา ฯ  สทาติ  วา  สพฺพกาล ฯ  สีเลสูติ  นิจฺจสีเลสุ ฯ  สวุตาติ   
กายวาจาหิ  สวุตา ฯ   
        อิทานิ  ต  นิจฺจสีล  ทสฺเสตุ  ปาณาติปาตา  วิรตาติ  



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 95 

        เลมที ่ 23  อุตฺตราวิมานวณฺณนา  หนา  95 
 
อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปาโณติ  โวหารโต  สตฺโต  ปรมตฺถโต   
ชีวิตินฺทฺริย ฯ  ปาณสฺส  อติปาโต  ปาณวโธ  ปาณฆาโต  
ปาณาติปาโต  อตฺถโต  ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน  ชีวิตินฺทฺริยุ- 
ปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏาปกา  กายวจีทฺวาราน  อ ฺตรทฺวารปวตฺตา 
วธกเจตนา ฯ  ตโต  ปาณาติปาตา  วิรตาติ  โอรตา  นิวตฺตาติ  
อตฺโถ ฯ   
        มุสาวาทาติ  มุสา  นาม  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส  อตฺถภ ฺชนโก 
วจีปโยโค  วา  กายปโยโค  วา  วิสวาทนาธิปฺปาเยน  ปรสฺส   
วิสวาทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโท ฯ  อถ   
วา  มุสาติ  อภูต  อตจฺฉ  วตฺถุ  วาโทติ  ตสฺส  ภูตโต  
ตจฺฉโต  วิ ฺาเปตุกามสฺส  ตถา  วิ ฺตฺติสมุฏาปกา  เจตนา ฯ   
ตโต  มุสาวาทา  ส ฺตา  โอรตา  วิรตาติ  อตฺโถ ฯ  จสทฺโท   
สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ   
        เถยฺยาติ  เถยฺย  วุจฺจติ  เถนภาโว  โจริกาย  ปรสฺส  
หรณนฺติ  อตฺโถ ฯ  อตฺถโต  ปรปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน  
ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏาปกา  เถยฺยเจตนา  เถยฺย ฯ  ตโต  เถยยฺา   
ส ฺตา  อารกาติ  วา  สมฺพนฺโธ ฯ   
        อติจาราติ  อติจฺจ  จาโร  อติจาโร  โลกมริยาท  อติกฺกมิตฺวา   
อคมนียฏาเน  กามวเสน  จาโร  มิจฺฉาจาโรติ  อตฺโถ ฯ   
อคมนียฏาน  นาม  ปุรสิาน  มาตุรกฺขิตา  ปตุรกฺขิตา   
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มาตาปตุรกฺขิตา  ภาตุรกฺขิตา  ภคินิรกฺขิตา  าติรกฺขิตา   
โคตฺตรกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตา  สารกฺขา  สปริทณฺฑาติ  ทส  
ธนกฺกีตา  ฉนฺทวาสินี  โภควาสินี  ปฏวาสินี  โอทปตฺตกินี   
โอภฏจุมฺพฏา  ทาสี  จ  ภริยา  กมฺมการี  จ  ภริยา  ธชาหฏา   
มุหุตฺติกาติ  ทสาติ  วีสติ  อิตฺถิโย ฯ  อิตฺถีสุ  ปน  ทวิฺนฺน   
สารกฺขสปริทณฺฑาน  ทสนฺน ฺจ  ธนกฺกีตาทีนนฺติ  ทฺวาทสนฺน   
อ ฺปุริสา  อคมนียฏาน  อิทเมว  อิธ  อธิปฺเปต ฯ  ลกฺขณโต 
ปน  อสทฺธมมฺาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปวตฺตา  อคมนียฏานวีติกฺกม- 
เจตนา  อติจาโร ฯ  ตสฺมา  อติจารา ฯ   
        มชฺชปานาติ  มชฺช  วุจฺจติ  มทนียฏเน  สุรา  จ 
เมรย ฺจ  ปวนฺติ  เตนาติ  ปาน  มชชฺสสฺ  ปาน  มชชฺปาน ฯ 
ยาย  ทุสฺสีลฺยเจตนาย  มชชฺสงฺขาต  ปฏสุรา  ปูวสุรา 
โอทนิยสุรา  กิณฺณปกฺขิตฺตา  สมภารสยุตฺตาติ  ป ฺจเภท  สุร  วา   
ปุปฺผาสโว  ผลาสโว  มธวฺาสโว  คุฬาสโว  สมฺภารสยุตฺโตติ   
ป ฺจเภท  เมรย  วา  พีชโต  ปฏาย  กสุคฺเคนาป  ปวติ ฯ 
สา  เจตนา  มชฺชปาน ฯ  ตสฺมา  ปชฺชปานา  อารกา  วิรตา ฯ   
        เอว  ปาณาติปาตา  วิรตาติอาทินา  ปหาตพฺพธมฺมวเสน 
วิภชิตฺวา  ทสฺสิต  นิจฺจสีล  ปุน  สมาทาตพฺพตาวเสน  เอกโต 
กตฺวา  ทสฺเสนฺตี  ป ฺจสิกฺขาปเท  รตาติ  อาห ฯ  ตตฺถ  
สิกฺขาปทนฺติ  สิกฺขิตพฺพปท ฯ สิกฺขาโกฏาโสติ  อตฺโถ ฯ  
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อถ  วา  ฌานาทโย  สพฺเพป  กุสลา  ธมฺมา  สิกฺขิตพฺพโต   
สิกฺขา  ป ฺจสุ  ปน  สลีงฺเคสุ  ยงฺกิ ฺจิ  องฺค  ตาส  สิกฺขาน   
ปติฏานฏเน  ปทนฺติ  สกิฺขาน  ปทตฺตา  สิกฺขาปท  ป ฺจ  
สีลงฺคานิ ฯ  ตสฺมึ  ป ฺจวิเธ  สิกฺขาปเท  รตา  อภิรตาติ   
ป ฺจสิกฺขาปเท  รตา ฯ  อริยสจฺจาน  โกวิทาติ  ปริ ฺาปหาน- 
สจฺฉิกิริยาภาวนาภิสมยวเสน  ทุกฺขสมุทยนิโรธมคฺคสงฺขาเตสุ  
จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  กุสลา  นิปุณา  ปฏิวิทฺธจตุสจฺจาติ  
อตฺโถ ฯ  โคตมสฺสาติ  ภควนฺต  โคตฺเตน  กิตฺเตติ ฯ  ยสสฺสโินติ   
กิตฺติมโต  ปริวารวโต  วา ฯ   
        สาหนฺติ  สา  ยถา  วุตฺตคุณา  อห ฯ  สเกน  สีเลนาติ   
อนุสฺสุกิตาทินา  อตฺตโน  สภาวสีเลน  จ  อุโปสถสลีาทิสมา- 
ทานสีเลน  จ  การณภูเตน ฯ  ต  ห ิ สตฺตาน  กมฺมสฺสกตาย   
หิตสุขาวหตาย  จ  วิเสสโต  สกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เตเนวาห   
        ต  หิ  ตสฺส  สก  โหติ  ต ฺจ  อาทาย  คจฺฉติ   
        ต ฺจสฺส  อนุค  โหติ  ฉายาว  อนปายินีติ ฯ   
        ยสสา  จ  ยสสฺสินีติ  อุตฺตรา  อุปาสิกา  สีลาจาร- 
สมฺปนฺนา  อนุสฺสุกี  อมจฺฉรี  อกฺโกธนาติอาทินา  อาคตผลา 
วิ ฺาตสาสนาติอาทินา  จ  ยถาภูตคุณาธิคเตน  ชลตเล  เตเลน 
วิย  สมนฺตโต  ปตฺถเฏน  กิตฺติสทฺเทน  ยสสฺสินี  กตฺิติมตี ฯ 
เตน  วา  สีลคุเณน  อิธ  อธิคเตน  ยสปริวาเรน  ยสสฺสินี    
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สมฺปนฺนปริวารา ฯ  อนุโภมิ  สก  ปุ ฺนฺติ  ยถูปจิต  อตฺตโน 
ปุ ฺ  ปจฺจนุโภมิ ฯ  ยสสฺ  หิ  ปุ ฺผล  อนุภูยติ  ผลูปจาเรน  
ต  ปุ ฺมฺป  อนุภูยตีติ  วุจฺจติ ฯ  อถ  วา  ปุถุชชฺนภาวโต   
สุจริตผลมฺป  ปุ ฺนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห  กุสลาน  ภิกฺขเว  
ธมฺมาน  สมาทานเหตุ  เอวมิท  ปุ ฺ  ปวฑฺฒตีติ ฯ  สุขิตา   
จมฺหินามยาติ  ทิพฺพสุเขน  จ  ผลสุเขน  จ  สุขิตา  จ  
อมฺหิ  ภวามิ  กายิกเจตสิกทุกฺขาภาวโต  อนามยา  อโรคา ฯ   
        มม  จาติ  จสทฺโท  สมุจฺจยตฺโถ ฯ  เตน  มม  วจเนน 
จ  วนฺเทยฺยาสิ  น  ตว  สภาเวเนวาติ  วนฺทน  สมุจฺจิโนติ ฯ  
อนจฺฉริยนฺติอาทินา  อตฺตโน  อริยสาวิกาภาวสฺส  ปากฏภาว  
ทสฺเสติ ฯ  ต  ภควาติอาทิ  สงฺคีติการวจน ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                อุตฺตราวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                ______________________  
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                                สิริมาวิมานวณฺณนา   
        ยุตฺตา  จ  เต  ปรมอลงฺกตา  หยาติ  สิริมาวิมาน ฯ  
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  
กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  จ  สมเยน  เหฏา  อนนฺตเร วตฺถุมฺหิ  
วุตฺตา  สิริมา  คณิกา  โสตาปตฺติผลสฺส  อธิคตตฺตา  วิสฺสชฺชิต- 
กิลิฏกมฺมนตฺา  หุตฺวา  สงฺฆสฺส  อฏ  สลากภตฺตานิ  
ปฏเปสิ ฯ  อาทิโต  ปฏาย  นิพทฺธ  อฏ  ภิกฺขู  เคห  
อาคจฺฉนฺติ ฯ  สา  สปฺป  คณฺหถ  ขีร  คณฺหถาติ  อาทีนิ  
วตฺวา  เตส  ปตฺเต  ปูเรติ  เอเกน  ลทฺธ  ติณฺณมฺป  จตุนฺนมฺป 
ปโหติ  เทวสิก  โสฬสกหาปณปริพฺพเยน  ปณฺฑปาโต  ทียติ ฯ   
        อเถกทวิส  เอโก  ภิกฺขุ  ตสฺสา  เคเห  อฏกภตฺต   
ภุ ฺชิตฺวา  ติโยชนมตฺถเก  เอก  วิหาร  อคมาสิ ฯ  อถ  น 
สาย  เถรุปฏาเน  นิสินฺน  ปุจฺฉึสุ  อาวุโส  กห  ภิกฺข  
คเหตฺวา  อิธาคโตสีติ ฯ  สิริมาย  อฏกภตฺต  เม  ภุตฺตนฺติ ฯ 
ต  มนาป  กตฺวา  เทติ  อาวุโสติ ฯ  น  สกฺกา  ตสฺสา  ภตฺต  
วณฺเณตุ  อติปณีต  กตฺวา  เทติ  เอเกน  ลทฺธ  ติณฺณมฺป  
จตุนฺนมฺป  ปโหติ  ตสฺสา  ปน  เทยฺยธมฺมโตป  ทสสฺนเมว  
อุตฺตริตร ฯ  สา  หิ  อิตฺถ ี เอวรูปา  จ  เอวรูปา  จาติ  ตสฺสา  
คุเณ  กเถสิ ฯ   
        อเถโก  ภิกฺขุ  ตสฺสา  คุณกถ  สุตฺวา  อทิสฺวาป  สวเนเนว  
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        สิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  มยา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  ทฏ ุ  วฏฏตีติ   
อตฺตโน  วสฺสคฺค  กเถตฺวา  ต  ภิกฺขุ   ิติก  ปุจฺฉิตฺวา  เสฺว  
อาวุโส  ตสฺมึ  เคเห  ตฺว  สงฺฆตฺเถโร  หตฺุวา  อฏกภตฺต  ลภิสฺสสติี   
สุตฺวา  ตขณ ฺเว  ปตฺตจีวรมาทาย  ปกฺกนฺโต  ปาโต ว   
อรุเณ  อุคฺคจฺฉนฺเต  สลากคฺค  ปวิสิตฺวา   ิโต  สงฺฆตฺเถโร  
หุตฺวา  ตสฺสา  เคเห  อฏกภตฺต  ลภิ ฯ  โย  ปน  โส  ภิกฺขุ  
หิยฺโย  ภุ ฺชิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ตสฺส  คตเวลายเมวสฺสา  สรีเร  
โรโค  อุปฺปชฺช ิฯ  ตสฺมา  อาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา  นิปชฺช ิฯ 
อถสฺสา  ทาสิโย  อฏกภตฺต  ลภิตุ  อาคเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  
อาโรเจสุ ฯ  สา  คนฺตฺวา  สหตฺถา  ปตฺเต  คเหตุ  วา  
นิสีทาเปตุ  วา  อสกฺโกนตีฺ  ทาสิโย  อาณาเปสิ  อมฺมา  ปตฺเต  
คเหตฺวา  อยฺเย  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุ  ปาเยตฺวา  ขชฺชก  ทตฺวา   
ภตฺตเวลาย  ภตฺตสฺส  ปตฺเต  ปูเรตฺวา  ตสฺสา  อาโรจยึสุ ฯ 
สา  ม  ปริคฺคเหตฺวา  เนถ  อยฺเย  วนฺทิสฺสามีติ  วตฺวา  
ตาหิ  ปริคฺคเหตฺวา  ภิกฺขูน  สนฺติก  นตีา  เวธมาเนน  
สรีเรน  ภิกฺขู  วนฺทิ ฯ  โส  ภิกฺขุ  ต  โอโลเกตฺวา  จินฺเตสิ  
คิลานาย  ตาว  อย  เอติสฺสา  รูปโสภา  อโรคกาเล  ปน   
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิตาย  อิมิสฺสา  กีทสิี  รูปสมฺปตฺตีติ ฯ  อถสฺส   
อเนกวสฺสโกฏิสนฺนิจิโต  กิเลโส  สมุทาจริ  โส  อ ฺาณี  
หุตฺวา  ภตฺต  ภุ ฺชิตุ  อสกโฺกนฺโต  ปตฺต  อาทาย  วิหาร  คนฺตฺวา    
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ปตฺต  ปธาย  เอกมนฺเต  เปตฺวา  จีวรกณฺณ  ปตฺถริตฺวา  
นิปชฺช ิฯ  อถ  น  เอโก  สหายโก  ภิกฺขุ  ยาจนฺโตป  โภเชตุ  
นาสกฺขิ  โส  ฉินฺนภตฺโต  อโหสิ ฯ   
        ต  ทิวสเมว  สายณฺหสมเย  สิริมา  กาลมกาสิ ฯ  ราชา  
สตฺถุ  สาสน  เปเสสิ  ภนฺเต  ชีวกสฺส  กนิฏภคินี  สิริมา   
กาลมกาสีติ ฯ  สตฺถา  ต  สุตฺวา  ร ฺโ  สาสน  ปหิณิ  สิริมาย 
สรีรฌาปนกจฺิจ  นตฺถิ  อามกสุสาเน  ต  ยถา  กากาทโย   
น  ขาทนฺติ  ตถา  นิปชชฺาเปตฺวา  รกฺขาเปถาติ ฯ  ราชา  
ตถา  อกาสิ ฯ  ปฏิปาฏิยา  ตโย  ทิวสา  อติกฺกนฺตา ฯ 
จตุตฺเถ  ทิวเส  สรรี  อุทธฺุมายิ  นวหิ  วณมุเขหิ  ปุฬวา   
ปคฺฆรึสุ ฯ สกลสรรี  ภินฺนสาลิภตฺตจาฏิ  วิย  อโหสิ ฯ  ราชา 
นคเร  เภรึ  จราเปสิ (๑) เปตฺวา  เคหรกฺขณกทารเก  สิริมาย 
ทสฺสนตฺถ  อนาคจฺฉนฺตาน  อฏ  กหาปณา  ทณฺโฑติ ฯ  สตฺถ ุ 
สนฺติก  จ  เปเสสิ  พุทฺธปฺปมุโข  กริ  สงฺโฆ  สิริมาย  ทสฺสนตฺถ   
อาคจฺฉตูติ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขูน  อาโรจาเปสิ  สิริมาย  ทสฺสนตฺถ   
คมิสฺสามาติ ฯ   
        โสป  ทหรภิกฺขุ  จตฺตาโร  ทิวเส  กสฺสจิ  วจน  
อคฺคเหตฺวา  ฉินฺนภตฺโตว  นิปชฺช ิฯ  ปตฺเต  ภตฺต  ปูติก  ชาต  
ปตฺเต  มลมปฺ  อุฏหิ ฯ  อถ  โส  สหายกภิกฺขุนา  อุปสงฺกมิตฺวา   
# ๑. จาราเปสีติ ยุตฺตตร ฯ  
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อาวุโส  สตฺถา  สิริมาย  ทสฺสนตฺถ  คจฺฉตีติ  วุจฺจมาโน  
ตถา  ฉาตชฺฌตฺ  โตป  สริิมาติ  วุตฺตปเทเยว  สหสา  อุฏหิตฺวา 
กึ  ภณสีติ  อาห  สตฺถา  สริิม  ทฏ ุ  คจฺฉติ  ตฺวมฺป  
คมิสฺสสีติ  วุตฺเต  อาม  คมิสฺสามีติ  ภตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺต 
โธวิตฺวา  ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อคมาสิ ฯ 
สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  เอกปสฺเส  อฏาสิ  ภิกฺขุนิสงฺโฆป   
ราชปริสาป  อุปาสกปริสาป  อุปาสิกาปริสาป  เอเกกปสฺเส 
อฏสุ ฯ   
        สตฺถา  ราชาน  ปุจฺฉิ  กา  เอสา  มหาราชาติ ฯ  
ภนฺเต  ชีวกสสฺ  กนิฏภคินี  สิริมา  นามาติ ฯ  สิริมา  
เอสาติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  เตน  หิ  นคเร  เภร ึ จราเปหิ   
สหสฺส  ทตฺวา  สิริม  คณฺหนฺตูติ ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ ฯ 
เตสุ  เอโกป  อหนฺติ  วา  อหนฺติ  วา  วทนฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ 
ราชา  สตฺถ ุ อาโรเจสิ  น  คณฺหนฺติ  ภนฺเตติ  เตนหิ  
มหาราช  อคฺฆ  โอหาเปหีติ ฯ  ราชา  ป ฺจสตานิ  ทตฺวา   
คณฺหนฺตูติ  เภรึ  จราเปตฺวา  ก ฺจิ  คณฺหนก  อทสิฺวา   
อฑฺฒเตยฺยสตานิ  เทฺวสตานิ  สต  ป ฺาส  ป ฺจวีสติ  วีสติ   
กหาปเณ  ทส  กหาเปเณ  ป ฺจ  กหาปเณ  เอก  กหาปณ  
อฑฺฒ  ปาท  มาสก  กากณิก  ทตฺวา  สิริม  คณฺหนฺตูติ  เภรึ   
จราเปตฺวา  มุธาป  คณฺหนฺตูติ  เภรึ  จราเปสิ  ตตฺถาป    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 103 

                เลมที่  23  สิริมาวิมานวณฺณนา  หนา  103 
 
อหนฺติ  วา  อหนฺติ  วา  วทนฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ  ราชา 
มุธาป  ภนฺเต  คณฺหนฺโต  นตฺถีติ  อาห ฯ  สตฺถา  ปสฺสถ 
ภิกฺขเว  มหาชนสฺส  ปยมาตุคาม  อิมสฺมึเยว  นคเร  สหสฺส   
ทตฺวา  ปุพฺเพ  เอกทิวส  ลภึสุ  อิทานิ  มุธาป  คณฺหนฺโต  
นตฺถิ  เอวรูป  นาม  รูป  ขยวยปฺปตฺต  อาหริเมหิ  อลงฺกาเรหิ  
วิจิตฺตกต  นวนฺน  วณมุขาน  วเสน  อรุภูต  ตีหิ  อฏ ิสเตหิ  
สมุสฺสิต  นิจฺจาตุร  เกวล  พาลมหาชเนน  พหุธา  สงฺกปฺปตตาย   
พหุสงฺกปฺป  อธุว  อตฺตภาวนฺติ  ทสฺเสนฺโต  คาถมาห   
                ปสฺส  จิตฺตกต  พิมฺพ          อรุกาย  สมุสสฺิต   
                อาตุร  พหุสงฺกปฺป                  ยสฺส  นตฺถ ิ ธุว   ิตีติ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  สิริมาย  ปฏพิทฺธจิตฺตภิกฺขุ  
วิคตฉนฺทราโค  หุตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  สิริมา  เทวก ฺา  อตฺตโน  วิภวสมิทฺธึ   
โอโลเกตฺวา  อาคตฏาน  โอโลเกนฺตี  ปุริมตฺตภาเว  อตฺตโน   
สรีรสมีเป  ภิกฺขุสงฺฆปริวุต  ภควนฺต   ิต  มหาชนกาย ฺจ 
สนฺนิปติต  ทิสฺวา  ป ฺจหิ  เทวก ฺาสเตหิ  ปริวุตา  ป ฺจหิ   
รถสเตหิ  ทสิฺสมานกายา  อาคนฺตฺวา  รถโต  โอตรตฺิวา 
สปริวารา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  กต ฺชลี  อฏาสิ ฯ  เตน  จ  
สมเยน  อายสฺมา  วงฺคีโส  ภควโต  อวิทูเร   ิโต  โหติ ฯ  
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โส  ภควนฺต  เอตทโวจ  ปฏิภาติ  ม  ภควา  เอก  ป ฺห  
ปุจฺฉิตุนฺติ ฯ  ปฏิภาตุ  ต  วงฺคีสาติ  ภควา  อโวจ ฯ  อายสฺมา 
วงฺคีโส  ต  สริิม  เทวธีตร   
                ยุตฺตา  จ  เต  ปรมอลงฺกตา  หยา   
                อโธมุขา  อฆสิคมา  พลี  ชวา   
                อภินิมฺมิตา  ป ฺจรถาสตา  จ  เต   
                อเนฺวนฺติ  ต  สารถิโจทิตา  หยา ฯ   
                สา  ติฏสิ  รถวเร  อลงฺกตา   
                โอภาสย  ชลมิว  โชติ  ปาวโก   
                ปจฺุฉามิ  ต  วรตนุ  อโนมทสฺสเน   
                กสฺมา  นุ  กายา  อนธิวร  อุปาคมีติ   
ปฏิปุจฺฉิ ฯ   
                ตตฺถ  ยุตฺตา  จ  เต  ปรมอลงฺกตา  หยาติ  ปรม  อติวิย  
วิเสสโต  อลงฺกตา  ปรเมหิ  วา  อุตฺตเมหิ  ทิพฺเพหิ  อสฺสาลงฺกาเรหิ  
อลงฺกตา  ปรมา  วา  อคฺคา  เสฏา  อาชานียา  สพฺพาลงฺกาเรหิ  
อลงฺกตา  หยา  อสฺสา  เต  ตว  รเถ  โยชติา  ยุตฺตา  วา  
เต  รถสฺส  จ  อนุจฺฉวิกา  อ ฺม ฺ  วา  สทิสตาย  ยุตฺตา   
สสฏาติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  ปรมอลงฺกตาติ  ปุริมสฺมึ  ปกฺเข 
สนฺธึ  อกตฺวา  ทุติยสฺมึ  ปกฺเข  อวิภตฺติกนิทฺเทโส  ทฏพฺโพ ฯ 
อโธมุขาติ  เหฏา  มุขา ฯ  ยทิป  เต  ตทา  ปกติยา ว   
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 ิตา  เทวโลกโต  โอโรหณวเสน  อโธมุขาติ  วุตฺตา ฯ  อฆสิคมาติ   
เวหาสคมา ฯ  พลีติ  พลวนฺโต ฯ  ชวาติ  ชวนกา ฯ พลวนฺโต  
เจว  เวควนฺโต  จาติ  อตฺโถ ฯ  อภินิมฺมติาติ  ตว  ปุ ฺกมฺเมน   
นิมฺมิตา  นิพฺพตฺตา ฯ  สย  นิมฺมิตเมว  วา  สนฺธาย  อภินิมฺมิตาติ   
วุตฺต  นิมฺมานรติภาวโต  สิริมาย  เทวธีตาย ฯ  ป ฺจรถาสตาติ   
คาถาสุขตฺถ  ถการสฺส  ทฆี  ลิงฺควิปลลฺาส ฺจ  กตฺวา  วุตฺต ฯ 
วิภตฺติอโลโป  วา  ทฏพฺโพ  ป ฺจ  รถสตานีติ  อตฺโถ ฯ 
อเนฺวนฺติ  ต  สารถิโจทิตา  หยาติ  สารถีหิ  โจทิตา  วิย 
รเถสุ  ยุตฺตา  อิเม  หยา  ภทฺเท  เทวเต  ต  อนุคจฺฉนฺติ ฯ   
สารถิอโจทิตาติ  เกจิ  ปนฺติ  สารถีห ิ อโจทิตา  เอว  
ต  อนุคจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สารถิโจทิตา  หยาติ  เอกเยว  วา 
ปท  คาถาสุขตฺถ  ทีฆ  กตฺวา  วุตฺต  สารถิโจทิตา  หยา   
ป ฺจรถสตาติ  โยชนา ฯ   
        สา  ติฏสีติ  สา  ตฺว  ติฏสิ ฯ  รถวเรติ  รถุตฺตเม ฯ 
อลงฺกตาติ  สฏ ิสกฏภาเรหิ  ทิพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกตสรีรา ฯ 
โอภาสย  ชลมิว  โชติ  ปาวโกติ  โอภาเสนฺตี  โชติรวิ  ชลนฺตี  
ปาวโก  วิย  จ  ติฏสิ  สมนฺตโต  โอภาเสนฺตี  ชลนฺตี  ติฏสีติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  โชตีติ ฯ  จ  จนฺทิมสูริยนกฺขตฺตตารกรูปาน   
สาธารณนาม ฯ  วรตนูติ  อุตฺตมรูปธเร  สพฺพงฺคโสภเน ฯ  ตโต 
เอว  อโนมทสฺสเน  อลามกทสฺสเน  ทสฺสนีเย  ปาสาทิเกติ  อตฺโถ ฯ    
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กสฺมา  นุ  กายา  อนธิวร  อุปาคมีติ  กุโต  นาม  เทวกายโต 
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺพุทฺธ  ปยิรุปาสนาย  อุปค ฺฉิ  อุปคตาสิ ฯ   
        เอว  เถเรน  ปุจฺฉิตา  สา  เทวตา  อตฺตาน  อาวิกโรนฺตี   
                กามคฺคปตฺตาน  ยมาหุนุตฺตร   
                นมิฺมาย  นิมฺมาย  รมนฺติ  เทวตา   
                ตสฺมา  กายา  อจฺฉรา  กามวณฺณินี   
                อิธาคตา  อนธิวร  นมสฺสิตุนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กามคฺคปตฺตาน  ยมาหุนุตฺตรนฺติ  กามูปโภเคหิ  
อคฺคภาว  ปตฺตาน  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน  ย  เทวกาย  
ยเสน  โภคาทิวเสน  จ  อนุตฺตรนฺติ  วทนฺติ  ตโต  กายา ฯ  
นิมฺมาย  นิมมฺาย  รมนฺติ  เทวตาติ  นิมฺมานรติเทวตา  อตฺตนา 
ยถารุจิเต  กาเม  สย  นิมฺมนิิตฺวา  นิมฺมินิตฺวา  รมนฺติ  กีฬนฺติ  
ลฬนฺตา  อภิรมนฺติ ฯ  ตสฺมา  กายาติ  ตสฺมา  นิมฺมานรติ- 
เทวนิกายา ฯ  กามวณฺณินีติ  กามรูปธรา  ยถิจฺฉิตรูปธารินี ฯ   
อิธาคตาติ  อิธ  อิมสฺมึ  มนุสฺสโลเก  อิม  วา  มนุสสฺโลก  อาคตา ฯ   
        เอว  เทวตาย  อตฺตโน  นิมฺมานรติเทวตาภาเว  กถิเต  
ปุน  เถโร  ตสฺสา  ปุริมภว  ตตฺถ  กตปุ ฺกมฺม  ลทฺธิ ฺจ   
กถาเปตุกาโม ฯ 
                ก ึ ตฺว  ปุเร  สุจริตมาจรีธ   
                เกนจฺฉสิ  ตฺว  อมิตยสา  สุเขธิตา    
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                อิทฺธี  จ  เต  อนธิวรา  วิหงฺคมา   
                วณฺโณ  จ  เต  ทส  ทิสา  วิโรจติ ฯ   
                เทเวหิ  ตฺว  ปรวุิตา  สกฺกตา  จสิ   
                กโุต  จุตา  สุคติคตาสิ  เทวเต   
                กสฺส  วา  ตฺว  วจนกรานุสาสนึ   
                อาจิกฺข  เม  ตฺว  ยทิ  พุทฺธสาวิกาติ   
เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาจรีติ  ทีฆ  กตฺวา  วุตฺต  อุปจินีติ  อตฺโถ ฯ 
อิธาติ  นิปาตมตฺต  อิธ  วา  อิมสฺมึ  เทวตฺตภาเว ฯ  เกนจฺฉสีติ  
เกน  ปุ ฺกมฺเมน  อสฺสตฺถา  อจฺฉสิ ฯ  เกนาสิ  ตฺวนฺติ  
เกจิ  ปนฺติ ฯ  อมิตยสาติ  น  มิตยสา  อนปฺปกปรวิารา ฯ   
สุเขธิตาติ  สุเขน  วฑฺฒิตา  สุปริพฺรูหิตทิพฺพสุขาติ  อตฺโถ ฯ 
อิทฺธีติ  ทิพฺพานุภาโว ฯ  อนธิวราติ  อธิกา  วิสิฏา  อ ฺา   
เอติสฺสา  นตฺถีติ  อนธิวรา ฯ  อติอุตฺตมาติ  อตฺโถ ฯ  วิหงฺคมาติ   
เวหาสคามินี ฯ  ทส  ทิสาติ  ทสป  ทิสา ฯ  วิโรจตีติ  โอภาเสติ ฯ   
        ปริวุตา  สกฺกตา  จสติี  สมนฺตโต  ปริวาริตา  สมฺภาวิตา  
จ  อสิ ฯ  กุโต  จุตา  สุคติคตาสีติ  ป ฺจสุ  คตีสุ  กตรคติโต  
จุตา  หุตฺวา  สุคตึ  อิม  เทวคตึ  ปฏิสนธฺิวเสน  อุปคตา 
อสิ ฯ  กสฺส  วา  ตฺว  วจนกรานุสาสนินฺติ  กสฺส  น ุ วา   
สตฺถุ  สาสเน  ปาวจเน  โอวาทานุสาสนิสมฺปฏิจฺฉเนน  ตฺว  
วจนกรา  อสีติ  โยชนา ฯ  กสฺส  วา  ตฺว  สตฺถ ุ วจนกรา    
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อนุสาสกสฺส  อนุสิฏ ิย  ปติฏาเนนาติ  เอว  วา  เอตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  เอว  อนุทฺเทสิกวเสน  ตสฺสา  ลทฺธ ึ ปุจฺฉิตฺวา  
ปุน  อุทฺเทสิกวเสน  อาจิกฺข  เม  ตฺว  ยทิ  พุทฺธสาวิกา  
ปุจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  พุทฺธสาวิกาติ  สพฺพมฺป  เยฺยธมฺม  สยมฺภุาเณน  
หตฺถตเล  อามลก  วิย  ปจฺจกฺขโต  พุทฺธตฺตา  พุทฺธสฺส  ภควโต   
ธมฺมสฺสวนนฺเต  ชาตาติ  พุทฺธสาวิกา ฯ   
        เอว  เถเรน  ปุจฺฉิตมตฺถ  กเถนฺตี  เทวตา  อิมา  คาถา  
อภาสิ ฯ  
                นคนฺตเร  นครวเร  สุมาปเต   
                ปริจาริกา  ราชวรสฺส  สริิมโต   
                นจฺเจ  คีเต  ปรมสุสิกฺขิตา  อหุ   
                สริิมาติ  ม  ราชคเห  อเวทึสุ ฯ   
                พุทฺโธ  จ  เม  อิสินิสโภ  วินายโก   
                อเทสยี  สมุทยทุกฺขนิจฺจต   
                อสงฺขต  ทุกฺขนิโรธสสฺสต   
                มคฺค ฺจิม  อกุฏิลม ฺชส  สวิ ฯ   
                สตฺุวานห  อมตปท  อสงฺขต   
                ตถาคตสฺส  อนธิวรสฺส  สาสน   
                สีเลสฺวห  ปรมสุสวุตา  อหุ   
                ธมฺเม   ิตา  นรวรพุทฺธเทสิเต ฯ    
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                ตฺวานห  วิรช  ปท  อสงฺขต   
                ตถาคเตน  อนธิวเรน  เทสิต   
                ตตฺเถวห  สมถสมาธิมาผุสึ   
                สาเยว  เม  ปรมนิยามตา  อหุ ฯ   
                ลทฺธานห  อมตวร  วิเสสน   
                เอกสิกา  อภิสมเย  วิเสสิย   
                อสสยา  พหุชนปูชิตา  อห   
                ขิฑฺฑารตึ  ปจฺจนุโภมนปฺปก ฯ   
                เอว  อห  อมตทสมฺหิ  เทวตา   
                ตถาคตสฺส  อนธิวรสฺส  สาวิกา   
                ธมฺมทฺทสา  ปมผเล  ปติฏ ิตา   
                โสตาปนฺนา  น  จ  ปน  มตฺถิ  ทุคฺคติ ฯ   
                สา  วนฺทิตุ  อนธิวร  อุปาคมึ   
                ปาสาทิเก  กุสลรเต  จ  ภิกฺขโว   
                นมสฺสิตุ  สมณสมาคม  สิว   
                สคารวา  สิริมโต  ธมฺมราชโิน ฯ   
                ทสิฺวา  มุนึ  มทุิตมนมฺหิ  ปณิตา   
                ตถาคต  นรวรทมฺมสารถึ   
                ตณฺหจฺฉิท  กุสลรต  วินายก   
                วนฺทามห  ปรมหิตานุกมฺปกนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  นคนฺตเรติ  อิสิคิลิเวปุลฺลเวภารปณฺฑวคิชฺฌกูฏ- 
สงฺขาตาน  ป ฺจนฺน  ปพฺพตาน  อนฺตเร  เวมชฺเฌ  ยโต 
ต  นคร  คิรพฺิพชนฺติ  วุจฺจติ ฯ  นครวเรติ  อุตฺตมนคเร 
ราชคห  สนธฺายาห ฯ  สมุาปเตติ  มหาโควินฺทปณฺฑิเตน 
วตฺถุวิชฺชาวิธินา  สมฺมเทว  นิเวสิเต ฯ  ปริจาริกาติ  สงฺคีตปริจริยาย 
อุปฏายิกา ฯ  ราชวรสฺสาติ  พิมฺพิสารมหาราชาวรสฺส ฯ  สิริมโตติ 
เอตฺถ  สิรีติ  พุทฺธิปุ ฺาน  อธิวจนนฺติ  วทนฺติ ฯ  อถ  วา 
ปุ ฺนิพฺพตฺตา  สรีรโสภคฺคาทิสมฺปตฺติ  กตปุ ฺ  นิสฺสยติ   
กตปุ ฺเหิ  วา  นิสฺสียตีติ  สิรีติ  วุจฺจติ  สา  เอตสฺส  อตฺถีติ  
สิริมา  ตสฺส  สิริมโต ฯ  ปรมสุสิกฺขิตาติ  อติวิย  สมฺมเทว  
จ  สิกฺขิตา ฯ  อหุนฺติ  อโหสึ ฯ  อเวทสึูติ  อ ฺาสุ ฯ   
        อิสินิสโภติ  ควสตเชฏโก  อุสโภ  ควสหสฺสเชฏโก 
วสโภ  วชสตเชฏโก  วา  อุสโภ  วชสหสฺสเชฏโก  
วสโภ  สพฺพควเสฏโ  สพฺพปริสฺสยสโห  เสโต  ปาสาทิโก 
มหาภารวโห  อสนิสตสทฺเทหิป  อสมฺปกมฺปโย  นสิโภ ฯ 
ยถา  โส  อตฺตโน  นิสภพเลน  สมนฺนาคโต  จตูหิ  ปาเทหิ 
ปวึ  อุปฺปเฬตฺวา  เกนจิ  ปริสฺสเยน  อกมฺปโย  อจลฏาเนน 
ติฏติ  เอว  ภควา  ทสหิ  ตถาคตพเลหิ  สมนฺนาคโต   
จตูหิ  เวสารชฺชปาเทหิ  อฏปริสปวึ  อุปฺปเฬตฺวา  สเทวเก 
โลเก  เกนจิ  ปจฺจตฺถิเกน  ปจฺจามิตฺเตน  อกมฺปโย  อจลฏาเนน    
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ติฏติ  ตสฺมา  นิสโภ  วิยาติ  นิสโภ ฯ  สีลาทีน  ธมมฺกฺขนฺธาน  
เอสนฏเน  อิสีติ  ลทฺธโวหาเรสุ  เสกฺขาเสกฺขอิสีสุ  นิสโภ  
อิสีน  วา  นสโก  อิสิ  จ  โส  นิสโก  จาติ  วา  อิสินิสโภ ฯ 
เวเนยฺยยสตฺเต  วิเนตีติ  วินายโก ฯ นายกวิรหิโตติ  วา  วินายโก ฯ 
สยมฺภูติ  อตฺโถ ฯ   
        อเทสยี  สมุทยทุกฺขนิจฺจตนฺติ  สมุทยสจฺจสฺส  จ  ทุกฺข- 
สจฺจสฺส  จ  อนิจฺจต  วยธมฺมต  อภาสิ ฯ  เตน  ย  กิ ฺจิ  
สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺมนฺติ  อตฺตโน  อภิสมยาณสฺส 
ปวตฺติอาการ  ทสฺเสติ ฯ  สมุทยทุกฺขนิจฺจตนฺติ  วา  สมุทยสจฺจ ฺจ 
ทุกฺขสจฺจ ฺจ  อนิจฺจต ฺจ ฯ  ตตฺถ  สมทุยสจฺจทุกฺขสจฺจคฺคหเณน  
วิปสฺสนาย  ภูมึ  ทสฺเสติ  อนิจฺจตาคหเณน  ตสฺสา  ปวตฺติอาการ   
ทสฺเสติ ฯ  สงฺขาราน  หิ  อนิจฺจากาเร  วิภาวิเต  ทุกฺขากาโร   
อนตฺตากาโรป  วิภาวิโตเยว  โหติ ฯ  ต  นิพนฺธนตฺตา  เตส ฯ 
เตนาห  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตาติ ฯ  อสงฺขต   
ทุกฺขนิโรธสสฺสตนฺติ  เกนจิ  ปจฺจเยน  น  สงฺขตนฺติ  อสงฺขต ฯ 
สพฺพกาล  ตถภาเวน  สสฺสต  สกลวฏฏทุกฺขนิโรธภาวโต   
ทุกฺขนิโรธ  อริยสจฺจ ฺจ  เม  อเทสยีติ  โยชนา ฯ  มคฺค ฺจิม   
อกุฏิลม ฺชส  สิวนฺติ  อนฺตทฺวยปริวชฺชเนน  กฏุิลภาวกราน   
มายาทีน  กายวงฺกาทีน ฺจ  ปหาเนน  อกุฏิล  ตโต  เอว  
อ ฺชส  อสิวภาวกราน  กามราคาทีน  สมุจฺฉินฺทเนน  สิว    
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นิพฺพาน ฯ  มคฺคนฺติ  นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคียติ  กิเลเส  วา  
มาเรนฺโต  คจฺฉตีติ  มคฺโคติ  ลทฺธนาม  อิท  ตุมฺหาก ฺจ  มม ฺจ  
ปจฺจกฺขภูต  ทุกฺขนิโรธคามินิปฏิปทาสงฺขาต  อริยสจฺจ ฺจ  เม  
อเทสยีติ  โยชนา ฯ   
        สุตฺวานห  อมตปท  อสงฺขต  ตถาคตสฺส  อนธิวรสฺส  
สาสนนฺติ  เอตฺถ  อย  สงฺเขปตฺโถ  ตถา  อาคมนาทิ  อตฺเถน  
ตถาคตสฺส  สเทวเก  โลเก  อคฺคภาวโต  อนธิวรสสฺ   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อมตปท  อสงฺขต  นิพฺพาน  อุทฺทิสฺส  
เทสิตตฺตา  อมตสฺส  วา  นิพฺพานสฺส  ปฏิปชชฺนุปายตฺตา  
เกนจิป  อสงฺขรณียตฺตา  จ  อมตปท  อสงฺขต  สาสน  สทฺธมฺม  
อห  สุตฺวนาติ ฯ  สีเลสฺวหนฺติ  สีเลสุ  นิปฺผาเทตพฺเพสุ  อห ฯ   
ปรมสุสวุตาติ  อติวิย  สมฺมเทว  สวุตา ฯ  อหุนฺติ  อโหสึ ฯ 
ธมฺเม   ิตาติ  ปฏิปตฺติธมฺเม  ปติฏ ิตา ฯ   
        ตฺวานาติ  สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน  ชานิตฺวา ฯ  ตตฺเถวาติ   
ตสฺมึเยว  ขเณ ฯ  ตสฺมึเยว  วา  อตฺตภาเว ฯ  สมถสมาธิ- 
มาผุสินฺติ  ปจฺจนีกธมฺมาน  สมุจฺเฉทวเสน  สมนโต  วูปสมนโต   
ปรมตฺถสมถภูต  โลกุตฺตรสมาธึ  อาผุสึ  อธิคจฺฉึ ฯ  ยทิป  ยสฺม ึ  
ขเณ  นิโรธสสฺ  สจฺฉิกิริยาภิสมโย  ตสฺมึเยว  ขเณ  มคฺคสฺส   
ภาวนาภิสมโย  อารมฺมณปฏิเวธ  ปน  ภาวนาปฏิเวธสฺเสว   
ปุริมสิทฺธิการณ  วิย  กตฺวา  ทสฺเสตุ  
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                ตฺวานห  วิรช  ปท  อสงฺขต   
                ตถาคเตน  อนธิวเรน  เทสิต   
        ตตฺเถวห  สมถสมาธิมาผุสินฺติ  วุตฺต ฯ ยถา  จกฺขุ ฺจ  
ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ ฯ  ตฺวานาติ  วา   
สมานกาลวเสน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ยถา  นิหนฺตฺวาน  ตม  
สพฺพ  อาทิจฺโจ  นภมุคฺคโตติ ฯ  สาเยวาติ  ยา  โลกุตฺตร- 
สมาธิผุสนา  ลทฺธา  สาเยว ฯ  ปรมนิยามตาติ  ปรมา  อุตฺตมา   
มคฺคนิยามตา ฯ   
        วิเสสนนฺติ  ปุถชฺุชเนหิ  วิเสสก  วิสิฏภาวสาธก ฯ  เอกสิกาติ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  สวฺากฺขาโต  ธมฺโม  สุปฏิปนฺโน  สงฺโฆติ  
เอกสคาหวตี  รตนตฺตเย  นิพฺพิจิกิจฺฉา ฯ  อภิสมเย  วิเสสิยาติ   
สจฺจปฏิเวธวเสน  วิเสส  ปตฺวา ฯ  วิเสสินีติป  ปนฺติ ฯ 
อภิสมยเหตุ  วิเสสวตีติ  อตฺโถ ฯ  อสสยาติ  โสฬสวตฺถุกาย   
อฏวตฺถุกาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  ปหีนตฺตา  อปคตสสยา ฯ  อสสิยาติ  
เกจิ  ปนฺติ ฯ  พหุชนปชูติาติ  สุคตีหิ  ปเรหิ  ปตฺถนียคุณาติ  
อตฺโถ ฯ  ขิฑฺฑารตินฺติ  ขิฑฺฑาภูต  รตึ  อถ  วา  ขิฑฺฑ ฺจ  
รติ ฺจ  ขิฑฺฑาวิหาร ฺจ  รติสุข ฺจ ฯ   
        อมตทสมฺหีติ  อมตทสา  นิพฺพานทสฺสาวินี  อมฺหิ ฯ   
ธมฺมทฺทสาติ  จตุสจฺจธมฺม  ทฏิวตี ฯ  โสตาปนฺนาติ  อริยมคฺคโสต  
อาทิโต  ปตฺตา ฯ  น  จ  ปน  มตฺถ ิ ทคฺุคตีติ  น  จ  ปน  เม  อตฺถ ิ   
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ทุคฺคติ  อวินิปาตธมฺมตฺตา ฯ   
        ปาสาทิเกติ  ปสาทาวเห ฯ  กุสลรเตติ  กุสเล  อนวชฺชธมฺเม   
นิพฺพาเน  รเต ฯ  ภิกฺขโวติ  ภิกฺขู  นมสฺสิตุ  อุปาคมินฺติ  โยชนา  
สมณสมาคม  สิวนฺติ  สมณาน  สมิตปาปาน  พุทฺธพุทฺธสาวกาน   
สิว ฺจ  ธมฺม  เขม  สมาคม  สงฺคม  ปยิรุปาสิตุ  อุปาคมินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  สิริมโต  ธมมฺราชิโนติ  ภุมฺมตฺเถ  สามิวจน ฯ สิริมติ   
ธมฺมราชินีติ  อตฺโถ ฯ  เอวเมว  จ  เกจิ  ปนฺติ ฯ   
        มุทิตมนมฺหีติ  โมทิตมนา  อมฺหิ ฯ  ปณิตาติ  ตุฏา ฯ 
ปติรสวเสน  วา  ติตฺตา ฯ  นรวรทมฺมสารถินฺติ  นรวโร  จ  โส  
อคฺคปุคฺคลตฺตา  ทมฺมาน  ทเมตพฺพาน  เวเนยฺยาน  นิพฺพานาภิมุข   
สารณโต  ทมฺมสารถิ  จาติ  นรวรทมมฺสารถิ  ต ฯ ปรมหิตา- 
นุกมฺปกนฺติ  ปรเมน  อุตฺตเมน  หิเตน  สพฺพสตฺตาน  อนุกมฺปก ฯ   
        เอว  สริมิา  เทวธีตา  อตฺตโน  ลทฺธิปเวทนมุเขน  รตนตฺตเย   
ปสาท  ปเวเทตฺวา  ภควนฺต  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  
กตฺวา  เทวโลกเมว  คตา ฯ  ภควา  ตเมว  โอติณฺณ  วตฺถุ  
อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน   
อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  สมฺปตฺตปริสายป  สา   
ธมฺมเทสนา  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ   
                        สิริมาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                                เปสการิยวิมานวณฺณนา   
        อิท  วิมาน  รุจิร  ปภสฺสรนฺติ  เกสการีวิมาน ฯ  ตสฺส 
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ  อิสิปตเน  
มิคทาเย ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา  ภิกฺขู   
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  พาราณสึ  ปณฺฑาย 
ปวิสึสุ ฯ  เต  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  เคหทฺวารสมีเปน  
คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมึ  จ  เคเห  พฺราหฺมณสฺส  ธีตา  เกสการี  นาม 
เคหทฺวารสมีเป  มาตุ  สีสโต  อูกา  คณฺหนฺตี  เต  ภิกขฺู   
คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  มาตร  อาห  อมฺม  อิเม  ปพฺพชติา  ปเมน   
โยพฺพเนน  สมนฺนาคตา  อภิรูปา  ทสสฺนียา  ปาสาทิกา  
สุขุมาลา  เกนจิ  ปาริชุ ฺเน  อนภิภูตา  ม ฺเ  กสฺมา  นุ  
โข  อิเม  อิมสฺมึเยว  วเย  ปพฺพชนฺตีติ ฯ  ต  มาตา  อาห  
อตฺถิ  อมฺม  สกฺยปุตฺโต  สกฺยกุลา  ปพฺพชิโต  พุทโฺธ  โลเก  
อุปฺปนฺโน  โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลยฺาณ  มชฺเฌกลฺยาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ  สาตฺถ  สพฺย ฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย  ปกาเสติ  ตสฺส  อิเม  ธมฺม  สุตฺวา  ปพฺพชนฺตีติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อาคตผโล  วิ ฺาตสาสโน  อ ฺตโร   
อุปาสโก  ตาย  วีถยิา  คจฺฉนฺโต  ต  กถ  สุตฺวา  ตาส  สนฺติก   
อุปสงฺกมิ ฯ  อถ  น  พฺราหฺมณี  อาห  เอตรหิ  โข  อุปาสก  
พหู  กุลปุตฺตา  มหนฺต  โภคกฺขนฺธ  มหนฺต  าติปริวฏฏ    
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ปหาย  สกฺยสมเย  ปพฺพชนฺติ  เต  กึ  นุ  โข  อตฺถวส  
สมฺปสฺสนฺตา  ปพฺพชนฺตีติ  ต  สุตฺวา  อุปาสโก  กาเมสุ  
อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส  สมฺปสฺสนฺตาติ  วตฺวา  อตฺตโน   
าณพลานุรูป  ตมตฺถ  วิตฺถารโต  กเถสิ  ติณฺณ ฺจ  
รตนาน  คุเณ  ปกาเสสิ  ป ฺจนฺน  สีลาน  ทฏิธมฺมิก  
สมฺปรายิก ฺจ  คุณานิสส  ปเวเทสิ ฯ  อถ  พฺราหฺมณธีตา  ต  
กึ  อเมฺหหิป  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏาย  ตยา  วุตฺเต  
คุณานิสเส  อธิคนฺตุ  สกฺกาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  สพฺพสาธารณา  
อิเม  ธมฺมา  ภควตา  ภาสิตา  กสฺมา  น  สกฺกาติ  วตฺวา  
ตสฺสา  สรณานิ  จ  สลีานิ  จ  อทาสิ ฯ  สา  คหิตสรณา 
สมาทินฺนสีลา  จ  หุตฺวา  ปุน  อาห  ก ึ อิโต  อุตฺตร ิ  
อ ฺมฺป  กรณีย  อตฺถีติ ฯ  โส  ตสฺสา  วิ ฺ ุภาว  สลฺลกฺเขนฺโต 
อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  สรีรสภาว  วิภาเวนฺโต 
ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน  กเถตฺวา  กาเย  วิราค  อุปปฺาเทตฺวา 
อุปริ  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตาย  ธมฺมิยา  กถาย  สเวเชตฺวา   
วิปสฺสนามคฺค  อาจิกฺขิตฺวา  คโต ฯ  สา  เตน  วุตฺตนย  สพฺพ 
มนสิกตฺวา  ปฏิกูลมนสิกาเร  สมาหิตจิตฺตา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา 
อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  นจิรสฺเสว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
อถาปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  ปริจาริกา 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  สตสหสฺส ฺจสฺสา  อจฺฉราปริวาโร  อโหสิ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 117 

                เลมที่  23  เปสการิยวิมานวณฺณนา  หนา  117 
 
ต  สกฺโก  เทวราชา  ทิสฺวา  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต  ปมุทิตหทโย   
                อิท  วิมาน  รุจิร  ปภสฺสร   
                เวฬุริยถมฺภ  สตต  สุนิมฺมิต   
                สวุณฺณรุกฺเขหิ  สมนฺตโมตฺถต   
                าน  มม  กมฺมวิปากสมฺภว ฯ   
                ตตฺรูปปนฺนา  ปุริมจฺฉรา  อิมา   
                สต  สหสฺสานิ  สเกน  กมฺมนุา   
                ตุวสิ  อชฌฺุปคตา  ยสสฺสินี   
                โอภาสย  ติฏสิ  ปุพฺพเทวตา ฯ   
                สสี  อธิคฺคยฺห  ยถา  วิโรจติ   
                นกฺขตฺตราชาริว  ตารกาคณ   
                ตเถว  ตฺว  อจฺฉราสงฺคณ  อิม   
                ททฺทลฺลมานา  ยสสา  วิโรจสิ ฯ   
                กโุต  นุ  อาคมฺม  อโนมทสสฺเน   
                อุปปนฺนา  ตฺว  ภวน  มม  อิท   
                พฺรหฺมว  เทวา  ติทสา  สหินฺทกา   
                สพฺเพ  น  ตปปฺามเส  ทสฺสเนน  ตนฺติ   
จตูหิ  คาถาหิ  ตาย  กตกมฺม  ปุจฺฉิ ฯ   
                ตตฺถ  อิท  วิมานนฺติ  ยสฺมึ  วิมาเน  สา  เทวตา 
อุปฺปนฺนา  ต  อตฺตโน  วิมาน  สนฺธายาห ฯ  สตตนฺติ   
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สพฺพกาล  รจิุร  ปภสฺสรนฺติ  โยชนา ฯ  สตตนฺติ  วา  สมฺมาตต ฯ 
อติวิย  วิตฺถิณฺณนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมนฺตโมตฺถตนฺติ  สมนฺตโต  
อวตฺถต  ฉาทิต ฯ  านนฺติ  วิมานเมว  สนฺธาย  วทติ ฯ  ต  หิ  
ติฏนฺติ  เอตฺถ  กตปุ ฺาติ  านนฺติ  วุจฺจติ ฯ  กมฺมวิปากสมฺภวนฺติ  
กมฺมวิปากภาเวน  สมฺภูต  กมฺมวิปาเกน  วา  สหสมฺภูต ฯ  
มมนฺติ อิท  มม  าน  มม  กมฺมวิปากสมฺภวนฺติ  ทฺวีหิป  
ปเทหิ  โยเชตพฺพ ฯ   
        ตตฺรูปปนฺนาติ  คาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  ตตฺร  ตสฺมึ  
ยถา  วุตฺเต  วิมาเน  อุปปนฺนา  นิพฺพตฺตา  ปเคว  อุปฺปนฺนตฺตา 
ปุพฺพเทวตา  อิมา  ปุริมา  อจฺฉราโย  ปริมาณโต  สต  สหสฺสานิ ฯ 
ตุวสีติ  ตฺว  อสิ  สเกน  กมมฺุนา  อชฺฌุปคตา  อุปปนฺนา ฯ 
ยสสฺสินีติ  ปริวารสมฺปนฺนา ฯ  เตเนว  สเกน  กมฺมนุา 
กมฺมานุภาเวน  โอภาสยนฺตี  วิโรจมานา  ติฏสีติ ฯ   
        อิทานิ  ตเมว  โอภาสน  อุปมาย  วิภาเวนโต  สสีติ   
คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยถา  สสล ฺฉนโยเคน  สสติี  นกฺขตฺเตหิ 
อธิกคุณตาย  นกฺขตฺตราชาติ  จ  ลทฺธนาโม  จนฺโท  สพฺพ   
ตารกาคณ  อธิคฺคยฺห  อภิภวิตฺวา  วิโรจติ  วิราชติ ฯ ตเถว  
ตฺว  อิม  อจฺฉราน  เทวก ฺาน  คณ  สมูห  อตฺตโน  ยสสา   
ททฺทลฺลมานา  อติวิย  วิชโฺชตมานา  วิโรจสีติ ฯ  เอตฺถ  จ  
อิมาติ  อิมนฺติ  จ  นิปาตมตฺต ฯ  เกจิ  ปน  นกฺขตฺตราชาริว   
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ตาราคณ  ตเถว  ตฺวนฺติ  ปนฺติ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺสา  เทวตาย  ปุริมภว  ตตฺถ  กตปุ ฺ ฺจ  
ปุจฺฉนฺโต  กุโต  น ุ อาคมฺมาติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  กโุต  น ุ  
อาคมฺมาติ  กุโต  น ุ ภวโต  กโุต  น ุ ปุ ฺกมฺมโต  การณภูตโต 
อิท  มม  ภวน  อาคมฺม  ภทฺเท  อโนมทสฺสเน  สพฺพงฺคโสภเณ  
ตฺว  อุปปนฺนา  อุปฺปตฺติคหณวเสน  อุปคตา ฯ  อโนมทสฺสเนติ   
วุตฺตเมวตฺถ  อุปมาย  ปกาเสนฺโต  พฺรหฺม  ว  เทวา  ติทสา  
สหินฺทกา  สพฺเพ  น  ตปปฺามเส  ทสฺสเนน  ตนฺติ  อาห ฯ 
ตตฺถ  ยถา  พฺรหฺมาน  สหมฺปตึ  สนงฺกุมาร  วา  อุปคต  สห   
อินฺเทนาติ  สหินฺทกา  ตาวตึสา  เทวา  ปสฺสนฺตา  ทสฺสเนน   
น  ตปฺปนฺติ  เอว  ตว  ทสสฺเนน  มย  สพฺเพ  เทวา  น 
ตปฺปามเสติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปน  สกฺเกน  เทวานมินฺเทน  ปุจฺฉิตา  สา  เทวตา 
ตมตฺถ  ปกาเสนฺตี   
                ยเมต  สกฺก  อนุปุจฺฉเส  มม   
                กโุต  จุตา  ตุว  อิธ  อาคตาติ   
                พาราณสี  นาม  ปุรตฺถ ิ กาสิน   
                ตตฺถ  อโหส ึ ปุเร  เกสการกิา ฯ   
                พุทฺเธ  จ  ธมฺเม  จ  ปสนฺนมานสา   
                สงฺเฆ  จ  เอกนฺตคตา  อสสยา    
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                อขณฺฑสิกฺขาปทา  อาคตปฺผลา   
                สมฺโพธิธมฺเม  นิยตา  อนามยาติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยเมตนฺติ  ย  เอต  ป ฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ  อนุปุจฺฉเสติ   
อนุกูลภาเวน  ปุจฺฉสิ ฯ  มมนฺติ  ม ฯ  ปรุตฺถีติ  ปรุ  อตฺถิ ฯ   
กาสินนฺติ  กาสิรฏสฺส ฯ  เกสการิกาติ  ปุริมตฺตภาเว  อตฺตโน 
นาม  วทติ ฯ  พุทฺเธ  จ  ธมฺเม  จาติอาทินา  อตฺตโน  
ปุ ฺ  วิภาเวติ ฯ   
        ปุน  สกโฺก  ตสฺสา  ต  ปุ ฺสมฺปตฺติ ฺจ  ทิพฺพสมฺปตฺติ ฺจ   
อนุโมทมาโน  อาห   
                ตนฺตฺยาภินนฺทามเส  สฺวาคต ฺจ  เต   
                ธมฺเมน  จ  ตฺว  ยสสา  วิโรจสิ   
                พุทฺเธ  จ  ธมฺเม  จ  ปสนฺนมานเส   
                สงฺเฆ  จ  เอกนฺตคเต  อสสเย ฯ   
                อขณฺฑสิกฺขาปเท  อาคตปฺผเล   
                สมฺโพธิธมฺเม  นิยเต  อนามเยติ ฯ   
        ตตฺถ  ตนฺตฺยาภินนฺทามเสติ  ต  เต  ทุวิธมฺป  สมฺปตฺตึ   
อภินนฺทาม  อนุโมทาม ฯ  สฺวาคต ฺจ  เตติ  ตุยฺห ฺจ  
อิธาคมน  สฺวาคต  อมฺหาก  ปติโสมนสฺสสวฑฺฒนเมว ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมวาติ ฯ    
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        ต  ปน  ปวตฺตึ  สกฺโก  เทวราชา  อายสฺมโต   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  กเถสิ ฯ เถโร  ภควโต  นเิวเทสิ ฯ 
ภควา  ตมตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ 
สา  เทสนา  สเทวกสฺส  โลกสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ   
                                เปสการิยวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                อิติ  ปรมตฺถทปีนิยา  ขุทฺทกฏกถาย  วิมานวตฺถุสฺมึ   
                                สตฺตรสวตฺถุปฏิปณฺฑิตสฺส   
                ปมสฺส  ปวคฺคสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                อิตฺถวิีมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                _____________________  
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                                ทุติโย  จิตฺตลตาวคฺโค   
 
                                ทาสีวิมานวณฺณนา   
        ทุติยวคฺเค ฯ  อป  สกฺโกว  เทวินฺโทติ  ทาสิวิมาน ฯ  กา 
ตสฺส  อุปฺปตฺติ ฯ ภควติ  เชตวเน  วิหรนฺเต  สาวตฺถิวานี  
อ ฺตโร  อุปาสโก  สมพฺหุเลหิ  อุปาสเกหิ  สทฺธึ  สายนฺหสมย  
วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปริสาย  วุฏ ิตาย  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  อิโต  ปฏาย  อห  ภนฺเต  สงฺฆสฺส  จตฺตาริ  
นิจฺจภตฺตานิ  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  อถ  น  ภควา  ตทนุจฺฉวิก  
ธมฺมกถ  กเถตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  โส  มยา  ภนฺเต  สงฺฆสฺส  
จตฺตาริ  นิจฺจภตฺตานิ  ป ฺตฺตานิ  เสฺว  ปฏาย  อยยฺา  
มม  เคห  อาคจฺฉนฺตูติ  ภตฺตุทฺเทสกสฺส  อาโรเจตฺวา  อตฺตโน 
เคห  คนฺตฺวา  ทาสิยา  ตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา  ตตฺถ  ตยา  
นิจฺจกาล  อปฺปมตฺตาย  ภวิตพฺพนฺติ  อาห  สา  สาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ปกติยาว  สา  สทฺธาสมฺปนฺนา  ปุ ฺกามา 
สีลวตี  ตสฺมา  ทิวเส  ทิวเส  กาลสฺเสว  อุฏาย  ปณีต  อนฺนปาน 
ปฏิยาเทตฺวา  ภิกฺขูน  นิสทีนฏาน  สสุมฺมฏ  สุปริภณฺฑก  
กตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  ภิกฺขู  อุปคเต  ตตฺถ  นิสีทาเปตฺวา 
วนฺทิตฺวา  คนฺธปุปฺผธูปทีเปหิ  ปูเชตฺวา  สกฺกจฺจ  ปริวิสติ ฯ   
        อเถกทวิส  ภิกฺขู  กตภตฺตกิจฺเจ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
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เอวมาห  กถ  นุ  โข  ภนฺเต  อิโต  ชาติอาทิทุกฺขโต  ปริมุตฺติ  
โหตีติ ฯ  ภิกขฺู  ตสฺสา  สรณานิ  จ  ป ฺจ  สีลานิ  จ  
ทตฺวา  กายสภาว  ปกาเสตฺวา  ปฏิกูลมนสิกาเร  นโิยเชสุ ฯ 
อปเร  ภิกฺขู  อนิจฺจตาปฏิสยุตฺต  ธมฺมกถ  กเถสุ ฯ  สา  
โสฬสวสฺสานิ  สลี  รกฺขนฺตี  อนฺตรนตฺรา  โยนโิสมนสิการ  
กโรนฺตี  เอกทิวส  ธมฺมสสฺวนสปฺปาย  ลภิตฺวา  าณสฺส  จ   
ปริปกฺกตฺตา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  โสตาปตฺติผล  สจฺฉากาสิ ฯ  
สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ 
วลฺลภา  ปริจาริกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สา  สฏ ิยา  
ตุริยสหสฺเสหิ  ปริจริยมานา  อจฺฉราสตสหสฺสปริวุตา  มหนฺต  
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตี  ปมุทา  โมทมานา  สปริวารา  
อุยฺยานาทีสุ  วิจรติ ฯ  ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา 
วุตฺตนเยเนว  ทิสฺวา   
                อป  สกโฺกว  เทวินฺโท          รมฺเม  จิตฺตลตา  วเน   
                สมนฺตา  อนุปริยาสิ                  นารีคณปุรกฺขตา   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานภุาเว   
                        มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ    
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                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ปุ ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                        อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                        ทาสี  อโหสึ  ปรเปสฺสิยา  กุเล ฯ   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต          โคตมสฺส  ยสสฺสิโน   
                ตสฺสา  เม  นิกกฺโม          อาสิ  สาสเน  ตสฺส  ตาทิโน ฯ   
                กาม  ภิชชฺตุย  กาโย          เนว  อตฺเถตฺถ  สณฺน   
                สกิฺขาปทาน  ป ฺจนฺน  มคฺโค  โสวตฺถโิก  สโิว ฯ   
                อกณฺฏโก  อคหโน          อุชุ  สพฺภิ  ปเวทิโต   
                นกิฺกมสฺส  ผล  ปสฺส  ยถิท  ปาปุณิตฺถิกา ฯ   
                อามนฺตนิกา  ร ฺโมฺหิ  สกฺกสฺส  วสวตฺติโน   
                สฏ ิ  ตูริยสหสฺสานิ  ปฏิโพธ  กโรนฺติ  เม ฯ   
                อาลมฺโพ  คคฺคโร  ภีโม  สาธุวาที  จ  สสิโย   
                โปกฺขโร  จ  สผุสฺโส  จ  วีณาโมกฺขา  จ  นาริโย ฯ   
                นนฺทา  เจว  สุนนฺทา  จ  โสณทินฺนา  สุจิมฺหิตา   
                อลมฺพุสา  มิสสฺเกสี  จ  ปณฺุฑรีกาติ  ทารุณี ฯ   
                เอณีผสฺสา  สุผสฺสา  จ  สุภทฺทา  มุทุวาทินี   
                เอตา  จ ฺา  จ  เสยฺยาเส  อจฺฉราน  ปโพธิกา ฯ    
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                ตา  ม  กาเลนุปาคนฺตฺวา  อภิภาสนฺติ  เทวตา   
                หนฺท  นจฺจาม  คายาม  หนฺท  ต  รมยามเส ฯ   
                นยิท  อกตปุ ฺาน  กตปุ ฺานเมวิท   
                อโสก  นนฺทน  รมฺม  ติทสาน  มหาวน ฯ   
                สขุ  อกตปุ ฺาน  อิธ  นตฺถิ  ปรตฺถ  จ   
                สขุ ฺจ  กตปุ ฺาน  อิธ  เจว  ปรตฺถ  จ   
                เตส  สหพฺยกามาน  กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ   
                กตปุ ฺา  หิ  โมทนฺติ  สคฺเค  โภคสมงฺคิโนติ   
เทวตา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        ตตฺถ  อป  สกโฺกว  เทวินฺโทติ  อปสทฺโท  สมภฺาวนาย ฯ 
อิวสทฺโท  อิการโลป  กตฺวา  วุตฺโต  อปุมาย ฯ ตสฺมา  
ยถา  นาม  สกฺโก  เทวานมินฺโทติ  อตฺโถ ฯ  สกฺกสมภาโว 
เอติสฺสา  เทวตาย  ปริวารสมฺปตฺติทสฺสนตฺถ  วุตฺโต ฯ  เกจิ   
อปติ  นิปาตมตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  จิตฺตลตาวเนติ  จิตฺตาย  นาม   
เทวธีตาย  ปุ ฺานุภาเวน  นิพฺพตฺเต  จิตฺตาน  วา  วิจิตฺต- 
ปุปฺผผลาทิวิเสสยุตฺตาน  สนฺตานกวลฺลิอาทีน  ตตฺถ  เยภุยฺยตาย 
จิตฺตลตาวนนฺติ  ลทฺธนาเม  เทวุยฺยาเน ฯ   
        ปรเปสสฺิยาติ  ปเรส  กุเล  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กิจฺเจ  เปสนิยา ฯ 
ปเรส  เวยฺยาวจฺจการีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺสา  เม  นิกฺกโม  อาสิ  สาสเน  ตสฺส  ตาทิโนติ  
ตสฺสา  ทาสิยาป  สมานาย  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมโต   



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 126 

                เลมที่  23  จิตฺตลตาวคฺควณฺณนา  หนา  126 
 
พุทฺธสฺส  ภควโต  อุปาสิกา  หุตฺวา  โสฬสวสฺสานิ  สีล   
รกฺขนฺติยา  กมฺมฏาน ฺจ  มนสิกโรนฺติยา  มนสิการานุภาเวน   
เม  มยฺห  อุปฺปชฺชมาเน  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาเต  อิฏาทีสุ   
ตาทิลกฺขณสมฺปตฺติยา  ตาทิโน  สตฺถุ  สาสเน  ตปฺปริยาปนฺโนเยว   
สงฺกิเลสปกฺขโต  นิกกฺมเนน  นิกฺกโมติ  ลทฺธนาโม  สมฺมาวายาโม   
อาสิ  อโหสิ  อุปฺปชฺช ิฯ   
        ตสฺส  ปน  นิกฺกมสฺส  ปุพฺพภาคสฺส  ปวตฺตาการ  ทสฺเสตุ  
กาม  ภิชชฺตุย  กาโย  เนว  อตฺเถตฺถ  สณฺนนฺติ  วุตฺต ฯ  ตสฺสตฺโถ 
ยทิป  เม  อย  กาโย  ภิชชฺตุ  วินสฺสตุ  ตตฺถ  กิ ฺจิมตฺตมฺป  
อเปกฺข  อกโรนฺตี  เอตฺถ  เอตสฺมึ  กมฺมฏานานุโยเค  เนว  อตฺถ ิ
เม  วีริยสฺส  สณฺน  สิถิลกีรณนฺติ  วีรยิ  สมุตฺเตเชนฺตี  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปสินฺติ ฯ   
        อิทานิ  ต  ตถา  วิปสสฺน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  ปฏลิทฺธคุณ   
ทสฺเสนฺตี ฯ 
        สิกฺขาปทาน  ป ฺจนฺน  มคฺโค  โสวตฺถิโก  สโิว   
        อกณฺฏโก  อคหโน  อุชุ  สพฺภิ  ปเวทิโต   
        นิกฺกมสฺส  ผล  ปสสฺ  ยถิท  ปาปุณิตฺถิกาติ ฯ   
อาห ฯ 
        ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  โย  นิจฺจสีลวเสน  สมาทินฺนาน  
ป ฺจนฺน  สิกฺขาปทาน  สิกฺขาโกฏาสาน  อุปนิสฺสยภาเวน  
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ลทฺธตฺตา  เตส  ปริปรูิตตฺตา  จ  สิกฺขาปทาน  ป ฺจนฺน  
สมฺพนฺธีภูโต  ยสฺม ึ สนฺตาเน  อุปฺปนฺโน  ตสฺส  สพฺพากาเรน   
โสตฺถิภาวสมฺปาทนโต  สุนฺทรตฺถภาวโต  จ  โสวตฺถิโก  โสตฺถิโก   
สงฺกิเลสธมฺเมหิ  อนุปททฺุตตฺตา  เขมปฺปตฺติเหตุตาย  จ  สโิว   
ราคกณฺฏกาทีน  อภาเวน  อกณฺฏโก  กิเลสทิฏ ิทุจฺจริต- 
คหนสมุจฺเฉทนโต  อคหโน  สพฺพชิมหฺวงฺกกุฏิลภาวาปคมเหตุตาย   
อุชุ  พุทฺธาทหีิ  สปฺปุริเสหิ  ปกาสิตตฺตา  สพฺภิปเวทิโต  
อริยมคฺโค  ต  ยถา  เยน  อุปายภูเตน  อิตฺถิกา  ทฺวงฺคุลพหล- 
พุทฺธิกาป  สมานา  ปาปุณึ  ตสฺส  นิกกฺมสฺส  ยถาวุตฺตวีริยสฺส 
อิท  ผล  ปสสฺาติ  สกฺก  อาลปติ ฯ   
        อามนฺตนิกา  ร ฺโมฺหิ  สกฺกสฺส  วสวตฺติโนติ  สย   
วสีภาเวน  วตฺตนโต  ทฺวีสุ  เทวโลเกสุ  อตฺตโน  วส  
อิสฺสริย  วตฺเตตีติ  วา  วสวตฺตี  ตสฺส  วสวตฺติโน  สกฺกสฺส  
เทวร ฺโ  อามนฺตนิกา  อาลาปสลฺลาปโยคฺคา  กีฬนกาเล   
วา  เตน  อามนฺเตตพฺพา  อมฺหิ  นิกฺกมสฺส  วีริยสฺส  ผล  ปสฺสาติ  
โยชนา ฯ  อาตตวติตตาทิเภเทน  ป ฺจ  ตูริยงฺคานิ  ทฺวาทสหิ   
ปาณิภาเคหิ  เอกโต  ปวชชฺมานานิ  สฏ ิ  โหนฺติ ฯ ตานิ  ปน   
สหสฺสมตฺตานิ  ปยริุปาสนวเสน  อุปฏ ิตานิ  สนฺธาย  อาห  
สฏ ิ  ตูริยสหสฺสานิ  ปฏโิพธ  กโรนฺติ  เมติ ฯ  ตตฺถ  ปฏิโพธนฺติ   
ปติโสมนสฺสาน  ปโพธน ฯ    
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        อาลมฺโพติอาทิ  ตูริยวาทกาน  เทวปุตฺตาน  เอกเทสโต   
นามคฺคหณนฺติ  วทนฺติ ฯ  ตูริยาน  ปเนต  นามคฺคหณ ฯ   
วีณาโมกฺขาทิกา  เทวธีตา ฯ  สุจิมฺหิตาติ  สุทฺธมิหิตา  นามเมว 
วา  เอต ฯ  มทุุวาทนีติ  มุทุก  อติวิย  วาทนสีลา  นามเมว  
วา ฯ  เสยฺยาเสติ  เสยฺยตรา ฯ  อจฺฉรานนฺติ  อจฺฉราสุ  สงฺคีเต   
ปาสสตรา ฯ  ปโพธิกาติ  ปโพธนกรา ฯ   
        กาเลนาติ  ยุตฺตปฺปตฺตกาเลน ฯ  อภิภาสนฺตีติ  อภิมุขา 
อภิรตา  วา  หุตฺวา  ภาสนฺติ ฯ  ยถา  จ  ภาสนฺติ  ต  ทสฺเสตุ  
หนฺท  นจฺจาม  คายาม  หนฺท  ต  รมยามเสติ  วุตฺต ฯ   
        อิทนฺติ  อิท  มยา  ลทธฺฏาน  อโสกนฺติ  อิฏกนฺตปยมนา- 
ปานเยว  รูปาทีน  สมฺภวโต  วิโสก ฯ  ตโต  เอว  สพฺพกาล   
ปโมทสวฑฺฒนโต  นนทฺน ฯ  ติทสาน  มหาวนนฺติ  ตาวตึสเทวาน   
มหนฺต  มหนีย ฺจ  อุยฺยาน ฯ   
        เอวรูปา  ทิพฺพสมฺปตฺติ  นาม  ปุ ฺกมฺมวเสเนวาติ  โอทิสฺสเกน   
เยน  วตฺวา  ปุน  อโนทิสสฺกนเยน  ทสฺเสนฺตี  สุข  อกตปุ ฺานนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ปุน  อตฺตนา  ลทฺธสสฺ  ทิพฺพฏานสฺส  ปเรหิ  สา  
ธารณกามตาวเสน  ธมฺม  กเถนฺตี  เตส  สหพฺยกามานนฺติ   
โอสานคาถมาห ฯ  เตสนฺติ  ตาวตึสเทวาน ฯ  สหพฺยกามานนฺติ    
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สหภาว  อิจฺฉนฺเตหิ  กตฺตุอตฺเถ  หิ  อิท  สามิวจน ฯ  สห  
วาติ  ปวตฺตตีติ  สหโว  ตสฺส  ภาโว  สหพฺย  ยถา  วีรสฺส  
ภาโว  วีริยนติฺ ฯ  เอว  เถโร  เทวตาย  อตฺตโน  ปุ ฺกมฺเม 
อาวิกเต  ตสฺสา  สปริวาราย  ธมฺม  เทเสตฺวา  เทวโลกโต  
อาคนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ  ภควา  ตมตฺถ  
อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา 
สเทวกสฺส  โลกสฺส  สาตฺถิกา  อโหสติี ฯ   
                        ทาสิวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ลขุมาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  ลขุมาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควติ  พาราณสิย  วิหรนฺเต  เกวฏฏทฺวาร  นาม   
พาราณสินครสฺส  เอก  ทวฺาร  ตสฺส  อวิทูเร  นิวิฏโ  
คาโมป  เกวฏฏทฺวารนฺเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ  ตตฺถ  ลขุมา  นาม   
เอกา  อิตฺถี  สทฺธา  ปสนนฺา  พุทฺธิสมฺปนฺนา  เตน  ทฺวาเรน  
ปวิสนฺเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  เคห  เนตฺวา  
กฏจฺฉุภิกฺข  ทตฺวา  เตเนว  ปริจเยน  สทฺธาย  วฑฺฒมานาย   
อาสนสาล  กาเรตฺวา  ตตฺถ  ปวิฏาน  ภิกฺขูน  อาสน   
อุปเนติ  ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏเปติ ฯ  ยมฺปน  โอทน  
กุมฺมาสฑากาทิ  อตฺตโน  เคเห  วิชฺชติ  ต  ภิกฺขูน  เทติ ฯ   
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สา  ภิกฺขูน  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  
ปติฏาย  สมาหิตา  หุตฺวา  วิปสฺสนากมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา   
วิปสฺสน  อุสสฺุกาเปนฺตี  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย  น  จิรสฺเสว   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  สา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  
ตาวตึสภวเน  มหติวิมาเน  นิพฺพตฺติ  อจฺฉราสหสฺส ฺจสฺสา  
ปริวาโร  อโหสิ ฯ  สา  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตี  
ปโมทมานา  วิจรติ ฯ  ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เทวจาริก  
จรนฺโต  
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน                  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา          โอสธ ี วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ                  เกน  เต  อิธ  มิชฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา          เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                                มนุสสฺภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                                เกนาสิ  เอว ฺชลติานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ 
                สา  เทวตา  อตฺตมนา          โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ          ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                เกวฏฏทฺวารา  นิกฺขมฺม          อหุ  มยฺห  นิเวสน    
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                ตตฺถ  สสรมานาน                  สาวกาน  มเหสิน ฯ   
                โอทน  กุมฺมาส  ฑาก          โลณโสวีรก ฺจห   
                อทาสึ  อุชุภูเตสุ                  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ                  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ                  อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
                อุโปสถ  อุปวสิสฺส          สทา  สีเลสุ  สวุตา   
                ส ฺมา  สวิภาคา  จ          วิมาน  อาวสามห ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรตา          มสุาวาทา  จ  ส ฺตา   
                เถยฺยา  จ  อติจารา  จ          มชฺชปานา  จ  อารกา ฯ   
                ป ฺจสิกฺขาปเท  รตา          อริยสจฺจาน  โกวิทา   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต                  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
มม  จ  ภนฺเต  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺเทยฺยาสิ   
ลขุมา  นาม  ภนฺเต  อุปาสิกา  ภควโต  ปาเท  สิรสา  
วนฺทตีติ ฯ  อนจฺฉริย  โข  ปเนต  ภนฺเต  ย  ม  ภควา  
อ ฺตรสฺมึ  สาม ฺผเล  พฺยากเรยฺย ฯ  ต  ภควา สกทาคามิผเล   
พฺยากาสีติ ฯ    
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        ตตฺถ  เกวฏฏทฺวารา  นิกฺขมฺมาติ  เกวฏฏทฺวารโต  นิกฺขม- 
นฏาเน ฯ   
        ฑากนฺติ  ตณฺฑุเลยฺยกาทิสากพฺย ฺชน ฯ  โลณโสวีรกนฺติ   
ธ ฺรสาทีหิ  พหูหิ  สมภฺาเรหิ  สมฺปาเทตพฺพ  เอก  ปานก ฯ   
อาจามก ฺชิก  โลณูทกนติฺป  วทนฺติ ฯ   
        ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนาวสาเน  สา  เถรสฺส  ธมฺมเทสนาย   
สกทาคามิผล  ปาปุณิ ฯ  เสส  อุตฺตราวิมาเน  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        ลขุมาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อาจามทายิกาวิมานวณฺณนา   
        ปณฺฑาย  เต  จรนฺตสฺสาติ  อาจามทายิกาวิมาน ฯ   
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน   
กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคเห  อ ฺตร   
กุล  อหิวาตกโรเคน  อุปทฺทุต  อโหส ิ ตตฺถ  สพฺเพ  ชนา   
มตา  เปตฺวา  เอก  อิตฺถ ึฯ  สา  เคห  เคหคต ฺจ  สพฺพ  
ธนธ ฺ  ฉฑฺเฑตฺวา  มรณภยภีตา  ภตฺติฉิทฺเทน  ปลาตา  
อนาถา  หุตฺวา  ปรเคห  คนฺตฺวา  ตสฺส  ปฏ ิปสฺเส  วสติ ฯ 
ตสฺมึ  เคเห  มนุสฺสา  กรณุายนฺตา  อุกฺขลิ  อาทีสุ  อวสิฏ   
ยาคุภตฺตอาจามาทึ  ตสฺสา  เทนฺติ ฯสา  เตส  อาจาเมน  ชีวิต  
กปฺเปติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 133 

        เลมที ่ 23  อาจามทายิกาวิมานวณฺณนา  หนา  133 
 
        เตน  จ  สมเยน  อายสฺมา  มหากสฺสโป  สตฺตาห  
นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏ ิโต  ก  นุ  โข  อห  
อชฺช  อาหารปฏิคฺคหเณน  อนุคฺคเหสฺสามิ  ทุคฺคติโต  จ  ทุกฺขโต 
จ  โมเจสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  ต  อิตฺถ ึ อาสนฺนมรณ  นิรยส- 
วตฺตนิก ฺจสฺสา  กมฺม  กโตกาส  ทิสฺวา  อย  มย ิ คเต 
อตฺตนา  ลทฺธ  อาจาม  ทสฺสติ  เตเนว  นิมฺมานรติเทวโลเก  
อุปฺปชฺชิสฺสติ  เอว  นริยูปปตฺติโต  โมเจตฺวา  หนฺทาห  อิมิสฺสา   
สคฺคสมฺปตฺตึ  นิปฺผาเทสฺสามีติ  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  ตสฺสา  นิเวสนฏานาภิมุโข  คจฺฉติ ฯ  อถ 
สกฺโก  เทวานมินฺโท  อ ฺาตกเวเสน  อเนกรส  อเนกสูปพฺย ฺชน 
ทิพฺพาหาร  อุปเนสิ ฯ  ต  ตฺวา  เถโร  โกสิย  ตฺว  กตกุสโล   
กสฺมา  เอว  กโรสิ  มา  ทคฺุคตาน  กปณาน  สมฺปตฺตึ  วิลุมฺปติ   
ปฏิกฺขิปตฺวา  ตสฺสา  อิตฺถยิา  ปุรโต  อฏาสิ ฯ   
        สา  เถร  ทิสฺวา  อย  มหานุภาโว  เถโร  อิมสฺส  
ทาตพฺพยุตฺตก  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  อิธ  นตฺถิ ฯ อิท ฺจ   
กิลิฏภาชนคต  ติณจุณฺณรชานุกิณฺณ  อโลณ  สตีล  อปฺปรส   
อาจามก ฺชิยมตฺต  เอทิสสฺส  ทาตุ  น  อุสฺสหามีติ  จินฺเตตฺวา   
อติจฺฉถาติ  อาห ฯ  เถโร  เอกปทนิกฺเขปมตฺต  อปสกฺกิตฺวา  
อฏาสิ ฯ  เคหวาสิโน  มนุสฺสา  ภิกฺข  อุปเนสุ  เถโร  น   
สมฺปฏิจฺฉติ ฯ  สา  ทุคฺคติตฺถี  มเมว  อนุคฺคหตฺถาย  อิธาคโต   
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มม  สนฺตกเมว  ปฏิคฺคเหตุกาโมติ  ตฺวา  ปสนฺนมานสา   
อาทรชาตา  ต  อาจาม  เถรสฺส  ปตฺเต  อากิริ ฯ  เถโร  ตสฺสา   
ปสาทสวฑฺฒนตฺถ  ภุ ฺชนาการ  ทสเฺสสิ  มนุสฺสา  อาสน   
ป ฺาเปสุ ฯ  เถโร  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  ต  อาจาม  ภุ ฺชิตฺวา   
ปวิตฺวา  โอนีตปตฺตปาณี  อนุโมทน  กตฺวา  ต  ทุคฺคติตฺถึ  ตฺว  
อิโต  ตติเย  อตฺตภาเว  มม  มาตา  อโหสีติ  วตฺวา  คโต ฯ  
สา  เตน  เถเร  อติปสาท ฺจ  อุปฺปาเทตฺวา  ตสฺสา  รตฺติยา  
ปมยาเม  กาล  กตฺวา  นมิฺมานรตีน  เทวาน  สหพฺยต  
อุปปชฺชิ ฯ  อถ  สกฺโก  เทวราชา  ตสฺสา  กาลกตภาว  ตฺวา 
กตฺถ  น ุ โข  อุปฺปนฺนาติ  อาวชฺเชนฺโต  ตาวตึเสสุ  อทิสฺวา  
รตฺติยา  มชฌฺิมยาเม  อายสฺมนฺต  มหากสฺสป  อุปสงฺกมิตฺวา  
ตสฺสา  นิพฺพตฺตฏาน  ปุจฺฉนฺโต   
                ปณฺฑาย  เต  จรนฺตสฺส          ตุณฺหีภูตสฺส  ติฏโต   
                ทลิทฺทา  กปณา  นารี          ปราคาร  อปสฺสิตา ฯ   
                ยา  เต  อทาสิ  อาจาม          ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ   
                สา  หิตฺวา  มานุส  เทห          ก  นุ  สา  ทสิต  คตาติ   
เทฺวคาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑายาติ  ปณฺฑปาตตฺถาย ฯ  ตุณฺหีภูตสฺส  
ติฏโตติ  อิท  ปณฺฑาย  จรณาการทสฺสน ฯ อุทฺทสิฺส  ติฏโตติ  
อตฺโถ ฯ  ทลทิฺทาติ  ทุคฺคตา ฯ  กปณาติ  วรากี ฯ  ทลิทฺทาติ   
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อิมินา  ตสฺสา  โภคปาริชุ ฺ  ทสฺเสติ  กปณาติ  อิมินา   
าติปาริชุ ฺ  ปราคาร  อปสฺสิตาติ  ปรเคห  นิสสฺิตา  ปเรส  
ฆเร  พหิปฏ ิฉทน  นิสฺสาย  วสนฺตี ฯ   
        ก  น ุ สา  ทิสต  คตาติ  ฉสุ  กามเทวโลเกสุ  อุปฺปชฺชนวเสน  
ก  นาม  ทิส  คตา ฯ  อิติ  สกฺโก  เถเรน  ตถา  กตานุคฺคหา 
อุฬาราย  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  ภาคินี  น  จ  ทิสฺสตีติ  เหฏา  ทฺวีสุ  
เทวโลเกสุ  อปสฺสนฺโต  สสยาปนฺโน  ปุจฺฉติ ฯ  อถสฺส  เถโร   
                ปณฺฑาย  เม  จรนฺตสฺส  ตุณฺหีภูตสฺส  ติฏโต   
                ทลิทฺทา  กปณา  นารี  ปราคาร  อปสฺสิตา ฯ   
                ยา  เม  อทาสิ  อาจาม  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ   
                สา  หิตฺวา  มานุส  เทห  วิปฺปมุตฺตา  อิโต  จุตา ฯ   
                นมิฺมานรติโน  นาม  สนฺติ  เทวา  มหิทฺธิกา   
                ตตฺถ  สา  สุขิตา  นารี  โมทตาจามทายิกาติ   
ปุจฺฉิตนิยาเมเนว  ปฏิวจน  เทนฺโต  ตสฺสา  นิพฺพตฺตฏาน  
กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  วิปฺปมุตฺตาติ  ตโต  มนุสฺสโทภคฺคิยโต  ปรมการุ ฺ- 
วุตฺติโต  วิปฺปมุตฺตา  อปคตา ฯ   
        โมทตาจามทายิกาติ  อาจามมตฺตทายิกา  สาป  นาม  
ป ฺจเม  กามสคฺเค  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  โมทติ  ปสฺส  ตาว   
เขตฺตสมฺปตฺติผลนฺติ  ทสเฺสติ ฯ    
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        ปุน  สกโฺก  ตสฺสา  ทานสฺส  มหปฺผลต  มหานิสสต ฺจ  
สุตฺวา  ต  โถเมนฺโต   
                อโห  ทาน  วรากิยา          กสฺสเป  สุปฺปติฏ ิต   
                ปราภเตน  ทาเนน          อิชฌฺิตฺถ  วต  ทกฺขิณา ฯ   
                ยา  มเหสิตฺต  กาเรยฺย  จกฺกวตฺติสฺส  ราชิโน   
                นารี  สพฺพงฺคกลฺยาณี  ภตฺตุ  จาโนมทสฺสิกา   
                เอตสฺสาจามทานสฺส  กล  นาคฺฆติ  โสฬสึ ฯ   
                สต  นิกฺขา  สต  อสฺสา          สต  อสฺสตรีรถา   
                สต  ก ฺาสหสฺสานิ  อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
                เอตสฺสาจามทานสฺส  กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสึ ฯ   
                สต  เหมวตา  นาคา  อีสาทนฺตา  อุรูฬฺหวา   
                สวุณฺณกจฺฉา  มาตงฺคา  เหมกปฺปนวาสสา   
                เอตสฺสาจามทานสฺส  กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสึ ฯ   
                จตุนฺนมป  ทีปาน  อิสฺสร  โยธ  การเย   
                เอตสฺสาจามทานสฺส  กล  นาคฺฆติ  โสฬสินฺติ ฯ   
อาห ฯ 
        ตตฺถ  อโหติ  อจฺฉริยตฺเถ  นิปาโต ฯ  วรากิยาติ  กปณิยา ฯ   
ปราภเตนาติ  ปรโต  อานีเตน  ปเรส  ฆรโต  อุ ฺฉาจริยาย   
ลทฺเธนาติ  อตฺโถ ฯ  ทาเนนาติ  ทาตพฺเพน  อาจามมตฺเตน   
เทยฺยธมฺเมน ฯ  อิชฌฺิตฺถ  วต  ทกฺขิณาติ  ทกฺขิณา  ทาน  อโห    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 137 

        เลมที ่ 23  อาจามทายิกาวิมานวณฺณนา  หนา  137 
 
นิปฺผชฺชิตฺถ  อโห  มหปฺผลา  มหาชุติกา  มหาวิปฺผารา  
อหุวตฺถาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  อิตฺถิรตนาทีนิป  ตสฺส  ทานสฺส  สตภาคมฺป   
สหสฺสภาคมฺป  น  อุเปนฺตีติ  ทสฺเสตุ  ยา  มเหสิตฺต  กาเรยฺยาติ  
อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สพฺพงฺคกลฺยาณีติ  นาติทีฆา  นาติรสฺสา   
นาติกิสา  นาติถูลา  นาติกาฬี  นาจฺโจทาตา  อติกฺกนฺตา   
มานุสวณฺณ  อปฺปตฺตา  ทิพฺพวณฺณนฺติ  เอว  วุตฺเตหิ  สพฺเพหิ  
องฺเคหิ  การเณหิ  สพฺเพหิ  วา  องฺคปจฺจงฺเคหิ  กลฺยาณี  โสภณา 
สุนฺทรา ฯ  ภตฺตุ  จาโนมทสฺสิกาติ  สามิกสฺส  อลามกทสฺสนา  
สาติสย  ทสฺสนียา  ปาสาทิกา ฯ  เอตสฺสาจามทานสฺส  กล  
นาคฺฆติ  โสฬสินฺติ  เอตสฺส  เอตาย  ทินฺนสฺส  อาจามทานสฺส  
ผล  โสฬสภาค  กตฺวา  ตโต  เอก  ภาค  ปุน  โสฬสภาค  
กตฺวา  คหิตภาคสงฺขาต  โสฬสึ  กล  จกฺกวตฺติร ฺโ  อิตฺถี  
รตนภาโวป  นาคฺฆติ  นานุโภติ  น  ปาปุณาติ ฯ  สุวณฺณสฺส   
ป ฺจทสธรณ  นิกฺขนฺติ  วทนฺติ  สตธรณนฺติ  อปเร ฯ   
        เหมวตาติ  หิมวติ  ชาตา  เหมวตชาติกา  วา ฯ  เต  ห ิ 
มหนฺตา  ถามชวสมฺปนฺนา  จ  โหนฺติ ฯ  อีสา  ทนตฺาติ รถี   
สาสทิสทนฺตา  โถกเยว  อนุวงฺกทนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  เตน   
วิสาลกทา ีภาว  นิวาเรติ ฯ  อุรฬฺูหวาติ  ถามชวปรกฺกเมหิ   
พฺรูหนฺโต  มหนฺต  ยุทฺธกจฺิจ  วหิตุ  สมตฺถาติ  อตฺโถ ฯ    
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สุวณฺณกจฺฉาติ  เหมมยคีเวยฺยกปฏิมุกกฺา ฯ  กจฺฉสีเสน  หิ  สพฺพ   
หตฺถิโยคฺค  วทติ ฯ  เหมกปฺปนวาสสาติ  สุวณฺณขจิตคชตฺถ- 
รณกงฺกณาทิหตฺถาลงฺการสมฺปนฺนา ฯ   
        จตุนฺน  มหาทีปาน  อิสฺสรนฺติ  ทวิฺสหสฺสปริตฺตทีปปริ- 
วาราน  ชมฺพุทีปาทีน  จตุนฺน  มหาทีปาน  อิสฺสริย ฯ  เตน   
สตฺตรตนสมุชฺชล  สกล  จกฺกวตฺติสิรึ  วทติ ฯ  ย  ปเนตฺถ  
อวุตฺต  ต  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  อิธ  สกฺเกน  เทวราเชน  
อตฺตนา  จ  วุตฺต  สพฺพ  อายสฺมา  มหากสฺสปตฺเถโร  ภควโต  
อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ต  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  
วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  
อโหสีติ ฯ   
                อาจามทายิกาวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                                จณฺฑาลิวิมานวณฺณนา   
        จณฺฑาลิ  วนฺท  ปาทานีติ  จณฺฑาลิวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรนฺโต  ปจฺจูสเวลาย  พุทฺธาจิณฺณ   
มหากรุณาสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  อุฏาย  โลก  โอโลเกนฺโต   
อทฺทส  ตสฺมเึยว  นคเร  จณฺฑาลิคาเม  วสนฺตึ  เอก  มหลฺลิก   
จณฺฑาลึ  ขีณายุก  นิรยสวตฺตนิก  จสฺสา  กมฺม  อุปฏ ิต ฯ โส   
มหากรุณาย  สมุสฺสาหิตมานโส  สคฺคสวตฺตนิก  กมฺม  กาเรตฺวา   
เตนสฺสา  นิรยูปปตฺตึ  นิเสเธตฺวา  สคฺเค  ปติฏาเปสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ราชคห  ปณฺฑาย   
ปวิสติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  สา  จณฺฑาลี  ทณฺฑ  โอลุพฺภ  
นครโต  นิกขฺมนฺตี  ภควนฺต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อภิมุขี  หุตฺวา   
อฏาสิ ฯ  ภควาป  ตสฺสา  คมน  นิวาเรนฺโต  วิย  ปรุโต  
อฏาสิ ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  สตฺถ ุ จิตฺต  ตฺวา  
ตสฺสา  จ  อายุปริกฺขย  ภควโต  วนฺทนาย  ต  นโิยเชนฺโต   
                จณฺฑาลิ  วนฺท  ปาทานิ  โคตมสฺส  ยสสสฺิโน   
                ตเมว  อนุกมฺปาย  อฏาสิ  อิสิสตฺตโม.   
                อภิปฺปสาเทหิ  มน  อรหนตฺมฺหิ  ตาทินิ   
                ขิปฺป  ป ฺชลิกา  วนฺท  ปริตฺต  ตว  ชีวิตนฺติ ฯ   
คาถาทฺวยมาห ฯ 
ตตฺถ  จณฺฑาลีติ  ชาติอาคเตน  นาเมน  ต  อาลปติ ฯ   
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วนฺทาติ  อภิวาทย ฯ  ปาทานีติ  สเทวกสฺส  โลกสสฺ  สรณานิ  
จรณานิ ฯ  ตเมว  อนุกมฺปายาติ  ตเมว  อนุคฺคณฺหนตฺถ ฯ 
อปายูปปตฺติโต  นิเสเธตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตาปนตฺถนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ  อฏาสีติ  นครมฺป  อปวิสิตฺวา  สิโต ฯ  อิสิสตฺตโมติ   
โลกิยเสกฺขาเสกฺขปจฺเจกพุทฺธอิสีหิ  อุตฺตโม  อุกฺกฏตโม  อถ  วา   
พุทฺธอิสีน  วิปสฺสิอาทีน  สตฺตโมติ  อิสิสตฺตโม ฯ   
        อภิปฺปสาเทหิ  มนนฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควาติ  ตว  
จิตฺต  ปสาเทหิ ฯ  อรหนตฺมฺหิ  ตาทินีติ  อารกตฺตา  กิเลสาน  
เตสเยว  อรีน  หตตฺตา  สสารจกฺกสฺส  อราน  หตตฺตา  ปจฺจยาน 
อรหตฺตา  ปาปกรเณ  รหาภาวา  จ  อรหนฺเต  อิฏาทีสุ 
ตาทิภาวปฺปตฺติยา  ตาทิมฺหิ ฯ  ขิปฺป  ป ฺชลิกา  วนฺทาติ  สีฆเยว   
ปคฺคหิตอ ฺชลิกา  หุตฺวา  วนฺทสฺสุ ฯ  กสฺมาติ  เจ ฯ ปริตฺต  
ตว  ชีวิตนฺติ ฯ อิทาเนว  ภิชฺชนสภาวตฺตา  ปริตฺต  อติอิตฺตร ฯ   
        อิติ  เถโร  คาถาทฺวเยน  ภควโต  คุเณ  ปกิตฺเตนฺโต  อตฺตโน   
อานุภาเว  ตฺวา  ตสฺสา  จ  ขีณายุกตาวิภาวเนน  สเวเชนฺโต  
สตฺถุ  วนฺทนาย  นิโยเชสิ ฯ  สา  จ  ต  สุตฺวา  สเวคชาตา  
สตฺถริ  ปสนนฺมานสาว  หุตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  
อ ฺชลึ  กตฺวา  นมสฺสมานา  พุทฺธคตาย  ปติยา  เอกคฺคจิตฺตา  
หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  ภควา  อลเมตฺตกเมติสฺสา  สคฺคูปปตฺติยาติ  
นคร  ปาวิสิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ  อถ  น  เอกา  ภนฺตา   
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คาวี  ตรุณวจฺฉา  ตโต  เอว  อภิธาวนฺตี  สิงฺเคน  ปหริตฺวา   
ชีวิตา  โวโรเปสิ ฯ  ต  สพฺพ  ทสฺเสตุ  สงฺคีติการา   
                โจทิตา  ภาวิตตฺเตน  สรีรนฺติมธารินา   
                จณฺฑาลี  วนฺทิ  ปาทานิ  โคตมสฺส  ยสสสฺิโน ฯ   
                ตเมน  อวธี  คาวี  จณฺฑาลึ  ป ฺชลึ   ิต   
                นมสฺสมาน  สมฺพุทฺธ  อนฺธกาเร  ปภงฺกรนฺติ ฯ   
คาถาทฺวยมาหสุ ฯ 
        ตตฺถ  ป ฺชลึ   ิต  นมสฺสมาน  สมฺพุทฺธนฺติ  คเตป  ภควติ   
พุทฺธารมฺมณาย  ปติยา  สมาหิตา  หุตฺวา  สมฺมุขา  วิย  อ ฺชล ึ  
ปคฺคยฺห  นมสฺสมาน   ิต ฯ   
        อนฺธกาเรติ  อวิชชฺนธฺกาเรน  สกเลน  กิเลสนธฺกาเรน  จ   
อนฺธกาเร  โลเก ฯ  ปภงฺกรนฺติ  าโณภาสกร ฯ   
        สา  จ  ตโต  จุตา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ  อจฺฉราน  
สตสหสฺส  จสฺสา  ปริวาโร  อโหสิ ฯ  ตทเหว  จ  สา  สห  
วิมาเนน  อาคนฺตฺวา  วิมานโต  โอตริตฺวา  อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิ ฯ  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ   
                ขีณาสว  วิคตรช  อเนช   
                เอก  อร ฺมฺหิ  รโห  นิสินนฺ   
                เทวิทฺธิปตฺตา  อุปสงฺกมิตฺวา   
                วนฺทามิ  ต  วีร  มหานุภาวนฺติ    
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เทวตา  อาห ฯ  ต  เถโร   
                สวุณฺณวณฺณา  ชลิตา  มหายสา   
                วิมานโมรุยฺห  อเนกจิตฺตา   
                ปริวาริตา  อจฺฉราสงฺคเณน   
                กา  ตฺว  สุเภ  เทวเต  วนฺทเส  มมนฺติ   
ปุจฺฉิ ฯ 
        ตตฺถ  ชลิตาติ  อตฺตโน  สรรีปฺปภาย  วตฺถาภรณาทีน 
โอภาเสน  จ  ชลนฺตี  โชเตนฺตี ฯ  มหายสาติ  มหาปริวารา ฯ 
วิมานโมรุยฺหาติ  วิมานโต  โอรุยฺห ฯ  อเนกจิตฺตาติ  อเนก- 
วิธจิตฺตตายุตฺตา ฯ  สุเภติ  สุภคุเณ ฯ  มมนฺติ  ม ฯ   
        เอว  เถเรน  ปุจฺฉิตา  ปุน  สา   
                อห  ภทฺทนฺเต  จณฺฑาลี          ตยา  วีเรน  เปสิตา   
                วนฺทึ  อรหโต  ปาเท          โคตมสฺส  ยสสฺสิโน ฯ   
                สาห  วนฺทิตฺวา  ปาทานิ          จุตา  จณฺฑาลโยนิยา   
                วิมาน  สพฺพโส  ภทฺท          อุปปนฺนมหฺิ  นนฺทเน ฯ   
                อจฺฉราน  สตสหสฺส          ปุรกฺขตฺวาน  ติฏติ   
                ตาสาห  ปวรา  เสฏา          วณฺเณน  ยสสายุนา ฯ   
                ปหูตกตกลฺยาณา                  สมฺปชานา  ปฏิสฺสตา   
                มนุึ  การุณิก  โลเก                 ภนฺเต  วนฺทิตุมาคตาติ   
จตสฺโส  คาถาโย  อาห ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 143 

        เลมที ่ 23  จณฺฑาลิวิมานวณฺณนา  หนา  143 
 
        ตตฺถ  เปสิตาติ  จณฺฑาลิ  วนฺท  ปาทานีติอาทินา  วนฺทนาย   
อุยฺโยชิตา ฯ  ยทิป  ต  วนทฺนามย  ปุ ฺ  ปวตฺติกฺขณวเสน  
ปริตฺต  เขตฺตมหนฺตตาย  ปน  ผลมหนตฺตาย  จ  อติวิย  
มหนฺตเมวาติ  อาห  ปหูตกตกลฺยาณาติ ฯ  ตถา  พุทฺธารมฺมณาย   
ปติยา  ปวตฺติกฺขเณ  ป ฺาย  สติยา  จ  วิสทภาว  สนฺธายาห   
สมฺปชานา  ปฏิสฺสตาติ  ปุน   
                อิท  วตฺวาน  จณฺฑาลี  กต ฺ ู  กตเวทินี   
                วนฺทิตฺวา  อรหโต  ปาเท  ตตฺเถวนฺตรธายตีติ   
คาถา  สงฺคีติกาเรหิ  ปตา ฯ   
        ตตฺถ  จณฺฑาลีติ  จณฺฑาลีภูตปุพฺพาติ  กตฺวา  วุตฺต ฯ 
เทวโลเก  จ  อิทมาจิณฺณ  ย  มนุสฺสโลเก  นริุฬฺหสม ฺาย  
โวหาโร ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        อายสฺมา  ปน  มหาโมคฺคลฺลาโน  อิม  ปวตฺตึ  ภควโต 
อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ตมตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย 
ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                จณฺฑาลิวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        ภทฺทิตฺถิกาวิมานวณฺณนา   
        นลีา  ปตา  จ  กาฬา  จาติ  ภทฺทิตฺถิกาวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  เตน  จ  สมเยน  กิมิลนคเร   
โรหโก  นาม  คหปติปุตฺโต  อโหสิ  สทฺโธ  ปสนโฺน   
สีลาจารสมฺปนฺโน ฯ  ตสฺมึเยว  จ  นคเร  เตน  สมานมหาโภเค 
กุเล  เอกา  ทาริกา  อโหส ิ สทฺธา  ปสนฺนา  ปกติยาป 
ภทฺทตาย  ภทฺทาติ  นาเมน ฯ  อถ  โรหกสฺส  มาตาปตโร  ต  
กุมารึ  วาเรตฺวา  ตาทิเส  กาเล  ต  อาเนตฺวา  อาวาหวิวาห  
อกสุ ฯ  เต  อุโภป  สมคฺควาส  วสนฺติ ฯ  สา  อตฺตโน  
อาจารสมฺปตฺติยา  ภทฺทิตฺถีติ  ตสฺมึ  นคเร  ปากฏา  ป ฺาตา   
อโหสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  เทฺว  อคฺคสาวกา  ป ฺจสตป ฺจสตภิกฺขุ- 
ปริวารา  ชนปทจาริก  จรนฺตา  กิมิลนคร  ปาปุณึสุ ฯ  
โรทโก  เตส  ตตฺถ  คตภาว  ตฺวา  โสมนสฺสชาโต  เถเร   
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  ทุติยทิวเส 
ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  สปริวาเร  เต  สนฺตปฺเปตฺวา  
สปุตฺตทาโร  เตหิ  เทสิต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เตส  โอวาเท   
ปติฏหนฺโต  สรณานิ  คณฺหิ  ป ฺจ  สีลานิ  สมาทิยิ ฯ 
ภริยา  ปนสสฺ  อฏมีจาตุทฺทสีปณฺณรสีปาฏิหาริยปกฺเขสุ  อุโปสถ  
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อุปวสิ ฯ  วิเสสโต  สลีาจารสมฺปนฺนา  อโหสิ  เทวตาหิ  จ   
อนุกมฺปตา  ตาย  เอว  จ  เทวตานุกมฺปาย  อตฺตโน  อุปริ  
ปติต  มิจฺฉาปวาท  นิรงฺกตฺวา  สุวิสุทฺธสีลาจารตาย  อติวิย  
โลเก  ปตฺถฏยสา  อโหสิ ฯ   
        สา  หิ  สย  กิมลินคเร   ิตา  อตฺตโน  สามิกสสฺ  
วณิชฺชาวเสน  ตกฺกสลิาย  วสนฺตสฺส  อุสฺสวทิวเส  สหาเยหิ   
อุสฺสาหิตสฺส  นกฺขตฺตกีฬาจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ฆรเทวตาย  อตฺตโน   
ทิพฺพานุภาเวน  ต  ตตฺถ  เนตฺวา  สามิเกน  สห  โยชิตา  
เตเนว  สมาคเมน  ปติฏ ิตคพฺภา  หุตฺวา  เทวตาย  กิมลินคร   
ปฏินีตา  อนกฺุกเมน  คพฺภินิภาเว  ปากเฏ  ชาเต  สสฺสุอาทีหิ   
อติจารินีติ  อาสงฺกิตา  ตาย  เอว  เทวตาย  อตฺตโน   
อานุภาเวน  คงฺคามโหเฆ  กิมลินคร  โอตฺถรนฺเต  วิย  อุปฏาปเต  
อตฺตโน  ปติพฺพตาภาวสสูจเกน  สจฺจาธิฏานปุพฺพเกน  สปเถน   
วาตเวคสมุฏ ิตวีจิชาล  คงฺคามโหฆ  อตฺตโน  อุปร ิ อาปติต   
อายสฺส ฺจ  นิวตฺเตตฺวา  สามิเกน  สมาคตาป  เตน  ปุพฺเพ   
สสฺสุอาทีหิ  วิย  อาสงฺกิตา  ตกฺกสิลาย  เตน  ทินฺน  
นามมุทฺทิต  ส ฺาณ ฺจ  อปฺเปนฺตี  ต  อาสงฺก  นิรงฺกตฺวา  
ภตฺตุโน  าติชนสฺส  จ  มหาชนสฺส  จ  สมฺภาวนียา  ชาตา ฯ 
เตน  วุตฺต  สวิุสุทฺธสีลาจารตาย  อติวิย  โลเก  ปตฺถฏยสา  
อโหสีติ ฯ    
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        สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน 
อุปฺปนฺนา ฯ  อถ  ภควติ  สาวตฺถิโต  ตาวตึสภวน  คนฺตฺวา  
ปาริจฺฉตฺตกมูเล  ปณฺฑุกมฺพลสิลาย  นิสินฺเน  เทวปริสาย  จ 
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินนฺาย   
ภทฺทิตฺถีป  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถ 
ภควา  ทสสหสฺสิโลกธาตูสุ  สนฺนิปติตาย  เทวพฺรหฺมปริสาย 
มชฺเฌ  ตาย  เทวตาย  กตปุ ฺกมฺม  ปุจฺฉนฺโต   
                นลีา  ปตา  จ  กาฬา  จ          ม ฺชิฏา  อถ  โลหิตา   
                อุจฺจาวจาน  วณฺณาน          กิ ฺชกฺขปริวาริตา ฯ   
                มนฺทารวาน  ปุปฺผาน          มาล  ธาเรสิ  มุทฺธน ิ  
                นยิเม  อ ฺเสุ  กาเยสุ          รกฺุขา  สนฺติ  สุเมธเส ฯ   
                เกน  กาย  อุปปนฺนา          ตาวตึส  ยสสฺสินี   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข                  กิสฺส  กมมฺสฺสิท  ผลนติฺ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  นลีา  ปตา  จ  กาฬา  จ  ม ฺชิฏา  อถ  โลหิตาติ  
เอตฺถ  จสทฺโท  วุตฺตตฺถสมุจฺจโย  โส  นีลา  จ  ปตา  จาติ   
อาทินา  ปจฺเจก  โยเชพตโฺพ ฯ  อถาติ  อ ฺตฺเถ  นิปาโต ฯ 
เตน  โอทาตาทิเก  อวุตฺตวณฺเณ  สงฺคณฺหาติ ฯ  อิติสทฺโท   
ลุตฺตนิทฺทิฏโ  เวทิตพฺโพ ฯ  จสทฺโท  วา  อวุตฺตตฺถสมุจฺจโย ฯ   
อถาติ  อิติสทฺทตฺเถ  นิปาโต ฯ  อุจฺจาวจาน  วณฺณานนฺติ  เอตฺถ    
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อุจฺจาวจานนฺติ  วิภตฺติยา  อโลโป  ทฏพฺโพ  อุจฺจาวจวณฺณาน   
นานาวิธวณฺณานนฺติ  อตฺโถ ฯ  วณฺณานนฺติ  วา  วณฺณวนฺตาน ฯ   
กิ ฺชกฺขปริวาริตาติ  กิ ฺชกฺเขหิ  ปริวาริตาน ฯ  สามิอตฺเถ  หิ   
เอต  ปจฺจตฺตวจน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  นีลา  จ  ปตา  จ  กาฬา   
จ  ม ฺชิฏา  จ  โลหิตา  จ  อถ  อ ฺเ  โอทาตาทโย  
จาติ  อิเมส  วเสน  อุจฺจาวจวณฺณาน  ตถาภูเตหิเยว  กิ ฺชกฺเขหิ   
เกสเรหิ  ปรวิาริตาน  วิจิตฺตสณฺานาทิตาย  วา  อุจฺจาวจาน   
ยถาวุตฺตวณฺณวนฺตาน  มนฺทารวรุกฺขสมฺภูตตาย  มนฺทารวาน   
ปุปฺผาน  มาล  เตหิ  กต  มาลาคุณ  ตฺว  เทวเต  อตฺตโน  
สีเส  ธาเรสิ  ปลนฺธสีติ ฯ   
        ยโต  รกฺุขโต  ตานิ  ปุปฺผานิ  เตส  วิเสสวณฺณตาย   
อน ฺสาธารณต  ทสฺเสตุ  นยิเม  อ ฺเสุ  กาเยสุ  รุกฺขา  
สนฺติ สุเมธเสติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อิเมติ  ยถาวุตฺตวณฺณสณฺานาทิยุตฺตา 
ปุปฺผวนฺโต  รุกฺขา  น  สนฺตีติ  โยชนา ฯ  กาเยสูติ  เทวนิกาเยสุ ฯ   
สุเมธเสติ  สุนฺทรป ฺเ ฯ   
        ตตฺถ  นลีาติ  อินฺทนลีมหานีลาทิมณิรตนาน  วเสน  
นีโลภาสา ฯ  ปตาติ  ปุปฺผราคกกฺเกตนปุลกาทิมณิรตนาน  เจว 
สิงฺคีสุวณฺณสฺส  จ  วเสน  ปโตภาสา ฯ  กาฬาติ  อสฺมก- 
อุปลกาทิมณิรตนาน  วเสน  กโณฺหภาสา ฯ  ม ฺชิฏาติ  
โชติรสโคมุตฺตกโคเมทกาทิมณิรตนาน  วเสน  ม ฺชิฏโภาสา ฯ  
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โลหิตาติ  ปทุมราคโลหิตงฺกปวาฬรตนาทีน  วเสน  โลหิโตภาสา ฯ 
เกจิ  ปน  นลีาทิปทานิ  รุกฺขาติ  อิมินา  นลีา  รกฺุขาติอาทินา   
โยเชตฺวา  วทนฺติ ฯ  รุกฺขาป  หิ  นลีาทิวณฺเณหิ  ปุปฺเผหิ   
ส ฺฉนฺนตฺตา  นลีาทิโยคโต  นีลาทิโวหาร  ลภนฺตีติ  เตหิ  
นีลา  ปตา  จ  กาฬา  จ ฯเปฯ  นยิเม  อ ฺเสุ  กาเยสุ  
รุกฺขา  สนฺติ  สุเมธเสติ  ยโต  ตฺว  อุจฺจาวจาน  วณฺณาน   
กิ ฺชกฺขปริวาริตาน  มนฺทารวาน  ปุปฺผาน  มาล  ธาเรสีติ  
โยชนา  กาตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ยถาทิฏเ  วณฺณวิเสสยุตฺเต  ปุปฺเผ 
กิตฺเตตฺวา  เตส  อสาธารณภาวทสฺสเนน  รกฺุขาน  อาเวนิก- 
ภาวทสฺสน  ปมนโย  รกฺุขาน  อสาธารณภาวทสฺสเนน 
ปุปฺผาน  อาเวนิกภาวทสฺสน  ทุติยนโย ฯ  ปมนเย  วณฺณาทโย 
สรูเปน  คหติา  ทุติยนเย  นิสฺสยมุเขนาติ  อยเมเตส  วิเสโส ฯ   
        เกนาติ  เกน  ปุ ฺกมฺเมน  กาย  ตาวตึสนฺติ  โยชนา ฯ   
ปุจฺฉิตาจิกฺขาติ  ปุจฺฉิตา  ตฺว  อาจิกฺข  กเถหิ ฯ   
        เอว  ภควตา  ปุจฺฉิตา  สา  เทวตา  อิมาหิ  คาถาหิ  
พฺยากาสิ   
                ภทฺทิตฺถิกาติ  ม  อ ฺสุ  กมิิลาย  อุปาสิกา   
                สทฺธา  สีเลน  สมฺปนฺนา  สวิภาครตา  สทา ฯ   
                อจฺฉาทน ฺจ  ภตฺต ฺจ          เสนาสน  ปทีปย   
                อทาสึ  อุชุภูเตสุ                  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ    
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                จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ                  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ                  อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
                อุโปสถ  อุปวสิสฺส                  สทา  สีเลสุ  สวุตา   
                ส ฺมา  สวิภาคา  จ          วิมาน  อาวสามห ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรตา                  มุสาวาทา  จ  ส ฺตา   
                เถยฺยา  จ  อติจารา  จ          มชฺชปานา  จ  อารกา ฯ   
                ป ฺจสิกฺขาปเท  รตา          อริยสจฺจาน  โกวิทา   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต                  อปฺปมาทวิหารินี ฯ   
                        กตาวาสา  กตกุสลา  ตโต  จุตา   
                        สยมฺปภา  อนุวีจรามิ  นนฺทน ฯ   
                        ภิกฺขู  จาห  ปรมหิตานุกมฺปเก   
                        อโภชยึ  ตปสฺสิยุค  มหามุนึ   
                        กตาวาสา  กตกุสลา  ตโต  จุตา   
                        สยมฺปภา  อนุวิจรามิ  นนฺทน ฯ   
                        อุโปสถ  สตตมุปาวสึ  อห   
                        กตาวาสา  กตกุสลา  ตโต  จุตา   
                        สยมฺปภา  อนุวิจรามิ  นนฺทนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ภทฺทิตฺถิกาติ  ม  อ ฺสุ  กมิิลาย  อุปาสิกาติ   
อาจารสมฺปตฺติยา  สจฺจกิริยาย  อุพฺพตฺตมานมโหฆนิวตฺตเนน    
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อขณฺฑสีลาติ  ส ฺชาตนิจฺฉยา  ภทฺทา  สุนฺทรา  อย  อิตฺถี ฯ 
ตสฺมา  ภทฺทิตฺถิกา  อุปาสิกาติ  จ  ม  กมิิลนครวาสิโน  
ชานึสุ ฯ  สทธฺา  สีเลน  สมฺปนฺนาติอาทิ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อปจ  สทฺธาติ  อิมินา  สทฺธาธน  สวิภาครตา  อจฺฉาทน ฺจ   
ภตฺต ฺจ  เสนาสน  ปทีปย ฯ  อทาสึ  อุชุภูเตสุ  วิปฺปสนฺเนน   
เจตสาติ  อิมินา  จาคธน  สีเลน  สมฺปนฺนา  จาตุทฺทสึ  
ป ฺจทสึ ฯเปฯ  ป ฺจสิกฺขาปเท  รตาติ  อิมินา  สีลธน  หิริธน  
โอตฺตปฺปธน ฺจ  อริยสจฺจาน  โกวิทาติ  อิมินา  สตุธน   
ป ฺาธน ฺจ  ทสฺสิตนฺติ  สา  อตฺตโน  สตฺตวิธอริยธนปฏิลาภ ฯ 
อุปาสิกา  จกฺขุมโต ฯเปฯ  อนุวิจรามิ  นนฺทนนฺติ  อิมินา  ตสฺส  
ทิฏธมฺมิก  สมฺปรายิก ฺจ  อานิสส  วิภาเวติ ฯ  ตตฺถ  
กตาวาสา  นิปฺผาทิตสุจริตาวาสา ฯ  สจุริตกมฺม  หิ  ตทตฺเต 
อายตึ  จ  สุขาวาสเหตุตาย  สุขวิหารสฺส  อาวาโสติ  วุจฺจติ ฯ 
เตนาห  กตกุสลาติ ฯ   
        ปุพฺเพ  อนามสิตเขตฺตวิเสส  อตฺตโน  ทานมย  ปุ ฺ  
วตฺวา  อิทานิ  ตสฺส  อายตนคตต  ทสฺเสตุ  ภิกฺขู  จาติ    
อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ภิกฺขูติ  อนวเสสภินฺนกิเลสตาย  ภิกฺขู ฯ   
ปรมหิตานุกมฺปเกติ  ปรม  อติวิย  ทฏิธมฺมิกาทินา  หิเตน   
อนุคฺคาหเก ฯ  อโภชยินติฺ  ปณีเตน  โภชเนน  โภเชสึ ฯ    
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ตปสฺสิยุคนฺติ  อุตฺตเมน  ตปสา  สพฺพกิเลสมล  ตาเปตฺวา   
สมุจฺฉินฺทิตฺวา   ิตตฺตา  ตปสฺสิภูต  ยุค ฯ  มหามุนินฺติ  ตโต  เอว   
มหาอิสิภูต  มหโต  วา  อตฺตโน  วิสยสฺส  มหนฺเตเนว  าเณน   
มุนนโต  ปรจฺิฉินฺทนโต  มหามุนึ ฯ  สพฺพเมต  เทฺว  อคฺคสาวเก   
สนฺธาย  วทติ ฯ   
        อปริมิต  สุขาวหนฺติ  อนุนาสิกโลป  อกตฺวา  วุตฺต ฯ  
ยาว ฺจิท  ภิกฺขเว  น  สุกร  อกฺขาเนน  ปาปุณิตุ  ยาว 
สุขา  สคฺคาติ  วจนโต  ภควโตป  วจนปถาตีตปริมาณรหิตสุข- 
นิพฺพตฺตก  อตฺตโน  วา  อานุภาเวน  อปริมิตสุขาวห  สุขสฺส   
อาวหนก ฯ  สตตนฺติ  สพฺพกาล ฯ  ต  ต  อุโปสถรกฺขณทิวส   
อหาเปตฺวา  ต  ต  วา  อุโปสถรกฺขณทวิส  อขณฺฑ  กตฺวา  
ปริปุณฺณ  กตฺวา  สตต  วา  สพฺพกาล  สุขาวหนฺติ  โยชนา ฯ 
เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
        อถ  ภควา  มาตุเทวปุตฺตปฺปมุขาน  ทสสหสฺสิโลกธาตุวาสีน   
เทวพฺรหฺมสงฺฆาน  ตโย  มาเส  อภิธมฺมปฏก  เทเสตฺวา  มนุสฺสโลก  
อาคนฺตฺวา  ภทฺทิตฺถิกาวิมาน  ภิกฺขูน  เทเสสิ ฯ สา  เทสนา   
สมฺปตฺตปริสาย  สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                ภทฺทิตฺถิกาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                        โสณทินฺนาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  โสณทินฺนาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา   
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  จ  
สมเยน  นาฬนฺทาย  โสณทินฺนา  นาม  เอกา  อุปาสิกา  สทฺธา   
ปสนฺนา  ภิกขฺูน  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  สกฺกจฺจ  อุปฏหนฺตี  
สุวิสุทฺธนิจฺจสีลา  อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถมฺป  อุปวสติ ฯ 
สา  ธมฺมสวนสปฺปาย  ปฏิลภิตฺวา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย   
จตุสจฺจกมฺมฏาน  ปริพฺรูหนฺตี  โสตาปนฺนา  อโหสิ ฯ  อถ   
อ ฺตเรน  โรเคน  ผุฏา  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชฺช ิฯ 
ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน          ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                                มนุสสฺภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                                เกนาสิ  เอว ฺชลติานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อิมาหิ  ตีหิ  คาถาหิ  ปฏปิุจฺฉิ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ    
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                โสณทินฺนาติ  ม  อ ฺสุ  นาฬนฺทาย  อุปาสิกา   
                สทฺธา  สีเลน  สมฺปนฺนา          สวิภาครตา  สทา ฯ   
                อจฺฉาทน ฺจ  ภตฺต ฺจ          เสนาสน  ปทีปย   
                อทาสึ  อุชุภูเตสุ                  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ                  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ                  อฏงฺคสุสมาคต   
                อุโปสถ  อุปวสิสฺส                  สทา  สีเลสุ  สวุตา   
                ปาณาติปาตา  วิรตา                  มุสาวาทา  จ  ส ฺตา   
                เถยฺยา  จ  อติจารา  จ          มชฺชปานา  จ  อารกา ฯ   
                ป ฺจสิกฺขาปเท  รตา          อริยสจฺจาน  โกวิทา   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต                  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ 
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                        มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
เทวตา  พฺยากาสิ ฯ  ต  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                โสณทินฺนาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________    
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                                อุโปสถาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  อุโปสถาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  อิธ  อฏ ุปฺปตฺติย  สาเกเต  อุโปสถา  นาม  เอกา   
อุปาสิกาติ  อยเมว  วิเสโส  เสส  อนนฺตรวิมานสทิส ฯ  เตน 
วุตฺต   
                        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน ฯเปฯ   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา ฯเปฯ  ยสฺส  กมฺมสสฺิท  ผล ฯ   
                อุโปสถาติ  ม  อ ฺสุ  สาเกตาย  อุปาสิกา   
                สทฺธา  สีเลน  สมฺปนฺนา  สวิภาครตา  สทา ฯ   
                อจฺฉาทน ฺจ  ภตฺต ฺจ  เสนาสน  ปทีปย   
                อทาสึ  อุชุภูเตสุ  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ  อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
                อุโปสถ  อุปวสิสฺส  สทา  สีเลสุ  สวุตา   
                ส ฺมา  สวิภาคา  จ  วิมาน  อาวสามห ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรตา  มุสาวาทา  จ  ส ฺตา   
                เถยฺยาจ  อติจารา  จ  มชฺชปานา  จ  อารกา ฯ   
                ป ฺจสิกฺขาปเท  รตา  อริยสจฺจาน  โกวิทา   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ    
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เทวตา  พฺยากาสิ ฯ  ปุน  อตฺตโน  เอก  โทส  ทสฺเสนฺตี   
                อภิกฺขณ  นนฺทน  สุตฺวา  ฉนฺโท  เม  อุทปชฺชถ   
                ตตฺถ  จิตฺต  ปณิธาย  อุปปนฺนามฺหิ  นนฺทน ฯ   
                นากาสึ  สตฺถุ  วจน  พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน   
                หีเน  จิตฺต  ปณิธาย  สามฺหิ  ปจฺฉานุตาปนีติ   
เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุโปสถาติ  ม  อ ฺสูติ  อุโปสถาติ  อิมนิา  นาเมน 
ม  มนุสฺสา  ชานึสุ ฯ  สาเกตายนฺติ  สาเกตนคเร ฯ   
        อภิกฺขณนฺติ  อภิณฺห ฯ  นนฺทน  สุตฺวาติ  ตาวตึสภวเน   
นนฺทนวน  นาม  เอทิส ฺจ  เอทิส ฺจาติ  ตตฺถ  นานาวิธ   
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  สุตฺวา ฯ  ฉนฺโทติ  ตนฺนิพฺพตฺตกปุ ฺกมฺมสฺส   
การณภูโต  กุสลจฺฉนฺโท  ตตฺรูปปตฺติยา  ปตฺถนาภูโต  ตณฺหาฉนฺโท  
วา ฯ  อุทปชชฺถาติ  อุปฺปชฺชิตฺถ ฯ  ตตฺถาติ  ตาวตึสภวเน ฯ  
นนฺทนาปเทเสนป  หิ  ต  เทวโลก  วทติ ฯ  อุปปนนฺามฺหีติ  
อุปฺปนฺนา  นิพฺพตฺตา  อมฺหิ ฯ   
        นากาสึ  สตฺถุ  วจนนฺติ  นาห  ภิกขฺเว  อปฺปมตฺตกมฺป  
ภว  วณฺเณมีติอาทินา  สตฺถารา  วุตฺตวจน  น  กรึ  ภาเวสุ  
ฉนฺทราค  น  ปชหินฺติ  อตฺโถ ฯ  อาทิจฺโจ  โคตมโคตฺโต  ภควาป  
โคตมโคตฺโตติ  สโคตฺตตาย  วุตฺต  พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโนติ ฯ  อถ 
วา  อาทิจฺจสฺส  พนฺธุ  อาทิจฺจพนฺธุ  ภควา ฯ  ต  ปฏิจฺจ 
ตสฺส  อริยาย  ชาติยา  ชาตตฺตา  อาทิจฺโจ  วา  พนฺธ ุ เอตสฺส    
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โอรสปุตฺตภาวโตติ  อาทิจฺจพนฺธุ  ภควา ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต   
                โย  อนฺธกาเร  ตมสี  ปภงฺกโร   
                เวโรจโน  มณฺฑลี  อุคฺคเตโช   
                มา  ราหุ  คิลี  จรมนฺตลิกฺเข   
                ปช  มม  ราหุ  ปมุ ฺจ  สูริยนฺติ ฯ   
        หีเนติ  ลามเก ฯ  อตฺตโน  ภวาภิรตึ  สนฺธาย  วทติ ฯ  
สามฺหีติ  สา  อมฺหิ ฯ   
        เอว  ตาย  เทวตาย  ภวาภิรตินิมิตฺเต  อุปฺปนฺนวิปฺปฏิสาเร   
ปเวทิเต  เถโร  ภวสฺส  ปริจฺฉินฺนายุภาววิภาวนมุเขน  อายตึ   
มนุสฺสตฺตภาเว  ตฺวา  วฏฏทุกฺขสฺส  สมติกฺกโม  กาตุ  สุกโร ฯ 
สพฺพโส  ขีณาสวภาโว  นาม  มหานิสโสติ  จ  สมสฺสาเสตุ   
                กีว  จิร  วิมานสฺมึ  อิธ  วสฺสสุโปสเถ   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  ยทิ  ชานาสิ  อายุโนติ   
คาถมาห ฯ  ปุน  สา   
                สฏ ิ  วสฺสหสฺสานิ  ติสฺโส  จ  วสฺสโกฏโิย   
                อิธ  ตฺวา  มหามุนิ  อิโต  จุตา  คมิสฺสามิ   
                มนุสฺสาน  สหพฺยตนฺติ   
อาห ฯ  ปุน  เถโร   
                มา  ตฺว  อุโปสเถ  ภายิ  สมพฺุทฺเธนาสิ  พฺยากตา   
                โสตาปนฺนา  วิเสสยิ  ปหีนา  ตว  ทุคฺคตีติ   
อิมาย  คาถาย  สมุตฺเตเชสิ ฯ    
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        ตตฺถ  กวี  จิรนฺติ  กิตฺตก  อทฺธาน ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  
เทวโลเก  อิธ  วา  วิมานสฺมึ  อายุโนติ  อายุ  โนติ  
นิปาตมตฺต ฯ  อายุโน  วา  จิราจิรภาว  อถ  วา  ยทิ  
ชานาสิ  อายุโนติ  อตฺโถ ฯ  มหามุนีติ  เถร  อาลปติ ฯ   
        มา  ตฺว  อุโปสเถ  ภายีติ  ภทฺเท  อุโปสเถ  ตฺว  มา  
ภายิ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  สมพฺุทฺเธนาสิ  พฺยากตา ฯ  กินฺติ  
โสตาปนฺนา  วิเสสยีติ ฯ  มคฺคผลส ฺ ิต  วิเสส  ยาตา  อธิคตา 
ตสฺมา  ปหีนา  ตว  สพฺพาป  ทุคฺคตีติ  อิมมฺป  วิเสส  ยาตาติ  
วิเสสยิ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อุโปสถาวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                สุนิททฺาวิมานวณฺณนา   
        อฏมวิมาน  ราชคหนิทาน ฯ  อฏ ุปฺปตฺติย  ยถากฺกม  
สุนิทฺทา  นาม  อุปาสิกา ฯเปฯ  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ  เตน 
เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ  สุนิทฺทา  นาม  อุปาสิกาติ  วตฺตพฺพ ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ  ตถา  หิ  เอกจฺเจสุ   
โปตฺถเกสุ  ปาฬิ  เปยฺยาลวเสน  ปตาติ ฯ  เตน  วุตฺต   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา ฯเปฯ          ยสฺส  กมฺมสสฺิท  ผล ฯ   
        สุนิทฺทาติ  ม  อ ฺสุ                  ราชคหสฺมึ  อุปาสิกา    
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                สทฺธา  สีเลน  สมฺปนฺนา  สวิภาครตา  สทา ฯ   
                อจฺฉาทน ฺจ  ภตฺต ฺจ  เสนาสน  ปทีปย   
                อทาสึ  อุชุภูเตสุ  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ  อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
                อุโปสถ  อุปวสิสฺส  สทา  สีเลสุ  สวุตา   
                ส ฺมา  สวิภาคา  จ  วิมาน  อาวสามห ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรตา  มุสาวาทา  จ  ส ฺตา   
                เถยฺยา  จ  อติจารา  จ  มชชฺปานา  จ  อารกา ฯ   
                ป ฺจสิกฺขาปเท  รตา  อริยสจฺจาน  โกวิทา   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
                        สุนิทฺทาวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ    
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                                สุทินนฺาวิมานวณฺณนา   
        นวมวิมาน  ราชคหนิทาน ฯ  อฏ ุปตฺติย  ยถากฺกม  
สุทินฺนา  นาม  อุปาสิกา ฯเปฯ  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ  เตน   
เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ  สุทินฺนา  นาม  อุปาสิกาติ   
วตฺตพฺพ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ 
ตถา  หิ  เอกจฺเจสุ  โปตฺถเกสุ  ปาฬ ิ เปยฺยาลวเสน  ปตาติ  
เตน  วุตฺต   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา ฯเปฯ          ยสฺส  กมฺมสสฺิท  ผล ฯ   
        สุทินฺนาติ  ม  อ ฺสุ                  ราชคหสฺมึ  อุปาสิกา   
                                                ฯเปฯ   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ   
                        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
                        สุทินฺนาวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                __________________  
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                        ปมภิกฺขาทายิกาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  ปมภิกฺขาทายิกาวิมาน ฯ  ตสฺส 
กา  อุปฺปตฺติ ฯ ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  
จ  สมเยน  อุตฺตรมธุราย  อ ฺตรา  อิตฺถี  ขีณายุกา  โหติ  
อปาเย  อุปฺปชฺชนารหา ฯ  ภควา  ปุจฺจูสเวลาย  มหากรุณา- 
สมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก  โวโลเกนโฺต  ต  อิตฺถึ  อปาเย   
อุปฺปชฺชนารห  ทิสฺวา  มหากรุณาย  ส ฺโจทิตมานโส  ต  สุคติย  
ปติฏาเปตฺกาโม  เอโก  อทุติโย  มธรุ  อคมาสิ ฯ  คนฺตฺวา   
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  พหินคร  ปณฺฑาย   
ปาวิสิ ฯ  เตน  สมเยน  สา  อิตฺถี  เคเห  อาหาร  สมปฺาเทตฺวา   
เอกมนฺเต  ปฏิสาเมตฺวา  ฆฏ  คเหตฺวา  อุทกติตฺถ  คนฺตฺวา  
นฺหายิตฺวา  ฆเฏน  อุทก  คเหตฺวา  อตฺตโน  เคห  คจฺฉนฺตี   
อนฺตรามคฺเค  ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา  อป  ภนฺเต  ปณฺโฑ  ลทโฺธติ  
วตฺวา  ลภิสฺสามีติ  จ  ภควตา  วุตฺเต  อลทฺธภาว  ตฺวา  
ฆฏ  เปตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อห  ภนฺเต  
ปณฺฑปาต  ทสฺสามิ  อธิวาเสถาติ  อาห ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา   
ตุณฺหีภาเวน ฯ  สา  ภควโต  อธิวาสน  วิทิตฺวา  ปมตร  คนฺตฺวา   
สิตฺตสมฺมฏเ  ปเทเส  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ภควโต  ปเวสน   
อุทิกฺขมานา  อฏาสิ ฯ  ภควา  เคห  ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน   
นิสีทิ ฯ  อถ  สา  ภควนฺต  โภเชสิ  ภควา  กตภตฺตกิจฺโจ   
โอนีตปตฺตปาณี  ตสฺสา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา    
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อนุโมทน  สตฺุวา  อนปฺปก  ปติโสมนสฺส  ปฏิสเวเทนฺตี  ยาว   
จกฺขุปถสมติกฺกมา  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  อวิชหนฺตี  นมสฺสมานา   
อฏาสิ ฯ   
        สา  กติปยทิวสาติกฺกเมเนว  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  
นิพฺพตฺติ  อจฺฉราสหสฺส ฺจสฺสา  ปริวาโร  อโหสิ ฯ  ต  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน ฯเปฯ  โอสธ ี วิย  ตารกา ฯ   
                        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ   
        สา  เทวตา  อตฺตมนา ฯเปฯ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                ปรุิมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก ฯ   
        อทฺทส  วิรช  พุทฺธ                  วิปปฺสนฺนมนาวิล   
        ตสฺส  อทาสห  ภิกฺข          ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
เทวตา  พฺยากาสิ ฯ  เสส  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
                ปมภิกฺขาทายิกาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                __________________  
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                        ทุติยภิกฺขาทายิกาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  ทุติยภิกฺขาทายิกาวิมาน ฯ  
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  
กลนฺทกนิวาเป ฯ  ตตฺถ  อ ฺตรา  อิตฺถี  สทฺธา  ปสนฺนา  
อ ฺตร  ขีณาสวตฺเถร  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  อตฺตโน  เคห 
ปเวเสตฺวา  โภชน  อทาสิ ฯ  สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  
ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  เสส  อนนฺตรวิมานสทิสเมว ฯ   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน ฯเปฯ  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
สา  เทวตา  อตฺตมนา ฯเปฯ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
        ม.  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเปติ  ปททฺวย  น  ทิสสฺติ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ทุติยภิกขฺาทายิกาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        อิติ  ปรมตฺถทีปนิยา  ขุทฺทกฏกถาย  วิมานวตฺถุสฺมึ   
                        เอกาทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
        ทุติยสฺส  จิตฺตลตาวคฺคสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________  
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                                ตติโย  ปาริจฺฉตฺตกวคฺโค   
 
                                อุฬารวิมานวณฺณนา   
        ปาริจฺฉตฺตกวคฺเค  อุฬาโร  เต  ยโส  วณฺโณติ   
อุฬารวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  สมเยน  ราชคเห  อายสฺมโต   
มหาโมคฺคลฺลานสฺส  อุปฏากกุเล  เอกา  ทาริกา  ทานชฺฌาสยา   
ทานสวิภาครตา  อโหสิ ฯ  สา  ย  ตสฺมึ  เคเห  ปุเรภตฺต   
ขาทนียโภชนีย  อุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  อตฺตนา  ลทฺธปฏิวีสโต  
อุปฑฺฒ  เทติ  อุปฑฺฒ  อตฺตนา  ปริภุ ฺชติ  อทตฺวา  ปน  น 
ภุ ฺชติ  ทกฺขิเณยฺเย  อปสฺสนฺตีป  เปตฺวา  ทิฏกาเล  เทติ ฯ 
ยาจกานมฺป  เทติเยว ฯ  อถสฺสา  มาตา  มม  ธีตา  
ทานชฺฌาสยา  ทานสวิภาครตาติ  หฏตุฏา  ตสฺสา  ทิคุณ  
ภาค  เทติ ฯ  เทนฺตี  จ  เอกสฺมึ  ภาเค  ตาย  สวิภาเค  กเต  ปุน   
อปร  เทติ  สา  ตโตป  สวิภาค  กโรติเยว ฯ   
        เอว  คจฺฉนฺเต  กาเล  ต  วยปฺปตฺต  มาตาปตโร  
ตสฺมึเยว  นคเร  อ ฺตรสฺมึ  กุเล  กุมารสฺส  อทสุ ฯ  ต  
ปน  กลุ  มิจฺฉาทิฏ ิก  โหติ  อสฺสทฺธ  อปฺปสนฺน ฯ  อถายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  ราชคเห  สปทาน  ปณฺฑาย  จรมาโน  
ตสฺสา  ทาริกาย  สสุรสฺส  เคหทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา   
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สา  ทาริกา  ปสนฺนจิตฺตา  ปวิสถ  ภนฺเตติ  ปเวเสตฺวา  
วนฺทิตฺวา  สสฺสุยา  ปต  ปูว  ต  อปสฺสนฺตี  ตสฺสา  กเถตฺวา   
อนุโมทาเปสฺสามีติ  วิสฺสาเสน  คเหตฺวา  เถรสฺส  อทาสิ  เถโร   
อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ทาริกา  ตุเมฺหหิ  ปต  ปูว   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  อทาสินฺติ  สสฺสุยา  กเถสิ ฯ  สา  ต  
สุตฺวา  กินฺนามิท  ปาคพฺภิย  อย  มม  สนฺตก  อนาปุจฺฉิตฺวา ว   
สมณสฺส  อทาสีติ  ต  ตฏตฏายมานา  โกธาภิภูตา  ยุตฺตายุตฺต   
อจินฺเตนฺตี  ปุรโต   ิต  มสุลขณฺฑ  คเหตฺวา  องฺ  สกูเฏ  ปหริ ฯ 
สา  สุขุมาลตาย  ปริกฺขีณายุกตาย  จ  เตเนว  ปหาเรน   
พลวทุกฺขาภิภูตา  หุตฺวา  กติปาเหเนว  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสา  สติป  อ ฺสฺมึ  สุจริตกมฺเม  เถรสฺส   
กตทานเมว  สาติสย  หุตฺวา  อุปฏาสิ ฯ  ต  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  คนฺตฺวา   
                อุฬาโร  เต  ยโส  วณฺโณ  สพฺพา  โอภาสเต  ทิสา   
                นาริโย  นจฺจนฺติ  คายนฺติ  เทวปุตฺตา  อลงฺกตา ฯ   
                โมเทนฺติ  ปริวาเรนฺติ  ตว  ปชูาย  เทวเต   
                โสวณฺณานิ  วิมานานิ  ตวิมานิ  สุทสฺสเน ฯ   
                ตุวสิ  อิสฺสรา  เตส  สพฺพกามสมิทฺธินี   
                อภิชาตา  มหนฺตาสิ  เทวกาเย  ปโมทสิ   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ    
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ตีหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  ยโสติ  ปริวาโร ฯ  วณฺโณติ  วณฺณนิภา  
สรีโรภาโส ฯ  อุฬาโรติ  ปน  วิเสเสตฺวา  วุตฺตตฺตา  ตสฺสา  
เทวตาย  ปริวารสมฺปตฺติ  จ  วณฺณสมฺปตฺติ  จ  วุตฺตา  โหติ ฯ 
ตาสุ  อุฬาโร  เต  วณฺโณติ  สงฺเขปโต  วุตฺต  วณฺณสมฺปตฺตึ   
วิสยวเสน  วิตฺถารโต  ทสเฺสตุ  สพฺพา  โอภาสเต  ทิสาติ  
วตฺวา  อุฬาโร  เต  ยโสติ  วุตฺต  ปริวารสมฺปตฺตึ  วตฺถุวเสน   
วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ  นาริโย  นจฺจนฺตีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
สพฺพา  โอภาสเต  ทิสาติ  สพฺพาสุ  ทสิาสุ  วิชฺโชตเต ฯ  
สพฺพา  วา  ทิสา  โอภาสยเต  วิชฺโชตยตีติ  อตฺโถ ฯ  โอภาสเตติ   
ปทสฺส  โอภาสนฺเตติ  เกจิ  วจนวิปลฺลาเสน  อตฺถ  วทนฺติ ฯ 
เตหิ  วณฺเณนาติ  วิภตฺติ  วิปริณาเมตพฺพา ฯ  วณฺเณนาติ  
จ  เหตุมฺหิ  กรณวจน  วณฺเณน  เหตุภูเตนาติ  อตฺโถ ฯ   
สพฺพา  ทิสาติ  จ  ชาติวเสน  ทิสาสาม ฺเ  อเปกฺขิเต   
วจนวิปลฺลาเสนป  ปโยชน  นตฺถ ิฯ  นาริโยติ  เอตฺถาป  อลงฺกตาติ  
ปท  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  เทวปุตฺตาติ  เอตฺถ  จสทฺโท   
ลุตฺตนิทฺทิฏโ ฯ  เตน  นาริโย  เทวปุตฺตา  จาติ  สมุจฺจโย  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        โมเทนตีฺติ  ปโมทยนฺติ ฯ  ปชูายาติ  ปูชนตฺถ  ปูชานิมิตฺต  
วา  นจฺจนฺติ  คายนฺตีติ  โยชนา ฯ  ตวิมานีติ  ตว  อิมานิ ฯ    
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        สพฺพกามสมิทฺธินีติ  สพฺเพหิ  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  สพฺเพหิ  
วา  ตยา  กามิเตหิ  อิจฺฉิเตหิ  วตฺถูหิ  สมิทฺธา ฯ  อภิชาตาติ  
สุชาตา ฯ  มหนฺตาสีติ  มหตี  มหานุภาวา  อสิ ฯ  เทวกาเย   
ปโมทสีติ  อิมสฺมึ  เทวนิกาเย  ทิพฺพสมฺปตฺติเหตุเกน  ปรเมน   
ปโมทเนน  ปโมทสิ ฯ   
        เอว  เถเรน  ปุจฺฉิตา  สา  เทวตา  ตมตฺถ  วิสฺสชฺเชสิ   
                        อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                        ปุริมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก   
                        ทุสฺสลีกุเล  สุณิสา  อโหสึ   
                        อสฺสทฺเธสุ  กทริเยสุ  อห ฯ   
                สทฺธา  สีเลน  สมฺปนฺนา  สวิภาครตา  สทา   
                ปณฺฑาย  จรมานสฺส  อปูว  เต  อทาสห ฯ   
                ตทาห  สสฺสุยาจิกฺขึ  สมโณ  อาคโต  อิธ   
                ตสฺส  อทาสห  ปูว  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
                อิติสฺสา  สสฺสุ  ปริภาสิ  อวินีตาสิ  ตฺว  วธุ   
                น  ม  สมฺปุจฺฉิตุ  อิจฺฉิ  สมณสฺส  ททามห ฯ   
                ตโต  เม  สสฺส ุ กุปตา  ปหาสิ  มุสเลน  ม   
                กฏูงฺคจฺฉิ  อวธิ  ม  นาสกฺขึ  ชีวิตุ  จิร ฯ   
                สา  อห  กายสฺส  เภทา  วิปปฺมุตฺตา  ตโต  จุตา   
                เทวาน  ตาวตึสาน  อุปปนฺนา  สหพฺยต ฯ    
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                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อสฺสทฺเธสูติ  รตนตฺตยสทฺธาย  กมฺมผลสทฺธาย  จ   
อภาเวน  อสฺสทฺเธสุ  ถทธฺมจฺฉริยตาย  กทริเยสุ  สสฺสุอาทีสุ  
อห  สทฺธา  สีเลน  สมฺปนฺนา  อโหสนิฺติ  โยชนา ฯ   
        อปูวนฺติ  กปลฺลปูว ฯ  เตติ  นิปาตมตฺต ฯ  สสสฺุยา  อาจิกฺขึ   
คหิตภาวาปนตฺถ ฺจ  อนุโมทนตฺถ ฺจาติ  อธิปฺปาโย ฯ  
        อิติสฺสาติ  เอตฺถ  อสสฺาติ  นิปาตมตฺต ฯ  สมณสฺส  
ททามหนฺติ  อห  สมณสฺส  อปูว  ททามีติ ฯ  ยสฺมา  น  ม  
สมฺปุจฺฉิตุ  อิจฺฉิ  ตสฺมา  ตฺว  วธุ  อวินีตาสีติ  สสฺสุ  ปริภาสีติ  
โยชนา ฯ   
        ปหาสีติ  ปหร ิฯ  กฏูงฺคจฺฉิ  อวธิ  มนฺติ  เอตฺถ  กูฏนฺติ  
องฺ  สกูฏ  วุตฺต  ปุริมปทโลเปน  กฏูเมว  องฺคนฺติ  กฏูงฺค  ต  ฉินทฺตีติ  
กูฏงฺคจฺฉิ ฯ  เอว  โกธาภิภูตา  หุตฺวา  ม  อวธิ ฯ มม   อสกูฏ  
ฉินฺทิ  เตเนว  อุปกฺกเมน  มตตฺตา  ม  มาเรสีติ  อตฺโถ ฯ 
เตนาห  นาสกฺขึ  ชีวิตุ  จิรนฺติ ฯ   
        วิปฺปมุตฺตาติ  ตโต  ทกฺุขโต  สุฏ ุ  มุตฺตา ฯ  เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อุฬารวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________  



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 168 

                                เลมที่  23  หนา  168 
 
                                อุจฺฉุทายิกาวิมานวณฺณนา   
        โอภาสยิตฺวา  ปวึ  สเทวกนฺติ  อุจฺฉุทายิกาวิมาน ฯ  ตสฺส 
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรตีติอาทิ  สพฺพ  
อนนฺตรวิมาเน  วุตฺตสทิส ฯ  อย  ปน  วิเสโส  อิธ  อุจฺฉุทินฺนา ฯ 
สสฺสุยา  จ  ปเกน  ปหฏา  ตขณ ฺเว  มตา  ตาวตึเสสุ  
อุปฺปนฺนา  ตสฺสเยว  รตฺติย  เถรสฺส  อุปฏาน  อาคตา  เกวลกปฺป  
คิชฺฌกูฏ  จนโฺท  วิย  สรูิโย  วิย  จ  โอภาเสนฺตี  เถร  วนฺทิตฺวา   
ป ฺชลิกา  นมสฺสมานา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถ  น  เถโร   
                โอภาสยิตฺวา  ปวึ  สเทวก   
                อติโรจสิ  จนทฺิมสูริยา  วิย   
                สริิยา  จ  วณฺเณน  ยเสน  เตชสา   
                พฺรหฺมาว  เทเว  ติทเส  สหินฺทเก ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  อุปฺปลมาลธารินี   
                อาเวฬินี  ก ฺจนสนฺนิภตฺตเจ   
                อลงฺกเต  อุตฺตมวตฺถธารินี   
                กา  ตฺว  สุเภ  เทวเต  วนฺทเส  มม ฯ   
                ก ึ ตฺว  ปุเร  กมมฺมกาสิ  อตฺตนา   
                มนุสฺสภูตา  ปุริมาย  ชาติยา   
                ทาน  สุจิณฺณ  อถ  สีลสยม   
                เกนูปปนฺนา  สคุตึ  ยสสฺสินี ฯ   
        เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข          กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ    
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อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  โอภาสยิตฺวา  ปวึ  สเทวกนฺติ  จนฺทิมสูริย- 
รสฺมิสมฺมิสฺเสหิ  สิเนรุปสฺสวินิคฺคเตหิ  ปภาวิสเรหิ วิชฺโชตยมานตาย 
เทเวน  อากาเสน  สหาติ  สเทวก  อุปคตภูมิภาคภูต  อิม  ปวึ   
วิชฺโชเตตฺวา  เอโกภาส  เอกปชฺโชต  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
โอภาสยิตฺวา  ปวึ  จนฺทมิสูริยา  วิยาติ  โยชนา ฯ  อติโรจสีติ   
อติกฺกมิตฺวา  โรจสิ ฯ  ต  ปน  อติโรจน  เกน  ก ึ วิย  เกน  
วาติ  อาห  สิริยาติอาทิ ฯ  ตตฺถ  สิริยาติ  โสภคฺคาทิ   
โสภาวิเสเสน ฯ  เตชสาติ  อตฺตโน  อานุภาเวน ฯ  อาเวฬินีติ   
รตนมยปุปฺผาเวฬวตี ฯ   
        เอว  เถเรน  ปุจฺฉิตา  เทวตา  อิมาหิ  คาถาหิ  วิสฺสชฺเชสิ   
                อิทานิ  ภนฺเต  อิมเมว  คาม   
                ปณฺฑาย  อมฺหาก  ฆร  อุปาคมิ   
                ตโต  เต  อุจฺฉุสฺส  อทาสิ  ขณฺฑิก   
                ปสนฺนจิตฺตา  อตุลาย  ปติยา ฯ   
                สสฺสุ  จ  ปจฺฉา  อนุยุ ฺชเต  มม   
                กหนฺนุ  อุจฺฉุ  วธุเก  อวากิริ   
                น  ฉฑฺฑิต  โน  ปน  ขาทิต  มยา   
                สนฺตสฺส  ภิกฺขุสฺส  สย  อทาสห ฯ   
                ตุยหฺ  นฺวิท  อิสสฺริย  อโถ  มม   
                อิติสฺสา  สสฺสุ  ปริภาสเต  มม    
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                ป  คเหตฺวา  ปหาร  อทาสิ  เม   
                ตโต  จุตา  กาลกตามฺหิ  เทวตา ฯ   
                ตเทว  กมฺม  กสุล  กต  มยา   
                สขุ ฺจ  กมฺม  อนุโภมิ  อตฺตนา   
                เทเวหิ  สทฺธึ  ปริจารยามห   
                โมทามห  กามคุเณหิ  ป ฺจหิ ฯ   
                ตเทว  กมฺม  กสุล  กต  มยา   
                สขุ ฺจ  กมฺม  อนุโภมิ  อตฺตนา   
                เทวินฺทคุตฺตา  ติทเสหิ  รกฺขิตา   
                สมปฺปตา  กามคุเณหิ  ป ฺจหิ ฯ   
                เอตาทิส  ปุ ฺผล  อนปฺปก   
                มหาวิปากา  มม  อุจฺฉุทกฺขิณา   
                เทเวหิ  สทฺธึ  ปริจารยามห   
                โมทามห  กามคุเณหิ  ป ฺจหิ ฯ   
                เอตาทิส  ปุ ฺผล  อนปฺปก   
                มหาชุติกา  มม  อุจฺฉุทกฺขิณา   
                เทวินฺทคุตฺตา  ติทเสหิ  รกฺขิตา   
                สหสฺสเนตฺโตริว  นนฺทเน  วเน ฯ   
                ตุว ฺจ  ภนฺเต  อนุกมฺปก  วิทุ   
                อุเปจฺจ  วนฺทึ  กุสล ฺจ  ปุจฺฉิส    
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                ตโต  เต  อุจฺฉุสฺส  อทาสิ  ขณฺฑิก   
                ปสนฺนจิตฺตา  อตุลาย  ปติยาติ   
        ตตฺถ  อิทานีติ  อนนฺตราตีตทิวสตฺตา  อาห  อธุนาติ  
อตฺโถ ฯ  อิมเมว  คามนฺติ  อิมสฺมึเยว  คาเม  ราชคห  สนฺธาย 
วทติ ฯ  วุตฺต  หิ  คาโมป  นิคโมป  นครมฺป  คาโม  อิจฺเจว 
วุจฺจตีติ ฯ  ภุมฺมตฺเถ  เจต  อุปโยควจน ฯ  อุปาคมีติ  อุปคโต   
อโหสิ ฯ  อตุลายาติ  อนุปมาย  อปฺปมาณาย  วา ฯ   
        อวากิรติี  อปเนสิ  ฉฑฺเฑสิ  วินาเสสิ  วา ฯ  สนฺตสฺสาติ   
สาธุรูปสฺส  สนฺตกิเลสสฺส  ปริสฺสมมปฺปตฺตสฺส  วา ฯ   
        ตุยฺห  นติู  นุสทฺโท  อนตฺตมนตาสูจเน  นิปาโต  โส  
มมาติ  เอตฺถาป  อาเนตฺวา  โยเชตพฺโพ  มม  นูติ ฯ  อิท  
อิสฺสริยนฺติ  เคเห  อาธิปจฺจ  สนฺธายาห ฯ  ตโต  จุตาติ  ตโต 
มนุสฺสโลกโต  จุตา ฯ  ยสฺมา   ิตฏานโต  อปคตาป  จุตาติ  
วุจฺจติ  ตสฺมา  จุตึ  วิเสเสตุ  กาลกตาติ  วุตฺต ฯ  กาลกตาป  
จ  น  ยตฺถ  กตฺถจิ  นิพฺพตฺตา  อปจ  โข  เทวตฺต  อุปคตาติ  
ทสฺเสนฺตี  อาห  อมฺหิ  เทวตาติ ฯ   
        ตเทว  กมฺม  กุสล  กต  มยาติ  ตเทว  อุจฺฉุขณฺฑทานมตฺต  
กุสล  กมฺม  กต  มยา  อ ฺ  น  ชานามีติ  อตฺโถ ฯ  สุข ฺจ  
กมฺมนฺติ  สุข ฺจ  กมฺมผล ฯ  กมฺมผล  หิ  อิธ  กมฺมนฺติ  วุตฺต  
อุตฺตรปทโลเปน  การโณปจาเรน  วา  กุสลาน  ภิกขฺเว  ธมฺมาน   
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สมาทานเหตุ  เอวมิท  ปุ ฺ  ปวฑฺฒติ ฯ  อนุโภม ิ สก  ปุ ฺนฺติ  
จ  อาทีสุ  วิย ฯ  กมฺมนฺติ  วา  กรณตฺเถ  อุปโยควจน ฯ 
กมฺเมนาติ  อตฺโถ ฯ  กมฺเม  วา  ภว  กมฺม  ยถา  กมมฺนฺติ ฯ 
อถ  วา  กาเมตพฺพตาย  กมฺม ฯ  ต  ห ิ สุขรชนียภาวโต 
กามูปสหิต  กาเมตพฺพนฺติ  กมนีย ฯ  อตฺตนาติ  อตฺตนา  เอว ฯ 
สยวสิตาย  เสริภาเวน  สยเมวาติ  อตฺโถ ฯ  ปริจารยามห   
อตฺตานนฺติ  ปุริมคาถาย  อตฺตนาติ  วุตฺต  ปท  วิภตฺติวิปริณาเมน   
อตฺตานนฺติ  โยเชตพฺพ ฯ   
        เทวินฺทคุตฺตาติ  เทวินฺเทน  สกฺเกน  คุตฺตา  เทวินฺโท  วิย  วา   
คุตฺตา  มหาปริวารตาย ฯ  สมปฺปตาติ  สุฏ ุ  อปฺปตา  
สมนฺนาคตา ฯ  มหาวิปากาติ  วิปุลผลา ฯ  มหาชุติกาติ  มหาเตชา  
มหานุภาวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตุวนฺติ  ต ฯ  อนุกมปฺกนฺติ  การณิุก ฯ  วิทุนฺติ  สปฺป ฺ   
สาวกปารมิยา  มตฺถก  ปตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุเปจฺจาติ  อุปคนฺตฺวา ฯ   
วนฺทินฺติ  ป ฺจปติฏ ิเตน  อภิวาทยึ ฯ  กุสล ฺจ  อาโรคฺย ฯ 
ปุจฺฉิส  อปุจฺฉึ  อตุลาย  ปติยา  อิท ฺจ  กุสล  อนุสสฺรามีติ   
อธิปฺปาโย ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อุจฺฉุทายิกาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                                        ปลฺลงฺกวิมานวณฺณนา   
        ปลฺลงฺกเสฏเ  มณิโสวณฺณจิตฺเตติ  ปลลฺงฺกวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถ- 
ปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  เตน  จ  สมเยน  สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส   
อุปาสกสฺส  ธีตา  กุลปเทสาทินา  สทิสสฺส  ตตฺเถว  อ ฺตรสฺส   
กุลปุตฺตสฺส  ทินฺนา ฯ  สา  จ  โหติ  อกโฺกธนา  สลีาจารสมฺปนฺนา   
ปติเทวตา  สมาทินฺนป ฺจสีลา  อุโปสเถ  สกฺกจฺจ  อุโปสถสีลานิ  
จ  รกฺขติ ฯ  สา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชฺช ิฯ  
ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  คนฺตฺวา   
                ปลฺลงฺกเสฏเ  มณิโสณฺณจิตฺเต   
                ปปฺุผาภิกิณฺเณ  สยเน  อุฬาเร   
                ตตฺถจฺฉสิ  เทวิ  มหานุภาเว   
                อุจฺจาวจา  อิทฺธิ  วิกุพฺพมานา ฯ   
                อิมา  จ  เต  อจฺฉราโย  สมนตฺโต   
                นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนติฺ   
                เทวิทฺธิปตฺตาสิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ    
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สาปสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                อฑฺเฒ  กุเล  สณิุสา  อโหสึ   
                อกฺโกธนา  ภตฺตุ  วสานุวตฺตินี   
                อุโปสเถ  อปฺปมตฺตา  อโหสึ ฯ   
                มนุสฺสภูตา  ทหรา  อปาปกา   
                ปสนฺนจิตฺตา  ปติมาภิราธยึ   
                ทวิา  จ  รตฺโต  จ  มนาปจารินี   
                อห  ปุเร  สีลวตี  อโหสึ ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรตา  อโจริกา   
                สสุทฺธกายา  สุจิพฺรหฺมจารินี   
                อมชฺชปา  โน  จ  มุสา  อภาณึ   
                สกิฺขาปเทสุ  ปริปูรการินี ฯ   
        จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ  ยา  จ  ปกฺขสสฺ  อฏมี   
        ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ  ปสนฺนมานสา  อห ฯ   
                อฏงฺคุเปต  อนุธมฺมจารินี   
                อุโปสถ  ปติมนา  อุปาวสึ   
                อิม ฺจ  อริย  อฏงฺควเรหุเปต   
                สมาทิยิตฺวา  กุสล  สุขุทฺรย ฯ   
                ปติมฺหิ  กลฺยาณี  วสานุวตฺตินี   
                อโหสึ  ปุพฺเพ  สุคตสฺส  สาวิกา ฯ    
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                เอตาทิส  กุสล  ชีวโลเก   
                กมฺม  กริตฺวาน  วิเสสภาคินี   
                กายสฺส  เภทา  อภิสมฺปราย   
                เทวิทฺธิปตฺตา  สุคติมฺหิ  อาคตา ฯ   
                วิมานปาสาทวเร  มโนรเม   
                ปริวาริตา  อจฺฉราสงฺคเณน   
                สยปภา  เทวคณา  รเมนฺติ  ม   
                ทฆีายุกึ  เทววิมานมาคตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปลฺลงฺกเสฏเติ  ปลลฺงฺกวเร  อุตฺตมปลลฺงฺเก ฯ  ต   
เยวสฺส  เสฏต  ทสฺเสตุ  มณิโสณฺณจิตฺเตติ  วุตฺต  วิวิธรตน- 
รสิชาลสมุชชฺเลหิ  มณีหิ  เจว  สุวณฺเณน  จ  วิจิตฺเต  ตตฺถาติ  
สยเนติ  จ  วุตฺเต  สยิตพฺพฏานภูเต  ปลฺลงฺกเสฏเ ฯ   
        เตติ  ตุยหฺ  สมนฺตโต ฯ  ปโมทยนตีฺติ  ปท  ปน  อเปกฺขิตฺวา  
ตนฺติ  วิภตฺติ  วิปริณาเมตพฺพา ฯ  ปโมทยนฺตีติ  วา  ปโมทน  
กโรนฺติ  ปโมทน  ตุยฺห  อุปฺปาเทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ทหรา  อปาปกาติ  ทหราป  อปาปกา ฯ  ทหราสุ  ปาปกาติ  
วา  ปาโ ฯ โสเยวตฺโถ ฯ  ทหรสฺสาปาปกาติป  ปนฺติ ฯ 
ทหรสฺส  สามิกสฺส  อปาปกา  สกฺกจฺจ  อุปฏาเนน  อนติจริยาย 
จ  ภทฺทิกาติ  อตฺโถ ฯ  เตน  วุตฺต  ปสนฺนจิตฺตาติ  อาทิ ฯ   
อภิราธยินฺติ  อาราเธสึ ฯ  รตฺโตติ  รตฺติย ฯ   
        อโจริกาติ  โจริยรหิตา  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรตาติ  
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อตฺโถ ฯ  วิรตา  จ  โจริยาติป  ปาโ  เถยฺยโต  จ  วิรตาติ  
อตฺโถ ฯ  สสุทฺธกายาติ  ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตตาย  สมฺมเทว   
สุทฺธกายา  ตโต  เอว  สุจิพฺรหฺมจารินี  สามิกโต  อ ฺตฺถ   
อพฺรหฺมจริยาสมฺภวโต ฯ  ตถา  ห ิ วุตฺต   
                มย ฺจ  ภริยา  นาติกฺกมาม   
                อเมฺหป  ภริยา  นาติกฺกมนฺติ   
                อ ฺตฺร  ตาหิ  พฺรหฺมจริย  จราม   
                ตสฺมา  หิ  อมหฺ  ทหรา  น  มิยฺยเรติ ฯ   
        อถ  วา  สุจิพฺรหฺมจารินีติ  สุจิโน  สุทฺธสฺส  พฺรหฺมสฺส  
เสฏสฺส  อุโปสถสีลสฺส  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  วา  อนุรูปสฺส   
ปุพฺพภาคพฺรหฺมจริยสฺส  วเสน  สุจิพฺรหฺมจารินี ฯ   
        อนุธมฺมจารินีติ  อริยาน  ธมฺมสฺส  อนุธมฺม  จรณสีลา   
อิม ฺจ  อนนฺตร  วุตฺต  นทิฺโทสตาย  อริย  อฏงฺควเรหิ  
อฏหิ  อุตฺตมงฺเคหิ  อริยตฺตา  เอว  วา  อริยฏงฺควเรหิ  อุเปต 
อาโรคฺยฏเน  อนวชชฺฏเน  จ  กุสล  สุขวิปากตาย   
สุขานิสสตาย  จ  สุขุทฺรย  อุปาวสินฺติ  โยชนา ฯ   
        วิเสสภาคินีติ  วิเสสสฺส  ทิพฺพสสฺ  สมฺปตฺติภวสฺส  ภาคินี ฯ   
สุคติมฺหิ  อาคตาติ  สุคตึ  อาคตา  อุปคตา  สุคติมฺหิ  วา  สุคติย   
ทิพฺพสมฺปตฺติย  อาคตา ฯ  สุคตึ  ห ิ อาคตาติป  ปาโ ฯ ตตฺถ 
หีติ  นิปาตมตฺต  เหตุอตฺโถ  วา  ยสฺมา  สุคตึ  อาคตา   
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ตสฺมา  วิเสสภาคินีติ  โยชนา ฯ   
        วิมานปาสาทวเรติ  วิมาเนสุ  อุตฺตมปาสาเท  วิมานสงฺขาเต 
วา  อคฺคปาสาเท  วิมาเน  วา  วิคตมาเน  อปฺปมาเณ  
มหนฺเต  วรปาสาเท  ปริวาริตา  อจฺฉราสงฺคเณน  สยปภา 
ปโมทามิ  อมฺหีติ  วา  ปท  อาเนตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ  ทีฆายุกินฺติ  
เหฏ ิเมหิ  เทเวหิ  ทีฆตรายุกตาย  ตตฺรูปปนฺเนหิ  อนปฺปายุกตาย 
จ  ทีฆายุกึ  ม  ยถาวุตฺต  เทววิมานมาคต  อุปคต  เทวคณา  
รเมนฺตีติ  โยชนา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        ปลฺลงฺกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ลตาวิมานวณฺณนา   
        ลตา  จ  สชชฺา  ปวรา  จ  เทวตาติ  ลตาวิมาน ฯ 
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  เตน  จ  สมเยน  สาวตฺถิวาสิโน   
อ ฺตรสฺส  อุปาสกสฺส  ธีตา  ลตา  นาม  ปณฺฑิตา  พฺยตฺตา   
เมธาวินี  ปติกุล  คตา  ภตฺตุ  สสฺสุสสุราน ฺจ  มนาปจารินี  
ปยวาทินี  ปริชนสฺส  สงฺคหกุสลา  เคเห  กุฏมฺพภารสฺส   
นิตฺถรณสมตฺถา  อกฺโกธนา  สีลาจารสมฺปนฺนา  ทานสวิภาครตา   
อขณฺฑป ฺจสีลา  อุโปสถรกฺขเณ  จ  อปฺปมตฺตา  อโหสิ ฯ  สา   
อปรภาเค  กาล  กตฺวา  เวสฺสวณสฺส  มหาราชสฺส  ธตีา   
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หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ลตาเตฺวว  นาเมน  อ ฺาป  ตสฺสา  
สชฺชา  ปวรา  อจฺจิมตี  สตุาติ  จตสฺโส  ภคินิโย  อเหสุ ฯ 
ตา  ป ฺจป  สกฺเกน  เทวราเชน  อาเนตฺวา  นาฏกิตฺถิภาเวน   
ปริจาริกฏาเน  ปตา  ลตา  ปนสฺส  นจฺจคีตาทีสุ  เฉกตาย 
อิฏตรา  อโหสิ ฯ   
        ตาส  เอกโต  สมาคนฺตฺวา  สุขนิสชฺชาย  นิสนิฺนาน   
สงฺคีตเนป ฺ  ปฏิจฺจ  วิวาโท  อุปฺปนฺโน ฯ  ตา  สพฺพาป   
เวสฺสวณสฺส  มหาราชสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  ปุจฺฉึสุ  ตาต  
กตมา  อมฺหาก  นจฺจาทีสุ  กุสลาติ ฯ  โส  เอวมาห  คจฺฉถ  
ธีตโร  อโนตตฺตทหตีเร  เทวสมาคเม  สงฺคีต  ปวตฺเตถ  ตตฺถ 
โว  วิเสโส  ปากโฏ  ภวิสฺสตีติ ฯ  ตา  ตถา  อกสุ ฯ  ตตฺถ 
เทวปุตฺตา  ลตาย  นจฺจมานาย  อตฺตโน  สภาเวน  าตุ   
นาสกฺขึสุ  ส ฺชาตปหาสา  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  นิรนฺตร  
สาธุการ  เทนฺตา  อุกฺกุฏ ิสทฺเท  เจลุกฺเขเป  จ  ปวตฺเตนฺตา  
หิมวนฺต  กมปฺยมานา  วิย  มหนฺต  โกลาหลมกสุ ฯ  อิตราสุ 
ปน  นจฺจนฺตีสุ  สิสิรกาเล  โกกลิา  วิย  ตุณฺหีภูตา  นิสีทึสุ ฯ   
เอว  ตตฺถ  สงฺคีเต  ลตาย  วิเสโส  ปากโฏ  อโหส ิฯ   
        อถ  ตาส  เทวธีตาน  สุตาย  เทวธีตาย  เอตทโหสิ  กึ  
นุ  โข  กมฺม  กตฺวา  อย  ลตา  อเมฺห  อภิภุยฺย  ติฏติ  
วณฺเณน  เจว  ยสสา  จ ฯ  ยนฺนูนาห  ลตาย  กตกมฺม  
ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  สา  ต  ปุจฺฉิ  อิตราป  ตสฺสา  เอตมตฺถ    
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วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ตยิท  สพฺพ  เวสฺสวณมหาราชา  เทวจาริกวเสน  
อุปคตสฺส  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  อาจิกฺขิ ฯ  เถโร 
ตมตฺถ  ปุจฺฉาย  มูลการณโต  ปฏาย  ภควโต  อาโรเจนฺโต   
                ลตา  จ  สชชฺา  ปวรา  จ  เทวตา   
                อจฺจิมตี  ราชวรสฺส  สิรีมโต   
                สตุา  จ  ร ฺโ  เวสฺสวณสฺส  ธีตา   
                ราชีมตี  ธมฺมคุเณหิ  โสภถ ฯ   
                ป ฺเจตฺถ  นารโิย  อาคมสุ  นฺหายิตุ   
                สโีตทก  อุปฺปลินึ  สิว  นท ึ  
                ตา  ตตฺถ  นฺหายิตฺวา  รเมตฺวา  เทวตา   
                นจฺจิตฺวา  คายิตฺวา  สุตา  ลต  พฺรวิ.   
                ปจฺุฉามิ  ต  อุปฺปลมาลธารินิ   
                อาเวฬินิ  ก ฺจนสนฺนิภตฺตเจ   
                ติมิรตมฺพกฺขิ  นเภว  โสภเน   
                ทฆีายุกี  เกน  กโต  ยโส  ตว ฯ   
                เกนาสิ  ภทฺเท  ปติโน  ปยตรา   
                วิสิฏกลฺยาณิตรสฺสุ  รูปโต   
                ปทกฺขิณา  นจฺจนคีตวาทิเต   
                อาจิกฺข  โน  ตฺว  นรนาริปุจฺฉิตาติ   
สุตาย  ปุจฺฉา ฯ    
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                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                อุฬารโภเค  กุเล  สุณิสา  อโหสึ   
                อกฺโกธนา  ภตฺตุ  วสานุวตฺตินี   
                อุโปสเถ  อปฺปมตฺตา  อโหสึ ฯ   
                มนุสฺสภูตา  ทหรา  อปาปกา   
                ปสนฺนจิตฺตา  ปติมาภิราธยึ   
                สเทวร  สสฺสสรุ  สทาสก   
                อภิราธยึ  ตมฺหิ  กโต  ยโส  มม.   
                สาห  เตน  กุสเลน  กมฺมุนา   
                จตุพฺภิ  าเนหิ  วิเสสมชฺฌคา   
                อายุ ฺจ  วณฺณ ฺจ  สุข  พล ฺจ   
                ขิฑฺฑารตึ  ปจฺจนุโภมนปฺปก ฯ   
                สตุ  นุ  ต  ภาสติ  ย  อย  ลตา   
                ย  โน  อปุจฺฉิมฺห  อกิตฺตยี  โน   
                ปติโน  กริมฺหาก  วิสิฏ  นารีน   
                คตี  จ  ตาส  ปวรา  จ  เทวตา ฯ   
                ปตีสุ  ธมฺม  ปจราม  สพฺพา   
                ปติพฺพตา  ยตฺถ  ภวนฺติ  อิตฺถิโย   
                ปตีสุ  ธมฺม  ปจริตฺว  สพฺพา   
                ลจฺฉามเส  ภาสติ  ย  อย  ลตา ฯ    
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                สโีห  ยถา  ปพฺพตสานุโคจโร   
                มหินฺธร  ปพฺพตมาวสิตฺวา   
                ปสยฺห  หนฺตฺวา  อิตเร  จตุปฺปเท   
                ขุทฺเท  มิเค  ขาทติ  มสโภชโน ฯ   
                ตเถว  สทฺธา  อิธ  อริยสาวิกา   
                ภตฺตาร  นิสฺสาย  ปตึ  อนุพฺพตา   
                โกธ  วธิตฺวา  อภิภุยฺย  มจฺฉร   
                สคฺคมฺหิ  สา  โมทติ  ธมฺมจารินีติ   
ลตาย  วิสฺสชชฺนนฺติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  ลตา  จ  สชชฺา  ปวรา  อจฺจิมตี  สุตาติ  ตาส  
นาม ฯ  จสทโฺท  สมุจฺจยตฺโถ ฯ  ราชวรสฺสาติ  จตุนฺน 
มหาราชาน  วรสฺส  เสฏสฺส  เทวราชสฺส ฯ  สกฺกสฺส  
ปริจาริกาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ร ฺโติ  มหาราชสฺส ฯ  เตนาห   
เวสฺสวณสฺส  ธีตาติ  อิท  ปจฺเจก  โยเชตพฺพ  วจนวิปลฺลาโส  
วา  ธีตโรติ  อตฺโถ ฯ  ราชติ  วิชฺโชตตีติ  ราชี  ราชีติ  
มตา  ป ฺาตา  ราชีมตี  อิท  ตาส  สพฺพาส  วิเสสน ฯ 
นามเมว  เอต  เอติสฺสา  เทวตายาติ  เกจิ  เตส  มเตน  ปวราติ  
สพฺพาส  วิเสสนเมว ฯ  ธมฺมคุเณหีติ  ธมฺมิเยหิ  ธมมฺโต  อนเปเตหิ  
คุเณหิ  ยถาภุจฺจคุเณหีติ  อตฺโถ ฯ  โสภถาติ  วิโรจถ ฯ   
        ป ฺเจตฺถ  นาริโยติ  ป ฺจ  ยถาวุตฺตนามา  เทวธีตโร   
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เอตฺถ  อิมสฺมึ  หิมวนฺตปเทเส ฯ  สโีตทก  อุปฺปลิน ึ สิว  
นทินฺติ  อโนตตฺตทหโต  นิกฺขนฺตนทิมุข  สนฺธาย  วทติ ฯ 
นจฺจิตฺวา  คายิตฺวาติ  ปตุ  เวสฺสวณสฺส  อาณาย  เทวสมาคเม 
ตาหิ  กตสฺส  นจฺจคีตสฺส  วเสน  วุตฺต ฯ  สุตา  ลต  พฺรวีติ  
สุตา  เทวธีตา  ลต  อตฺตโน  ภคินึ  กเถสิ ฯ  สุตา  ลต  
พฺรวุนฺติป  ปนฺติ  สุตา  ธตีโร  เวสฺสวณสฺส  มหาราชสฺส   
ลต  กเถสุนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ติมิรตมพฺกฺขีติ  นิจุลเกสรภาสสทิเสหิ  ตมฺพราชีหิ   
สมนฺนาคตกฺขิ ฯ  นเภว  โสภเนติ  นภ  วิย  โสภมาเน  สรทสมเย 
อพฺภมหิกาทิอุปกฺกิเลสวิมุตฺต  นภ  วิย  สุวิสุทฺธงฺคปจฺจงฺคตาย 
วิราชมาเนติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  นเภวาติ  นเภ  เอว ฯ 
สมุจฺจยตฺโถ  เอวสทฺโท  อากาสฏวิมาเนสุ  หิมวนฺตยุคนฺธราทิ- 
ภูมิปฏิพทฺธฏาเนสุ  จาติ  สพฺพตฺเถว  โสภมาเนติ  อตฺโถ ฯ  เกน 
กโตติ  เกน  กีทิเสน  ปุ ฺเน  นิพฺพตฺติโต ฯ  ยโสติ ปริวารสมฺปตฺติ 
กิตฺติสทฺโท  จ ฯ  กิตฺติสททฺคฺคหเณน  จ  กิตฺติสทฺทเหตุภูตา  คุณา 
คยฺหนฺติ ฯ   
        ปติโน  ปยตราติ  สามิโน  ปยตรา  สามิวลฺลภา ฯ 
เตนสฺสา  สุภคต  ทสฺเสติ ฯ  วิสิฏกลยฺาณิตรสฺสุ  รูปโตติ  
รูปสมฺปตฺติยา  วิสิฏา  อุตฺตมา  กลฺยาณิตรา  สุนฺทรตรา ฯ 
อสฺสูติ  นิปาตมตฺต ฯ  วิสิฏกลฺยาณิตราสิ  รูปโตติ  จ  ปนฺติ ฯ    
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ปทกฺขิณาติ  ปกาเรหิ  วิเสเสน  วา  ทกขิฺณา  กุสลา ฯ   
นจฺจนคีตวาทิเตติ  เอตฺถ  นจฺจนาติ  วิภตฺติโลโปกโต ฯ นจฺเจ 
จ  คีเต  จ  วาทิเต  จาติ  อตฺโถ ฯ  นรนาริปุจฺฉิตาติ  เทวปุตฺเตหิ  
เทวธีตาหิ  จ  กห  ลตา  กึ  กโรติ  ลตาติ  รูปทสฺสนตฺถ ฺเจว   
สิปฺปทสฺสนตฺถ ฺจ  ปุจฺฉิตา ฯ   
        นิจฺจ  กาเยน  อสสฏตาย  เทโว  วิย  รเมติ ฯ 
ทุติโย  วโรติ  วา  เทวโร  ภตฺตุ  กนิฏภาตา  สห  
เทวเรนาติ  สเทวร ฯ  สสสฺุ  จ  สสุโร  จ  สสุรา  สห  
สสุเรหีติ  สสฺสสุร ฯ  สห  ทาเสหิ  ทาสีหิ  จาติ  สทาสก   
ปติมาภิราธยินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตมฺหิ  กโตติ  ตมฺหิ  กุเล ฯ 
กาเล  วา  สณิุสากาเล  กโต  ยโส  ตนฺนิพฺพตฺตกปุ ฺสฺส   
นิพฺพตฺตเนนาติ  อธิปฺปาโย ฯ  มมาติ  อิท  กโตติ  ปท   
อเปกฺขิตฺวา  มยาติ  ปริณาเมตพฺพ ฯ   
        จตุพฺภิ  าเนหีติ  จตูหิ  การเณหิ  จตูสุ  วา  าเนสุ  
นิมิตฺตภูเตสุ ฯ  วิเสสมชฌฺคาติ  อ ฺาหิ  อติสย  อธิคตา ฯ 
อายุ ฺจ  วณฺณ ฺจ  สุข  พล ฺจาติ  จตูหิ  าเนหีติ  วุตฺตาน  
สรูปโต  ทสสฺน ฯ  อายุอาทโย  เอว  หิสฺสา  อ ฺาหิ   
วิสิฏสภาวตาย  วิเสสา  ตสฺสา  ตถา  สมฺภาวนาวเสน  
คเหตพฺพตาย  เหตุภาวโต  านนฺติ  จ  วุตฺต ฯ  วิเสสมชฺฌคา ฯ   
กีทิส  อายุ ฺจ  วณฺณ ฺจ  สุข ฺจ  พล ฺจาติ  โยชนาติ ฯ    
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        สุต  นุ  ต  ภาสติ  ย  อย  ลตาติ  อย  ลตา  อมฺหาก  
เชฏภคินี  ย  ภาสติ  ต  ตุเมฺหหิ  สุต  นุ  ก ึ อสุตนฺติ  
อิตรา  ติสฺโส  ภคินิโย  ปจฺุฉติ ฯ  ย  โนติ  ย  อมฺหาก  
สสยิต ฯ  โนติ  นิปาตมตฺต  ปุน  โนติ  อมฺหาก ฯ อวธารเณ   
วา  น  โน  สม  อตฺถีติ  อาทีสุ  วิย  เตน  อกิตฺตยิเยว ฯ 
อวิปรีต  พฺยากาสิเยวาติ  อตฺโถ ฯ  ปติโน  กริมฺหาก  วิสิฏนารีน   
คตี  จ  ตาส  ปวรา  จ  เทวตาติ  อนตฺถโต  ปาลนโต  ปติโน  
สามิกา  นาม  อมฺหาก  นารีน  อิตฺถีน  วิสิฏา  คติ  จ  ตาส   
ปฏิสรณ ฺจ  ตาส  มาตุคามาน  สรณโต  ปวรา  อุตฺตมา  
เทวตา  จ  สมฺมเทว  อาราธิตา  สมฺปติ  อายติ ฺจ  หิตสุขาวหาติ   
อตฺโถ ฯ   
        ปตีสุ  ธมฺม  ปจราม  สพฺพาติ  สพฺพาว  มย  ปตีสุ  
อตฺตโน  สามิเกสุ  ปุพฺพุฏานาทิก  จริตพฺพธมฺม  ปจราม ฯ 
ยตฺถาติ  ย  นมิิตฺต  เยสุ  วา  ปตีสุ  จริตพฺพธมฺเม  จริยมาเน  
อิตฺถิโย  ปติพฺพตา  นาม  ภวนฺติ ฯ  ลจฺฉามเส  ภาสติ  ย  
อย  ลตาติ  อย  ลตา  ย  สมฺปตฺตึ  เอตรหิ  ลภตีติ  ภาสติ ฯ 
ต  สมฺปตฺตึ  ปตีสุ  ธมฺม  ปจริตฺวา  ลภิสฺสาม ฯ 
        ปพฺพตสานุโคจโรติ  ปพฺพตวนสณฺฑจารี ฯ  มหินฺธร   
ปพฺพตมาวสิตฺวาติ  มหึ  ธาเรตีติ  มหินฺธรนามก  ปพฺพต  อจล  
อาวสิตฺวา  อธิวสิตฺวา  ตตฺถ  วสนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  อาวสิตฺวาติ   
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หิ  ปท  อเปกฺขิตฺวา  ภุมฺมตฺเถ  เจต  อุปโยควจน ฯ  ปสยฺหาติ   
อภิภวิตฺวา ฯ  ขุทฺเทติ  พลวเสน  นิหีเน  ปมาณโต  ปน  มหนฺเต   
หตฺถิอาทิเกป  มิเค  โส  หนฺติเยว ฯ   
        ตเถวาติ  คาถาย  อย  อุปมาสสนฺทเนน  สทฺธึ  อตฺถโยชนา 
ยถา  สโีห  อตฺตโน  นิวาสโคจรฏานภูต  ปพฺพต  นิสฺสาย  
วสนฺโต  อตฺตโน  ยถิจฺฉิตมตฺถ  สาเธติ  เอวเมว  สา  สทฺธา  
ปสนฺนา  อรยิสาวิกา  ฆาสจฺฉาทนาทีหิ  ภรณโต  โปสนโต  
ภตฺตาร  ปตึ  สามิก  นิสฺสาย  วสนฺตี  สพฺพตฺถาป  ปติอนุกูลตา- 
สงฺขาเตน  วเตน  ต  อนุพฺพตา  ปริชนาทีสุ  อุปฺปชชฺนก  โกธ   
วธิตฺวา  ปชหิตฺวา  ปริคฺคหวตฺถูสุ  อุปฺปชฺชนก  มจฺเฉร  อภิภุยฺย   
อภิภวิตฺวา  อนุปฺปาเทตฺวา  ปติพฺพตาธมฺมสฺส  จ  อุปาสิกา- 
ธมฺมสฺส  จ  สมฺมเทว  จรณโต  ธมฺมจารินี  สา  สคฺคมฺหิ   
เทวโลเก  โมทติ  ปโมท  อาปชฺชตีติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                                ลตาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        _______________  
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                                        คุตฺติลวิมานวณฺณนา   
        สตฺตตนฺตึ  สุมธุรนติฺ  คุตฺติลวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ ฯ 
ภควติ  ราชคเห  วิหรนฺเต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เทวจาริก  จรนฺโต  ตาวตึสภวน  คนฺตฺวา 
ตตฺถ  ปฏิปาฏิยา   ิเตสุ  ฉตฺตึสาย  วิมาเนสุ  ฉตฺตึส  เทวธีตโร   
ปจฺเจก  อจฺฉราสหสฺสปริวารา  มหตึ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺติโย   
ทิสฺวา  ตาหิ  ปุพฺเพ  กตกมฺม  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  อาทีหิ  
ตีหิ  คาถาหิ  ปฏิปาฏิยา  ปุจฺฉิ ฯ  ตาป  ตสฺส  ปุจฺฉานนฺตร   
วตฺถุตฺตมทายิกา  นารีติอาทินา  พฺยากรึสุ ฯ  อถ  เถโร  ตโต   
มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  ต  สุตฺวา   
ภควา  โมคฺคลฺลาน  ตา  เทวตา  น  เกวล  ตยา  เอว 
ปุจฺฉิตา  เอว  พฺยากรึสุ ฯ  อถ  โข  ปุพฺเพ  มยาป  ปจฺุฉิตา  
เอวเมว  พฺยากรึสูติ  วตฺวา  เถเรน  ยาจิโต  อตีต  อตฺตโน  
คุตฺติลาจริย  กเถสิ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต   
คนฺธพฺพกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  คนฺธพฺพสิปฺเป  ปริโยทาตสิปฺปตาย   
ติมฺพรุนารทสทิโส  สพฺพทิสาสุ  ปากโฏ  ป ฺาโต  อาจริโย  
อโหสิ  นาเมน  คุตฺติโล  นาม ฯ  โส  อนฺเธ  ชิณฺเณ  มาตาปตโร   
โปเสสิ ฯ  ตสฺส  สิปฺปนปิฺผตฺตึ  สุตฺวา  อุชฺเชนิวาสี  มุสิโล  นาม   
คนฺธพฺโพ  อุปคนฺตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   ิโต  กสฺมา    
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อาคโตสีติ  จ  วุตฺเต  ตุมฺหาก  สนฺติเก  สิปฺป  อุคฺคณฺหิตุนฺติ  
อาห ฯ  คุตฺติลาจริโย  ต  โอโลเกตฺวา  ลกฺขณกุสลตาย  อย  
ปุริโส  วิสมชฺฌาสโย  กกฺขโฬ  ผรุโส  อกต ฺ ู  ภวิสฺสติ  น   
สงฺคเหตพฺโพติ  สิปฺปุคฺคหณตฺถ  โอกาส  นากาสิ ฯ  โส  ตสฺส   
มาตาปตโร  ปยิรุปาสิตฺวา  เตหิ  ยาจาเปสิ ฯ  คุตฺติลาจริโย   
มาตาปตูหิ  นิปฺปฬิยมาโน  ครุวจน  อลงฺฆนียนฺติ  ตสฺส   
สิปฺป  ปฏเปตฺวา  วิคตมจฺฉริยตาย  การุณิกตาย  จ  อาจริยมุฏ ึ   
อกตฺวา  อนวเสสโต  สิปปฺ  สิกฺขาเปสิ ฯ   
        โสป  เมธาวิตาย  ปุพฺเพกตปริจยตาย  อกุสีตตาย  จ  น  
จิรสฺเสว  ปรโิยทาตสิปฺโป  หุตฺวา  จินฺเตสิ  อย  พาราณสี  
ชมฺพุทีเป  อคฺคนคร  ยนฺนูนาห  อิธ  สราชิกาย  ปริสาย  
สิปฺป  ทสฺเสยฺย  เอวาห  อาจริยโตป  ชมฺพุทีเป  ปากโฏ   
ป ฺาโต  ภวิสฺสามีติ ฯ  โส  อาจริยสสฺ  อาโรเจสิ  อห  
ร ฺโ  ปุรโต  สิปฺป  ทสเฺสตุกาโม  ราชาน  ม  ทสฺเสถาติ ฯ   
มหาสตฺโต  อย  มม  สนติฺเก  อุคฺคหิตสิปฺโป  ปติฏ  ลภตูติ   
กรุณายมาโน  ต  ร ฺโ  สนฺติก  เนตฺวา  มหาราช  อิมสฺส   
เม  อนฺเตวาสิกสฺส  วีณาย  ปคุณต  ปสฺสถาติ  อาห ฯ  ราชา  
สาธูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  ตสฺส  วีณาวาทน  สุตฺวา  ปรตุิฏโ  ต   
คนฺตุกาม  นิวาเรตฺวา  มเมว  สนฺติเก  วส  อาจริยสฺส   
ทินฺนโกฏาสโต  อุปฑฺฒ  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  มุสิโล  นาห    
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อาจริยโต  หายามิ  สมเมว  เทถาติ  วตฺวา  ร ฺา  มา  เอว  
ภณิ  อาจริโย  นาม  มหนฺโต  อุปฑฺฒเมว  ตุยฺห  ทสฺสามีติ  วุตฺเต  
มม  จ  อาจริยสฺส  จ  สิปปฺ  ปสฺสถาติ  วตฺวา  ราชเคหโต  
นิกฺขมิตฺวา  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  มม  จ  คุตฺติลาจริยสฺส  จ   
ราชงฺคเณ  สิปฺปทสฺสน  ภวิสฺสติ  ต  ปสฺสิตุกามา  ปสฺสนฺตูติ  
ตตฺถ  ตตฺถ  อาหิณฺฑนฺโต  อุคฺโฆเสสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  ต  สุตฺวา  อย  ตรุโณ  ถามวา  อห  ปน  ชิณฺโณ   
ทุพฺพโล  ยทิ  ปน  เม  ปราชโย  ภเวยฺย  มต  เม  
ชีวิตา  เสยฺย  ตสฺมา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อุพฺพนฺธิตฺวา  มริสฺสามีติ 
อร ฺ  คโต  มรณภยตชชฺิโต  ปฏินิวตฺติ ฯ  ปุน  มริตุกาโม   
หุตฺวา  คนฺตฺวา  ปุนป  มรณภเยน  ปฏินิวตฺติ ฯ  เอว  คมนาคมน   
กโรนฺตสฺส  ต  าน  วิคตติณ  อโหสิ ฯ  อถ  เทวราชา  มหาสตฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา  ทิสฺสมานรูโป  อากาเส  ตฺวา  เอวมาห  อาจริย  
กึ  กโรสีติ ฯ  มหาสตฺโต   
                สตฺตตนฺตึ  สุมธุร                  รามเณยฺย  อวาจยึ   
                โส  ม  รงฺคมหฺิ  อเวฺหติ          สรณ  เม  โหหิ  โกสิยาติ   
อตฺตโน  จิตฺตทุกฺข  ปเวเทสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อห  เทวราช  มุสลิ  นาม  อนฺเตวาสิก  สตฺตนฺน   
ตนฺตีน  อตฺถิตาย  ฉชฺชาทิสตฺตวิธสรทีปนโต  จ  สตฺตตนฺตึ  ต  
วิสย  กตฺวา  ยถารห  ทฺวาวีสติยา  สุติเภทาน  อหาปนโต  สฏุ ุ    
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มธุรนฺติ  สุมธุร  ยถาธิคตาน  สมป ฺาสาย  มุจฺฉนาน   
ปริพฺยตฺตตาย  สรสฺส  จ  วีณาย  จ  อ ฺม ฺสสนฺทเนน   
สุณนฺตาน  อติวิย  มโนรมภาวโต  รามเณยฺย  สรคตาทิวิภาคโต   
ฉชฺชาทิจตุพฺพิธ  คนฺธพฺพ  อหาเปตฺวา  คนฺธพฺพสิปฺป  อวาจยินฺติ   
วาเจสึ  อุคฺคณฺหาเปสึ  สิกฺขาเปสึ  โส  มุสิโล  อนฺเตวาสี  
สมาโน  ม  อตฺตโน  อาจริย  รงฺคมฺหิ  รงฺคมณฺฑเล  อเวฺหติ   
สารมฺภวเสน  อตฺตโน  วิเสส  ทสฺเสตุ  สงฺฆฏฏิยติ  เอหิ  สิปฺป   
ทสฺเสหีติ  ม  อาจิกฺขิ  ตสฺส  เม  ตฺว  โกสิย  เทวราช  สรณ  
อวสฺสโย  โหหีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  สกฺโก  เทวราชา  มา  ภายิ  อาจริย  อห  
เต  สรณ  ปรายณนฺติ  ทสฺเสนฺโต   
                อห  เต  สรณ  โหมิ                  อหมาจริยปูชโก   
                น  ต  ชยิสฺสติ  สิสฺโส          สิสฺสมาจริย  เชสฺสสีติ   
อาห ฯ  
        สกฺกสสฺ  กริ  เทวร ฺโ  ปุริมตฺตภาเว  มหาสตฺโต  
อาจริโย  อโหสิ ฯ  เตนาห  อหมาจริยปูชโกติ ฯ  อห  
อาจริยาน  ปูชโก  น  มุสโิล  วิย  ยุคคฺคาหี  มาทิเสสุ   
อนฺเตวาสิเกสุ   ิเตสุ  ตาทิสสฺส  อาจริยสฺส  กถ  ปราชโย ฯ 
ตสฺมา  น  ต  ชยิสฺสติ  สิสโฺส  อ ฺทตฺถุ  สิสฺส  มุสลิ  
อาจริย  ตฺวเมว  ชยิสฺสส ิ โส  ปน  ปราชิโต  วินาส   
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ปาปุณิสฺสตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อห  สตฺตเม  
ทิวเส  สากจฺฉามณฺฑล  อาคมิสฺสามิ  ตุเมฺห  วิสฺสตฺถา  วาเทถาติ   
สมสฺสาเสตฺวา  คโต ฯ   
        สตฺตเม  ปน  ทิวเส  ราชา  สปริวาโร  ราชสภาย  
นิสีทิ ฯ  คุตฺติลาจริโย  จ  มุสิโล  จ  สปิฺปทสฺสนตฺถ  สชชฺา  
หุตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  ราชาน  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน   
อตฺตโน  ลทธฺาสเน  นิสีทิตฺวา  วีณา  วาทยึสุ ฯ  สกฺโก  อาคนฺตฺวา  
อนฺตลิกฺเข  อฏาสิ  ต  มหาสตฺโตว  ปสฺสติ  อิตเร  ปน  น  
ปสฺสนฺติ ฯ  ปริสา  ทฺวินนฺมฺป  วาทเน  สมจิตฺตา  อโหสิ ฯ  
สกฺโก  คุตฺติล  เอก  ตนฺตึ  ฉินฺทาติ  อาห ฯ  ฉินฺนายป   
ตนฺติยา  วีณา  ตเถว  มธุรนิคฺโฆสา  อโหสิ ฯ  เอว  ทุติย  
ตติย  จตุตฺถ  ป ฺจม  ฉฏ  สตฺตม  ฉินทฺาติ  อาห  ตาสุ  
ฉินฺนาสุป  วีณา  มธุรนิคฺโฆสาว  อโหสิ ฯ  ต  ทสิฺวา  มุสิโล   
ปราชิตภูตรูโป  ปตฺตกฺขนฺโธ  อโหสิ  ปริสา  หฏตุฏา  
เจลุกฺเขเป  กโรนฺตี  คุตฺติลสฺส  สาธุการมทาสิ ฯ  ราชา  มุสิล  
สภาย  นีหราเปสิ  มหาชโน  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปหรนฺโต  มุสลิ  
ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ ฯ   
        สกโฺก  เทวานมินฺโท  มหาปุริเสน  สทฺธึ  สมฺโมทนีย  กตฺวา   
เทวโลกเมว  คโต ฯ  ต  เทวตา  มหาราช  กุหึ  คตตฺถาติ  
ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  มหาราช  มย  คุตฺติลาจริย   
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ปสฺสิสฺสาม  สาธุ  โน  ต  อิธาเนตฺวา  ทสฺเสหีติ  อาหสุ ฯ 
สกฺโก  เทวาน  วจน  สุตฺวา  มาตลึ  อาณาเปสิ  คจฺฉ  
เวชยนฺตรเถน  อมฺหาก  คุตฺติลาจริย  อาเนหิ  เทวตา  ต   
ทสฺสนกามาติ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  สกโฺก  มหาสตฺเตน  สทฺธึ   
สมโฺมทนีย  กตฺวา  เอวมาห  อาจริย  วีณ  วาทย  เทวตา  
โสตุกามาติ ฯ  มย  สิปฺปปูชีวิโน  เวตเนน  วินา  สปิฺป  น  
ทสฺเสมาติ ฯ  กีทิส  ปน  เวตน  อิจฺฉสีติ ฯ  นา ฺเน  เม  
เวตเนน  กิจฺจ  อตฺถิ  อิมาส  ปน  เทวตาน  อตฺตนา  อตฺตนา   
ปุพฺเพกตกุสลกถนเมว  เม  เวตน  โหตูติ  อาห ฯ  ตา  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  อถ  มหาสตฺโต  ปาเฏกฺก  ตาหิ  ตทา   
ปฏิลทฺธสมฺปตฺติกิตฺตนมุเขน  ตสฺสา  เหตุภูต  ปุริมตฺตภาเว 
กต  สุจริต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  วิย  ปุจฺฉนฺโต  
อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติอาทิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ  ตาป   
วตฺถุตฺตมทายิกา  นารีติอาทินา  ยถา  เอตรหิ  เถรสฺส  
เอวเมว  ตสฺส  พฺยากรึส ุฯ  เตน  วุตฺต  โมคฺคลฺลาน  ตา  
เทวตา  น  เกวล  ตยา  เอว  ปุจฺฉิตา  เอว  พฺยากรึสุ ฯ 
อถ  โข  ปุพฺเพ  มยาป  ปจฺุฉิตา  เอวเมว  พฺยากรึสูติ ฯ   
        ตา  กริ  อิตฺถิโย  กสสฺปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  มนุสฺสตฺตภาเว 
 ิตา  ต  ต  ปุ ฺ  อกสุ ฯ  ตตฺถ  เอกา  อตฺถี  วตฺถ  อทาสิ  
เอกา  สุมนมาล  เอกา  คนฺธ  เอกา  อุฬารานิ  ผลานิ  เอกา  
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อุจฺฉุรส  เอกา  ภควโต  เจติเย  คนฺธป ฺจงฺคุลิก  อทาสิ  เอกา   
อุโปสถ  อุปวสิ  เอกา  อุปกฏาย  เวลาย  นาวาย  ภุ ฺชนฺตสฺส   
ภิกฺขุโน  อุทก  อทาสิ  เอกา  โกธนาน  สสฺสุสสุราน  อกฺโกธนา   
อุปฏาน  อกาสิ  เอกา  ทาสี  หุตฺวา  อตนฺทิตาจารา  อโหสิ  
เอกา  ปณฺฑจาริกสฺส  ภิกขฺุโน  ขีรภตฺต  อทาสิ  เอกา  ผาณิต  
อทาสิ  เอกา  อุจฺฉุขณฺฑ  อทาสิ  เอกา  ติมฺพรุสก  อทาสิ  
เอกา  กกฺการกิ  อทาสิ  เอกา  เอฬาลุก  อทาสิ  เอก  วลฺลิผล  
อทาสิ  เอกา  ผารุสก  อทาสิ  เอกา  องฺคารกปลฺล  อทาสิ  
เอกา  สากมุฏ ึ  อทาสิ  เอกา  ปุปฺผกมุฏ ึ  อทาสิ  เอกา  
มูลกลาป  อทาสิ  เอกา  นิมฺพมุฏ ึ  อทาสิ  เอกา  ก ฺชิก  
อทาสิ  เอกา  ติลป ฺาก  อทาสิ  เอกา  กายพนฺธน  อทาสิ  
เอกา  อสพทฺธก  อทาสิ  เอกา  อาโยคปฏฏ  อทาสิ  เอกา  
วิธูปน  เอกา  ตาลวณฺฏ  เอกา  โมรหตฺถ  เอกา  ฉตฺต  
เอกา  อุปาหน  เอกา  ปูว  เอกา  โมทก  เอกา  สกฺขลิก  
อทาสิ ฯ  ตา  เอเกกา  อจฺฉราสหสฺสปริวารา  มหติยา  
เทวิทฺธิยา  วิราชมานา  ตาวตึสภวเน  สกฺกสฺส  เทวราชสฺส 
ปริจาริกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตา  คุตฺติลาจริเยน  ปุจฺฉิตา   
วตฺถุตฺตมทายิกา  นารีติอาทินา  อตฺตนา  อตฺตนา  กตกุสล   
ปฏิปาฏิยา  พฺยากรึสุ ฯ   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ    
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                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานภุาเว   
                        มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา          โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ          ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                วตฺถุตฺตมทายิกา  นารี          ปวรา  โหติ  นเรสุ  นารีส ุ  
                เอว  ปยรูปทายกิา  มนาป  ทพฺิพ  สา  ลภเต  อุเปจฺจ  าน ฯ   
                ตสฺสา  เม  ปสสฺ  วิมาน          อจฺฉรา  กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                อจฺฉราสหสฺสสฺสาห          ปวรา  ปสฺส  ปุ ฺาน  วิปาก ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                        มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        อิตร  จตุรวิมาน  ยถา  วตฺถุตฺตมทายิกา  วิมาน  ตถา  
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน ฯเปฯ  วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ  
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                สา  เทวตา  อตฺตมนา ฯ เปฯ ยสฺส  กมฺมสสฺิท  ผล ฯ  
                ปปฺุผุตฺตมทายิกา  นารี          ปวรา  โหติ  นเรสุ  นารีสุ   
                                                ฯเปฯ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        คนฺธุตฺตมทายิกา  นารี  ปวรา  โหติ  นเรสุ  นารีสุ ฯเปฯ   
        ผลุตฺตมทายิกา  นารี  ปวรา  โหติ  นเรสุ  นารีสุ ฯเปฯ   
        รสุตฺตมทายิกา  นารี  ปวรา  โหติ  นเรสุ  นารีสุ ฯเปฯ   
        คนฺธป ฺจงฺคุลิก อหมทาสึ  กสฺสปสฺส  ภควโต  ถูปมฺห ิฯเปฯ   
 อิตร  จตุรวิมาน  ยถา  คนฺธป ฺจงฺคุลิกทายิกาวิมาน  ตถา   
 วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ภิกฺขู  จ  อห  ภิกฺขุนิโย  จ          อทฺทสาสึ  ปนถฺปฏิปนฺเน   
        เตสาห  ธมฺม  สุตฺวาน                  เอกูโปสถ  อุปวสิสฺส ฯ   
        อุทเก   ิตา  อุทกมทาสึ                ภิกฺขุโน จิตฺเตน วิปฺปสนฺเนนฯเปฯ 
        สสฺสุ ฺจาห  สสุร ฺจ                  จณฺฑิเก  โกธเน  จ  ผรุเส  จ   
        อนุสูยิกา  อุปฏาสึ                          อปฺปมตฺตา  สเกน  สีเลน ฯเปฯ   
        ปรกมฺมกรี  อาสึ                          อตฺเถนาตนฺทิตา  ทาสี   
        อกฺโกธนานติมานินี                  สวิภาคินี  สกสฺส  ภาคสฺส ฯเปฯ   
        ขีโรทน  อหมทาสึ                          ภิกฺขุโน  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส   
        เอว  กรตฺิวา  กมฺม                          สุคตึ  อุปปชฺช  โมทามิ ฯเปฯ   
# ๑. ม. อนุสยูิกา ฯ  
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เตสุ  ป ฺจวีสติวิมาน  ยถาขีโรทนทายิกาวิมาน ตถา วิตฺถาเรตพฺพ ฯ 
                ผาณิต  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                อุจฺฉุขณฺฑิก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                ติมฺพรุสก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                กกฺการิก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                เอฬาลุก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                วลลฺิผล  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                ผารุสก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                หตฺถปฺปตาปก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                สากมุฏ ึ  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                ปปฺุผกมุฏ ึ  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                มลูก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                นมิฺพมุฏ ึ  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                อมฺพก ฺชิก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                โทณินิมฺมชฺชนึ  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                กายพนฺธน  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                อสพทฺธก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                อาโยคปฏฏ  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                วิธปูน  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                ตาลวณฺฏ  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                โมรหตฺถ  อหมทาสึ ฯเปฯ    
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                ฉตฺต  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                อุปาหน  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                ปวู  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                โมทก  อหมทาสึ ฯเปฯ   
                สกฺขลิก  อหมทาสึ   
                ภิกฺขุโน  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส ฯเปฯ   
                ตสฺสา  เม  ปสสฺ  วิมาน   
                อจฺฉรา  กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                อจฺฉราสหสฺสสฺสาห  ปวรา  
                ปสฺส  ปุ ฺาน  วิปาก ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ตาหิ  เทวตาหิ  กตสุจริเต  พฺยากเต   
ตุฏมานโส  สมฺโมทน  กโรนฺโต  อตฺตโน  จ  สุจรติจรเณ   
ยุตฺตปยุตฺตต  วิวฏฏชฺฌาสยต ฺจ  ปเวเทนฺโต  อาห   
                สวฺาคต  วต  เม  อชชฺ          สุปฺปภาต  สุหุฏ ิต   
                ย  อทฺทสามิ  เทวตาโย          อจฺฉรา  กามวณฺณินิโย ฯ   
                อิมาสาห  ธมฺม  สุตฺวา          กาหามิ  กสุล  พหุ   
                ทาเนน  สมจริยาย                  ส ฺเมน  ทเมน  จ   
                สวฺาห  ตตฺถ  คมิสฺสามิ          ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจเรติ ฯ    
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        ตตฺถ  วตฺถุตฺตมทายิกาติ  วตฺถาน  อุตฺตม  เสฏ  วตฺเถสุ 
วา  พหูสุ  อุจฺจินิตฺวา  คหิต  อุกฺกสคต  ปวร  โกฏิภูต  วตฺถ  
วตฺถุตฺตม  ตสฺส  ทายิกา ฯ  ปุปฺผุตฺตมทายิกาติ  อาทีสุป  เอเสว 
นโย ฯ  ปยรปูทายิกาติ  ปยสภาวสฺส  ปยชาติกสฺส  จ  วตฺถุโน   
ทายิกา ฯ  มนาปนฺติ  มนวฑฺฒนก ฯ  ทิพฺพนฺติ  ทิวิภวตฺตา  
ทิพฺพ ฯ  อุเปจฺจาติ  อุปคนฺตฺวา  เจเตตฺวา  เอทิส  ลเภยฺยนฺติ   
ปกปฺเปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  านนฺติ  วิมานาทิก  าน  อิสฺสริย  
วา ฯ  มนาปาติป  ปาโ  อ ฺเส  มนวฑฺฒนกา  หุตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ   
        ปสฺส  ปุ ฺาน  วิปากนฺติ  วตฺถุตฺตมทานสฺส  นาม  อิทมีทิส  
ผล  ปสฺสาติ  อตฺตนา  ลทธฺสมฺปตฺตึ  สมฺภาเวนฺตี  วทติ ฯ   
        ปุปฺผุตฺตมทายิกาติ  รตนตฺตยปูชาวเสน  ปุปฺผุตฺตมทายิกา ฯ 
ตถา  คนฺธุตฺตมทายิกาติ  ทฏพฺพา ฯ  ตตฺถ  ปุปฺผุตฺตม  
สุมนปุปฺผาทิ  คนฺธุตฺตม  จนฺทนคนฺธาทิ ฯ  ผลุตฺตม  
ปนสผลาทิ ฯ  รสุตฺตม  โครสสปฺปอาทิ  เวทิตพฺพ ฯ   
        คนฺธป ฺจงฺคุลิกนฺติ  คนฺเธน  ป ฺจงฺคุลิกทาน ฯ กสฺสปสฺส  
ภควโต  ถูปมฺหีติ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โยชนิเก  กนกถูเป ฯ   
        ปนถฺปฏิปนฺเนติ  มคฺค  คจฺฉนฺเต ฯ  เอกูโปสถนฺติ  เอกทิวส   
อุโปสถวาส ฯ   
        อุทกมทาสินฺติ  มุขวิกฺขาลนตฺถ  ปวนตฺถ ฺจ  อุทก  ปานีย    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 198 

        เลมที ่ 23  ปาริจฺฉตฺตกวคฺควณฺณนา  หนา  198 
 
อทาสึ ฯ   
        จณฺฑิเกติ  จณฺเฑ ฯ  อนุสูยิกาติ  อุสูยา  รหิตา ฯ   
        ปรกมฺมกรีติ  ปเรส  เวยฺยาวจฺจการินี ฯ  อตฺเถนาติ  
อตฺถกิจฺเจนฯ  สวิภาคินี  สกสฺส  ภาคสฺสาติ  อตฺถิกาน  อตฺตนา   
ปฏิลทฺธภาคสฺส  สวิภชนสีลา ฯ   
        ขีโรทนนฺติ  ขีรสมฺมสิฺส  โอทน  ขีเรน  สทฺธึ  โอทน  
วา ฯ  ติมฺพรสุกนฺติ  ติณฺฑุกผล ฯ  ติปุสสทิสา  เอกา  วลลฺิชาติ   
ติมฺพรุส ฯ  ตสฺส  ผล  ติมพฺรุสกนฺติ  วทนฺติ ฯ   
        กกกฺารกินฺติ  ขุทฺทเกฬาลุก  ติปสุนฺติ  จ  วทนฺติ ฯ   
        หตฺถปปฺตาปกนฺติ  มนฺทามุขึ ฯ   
        อมฺพก ฺชิกนฺติ  อมพิฺลก ฺชิก ฯ   
        โทณินมิฺมชฺชนินฺติ  สเตล  ติลป ฺาก ฯ   
        วิธูปนนฺติ  จตุรสฺสวีชนึ ฯ   
        ตาลวณฺฏนฺติ  ตาลปตฺเตหิ  กตมณฺฑลวีชนึ ฯ   
        โมรหตฺถนฺติ  มยรูป ฺเฉหิ  กต  มกสวีชนึ ฯ   
        สฺวาคต  วต  เมติ  มยหฺ  อิธาคมน  โสภน  วต  อโห  
สุนฺทร ฯ  อชชฺ  สุปฺปภาต  สุหุฏ ิตนฺติ  อชฺช  มยฺห  รตฺติยา  
สุฏ ุ  ปภาต  สมฺมเทว  วิภายน  ชาต  สยนโต  อุฏานมฺป  
สุหุฏ ิต  สุฏ ุ  อุฏ ิต ฯ  กึ  การณาติ  อาห  ย  อททฺสามิ   
เทวตาโยติอาทิ ฯ    
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        ธมฺม  สตฺุวาติ  กมฺมผลสฺส  ปจฺจกฺขกรณวเสน  ตุเมฺหหิ  
กต  กุสล  ธมฺม  สุตฺวา ฯ  กาหามีติ  กริสฺสามิ ฯ  สมจริยา   
ยาติ  กายสมาจาริกสฺส  สุจริตสฺส  จรเณน ฯ  ส ฺเมนาติ   
สีลสวเรน ฯ  ทเมนาติ  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  ทเมน ฯ   
อิทานิ  ตสฺส  กุสลสฺส  อตฺตโน  โลกสสฺ  จ  วิวฏฏปนิสฺสยต   
ทสฺเสตุ  สฺวาห  ตตฺถ  คมิสฺสามิ  ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจเรติ  
วุตฺต ฯ   
        เอวมย  ยทิป  วตฺถุตฺตมทายิกาวิมานาทิวเสน  ฉตฺตึสวิมาน- 
สงฺคหา  เทสนา  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  วิย  คุตฺติลา- 
จริยสฺสาป  วิภาวนวเสน  ปวตฺตาติ  คุตฺติลวิมานนฺเตฺวว  สงฺคห   
อารุฬฺหา  วิมานานิ  ปน  อิตฺถิปฏิพทฺธานีติ  อิตฺถิวิมาเนเยว   
สงฺคหิตานิ ฯ  ตา  ปน  อิตฺถิโย  กสฺสปสฺส  ทสพลสสฺ  กาเล   
ยถาวุตฺตธมฺมจรเณ  อปราปรุปฺปนฺนเจตนาวเสน  ทุติยตฺตภาวโต   
ปฏาย  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวโลเก  เอว  สสรนฺติโย  อมฺหากมฺป   
ภควโต  กาเล  ตาวตึสภวเนเยว  นิพฺพตฺตา  อายสฺมตา   
มหาโมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิตา  กมฺมสรกิฺขตาย  คุตฺติลาจริเยน   
ปุจฺฉิตกาเล  วิย  พฺยากรึสติู  ทฏพฺพา ฯ   
                                คุตฺติลวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        _______________  
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                                        ททฺทลฺลวิมานวณฺณนา   
        ททฺทลลฺมานา  วณฺเณนาติ  ททฺทลฺลวิมาน ฯ  ตสฺส  กา   
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส 
อาราเม ฯ  เตน  จ  สมเยน  นาลกคามเก  อายสฺมโต  
เรวตตฺเถรสฺส  อุปฏากสฺส  อ ฺตรสฺส  กฏุมฺพิกสฺส  เทฺว  
ธีตโร  อเหสุ  เอกา  ภทฺทา  นาม  อิตรา  สุภทฺทา  นาม ฯ   
ตาสุ  ภทฺทา  ปติกุล  คตา  สทฺธา  ปสนนฺา  พุทฺธิสมฺปนฺนา  
ว ฺฌา  จ  อโหสิ ฯ  สา  สามิก  อาห  มม  กนิฏา   
สุภทฺทา  นาม  อตฺถ ิ ต  อาเนหิ  สจสฺสา  ปุตฺโต  ภเวยฺย ฯ 
โส  มมป  ปตฺุโต  สิยา  อย ฺจ  กุลวโส  น  นสฺเสยฺยาติ ฯ  
โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ   
        อถ  ภททฺา  สุภทฺท  โอวทิ  สุภทฺเท  ทานสวิภาครตา 
ธมฺมจริยาย  อปฺปมตฺตา  โหหิ  เอว  เต  ทิฏธมฺมโิก  
สมฺปรายิโก  จ  อตฺโถ  หตฺถคโต  เอว  โหตีติ ฯ  สา  ตสฺสา 
โอวาเท  ตฺวา  วุตฺตนเยน  ปฏิปชชฺมานา  เอกทิวส  อายสฺมนฺต   
เรวตตฺเถร  อตฺตฏม  นิมนฺเตสิ  เถโร  สุภทฺทาย  ปุ ฺ ูปจย   
อากงฺขนฺโต  สงฺฆุทฺเทสวเสน  สตฺต  ภิกฺขู  คเหตฺวา  ตสฺสา  เคห   
อคมาสิ ฯ  สา  ปสนฺนจิตฺตา  อายสฺมนฺต  เรวตตฺเถร  เต  จ  
ภิกฺขู  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  สหตฺถา  สนตฺปฺเปสิ ฯ 
เถโร  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  อปรภาเค  กาล   
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กตฺวา  นิมฺมานรตีน  เทวาน  สหพฺยต   
อุปปชฺชิ  ภทฺทา  ปน  ปุคฺคเลสุ  ทานานิ  ทตฺวา  สกฺกสฺส   
เทวานมินฺทสฺส  ปริจาริกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ   
        อถ  สุภทฺทา  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  เกน  น ุ  
โข  อห  ปุ ฺเน  อิธูปปนฺนาติ  อาวชฺเชนฺตี  ภทฺทาย  โอวาเท   
ตฺวา  สงฺฆคตาย  ทกฺขิณาย  อิม  สมปฺตฺตึ  สมฺปตฺตา  ภทฺทา   
นุ  โข  กห  นิพฺพตฺตาติ  โอโลเกนฺตี  ต  สกฺกสฺส  ปริจาริกาภาเวน   
นิพฺพตฺต  ทิสฺวา  อนุกมฺปมานา  ตสฺสา  วิมาน  ปาวิสิ ฯ   
                อถ  น  ภทฺทา   
                ททฺทลฺลมานา  วณฺเณน  ยสสา  จ  ยสสฺสนิี   
                สพฺเพ  เทเว  ตาวตึเส  วณฺเณน  อติโรจสิ ฯ   
                ทสฺสน  นาภิชานามิ  อิท  ปมทสฺสน   
                กสฺมา  กายา  นุ  อาคมฺม  นาเมน  ภาสเส  มมนฺติ   
ทฺวีหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ  สาป  ตสฺสา   
                อห  ภทฺเท  สภุทฺทาสึ  ปุพฺเพ  มานุสเก  ภเว   
                สหภริยา  จ  เต  อาสึ  ภคินี  จ  กนิฏ ิกา ฯ   
                สา  อห  กายสฺส  เภทา  วิปปฺมุตฺตา  ตโต  จุตา   
                นมิฺมานรตีน  เทวาน  อุปปนฺนา  สหพฺยตนฺติ   
ทฺวีหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วณฺเณนาติ  วณฺณาทิสมฺปตฺติยา ฯ  ทสสฺน  นาภิชานามีติ    
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อิโต  ปุพฺเพ  ตว  ทสฺสน  นาภิชานามิ  ตฺว  มยา  น  
ทิฏปุพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  อิท  ปมทสฺสนนฺติ ฯ  กสฺมา 
กายา  นุ  อาคมฺม  นาเมน  ภาสเส  มมนฺติ  กตรเทวนิกายโต   
อาคนฺตฺวา  ภทฺเทติ  นาเมน  ม  อาลปสิ ฯ   
        อห  ภทเฺทติ  เอตฺถ  ภทฺเทติ  อาลปน ฯ  สุภทฺทาสินฺติ  
อห  สุภทฺทา  นาม  ตว  ภคินี  กนิฏ ิกา  อาสึ  อโหสึ ฯ 
ตตฺถ  ปุพฺเพ  มานุสเก  ภเว  สหภริยา  สมานภริยา  เต  ตยา 
เอกสฺเสว  ภริยา  ตว  ปติโน  เอว  ภรยิา  อาสินฺติ  อตฺโถ  
ปุน  ภทฺทา   
                ปหูตกตกลฺยาณา          เต  เทเว  ยนฺติ  ปาณิโน   
                เยส  ตฺว  กิตฺตยิสฺสสิ  สุภทฺเท  ชาติมตฺตโน ฯ   
                อถ  ตฺว  เกน  วณฺเณน  เกน  วา  อนุสาสิตา   
                กทีิเสเนว  ทาเนน  สุพฺพเตน  ยสสฺสิน ีฯ   
                ยส  เอตาทิส  ปตฺตา  วิเสส  วิปุลมชฺฌคา   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
ตีหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ ฯ  ปุน  สุภทฺทา   
                อฏเว  ปณฺฑปาตานิ  ย  ทาน  อทท  ปุเร   
                ทกฺขิเณยฺยสฺส  สงฺฆสฺส  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          ฯเปฯ   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ    
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พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปหูตกตกลฺยาณา  เต  เทเว  ยนฺตีติ  ปหตูกตกลฺยาณา   
มหาปุ ฺา  เต  นิมฺมานรติโน  เทเว  ยนฺติ  อุปฺปชชฺนวเสน 
คจฺฉนฺติ  ปาณิโน  สตฺตา  เยส  นิมฺมานรตีน  เทวาน  อนฺตเร 
ตฺว  อตฺตโน  ชาตึ  กิตฺตยิสฺสสิ  กเถสีติ  โยชนา ฯ   
        เกน  วณฺเณนาติ  เกน  การเณน ฯ  กีทิเสเนวาติ  เอวสทฺโท   
สมุจฺจยตฺโถ  กีทิเสน  จาติ  อตฺโถ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  
สุพฺพเตนาติ  สุนฺทเรน  วเตน  สุวิสุทฺเธน  สีเลนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อฏเว  ปณฺฑปาตานีติ  อฏนฺน  ภิกฺขูน  ทินฺนปณฺฑปาเต   
สนฺธาย  วทติ ฯ  อททนฺติ  อทาสึ ฯ   
                เอว  สุภทฺทาย  กถิเต  ปุน  ภทฺทา   
                อห  ตยา  พหุตเร  ภิกฺขู  ส ฺเต  พฺรหฺมจารโย   
                ตปฺเปสึ  อนฺนปาเนน  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
                ตยา  พหุตร  ทตฺวา  หีนกายูปคา  อห   
                กถ  ตฺว  อปฺปตร  ทตฺวา  วิเสส  วิปุลมชฌฺคา   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  ตยาติ  นิสฺสกฺเก  กรณวจน ฯ  ปุน  สุภททฺา   
                มโนภาวนีโย  ภิกฺขุ  สนฺทิฏโ  เม  ปุเร  อหุ   
                ตาห  ภตฺเตน  นิมนฺเตสึ  เรวต  อตฺตนฏม ฯ    
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                โส  เม  อตฺถปุเรกฺขาโร          อนุกมฺปาย  เรวโต   
                สงฺเฆ  เทหีติ  มโวจ                  ตสฺสาห  วจน  กร ึฯ   
                สา  ทกฺขิณา  สงฺฆคตา          อปฺปเมยฺเย  ปติฏ ิตา   
                ปคฺุคเลสุ  ตยา  ทินฺน          น  ต  ตว  มหปฺผลนฺติ   
อตฺตนา  กตกมฺม  กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  มโนภาวนีโยติ  มนวฑฺฒนโก  อุฬารคุณตาย 
สมฺภาวนีโย ฯ  สนฺทฏิโติ  นิมนฺตนวเสน  โพธิโต  กถิโต ฯ 
เตนาห  ตาห  ภตฺเตน  นิมนฺเตสึ  เรวต  อตฺตนฏมนฺติ  ต   
มโนภาวนีย  อยฺย  เรวต  อตฺตฏม  ภตฺเตน  อห  นิมนฺเตสึ ฯ   
        โส  เม  อตฺถปุเรกฺขาโรติ  โส  อยโฺย  เรวโต  ทานสฺส   
มหปุผลภาวกรเณน  มม  อตฺถปุเรกฺขาโร  หิเตสี.  สงฺเฆ  เทหีติ   
มโวจาติ  ยทิ  ตฺว  สุภทฺเท  อฏนฺน  ภิกฺขูน  ทาตุกามา  
ยสฺมา  ปุคฺคลคตาย  ทกฺขิณาย  สงฺฆคตา  เอว  ทิกขิฺณา 
มหปฺผลตรา  ตสฺมา  สงฺเฆ  เทหิ  สงฺฆ  อุทฺทิสฺสทาน  เทหีติ 
ม  อภาสิ ฯ  ตนฺติ  ต  ทาน ฯ   
        เอว  สภุทฺทาย  วุตฺเต  ภทฺทา  ตมตฺถ  สมฺปฏจฺิฉนฺตี  อุตฺตริ  
จ  ตถา  ปฏปิชฺชิตุกามา   
                อิทาเนวาห  ชานามิ                  สงฺเฆ  ทินฺน  มหปฺผล   
                สาห  คนฺตฺวา  มนุสฺสตฺต  วท ฺ ู  วีตมจฺฉรา   
                สงฺเฆ  ทานานิ  ทสฺสามิ          อปฺปมตฺตา  ปุนปฺปุนนฺติ    
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        คาถมาห ฯ  สุภทฺทา  ปน  อตฺตโน  เทวโลกเมว  คตา ฯ  
อถ  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สพฺเพ  เทเว  ตาวตึเส  อตฺตโน   
สรีโรภาเสน  อภิภุยฺย  วิโรจมาน  สุภทฺท  เทวธีตร  ทิสฺวา  
ต ฺจ  ตาส  กถาสลฺลาป  สุตฺวา  ตาวเทว  จ  สุภททฺาย  
อนฺตรหิตาย  ต  อย  นามาติ  อชานนฺโต   
                กา  เอสา  เทวตา  ภทฺเท          ตยา  มนฺตยเต  สห   
                สพฺเพ  เทเว  ตาวตึเส          วณฺเณน  อติโรจตีติ   
ภทฺท  ปุจฺฉิ ฯ  สาปสฺส   
                มนุสฺสภูตา  เทวินฺท  ปุพฺเพ  มานุสเก  ภเว   
                สหภริยา  จ  เม  อาสิ  ภคินี  จ  กนิฏ ิกา ฯ   
                สงฺเฆ  ทานานิ  ทตฺวาน  กตปุ ฺา  วิโรจตีติ   
กเถสิ ฯ  อถ  สกฺโก  ตสฺสา  สงฺฆคตาย  ทกฺขิณาย  มหปฺผลภาว  
ทสฺเสนฺโต  ธมฺม  กเถสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                ธมฺเมน  ปุพฺเพ  ภคินี  ตยา  ภทฺเท  วิโรจติ   
                ย  สงฺฆมฺหิ  อปฺปเมยฺเย  ปติฏาเปสิ  ทกฺขิณ ฯ   
                ปจฺุฉิโต  หิ  มยา  พุทฺโธ  คิชฺฌกูฏมฺห ิ ปพฺพเต   
                วิปาก  สวิภาคสฺส  ยตฺถ  ทนิฺน  มหปฺผล ฯ   
                ยชมานาน  มนุสฺสาน  ปุ ฺเปกฺขาน  ปาณิน   
                กโรต  โอปธิก  ปุ ฺ  ยตฺถ  ทินฺน  มหปฺผล ฯ   
                ต  เม  พุทฺโธ  วิยากาสิ  ชาน  กมฺมผล  สก   
                วิปาก  สวิภาคสฺส  ยตฺถ  ทนิฺน  มหปฺผล ฯ    
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                จตฺตาโร  จ  ปฏปินฺนา  จตฺตาโร  จ  ผเล   ิตา   
                เอส  สงฺโฆ  อุชุภูโต  ป ฺาสีลสมาหิโต ฯ   
                ยชมานาน  มนุสฺสาน  ปุ ฺเปกฺขาน  ปาณิน   
                กโรต  โอปธิก  ปุ ฺ  สงฺเฆ  ทินฺน  มหปฺผล ฯ   
                        เอโส  หิ  สงฺโฆ  วิปุโล  มหคฺคโต   
                        เอสปฺปเมยฺโย  อุทธีว  สาคโร   
                        เอเต  หิ  เสฏา  นรวีรสาวกา   
                        ปภงฺกรา  ธมฺมมุทีรยนติฺ ฯ   
                        เตส  สุทินนฺ  สุหุต  สุยฏิ   
                        เย  สงฺฆมุทฺทิสฺส  ททนฺติ  ทาน   
                        สา  ทกฺขิณา  สงฺฆคตา  ปติฏ ิตา   
                        มหปฺผลา  โลกวิทูน  วณฺณิตา ฯ   
                        เอตาทิส  ย ฺมนุสฺสรนฺตา   
                        เย  เวทชาตา  วิจรนฺติ  โลเก   
                        วิเนยฺย  มจฺเฉรมล  สมลู   
                        อนินฺทิตา  สคฺคมุเปนฺติ  านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมนาติ  การเณน  าเยน  วา ฯ  ตยาติ  
นิสฺสกฺเก  กรณวจน ฯ  อิทานิ  ต  ธมฺเมนาติ  วุตฺตการณ  
ทสฺเสตุ  ย  สงฺฆมฺหิ  อปฺปเมยฺเย  ปติฏาเปสิ  ทกฺขิณนฺติ   
วุตฺต ฯ  อปฺปเมยฺเยติ  คุณานุภาวสฺส  อตฺตนิ  กตาน  การาน    
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ผลวิเสสสฺส  จ  วเสน  ปมณิิตุ  อสกฺกุเณยฺเย ฯ   
        อย ฺจ  อตฺโถ  ภควโต  สมฺมุขา  จ  สุโต  สมฺมขุา  จ   
ปฏิคฺคหิโตติ  ทสฺเสนฺโต  ปุจฺฉิโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ 
ยชมานานนฺติ ททนฺตานฯ  ปุ ฺเปกฺขาน  ปาณินนฺติ  อนุนาสิกโลป 
กตฺวา  นิทฺเทโส  ปุ ฺผล  อากงฺขนฺตาน  สตฺตาน ฯ  โอปธิกนฺติ   
อุปธิ  นาม  ขนฺธา  อุปธิสฺส  กรณสีล  อุปธิปโยชนนฺติ  วา  
โอปธิก  อตฺตภาวชนก  ปฏิสนฺธิปวตฺติวิปากทายก ฯ   
        ชาน  กมฺมผล  สกนติฺ  สตฺตาน  สก  สก  ยถาสก  
ปุ ฺ  ปุ ฺผล ฺจ  หตฺถตเล  อามลก  วิย  ชานนฺโต ฯ  
สกนฺติ  วา  ยการสฺส  กการ  กตฺวา  วุตฺต  สย  อตฺตนาติ   
อตฺโถ ฯ   
        ปฏิปนนฺาติ  ปฏิปชชฺมานา  มคฺคฏาติ  อตฺโถ ฯ  
อุชุภูโตติ  อุชุปฏิปตฺติยา  อุชุภาว  ปตฺโต  ทกฺขิเณยฺโย  ชาโต ฯ   
ป ฺาสีลสมาหิโตติ  ป ฺาย  สีเลน  จ  สมาหิโต  ทฏิ ิสีล- 
สมฺปนฺโน  อริยาย  ทฏิ ิยา  อริเยน  สีเลน  จ  สมนนฺาคโต ฯ   
เตนาปสฺส  ปรมตฺถสงฺฆภาวเมว  วิภาเวติ ฯ  ทิฏ ิสีลสาม ฺเน   
สงฺฆฏิตตฺตา  หิ  สงฺโฆ ฯ  อถ  วา  สมาหิต  สมาธิ  ป ฺา  
สีล  สมาหิต ฺจ  อสฺส  อตฺถีติ  ป ฺาสีลสมาหิโต ฯ  เตนสฺส   
สีลาทิธมฺมกฺขนฺธตฺตยสมฺปนฺนตาย  อคฺคทกฺขิเณยฺยภาว  วิภาเวติ ฯ   
        วิปุโล  มหคฺคโตติ  คุเณหิ  มหตฺต  คโตติ  มหคฺคโต ฯ  
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ตโต  เอว  อตฺตนิ  กตาน  การาน  ผลเวปุลฺลเหตุตาย  วิปุโล ฯ   
อุทธีว  สาคโรติ  ยถา  อุทก  เอตฺถ  ธียตีติ  อุทธีติ  ลทฺธนาโม   
สาคโร  เอตฺตกานิ  อุทกาฬฺหกานีติอาทินา  อุทกโต  อปฺปเมยฺโย   
เอวเมส  คุณโตติ  อตฺโถ ฯ  เอเต  หีติ  หิสทโฺท  อวธารเณ   
นิปาโต ฯ  เอเต  เอว  เสฏาติ  อตฺโถ ฯ  วุตฺต  เหต  ยาวตา 
ภิกฺขเว  สงฺฆา  วา  คณา  วา  ตถาคตสาวกสงฺโฆ  เตส   
อคฺคมกฺขายตีติ ฯ  นรวีรสาวกาติ  นเรสุ  วีริยสมปฺนฺนสฺส  
นรสฺส สาวกา ฯ  ปภงฺกราติ  โลกสฺส  าณาโลกกรา ฯ   
ธมฺมมุทีรยนตีฺติ  ธมฺม  อุทฺทิสนฺติ ฯ  กถ  ธมฺมสามินา  หิ  
ธมฺมปชฺโชโต  อริยสงฺเฆ  ปโต ฯ   
        เย  สงฺฆมุทฺทิสฺส  ททนฺติ  ทานนฺติ  เย  สตฺตา  อริยสงฺฆ  
อุทฺทิสฺส  สมมฺุติสงฺเฆ  อนฺตมโส  โคตฺรภุปุคฺคเลสุป  ทาน  ททนฺติ  
ต  ทาน  สวิภาควเสน  ทินฺนมฺป  สุทนิฺน  อาหุนปาหุนวเสน  
หุตมฺป  สุหุต  มหายาควเสน  ยฏิมฺป  สุยิฏเมว  โหติ ฯ  
กสฺมา  ยสฺมา  สา  ทกฺขิณา  สงฺฆคตา  ปติฏ ิตา  มหปฺผลา  
โลกวิทูน  วณฺณิตาติ  โลกวิทูหิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ  น  
เตฺววาห  อานนฺท  เกนจิ  ปริยาเยน  สงฺฆคตาย  ทกฺขิณาย   
ปาฏิปุคฺคลิก  ทกฺขิณ  มหปฺผลตร  วทามิ ฯ  ปุ ฺ  อากงฺขมานาน   
สงฺโฆ  เว  ยชต  มุข ฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ  จ   
อาทินา  มหปฺผลตา  วณฺณิตา  ปสตฺถา  โถมิตาติ  อตฺโถ ฯ    
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        เอตาทิส  ย ฺมนุสฺสรนฺตาติ  เอตาทิส  สงฺฆ  อุทฺทิสฺส 
อตฺตนา  กต  ทาน  อนุสฺสรนฺตา ฯ  เวทชาตาติ  ชาตโสมนสฺสา ฯ 
วิเนยฺย  มจฺเฉรมล  สมูลนติฺ  มจฺเฉรเมว  จิตฺตสฺส  มลินภาวกรณโต 
มจฺเฉรมล  อถ  วา  มจฺเฉร ฺจ  อ ฺ  อิสฺสาโลภโทสาทิมล ฺจาติ  
มจฺเฉรมล ฯ  ต ฺจ  อวิชฺชาวิจิกิจฺฉาวิปลฺลาสาทีหิ  สห   
มูเลหีติ  สมลู  วิเนยฺย  วินยิตฺวา  วิกฺขมฺเภตฺวา  อนินฺทิตา   
สคฺคมุเปนฺติ  านนฺติ  โยชนา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                อิม  ปน  สพฺพ  ปวตฺตึ  สกโฺก  เทวานมินฺโท  ททฺทลลฺ- 
มานา  วณฺเณนาติอาทินา  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  
อาจิกฺขิ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ 
ภควา  ตมตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม   
เทเสสิ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสติี ฯ   
                ททฺทลฺลวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                                เสส(๑)วตีวิมานวณฺณนา   
        ผลิกรชตเหมชาลฉนฺนนฺติ  เปสวตีวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  สมเยน  
มคเธสุ  นาลกคาเม  เอกสฺมึ  คหปติมหาสารกุเล  เปสวตี  นาม  
กุลสุณฺหา  อโหสิ ฯ  สา  กิร  กสฺสปสสฺ  ภควโต  โยชนิเก   
กนกถูเป  กยริมาเน  ทาริกา  หุตฺวา  มาตรา  สทฺธึ  เจติยฏาน   
คนฺตฺวา  มาตร  ปุจฺฉิ  กึ  อิเม  อมฺม  กโรนฺตีติ ฯ  เจติย  กาตุ   
สุวณฺณิฏกา  กโรนฺตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  ทาริกา  ปสนนฺมานสา  
มาตร  อาห  อมฺม  มม  คีวาย  อิท  โสวณฺณมย  ขุทฺทกปลนฺธน  
อตฺถิ  อิมาห  เจติยตฺถาย  เทมีติ ฯ  มาตา  สาธุ  เทหีติ  วตฺวา  ต   
คีวโต  โอมุ ฺจิตฺวา  สุวณฺณการสฺส  หตฺเถ  อทาสิ  อิท  อิมาย  
ทาริกาย  ปรจฺิจชิต  อิมมฺป  ปกฺขิปตฺวา  อิฏก  กโรหีติ  
สุวณฺณกาโร  ตถา  อกาสิ ฯ  สา  ทาริกา  อปรภาเค  กาล  
กตฺวา  เตเนว  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  สุคติยเยว   
อปราปร  สสรนฺตี  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  นาลกคาเม  
นิพฺพตฺตา  อนุกฺกเมน  ทวฺาทสวสฺสิกา  ชาตา ฯ   
        สา  เอกทิวส  มาตรา  เปสิต  มลู  คเหตฺวา  เตลตฺถาย  
อ ฺตร  อาปณ  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  จ  อาปเณ  อ ฺตโร   
กุฏมฺพิยปุตฺโต  ปตรา  นทิหิตฺวา  ปต  พหุ  หริ ฺสุวณฺณ    
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มุตฺตามณิรตนานิ  จ  คเหตุ  อุทฺธรนฺโต  อาปณิโก  กมฺมพเลน   
กถลปาสาณสกฺขรรูเปน  อุปฏหนฺตานิ  ทิสฺวา  ตโต  เอกเทส   
ปุ ฺวนฺตาน  วเสน  หริ ฺสุวณฺณาทิ  ภวิสฺสตีติ  วีมสิตุ  ราสึ   
กตฺวา  เปสิ ฯ  อถ  น  สา  การิกา  ทิสวฺา  กสฺมา  อาปเณ  
รตนานิ  เอว  ปตานิ  นนุ  นาม  สมฺมเทว  ปฏิสาเมตพฺพานีติ  
อาห ฯ  อาปณิโก  ต  สุตฺวา  มหาปุ ฺา  อย  ทารกิา  อิมิสฺสา   
วเสน  สพฺพมิท  หิร ฺาทิ  เอว  หุตฺวา  อมฺหาก  วินิโยค  
คมิสฺสติ  สงฺคณฺหิสฺสามิ  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺสา  มาตุ  สนฺติก   
คนฺตฺวา  อิม  ทาริก  มยฺห  ปุตฺตสฺสตฺถาย  เทหีติ  วาเรตฺวา  พหุธน   
ทตฺวา  อาวาหวิวาห  กตฺวา  ต  อตฺตโน  เคห  อาเนสิ ฯ   
อถสฺสา  สีลาจาร  ตฺวา  ภณฺฑาคาร  วิวริตฺวา  กึ  เอตฺถ  ปสฺสสติี   
วตฺวา  ตาย  หิร ฺสุวณฺณมณิเมว  ราสิกต  ปสฺสามีติ  วุตฺเต  เอตานิ   
อมฺหาก  กมมฺพเลน  อนตฺรธายนฺตานิ  ตว  ปุ ฺวิเสเสน  ปุน   
วิเสสานิ  ชาตานิ  ตสฺมา  อิโต  ปฏาย  อิมสฺมึ  เคเห  สพฺพ  ตฺวเยว   
วิจาเรหิ ฯ ตยา  ทินฺนเมว  มย  ปริภุ ฺชิสฺสามาติ  วตฺวา  ตโต  
ปภุติ  ต  เปสวตีติ  โวหรสึุ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ  อตฺตโน  
อายุสงฺขาราน  ปรกิฺขีณภาว  ตฺวา  มยฺห  มาตุยา รปูสารี 
พฺราหฺมณิยา  โปสาวนิกมูล  ทตฺวา  ปรนิิพฺพายิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา    
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ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปรินิพฺพาน  อนุชานาเปตฺวา  สตฺถุ   
อาณาย  มหนฺต  ปาฏิหาริย  ทสฺเสตฺวา  อเนเกหิ  ถติุสหสฺเสหิ   
ภควนฺต  โถเมตฺวา  ยาว  ทสฺสนวิสยาติกฺกมา  อภิมุโขว  
อปกฺกมิตฺวา  ปุน  วนฺทิตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  วิหารา  นิกฺขมฺม 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  โอวาท  ทตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
สมสฺสาเสตฺวา  จตสฺโสป  ปริสา  นิวตฺเตตฺวา  อนุกฺกเมน  
นาลกคาม  ปตฺวา  มาตร  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปตฺวา  
ปจฺจูสสมเย  ชาโตวรเก  ปรินิพฺพายิ ฯ  ปรินิพฺพุตสสฺ   
จสฺส  สรีรสกฺการกรณวเสน  เทวา  เจว  มนุสฺสา  จ  สตฺตาห   
วีตินาเมสุ  อครุจนฺทนาทีหิ  หตฺถสตุพฺเพธ  จิตกมกสุ ฯ   
        เสสวตีป  เถรสฺส  ปรินิพฺพาน  สตฺุวา  คนฺตฺวา   
ปูเชสฺสามีติ  สุวณฺณปุปฺเผหิ  คนฺธชาเตหิ  จ  ปรูิตานิ  
จงฺโกฏกานิ  คาหาเปตฺวา  คนฺตุกามา  สสุร  อาปุจฺฉิตฺวา  เตน 
ตฺว  ครุภารา  ตตฺถ  จ  มหาชนสมฺมทฺโท  ปุปฺผคนฺธานิ  
เปเสตฺวา  อิเธว  โหหีติ  วุตฺตาป  สทฺธาชาตา  ยทิป  เม  
ตตฺถ  ชีวิตนฺตราโย  สิยา  คนฺตฺวาว  ปูชาสกฺการ  กริสฺสามีติ  
ต  วจน  อคฺคเหตฺวา  สปริวารา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  คนฺธปุปฺผาทีหิ  
ปูเชตฺวา  กต ฺชลี  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย  เถร  ปูเชตุ  
อาคตาน  ราชปริสาน  หตฺถี  มตฺโต  หุตฺวา  ต  ปเทส  
อุปค ฺฉิ ฯ  ต  ทิสฺวา  มรณภยภีเตสุ  มนุสฺเสสุ  ปลายนฺเตสุ 
ชนสมฺมทฺเทน  ปติต  เปสวตึ  มหาชโน  อกกฺมิตฺวา  มาเรสิ ฯ  สา   
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ปูชาสกฺการ  กตฺวา  เถรคตาย  สทฺธาย  สมฺปนฺนจิตฺตา  เอว 
กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ  อจฺฉราสหสฺส ฺจสฺสา 
ปริวาโร  อโหสิ ฯ   
        สา  ตาวเทว  อตฺตโน  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  
กีทิเสน  นุ  โข  ปุ ฺเน  มยา  เอสา  ลทฺธาติ  ตสฺสา  เหตุ   
อุปธาเรนฺตี  เถร  อุทฺทิสฺส  กต  ปชูาสกกฺาร  ทิสฺวา  รตนตฺตเย  
อภิปฺปสนฺนมานสา  สตฺถาร  วนฺทิตุ  อจฺฉราสหสฺสปริวุตา   
สฏ ิสกฏภาราลงฺการปฏมิณฺฑิตตฺตภาวา  สุมหติยา  เทวิทฺธิยา   
จนฺโท  วิย  จ  สูรโิย  วิย  จ  ทส  ทิสา  โอภาสยมานา  
สห  วิมาเนน  อาคนฺตฺวา  วิมานโต  โอรุยฺห  ภควนตฺ  วนฺทิตฺวา   
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  อายสฺมา  วงฺคีโส   
ภควโต  สมีเป  นิสินฺโน  ภควนฺต  เอวมาห  ปฏิภาติ  ม  ภควา   
อิมิสฺสา  เทวตาย  กตกมฺม  ปุจฺฉิตุนฺติ ฯ  ปฏิภาตุ  ต  วงฺคีสาติ  
ภควา  อโวจ ฯ  อถ  อายสฺมา  วงฺคีโส  ตาย  เทวตาย  กตกมฺม   
ปุจฺฉิตุกาโม  ปม  ตาวสฺสา  วิมาน  สวณฺเณนฺโต  อาห   
                ผลิกรชตเหมชาลฉนฺน   
                วิวิธจิตฺรตลมทฺทส  สุรมฺม   
                พฺยมฺห  สุนิมฺมติ  โตรณูปปนฺน   
                รุจกุปกิณฺณมิท  สุภ  วิมาน ฯ   
                ภาติ  จ  ทส  ทสิา  นเภว  สรูิโย   
                สรเท  ตโมนโุท  สหสฺสรสี    
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                ตถา  ตปติ  มทิ  ตว  วิมาน   
                ชลมิว  ธูมสโิข  นิเส  นภคฺเค ฯ   
                มสุตีว  นยน  สเตรตาว   
                อากาเส  ปตมิท  มนุ ฺ   
                วีณามุรชสมฺมตาฬฆุฏ   
                อิทฺธ  อินฺทปุร  ยถา  ตเวท ฯ   
                ปทุมกุมุทอุปฺปลกุวลย   
                โยธิกพนฺธุกโนชกา  จ  สนฺติ   
                สาลกุสุมิตปุปฺผิตา  อโสกา   
                วิวิธทุมคฺคสุคนฺธเสวิตมิท ฯ   
                สฬลลพุชภุชกสยุตฺตา   
                กสุกสุผุลฺลิตลตาวลมฺพินีหิ   
                มณิชาลสทิสา  ยสสฺสินี   
                รมฺมา  โปกฺขรณี  อุปฏ ิตา  เต ฯ   
                อุทกรุหา  จ  เยตฺถิ  ปปฺุผชาตา   
                ถลชา  เย  จ  สนฺติ  รุกฺขชาตา   
                มานุสกาอมานุสฺสกา  จ  ทพฺิพา   
                สพฺเพ  ตุยฺห  นิเวสนมฺหิ  ชาตา ฯ   
                กสิฺส  สยมทมสฺสย  วิปาโก   
                เกนาสิ  กมฺมผเลนิธูปปนฺนา    
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                ยถา  จ  เต  อธิคตมิท  วิมาน   
                ตทนุปท  อวจาสิฬารปเมฺหติ ฯ   
        ตตฺถ  ผลิกรชตเหมชาลฉนฺนนฺติ  ผลิกมณีหิ  รชตเหมชาเลหิ  
จ  ฉาทิต  ผลกิมณิมยาหิ  ภิตฺตีหิ  รชตเหมมเยหิ  ชาเลหิ  จ   
สมนฺตโต  เหฏา  จ  อุปริ  จ  ฉาทิต  วิวิธวณฺณาน  วิจิตฺต- 
สนฺนิเวสาน ฺจ  ตลาน  ภูมีน  วเสน  วิวิธจิตฺรตล  อทฺทส  
ปสฺสึ ฯ  สุรมฺมนฺติ  สุฏ ุ  รมณีย ฯ  วิหริตุกามา  วสนฺติ  เอตฺถาติ  
พฺยมฺห  ภวน ฯ  โตรณูปปนฺนนฺติ  วิวิธมาลากมฺมาทิวิจิตฺเตน  
สตฺตรตนมเยน  โตรเณน  อุเปต ฯ  โตรณนฺติ  วา  ทวฺารโกฏ- 
กปาสาทสฺส  นาม  เตน  จ  อเนกภูมเกน  วิจิตฺตากาเรน   
ต  วิมาน  อุเปต ฯ  รุจกุปกิณฺณนฺติ  สวุณฺณวาลิกาหิ  
โอกิณฺณงฺคณ ฯ  วาลิกสทิสา  หิ  สุวณฺณขณฺฑา  รุจา  นาม 
รุจเมว  รุจกนฺติ  วุตฺต ฯ  สุภนฺติ  โสภติ  สุฏ ุ  ภาตีติ  วา  
สุภ ฯ  วิมานนฺติ  วิสิฏมาน  ปมาณโต  มหนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ภาตีติ  โชตติ  อุชฺชลติ ฯ  นเภว  สูริโยติ  อากาเส  อาทิจฺโจ 
วิย ฯ  สรเทติ  สรทสมเย ฯ  ตโมนโุทติ  อนฺธการวิทฺธสโน ฯ 
ตถา  ตปติ  มิทนฺติ  ยถา  สรทกาเล  สหสฺสรสี  สรูโิย  ตถา 
ตปติ  ทิพฺพติ  อิท  ตว  วิมาน  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  ชลมิว  
ธูมสิโขติ  ชลนฺโต  อคฺคิ  วิย ฯ  อคฺคิ  หิ  ตสฺส  อคฺคโต   
ธูโม  ป ฺายตีติ  ธูมสิโข  ธูมเกตูติ  จ  วุจฺจติ ฯ  นิเสติ   
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นิสติ ฯ รตฺติยนฺติ  อตฺโถ ฯ  นภคฺเคติ  นภโกฏาเส ฯ 
อากาสปเทเสติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นคคฺเคติ  วา  ปาโ   
ปพฺพตสิขเรติ  อตฺโถ ฯ  อิท  ตว  วิมานนฺติ  โยชนา ฯ   
        มุสตี ว  นยนนฺติ  อติวิย  อตฺตโน  ปภสฺสรตาย  ปฏิหนนฺต   
ทสฺสนกิจฺจ  กาตุ  อเทนฺต  โอโลเกนฺตาน  จกฺขุ  มสุติ  วิย ฯ  
เตนาห  สเตรตา   วาติ ฯ   วิชชฺุลตา  วิยาติ  อตฺโถ ฯ   
วีณามุรชสมฺมตาฬฆุฏนฺติ  มหตีอาทิวีณาน  เภริอาทิปฏหาน   
หตฺถตาฬกสตาฬาน ฺจ  สทฺเทหิ  โฆสิต  เอกนินฺนาท ฯ   
อิทฺธนฺติ  เทวปุตฺเตหิ  เทวธีตาหิ  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  จ  สมิทฺธ ฯ   
อินฺทปุร  ยถาติ  สุทสฺสนนคร  วิย ฯ   
        ปทุมานิ  จ  กุมุทานิ  จ  อุปฺปลานิ  จ  กุวลยานิ  จ   
ปทุมกุมุทอุปฺปลกุวลยนติฺ  เอกตฺตวเสน  วุตฺต ฯ  อตฺถีติ  
วจน  ปริณาเมตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ปทุมคฺคหเณน  
ปุณฺฑรีกมฺป  คหิต  กุมุทคฺคหเณน  เสตรตฺตเภทานิ  สพฺพานิ 
กุมุทานิ  อุปปฺลคฺคหเณน  รตฺตอุปฺปล  สพฺพา  วา  อุปฺปลชาติ   
กุวลยคฺคหเณน  นีลุปฺปลเมว  คหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
โยธิกพนฺธุกโนชกา  จ  สนฺตีติ  จกาโร  นิปาตมตฺต   
โยธิกพนฺธุชวีกอโนชกรกฺุขา  จ  สนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ  
อโนชกาป  สนฺตีติ  ปา  วตฺวา  อโนชกาปติ  วุตฺต  โหตีติ  
อตฺถ  วทนฺติ ฯ  สาลกุสุมติปุปฺผิตา  อโสกาติ  สาลา  กุสุมิตา  
ปุปฺผิตา  อโสกาติ   
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โยเชตพฺพ ฯ  วิวิธทุมคฺคสุคนฺธเสวิตมิทนฺติ  นานาวิธาน   
อุตฺตมรุกฺขาน  โสภเนหิ  คนฺเธหิ  เสวิต  ปริภาวิต  อิท  เต 
วิมานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        สฬลลพุชภุชกสยุตฺตาติ  ตีเร   ิเตหิ  สฬเลหิ  ลพุเชหิ   
ภุชกรุกฺเขหิ  จ  สหิตา ฯ  ภุชโก  นาม  เอโก  สุคนฺธรุกฺโข  
เทวโลเก  จ  คนฺธมาทเน  จ  อตฺถิ  อ ฺตฺถ  นตฺถีติ  
วทนฺติ ฯ  กุสกสุผุลฺลิตลตาวลมฺพินีหีติ  กุสเกหิ  ตาลนาฬิเกราทีหิ   
ติณชาตีหิ  โอลมฺพมานาหิ  สนฺตานกวลฺลิอาทีหิ  สุฏ ุ  กุสุมิตลตาหิ   
จ  สยุตฺตาติ  โยชนา ฯ  มณิชาลสทิสาติ  มณิชาลสทิสชลา ฯ   
มณิชลสทิสาติป  ปาฬิ  มณิสทิสชลาติ  อตฺโถ ฯ  ยสสฺสินีติ  
เทวตาย  อาลปน ฯ  อุปฏ ิตา  เตติ  ยถาวุตฺตคุณา  รมณียา   
โปกฺขรณี  ตว  วิมานสมีเป   ิตา ฯ   
        อุทกรุหาติ  ยถาวุตฺเต  ปทุมาทิเก  สนฺธาย  วทติ ฯ  เยตฺถีติ  เย   
อตฺถิ ฯ  ถลชาติ  โยธิกาธิกา ฯ  เย  จ  สนตีฺติ  เย  อ ฺเป   
รุกฺขชาตา  ปุปฺผูปคา  จ  ผลูปคา  จ  เตป  ตว  วิมานสมีเป  
สนฺติเยว ฯ   
        กิสฺส  สยมทมสฺสย  วิปาโกติ  กายสยมาทีสุ  กีทิสสฺส  
สยมสฺส  อินทฺฺริยทมนาทีสุ  กีทิสสฺส  ทมสฺส  อย  วิปาโก ฯ   
เกนาสีติ  อ ฺเมว  อุปปตฺตินิพฺพตฺตก  อ ฺ  อุปโภคสุข- 
นิพฺพตฺตก  โหตีติ  เกนาสิ  กมฺมผเลนิธปูปนฺนาติ  วตฺวา   
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ปุน  ยถา  จ  เต  อธิคตมิท  วิมานนฺติ  อาห ฯ  ตตฺถ  
กมฺมผเลนาติ  กมฺมผเลน  วิปจฺจิตุ  อารทฺเธนาติ  วจนเสโส ฯ 
อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  เจต  กรณวจน ฯ  ตทนุปท  อวจาสีติ   
ต  กมฺม  มยา  วุตฺตปทสฺส  อนุปท  อนุรูปปท  กตฺวา  กเถยฺยาสิ ฯ   
อฬารปเมฺหติ  พหลสหตปขุเม  โคปขุเมติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อถ  เทวตา  อาห   
                ยถา  จ  เม  อธิคตมิท  วิมาน   
                โก ฺจมยูรจโกรสงฺฆจริต   
                ทพฺิยปลวหสราชจิณฺณ   
                ทชิการณฺฑวโกกิลาภินทิต ฯ   
                นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธา   
                ปาฏลิชมฺพุอโสกรุกฺขวนฺต   
                ยถา  จ  เม  อธิคตมิท  วิมาน   
                ต  เต  ปเวทยามิ  สุโณห ิ ภนเฺต ฯ   
                มคธวรปุรตฺถิเมน   
                นาลกคาโม  นาม  อตฺถ ิ ภนฺเต   
                ตตฺถ  อโหส ึ ปุเร  สุณิสา   
                เปสวตีติ  ตตฺถ  ชานึสุ  มม ฯ   
                สาหมปจิตตฺถธมฺมกุสล   
                เทวมนุสฺสปูชิต  มหนฺต    
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                อุปติสฺส  นิพฺพุต  อปฺปเมยฺย   
                มทุิตมนา  กุสุเมหิ  อพฺภุกิรึ ฯ   
                ปรมคติคต ฺจ  ปูชยิตฺวา   
                อนฺติมเทหธร  อิสึ  อุฬาร   
                ปหาย  มานุสก  สมุสฺสย   
                ติทสคตา  อิธ  มาวสามิ  านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โก ฺจมยูรจโกรสงฺฆจริตนฺติ  สารสสขิณฺฑิกุมฺภการ- 
กุกฺกุฏคเณหิ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจริต ฯ  ทิพฺยปลวหสราชจิณฺณนฺติ  
อุทเก  ปลวิตฺวา  วิจรณโต  ปลวาติ  ลทธฺนาเมหิ  อุทกสกุเณหิ   
หสราเชหิ  จ  ตหึ  ตหึ  วิจริต ฯ  ทชิการณฺฑวโกกิลาภินทิตนฺติ   
การณฺฑเวหิ  กาทมฺเพหิ  โกกิเลหิ  อ ฺเหิ  จ  ทิเชหิ   
อภินาทิต ฯ   
        นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธาติ  นานาวิธสาขาปสาขวนฺตา   
นานาปฺผรุกฺขา  นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขา  เตหิ  วิวิธ  
จิตฺตาการ  วิจิตฺตสนฺนิเวส  นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธา ฯ   
วิวิธนฺติ  วตฺตพฺเพ  วิวิธาติ  หิ  วุตฺต ฯ  สนฺตานกาติ  หิ  
กามวลฺลิโย  นานาวิธปุปฺผรุกฺขา  จ  วิวิธา  เอตฺถ  สนฺติ  
เตหิ  วา  วิวิธนฺติ  นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธา ฯ  นานา- 
สนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธ  ปาฏลิชมฺพุอโสกรุกขวนฺตนฺติ  จ  เกจิ  
ปนฺติ ฯ  เตหิ  ปุปฺผรุกฺขา  สนฺตีติ  ปท  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ    
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ปุปฺผรุกฺขาติ  วา  อวิภตฺติกนิทฺเทโส  ปุปฺผรุกฺขนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        มคธวรปุรตฺถิเมนาติ  มคธวเร  ปรุตฺถิเมน  อภิสมฺโพธิฏาน- 
ตาย  อุตฺตเม  มคธรฏเ  ปุรตฺถิมทิสาย ฯ  ตตฺถ  อโหสึ  ปุเร   
สุณิสาติ  ปุพฺเพ  อห  ตสมฺึ  นาลกคาเม  เอกสฺมึ  คหปติกุเล  
สุณิสา  สุณฺหา  อโหสึ ฯ   
        สาติ  สย ฯ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  กสุโลติ  อตฺถธมฺม- 
กุสโล  ภควา ฯ  อปจิโต  อตฺถธมฺมกุสโล  เอเตนาติ  อปจิตตฺถ- 
ธมฺมกุสโล  ธมฺมเสนาปติ  ต ฯ  อปจิต  วา  อปจโย  นิพฺพาน  
ตสฺมึ  อวสิฏอตฺถธมฺเม  จ  กุสล  อปจิเต  วา  ปูชนีเย   
อตฺเถ  ธมฺเม  นิโรเธ  มคฺเค  จ  กุสล ฯ  มหนฺเตหิ  อุฬาเรหิ   
สีลกฺขนฺธาทีหิ  สมนฺนาคตตฺตา  มหนฺต ฯ  กุสุเมหีติ  รตนมเยหิ   
อิตเรหิ  จ  กสุุเมหิ ฯ   
        ปรมคติคตนฺติ  อนุปาทิเสสนิพฺพาน  ปตฺต ฯ  สมุสฺสยนฺติ  
สรีร ฯ  ติทสคตาติ  ติทสภวน  คตา ฯ  ตาวตึส  เทวนิกาย   
อุปปนฺนา ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  เทวโลเก ฯ  อาวสามิ  านนฺติ  อิม   
วิมาน  อธิวสามิ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  อายสฺมตา  วงฺคีเสน  เทวตาย  จ  กถิตกถามคฺค  
อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  ภควา  สมฺปตฺตปริสาย  วิตฺถาเรน  ธมฺม  
เทเสสิ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสติี ฯ   
                เปสวตีวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________  
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                        มลฺลิกาวิมานวณฺณนา   
        ปตวตฺเถ  ปตธเชติ  มลฺลิกาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ ฯ 
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนมาทึ  กตฺวา  ยาว  สุภทฺทปริพฺพาชกวินยนา   
กตพุทฺธกิจฺเจ  กุสินาราย  อุปวตฺตเน  มลฺลราชูน  สาลวเน   
ยมกสาลานมนฺตเร  วิสาขปุณฺณมาย  ปจฺจูสเวลาย  อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  โลกนาเถ  เทวมนุสฺเสหิ  ตสฺส   
สรีรปูชาย  กยิรมานาย  ตทา  กุสินาราย  วสมานา  พนฺธุลมลฺลสสฺ   
ภริยา  มลลฺราชปุตฺตี  มลลฺิกา  นาม  อุปาสิกา  สทฺธา  ปสนฺนา   
วิสาขาย  มหาอุปาสิกาย  ปสาธนสทิส  อตฺตโน  มหาลตาปสาธน   
คนฺโธทเกน  โธวิตฺวา  ทุกูลจุมฺพฏเกน  มชชฺิตฺวา  อ ฺ ฺจ  
พหุ  คนฺธมาลาทึ  คเหตฺวา  ภควโต  สรีร  ปูเชสิ ฯ  
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปน  มลลฺิกาวตฺถุ  
ธมฺมปทวณฺณนาย  อาคตเมว ฯ   
        สา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ ฯ 
เตน  ปูชานุภาเวน  อสฺสา  อ ฺเหิ  อสาธารณา  อุฬารา   
ทิพฺพสมฺปตฺติ  อโหสิ ฯ  วตฺถาลงฺการวิมานานิ  สตฺตรตน- 
สมุชฺชลานิ  วิเสสโต  สิงฺคีสุวณฺโณภาสานิ  อติวิย  ปภสฺสรานิ   
สพฺพา  ทิสา  อาสิ ฺจมานาว  สุวณฺณรสธาราป ฺชรา  กโรนฺติ ฯ   
อถายสฺมา  นารโท  เทวจาริก  จรนฺโต  ต  ทิสฺวา  
อุปค ฺฉิ ฯ  สา  ต  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห 
อฏาสิ ฯ  โส  ต    
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                ปตวตฺเถ  ปตธเช  ปตาลงฺการภูสิเต   
                ปตนฺตราหิ  วคฺคูหิ  อปฬนฺธาว  โสภสิ ฯ   
                กา  กมฺพุกายูรธเร  ก ฺจนาเวฬภูสิเต   
                เหมชาลกส ฺฉนฺเน  นานารตนมาลินี ฯ   
                        โสวณฺณมยา  โลหิตงฺคมยา  จ   
                        มุตฺตามยา  เวฬุริยมยา  จ   
                        มสารคลลฺา  สหโลหิตงฺคา   
                        ปาเรวตกฺขีหิ  มณีหิ  จิตฺตตา ฯ   
                        โกจิ  โกจิ  เอตฺถ  มยรูสุสฺสโร   
                        หสสฺสร ฺโ  กรวีกสสฺุสโร   
                        เตส  สโร  สุยฺยติ  วคฺคุรูโป   
                        ป ฺจงฺคิก  ตูริยมิวปฺปวาทิต ฯ   
                รโถ  จ  เต  สโุภ  วคฺคุ  นานารตนจิตฺติโต   
                นานาวณฺณาหิ  ธาตูหิ  สุวิภตฺโตว  โสภติ   
                        ตสฺมึ  รเถ  ก ฺจนพิมฺพวณฺเณ   
                        ยา  ตฺว   ิตา  ภาสสิม  ปเทส   
        เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข          กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  ปตวตฺเถติ  ปริสุทฺธจามีกรปภสฺสรตาย  ปโตภาส- 
นิวาสเน ฯ  ปตธเชติ  วิมานทฺวาเร  รเถ  จ  สมุสฺสติเหมมย-  
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วิปุลเกตุภาวโต  ปโตภาสธเช ฯ  ปตาลงฺการภูสิเตติ  ปโตภาเสหิ 
อาภรเณหิ  อลงฺกเต ฯ  สติป  อลงฺการาน  นานาวิธรสิชาล- 
สมุชฺชลวิวิธรตนวิจิตฺตภาเว  ตาทิสสุจริตวิเสสนิพฺพตฺตตาย  ปน   
สุปริสุทฺธจามีกรมรีจิชาลวิชฺโชติตตฺตา  วิเสสโต  ปตนิภาสานิ   
ตสฺสา  อาภรณานิ  อเหสุ ฯ  ปตนฺตราหีติ  ปตวณฺเณหิ  อุตฺตริเยหิ ฯ   
สนฺตรุตฺตรปรม  เตน  ภิกขฺุนา  ตโต  จีวร  สาทิตพฺพนฺติ  อาทีสุ   
นิวาสเน  อนฺตรสทฺโท  อาคโต  อิธ  ปน  อนฺตรสาฏกาติ  อาทีสุ  วิย   
อุตฺตริเย  ทฏพฺโพ ฯ  อนตฺรา  อุตฺตริย  อุตฺตราสงฺโค   
อุปสมฺพฺยานนฺติ  ปริยายสทฺทา  เอเต ฯ  วคฺคูหีติ  โสภเนหิ   
สณฺหมฏเหิ ฯ  อปลนฺธาว  โสภสีติ  ตฺว  อิเมหิ  อลงฺกาเรหิ   
อนลงฺกตาป  อตฺตโน  รูปสมฺปตฺติยาว  โสภสิ  เต  ปน  อลงฺการา  
ตว  สรีร  ปตฺวา  โสภนฺติ  ตสฺมา  อนลงฺกตาป  ตฺว   
อลงฺกตสทิสีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        กา  กมพฺุกายูรธเรติ  กา  ตฺว  กตรเทวนิกายปริยาปนฺนา 
สุวณฺณมยปริหารกธเร  สุวณฺณมยเกยูรธเร  วา ฯ  กมฺพุปริหารกนฺติ 
จ  หตฺถาลงฺการวิเสโส  วุจฺจติ ฯ  กายูรนฺติ  ภุชาลงฺการวิเสโส ฯ  
อถ  วา  กมฺพูติ  สุวณฺณ  ตสฺมา  กมฺพุกายูรธเร   
สุวณฺณมยพาหาภรณธเรติ  อตฺโถ ฯ  ก ฺจนาเวฬภูสิเตติ   
ก ฺจนมยาเวฬปลนฺธนภูสิเต ฯ  เหมชาลกส ฺฉนฺเนติ   
รตนปริสิพฺพิเตน  เหมมเยน  ชาลเกน  ฉาทิตสรีเร ฯ   
นานารตนมาลินีติ  นกฺขตฺตมาลาย    
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วิย  กาฬปกฺขรตฺติย  สีเส  ปฏิมุกฺกาหิ  วิวิธาหิ  รตนาวลีหิ   
นานารตนมาลินี  กา  ตฺวนติฺ  ปุจฺฉติ ฯ   
        โสวณณฺมยาติอาทิ  ยาหิ  รตนมาลาหิ  สา  เทวตา   
นานารตนมาลินีติ  วุตฺตา  ตาส  ทสฺสน ฯ  ตตฺถ  โสวณฺณมยาติ   
สิงฺคีสุวณฺณมยา  มาลา ฯ  โลหิตงฺคมยาติ  ปทุมราคาทิรตฺตมณิมยา   
ฯ  มสารคลลฺาติ  มสารคลฺลมณิมยา ฯ  สหโลหิตงฺคาติ   
โลหิตงฺคมณิมยาหิ  สทฺธึ  กพรมณิมยา  เจว โลหิตงฺคสงฺขาต- 
รตฺตมณิมยา  จาติ  อตฺโถ ฯ  ปาเรวตกฺขีหิ  มณีหิ  จิตฺตตาติ   
ปาเรวตกฺขิสทิเสหิ  มณีหิ  ยถาวุตฺตมณีหิ  จ  สงฺขตจิตฺตภาวา  
อิมา  ตว  เกสหตฺเถ  รตนมาลาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        โกจิ  โกจีติ  เอกจฺโจ  เอกจฺโจ ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ  มาลา- 
ทาเมสุ ฯ  มยูรสุสฺสโรติ  มยูโร  วิย  สนฺุทรนาโท ฯ  หสสฺสร ฺโติ  
หสสฺสโร  อ ฺโ  หสสทิสสฺสโร  อปโร ฯ  กรวีกสุสฺสโรติ   
กรวีโก  วิย  โสภนสฺสโร ฯ  เตส  มาลาทามาน  ยถา  มยูรสฺสโร   
หสสฺสโร  กรวีกสฺสโร  เอว  วคฺคุรูโป  มธุรากาโร  สโร  สุยยฺติ ฯ   
กิมิว  ป ฺจงฺคิก  ตูริยมิวปฺปวาทิต ฯ  ยถา  กุสเลน  วาทิเต   
ป ฺจงฺคิเก  ตูริเย  เอว  เตส  สโร  สุยฺยติ  วคฺคุรูโปติ  อตฺโถ ฯ   
ภุมฺมตฺเถ  หิ  อิท  อุปโยควจน ฯ   
        นานาวณฺณาหิ  ธาตูหีติ  อเนกรูปาหิ  อกฺขจกฺกอีสาทิ   
อวยวธาตูหิ ฯ  สุวิภตฺโตว  โสภตีติ  อวยวาน  อ ฺม ฺ    
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ยุตฺตปฺปมาณตาย  วิภตฺติวิภาคสมฺปตฺติยา  จ  สุวิภตฺโตว  หุตฺวา   
วิราชติ ฯ  อถ  วา  สุวิภตฺโตวาติ  เกวล  กมฺมนิพฺพตฺโตป   
สุสิกฺขิเตน  สิปฺปาจริเยน  วิภตฺโตว  วิรจิโต  วิย  โสภตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ก ฺจนพิมฺพวณฺเณติ  สาติสย  ปโตภาสตาย  ก ฺจนพิมฺพก- 
สทิเส  ตสฺมึ  รเถ ฯ  ก ฺจนพิมฺพวณฺเณติ  วา  ตสฺสา  เทวตาย   
อาลปน  คนฺโธทเกน  โธวิตฺวา  ชาติหิงฺคุลกรเสน  มชฺชิตฺวา   
ทุกูลจุมฺพฏเกน  มชฺชิตก ฺจนปฏิมาสทิเสติ  อตฺโถ ฯ  ภาสสิม   
ปเทสนฺติ  อิม  สกลมฺป  ภูมิปเทส  ภาสยสิ  วิชโฺชตยสิ ฯ   
        เอว  เถเรน  ปุจฺฉิตา  สาป  เทวตา  อิมาหิ  คาถาหิ  
พฺยากาสิ   
                โสวณฺณชาล  มณิโสณฺณจิตฺติต   
                มตฺุตาจิต  เหมชาเลน  ฉนฺน   
                ปรินิพฺพุเต  โคตเม  อปฺปเมยฺเย   
                ปสนฺนจิตฺตา  อหมาภิโรปยึ ฯ   
        ตาห  กมฺม  กริตฺวาน          กุสล  พุทฺธวณฺณิต   
        อเปตโสกา  สุขิตา                  สมฺปโมทามนามยาติ ฯ   
        ตตฺถ  โสวณฺณชาลนฺติ  สรรีปฺปมาเณน  กต  สวุณฺณมย  
ชาล ฯ  มณิโสณฺณจิตฺติตนฺติ  สีสาทิฏาเนสุ  สีสูปคคีวูปคาทิ- 
อาภรณวเสน  นานาวิเธหิ  มณีหิ  จ  สุวณฺเณน  จ  จิตฺติต ฯ    
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มุตฺตาจิตนฺติ  อนฺตรนฺตรา  อาพทฺธาหิ  มุตฺตาวลีหิ  อาจิต ฯ   
เหมชาเลน  ฉนฺนนฺติ  เหมมเยน  ปภาชาเลน  ฉนฺน ฯ  ต  ห ิ  
นานาวิเธหิ  มณีหิ  เจว  สวุณฺเณน  จ  จิตฺติต  มุตฺตาวลีหิ  
อาจิตมฺป  สุปริสุทฺธสฺส  รตฺตสุวณฺณสฺเสว  เยภุยฺยตาย  ทิวากร- 
กิรณสมผสฺสโต  อติวิย  ปภสฺสเรน  เหมมเยน  ปภาชาเลน   
ส ฺฉาทิต  เอโกภาส  หตฺุวา  ก ฺจนาทาส  วิย  ติฏติ ฯ   
ปรินิพฺพุเตติ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุเต ฯ   
โคตเมติ  ภควนฺต  โคตฺเตน  นิทฺทิสติ ฯ  อปฺปเมยฺเยติ  
คุณานุภาวโต  ปมินิตุ  อสกฺกุเณยฺเย ฯ  ปสนฺนจิตฺตาติ   
กมฺมผลวิสยาย  พุทฺธารมฺมณาย  จ  สทฺธาย  ปสนนฺมานสา ฯ   
อภิโรปยินฺติ  ปูชาวเสน  สรีเร  โรเปส ึ ปฏิมุ ฺจึ ฯ   
        ตาหนฺติ  ต  อห ฯ  กสุลนฺติ  กุจฺฉิตสลนาทิอตฺเถน  
กุสล ฯ  พุทธฺวณฺณิตนฺติ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา 
วา  ทฺวิปทา  วาติอาทินา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ปสตฺถ ฯ   
อเปตโสกาติ  โสกเหตูน  โภคพฺยสนาทีน  อภาเวน  
อปคตโสกา ฯ  เตน  จิตฺตทุกฺขาภาวมาห ฯ  สุขิตาติ  
ส ฺชาตสุขา  สุขปฺปตฺตา ฯ  เอเตน  สรีรทุกฺขาภาว  วทติ ฯ   
จิตฺตทุกฺขาภาเวน  จสฺสา  ปโมทาปตฺติ  สรีรทุกฺขาภาเวน  
อโรคตา ฯ  เตนาห  สมฺปโมทามนามยาติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ 
อย ฺจ  อตฺโถ  ตทา  อตฺตนา  เทวตาย  จ  กถิตนิยาเมเนว  
สงฺคีติกาเล  อายสฺมตา   
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นารเทน  ธมมฺสงฺฆาหกาน  อาโรจิโต  เต  จ  ต  วจน  ตเถว 
สงฺคห  อาโรปยึสูติ ฯ   
                        มลฺลิกาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                วิสาลกฺขิวิมานวณฺณนา   
        กา  นาม  ตฺว  วิสาลกฺขีติ  วิสาลกฺขิวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควติ  ปรินพฺิพุเต  ร ฺา  อชาตสตฺตุนา  
อตฺตนา  ปฏิลทฺธา  ภควโต  สรรีธาตุโย  คเหตฺวา   
ราชคเห  ถูเป  จ  มเห  จ  กเต  ราชคหวาสินี  เอกา  มาลาการธีตา   
สุนนฺทา  นาม  อุปาสิกา  อริยสาวิกา  โสตาปนฺนา  ปตุเคหโต  
เปสิต  พหุ  มาล ฺจ  คนฺธ ฺจ  เปเสตฺวา  เทวสิก  เจติเย 
ปูช  กาเรสิ  อุโปสถทิวเสสุ  ปน  สยเมว  คนฺตฺวา   
ปูช  อกาสิ ฯ  สา  อปรภาเค  อ ฺตเรน  โรเคน  ผุฏา  กาล  
กตฺวา  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  ปริจาริกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  
อเถกทิวส  สา  สกฺเกน  เทวานมินฺเทน  สห  จิตฺตลตาวน  
ปาวิสิ ฯ  ตตฺถ  จ  อ ฺาส  เทวตาน  ปภา  ปุปฺผาทีน  ปภาหิ   
ปฏิหตา  หุตฺวา  วิจิตฺตวณฺณา  โหติ  สนุนฺทาย  ปน  ปภา  
ตาหิ  อนภิภูตา  สภาเวเนว  อฏาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  สกฺโก  
เทวราชา  ตาย  กตสุจริต  าตุกาโม  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                กา  นาม  ตฺว  วิสาลกฺขิ          รมฺเม  จิตฺตลตาวเน   
                สมนฺตา  อนุปริยาสิ                  นารีคณปุรกฺขตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 228 

        เลมที ่ 23  ปาริจฺฉตฺตกวคฺควณฺณนา  หนา  228 
 
                ยทา  เทวา  ตาวตึสา  ปวิสนฺติ  อิม  วน   
                สโยคฺคา  สรถา  สพฺเพ  จิตฺรา  โหนฺติ  อิธาคตา ฯ   
                ตุยหฺ ฺจ  อิธ  ปตฺตาย  อุยฺยาเน  วิจรนฺติยา   
                กาเย  น  ทิสฺสตี  จิตฺต  เกน  รูป  ตเวทิส   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กา  นาม  ตฺวนติฺ  ปุริมตฺตภาเว  กา  นาม  กีทิส ี นาม   
ตฺว  ยตฺถ  กเตน  สุจริเตน  อย  เต  อีทสิี  อานุภาวสมฺปตฺติ   
อโหสีติ  อธปิฺปาโย ฯ  วิสาลกฺขีติ  วิปุลโลจเน ฯ   
        ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล ฯ  อิม  วนนฺติ  อิม  จิตฺตลตานามก   
อุปวน ฯ  จิตฺรา  โหนฺตีติ  อิมสฺมึ  จิตฺตลตาวเน  วิจิตฺตปภา- 
สสคฺเคน  อตฺตโน  สรรีวตฺถาลงฺการาทีน  ปกติโอภาสโตป   
วิสิฏภาวสมฺปตฺติยา  วิจิตฺราการา  โหนฺติ ฯ  อิธาคตาติ  อิธ  
อาคตา  สมฺปตฺตา  อิธ  วา  อาคมนเหตุ ฯ   
        อิธ  ปตฺตายาติ  อิม  าน  สมฺปตฺตาย  อุปคตาย ฯ  เกน  
รูป  ตเวทิสนติฺ  เกน  การเณน  ตว  รูป  สรีร  เอทิส  เอวรูป   
จิตฺตลตาวนสฺส  ปภ  อภิภวนฺต  ติฏตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  สกเฺกน  ปุฏา  สา  เทวตา  อิมาหิ  คาถาหิ  
พฺยากาสิ   
                เยน  กมฺเมน  เทวินฺท  รูป  มยฺห  คตี  จ  เม   
                อิทฺธิ  จ  อานุภาโว  จ  ต  สโุณหิ  ปรุินฺทุ ฯ    
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                อห  ราชคเห  รมฺเม  สุนนทฺา  นามุปาสิกา   
                สทฺธา  สีเลน  สมฺปนฺนา  สวิภาครตา  สทา ฯ   
                อจฺฉาทน ฺจ  ภตฺต ฺจ  เสนาสน  ปทีปย   
                อทาสึ  อุชุภูเตสุ  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ  อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
                อุโปสถ  อุปวสิสฺส  สทา  สีเลสุ  สวุตา   
                ส ฺมา  สวิภาคา  จ  วิมาน  อาวสามห ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรตา  มุสาวาทา  จ  ส ฺตา   
                เถยฺยา  จ  อติจารา  จ  มชชฺปานา  จ  อารกา ฯ   
                ป ฺจสิกฺขาปเท  รตา  อริยสจฺจาน  โกวิทา   
                อุปาสิกา  จกฺขุมโต  โคตมสฺส  ยสสฺสโิน ฯ   
                ตสฺสา  เม  าติกุลา  ทาสี  สทา  มาลาภิหารติ   
                ตาห  ภควโต  ถูเป  สพฺพเมวาภิโรปยึ ฯ   
                อุโปสเถ  จห  คนฺตฺวา  มาลาคนฺธวิเลปน   
                ถปูสฺมึ  อภิโรเปสึ  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
                เตน  กมฺเมน  เทวินฺท  รูป  มยฺห  คตี  จ  เม   
                อิทฺธิ  จ  อานุภาโว  จ  ย  มาล  อภิโรปย ึฯ   
                ย ฺจ  สีลวตี  อาสึ  น  ต  ตาว  วิปจฺจติ   
                อาสา  จ  ปน  เม  เทวินฺท  สกทาคามินี  สิยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  คตีติ  อย  เทวคติ  นิพฺพตฺติ  วา ฯ  อิทฺธตีิ  อย  เทวิทฺธิ    
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อธิปฺปายสมิชฺฌน  วา ฯ  อานุภาโวติ  ปภาโว ฯ  ปรุินฺททาติ  สกฺก  
อาลปติ ฯ  โส  หิ  ปุเร  ทาน  อทาสีติ  ปุรินฺทโทติ  วุจฺจติ ฯ   
        าติกุลาติ  ปตุเคห  สนฺธาย  วทติ ฯ  สทา  มาลาภิ    
หารตีติ  สทา  สพฺพกาล  ทิวเส  ทิวเส  าติกุลโต  ทาสิยา  
ปุปฺผ  มยฺห  อภิหรียติ ฯ สพฺพเมวาภิโรปยินฺติ  มยหฺ  ปฬนฺธนตฺถาย 
ปตุเคหโต  อาหฏ  มาล  อ ฺ ฺจ  คนฺธาทึ  สพฺพเมว  อตฺตนา   
อปริภุ ฺชิตฺวา  ภควโต  ถเูป  ปูชนวเสน  อภิโรปยึ  ปูช  
กาเรสึ ฯ  อุโปสเถ  จห  คนฺตฺวาติ  อุโปสถทิวเส  อหเมว  
ถูปฏาน  คนฺตฺวา ฯ  ย  มาล  อภิโรปยินฺติ  ย  ตทา  ภควโต  
ถูเป  มาลาคนฺธาภิโรปน  กต  เตน  กมฺเมนาติ  โยชนา ฯ   
        น  ต  ตาว  วิปจฺจตีติ  ย  สลีวตี  อาสึ ฯ ต  สลีรกฺขณ   
ต  รกฺขิต  สลี  ปูชามยปุ ฺสฺส  พลวภาเวน  อลทฺโธกาส  น 
ตาว  วิปจฺจติ  น  วิปจฺจิตุ  อารทฺธ  อปรสฺมึเยว  อตฺตภาเว  
ตสฺส  วิปาโกติ  อตฺโถ ฯ  อาสา  จ  ปน  เม  เทวินฺท  สกทาคามินี  
สิยนฺติ  กถ  นุ  โข  อห  สกทาคามินี  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถนา   
จ  เม  เทวินทฺ  อริยธมฺมวิสยาว  น  ภววิเสสวิสยา ฯ  
สา  ปน  สปปฺมณฺฑ  อิจฺฉโต  ทธิโต  ปจิต  วิย  อนิปฺผาทินีติ  
ทสฺเสติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                อิม  ปน  อตฺถ  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อตฺตนา  จ  ตาย   
เทวธีตาย  จ  วุตฺตนิยาเมเนว  อายสฺมโต  วงฺคีสตฺเถรสฺส   
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อาโรเจสิ ฯ  อายสฺมา  วงฺคีโส  สงฺคีติกาเล  ธมฺมสงฺฆาหกาน   
มหาเถราน  อาโรเจสิ  เต  จ  ต  ตเถว  สงฺคีตึ  อาโรปยึสูติ ฯ   
                วิสาลกฺขิวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปาริจฺฉตฺตกวิมานวณฺณนา   
        ปาริจฺฉตฺตเก  โกวิฬาเรติ  ปาริจฺฉตฺตกวิมาน ฯ  ตสฺส  กา   
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  สมเยน   
สาวตฺถิวาสี  อ ฺตโร  อุปาสโก  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  
สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  อตฺตโน  เคหทฺวาเร  มหนฺต  มณฺฑป   
สชฺเชตฺวา  สาณิปาการ  ปริกฺขิปตฺวา  อุปริ  วิตาน  พนฺธิตฺวา   
ธชปฏากาทโย  อุสฺสาเปตฺวา  นานาวิราควณฺณานิ  วตฺถานิ   
คนฺธทามปุปฺผทามมาลาทามานิ  จ  โอลมฺเพตฺวา   
สิตฺตสมฺมฏเ  ปเทเส  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  ภควโต  กาล   
อาโรเจสิ ฯ  อถ  ภควา  ปพฺุพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
เทววิมาน  วิย  อลงฺกตปฏิยตฺต  มณฺฑป  ปวิสิตฺวา  สหสฺสรสี  วิย   
อณฺณวกุจฺฉึ  โอภาสยมาโน  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสทีิ  อุปาสโก   
คนฺธปุปฺผธูปปทีเปหิ  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อ ฺตรา  กฏหาริกา  อิตฺถ ี อนฺธวเน   
สุปุปฺผิต  อโสกรุกฺข  ทิสวฺา  สปลฺลวงฺกุรานิ  ปณฺฑีกตานิ  พหูนิ   
อโสกปุปฺผานิ  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺตี  ภควนฺต  ตตฺถ  นิสินฺน    
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ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  อาสนสฺส  สมนฺตโต  เตหิ  ปุปเฺผหิ   
ปุปฺผสนฺถร  สนฺถรนฺตี  ภควโต  ปูช  กตฺวา  วนฺทิตฺวา  ติกฺขตฺตุ   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  นมสฺสมานา  อคมาสิ ฯ  สา  ปน  อปเรน  
สมเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ  อจฺฉราสหสฺสปริวารา   
เยภุยฺเยน  นนฺทนวเน  นจฺจนฺตี  คายนฺตี  ปาริจฺฉตฺตกมาลา   
คนฺเถนฺตี  ปโมทมานา  กีฬนฺตี  สุข  อนุภวติ ฯ  อถายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ตาวตึสภวเน  คโต  ต   
ทิสฺวา  ตาย  กตกมฺม  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                ปาริจฺฉตฺตเก  โกวิฬาเร  รมณีเย  มโนรเม   
                ทพฺิพมาล  คนฺถมานา  คายนฺตี  สมฺปโมทสิ ฯ   
                ตสฺสา  เต  นจฺจมานาย  องฺคมงฺเคหิ  สพฺพโส   
                ทพฺิพา  สทฺทา  นิจฺฉรนฺติ  สวนียา  มโนรมา ฯ   
                ตสฺสา  เต  นจฺจมานาย  องฺคมงฺเคหิ  สพฺพโส   
                ทพฺิพา  คนฺธา  ปวายนฺติ  สุจิคนฺธา  มโนรมา ฯ   
                วิวตฺตมานา  กาเยน  ยา  เวณีสุ  ปฬนฺธนา   
                เตส  สุยฺยติ  นคฺิโฆโส  ตูริเย  ป ฺจงฺคิเก  ยถา ฯ   
                วฏสกา  วาตธุตา  วาเตน  สมฺปกมฺปตา   
                เตส  สุยฺยติ  นคฺิโฆโส  ตูริเย  ป ฺจงฺคิเก  ยถา ฯ   
                ยาป  เต  สริสฺม ึ มาลา  สุจิคนฺธา  มโนรมา   
                วาติ  คนฺโธ  ทสิา  สพฺพา  รกฺุโข  ม ฺชูสโก  ยถา ฯ    
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                ฆายเส  ต  สุจิคนฺธ  รูป  ปสสฺสิ  อมานุส   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
        ตตฺถ  ปาริจฺฉตฺตเก  โกวิฬาเรติ  ปาริจฺฉตฺตกนามเก   
โกวิฬารปุปฺเผ  อาทาย  ทพฺิพมาล  คนฺถมานาติ  โยชนา ฯ 
ย  ห ิ โลกิยา  ปาริชาตนฺติ  วทนฺติ  ต  มาคธภาสาย   
ปาริจฺฉตฺตกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  โกวิฬาโรติ  จ  โกวิฬารชาติโก ฯ 
โส  จ  มนุสสฺโลเกป  เทวโลเกป  โกวิฬาโร ฯ ตสฺสาป  ชาตีติ  
วทนฺติ ฯ   
        ตสฺสา  ปน  เทวตาย  นจฺจนกาเล  องฺคภารวเสน  สรรีโต 
ปลนฺธนโต  จ  อติวิย  มธโุร  สทฺโท  นิจฺฉรติ ฯ คนฺโธป 
สทา สพฺพา  ทิสาป  ผริตฺวา  ติฏติ ฯ  เตนาห  ตสฺสา  
เต  นจฺจมานายาติอาทิ ฯ  ตตฺถ  สวนียาติ  โสตุ  ยุตฺตา ฯ 
สวนสฺส  วา  หิตา ฯ กณฺณสุขาติ  อตฺโถ ฯ   
        วิวตฺตมานา  กาเยนาติ  ตว  กาเยน  สรีเรน  
ปริวตฺตมาเนน  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  เจต  กรณวจน ฯ  ยา  
เวณีสุ  ปลนธฺนาติ  ยานิ  เต  เกสเวณีสุ  ปฬนฺธนานิ ฯ 
วิภตฺติโลโป  เจตฺถ  ทฏพฺโพ  ลิงฺควิปลฺลาโส  วา ฯ   
        วฏสกาติ  รตนมยา  กณฺณิกา  วฏสกาติ  อตฺโถ ฯ  
วาตธุตาติ  มนฺเทน  มาลุเตน  ธูปยมานา ฯ  วาเตน สมฺปกมฺปตาติ  
วาเตน  สมนฺตโต  วิเสสโต  กมฺปตา ฯ  จลิตา ฯ  อถ  วา  วฏสกา    
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วาตธุตา  วาเตน  สมฺปกมปฺตาติ  อวาเตริตาป  วาเตริกาป  เย  
เต  วฏสกา  กมฺปตา  เตส  สุยฺยติ  นิคฺโฆโสติ  อตฺถโยชนา ฯ   
        วาติ  คนฺโธ  ทิสา  สพฺพาติ  ตสฺสา  เต  สิรสมฺึ  
ทิพฺพมาลาย  คนฺโธ  วายติ  สพฺพา  ทสิา ฯ  ยถา  ก ึ รกฺุโข   
ม ฺชูสโก  ยถาติ  ยถา  นาม  ม ฺชูสโก  รุกฺโข  สปุุปฺผิโต  อตฺตโน   
คนฺเธน  พหูนิ  โยชนานิ  ผรมาโน  สพฺพา  ทิสา  วายติ  เอว  ตว   
สิรสฺมึ  ปฬนธฺนมาลาย  คนฺโธติ  อตฺโถ ฯ  โส  กิร  รุกโฺข   
คนฺธมาทเน  ปจฺเจกพุทฺธาน  อุโปสถกรณมณฺฑลมาฬกมชฺเฌ  
ติฏติ ฯ  ยตฺตกานิ  เทวโลเก  จ  มนุสสฺโลเก  จ  สรุภิกุสุมานิ  
ตานิ  ตสฺส  สาขคฺเคสุ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  เตน  โส  อติวิย  สุคนฺโธ   
โหติ ฯ  เอว  ตาย  เทวตาย  ปฬนฺธนมาลาย  คนฺโธติ ฯ   
เตน  วุตฺต  รกฺุโข  ม ฺชูสโก  ยถาติ ฯ   
        ยทิป  ตสฺส  สคฺคสฺส  ฉผสฺสายตนิกภาวโต  สพฺพานิป  
ตตฺถ  อารมฺมณานิ  ปยรูปานิเยว  คนฺธรูปาน  ปน  
สวิเสสาน  ตสฺสา  เทวตาย  ลาภิภาวโต  ฆายเส  ต  สุจิ- 
คนฺธ  รูป  ปสฺสสิ  อมานุสนฺติ  วุตฺต ฯ  อถ  เทวตา  ทฺวีหิ  
คาถาหิ  พฺยากาสิ   
        ปภสฺสร  อจฺจิมนฺต  วณฺณคนฺเธน  สยุต   
        อโสกปุปฺผมาลาห  พุทฺธสฺส  อุปนามยึ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 235 

        เลมที ่ 23  ปาริจฺฉตฺตกวคฺควณฺณนา  หนา  235 
 
                ตาห  กมฺม  กรตฺิวาน  กุสล  พุทฺธวณฺณิต   
                อเปตโสกา  สขิุตา           สมฺปโมทามนามยาติ ฯ   
        ตตฺถ  สโุธตปวาฬสงฺฆาตสนฺนิภสฺส  กิ ฺชกฺขเกสรสมุทาเยน   
ภาณุรสิชาลสฺส  วิย  อโสกปุปฺผุตฺตมสฺส  ตทา  อุปฏ ิตต   
สนฺธายาห  ปภสฺสร  อจฺจิมนฺตนฺติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        ปาริจฺฉตฺตกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        อิติ  ปรมตฺถทีปนิยา  ขุทฺทกฏกถาย  วิมานวตฺถุสฺมึ   
                                  ทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
        ตติยสฺส  ปาริจฺฉตฺตกวคฺคสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                __________  
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                                   จตุตฺโต  ม ฺชิฏกวคฺโค   
 
                                    ม ฺชิฏกวิมานวณฺณนา   
        ม ฺชิฏเก  วิมานสฺมึ  โสวณฺณวาลุกาสนฺถเตติ  ม ฺชิฏก- 
วิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ ฯ ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ ฯ  
ตตฺถ  อ ฺตโร  อุปาสโก  ภควนฺต  นมินฺเตตฺวา  อนนฺตรวิมาเน   
วุตฺตนเยน  มณฺฑป  สชฺเชตฺวา  ตตฺถ  นสิินฺน  สตฺถาร  ปูเชตฺวา  ทาน  
เทติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  อ ฺตรา  กุลทาสี  อนฺธวเน   
สุปุปฺผิต  สาลรุกฺข  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  หีเรหิ  
อาวุณิตฺวา  วฏสเก  กตฺวา  ปุน  พหูนิ  มุตฺตปุปฺผานิ  
อคฺคปุปฺผานิ  จ  คเหตฺวา  นคร  ปวิฏา  ตสฺมึ  มณฺเฑเป   
ยุคนฺธรปพฺพตกุจฺฉึ  โอภาสยมาน  พาลสูริย  วิย ฉพฺพณฺณ- 
พุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  นิสินฺน  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺตา 
เตหิ  ปุปฺเผหิ  ปูเชนฺตี  วฏสกานิ  อาสนสฺส  สมนฺตโต  เปตฺวา   
อิตรานิ  จ  ปปฺุผานิ  โอกิรตฺิวา  สกฺกจฺจ  วนฺทิตฺวา  ติกฺขตฺตุ  
ปทกฺขิณ กตฺวา  อคมาสิ ฯ  สา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน   
นิพฺพตฺติ  ตตฺถ  ตสฺสา  รตฺตผลิกมย  วิมาน  ตสฺส  จ  ปุรโต   
สุวณฺณวาลุกาสนฺถตภูมิภาค  มหนฺต  สาลวน  ปาตุรโหสิ ฯ  
สา  ยทา  วิมานโต  นิกฺขมิตฺวา  สาลวน  ปวิสติ  ตทา  สาลสาขา   
โอนมิตฺวา  ตสฺสา  อุปริ  กสุุมานิ  โอกิรนฺติ ฯ  ต  อายสฺมา    
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มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยน  อุปคนฺตฺวา  อิมาหิ  
คาถาหิ  กตกมฺม  ปุจฺฉิ   
                ม ฺชิฏเก  วิมานสฺมึ          โสณฺณวาลุกสนฺถเต     
                ป ฺจงฺคิเกน  ตูริเยน                  รมสิ  สปฺุปวาทิเต ฯ   
                ตมฺหา  วิมานา  โอรุยฺห          นิมฺมิตา  รตนามยา   
                โอคาหสิ  สาลวน                  ปุปฺผิต  สพฺพกาลิก ฯ   
                ยสฺส  ยสฺเสว  สาลสฺส          มูเล  ติฏสิ  เทวเต   
                โส  โส  มุ ฺจติ  ปุปฺผานิ  โอนมิตฺวา  ทุมุตฺตโม.   
                วาเตริต  สาลวน                  อาธุต  ทิชเสวิต   
                วาติ  คนฺโธ  ทสิา  สพฺพา  รกฺุโข  ม ฺชูสโก  ยถา ฯ   
                ฆายเส  ต  สุจิคนฺธ                  รูป  ปสฺสส ิ อมานุส   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข                  กิสฺส  กมมฺสฺสิท  ผลนติฺ ฯ   
        ตตฺถ  ม ฺชิฏเก  วิมานสฺมินฺติ  รตฺตผลิกมเย  วิมาเน ฯ   
สินฺทุวารกณวีรมกุลสทิสวณฺณ  หิ  ม ฺชิฏกนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
โสณฺณวาลุกสนฺถเตติ  สมนฺตโต  วิปปฺกิณฺณาหิ  สุวณฺณวาลุกาหิ  
สนฺถตภูมิภาเค ฯ  รมสิ  สปฺุปวาทิเตติ  สุฏ ุ  ปวาทิเตน  
ป ฺจงฺคิเกน  ตูริเยน  อภิรมสิ ฯ   
        นิมฺมิตา  รตนามยาติ  ตว  สุจริตสิปฺปนา  อภินิมฺมิตา  
รตนมยา  วิมานา ฯ โอคาหสีติ  ปวิสสิ ฯ สพฺพกาลกินฺติ  สพฺพกาเล 
สุข  สพฺพอุตุสปฺปาย  สพฺพกาเล  ปุปฺผนก  วา ฯ    
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        วาเตริตนฺติ  ยถา  ปปฺุปานิ  โอกรินฺติ  เอว  วาเตน  
อีริต  จลิต ฯ  อาธุตนฺติ  มนฺเทน  มาลุเตน  สนิก  สนิก  
วิธูปยมาน ฯ  ทชิเสวิตนฺติ  มยรูโกกลิาทิสกุณสงฺเฆหิ  อุปเสวิต ฯ   
เอว  เถเรน  ปุฏา  สา  เทวตา  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
        อห  มนสฺุเสสุ  มนุสสฺภูตา          ทาสี  อยิรกุเล  อหุ   
        พุทฺธ  นสิินฺน  ทิสฺวาน                  สาลปุปฺเผหิ  โอกิร ึฯ   
        วฏสก ฺจ  สุกต                          สาลปุปฺผมย  อห   
        พุทฺธสสฺ  อุปนาเมสึ                          ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิหิ ฯ   
        ตาห  กมฺม  กริตฺวาน                  กสุล  พุทฺธวณฺณิต   
        อเปตโสกา  สุขิตา                          สมฺปโมทามนามยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อยิรกุเลติ  อยฺยกุเล  สามิกเคเหติ  อตฺโถ ฯ  อหุนฺติ  
อโหสึ ฯ  โอกิรินฺติ  มุตฺตปุปฺเผหิ  วิปฺปกิรึ ฯ  อุปนาเมสินฺติ  ปูชาย 
ปูชาวเสน  อุปนาเมสึ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ม ฺชิฏกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                ________________________  
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                            ปภสฺสรวิมานวณฺณนา   
        ปภสฺสรวรวณฺณนิเภติ  ปภสฺสรวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ราชคเห  
อ ฺตโร  อุปาสโก  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเร  อภิปฺปสนฺโน  
โหติ ฯ  ตสฺเสกา  ธีตา  สทฺธา  ปสนฺนา  สาป  เถเร  
ครุจิตฺตีการพหุลา  โหติ ฯ  อเถกทิวส  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน 
ราชคเห  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ต  กุล  อุปสงฺกมิ ฯ  สา  เถร  
ทิสฺวา  โสมนสฺสชาติ  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  เถเร  ตตฺถ   
นิสินฺเน  สุมนมาลาย  ปูเชตฺวา  มธุร  คุฬผาณิต  เถรสฺส  ปตฺเต  
อากิริ  เถโร  อนุโมทิตุกาโม  นิสีท ิฯ  สา  ฆราวาสสฺส  
พหุกิจฺจตาย  อโนกาสต  ปเวเทตฺวา  อ ฺสฺมึ  ทิวเส  ธมฺม   
โสสฺสามีติ  เถร  วนฺทิตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  ตทเหว  จ  สา   
กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
อุปสงฺกมิตฺวา  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                ปภสฺสรวรวณฺณนิเภ   
                สรุตฺตวตฺถวสเน   
                มหิทฺธิเก  จนฺทนรุจิรคตฺเต   
                กา  ตฺว  สุเภ  เทวเต  วนฺทเส  มม ฯ   
        ปลฺลงฺโก  จ  เต  มหคฺโฆ  นานารตนจิตฺติโต  รุจิโร   
        ยตฺถ  ตฺว  นิสินฺนา  วิโรจสิ  เทวราชาริว  นนทฺเน  วเน ฯ    
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        ก ึ ตฺว  ปุเร  สุจริตมาจรี  ภทฺเท            กิสฺส  กมฺมสฺส  วิปาก  
        อนุโภส ิ เทวโลกสฺม ึ                         เทวเต  ปจฺุฉิตาจิกฺข   
        กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปภสฺสรวรวณฺณนิเภติ  นิภาติ  ทิปฺปตีติ  นิภา ฯ 
วณฺโณ  เอว  นิภา  วณฺณนิภา  อติวิย  โอภาสนโต  ปภสฺสรา- 
ฉวิโทสาภาเวน  วรา  อุตฺตมา  วณฺณนิภา  เอติสฺสาติ  ปภสฺสรวร- 
วณฺณนิภา ฯ  อามนฺตนวเสน  ปภสฺสรวรวณฺณนิเภติ  วุตฺต ฯ   
สุรตฺตวตฺถวสเนติ  สุฏ ุ  รตฺตวตฺถนิวตฺเถ ฯ  จนฺทนรุจิรคตฺเตติ   
จนฺทนานุลิตฺต  วิย  รุจิรคตฺเต  โคสีตจนฺทเนน  พหลตรานุลิตฺต  
วิย  สุรตฺตมนุ ฺสรีราวยเวติ  อตฺโถ  จนฺทนานุเลเปน  วา  
รุจิรคตฺเต ฯ  เอว  เถเรน  ปุฏา  เทวตา  อิมาหิ  คาถาหิ  
พฺยากาสิ   
        ปณฺฑาย  เต  จรนฺตสฺส          มาล  ผาณิต ฺจ  อทท  ภนฺเต   
        ตสฺส  กมฺมสฺสิท  วิปาก          อนุโภมิ  เทวโลกสฺมึ   
        โหติ  จ  เม  อนุตาโป          อปรทฺธ  ทุกฺขิต ฺจ  เม  ภนฺเต   
        สาห  ธมฺม  นาสฺโสสึ          สุเทสิต  ธมฺมราเชน ฯ   
        ต  ต  วทามิ  ภทฺทนฺเต          ยสสฺ  เม  อนุกมปฺโย  โกจิ   
        ธมฺเมสุ  ต  สมาทเปถ          สุเทสิต  ธมฺมราเชน ฯ   
        เยส  อตฺถิ  สทฺธา  พุทฺเธ  ธมฺเม  จ  สงฺฆรตเน  จ   
        เต  ม  อติวิโรจนฺติ                  อายุนา  ยสสา  สริิยา ฯ    
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                ปตาเปน  วณฺเณน  อุตฺตริตรา   
                อ ฺเ  มหิทฺธิกตรา  มยา  เทวาติ ฯ   
        ตตฺถ  มาลนฺติ  สุมนปุปฺผ ฯ  ผาณิตนฺติ  อุจฺฉุรส  คเหตฺวา   
กต  ผาณิต ฯ   
        อนุตาโปติ  วิปฺปฏิสาโร ฯ  ตสฺส  การณมาห  อปรทฺธ   
ทุกฺขิต ฺจ  เม  ภนฺเตติ ฯ  อิทานิ  ต  สรูปโต  ทสฺเสติ  สาห   
ธมฺม  นาสฺโสสินฺติ  สา  อห  ตทา  ตว  เทเสตุกามสฺส  ธมฺม  
น  สุณึ ฯ  กทีิส  สุเทสิต  ธมฺมราเชนาติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อาทิกลฺยาณาทิตาย  เอกนฺตนิยฺยานิกตาย  จ  สฺวากฺขาตนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตนฺติ  ตสฺมา  ธมฺมราเชน  สุเทสิตตฺตา ฯ อสวนสฺส  จ  
มาทิสาน  อนุตาปเหตุภาวโต ฯ  ตนฺติ  ตุว  ตุยฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ยสฺสาติ  โย  อสฺส ฯ  อนกุมฺปโยติ  อนุกมฺปตพฺโพ ฯ  โกจีติ  โย  
โกจิ ฯ  ธมฺเมสูติ  สีลาทิธมฺเมสุ ฯ  ธมฺเม  หีติ  วา  ปาโ ฯ 
สาสนธมฺเมติ  อตฺโถ ฯ  หีติ  นิปาตมตฺต ฯ วจนวิปลฺลาโส  วา ฯ   
ตนฺติ  อนุกมฺปตพฺพปุคฺคล ฯ  สุเทสิตนฺติ  สุฏ ุ  เทสิต ฯ   
        เต  ม  อติวิโรจนฺตีติ  เต  รตนตฺตเย  อภิปฺปสนนฺา  
เทวปุตฺตา  ม  อติกฺกมิตฺวา  วิโรจนฺติ ฯ  ปตาเปนาติ  เตชสา  
อานุภาเวน ฯ  อ ฺเติ  เย  อ ฺเ ฯ  มยาติ  นิสฺสกฺเก  กรณวจน ฯ 
วณฺเณน  อุตฺตริตรา  มหิทฺธิกตรา  จ  เทวา  เต  รตนตฺตเย   
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อภิปฺปสนฺนาเยว  เทวปุตฺตา  ม  อติกฺกมิตฺวา  โรจนฺติ  ปตาเปนฺติ 
ทสฺเสติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ปภสฺสรวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                นาควิมานวณฺณนา   
        อลงฺกตา  มณิก ฺจนาจิตนฺติ  นาควิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ  อิสปิตเน  มิคทาเย ฯ 
เตน  สมเยน  พาราณสิวาสินี  เอกา  อุปาสิกา  สทฺธา  
ปสนฺนา  สีลาจารสมฺปนฺนา  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  วตฺถยุค  
วายาเปตฺวา  สุปริโธต  การาเปตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต 
ปาทมูเล  เปตฺวา  เอวมาห  ปฏิคฺคณฺหาตุ  ภนฺเต  ภควา  
อิม  วตฺถยุค  อนุกมฺป  อุปาทาย  ย  มม  อสฺส  ทีฆรตฺต  
หิตาย  สุขายาติ ฯ  ภควา  ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตสฺสา  อุปนิสฺสย- 
สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  สา  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  
กตฺวา  เคห  อคมาสิ ฯ  สา  น  จิรสฺเสว  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ   
อุปฺปนฺนา  สกฺกสฺส  เทวราชสฺส  ปยา  อโหสิ  วลลฺภา  ยสุตฺตรา  
นาม  นาเมน ฯ  ตสฺสา  ปุ ฺานุภาเวน  เหมชาลส ฺฉนฺโน   
กุ ฺชรวโร  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  จ  ขนฺเธ  มณิมโย  มณฺฑโป  
มชฺเฌ  สุป ฺตฺตรตนปลฺลงฺโก  นิพฺพตฺติ  ทฺวีสุ  ทนฺเตสุ  จสฺส   
กมลกุวลยชุชฺลา  รมณียา  เทฺว  โปกฺขรณิโย  ปาตุรเหสุ ฯ  ตตฺถ    
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ปทุมกณฺณิกาสุ   ิตา  เทวธีตา  ปคฺคหิตป ฺจงฺคิกตูริยา  นจฺจนฺติ  เจว  
คายนฺติ  จ ฯ   
        สตฺถา  พาราณสิย  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน  สาวตฺถิ  
เตน  จาริก  ปกฺกามิ ฯ  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  ปตฺวา  ตตฺร  
สุท  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  
อาราเม ฯ  อถ  สา  เทวตา  อตฺตนา  อนุภุยฺยมาน  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   
โอโลเกตฺวา  ตสฺสา  การณ  อุปธาเรนฺตี  สตฺถุ  วตฺถยุคทาน- 
การณนฺติ  ตฺวา  ส ฺชาตโสมนสฺสา  ภควติ  ปสาทพหุมานา  
วนฺทิตุกามา  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  หตฺถิกฺขนฺธวรคตา  อากาเสน   
อาคนฺตฺวา  ตโต  โอตริตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อ ฺชล ึ  
ปคฺคยฺห  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  ต  อายสฺมา  วงฺคีโส  ภควโต   
อนุ ฺาย  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                อลงฺกตา  มณิก ฺจนาจิต   
                สวุณฺณชาลจิต  มหนฺต   
                อภิรุยฺห  คชวร  สุกปฺปต   
                อิธาคมา  เวหายส  อนฺตลิกฺเข ฯ   
                นาคสฺส  ทนฺเตสุ  ทุเวสุ  นิมมฺิตา   
                อจฺโฉทกา  ปทมุินิโย  สุผุลลฺา   
                ปทุเมสุ  จ  ตูรยิคณา  ปภิชฺชเร (๑)  
                อิมา  จ  นจฺจนฺติ  มโนหราโย ฯ   
# ๑. ส. ปวชชฺเร ฯ  
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                เทวิทฺธิปตฺตาสิ  มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อลงฺกตาติ  สพฺพาภรณวิภูสิตา ฯ  มณิก ฺจนาจิตนฺติ  
เตหิ  ทิพฺพมาเนหิ  มณิสุวณฺเณหิ  อาจิต ฯ  โสวณณฺชาลจิตนฺติ   
เหมชาลส ฺฉนฺน ฯ  มหนฺตนฺติ  วิปุล ฯ  สุกปฺปตนฺติ   
คมนสนฺนาหวเสน  สุฏ ุ  สนฺนทฺธ ฯ  เวหายสนฺติ  เวหายสภูเต   
หตฺถิปฏเ ฯ  อนฺตลิกฺเขติ  อากาเส  อลงฺกตมณิก ฺจนาจิตนฺติป   
ปาโ ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  เทวเต  ตฺว  สพฺพาลงฺกาเรหิ   
อลงฺกตา  อลงฺกตมณิก ฺจนาจิต  อติวิย  ทิพฺพมาเนหิ  มณีหิ   
ก ฺจเนหิ  จ  อลงฺกรณวเสน  ขจิต  เหมชาเลหิ  
กุมฺภาลงฺการาทิเภเทหิ  หตฺถาลงฺกาเรหิ  จิต  อามุตฺต  มหนฺต  
อติวิย  พฺรหนฺต  อุตฺตม  คช  อารุยฺห  หตฺถิปฏ ิยา  
นิสินฺนา  อากาเสเนว  อิธ  อมฺหาก  สนฺติก  อาคตาติ ฯ   
        นาคสฺส  ทนฺเตสุ  ทุเวสุ  นิมฺมิตาติ  เอราวณสฺส  วิย  
นาคราชสฺส  อิมสฺส  ทฺวีส ุ ทนฺเตสุ  เทวฺ  โปกฺขรณิโย  
สุจริตสิปฺปนา  สุฏ ุ  วิรจิตา ฯ  ตูริยคณาติ  ป ฺจงฺคิกตุริยคณา 
ป ฺจงฺคิกตุริยสมูหา ฯ  ปภิชฺชเรติ  ทฺวาทสนฺน  ลยเภทาน  วเสน  
ปเภท  คจฺฉนฺติ ฯ  ปวชฺชเรติ  จ  ปนติฺ ฯ  ปกาเรหิ  วาทียนฺตีติ  
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อตฺโถ ฯ  เอว  เถเรน  ปฏุา  เทวตา  อิมาหิ  คาถาหิ  วิสฺสชฺเชส ิ  
                พาราณสิย  อุปสงฺกมิตฺวา   
                พุทฺธสฺสห  วตฺถยุค  อทาสึ   
                ปาทานิ  วนฺทิตฺวา  ฉมา  นิสีทึ   
                วิตฺตา  จห  อ ฺชลิก  อกาสึ ฯ   
                พุทฺโธ  จ  เม  ก ฺจนสนฺนิภตฺตโจ   
                อเทสยิ  สมุทยทุกฺขนิจฺจต   
                อสงฺขต  ทุกฺขนิโรธสสฺสต   
                มคฺค  อเทสยิ  ยโต  วิชานิส ฯ   
                อปฺปายุกี  กาลกตา  ตโต  จุตา   
                อุปปนฺนา  ติทสคณ  ยสสฺสนิี   
                สกฺกสฺสห  อ ฺตรา  ปชาปติ   
                ยสุตฺตรา  นาม  ทิสาสุ  วิสฺสุตาติ ฯ   
        ตตฺถ  ฉมาติ  ภูมิย ฯ  ภุมฺมตฺเถ  ห ิ อิท  ปจฺจตฺตวจน ฯ 
วิตฺตาติ  ตุฏา ฯ  ยโตติ  ยโต  สตฺถ ุ สามุกฺกสิกธมฺมเทสนโต ฯ   
วิชานิสนฺติ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌึ ฯ   
        อปฺปายุกีติ  อีทิส  นาม  อุฬาร  ปุ ฺ  กตฺวา  น  
ตยา  เอตสฺมึ  ทุกฺขพหุเล  มนุสฺสตฺตภาเว  เอว  าตพฺพนฺติ   
ส ฺชาตาภิสนฺธินา  วิย  ปริกฺขย  คเตน  กมฺมุนา  อปปฺายุกา  
สมานา ฯ  อ ฺตรา  ปชาปตีติ  โสฬสสหสฺสาน  มเหสีน    
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อ ฺตรา ฯ  ทิสาสุ  วิสฺสุตาติ  ทฺวีสุ  เทวโลเกสุ  สพฺพทิสาสุ   
ปากฏา  ป ฺาตา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        นาควิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อโลมวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  อโลมวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  พาราณสิย  อิสิปตเน  มิคทาเย  วิหรนฺโต   
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  พาราณสึ  
ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  ตตฺเถกา  อโลมา  นาม  ทุคฺคติตฺถี  ภควนฺต   
ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  อ ฺ  ทาตพฺพ  อปสฺสนฺตี  อีทิสมฺป  
ภควโต  ทินฺน  มยฺห  มหปฺผล  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  
ปริภินฺนวณฺณ  อโลณ  สกฺุขกุมฺมาส  อุปเนสิ  ต  ภควา  
ปฏิคฺคเหสิ ฯ  สา  ต  ทาน  อารมฺมณ  กตฺวา  โสมนสฺส   
อเวเทสิ ฯ สา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ ฯ 
ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                                มนุสสฺภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ    
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                                เกนาสิ  เอว ฺชลติานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  สาป  ตสฺส  พฺยากาสิ  ต  ทสฺเสตุ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ   
วุตฺต ฯ 
                อห ฺจ  พาราณสิย  พุทฺธสสฺาทิจฺจพนฺธุโน   
                อทาสึ  สุกฺขกมฺุมาส  ปสนนฺา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
                สกฺุขาย  อโลณิกาย  จ  ปสฺส  ผล  กุมมฺาสปณฺฑิยา   
                อโลม  สุขิต  ทสิฺวา  โก  ปุ ฺ  น  กริสสฺติ ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                                มนุสสฺภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อโลม  สุขิต  ทิสฺวาติ  อโลมมฺป  นาม  สุกฺข- 
กุมฺมาสมตฺต  ทตฺวา  เอว  ทิพฺพสุเขน  สุขิต  ทิสฺวา ฯ  โก 
ปุ ฺ  น  กรสิฺสตีติ  โก  นาม  อตฺตโน  หิตสุข  อิจฺฉนฺโต 
ปุ ฺ  น  กรสิฺสตีติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อโลมวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                                ก ฺชิกทายิกาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  ก ฺชิกทายิกาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา   
อุปฺปตฺติ  ภควา  อนฺธกวินฺเท  วิหรติ  เตน  สมเยน  
ภควโต  กุจฺฉิย  วาตโรโค  อุปฺปชฺช ิฯ  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  
อามนฺเตสิ  คจฺฉ  ตฺว  อานนฺท  ปณฺฑาย  จริตฺวา  มยหฺ   
เภสชฺชตฺถ  ก ฺชิก  อาหราติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา 
อานนฺโท  ภควโต  ปฏิสสฺุณิตฺวา  มหาราชทตฺติย  ปตฺต  คเหตฺวา 
อตฺตโน  อุปฏากเวชฺชสฺส  นิเวสนทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  
เวชฺชสฺส  ภรยิา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  เถร  
ปุจฺฉิ  กีทิเสน  โว  ภนฺเต  เภสชฺเชน  อตฺโถติ ฯ  สา  กิร  
พุทฺธิสมฺปนฺนา  เภสชฺเชน  ปโยชเน  สติ  เถโร  อิธาคจฺฉติ  
น  ภิกฺขตฺถนติฺ  สลลฺกฺเขสิ ฯ  ก ฺชิเกนาติ  จ  วุตฺเต  นยิท  
เภสชฺช  มยฺห  อยฺยสฺส  ตถา  เหส  ภควโต  ปตฺโต  หนฺทาห   
โลกนาถสฺส  อนุจฺฉวิก  ก ฺชิก  สมฺปาเทมีติ  โสมนสฺสชาตา   
ส ฺชาตพหุมานา  พทรยูเสน  ยาคุ  สมฺปาเทตฺวา  ปตฺต  
ปูเรตฺวา  ตสฺส  ปริวารภาเวน  อ ฺ ฺจ  โภชน  ปฏิยาเทตฺวา  
เปเสสิ ฯ  ต  ปริภุตฺตมตฺตสฺเสว  ภควโต  โส  อาพาโธ   
วูปสมิ ฯ  สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  
อุปฺปชฺชิตฺวา  มหตึ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตี  โมทติ ฯ  อายสฺมา 
มหาโมคฺคลฺลาโน  เทวจาริก  จรนฺโต  ต  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ    
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                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                ปุจฺฉามิ  ต  เทว  มหานุภาเว   
                                มนุสสฺภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                                เกนาสิ  เอว ฺชลติานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
สาป  พฺยากาสิ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  อนฺธกวินทฺมฺหิ  พุทฺธสสฺาทิจฺจพนฺธุโน   
                อทาสึ  โกลสมฺปาก  ก ฺชกิ  เตลธูปต ฯ   
                ปปฺผลฺยา  ลสุเณน  จ  มิสฺส  ลาม ฺชเกน  จ   
                อทาสึ  อุชุภูตสฺมึ  วิปฺปสนเฺนน  เจตสา ฯ   
                ยา  มเหสิตฺต  กาเรยฺย  จกฺกวตฺติสฺส  ราชิโน   
                นารี  สพฺพงฺคกลฺยาณี  ภตฺตุ  จาโนมทสฺสิกา   
                เอตสฺส  ก ฺชิกทานสฺส  กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสึ ฯ   
                สต  นิกฺขา  สต  อสฺสา  สต  อสฺสตรีรถา   
                สต  ก ฺาสหสฺสานิ  อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
                เอกสฺส  ก ฺชิกทานสฺส  กล  นาคฺฆติ  โสฬสึ ฯ    
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                สต  เหมวตา  นาคา  อีสาทนฺตา  อุรูฬฺหวา   
                สวุณฺณกจฺฉา  มาตงฺคา  เหมกปฺปนิวาสสา   
                เอกสฺส  ก ฺชิกทานสฺส  กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสึ ฯ   
                จตุนฺนมป  ทีปาน  อิสฺสร  โยธ  การเย   
                เอกสฺส  ก ฺชิกทานสฺส  กล  นาคฺฆติ  โสฬสินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อทาสึ  โกลสมฺปาก  ก ฺชกิ  เตลธูปตนฺติ   
พทรโมทกกสาเว  จตุคุโณทกสโมทิเต  ปาเกน  จตุตฺถภาคาวสิฏ  
ยาคุ  ปจิตฺวา  ต  ติกฏกอชโมทหิงฺคุชีรกลสุณาทีหิ  กฏกภณฺเฑหิ   
อภิสงฺขริตฺวา  สุธูปต  กตฺวา  ลาม ฺชคนฺธ  คาหาเปตฺวา  
ปสนฺเนน  จิตฺเตน  ภควโต  ปตฺเต  อากิริตฺวา  สตฺถาร  อุทฺทิสิตฺวา   
อทาสึ  เถรสฺส  หตฺเถ  ปติฏเปสินฺติ  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห   
                ปปฺผลฺยา  ลสุเณน  จ  มิสฺส  ลาม ฺชเกน  จ   
                อทาสึ  อุชุภูตสฺมึ  วิปฺปสนเฺนน  เจตสาติ ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ตาย  เทวตาย  อตฺตนา   
สมุปจิตสุจริตกมฺเม  อาวิกเต  สปริวาราย  ตสฺสา  ธมฺม  เทเสตฺวา   
มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา   
ตมตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  จตุปริสมชฺเฌ  ธมฺม  เทเสสิ  สา  
เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสติี ฯ   
                ก ฺชิกทายิกาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ______________________  



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 251 

                                        เลมที่  23  หนา  251 
 
                                        วิหารวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  วิหารวิมาน ฯ  ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  สมเยน 
วิสาขา  มหาอุปาสิกา  อ ฺตรสฺมึ  อุสฺสวทิวเส  อุยฺยาเน  
วิจรณตฺถ  สหายิกาหิ  ปรชิเนน  จ  อุสฺสาหิตา  สุนฺหาตานุลิตฺตา   
สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  มหาลตาปสาธน  ปฬนฺธิตฺวา  ป ฺจมตฺเตหิ   
สหายิกาสเตหิ  ปริวาริตา  มหนฺเตน  อิสฺสริเยน  มหตา  
ปริจฺเฉเทน  เคหโต  นิกฺขมิตฺวา  อุยฺยาน  อุทฺทิสฺส  คจฺฉนฺตี  
จินฺเตสิ  พาลทาริกาย  วิย  กึ  เม  โมฆกีฬิเตน  หนฺทาห  
วิหาร  คนฺตฺวา  ภควนฺต  มโนภาวนีเย  จ  อยฺเย  วนทฺิสฺสามิ  
ธมฺม ฺจ  โสสฺสามีติ  วิหาร  คนฺตฺวา  เอกมนฺเต  ตฺวา   
มหาลตาปฬนฺธน  โอมุ ฺจิตฺวา  ต  ทาสิยา  หตฺเถ  ทตฺวา  ภควนฺต   
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ  ตสฺสา  ภควา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
        สา  ธมมฺ  สุตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
มโนภาวนีเย  จ  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  วิหารโต  นิกฺขมิตฺวา  โถก  
คนฺตฺวา  ทาสึ  อาห  หนฺท  เช  อาภรณ  ปฬนฺธิสฺสามีติ ฯ 
สา  ต  ภณฺฑิก  กตฺวา  พนฺธิตฺวา  วิหาเร  เปตฺวา  ตห  
ตห  วิจริตฺวา  คมนกาเล  วิสฺสริตฺวา  คตตฺตา  วิสฺสริต  มยา  
ติฏ  อยฺเย  อาหริสฺสามีติ  นิวตฺติตุกามา  อโหสิ ฯ  วิสาขา  
สเจ  เช  ต  วิหาเร  เปตฺวา  วิสฺสริต  ตสฺส  วิหารสฺเสว    
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อตฺถาย  ต  ปริจฺจชิสฺสามีติ  วิหาร  คนตฺฺวา  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  อธิปฺปาย  ปเวเทนฺตี  วิหาร  
ภนฺเต  กาเรสฺสามิ  อธิวาเสตุ  เม  ภควา  อนุกมฺป  อุปาทายาติ  
อาห ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน ฯ   
        สา  ต  ปลนฺธน  สตสหสฺสาธิกนวโกฏิอคฺฆนก  วิสฺสชฺเชตฺวา 
อายสฺมตา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน  นวกมฺมาธิฏายเกน   
สุวิภตฺตภิตฺติถมฺภตุลาโคปานสิกณฺณิกทฺวารพาหวาตปานโสปาณา- 
ทิเคหาวยว  มโนหร  สุวิกปฺปต  กฏกมฺมรมณีย  สุปริกมฺมกต 
สุธากมฺม  มนุ ฺ  สุวิรจิตมาลากมฺมลตากมฺมาทิจิตฺตกมฺมวิจิตฺต   
สุปรินิฏ ิต มณิกุฏฏิมสทิสภูมิตล  เทววิมานสทิส  เหฏาภูมิย  ป ฺจ 
คพฺภสตานิ  อุปริภูมิย  ป ฺจ  คพฺภสตานีติ คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิต   
พุทฺธสฺส  ภควโต  จ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  วสนานุจฺฉวิก  มหนฺต  
ปาสาท  ตสฺส  ปริวารปาสาทสหสฺส ฺจ  เตส  ปรวิารภาเวน   
กุฏิมณฺฑปจงฺกมนาทีนิ  จ  กาเรนฺตี  นวหิ  มาเสหิ  วิหาร   
นิฏาเปสิ ฯ  ปรินิฏ ิเต  จ  วิหาเร  นวเหว  หิร ฺโกฏีหิ  
วิหารมห  กาเรนฺตี  ป ฺจมตฺเตหิ  สหายิกาสเตหิ  สทฺธึ  ปาสาท  
อภิรุหิตฺวา  ตสฺส  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  โสมนสฺสชาตา  สหายิกา  
อาห  อิม  เอวรูป  ปาสาท  กาเรนฺติยา  ย  มยา  ปุ ฺ  
ปสุต  ต  อนโุมทถ  ปตฺติทาน  โว  ทมฺมีติ ฯ  อโห  สาธุ  
อโห  สาธูติ  ปสนฺนจิตฺตา  สพฺพาป  อนุโมทึสุ ฯ   
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        ตตฺถ  อ ฺตรา  อุปาสิกาป  วิเสสโต  ต  ปตฺติทาน  
มนสากาสิ  สา  น  จิรสฺเสว  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ ฯ   
ตสฺสา  ปุ ฺานุภาเวน  อเนกกูฏาคารปาการอุยฺยานโปกฺขรณิ- 
อาทิปฏิมณฺฑิต  โสฬสโยชนายามวิตฺถารุพฺเพธ  อตฺตโน  ปภาย   
โยชนสต  ผรนฺต  อากาสจารึ  มหนฺต  วิมาน  ปาตุรโหสิ ฯ  
สา  คจฺฉนฺตีป  อจฺฉราสห  วิมาเนน  คจฺฉติ ฯ  วิสาขา  ปน   
มหาอุปาสิกา  วิปุลปริจฺจาคตาย  สทฺธาย  สมฺปตฺติยา  จ  
นิมฺมานรตีสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  สุนิมฺมิตเทวราชสฺส  อคฺคมเหสิภาว   
สมฺปาปุณิ ฯ  อถายสฺมา  อนุรุทฺโธ  เทวจาริก  จรนฺโต  ต  วิสาขาย   
สหายิก  ตาวตึสภวเน  อุปฺปนฺน  ทิสฺวา  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                ตสฺสา  เต  นจฺจมานาย  องฺคมงฺเคหิ  สพฺพโส   
                ทพฺิพา  สทฺทา  นิจฺฉรนฺติ  สวนิยา  มโนรมา ฯ   
                ตสฺสา  เต  นจฺจมานาย  องฺคมงฺเคหิ  สพฺพโส   
                ทพฺิพา  คนฺธา  ปวายนฺติ  สุจิคนฺธา  มโนรมา ฯ   
                วิวตฺตมานา  กาเยน  ยา  เวณีสุ  ปฬนฺธนา   
                เตส  สุยฺยติ  นคฺิโฆโส  ตูริเย  ป ฺจงฺคิเก  ยถา ฯ   
                วฏสกา  วาตธุตา  วาเตน  สมฺปกมฺปตา   
                เตส  สุยฺยติ  นคฺิโฆโส  ตูริเย  ป ฺจงฺคิเก  ยถา ฯ    
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                ยาป  เต  สริสฺม ึ มาลา  สุจิคนฺธา  มโนรมา   
                วาติ  คนฺโธ  ทสิา  สพฺพา  รกฺุโข  ม ฺชูสโก  ยถา ฯ   
                ฆายเส  ต  สุจิคนฺธ  รูป  ปสสฺสิ  อมานุส   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ   
สาป  ตสฺส  เอว  พฺยากาสิ   
                สาวตฺถิย  มยฺห  สขี  ภทนฺเต   
                สงฺฆสฺส  กาเรสิ  มหาวิหาร   
                ตตฺถปฺปสนฺนา  อหมานุโมทึ   
                ทสิฺวา  อคาร ฺจ  ปย ฺจ  เมต ฯ   
                ตาเยว  เม  สุทฺธนุโมทนาย   
                ลทฺธ  วิมานพฺภุตทสฺสเนยฺย   
                สมนฺตโต  โสฬสโยชนานิ   
                เวหายส  คจฺฉติ  อิทฺธิยา  มม.   
        กฏูาคารา  นิเวสา  เม  วิภตฺตา  ภาคโส  มิตา   
        ททฺทลลฺมานา  อาภนฺติ  สมนฺตา  สตโยชน ฯ   
        โปกฺขร ฺโ  จ  เม  เอตฺถ  ปุถโุลมนิเสวิตา   
        อจฺโฉทกา  วิปฺปสนนฺา  โสณฺณวาลุกสนฺถตา ฯ   
        นานาปทุมส ฺฉนฺนา  ปุณฺฑรีกสโมตตา   
        สุรภี  สมฺปวายนฺติ  มนุ ฺา  มาลุเตริตา ฯ   
        ชมฺพุโย  ปนสา  ตาลา  นาฬิเกรวนานิ  จ   
        อนฺโตนเิวสเน  ชาตา  นานารุกฺขา  อโรปมา ฯ    
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                นานาตูริยสงฺฆุฏ  อจฺฉราคณโฆสิต   
                โยป  ม  สุปเน  ปสฺเส  โสป  วิตฺโต  สิยา  นโร ฯ   
                เอตาทิส  อพฺภุตทสฺสเนยฺย  วิมาน  สพฺพโส  ปภ   
                มม  กมฺเม  หิ  นิพฺพตฺต  อล  ปุ ฺานิ  กาตเวติ ฯ   
        ตตฺถ  สาวตฺถยิ  มยฺห  สขี  ภทนฺเต  สงฺฆสฺส  กาเรสิ   
มหาวิหารนฺติ  ภนฺเต  อนรุุทฺธ  สาวตฺถยิา  สมีเป  ปาจีนปสฺเส  
มยฺห  มม  สขี  สหายิกา  วิสาขา  มหาอุปาสิกา  อาคตาคต  
จาตุทฺทิส  ภิกฺขุสงฺฆ  อุทฺทิสฺส  นวหิร ฺโกฏิปริจฺจาเคน   
ปุพฺพาราม  นาม  มหนฺต  วิหาร  กาเรสิ ฯ  ตตฺถปฺปสนฺนา  
อหมานุโมทินฺติ  ตสฺมึ  วิหาเร  กตปรโิยสิเต  สงฺฆสฺส  
นิยฺยาทิยมาเน  ตาย  กเต  ปตฺติทาเน  อโห  าเน   
วต  ปริจฺจาโค  กโตติ  ปสนฺนา  รตนตฺตเย  กมฺมผเล  จ   
ส ฺชาตปสาทา  อห  อนโุมทึ ฯ  วตฺถวุเสน  ตสฺสา  อนุโมทนาย   
อุฬารภาว  ทสฺเสตุ  ทิสฺวา  อคาร ฺจ  ปย ฺจ  เมตนฺติ  อาห ฯ   
สหสฺสคพฺภ  อติวิย  รมณยี  เทววิมานสทิส  ต ฺจ  อคาร   
มหนฺต  ปาสาท  ปย ฺจ  เม  พุทฺธปฺปมขุ  สงฺฆ  อุททฺิสฺส  ตาทิส   
มหนฺต  ธนปริจฺจาค  ทิสฺวา  อนุโมทินติฺ  โยชนา ฯ   
        ตาเยว  เม  สุทฺธนุโมทนายาติ  ยถาวุตฺตาย  เทยฺยธมฺม-   
ปริจฺจาคาภาเวน  สุทฺธาย  เกวลาย  อนโุมทนาเยว ฯ  ลทฺธ   
วิมานพฺภุตทสฺสเนยฺยนฺติ  มยฺห  ปุพฺเพ  อีทิสสฺส  อภูตปุพฺพตาย   
อพฺภุต  สมนฺตภทฺทกภาเวน  อติวิย  สรุปูตาย  จ  ทสสฺเนยฺย   
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อิม  วิมาน  ลทฺธ  อธิคต ฯ  เอว  วิมานสฺส  อภิรูปต  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  ปมาณมหตฺต ฺจ  ปภาวมหตฺต ฺจ  อุปโภควตฺถุมหตฺต ฺจ   
ทสฺเสตุ  สมนฺตโต  โสฬสโยชนานีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อิทฺธิยา   
มมาติ  มม  ปุ ฺ ิทฺธิยา ฯ   
        โปกฺขร ฺโติ  โปกขฺรณิโย ฯ  ปถุุโลมนิเสวิตาติ  ทิพฺพมจฺเฉหิ   
อุปเสวิตา ฯ   
        นานาปทุมส ฺฉนฺนาติ  สตปตฺตสหสฺสปตฺตาทิเภเทหิ   
นานาวิเธหิ  รตฺตปทุเมหิ  รตฺตกมเลหิ  จ  ส ฺฉาทิตา ฯ   
ปุณฺฑรีกสโมตตาติ  นานาวิเธหิ  เสตกมเลหิ  สมนฺตโต   
อวตตา ฯ นานารุกฺขา  อโรปมา  สุรภี  สมฺปวายนฺตีติ  โยชนา ฯ   
        โสปติ  โส  สุปนทสสฺาวีป ฯ  วิตฺโตติ  ตุฏโ ฯ   
        สพฺพโส  ปภนฺติ  สมนฺตโต  โอภาสมาน ฯ  กมฺเมติ  
กมฺมนิมิตฺต ฯ  หีติ  นิปาตมตฺต ฯ  เจตนาน  วา  อปราปรุปฺปตฺติยา   
พหุภาวโต  กมฺเมหีติ  วุตฺต ฯ  อลนฺติ  ยุตฺต ฯ  กาตเวติ  กาตุ ฯ   
        อิทานิ  อนุรุทฺธตฺเถโร  วิสาขาย  นิพฺพตฺตฏาน  
กถาเปตุกาโม  อิม  คาถมาห   
                ตาเยว  เต  สุทฺธนุโมทนาย   
                ลทฺธ  วิมานพฺภุตทสฺสเนยฺย   
                ยา  เจว  สา  ทานมทาสิ  นารี   
                ตสฺสา  คตึ  พฺรูหิ  กุหึ  อุปปฺนฺนา  สาติ ฯ    
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        ตตฺถ  ยา  เจว  สา  ทานมทาสิ  นารีติ  ยสฺส  ทานสฺส   
อนุโมทนาย  ตฺว  อีทิส  สมฺปตฺตึ  ปฏิลภิ  ต  ทาน  ยา  
เจว  สา  นารี  อทาสีติ  วิสาข  มหาอุปาสิก  สนฺธาย  
วทติ ฯ  ตาย  เอว  เทวตาย  ตสฺสา  สมฺปตฺตึ  กถาเปตุกาโม   
อาห  ตสฺสา  คตึ  พฺรูหิ  กหุึ  อุปฺปนฺนา  สาติ ฯ  ตสฺสา  
คตินฺติ  ตาย  นิพฺพตฺตเทวคตึ ฯ   
        อิทานิ  เถเรน  ปุจฺฉิตมตฺถ  ทสฺเสนฺตี  อาห   
                ยา  สา  อหุ  มยหฺ  สขี  ภทนฺเต   
                สงฺฆสฺส  กาเรสิ  มหาวิหาร   
                วิ ฺาตธมฺมา  สา  อทาสิ  ทาน   
                อุปฺปนฺนา  นิมมฺานรตีสุ  เทเวสุ ฯ   
                ปชาปตี  ตสฺส  สุนิมฺมิตสฺส   
                อจินฺติโย  กมฺมวิปาก  ตสฺสา   
                ยเมต  ปุจฺฉสิ  กุหึ  อุปฺปนฺนา  สาติ   
                ต  เต  วิยากาสึ  อน ฺถา  อหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วิ ฺาตธมฺมาติ  วิ ฺาตสาสนธมฺมา  ปฏิวิทฺธจตุสจฺจ- 
ธมฺมาติ  อตฺโถ ฯ   
        สุนิมฺมติสฺสาติ  สุนิมฺมิตสฺส  เทวราชสฺส ฯ  อจินฺติโย  
กมฺมวิปาก  ตสฺสาติ  วิภตฺติโลป  กตฺวา  นิทฺเทโส ฯ ตสฺสา  
มม  สขิยา  นิมฺมานรตีสุ  นิพฺพตฺตาย  กมฺมวิปาโก  ปุ ฺกมฺมสฺส   
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วิปากภูตา  ทิพฺพสมฺปตฺติ  อจินฺติยา  อปฺปเมยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
อน ฺถาติ  อวิปรีต  ยถาสภาวโต ฯ  กถ  ปนาย  ตสฺสา  
สมฺปตฺตึ  อ ฺาสีติ  สุภทฺทา  วิย  ภทฺทาย  วิสาขาป  
เทวธีตา  อิมิสฺสา  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  อิทานิ  เทวธีตา  เถร   
อ ฺเสมฺป  ทานสมาทปเน  นิโยเชนฺตี  อิมาหิ  คาถาหิ   
ธมฺม  เทเสสิ   
                เตนห ฺเป  สมาทเปถ   
                สงฺฆสฺส  ทานานิ  ททาถ  วิตฺตา   
                ธมฺม ฺจ  สุณาถ  ปสนฺนมานสา   
                สทุุลฺลโภ  ลทโฺธ  มนุสฺสลาโภ ฯ   
                ย  มคฺค  มคฺคาธิปตี  อเทสยิ   
                พฺรหฺมสฺสโร  ก ฺจนสนฺนิภตฺตโจ   
                สงฺฆสฺส  ทานานิ  ททาถ  วิตฺตา   
                มหปฺผลา  ยตฺถ  ภวนฺติ  ทกฺขิณา ฯ   
                เย  ปุคฺคลา  อฏ  สต  ปสตฺถา   
                จตฺตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนฺติ   
                เต  ทกฺขิเณยฺยา  สุคตสฺส  สาวกา   
                เอเตสุ  ทินฺนานิ  มหปฺผลานิ ฯ   
        จตฺตาโร  จ  ปฏิปนนฺา  จตฺตาโร  จ  ผเล   ิตา   
        เอส  สงฺโฆ  อุชุภูโต  ป ฺาสีลสมาหิโต ฯ    
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        ยชมานาน  มนุสฺสาน  ปุ ฺเปกฺขาน  ปาณิน   
        กโรต  โอปธิก  ปุ ฺ  สงฺเฆ  ทินฺน  มหปฺผล ฯ   
                เอโส  ห ิ สงฺโฆ  วิปุโล  มหคฺคโต   
                เอสปฺปเมยฺโย  อุทธีว  สาคโร   
                เอเต  หิ  เสฏา  นรวีริยสาวกา   
                ปภงฺกรา  ธมฺมมุทีรยนฺติ ฯ   
                เตส  สุทินฺน  สหุุต  สุยิฏ   
                เย  สงฺฆมุทฺทิสฺส  ททนฺติ  ทาน   
                สา  ทกฺขิณา  สงฺฆคตา  ปติฏ ิตา   
                มหปฺผลา  โลกวิทูน  วณฺณิตา ฯ   
                เอตาทิส  ปุ ฺมนุสฺสรนฺตา   
                เย  เวทชาตา  วิจรนฺติ  โลเก   
                วิเนยฺย  มจฺเฉรมล  สมูล   
                อนินฺทิตา  สคฺคมุเปนฺติ  านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เตน  ห ฺเติ  เตน  ห ิ อ ฺเป ฯ  เตนาติ  จ  เตน   
การเณน ฯ หีติ  นิปาตมตฺต ฯ  สมาทเปถาติ  วตฺวา  สมาทปนาการ  
ทสฺเสตุ  สงฺฆสฺส  ทานานิ  ททาถาติอาทิ  วุตฺต ฯ  อฏหิ  
อกฺขเณหิ  วชฺชิต  มนุสฺสภาว  สนฺธายาห  สุทุลฺลโภ  ลทโฺธ   
มนุสฺสลาโภติ ฯ  ตตฺถ  อฏ  อกฺขณา  นาม  ตโย  อปายา  
อรูปา  อส ฺสตฺตา  ปจฺจนฺตเทโส  อินฺทฺริยาน  เวกลฺล    
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นิยตมิจฺฉาทิฏ ิกตา  อปาตุภาโว  พุทฺธสฺสาติ ฯ   
        ย  มคฺคนฺติ  ย  เขตฺตวิเสเส  กต  ทาน  ต  เอกนฺเตน   
สุคติสมฺปาปนโต  สุคติคามิมคฺค  อปายมคฺคโต  จ  ชงฺฆมคฺคาทิโต 
จ  อติวิย  เสฏภาเวน  มคฺคาธิปตินฺติ  กตฺวา ฯ  ทานมฺป  หิ   
สทฺธาหิริโย  วิย  เทวโลกคามิมคฺโคติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห   
                สทฺธา  หิริย  กสุล ฺจ  ทาน   
                ธมฺมา  เอเต  สปฺปุริสานุยาตา   
                เอต  หิ  มคฺค  ทิวิย  วทนฺติ   
                เอเตน  หิ  คจฺฉติ  เทวโลกนติฺ ฯ   
        มคฺคาธิปตีติ  วา  ปาโ  ตสฺส  อรยิมคฺเคน  สเทวกสฺส  
โลกสฺส  อธปิติภูโต  สตฺถาติ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  สงฺฆสฺส  ทานานิ  
ททาถาติอาทินา  ปุนป  ทกฺขิเณยฺเยสุ  ทานสวิภาเค  นิโยเชนฺตี  
อาห ฯ   
        อิทานิ  ต  ทกฺขิเณยฺย  อริยสงฺฆ  สรูปโต  ทสฺเสนฺตี  เย  
ปุคฺคลา  อฏ  สต  ปสตฺถาติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  เยติ  อนิยมิโต  
นิทฺเทโส ฯ  ปุคฺคลาติ  สตฺตา ฯ  อฏาติ  เตส  คณนปริจฺเฉโท ฯ 
เต  หิ  จตฺตาโร  จ  ปฏิปนฺนา  จตฺตาโร  จ  ผเล   ิตาติ  
อฏ  โหนฺติ ฯ  สต  ปสตฺถาติ  สปฺปุริเสหิ  พุทฺธปจฺเจก- 
พุทฺธสาวเกหิ  อ ฺเหิ  จ  เทวมนุสฺเสหิ  ปสตฺถา ฯ  กสฺมา ฯ 
สหชาตสีลาทิคุณโยคโต ฯ  เตส  ห ิ จมฺปกพกุลกุสมุาทีน  วิย    
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สหชาตวณฺณคนฺธาทโย  สหชาตสีลสมาธิอาทโย  คุณา  เตน  เต   
วณฺณคนฺธกาทิสมฺปนฺนานิ  วิย  ปุปฺผานิ  เทวมนุสฺสาน  สต  ปยา   
มนาปา  ปสสิยา  จ  โหนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  เย  ปุคฺคลา  
อฏ  สต  ปสตฺถาติ ฯ  เต  ปน  สงฺเขปโต  โสตาปตฺติมคฺคฏโ  
ผลฏโติ  เอก  ยุค  เอว  ยาว  อรหตฺตมคฺคฏโ  ผลฏโติ  
เอก  ยุคนฺติ  จตฺตาริ  ยุคานิ  โหนฺติ ฯ  เตนาห  จตฺตาริ  
เอตานิ  ยุคานิ  โหนฺติ  เต  ทิกฺขิเณยฺยาติ ฯ  เตติ  ปพฺุเพ  
อนิยมโต  อุทฺทิฏาน  นยิเมตฺวา  ทสฺสน ฯ  เต  หิ  สพฺเพป  
กมฺม  กมฺมผล ฺจ  สทฺทหิตฺวา  ทาตพฺพเทยฺยธมฺมสงฺขาต   
ทกฺขิณ  อรหนฺตีติ  ทกฺขิเณยฺยา  คุณวิเสสโยเคน  ทานสฺส   
มหปฺผลภาวสาธนโต ฯ  สุคตสฺส  สาวกาติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
ธมฺมสฺสวนนฺเต  อริยาย  ชาติยา  ชาตตาย  ต  ธมฺม  สุณนฺตีติ  
สาวกา ฯ  เอเตสุ  ทินฺนานิ  มหปฺผลานติี  เอเตสุ  สุคตสฺส  สาวเกสุ   
อปฺปกานิป  ทานานิ  ทินฺนานิ  ปฏิคฺคาหกโต  ทกขิฺณาวิสุทฺธิยา 
มหปฺผลานิ  โหนฺติ ฯ  เตนาห  ภควา  ยาวตา  ภิกฺขเว  สงฺฆา 
วา  คณา  วา  ตถาคตสาวกสงฺโฆ  เตส  อคฺคมกฺขายตีติอาทิ ฯ   
        จตฺตาโร  จ  ปฏิปนนฺาติอาทิ  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        อิธ  ปน  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  อตฺตนา  เทวตาย  จ  วุตฺตมตฺถ   
มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา   
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ตมตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย   
ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                                วิหารวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        จตุริตฺถิวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  จตุริตฺถิวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควติ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน 
เหฏา  วุตฺตนเยน  เทวจาริก  จรนฺโต  ตาวตึสภวน  คโต ฯ  โส  
ตตฺถ  ปฏิปาฏิยา   ิเตสุ  จตูสุ  วิมาเนสุ  จตสฺโส  เทวธีตโร   
ปจฺเจก  อจฺฉราสหสฺสปริวารา  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺติโย  
ทิสฺวา  ตาหิ  ปุพฺเพ  กตกมฺม  ปุจฺฉนฺโต   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานภุาเว   
                        มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อิมาหิ  คาถาหิ  ปฏิปาฏยิา  ปุจฺฉิ ฯ  ตาป  ตสฺส  ปจฺุฉานนฺตร    
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ปฏิปาฏิยา  พฺยากรึสุ ฯ  ต  ทสฺเสตุ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
อย  คาถา  วุตฺตา ฯ   
        ตา  กริ  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  เอสิกานามเก  รฏเ   
ปณฺณกเต  นาม  นคเร  กลุเคเห  นิพฺพตฺตา  วยปฺปตฺตา  ตสฺมึเยว 
นคเร  ปติกุล  คตา  สมคฺควาส  วสนฺติ ฯ  ตาสุ  เอกา  อ ฺตร   
ปณฺฑจาริก  ภิกฺขุ  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  อินฺทีวรกลาป   
อทาสิ  อปรา  อ ฺสฺส  นีลุปฺปลหตฺถก  อทาสิ  อปรา  
อ ฺสฺส  ปทุมหตฺถก  อทาสิ  อปรา  อ ฺสฺส  สุมนมกุลานิ 
อทาสิ ฯ  ตา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน 
นิพฺพตฺตึสุ  ตาส  อจฺฉราสาสหสฺส  ปรวิาโร  อโหส ิฯ ตา 
ตตฺถ  ยาวตายุก  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต  จุตา  ตสฺเสว 
กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อปราปร  ตตฺเถว  สสรนฺติโย  อิมสฺมึป 
พุทฺธุปฺปาเท  ตตฺเถว  อุปปฺนฺนา  วุตฺตนเยน  อายสฺมตา   
มหาโมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิตา ฯ  ตาสุ  เอกา  อตฺตนา  กตปุ ฺกมฺม  
เถรสฺส  กเถนฺตี   
                อินฺทีวราน  หตฺถก  อหมทาสึ   
                ภิกฺขุโน  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส   
                เอสิกาน  อุณฺณตสฺมึ  นคเร 
                วเร  ปณฺณกเต  รมฺเม ฯ    
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                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อาห ฯ  อปรา   
                        นลีุปฺปลหตฺถก  อหมทาสึ   
                        ภิกฺขุโน  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส   
                        เอสิกาน  อุณฺณตสฺมึ  นคเร  
                        วเร  ปณฺณกเต  รมฺเม ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา  
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อาห ฯ  อปรา   
                        โอทาตมูลก  หริตปตฺต   
                        อุทกสฺม ึ สเร  ชาต  อหมทาสึ   
                        ภิกฺขุโน  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส   
                        เอสิกาน  อุณฺณตสฺมึ  นคเร  
                        วเร  ปณฺณกเต  รมฺเม ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ    
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                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อาห ฯ  อปรา   
                อห  สุมนา  สมุนสฺส  สุมนมกุลานิ   
                ทนฺตวณฺณานิ  อหมทาสึ   
                ภิกฺขุโน  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส   
                เอสิกาน  อุณฺณตสฺมึ   
                นครวเร  ปณฺณกเต  รมฺเม ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  อินฺทีวราน  หตฺถกนฺติ  อุททฺาลกปุปฺผหตฺถ  วาตฆาตก- 
ปุปฺผกลาป ฯ  เอสิกานนฺติ  เอสิการฏสฺส ฯ  อุณฺณตสฺมึ  นคเร 
วเรติ  อุณฺณเต  ภูมิปเทเส  นิวิฏเ  เมโฆทร  ลิหนฺเตหิ (๑) วิย   
อจฺจุคฺคเตหิ  ปาสาทกูฏาคาราทีหิ  อุณฺณเต  อุตฺตมนคเร ฯ   
ปณฺณกเตติ  เอวนามเก  นคเร ฯ   
        นลีุปฺปลหตฺถกนฺติ  กุวลยกลาป ฯ   
        โอทาตมูลกนฺติ  เสตมูล  ภิสมูลาน  ธวลตาย  วุตฺต  
ปทุมกลาป  สนฺธาย  วทติ ฯ  เตนาห  หริตปตฺตนฺติอาทิ ฯ  
ตตฺถ  หริตปตฺตนฺติ  นีลปตฺต  อวิชหิตมกุลปตฺตสฺส  หิ  ปทุมสฺส  
# ๑. ปริยนฺเตหิ  
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พาหิรปตฺตานิ  หริตวณฺณานิ  เอว  โหนฺตีติ ฯ  อุทกสฺมึ  สเร 
ชาตนฺติ  สเร  อุทกมฺหิ  ชาต  สโรรุหนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        สุมนาติ  เอวนามา ฯ  สุมนสฺสาติ  สุนฺทรจิตฺตสฺส ฯ   
สุมนมกุลานีติ  ชาติสุมนปุปฺผมกุลานิ ฯ  ทนฺตวณฺณานีติ  สชฺชกุ 
อุลฺลิขิตหตฺถิทนฺตสทิสวณฺณานิ ฯ   
        เอว  ตาหิ  อตฺตนา  กตกมฺเม  กถเิต  เถโรป  ตาส  
อนุปุพฺพิกถ  กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ  สจฺจปริโยสาเน  ตา   
สพฺพาป  สปริวารา  โสตาปนฺนา  อเหสุ ฯ  เถโร  ต  ปวตฺตึ   
มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ตมตฺถ   
อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ สา  
ธมฺมเทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ   
                จตุริตฺถิวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                _____________________  
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                                อมฺพวิมานวณฺณนา   
        ทิพฺพ  เต  อมฺพวน  รมฺมนฺติ  อมพฺวิมาน ฯ  ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  สมเยน  
สาวตฺถิย  อ ฺตรา  อุปาสิกา  อาวาสทานสฺส  มหปฺผลต ฺจ   
มหานิสสต ฺจ  สุตฺวา  ฉนฺทชาตา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอวมาห 
อห  ภนฺเต  เอก  อาวาส  กาเรตุกามา  อิจฺฉามิ  ตาทิส   
โอกาส  อาจิกฺขตูติ ฯ  ภควา  ภิกฺขู  อาณาเปสิ  ภิกฺขู  ตสฺสา  
โอกาส  ทสฺเสสุ ฯ  สา  ตตฺถ  รมณีย  อาวาส  กาเรตฺวา  
ตสฺส  สมนฺตโต  อมฺพรุกฺเข  โรเปส ิฯ 
        โส  อาวาโส  สมนตฺโต  อมฺพปนฺตีหิ  ปริกฺขิตฺโต   
ฉายูทกสมฺปนฺโน  มุตฺตาชาลสทิสวาลุกากิณฺณปณฺฑรภูมิภาโค   
อติวิย  มโนหโร  อโหสิ ฯ  
        สา  ต  วิหาร  นานาวณฺเณหิ  วตฺเถหิ  ปุปฺผ- 
ทามคนฺธทามาทีหิ  จ  เทววิมาน  วิย  อลงฺกริตฺวา  เตลปทีป   
อาโรเปตฺวา  อมฺพรุกฺเข  จ  อหเตหิ  วตฺเถหิ  เวเตฺวา  สงฺฆสฺส   
นิยฺยาเทสิ ฯ   
        สา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺสา  มหนฺต  วิมาน  ปาตุรโหสิ  อมพฺวนปริกฺขิตฺต ฯ   
        สา  ตตฺถ  อจฺฉราคณปริวาริตา  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวติ ฯ   
ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  อุปคนฺตฺวา  อิมาหิ  คาถาหิ   
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ปุจฺฉิ ฯ  
                ทพฺิพ  เต  อมพฺวน  รมฺม  ปาสาเทตฺถ  มหลฺลโก   
                นานาตูริยสงฺฆุฏโ  อจฺฉราคณโฆสิโต ฯ   
                ปทีโป  เจตฺถ  ชลติ  นิจฺจ  โสวณฺณโย  มหา   
                ทสฺุสผเลหิ  รุกเฺขหิ  สมนฺตา  ปริวารโิต ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานภุาเว   
                        มนุสฺสภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                        อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                        ปุริมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก   
                วิหาร  สงฺฆสฺส  กาเรสึ  อมฺเพหิ  ปริวาริต ฯ   
                ปริโยสิเต  วิหาเร  กาเรนฺเต  นฏิ ิเต  มเห   
                อมฺเพหิ  ฉาทยิตฺวาน  กตฺวา  ทุสฺสมเย  ผเล ฯ   
                ปทีป  ตตฺถ  ชาเลตฺวา  โภชยิตฺวา  คณุตฺตม   
                นยิฺยาเทสึ  ต  สงฺฆสฺส  ปสนฺนา  เสหิ  ปาณิภิ ฯ    
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        เตน  เม  อมฺพวน  รมฺม  ปาสาเทตฺถ  มหลฺลโก   
        นานาตูริยสงฺฆุฏโ  อจฺฉาคณโฆสิโต ฯ   
        ปทีโป  เจตฺถ  ชลติ  นิจฺจ  โสวณฺณโย  มหา   
        ทุสฺสผเลหิ  รุกฺเขหิ  สมนฺตา  ปรวิาริโต ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  ต  ภิกขฺุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
สา  เทวตา  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มหลฺลโกติ  มหนฺโต  อายามวิตฺถาเรหิ  อุพฺเพเธน 
จ  วิปุโล  อุฬารตโมติ  อตฺโถ ฯ  อจฺฉราคณโฆสิโตติ  ต  
ปโมทิตุ  สงฺคีติวเสน  เจว  ปยสลลฺาปวเสน  จ  อจฺฉราสงฺเฆน 
สมุคฺโฆสิโต ฯ   
        ปทีโป  เจตฺถ  ชลตีติ  สูรยิรสฺมิสมุชฺชลกิรณวิตาโน  รตนปทีโป   
จ  เอตฺถ  เอตสฺมึ  ปาสาเท  อภิชลติ ฯ  ทุสฺสผเลหีติ  ทุสฺสานิ  
ผลานิ  เอเตสนฺติ  ทุสฺสผลา  เตหิ  สมคฺุคิริยมานทิพฺพวตฺเถหีติ   
อตฺโถ ฯ   
        กาเรนฺเต  นิฏ ิเต  มเหติ  กตปริโยสิตสฺส  วิหารสฺส   
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มเหปูชาย  กรียมานาย  จ ฯ  กตฺวา  ทุสสฺมเย  ผเลติ  ทุสฺเสเยว 
เตส  อมฺพาน  ผล  กตฺวา ฯ   
        คณุตฺตมนฺติ  คณาน  อุตฺตม  ภควโต  สาวกสงฺฆ ฯ  
นิยฺยาเทสินฺติ  สมฺปฏิจฺฉาเปสึ  อทาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อมฺพวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        ปตวิมานวณฺณนา   
        ปตวตฺเถ  ปตธเชติ  ปตวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ ฯ 
ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ร ฺา  อชาตสตฺตุนา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธา   
ภควโต  สรีรธาตุโย  คเหตฺวา  ถูเป  จ  มเห  จ  กเต  ราชคหวาสินี   
อ ฺตรา  อุปาสิกา  ปาโตว  กตสรีรปฏิชคฺคนา  สตฺถุ  ถูป   
ปูเชสฺสามีติ  ยถาลทฺธานิ  จตฺตาริ  โกสาตกีปุปฺผานิ  คเหตฺวา   
สทฺธาเวเคน  สมุสฺสาหิตมานสา  มคฺคปริสฺสย  อนุปธาเรตฺวาว   
ถูปาภิมุขี  คจฺฉติ ฯ   
        อถ  น  ตรุณวจฺฉา  คาวี  อภิธาวนฺตี  เวเคน  อาปติตฺวา  
สิงฺเคน  ปหริตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ ฯ  สา  ตาวเทว  กาล  
กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺตนฺตี  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ   
อุยฺยานกีฬาย  คจฺฉนฺตสฺส  ปริวารภูตาน  อฑฺฒติยาน   
นาฏกโกฏีน  มชฺเฌ  อตฺตโน  สรีรปภาย  ตา  สพฺพา  อภิภวนฺตี   
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สห  รเถน  ปาตุรโหสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  สกฺโก  เทวราชา  วิมฺหิตจิตฺโต 
อจฺฉริยพฺภุตชาโต  กีทิเสน  น ุ โข  โอฬาริเกน  กมมฺุนา   
อย  เอทิสึ  สมุหตึ  เทวิทฺธิมุปาคตาติ  ต  อิมาหิ  คาถาหิ  
ปุจฺฉิ   
                ปตวตฺเถ  ปตธเช  ปตาลงฺการภูสิเต   
                ปตจนฺทนลิตฺตงฺเค  ปตุปฺปลมธารินี ฯ   
                ปตปาสาทสยเน  ปตาสเน  ปตภาชเน   
                ปตฉตฺเต  ปตรเถ  ปตสฺเส  ปตวีชเน ฯ   
                ก ึ กมฺมมกรี  ภทฺเท  ปุพฺเพ  มานุสเก  ภเว   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ   
สาปสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
                โกสาตกี  นาม  ลตตฺถิ  ภนฺเต  ติตฺติกา  อนภิจฺฉิตา   
                ตสฺสา  จตฺตาริ  ปุปฺผานิ  ถปู  อภิหรึ  อห ฯ   
                สตฺถุ  สรีรมุททฺิสฺส  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา   
                นาสฺส  มคฺค  อเวกฺขิสฺส  น  ตคฺคมนสา  สตี ฯ   
                ตโต  ม  อวธิ  คาวี  ถูป  อปตฺตมานส   
                ต ฺจาห  อภิส ฺเจยฺย  ภิยฺโย  นูน  อิโต  สิยา ฯ   
                เตน  กมฺเมน  เทวินฺท  มฆวา  เทวกุ ฺชเร   
                ปหาย  มานุส  เทห  ตว  สหพฺยมาคตาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปตจนฺทนลิตฺตงฺเคติ  สุวณฺณวณฺเณน  จนฺทเนน    
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อนุลิตฺตสรีเร ฯ  ปตปาสาทสยเนติ  สพฺพโส  วณฺณมเยน  
ปาสาเทน  สุวณฺณปริกฺขิตฺเตหิ  สยเนหิ  จ  สมนฺนาคเต ฯ 
เอว  สพฺพตฺถ  เหฏา  อุปริ  จ  ปตสทฺเทน  สุวณฺณเมว  คหิตนฺติ   
ทฏพฺพ ฯ   
        ลตตฺถีติ  ลตา  อตฺถิ ฯ  ภนฺเตติ  สกฺก  เทวราชาน  คารเวน   
อาลปติ ฯ  อนภิจฺฉิตาติ  น  อภิกงฺขิตา ฯ   
        สรรีนฺติ  สรรีภูต  ธาตุ ฯ  อวยเว  จาย  สมุทายโวหาโร  
ยถา  ปโฏ  ทฑฺโฒ  สมุทฺโท  ทฏิโติ  จ ฯ  อสฺสาติ  โครูปสฺส ฯ   
มคฺคนฺติ  อาคมนมคฺค ฯ  น  อเวกฺขิสฺสนฺติ  น  โอโลกยึ ฯ  
กสฺมา  น  ตคฺคมนสา  สตีติ  ตสฺส  คาวิย  คตมนา  ปตมนา  น   
โหนฺตี  อ ฺทตฺถุ  ภควโต  ถูปคตมนา  เอว  สมานาติ   
อตฺโถ ฯ  ตทงฺคมนสา  สตีติ  จ  ปาโ ฯ  ตทงฺเค  ตสฺส  ภควโต   
ธาตุยา  องฺเค  มโน  เอติสสฺาติ  ตทงฺคมนสา ฯ  เอวภูตา  อห  
ตทา  ตสฺสา  มคฺค  นาเวกฺขิสฺสนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ถูป  อปตฺตมานสนฺติ  ถูป  เจติย  อสมฺปตฺตอชฺฌาสย ฯ 
มนสิ  ภโวติ  หิ  มานโส  อชฺฌาสโย  มโนรโถ ฯ  ถูป  
อุปคนฺตฺวา  ปุปฺเผหิ  ปูเชสฺสามีติ  อุปฺปนฺนมโนรถสฺส   
อสมฺปุณฺณตาย  เอว  วุตฺต ฯ  ถูป  เจติย  ปน  ปุปฺเผหิ  ปูชนจิตฺต   
สิทฺธเมว  เยน  สา  เทวโลเก  อุปฺปนนฺา ฯ  ต ฺจาห  
อภิส ฺเจยฺยนฺติ  ต ฺเจ  อห  อภิส ฺจิเนยฺย  ปุปฺผปชูเนน   
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หิ  ปุ ฺ  อห  ถูป  อภิคนฺตฺวา  ยถาธิปฺปาย  ปูชเนน  สมฺมเทว   
จิเนยฺย  อุปจิเนยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ  ภิยโฺย  นูน  อิโต  สยิาติ  อิโต   
ยถาลทฺธสมปฺตฺติโตป  ภิยฺโย  อุปริ  อุตฺตริตรา  สมฺปตฺติ  สิยาติ   
ม ฺเติ  อตฺโถ ฯ   
        มฆวา  เทวกุ ฺชราติ  อาลปน ฯ  ตตฺถ  เทวกุ ฺชราติ   
สพฺพพลปรกฺกมาทิวิเสเสหิ  เทเวสุ  กุ ฺชรสทิส ฯ  สหพฺยนฺติ   
สหภาว ฯ   
                อิท  สุตฺวา  ติทสาธิปติ  มฆวา  เทวกุ ฺชโร   
                ตาวตึเส  ปสาเทนฺโต  มาตลึ  เอตทพฺรวีติ   
อิท  ธมฺมสงฺฆาหกวจน ฯ  
        ตโต  สกฺโก  มาตลปิมุขสฺส  เทวคณสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ   
ธมฺม  เทเสสิ   
                ปสฺส  มาตลิ  อจฺเฉร  จิตฺต  กมฺมผล  อิท   
                อปฺปกมฺป  กต  เทยฺย  ปุ ฺ  โหติ  มหปฺผล ฯ   
                นตฺถิ  จิตฺเต  ปสนฺนมฺหิ  อปฺปกา  นาม  ทกฺขิณา   
                ตถาคเต  วา  สมฺพุทฺเธ  อถ  วา  ตสฺส  สาวเก ฯ   
                เอหิ  มาตลิ  อเมฺหป  ภิยฺโย  ภิยฺโย  มเหมเส   
                ตถาคตสฺส  ธาตุโย  สโุข  ปุ ฺานมุจฺจโย ฯ   
                ติฏนฺเต  นิพฺพุเต  จาป  สเม  จิตฺเต  สม  ผล   
                เจโตปณิธิเหตุ  หิ  สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สุคฺคตึ ฯ    
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                พหูน  วต  อตฺถาย  อุปฺปชชฺนฺติ  ตถาคตา   
                ยตฺถ  การ  กริตฺวาน  สคฺค  คจฺฉนฺติ  ทายกาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปสาเทนฺโตติ  ปสนฺเน  กโรนฺโต  รตนตฺตเย  สทฺธ   
อุปฺปาเทนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        จิตฺตนฺติ  วิจิตฺต  อจินฺเตยฺย ฯ  กมฺมผลนฺติ  เทยฺยธมฺมสฺส   
อนุฬารตฺเตป  เขตฺตสมฺปตฺติยา  จ  จิตฺตสมฺปตฺติยา  จ  อุฬารสฺส   
ปุ ฺกมฺมสฺส  ผล  ปสฺสาติ  โยชนา ฯ  อปฺปกมฺป  กต  เทยฺย  
ปุ ฺ  โหติ  มหปฺผลนฺติ  เอตฺถ  กตนฺติ  การณวเสน  
สกฺการวเสน  อายตเน  วินิยุตฺต ฯ  เทยฺยนฺติ  ทาตพฺพวตฺถุ ฯ   
ปุ ฺนฺติ  ตถาปวตฺต  ปุ ฺกมฺม ฯ   
        อิทานิ  ยตฺถ  อปฺปกมฺป  กต  ปุ ฺ  มหปฺผล  โหติ ฯ 
ต  ปากฏ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  นตฺถ ิ จิตฺเต  ปสนฺนมฺหีติ  
คาถมาห ฯ  ต  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        อเมฺหปติ  มยมฺป ฯ  มเหมเสติ  มหามเส  ปูชามเส ฯ   
เจโตปณิธิเหตุ  หีติ  อตฺตโน  จิตฺตสฺส  สมฺมเทว  ปนนิมิตฺต ฯ  
อตฺตสมฺมาปณิธาเนนาติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  ภควา   
        น  ต  มาตา  ปตา  กยิรา  อ ฺเ  วาป  จ  าตกา   
        สมฺมาปณิหิต  จิตฺต  เสยฺยโส  น  ตโต  กเรติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อุยยฺานกีฬาย  
อุสฺสาห  ปฏปิฺปสฺสมฺเภตฺวา  ตโตว  ปฏินิวตฺติตฺวา  อตฺตโน  อภิณฺห   
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ปูชนียฏานภูเต  จุฬามณิเจติเย  สตฺตาห  ปูช  อกาสิ ฯ 
        อถ  อปเรน  สมเยน  เทวจาริก  คตสฺส  อายสฺมโต   
นารทตฺเถรสฺส  ต  ปวตฺตึ  คาถาเหว  กเถสิ  เถโร  ธมฺม- 
สงฺฆาหกาน  อาโรเจสิ  เต  ตถา  น  สงฺคห  อาโรเปสุนฺติ ฯ   
                        ปตวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อุจฺฉุวิมานวณฺณนา   
        โอภาสยิตฺวา  ปวี  สเทวกนฺติ  อุจฺฉุวิมาน ฯ  ต  เหฏา   
อุจฺฉุวิมาเนน  ปาฬิโต  จ  อฏ ุปฺปตฺติโต  จ  สทิสเมว ฯ  เกวล 
ตตฺถ  สสฺสุ  สุณิส  ปเกน  ปหริตฺวา  มาเรสิ  อิธ  ปน 
เลฑฺฑุนาติ  อยเมว  วิเสโส ฯ  วตฺถุโน  ปน  ภินฺนตฺตา  อุภยมฺป   
วิสสเยว  สงฺคห  อารุฬฺหนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
                โอภาสยิตฺวา  ปวึ  สเทวก   
                อติโรจสิ  จนทฺิมสูริยา  วิย   
                สริิยา  จ  วณฺเณน  ยเสน  เตชสา   
                พฺรหฺมาว  เทเว  ติทเส  สหินฺทเก ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  อุปฺปลมาลธารินี   
                อาเวฬินี  ก ฺจนสนฺนิภตฺตเจ   
                อลงฺกเต  อุตฺตมวตฺถธารินี   
                กา  ตฺว  สุเภ  เทวเต  วนฺทเส  มม ฯ    
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                ก ึ ตฺว  ปุเร  กมมฺมกาสิ  อตฺตนา   
                มนุสฺสภูตา  ปุริมาย  ชาติยา   
                ทาน  สุจิณฺณ  อถ  สีลส ฺม   
                เกนูปปนฺนา  สคุตึ  ยสสฺสินี ฯ   
        เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสสฺิท  ผลนฺติ ฯ   
        อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ปุจฺฉิ ฯ  ตโต  เทวตา  
อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
                อิทานิ  ภนฺเต  อิมเมว  คาม   
                ปณฺฑาย  อมฺหาก  ฆร  อุปาคมิ   
                ตโต  เต  อุจฺฉุสฺส  อทาสึ  ขณฺฑิก   
                ปสนฺนจิตฺตา  อตุลาย  ปติยา ฯ   
                สสฺสุ  จ  ปจฺฉา  อนุยุ ฺชเต  มม   
                กห  นุ  อุจฺฉุ  วธุเก  อวากิริ   
                น  ฉฑฺฑิต  โน  ปน  ขาทิต  มยา   
                สนฺตสฺส  ภิกฺขุสฺส  สย  อทาสห ฯ   
                ตุยหฺ  นฺวิท  อิสสฺริย  อโถ  มม   
                อิติสฺสา  สสฺสุ  ปริภาสเต  มม   
                เลฑฑุ   คเหตฺวา  ปหาร  อทาสิ  เม   
                ตโต  จุตา  กาลกตามฺหิ  เทวตา ฯ   
                ตเทว  กมฺม  กสุล  กต  มยา   
                สขุ ฺจ  กมฺม  อนุโภมิ  อตฺตนา    
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                เทเวหิ  สทฺธึ  ปริจารยามห   
                โมทามห  กามคุเณหิ  ป ฺจหิ ฯ   
                ตเทว  กมฺม  กสุล  กต  มยา   
                สขุ ฺจ  กมฺม  อนุโภมิ  อตฺตนา   
                เทวินฺทคุตฺตา  ติทเสหิ  รกฺขิตา   
                สมปฺปตา  กาคุเณหิ  ป ฺจหิ ฯ   
                เอตาทิส  ปุ ฺผล  อนปฺปก   
                มหาวิปากา  มม  อุจฺฉุทกฺขิณา   
                เทเวหิ  สทฺธึ  ปริจารยามห   
                โมทามห  กามคุเณหิ  ป ฺจหิ ฯ   
                เอตาทิส  ปุ ฺผล  อนปฺปก   
                มหาชุติกา  มม  อุจฺฉุทกฺขิณา   
                เทวินฺทคุตฺตา  ติทเสหิ  รกฺขิตา   
                สหสฺสเนตฺโตริว  นนฺทเน  วเน ฯ   
                ตุว ฺจ  ภนฺเต  อนุกมฺปก  วิทุ   
                อุเปจฺจ  วนฺทึ  กุสล ฺจ  ปุจฺฉิส   
                ตโต  เต  อุจฺฉุสฺส  อทาสึ  ขณฺฑิก   
                ปสนฺนจิตฺตา  อตุลาย  ปติยาติ ฯ   
เสส  วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                        อุจฺฉุวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ____________    
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                                วนฺทนวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  วนฺทนวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เตน  จ  สมเยน  
สมฺพหุลา  ภิกฺขู  อ ฺตรสฺมึ  คามกาวาเส  วสฺส  วสิตฺวา  
วุตฺถาสฺสา  ปวาเรตฺวา  เสนาสน  ปฏิสาเมตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
สาวตฺถึ  อุทฺทิสฺส  ภควนฺต  ทสฺสนตฺถาย  คจฺฉนฺตา  อ ฺตรสฺส   
คามสฺส  มชฺเฌน  อติกฺกมนฺติ ฯ  ตตฺถ  อ ฺตรา  อิตฺถี  
เต  ภิกฺขู  ทิสวฺา  ปสนฺนจิตฺตา  ส ฺชาตคารวพหุมานา   
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  สิรสฺมึ  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ยาว   
ทสฺสนูปจารา  ปสาทโสมฺมานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกนฺตี   
อฏาสิ ฯ   
        สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ ฯ   
อถ  น  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตึ  อายสฺมา  มหา- 
โมคฺคลฺลาโน  อิมาหิ  คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                ปุจฺฉามิ  ต  เทวิ  มหานุภาเว   
                                มนุสสฺภูตา  กิมกาสิ  ปุ ฺ    
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                                เกนาสิ  เอว ฺชลติานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
                สา  เทวตา  อตฺตมนา  โมคฺคลฺลาเนน  ปจฺุฉิตา   
                ป ฺห  ปุฏา  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูตา   
                                ทิสฺวาน  สมเณ  สลีวนฺเต   
                                ปาทานิ  วนฺทิตฺวา  มน  ปสาทยึ   
                                วิตฺตา  จห  อ ฺชลิก  อกาสึ ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                อกฺขามิ  ต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                                มนุสสฺภูตา  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาวา   
                                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สมเณติ  สมิตปาเป ฯ  สีลวนฺเตติ  สีลคุณยุตฺเต ฯ  
มน  ปสาทยนิฺติ  สาธุรูปา  วติเม  อยฺยา  ธมฺมจาริโน  สมจาริโน   
พฺรหฺมจาริโนติ  เตส  คุเณ  อารพฺภ  จิตฺต  ปสาเทสึ ฯ  วิตฺตา  
จห  อ ฺชลิก  อกาสินฺติ  ตุฏา  โสมนสฺสชาตา  อห  วนฺทึ ฯ   
เปสลาน  ภิกขฺูน  ปสาทวิกสิตานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา    
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ทสฺสนมตฺตมฺป  อิเมส  สตฺตาน  พหูปการ  ปเคว  วนฺทนาติ ฯ   
เตนาห  เตน  เมตาทิโส  วณฺโณติอาทิ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        วนฺทนวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                รชฺชมุาลาวิมานวณฺณนา   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ  รชชฺุมาลาวิมาน ฯ  ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  สมเยน   
คยาคามเก  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ธีตา  ตสฺมึเยว  คาเม 
เอกสฺส  พฺราหฺมณกุมารสฺส  ทินฺนา  ปติกุล  คตา  ตสฺมึ  เคเห   
อิสฺสริย  ปวตฺเตนฺตี  ติฏติ ฯ  สา  ตสฺมึ  เคเห  ทาสิยา  ธีตร  
ทิสฺวา  น  สหติ  ทิฏกาลโต  ปฏาย  โกเธน  ตฏตฏายมานา   
อกฺโกสติ  ปริภาสติ  ขฏก ฺจสฺสา  เทติ ฯ  ยทา  ปน  สา  
วยปฺปตฺติยา  กิจฺจสมตฺถา  ชาตา  ตทา  น  ชณฺณุกปฺปรมุฏ ีหิ   
ปหรเตว  ยถา  ต  ปรุิมชาตีสุ  พทฺธาฆาตา ฯ   
        สา  กิร  ทาสี  กสฺสปทสพลสฺส  กาเล  ตสฺสา  สามินี  
อโหสิ  อิตรา  ทาสี ฯ  สา  ต  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  มุฏ ิอาทีหิ  
จ  อภิณฺห  อภิทหติ ฯ  สา  เตน  นิพฺพินฺนา  ยถาพล  ทานาทีนิ   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  อนาคเต  อห  สามินี  หุตฺวา  อิมิสฺสา   
อุปริ  อิสฺสรยิ  ปวตฺเตยฺยนฺติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  อถ  สา  ทาสี  
ตโต  จุตา  อปราปร  สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  วุตฺตนเยน    
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คยาคามเก  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ปติกุล  คตา ฯ อิตราป   
ตสฺสา  ทาสี  อโหสิ ฯ  เอว  พทฺธาฆาตตาย  สา  ต  วิเหเติ ฯ   
        เอว  วิเหเนฺตี  อการเณเนว  เกเสสุ  คเหตฺวา  หตฺเถหิ  
จ  ปาเทหิ  จ  สุหต  หนิ ฯ  สา  นฺหาปตสาล  คนฺตฺวา  
ขุรมุณฺฑ  กาเรตฺวา  อคมาสิ ฯ  สามินี  กึ  เช  ทฏุทาสิ   
มุณฺฑนมตฺเตน  ตว  วิปฺปโมกฺโขติ  รชชฺุ  สีเส  พนธฺิตฺวา  ตตฺถ  
น  คเหตฺวา  โอณเมตฺวา  ฆาเตติ  ตสฺสา  ต ฺจ  รชชฺุ  อปเนตุ  
น  เทติ ฯ  ตโต  ปฏาย  ทาสิยา  รชชฺมุาลาติ  นาม  อโหส ิฯ   
        อเถกทวิส  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  มหากรุณาสมาปตฺติโต  
วุฏาย  โลก  โวโลเกนฺโต  รชฺชุมาลาย  โสตาปตฺติผลูปนิสฺสย   
ตสฺสา  จ  พฺราหฺมณิยา  สรเณสุ  สีเลส ุ จ  ปติฏาน  
ทิสฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นสิีทิ 
ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต ฯ  รชชฺุมาลาป  โข  ทิวเส  
ทิวเส  ตาย  ตถา  วิเห ิยมานา  กึ  เม  อิมินา  ทุชชฺวิีเตนาติ   
นิพฺพินฺนรูปา  ชีวิเต  มริตุกามา  ฆฏ  คเหตฺวา  อุทกติตฺถ  
คจฺฉนฺตี  วิย  เคหโต  นิกฺขนฺตา  อนุกฺกเมน  วน  ปวิสิตฺวา 
ภควโต  นิสินฺนรุกฺขสฺส  อวิทูเร  อ ฺตรสฺส  รุกขฺสฺส  สาขาย 
รชฺชุ  พนฺธิตฺวา  ปาส  กตฺวา  อุพฺพนฺธิตุกามา  อิโต  จิโต 
จ  โอโลเกนฺตี  อทฺทส  ภควนฺต  ตตฺถ  นิสินฺน  ปาสาทิก   
ปสาทนีย  อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺต  ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิโย    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 282 

        เลมที ่ 23  ม ฺชิฏกวคฺควณฺณนา  หนา  282 
 
วิสฺสชฺเชนฺต ฯ  ทิสฺวา  พุทฺธคารเวน  อากฑฺฒิยมานหทยา  กึ  
นุ  โข  ภควา  มาทิสานมฺป  ธมฺม  เทเสติ  ยมห  สตฺุวา 
อิโต  ทุชชฺีวิตโต  มุจฺเจยฺยนฺติ  จินฺเตสิ ฯ   
        อถ  ภควา  ตสฺสา  จิตฺตาจาร  โอโลเกตฺวา  รชฺชุมาเลติ  
อาห ฯ  สา  ต  สุตฺวา  อมเตน  วิย  อภิสิตฺตา  ปติยา  นิรนฺตร  
ผุฏา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  
ตสฺสา  ภควา  อนุปุพฺพิกถานุปุพฺพก  จตุสจฺจกถ  กเถสิ ฯ  
สา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  สตฺถา  วฏฏติ  เอตฺตโก  
รชฺชุมาลาย  อนุคฺคโห  อิทาเนสา  เกนจิ  อปฺปธสิยา  ชาตาติ   
อร ฺโต  นิกฺขมิตฺวา  คามสฺส  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล 
นิสีทิ ฯ  รชชฺมุาลาป  อตฺตาน  วินิปาเตตุ  อภพฺพตาย   
ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสมฺปนฺนตาย  จ  พฺราหฺมณี  ม  หนตุ  วา 
วิเหเตุ  วา  ย  วา  ต  วา  กโรตูติ  ฆเฏน  อุทก  คเหตฺวา  เคห   
อคมาสิ ฯ  สามิโก  เคหทฺวาเร   ิโต  ต  ทิสฺวา  ตฺว  อชฺช  
อุทกติตฺถ  คตา  จิรายิตฺวา  อาคตา  มุขวณฺโณ  จ  เต  อติวิย   
วิปฺปสนฺโน  ตฺว ฺจ  อ ฺเน  อากาเรน  อุปฏาสิ  
กึ  เอตนฺติ  ปจฺุฉิ ฯ  สา  ตสฺส  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ตุสฺสิตฺวา  เคห  คนฺตฺวา   
รชฺชุมาลาย  อุปริ  ตยา  น  กิ ฺจิ  กาตพฺพนฺติ  สุณิสาย  
วตฺวา  ตุฏมานโส  สีฆตร  สตฺถุ  สนติฺก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา    
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สาทเรน  กตปฏิสนฺถาโร  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  อตฺตโน  เคห   
อาเนตฺวา  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนเียน  ปริวิสิตฺวา  ภควนฺต   
ภุตฺตาวึ  โอนีตปตฺตปาณึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  สา   
สุณิสาปสฺส  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        คยาคามวาสิโนป  พฺราหฺมณคหปติกา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา 
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อปฺเปกจฺเจ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทึสุ  อปฺเปกจฺเจ  สมฺโมทนีย  กตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ   
        สตฺถา  รชฺชุมาลาย  ตสฺสา  จ  พฺราหฺมณิยา  ปุริมชาตีสุ  
กตกมฺม  วิตฺถารโต  กเถตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  อนุรูป  ธมฺม  
เทเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  พฺราหฺมณี  จ  มหาชโน  จ  ตตฺถ  สนฺนิปติโต  
สรเณสุ  จ  สเีลสุ  จ  ปติฏหิ ฯ  สตฺถา  อาสนา  อุฏหิตฺวา   
สาวตฺถิเมว  อคมาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  รชฺชุมาล  ธีตุฏาเน  เปสิ ฯ 
ตสฺส  สุณิสา  รชฺชุมาล  ปยจกฺขูหิ  โอโลโกนฺตี  ยาวชีว  
มนาเปเนว  สิเนเหน  ปรหิริ ฯ  
        รชฺชุมาลา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  
นิพฺพตฺติ  อจฺฉราสหสฺส ฺจสฺสา  ปริวาโร  อโหสิ ฯ  สา   
สฏ ิสกฏภารปฺปมาเณหิ  ทิพฺพาภรเณหิ  ปฏิมณฺฑิตตฺตภาวา   
อจฺฉราสหสฺสปริวุตา  นนฺทนวนาทีสุ  มหตึ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   
อนุภวมานา  ปมุทิตมนา  วิจรติ ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺ- 
คลฺลาโน  เทวจาริก  คโต  ต  มหนฺเตน  ทิพฺพานุภาเวเนว  มหติยา   
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เทวิทฺธิยา  วิชฺโชตมาน  ทิสฺวา  ตาย  กตกมฺม  อิมาหิ  คาถาหิ   
ปุจฺฉิ   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ยา  ตฺว  ติฏสิ  เทวเต   
                หตฺเถ  ปาเท  จ  วิคฺคยฺห  นจฺจสิ  สุปฺปวาทิเต ฯ   
                ตสฺสา  เต  นจฺจมานาย  องฺคมงฺเคหิ  สพฺพโส   
                ทพฺิพา  สทฺทา  นิจฺฉรนฺติ  สวนียา  มโนรมา ฯ   
                ตสฺสา  เต  นจฺจมานาย  องฺคมงฺเคหิ  สพฺพโส   
                ทพฺิพา  คนฺธา  ปวายนฺติ  สุจิคนฺธา  มโนรมา ฯ   
                วิวตฺตมานา  กาเยน  ยา  เวณีสุ  ปฬนฺธนา   
                เตส  สุยฺยติ  นคฺิโฆโส  ตูริเย  ป ฺจงฺคิเก  ยถา ฯ   
                วฏสกา  วาตธุตา  วาเตน  สมฺปกมฺปตา   
                เตส  สุยฺยติ  นคฺิโฆโส  ตูริเย  ป ฺจงฺคิเก  ยถา ฯ   
                ยาป  เต  สริสฺม ึ มาลา  สุจิคนฺธา  มโนรมา   
                วาติ  คนฺโธ  ทสิา  สพฺพา  รกฺุโข  ม ฺชูสโก  ยถา ฯ   
                ฆายเส  ต  สุจิคนฺธ  รูป  ปสสฺสิ  อมานุส   
                เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  หตฺเถ  จ  ปาเท  จ  วิคฺคยฺหาติ  หตฺเถ  จ  ปาเท  
จ  วิวิเธหิ  อากาเรหิ  คเหตฺวา  ปุปฺผมุฏ ิปุปฺผ ฺชลิอาทิเภทสฺส   
สาขาภินยสฺส  ทสฺสนวเสน  วิวิเธหิ  อากาเรหิ  หตฺเถ  จ   
สมปาทาทีนมฺป  านวิเสสาน  ทสฺสนวเสน  วิวิเธหิ  อากาเรหิ   
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ปาเท  จ  อุปาทิยิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  จสทเฺทน  สาขาภินย  
สงฺคณฺหาติ  นจฺจสีติ  นฏสิ ฯ  ยา  ตฺวนฺติ  ยา  วุตฺตนยวเสน  
นจฺจ  กโรสติี  อตฺโถ ฯ  สุปฺปวาทิเตติ  สุนฺทเร  ปวชฺชเน  สติ  
ตว  นจฺจสฺส  อนุรูปวเสน  วีณาวสมุทิงฺคตาฬาทิเก  วาทิยมาเน   
ป ฺจงฺคิเก  ตูริเย  ปคฺคยฺหมาเนติ  อตฺโถ ฯ  เสส  เหฏา  วิมาเน   
วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  เถเรน  ปุจฺฉิตา  สา  เทวตา  อตฺตโน  ปุรมิชาติ  อาทึ  
อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
                ทาสี  อห  ปุเร  อาสึ  คยาย  พฺราหฺมณสฺสห   
                อปฺปปุ ฺา  อลกฺขิกา  รชฺชมุาลาติ  ม  วิทุ ฯ   
                อกฺโกสาน  วธาน ฺจ  ตชฺชนาย  จ  อุคฺคตา   
                กฏุ  คเหตฺวา  นิกฺขมฺม  อคจฺฉึ  อุทกหาริยา ฯ   
                วิปเถ  กฏุ  นิกขิฺปตฺวา  วนสณฺฑ  อุปาคมึ   
                อิเธวาห  มริสสฺามิ  กฺวตฺโถป  ชีวิเตน  เม ฯ   
                ทฬฺห  ปาส  กริตฺวาน  อาสุมฺภิตฺวาน  ปาทเป   
                ตโต  ทิสา  วิโลเกสึ  โก  น ุ โข  วนมสฺสโิต   
                ตตฺถทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธ  สพฺพโลกหิต  มนุึ   
                นสิินฺน  รกฺุขมูลสฺมึ  ฌายนฺต  อกุโตภย ฯ   
                ตสฺสา  เม  อหุ  สเวโค  อพฺภุโต  โลมหสโน   
                โก  น ุ โข  วนมสฺสิโต  มนสฺุโส  อุทาหุ  เอวตา ฯ    
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                ปาสาทิก  ปสาทนีย  วนา  นิพฺพนมาคต   
                ทสิฺวา  มโน  เม  ปสีท ิ นาย  ยาทิสกีทิโส ฯ   
                คุตฺตินฺทฺริโย  ฌานรโต  อพหิคฺคตมานโส   
                หโิต  สพฺพสฺส  โลกสฺส  พุทฺโธ  อย  ภวิสฺสติ ฯ   
                ภยเภรโว  ทุราสโท  สโีหว  คุหมสฺสิโต   
                ทลฺุลภาย  ทสสฺนาย  ปุปฺผ  โอทุมฺพร  ยถา ฯ   
                โส  ม  มุทูหิ  วาจาหิ  อาลปตฺวา  ตถาคโต   
                รชชฺุมาเลติ  มโวจ  สรณ  คจฺฉ  ตถาคต ฯ   
                ตาห  คิร  สุณิตฺวาน  เนล  อตฺถวตึ  สุจึ   
                สณฺห  มุทุ ฺจ  วคฺคุ ฺจ  สพฺพโสกาปนูทน ฯ   
                กลฺลจิตฺต ฺจ  ม  ตฺวา  ปสนฺน  สุทฺธมานส   
                หโิต  สพฺพสฺส  โลกสฺส  อนุสาสิ  ตถาคโต ฯ   
                อิท  ทุกฺขนฺติ  มโวจ  อย  ทกฺุขสฺส  สมฺภโว   
                ทกฺุขนิโรโธ  มคฺโค  จ  อ ฺชโส  อมโตคโธ ฯ   
                อนุกมฺปกสฺส  กุสลสฺส  โอวาทมฺหิ  อห   ิตา   
                อชฺฌคา  อมต  สนฺตึ  นิพฺพาน  ปทมจฺจุต ฯ   
                สาห  อวฏ ิตาเปมา  ทสฺสเน  อวิกมฺปน ี  
                มลูชาตาย  สทธฺาย  ธีตา  พุทฺธสฺส  โอรสา ฯ   
                สาห  รมามิ  กฬีามิ  โมทามิ  อกุโตภยา   
                ทพฺิพมาล  ธารยามิ  ปวามิ  มธุมทฺทว ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 287 

        เลมที ่ 23  รชฺชุมาลาวิมานวณฺณนา  หนา  287 
 
                สฏ ิตุริยสหสฺสานิ  ปฏิโพธ  กโรนฺติ  เม   
                อาฬมฺโพ  คคฺคโร  ภีโม  สาธุวาที  จ  สสโย ฯ   
                โปกฺขโร  จ  สผุสฺโส  จ  วีณาโมกฺขา  จ  นาริโย   
                นนฺทา  เจว  สุนนฺทา  จ  โสณทินฺนา  สุจิมฺหิตา ฯ   
                อลมฺพุสา  มิสสฺเกสี  จ  ปณฺุฑรีกาติทารุณี   
                เอณิผสฺสา  สุผสฺสา  จ  สุภทฺทา  มุทุวาทินี   
                เอตา  จ ฺา  จ  เสยฺยาเส  อจฺฉราน  ปโพธิกา   
                ตา  ม  กาเลนุปาคนฺตฺวา  อภิภาสนฺติ  เทวตา ฯ   
                หนฺท  นจฺจาม  คายาม  หนฺท  ต  รมยามเส   
                นยิท  อกตปุ ฺาน  กตปุ ฺานเมวิท ฯ   
                อโสก  นนฺทน  รมฺม  ติทสาน  มหาวน   
                สขุ  อกตปุ ฺาน  อิธ  นตฺถิ  ปรตฺถ  จ ฯ   
                สขุ ฺจ  กตปุ ฺาน  อิธ  เจว  ปรตฺถ  จ   
                เตส  สหพฺยกามาน  กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ   
                กตปุ ฺา  หิ  โมทนฺติ  สคฺเค  โภคสมงฺคิโน ฯ   
                พหูน  วต  อตฺถาย  อุปฺปชชฺนติ  ตถาคตา   
                ทกฺขิเณยฺยา  มนุสฺสาน  ปุ ฺกฺเขตฺตานมากรา   
                ยตฺถ  การ  กริตฺวาน  สคฺเค  โมทนฺติ  ทายกาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทาสี  อห  ปุเร  อาสินฺติ  ปุเร  ปรุิมาย  ชาติย  
อห  อนฺโต   ชาตา  ทาสี  อโหสึ ฯ  ตตฺถ  กสฺสาติ  อาห   
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คยาย  พฺราหฺมณสฺสหนฺติ  คยานามเก  คาเม  อ ฺตรสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  หนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  อปฺปปุ ฺาติ  มนฺทภาคฺยา   
อปุ ฺา ฯ  อลกฺขิกาติ  นิสฺสิริกา  กาลกณฺณี ฯ  รชฺชุมาลาติ  ม   
วิทุนฺติ  เกเส  คเหตฺวา  อากฑฺฒนปริกฑฺฒนทุกฺเขน  มุณฺฑเก  กเต   
ปุนป  ตทตฺถเมว  สีเส  ทฬฺห  พนฺธิตฺวา  ปตรชฺชุกณฺุฑลกวเสน   
รชฺชุมาลาติ  ม  มนุสฺสา  ชานึสุ ฯ   
        วธานนฺติ  ตาฬนาน ฯ  ตชชฺนายาติ  ภยสนฺตชชฺเนน ฯ  
อุคฺคตาติ  อุคฺคตาย  โทมนสฺสุปฺปตฺติยา ฯ  อุทหารยิาติ  อุทกหาริกา  
อุทก  อาหรนฺตี  วิย  หุตฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        วิปเถติ  อปเถ  มคฺคโต  อปกฺกมตฺิวาติ  อตฺโถ ฯ  กฺวตฺโถติ  
โก  อตฺโถ ฯ  โสเยว  วา  ปาโ ฯ   
        ทฬฺห  ปาส  กริตฺวานาติ  พนฺธนปาส  ถิร  อจฺฉิชฺชนก  
กตฺวา ฯ  อาสุมฺภิตฺวาน  ปาทเปติ  วิฏเป  ลคฺคนวเสน  ปาทเป  
รุกฺเข  ขิปตฺวา ฯ  ตโต  ทสิา  วิโลเกส ึ โก  น ุ โข  วนมสฺสิโตติ  
อิม  วน  ปวิสนวเสน  อสฺสิโต  น ุ โข  โกจิ  อตฺถ ิ ยโต  
เม  มรณนฺตราโย  สยิาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        สมฺพุทธฺนฺติอาทิ  ตทา  ตสฺสา  ตาทิเส  นิจฺฉเย  
อสติป  สภาววเสน  วุตฺต ฯ  ตสฺสตฺโถ  สยเมว  สมมฺเทว  จ   
สพฺพสฺสาป  พุชฺฌิตพฺพสฺส  พุทฺธตฺตา  สมฺพุทฺธ  มหากรุณาโยเคน 
หีนาทิเภทภินฺนสฺส  สพฺพสฺสาป  โลกสฺส  เอกนฺตหิตตฺตา    
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สพฺพโลกหิต  อุภยโลก  มนุนโต  มุน ึ นิสชฺชาวเสน  กิเลสา- 
ภิสงฺขาเรหิ  านา  จาวนาภาเวน  จ  นิสินฺน  อารมฺมณู   
ปนิชฺฌาเนน  ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  จ  ฌายนฺต  โพธมิูเลเยว  
ภยเหตูน  สมุจฺฉินฺนตฺตา  กุโตจิป  ภยาภาวโต  อกุโตภยนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        สเวโค  นาม  สโหตฺตปฺป  าณ  โส  ตสฺสา  ภควโต  
ทสฺสเนน  อุปฺปชฺช ิฯ  เตนาห  ตสฺสา  เม  อหุ  สเวโคติ ฯ   
        ปาสาทิกนฺติ  ปสาทาวห  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณ- 
อสีตฺยานุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาเกตุมาลาลงฺกตาย  สมนฺตปาสาทิกาย 
อตฺตโน  สรรีโสภาสมฺปตฺติยา  รูปกายทสฺสนพฺยาวฏสฺส  ชนสสฺ   
สาธุภาวโต  ปสาทสวฑฺฒนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปสาทนียนฺติ  ทสพล- 
จตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณอฏารสาเวณิกพุทฺธธมฺมปภุติ- 
อปริมาณคุณสมนฺนาคตาย  ธมฺมกายสมฺปตฺติยา  สริกฺขกชนสฺส   
ปสีทิตพฺพยุตฺต  ปาสาทิกนฺติ  อตฺโถ ฯ  วนาติ  กิเลสวนโต   
อปกฺกมิตฺวา ฯ  นิพฺพนมาคตนฺติ  นิตฺตณฺหภาว  นิพฺพานเมว 
อุปคต  อธิคต ฯ  ยาทิสกทีิโสติ  โย  วา  โส  วา  ปจุรชโนติ  
อตฺโถ ฯ   
        มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  อคฺคมคฺคโคปนาย  โคปตตฺตา   
คุตฺตินฺทฺริโย ฯ  อคฺคผลชฌฺานาภิรติยา  ฌานรโต ฯ  ตโต  เอว   
พหิภูเตหิ  รูปาทิอารมฺมเณหิ  อปกฺกมตฺิวา  วิสยชฺฌตฺเต  นิพฺพาเน  
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จ  โอคาฬฺหจิตฺตตาย  อพหิคฺคตมานโส ฯ  มิจฺฉาคาหโมจนภเยน   
วิปลฺลาสวนฺเตหิ  มิจฺฉาทิฏ ิเกหิ  ภายิตพฺพโต  เตส ฺจ  ภยชนนโต   
ภยเภรโว ฯ  ปโยคาสยวิปนฺเนหิ  อนุปคมนียโต  จ  เกนจิป   
อนาสาทนียโต  จ  ทุราสโท ฯ  ทุลลฺภายนฺติ  ทุลฺลโภ  อย ฯ   
ทสฺสนายาติ  ทฏ ุมฺป ฯ  ปุปฺผ  โอทุมพฺร  ยถาติ  ยถา  นาม  
อุทุมฺพเร  ภว  ปุปฺผ  ทุลลฺภทสฺสน  กทาจิเทว  ภเวยฺย  น  
วา  ภเวยฺย  เอว  อีทิสสฺส  อุตฺตมปุคฺคลสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        โส  ตถาคโต  มุทูหิ  วาจาหิ  สณฺหาย  วาจาย  
รชฺชุมาเลติ  ม  อาลปตฺวา  อามนฺเตตฺวา  สรณ  คจฺฉ  ตถาคตนฺติ  
ตถา  อาคโตติอาทินา  ตถาคต  สมฺมาสมฺพุทฺธ  สรณ  
คจฺฉาติ  ม  อโวจ  อภาสีติ  โยชนา ฯ   
        ตาหนฺติ  ต  อห ฯ  คิรนฺติ  วาจ ฯ  เนลนฺติ  นิทโฺทส ฯ   
อตฺถวตินฺติ  อตฺถยุตฺต  สาตฺถ  เอกนฺตหิต  วา ฯ  วจีโสเจยฺยตาย  
สุจึ ฯ  อกกฺขฬตาย  สณฺห ฯ  เวเนยฺยาน  มุทุภาวกรตฺตา  มุทุ ฯ 
สวนียภาเวน  วคฺคุ ฯ  สพฺพโสกาปนูทนนฺติ  าติพฺยสนาทิวเสน   
อุปฺปชฺชนกสฺส  สพฺพสฺสาป  โสกสฺส  วิโนทน  คิร  สุตฺวาน   
ปสนฺนจิตฺตา  อโหสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  สพฺพเมต  ทานกถ  อาทึ   
กตฺวา  อุสฺสกฺกิตฺวา  เนกฺขมฺเม  อานิสส  วิภาวนวเสน  ปวตฺติต   
ภควโต  อนุปุพฺพิกถ  สนธฺาย  วทติ ฯ  เตเนวาห  กลฺลจิตฺต ฺจ  
ม  ตฺวาติ  อาทิ ฯ    
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        ตตฺถ  กลฺลจิตฺตนฺติ  กมฺมนิยจิตฺต  เหฏา  ปวตฺติตเทสนาย   
อสฺสทฺธิยาทีน  จิตฺตโทสาน  วิคตตฺตา  อุปริเทสนาย   
ภาชนภาวูปคมเนน  กมฺมกฺขมจิตฺต  ภาวนากมฺมสฺส  โยคฺคจิตฺตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  เตเนวาห  ปสนฺน  สุทฺธมานสนฺติ ฯ  ตตฺถ   
ปสนฺนนฺติ  อิมินา  อสฺสทฺธิยาปคมมาห  สุทฺธมานสนฺติ  อิมินา   
กามจฺฉนฺทาทิอปคมเนน  มุทุจิตฺตต  อุทคฺคจิตฺตต ฺจ  ทสฺเสติ ฯ   
อนุสาสีติ  โอวทิ  สามุกฺกสิกาย  ธมฺมเทสนาย  สห  อุปาเยน   
ปวตฺตินิวตฺติโย  อุปทิสีติ  อตฺโถ ฯ  เตเนวาห  อิท  ทุกฺขนฺติ   
อาทิ  อนุสาสิตาการทสฺสน  เหต ฯ   
        ตตฺถ  อิท  ทุกฺขนฺติ  มโวจาติ  อิท  ตณฺหาวชฺช  
เตภูมกธมฺมชาต  พาธกสภาวตฺตา  กุจฺฉิต  หุตฺวา  ตุจฺฉสภาวตฺตา 
จ  ตถตฺตา  จ  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ  มยฺห  อภาสิ ฯ  อย  ทุกฺขสฺส   
สมฺภโวติ  อย  กามตณฺหาทิเภทา  ตณฺหา  ยถาวุตฺตสฺส  ทุกฺขสฺส   
สมฺภโว  ปภโว  อุปฺปตฺติ  เหตุ  สมุทโย  อริยสจฺจนฺติ ฯ   
ทุกฺขนิโรโธติ  ทุกฺขสฺส  สนฺติภาโว  อสงฺขตธาตุ  นิโรโธ   
อริยสจฺจนฺติ ฯ  อนฺตทฺวยสฺส  ปริวชฺชนโต  อ ฺชโส  นิพฺพาน- 
คามินิปฏิปทาภาวโต  อมโตคโธ ฯ มคฺโคอริยสจฺจนฺติ  ม  อโวจาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        กุสลสฺสาติ  โอวาททาเน  เวเนยฺยทมเน  เฉกสฺส ฯ 
อปฺปมาทปฏิปตฺติยา  วา  มตฺถกปฺปตฺติยา  วา  อนวชฺชสฺส ฯ    
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โอวาทมฺหิ  อห   ิตาติ  ยถาวุตฺเต  โอวาเท  อนุสิฏ ิย   
สิกฺขาตฺตยปาริปูริยา  สจฺจปฏิเวเธน  อห  ปติฏ ิตา ฯ  เตนาห   
อชฺฌคา  อมต  สนฺตึ  นิพฺพาน  ปทมจฺจุตนฺติ  อิท  โอวาเท   
ปติฏานสฺส  การณวจน ฯ  ยา  นิจฺจตาย  มรณาภาวโต  
อมต  สพฺพทุกฺขวูปสมตาย  สนฺตึ  อธิคตาน  อวจนเหตุตาย  
อจฺจุต  นิพฺพาน  ปท  อชฌฺคา  อธิคจฺฉิ  สา  เอกเสน  สตฺถ ุ  
โอวาเท  ปติฏ ิตา  นามาติ ฯ   
        อวฏ ิตาเปมาติ  ทฬหฺภตฺตี  รตนตฺตเย  นิจฺจลปสาทสิเนหา ฯ   
กสฺมา  ยสฺมา  ทสฺสเน  อวิกมฺปนี  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  
สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  สุปฏปินฺโน  สงฺโฆติ  เอตสฺมึ  สมฺมาทสฺสเน   
อจลา  เกนจิ  อจาลนียา ฯ  เกน  ปเนต  อวิกมฺปนนฺติ  อาห   
มูลชาตาย  สทฺธายาติ ฯ  อย  อิติป  โส  ภควา  อรหนฺติ  
อาทินา  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโมติ  อาทินา 
ตสฺส  ธมฺเม  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆติ  อาทินา  
ตสฺส  สงฺเฆ  จ  สจฺจาภิสมยสงฺขาเตน  มูเลน  ชาตมูลา  
สทฺธา  ตาย  อห  อวิกมฺปนีติ  ทสฺเสติ ฯ  ตโต  เอว  ธีตา   
พุทฺธสฺส  โอรสาติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อุเร  วายามชนิตาภิชาติตาย   
โอรสปุตฺตี ฯ   
        สาห  รมามีติ  สา  อห  ตทา  อริยาย  ชาติยา  อิทานิ   
เทวูปปตฺติยา  อาคตา  มคฺครติยา  ผลรติยา  จ  รมามิ ฯ  
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กามคุณรติยา  กฬีามิ  อุภเยนาป  โมทามิ ฯ  อตฺตานุวาทภยาทีน   
อปคตตฺตา  อกุโตภยา ฯ  มธุมทฺทวนฺติ  มธุสงฺขาต  มทฺทวกร   
นจฺจนคายนกาเลสุ  สรรีสฺส  สรสฺส  จ  มุทุภาวาวห  คนฺธปาน   
สนฺธาย  วทติ ฯ  มธุมาทวนฺติป  ปนฺติ  อาทว  ยาวทิว  ยาวเทว   
ทวตฺถ  มธุร  ปวามีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปุ ฺกฺเขตฺตานมากราติ  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ปุ ฺกฺเขตฺต- 
ภูตาน  อริยาน  มคฺคผลฏาน  อริยสงฺฆสฺส  อากรา  
อุปฺปตฺติฏาน  ตถาคตา ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  ปุ ฺกฺเขตฺเต ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว ฯ   
        อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  อตฺตนา  จ  เทวตาย  จ  ปวตฺติต   
อิม  กถาสลลฺาป  มนุสฺสโลก  อาคนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ 
ภควา  ตมตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  
สา  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                        รชฺชุมาลาวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        อิติ  ปรมตฺถทีปนิยา  ขุทฺทกฏกถาย  วิมานวตฺถุสฺมึ   
                                ทฺวาทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
        จตุตฺถสฺส  ม ฺชิฏกวคฺคสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                อิตฺถวิิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                                 ปุริสวิมานวตฺถุ   
 
                                ป ฺจโม  มหารถวคฺโค   
                        มณฺฑูกเทวปุตฺตวิมานวณฺณนา   
        โก  เม  วนฺทติ  ปาทานีติ  มณฺฑูกเทวปุตฺตวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  จมฺปาย  วิหรติ  คคฺคราย  โปกขฺรณิยา  
ตีเร ฯ  โส  ปจฺจูสเวลาย  พุทฺธาจิณฺณ  มหากรุณาสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  เวเนยฺยพนฺธเว  สตฺเต  โวโลเกนฺโต  
อทฺทส  อชชฺ  มย ิ สายนฺหสมเย  ธมฺม  เทเสนฺเต  เอโก   
มณฺฑูโก  มม  สเร  นิมิตฺต  คณฺหนฺโต  ปรูปกฺกเมน  มริตฺวา   
เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  มหตา  เทวปริวาเรน  มหาชนสฺส   
ปสฺสนฺตสฺเสว  อาคมิสฺสติ ฯ 
        ตตฺถ  พหูน  ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสตีติ  ทิสฺวา  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  
จมฺปานคร  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขูน  สลุภปณฺฑปาต  
กตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  วิหาร  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขูสุ  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  
อตฺตโน  อตฺตโน  ทิวาฏาน  คเตสุ  คนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา  
ผลสมาปตฺติสุเขน  ทิวสภาค  เขเปตฺวา  สายนฺหสมเย  จตูสุป  
ปริสาสุ  สนนฺิปติตาสุ  สุรภิคนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ตงฺขณานุรูเปน  
ปาฏิหาริเยน  โปกฺขรณิตีเร  ธมฺมสภามณฺฑป  ปวิสิตฺวา    
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อลงฺกตปวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  มโนสิลาตเล  สหีนาท  นทนฺโต   
อฉมฺภิตเกสรสีโห  วิย  อฏงฺคสมนฺนาคต  พฺรหฺมสฺสร นิจฺฉาเรนฺโต   
อจินฺเตยฺเยน  พุทฺธานุภาเวน  อนุปมาย  พุทฺธลลีาย  ธมฺม  เทเสตุ   
อารพฺภิ ฯ   
        ตสฺมึ  จ  ขเณ  เอโก  มณฺฑูโก  โปกฺขรณิโต  อาคนฺตฺวา  
ธมฺโม  เอโส  วุจฺจตีติ  ธมฺมส ฺาย  สเร  นิมิตฺต  คณฺหนฺโต   
ปริสปริยนฺเต  นิปชฺช ิฯ  อเถโก  วจฺฉปาโล  ต  ปเทส  อาคโต   
สตฺถาร  ธมมฺ  เทเสนฺต  ปริส ฺจ  ปรเมน  อุปสเมน  ธมฺม   
สุณนฺต  ทิสฺวา  ตคฺคตมานโส  ทณฺฑโมลุพฺภ  ติฏนโฺต  มณฺฑูก   
อโนโลเกตฺวา  ตสฺส  สีเส  สนฺนิรุมฺภิตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส   
ธมฺมส ฺาย  ปสนฺนจิตฺโต  ตาวเทว  กาล  กตฺวา   
ตาวตึสภวเน  ทฺวาทสโยชนิเก  กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติตฺวา   
สุตฺตปฺปพุทฺโธ  วิย  ตตฺถ  อจฺฉราสงฺฆปริวุต  อตฺตาน  
ทิสฺวา  กุโต  นุ  โข  อาคโต  อห  อิธ  นิพฺพตฺโตติ   
อาวชฺเชนฺโต  ปุริมชาตึ  ทสิฺวา  อหมฺป  นาม  อิธ  อุปฺปชฺช ึ 
อีทิส ฺจ  สมฺปตฺตึ  ปฏิลภึ  ก ึ น ุ โข  กมฺม  อกาสินติฺ  
อุปธาเรนฺโต  อ ฺ  น  อทฺทส  อ ฺตร  ภควโต  สเร   
นิมิตฺตคฺคาหา ฯ  โส  ตาวเทว  สห  วิมาเนน  อาคนฺตฺวา  
วิมานโต  โอตริตฺวา  มหาชนสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  มหตา  
ปริวาเรน  มหนฺเตน  ทิพฺพานุภาเวน  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต 
ปาเท  สิรสา  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   
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นมสฺสมาโน  อฏาสิ ฯ  
        อถ  น  ภควา  ชานนฺโตว  มหาชนสฺส  กมฺมสสฺ  ผล   
พุทฺธานุภาว  จ  ปจฺจกฺข  กาตุ   
                โก  เม  วนฺทติ  ปาทานิ  อิทฺธิยา  ยสสา  ชล   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  สพฺพา  โอภาสย  ทิสาติ   
ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  โกติ  เทวนาคยกฺขมนุสฺสาทีสุ  โก  กตโมติ  อตฺโถ ฯ 
เมติ  มม ฯ  ปาทานีติ  ปาเท ฯ  อิทฺธิยาติ  อิมาย  อีทสิาย  
เทวิทฺธิยา ฯ  ยสสาติ  อิมินา  อีทิเสน  ปริวาเรน  ปริจฺเฉเทน  
จ ฯ  ชลนฺติ  วิชฺโชตมาโน ฯ  อภิกฺกนฺเตนาติ  อติวิย  กนฺเตน   
กมนีเยน  สนฺุทเรน ฯ  วณฺเณนาติ  ฉวิวณฺเณน  สรีร- 
วณฺณนิภายาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  เทวปุตฺโต  อตฺตโน  ปรุิมชาติอาทึ  อาวิกโรนฺโต  อิมาหิ   
คาถาหิ  พฺยากาสิ   
        มณฺฑูโกห  ปุเร  อาสึ  อุทเก  วาริโคจโร   
        ตว  ธมมฺ  สุณนฺตสฺส  อวธี  วจฺฉปาลโก ฯ   
        มุหุตฺต  จิตฺตปสาทสฺส  อิทฺธึ  ปสฺส  ยส ฺจ  เม   
        อานุภาว ฺจ  เม  ปสฺส  วณฺณ  ปสฺส  ชุติ ฺจ  เม ฯ   
        เย  จ  เต  ทีฆมทฺธาน  ธมฺม  อสโฺสสุ  โคตม   
        ปตฺตา  เต  อจลฏาน  ยตฺถ  คนตฺฺวา  น  โสจเรติ ฯ   
        ตตฺถ  ปเุรติ  ปุริมชาติย ฯ  อุทเกติ  อิท  ตทา  อตฺตโน    
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อุปฺปตฺติฏานทสฺสน ฯ  อุทเก  มณฺฑูโกติ  เอเตน อุทฺธุมายิกาทิกสฺส  
ถเล  มณฺฑูกสฺส  นิวตฺตน  กต  โหติ ฯ  คาโว  จรนฺติ  เอตฺถาติ   
โคจโร  โคจโร  วิยาติ  โคจโร  ฆาเสสนฏาน ฯ  วาริ  
อุทก  โคจโร  เอตสฺสาติ  วาริโคจโร ฯ  อุทกจารีป  หิ  โกจิ   
กจฺฉปาทิ  อวาริโคจโรป  โหตีติ  วารโิคจโรติ  วิเสเสตฺวา  วุตฺต ฯ   
ตว  ธมฺม  สณุนฺตสฺสาติ  พฺรหฺมสฺสเรน  กรวีกรุตม ฺชุนา   
เทเสนฺตสฺส  ตว  ธมฺม  ธมฺโม  เอโส  วุจฺจตีติ  สเร  
นิมิตฺตคฺคาหวเสน  สุณนฺตสฺส  อนาทเร  เจต  สามวิจน  
เวทิตพฺพ ฯ  อวธี  วจฺฉปาลโกติ  วจฺเฉ  รกฺขนฺโต  โคปาลทารโก  
มม  สมีป  อาคนฺตฺวา  ทณฺฑโม  ลุพฺภิตฺวา  ติฏนฺโต  
มม  สีเส  ทณฺฑ  สนฺนิรมฺุภิตฺวา  ม  มาเรสิ ฯ   
        มุหุตฺต  จิตฺตปสาทสฺสาติ  ตว  ธมเฺม  มุหุตฺตมตฺต  
อุปฺปนฺนสฺส  จิตฺตปสาทสฺส  เหตุภูตสฺส ฯ  อิทฺธินฺติ  สมิทฺธึ ฯ 
ทิพฺพวิภูตินฺติ  อตฺโถ ฯ  ยสนฺติ  ปริวาร ฯ  อานุภาวนฺติ   
กามวณฺณิตาทิทิพฺพานุภาว ฯ  วณฺณนฺติ  สรรีวณฺณสมฺปตฺตึ ฯ 
ชุตินฺติ  ทฺวาทสโยชนานิ  ผรณสมตฺถ  ปภาวิเสส ฯ   
        เยติ  เย  สตฺตา ฯ  จสทฺโท  พฺยติเรเก ฯ  เตติ  ตว ฯ   
ทีฆมทฺธานนฺติ  พหุเวล ฯ  อสฺโสสุนฺติ  สุณึสุ ฯ  โคตมาติ  ภควนฺต  
โคตฺเตน  อาลปติ ฯ  อจลฏานนฺติ  นิพฺพาน ฯ  อย  เหตฺถ 
อตฺโถ  โคตม  ภควา  อห  วิย  อิตรเมว  กาล  อสณิุตฺวา  
เย  ปน  กตปุ ฺา  จิร  กาล  ตว  ธมฺม  อสฺโสสุ  โสตุ   
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ลภึสุ  ฯ เต  ทีฆรตฺต  สสารพฺยสนาภิภูตา  อิเม  สตฺตา  ยตฺถ  
คนฺตฺวา  น  โสเจยฺยุ  ต  อโสก  สสฺสตภาเวน  อจล  สนฺติปท  
ปตฺตา  เอว  น  เตส  ตสฺส  ปตฺติยา  อนตฺราโยติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  สมฺปตฺตปริสาย  จ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ   
โอโลเกตฺวา  วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสสิ  เทสนาปริโยสาเน  โส   
เทวปุตฺโต  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน   
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ  โส  เทวปุตฺโต  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  อ ฺชล ึ กตฺวา  สห  ปริวาเรน  
เทวโลกเมว  คโตติ ฯ   
                มณฺฑูกเทวปุตฺตวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ____________________ 
                                เรวตีวิมานวณฺณนา   
        อุฏเหิ  เรวเต  สุปาปธมฺเมติ  เรวตีวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ  อิสปิตเน  มิคทาเย ฯ  
เตน  สมเยน  พาราณสิย  สทฺธาสมฺปนฺนสฺส  กลุสฺส  ปุตฺโต  
นนฺทิโย  นาม  อุปาสโก  อโหสิ  สทฺธาสมฺปนฺโน  ทายโก  ทานปติ   
สงฺฆุปฏาโก ฯ  อถสฺส  มาตาปตโร  สมฺมุขเคหโต  มาตุลธีตร   
เรวตึ  นาม  ก ฺ  อาเนตุกามา  อเหสุ ฯ  สา  ปน  อสฺสทฺธา   
อทานสีลา  นนฺทิโย  ต  น  อิจฺฉิ ฯ  ตสฺส  มาตา  เรวตึ  อาห 
อมฺม  ตฺว  อิม  เคห  อาคนฺตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิสีทนฏาน   
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หริเตน  โคมเยน  อุปลิมฺเปตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปหิ  อาธารเก   
เปหิ  ภิกฺขูน  อาคตกาเล  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  นิสีทาเปตฺวา   
ธมกรเกน  ปานีย  ปริสฺสาเวตฺวา  ภุตฺตกาเล  ปตฺตานิ  โธวาติ ฯ 
เอว  เม  ปุตฺตสฺส  อาราธิกา  ภวิสฺสสีติ ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  
อถ  น  โอวาทกฺขมา  ชาตาติ  ปุตฺตสฺส  อาโรเจตฺวา  เตน  
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิเต  ทิวส  เปตฺวา  อาวาห  กรึสุ ฯ   
        อถ  น  นนฺทิโย  อาห  สเจ  หิ  ภิกฺขุสงฺฆ  มาตาปตโร  
จ  เม  อุปฏหิสฺสสิ  เอว  อิมสฺมึ  เคเห  วสิตุ  ลภิสฺสสิ ฯ 
อปฺปมตฺตา  โหหีติ ฯ  สา  สาธูติ  ปฏสิฺสุณิตฺวา  กิ ฺจิกาล  
สทฺธา  วิย  หตฺุวา  ภตฺตาร  อนุวตฺเตนฺตี  เทฺว  ปุตฺเต  วิชายิ ฯ   
นนฺทิยสฺส  มาตาปตโร  กาลมกสุ ฯ  เคเห  สพฺพิสฺสริย  ตสฺสาเอว 
อโหสิ ฯ  นนฺทิโยป  มหาทานปติ  หุตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  
ปฏเปสิ  กปณทฺธิกาทีนมฺป  เคหทฺวาเร  ปากวตฺต  ปฏเปสิ ฯ   
อิสิปตนมหาวิหาเร  จตูหิ  คพฺเภหิ  ปฏมิณฺฑิต  จตุสาล  กาเรตฺวา   
ม ฺจปาทีนิ  อตฺถราเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
มหาทาน  ทตฺวา  ตถาคตสฺส  หตฺเถ  ทกฺขิโณทก  ปาเตตฺวา   
นิยฺยาเทสิ  สห  ทกฺขิโณทกทาเนน  ตาวตึสภวเน  อายามโต  
จ  วิตฺถารโต  จ  สมนฺตา  ทฺวาทสโยชนิโก  โยชนสตุพฺเพโธ   
สตฺตรตนมโย  อจฺฉราคณสหสฺสสงฺฆุฏโ ทิพฺพปาสาโท  อุคฺค ฺฉิฯ 
        อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เทวจาริก  จรนฺโต  ต   
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ปสาท  ทิสฺวา  อตฺตาน  วนฺทิตุ  อาคเต  เทวปุตฺเต  ปุจฺฉิ  
กสฺสาย  ปาสาโทติ ฯ  
        อิมสฺส  ภนฺเต  ปาสาทสฺส  สามิโก  มนุสฺสโลกา  
พาราณสิย  นนฺทิโย  นาม  กฏุมฺพิยปตฺุโต  สงฺฆสฺส  อิสิปตน-   
มหาวิหาเร  จตุสาล  กาเรสิ  ตสฺสาย  นิพฺพตฺโต  ปาสาโทติ  
อาหสุ ฯ  ปาสาเท  นิพฺพตฺตเทวจฺฉราโยป  เถร  วนฺทิตฺวา  
ภนฺเต  มย  พาราณสิย  นนฺทิยสฺส  นาม  อุปาสกสฺส  
ปริจาริกา  ภวิตุ  อิธ  นิพฺพตฺตา  ตสฺส  เอว  วเทถ  ตุยฺห  
ปริจาริกา  ภวิตุ  นิพฺพตฺตา  เทวตาโย  ตยิ  จิรายนฺเต  
อุกฺกณฺ ิตา  เทวโลกสมฺปตฺติ  นาม  มตฺติกาภาชน  ภินฺทิตฺวา   
สุวณฺณภาชนสฺส  คหณ  วิย  อติมนาปนฺติ  วตฺวา  อิธาคมนตฺถาย   
ตสฺส  วเทถาติ  อาหสุ ฯ  เถโร  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  สหสา   
เทวโลกโต  อาคนฺตฺวา  จตุปริสมชฺเฌ  ภควนฺต  ปุจฺฉิ  นิพฺพตฺตติ  
นุ  โข  ภนฺเต  กตปุ ฺาน  มนุสฺสโลเก   ิตานเยว  
ทิพฺพสมฺปตฺตีติ ฯ  นนุ  เต  โมคฺคลฺลาน  นนฺทิยสฺส   
เทวโลเก  นพฺิพตฺตา  ทิพฺพสมฺปตฺติ  สาม  ทิฏา  กสฺมา  
ม  ปุจฺฉสีติ ฯ  เอว  ภนฺเต  นิพฺพตฺตตีติ ฯ  อถสฺส  สตฺถา ยถา  จิร   
วิปฺปวสิตฺวา  อาคต  ปุริส  มิตฺตพนฺธวา  อภินนฺทนฺติ  สมฺปฏิจฺฉนฺติ   
เอว  กตปุ ฺ  ปุคฺคล อิโต  ปรโลก  คต  สกานิ  ปุ ฺานิ  
สมฺปตฺติหตฺเถหิ  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ  ทสฺเสนฺโต    
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                จิรปฺปวาสึ  ปุรสิ  ทูรโต  โสตฺถิมาคต   
                าติมิตฺตา  สุหชฺชา  จ  อภินนฺทนฺติ  อาคต ฯP   
                ตเถว  กตปุ ฺมฺป  อสฺมา  โลกา  ปร  คต   
                ปุ ฺานิ  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  ปย  าตีว  อาคตนฺติ   
คาถา  อภาสิ ฯ   
        นนฺทิโย  ต  สุตฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ทานานิ  เทติ ฯ 
ปุ ฺานิ  กโรติ  โส  วณิชฺชาย  คจฺฉนฺโต  เรวตึ  อาห  
ภทฺเท  มยา  ปฏปต  สงฺฆสฺส  ทาน  อนาถาน  ปากวตฺต ฺจ  
ตฺว  อปฺปมตฺตา  ปวตฺเตยฺยาสีติ ฯ  สา  สาธูติ  ปฏิสสฺุณิ ฯ   
        โส  ปวาสคโตป  ยตฺถ  ยตฺถ  วาส  กปฺเปติ  ตตฺถ  
ตตฺถ  ภิกฺขูน  อนาถาน ฺจ  ยถาวิภว  ทาน  เทติเยว ฯ  
ตสฺส  อนุกมปฺาย  ขีณาสวา  ทูรโตป  อาคนฺตฺวา  ทาน   
สมฺปฏิจฺฉนฺติ ฯ  
        เรวตี  ปน  ตสฺมึ  คเต  กติปาหเมว  ทาน  ปวตฺเตตฺวา  
อนาถาน  ภตฺต  อุปจฺฉินฺทิ  ภิกฺขูนมฺป  ภตฺต  กณาชก  
พิลงฺคทุติย  อทาสิ ฯ  ภิกขฺูน  ภุตฺตฏาเน  อตฺตนา  ภุตฺตาวเสสานิ  
สิตฺถานิ  มจฺฉมสขณฺฑมิสฺสกานิ  จลกฏ ิกานิ  จ  ปกิริตฺวา   
มนุสฺสาน  ทสฺเสติ  ปสฺสถ  สมณาน  กมฺม  สทฺธาเทยฺย  นาม  
เอว  ฉฑฺเฑนฺตีติ ฯ   
        อถ  นนทฺิโย  โวหารกสิทฺธิ  ยถาลาโภ  อาคนฺตฺวา  ต   
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ปวตฺตึ  สุตฺวา  เรวตึ  เคหโต  นีหริตฺวา  เคห  ปาวิสิ ฯ  ทุติยทิวเส  
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  นิจฺจภตฺต ฺจ   
อนาถภตฺต ฺจ  สมฺมเทว  ปวตฺเตสิ  อตฺตโน  สหาเยหิ  อุปนีต  
เรวตึ  ฆาสจฺฉาทนปรมตาย  เปสิ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  
กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  อตฺตโน  วิมาเนเยว  นิพฺพตฺติ ฯ  
        เรวตี  ปน  สพฺพ  ทาน  ปจฺฉินฺทิตฺวา  อิเมส  วเสน  
มยฺห  ลาภสกฺกาโร  ปริหายีติ  ภิกฺขุสงฺฆ  อกฺโกเสนตีฺ  
ปริภาเสนฺตี  วิจรติ ฯ  อถ  เวสฺสวโณ  เทฺว  ยกฺเข  อาณาเปสิ  
คจฺฉถ  ภเณ  พาราณสินคเร  อุคฺโฆสถ  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  
เรวตี  ชีวนฺตีเยว  นิรเย  ปกฺขิปยตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาชโน   
สเวคชาโต  ภีตตสิโต  อโหสิ ฯ   
        อถ  เรวตี  ปน  ปาสาท  อภิรุหิตฺวา  ทฺวาร  ถเกตฺวา  
นิสีทิ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  ตสฺสา  ปาปกมฺมส ฺโจทิเตน  เวสฺสวเณน   
ร ฺา  อาณตฺตา  ชลิตกปลเกสมสฺสุกา  จิปฏวิรูปนาสิกา   
ปริณตทาา  โลหิตกฺขา  สชลธรสมานวณฺณา  อติวิย  ภยานกรปูา   
เทฺว  ยกฺขา  อุปคนฺตฺวา  อุฏเหิ  เรวเต  สุปาปธมฺเมติ  อาทีนิ  
วทนฺตา  นานาพาหาสุ  คเหตฺวา  มหาชโน  ปสฺสตูติ  สกลนคเร   
วีถิโต  วีถึ  ปริพฺภมาเปตฺวา  อากาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ตาวตึสภวน   
เนตฺวา  นนฺทิยสฺส  วิมาน  สมฺปตฺติ ฺจสฺสา  ทสฺเสตฺวา  ต   
วิลปนฺตึเยว  อุสฺสทนิรยสมีป  ปาเปสุ ฯ  ต  ยมปุรสิา  อุสฺสทนิรเย   
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ขิปสุ ฯ  เตนาห   
                อุฏเหิ  เรวเต  สุปาปธมฺเม   
                อปารุตทฺวาเร  อทานสีเล   
                เนสฺสาม  ต  ยตฺถ  ถุนนฺติ  ทคฺุคตา   
                สมปฺปตา  เนรยิกา  ทุกฺเขนาติ ฯ   
        ตตฺถ  อุฏเหีติ  อุฏห ฯ น  ทาเนส  ปาสาโท  ต  
นิรยภยโต  รกฺขิตุ  สกฺโกติ ฯ ตสฺมา  สีฆ  อุฏหิตฺวา  
อาคจฺฉาหีติ  อตฺโถ ฯ  เรวเตติ  ต  นาเมน  อาลปติ ฯ  สุปาป- 
ธมฺเมติอาทินา  อุฏานสฺส  การณ  วทติ ฯ  ยสฺมา  ตฺว  
อริยาน  อกฺโกสนปริภาสนาทินา  สุฏ ุ  ลามกปาปธมฺมา  ยสฺมา 
จ  อปารุต  ทวฺาร  นิรยสฺส  ตว  ปเวสนตฺถ  ตสฺมา  อุฏเหีติ ฯ   
อทานสีเลติ  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  น  ทานสีเล  กทริเย  มจฺฉรินี  อิทมฺป   
อุฏานสฺเสว  การณวจน ฯ  ยสฺมา  ทานสีลาน  อมจฺฉรีน  ตว   
สามิกสทิสาน  สุคติย  นวิาโส  ตาทิสาน  ปน  อทานสีลาน  
มจฺฉรีน  นิรเย  นิวาโส  ตสฺมา  อุฏเหิ  มุหุตฺตมตฺตมฺป  ตว  อิธ  าตุ   
น  ทสฺสามีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ยตฺถ  ถุนนติฺ  ทุคฺคตาติ  ทุกฺขคตตฺตา   
ทุคฺคตา ฯ  เนรยิกาติ  นิรยทุกฺเขน  สมปฺปตา  สมงฺคีภูตา  ยสฺมึ  
นิรเย  ถุนนฺติ  ยาว  ปาปกมฺม  น  พฺยนติฺ  โหติ  ตาว  นิกฺขมิตุ   
อลภนฺตา  นิตฺถุนนฺติ  ตตฺถ  ต  เนสฺสาม  นยิสฺสาม  ขิปสฺสามาติ    
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โยชนา ฯ   
                อิจฺเจว  วตฺวาน  ยมสฺส  ทูตา   
                เต  เทฺว  ยกฺขา  โลหิตกฺขา  พฺรหนฺตา   
                ปจฺเจกพาหาสุ  คเหตฺวา  เรวต   
                ปกฺกามยุ  เทวคณสฺส  สนฺติเกติ   
อิท  สงฺคีติการวจน ฯ   
        ตตฺถ  อิจฺเจว  วตฺวานาติ  อิติ  เอว  อุฏเหีติ  อาทินา  
วตฺวา  วจนสมนนฺตรเมวาติ  อตฺโถ ฯ  ยมสฺส  ทูตาติ   
อปฺปฏิเสธนิยตสฺส  ยมสสฺ  ร ฺโ  ทตูสทิสา ฯ  เวสฺสวเณน 
หิ  เต  เปสิตา ฯ  ตถา  หิ  เต  ตาวตึสภวน  นยึสุ ฯ  เกจิ   
น  ยมสฺส  ทตูาติ  นการ  ยมสฺสาติ  ปเทน  สมฺพนฺธตฺิวา  
เวสฺสวณสฺส  ทูตาติ  อตฺถ  วทนฺติ  ต  น  ยชฺุชติ ฯ  น  หิ  
น  ยมทูตตาย  เวสฺสวณสฺส  ทูตาติ  สชิฺฌติ ฯ  ยชนฺติ  ตตฺถ 
พลึ  อุปหรนตีฺติ  ยกฺขา ฯ  โลหิตกฺขาติ  รตฺตนยนา ฯ  ยกฺขาน   
หิ  เนตฺตานิ  อติโลหิตานิ  โหนฺติ ฯ  พฺรหนฺตาติ  มหนฺตา ฯ  
ปจฺเจกพาหาสูติ  เอโก  เอกพาหาย  อิตโร  อิตรพาหายนฺติ  
ปจฺเจก  พาหาสุ ฯ  เรวตนฺติ  เรวตึ ฯ  เรวตาติป  ตสฺสา  
นามเมว ฯ  ตถา  หิ  เรวเตติ  วุตฺต ฯ  ปกฺกามยุนฺติ  ปกฺกาเมสุ   
อุปเนสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  เทวคณสฺสาติ  ตาวตึสภวเน  เทวสงฺฆสฺส ฯ   
        เอว  เตหิ  ยกฺเขหิ  ตาวตึสภวน  เนตฺวา  นนฺทิยสฺส    
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วิมานสฺส  อวิทูเร  ปตา  เรวตี  ต  สูรยิมณฺฑลสทิส  อติวิย  
ปภสฺสร  ทิสวฺา   
                อาทิจฺจวณฺณ  รจิุร  ปภสฺสร   
                พฺยมฺห  สุภ  ก ฺจนชาลฉนฺน   
                กสฺเสตมากิณฺณชน  วิมาน   
                สรูิยสฺส  รสีริว  โชตมาน ฯ   
                นารีคณา  จนฺทนสารลิตฺตา   
                อุภโต  วิมาน  อุปโสภยนฺติ   
                ต  ทิสฺสติ  สูริยสมานวณฺณ   
                โก  โมทติ  สคฺคปตฺโต  วิมาเนติ   
เต  ยกฺเข  ปุจฺฉิ ฯ  เตป  ตสฺสา   
                พาราณสิย  นนทฺิโย  นามาสิ   
                อุปาสโก  อมจฺฉรี  ทานปติ  วท ฺ ู   
                ตสฺเสตมากิณฺณชน  วิมาน   
                สรูิยสฺส  รสีริว  โชตมาน ฯ   
                นารีคณา  จนฺทนสารลิตฺตา   
                อุภโต  วิมาน  อุปโสภยนฺติ   
                ต  ทิสฺสติ  สูริยสมานวณฺณ   
                โส  โมทติ  สคฺคปฺปตฺโต  วิมาเนติ   
อาจิกฺขึสุ ฯ    
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        ตตฺถ  จนฺทนสาลิตฺตาติ  สารภูเตน  จนฺทนคนฺเธน  
อนุลิตฺตสรีรา ฯ  อุภโต  วิมานนฺติ  วิมาน  อุภโต  อนฺโต  เจว 
พหิ  จ  สงฺคีตาทีหิ  อุเปจฺจ  โสภยนฺติ ฯ  อถ  เรวตี   
                นนฺทิยสฺสาห  ภริยา   
                อคารินี  สพฺพกุลสฺส  อิสฺสรา   
                ภตฺตุ  วิมาเน  รมิสฺสามิ  ทานห   
                น  ปตฺถเย  นริย  ทสฺสนายาติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  อคารินีติ  เคหสามินี ฯ  ภรยิา  สคามินีติป  ปนฺติ ฯ 
ภริยา  สหคามินีติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพกุลสสฺ  อิสฺสรา  ภตฺตูติ  
มม  ภตฺตุ  นนฺทิยสฺส  สพฺพกุฏมฺพิกสสฺ  อิสฺสรา  สามินี  อโหสึ ฯ 
ตสฺมา  อิทานิป  วิมาเน  อิสฺสรา  ภวิสฺสามีติ  อาห ฯ  วิมาเน   
รมิสฺสามิ  ทานหนฺติ  เอว  ปโลเภตุเมว  หิ  ต  เต  ตตฺถ  
เนสุ ฯ  น  ปตฺถเย  นิรย  ทสฺสนายาติ  ย  ปน  นิรย  ม  
ตุเมฺห  เนตุกามา  ต  นิรย  ทสฺสนายป  น  ปตฺถเย  กโุต  
ปวิสิตุนฺติ  วทติ ฯ   
        เอว  วทนฺติเมว  ตฺว  ต  ปตฺเถหิ  วา  มา  วา  กึ  
ตว  ปตฺถนายาติ  นิรยสมปี  เนตฺวา   
                เอเสว  เต  นริโย  สุปาปธมฺเม   
                ปุ ฺ  ตยา  อกต  ชีวโลเก    
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                น  หิ  มจฺฉรี  โรสโก  ปาปธมฺโม   
                สคฺคูปคาน  ลภติ  สหพฺยตนฺติ   
คาถมาหสุ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เอเสว  ตว  นิรโย  ตยา  ทีฆรตฺต  มหาทุกฺข   
อนุภวิตพฺพฏานภูโต ฯ  กสฺมา  ปุ ฺ  ตยา  อกต  ชีวโลเก ฯ 
ยสฺมา  มนุสสฺโลเก  อปฺปมตฺตกมฺป  ตยา  ปุ ฺ  นาม  น  
กต  เอว  อกตปุ ฺโ  ปน  ตาทิโส  สตฺโต  มจฺฉรี  
อตฺตโน  สมปฺตฺตินิคูหนลกฺขเณน  มจฺเฉเรน  สมนฺนาคโต ฯ 
ปเรส โรสุปปฺาทเนน  โรสโก  โลภาทีหิ  ปาปธมฺเมหิ  
สมงฺคีภาวโต  ปาปธมฺโม  สคฺคูปคาน  เทวาน  สหพฺยต  สหภาว  
น  ลภตีติ  โยชนา ฯ   
        เอว  ปน  วตฺวา  เต  เทฺว  ยกฺขา  ตตฺเถว  อนฺตรธายึสุ   
ต  สทิเส  ปน  เทฺว  นริยปาเล  สสวเก  นาม  คูถนิรเย  
ปกฺขิปตุ  อากฑฺฒนฺเต  ปสฺสิตฺวา   
                ก ึ นุ  คูถ ฺจ  มุตฺต ฺจ  อสุจิ  ปฏิทิสฺสติ   
                ทคฺุคนฺธ  กิมิท  มีฬฺห  กิเมต  อุปวายตีติ   
ต  นิรย  ปุจฺฉิ ฯ   
                เอส  สสวโก  นาม  คมฺภีโร  สตโปริโส   
                ยตฺถ  วสฺสสหสฺสานิ  ตุว  ปจฺจสิ  เรวเตติ   
ตสฺมึ  กถิเต  ตตฺถ  อตฺตโน  นิพฺพตฺติเหตุภูต  กมฺม  ปุจฺฉนฺตี    
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                ก ึ นุ  กาเยน  วาจาย  มนสา  ทุกฺกฏ  กต   
                เกน  สสวโก  ลทฺโธ  คมฺภีโร  สตโปรโิสติ   
อาห ฯ   
                สมเณ  พฺราหฺมเณ  จาป  อ ฺเ  วาป  วณิพฺพเก   
                มสุาวาเทน  ว ฺเจสิ  ต  ปาป  ปกต  ตยาติ   
ตสฺสา  ต  กมฺม  กเถตฺวา  ปุน  เต   
                เตน  สสวโก  ลทฺโธ  คมฺภีโร  สตโปรโิส   
                ตตฺถ  วสฺสสหสฺสานิ  ตุว  ปจฺจสิ  เรวเตติ   
อาหสุ ฯ   
        ตตฺถ  สสวโก  นามาติ  นิจฺจกาล  คูถมุตฺตาทิอสุจิสฺส   
สสวนโต  ปคฺฆรณโต  สสวโก  นาม ฯ   
        น  เกวล  ตุยฺห  อิธ  สสวกลาโภ  เอว  อถ  โข   
ตตฺถ  อเนกานิ  วสฺสสหสฺสานิ  ปจฺจิตฺวา  อุตฺติณฺณาย   
หตฺถจฺเฉทาทิลาโภปติ  ทสฺเสตุ   
                หตฺเถป  ฉินฺทนฺติ  อโถป  ปาเท   
                กณฺเณป  ฉินฺทนฺติ  อโถป  นาส   
                อโถป  กาโกฬคณา  สเมจฺจ   
                สงฺคมฺม  ขาทนฺติ  วิผนฺทมานนฺติ ฯ 
ตตฺถ  ลทฺธพฺพการณ  อาหสุ ฯ  ตตฺถ  กาโกฬคณาติ  
กากสงฺฆา ฯ  เต  กิรสฺสา  ติคาวุตปฺปมาเณ  สรีเร  อเนกสตานิ    
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อเนกสหสฺสานิ  ปติตฺวา  ตาลกฺขนฺธปริมาเณหิ  สุนิสิตคฺเคหิ   
อโยมเยหิ  มขุตุณฺเฑหิ  วิชฺฌิตฺวา  วิชฌฺิตฺวา  ขาทนฺติ  มส   
คหิตคหิตฏาเน  กมฺมพเลน  ปูรเตว ฯ  เตนาห  กาโกฬคณา  
สเมจฺจ  สงฺคมฺม  ขาทนฺติ  วิผนฺทมานนฺติ ฯ   
        ปุน  สา  มนุสฺสโลก  ปจฺจานยนาย  ยาจนาทิวเสน  ต  
ต  วิปฺปลป ฯ  เตน  วุตฺต   
                สาธุ  โข  ม  ปฏเินถ  กาหามิ  กุสล  พหุ   
                ทาเนน  สมจริยาย  ส ฺเมน  ทเมน  จ   
                ย  กตฺวา  สุขิตา  โหนฺติ  น  จ  ปจฺฉานุตปฺปเรติ ฯ   
ปุน  นิรยปาลา   
                ปุเร  ตุว  ปมชชฺิตฺวา  อิทานิ  ปริเทวสิ   
                สย  กตาน  กมมฺาน  วิปาก  อนุโภสฺสสีติ   
อาหสุ ฯ  ปุน  สา  อาห   
                โก  เทวโลกโต  มนุสฺสโลก   
                คนฺตฺวาน  ปุฏโ  เม  เอว  วเทยฺย   
                นกิฺขิตฺตทณฺเฑสุ  ททาถ  ทาน   
                อจฺฉาทน  เสยฺยมถนฺนปาน   
                น  หิ  มจฺฉรี  โรสโก  ปาปธมฺโม   
                สคฺคูปคาน  ลภติ  สหพฺยต ฯ   
        สาห  นนู  อิโต  คนตฺฺวา  โยนึ  ลทฺธาน  มานุสึ    
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                วท ฺ ู  สีลสมฺปนฺนา  กาหามิ  กุสล  พหุ   
                ทาเนน  สมจริยาย  ส ฺเมน  ทเมน  จ ฯ   
                อารามานิ  จ  โรปสฺส  ทุคฺเค  สงฺกมนานิ  จ   
                ปป ฺจ  อุทปาน ฺจ  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ  อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
                อุโปสถ  อุปวสิสฺส  สทา  สีเลสุ  สวุตา   
                น  จ  ทาเน  ปมชฺชิสฺส  สาม  ทฏิมิท  มยาติ ฯ   
                อิจฺเจว  วิปฺปลปนฺตึ  ผนฺทมาน  ตโต  ตโต   
                ขิปสุ  นิรเย  โฆเร  อุทฺธปาท  อวสิรนฺติ   
อิท  สงฺคคีติการวจน ฯ   
        ปุน  สา   
                อห  ปุเร  มจฺฉรินี  อโหสึ   
                ปริภาสิกา  สมณพฺราหฺมณาน   
                วิตเถน  จ  สามิก  ว ฺจยิตฺวา   
                ปจฺจามห  นิรเย  โฆรรูเปติ   
โอสานคาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  อห  ปุเร  มจฺฉรินีติ  อย  คาถา  นิรเย  นพฺิพตฺตาย   
วุตฺตา  อิตรา  อนิพฺพตฺตาย  เอวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เสส   
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ    
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        ภิกฺขู  เรวติยา  ยกฺเขหิ  คเหตฺวา  นีตภาว  ภควโต  
อาโรเจสุ ฯ  ต  สุตฺวา  ภควา  อาทิโต  ปฏาย  อิม  วตฺถุ  
กเถตฺวา  อุปริ  วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสสิ  เทสนาปริโยสาเน  
พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ ฯ  กาม ฺเจต  เรวตี   
ปฏิพทฺธาย  กถาย  เยภุยฺยภาวโต  เรวตีวิมานนฺติ  โวหรียติ ฯ 
ยสฺมา  ปน  เรวตี  วิมานเทวตา  น  โหติ  นนฺทิยสสฺ  ปน  
เทวปุตฺตสฺส  วิมานาทิสมฺปตฺติ  ปฏิสยุตฺต ฺเจต ฯ  ตสฺมา   
ปุริสวิมาเนเสฺวว  สงฺคห  อาโรปตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ   
                        เรวตีวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ฉตฺตมาณวกวิมานวณฺณนา   
        โย  วทต  ปวโร  มนุเชสูติ  ฉตฺตมาณวกวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  
โข  ปน  สมเยน  เสตพฺย  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  กิจฺฉาลทฺโธ   
ปุตฺโต  ฉตฺโต  นาม  พฺราหฺมณมาณโว  อโหส ิฯ  โส  
วยปฺปตฺโต  ปตรา  เปสิโต  อุกฺกฏ  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณสฺส   
โปกฺขรสาติสฺส  สนฺติเก  เมธาวิตาย  อนลสตาย  จ  น  จิเรเนว  
มนฺเต  วิชฺชาฏานานิ  จ  อุคฺคเหตฺวา  พฺราหฺมณสิปฺเป  นิปฺผตฺตึ   
ปตฺโต ฯ  โส  อาจริย  อภิวาเทตฺวา  มยา  ตุมฺหาก  สนฺติเก  สิปฺป   
สิกฺขิต  กึ  โว  ครุทกฺขิณ  เทมีติ  อาห ฯ  อาจริโย  ครุทกฺขิณา   
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นาม  อนฺเตวาสิกสฺส  วิภวานุรูปา  กหาปณสหสฺส  อาเนหีติ  
อาห ฯ  ฉตฺตมาณโว  อาจริย  อภิวาเทตฺวา  เสตพฺย  คนฺตฺวา   
มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  เตหิ  อภินนฺทิยมาโน  กตปฏิสนฺถาโร  
ตมตฺถ  ปตุ  อาโรเจตฺวา  เทถ  เม  ทาตพฺพยุตฺตก  อชฺเชว  
ทตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  อาห ฯ  ต  มาตาปตโร  ตาต  อชฺช  
วิกาโล  เสฺว  คมิสฺสสีติ  วตฺวา  กหาปเณ  นีหริตฺวา  ภณฺฑิก   
พนฺธาเปตฺวา  เปสุ ฯ 
        โจรา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  ฉตฺตมาณวกสฺส  คมนมคฺเค   
อ ฺตรสฺมึ  วนคหเน  นิลีนา  อจฺฉึสุ  มาณว  มาเรตฺวา  
กหาปเณ  คณฺหิสฺสามาติ ฯ   
        ภควา  ปจฺจูสสมเย  มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก   
โวโลเกนฺโต  ฉตฺตมาณวกสฺส  สรณสีเลสุ  ปติฏาน  โจเรหิ   
มาริตสฺส  เทวโลเก  นิพฺพตฺต  ตโต  สห  วิมาเนน  อาคตสฺส  
ตตฺถ  สนฺนิปติตปริสาย  จ  ธมฺมาภิสมย  ทิสฺวา  ปมตรเมว  
คนฺตฺวา  มาณวกสฺส  คมนมคฺเค  อ ฺตรสฺมึ  รุกขฺมูเล  นิสีทิ ฯ  
มาณโว  อาจริยธน  คเหตฺวา  เสตพฺยโต  อุกฺกฏาภิมุโข  
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ภควนฺต  นิสินฺน  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  
อฏาสิ ฯ  กหุึ  คมิสฺสสีติ  ภควตา  วุตฺโต  อุกฺกฏ  โภ  
โคตม  คมิสฺสามิ  มยฺห  อาจริยสฺส  โปกฺขรสาติสฺส  ครุทกฺขิณ   
ทาตุนฺติ  อาห ฯ  อถ  ภควา  ชานาสิ  ปน  ตฺว  มาณว   



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 313 

        เลมที ่ 23  ฉตฺตมาณวกวิมานวณฺณนา  หนา  313 
 
ตีณิ  สรณานิ  ป ฺจ  สีลานีติ  วตฺวา  เตน  นาห  ชานามิ  
กิมตฺถิ  ยานิ  ปเนตานิ  กีทิสานิ  จาติ  วุตฺเต  อิทมีทิสนฺติ   
สรณคมนสฺส  ป ฺจสีลสมาทานสฺส  จ  ผลานิสส  วิภาเวตฺวา   
อุคฺคณฺหาหิ  ตาว  มาณวก  สรณคมนวิธินฺติ  วตฺวา  สาธุ   
อุคฺคณฺหิสฺสามิ  กเถุ  ภนฺเต  ภควาติ  เตน  ยาจิโต  ตสฺส  
รุจิยา  อนุรูป  คาถาพนฺธวเสน  สรณคมนวิธึ  ทสฺเสนฺโต   
                โย  วทต  ปวโร  มนุเชส ุ  
                สกฺยมุนี  ภควา  กตกิจฺโจ   
                ปารคโต  พลวรียิสมงฺคี   
                ต  สุคต  สรณตฺถมุเปหิ ฯ   
                ราควิราคมเนชมโสก   
                ธมฺมสงฺขตมปฺปฏิกูล   
                มธุรมิม  ปคุณ  สุวิภตฺต   
                ธมฺมมิม  สรณตฺถมุเปหิ ฯ   
                ยตฺถ  จ  ทินฺนมหปฺผลมาหุ   
                จตูสุ  สุจีสุ  ปุรสิยุเคสุ   
                อฏ  จ  ปุคฺคล  ธมฺมทสา  เต   
                สงฺฆมิม  สรณตฺถมุเปหีติ   
ติสฺโส  คาถาโย  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โยติ  อนิยมิตวจน  ตสฺส  ตนฺติ  อิมินา  นิยมน    
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เวทิตพฺพ ฯ  วทตนฺติ  วทนฺตาน ฯ  ปวโรติ  เสฏโ  กถิกาน  
อุตฺตโม  วาทีวโรติ  อตฺโถ ฯ  มนุเชสูติ  อุกฺกฏนิทฺเทโส  ยถา   
สตฺถา  เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ  ภควา  ปน  เทวมนุสฺสานมฺป   
พฺรหฺมานมฺป  สพฺเพสมฺป  สตฺตาน  ปวโรเยว  ภควโต  จ  
ปุริมภเว  มนสฺุเสสุ  อุปฺปนฺนตาย  วุตฺต  มนุเชสูติ ฯ  เตเนวาห   
สกฺยมุนีติ ฯ  สกฺยกุลปฺปสตุตาย  สกฺโย  กายโมเนยยฺาทีหิ   
สมนฺนาคโต  อนวเสสสฺส  จ  เยฺยสฺส  มุนนโต   
มุนิ  จาติ  สกฺยมุนิ ฯ  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  จตูหิ  การเณหิ  ภควา ฯ   
จตูหิ  มคฺเคหิ  กาตพฺพสฺส  ปริ ฺาทิปเภทสฺส  โสฬสวิธสฺส   
กิจฺจสฺส  กตตฺตา  นิปฺผาทิตตฺตา  กตกิจฺโจ ฯ  ปาร  สกฺกายสฺส  
ปรตีร  นิพฺพาน  คโต  สยมฺภุาเณน  อธิคโตติ  ปารคโต ฯ   
อสทิเสน  กายพเลน  อน ฺสาธารเณน  าณพเลน   
จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวีริเยน  จ  สมนฺนาคตตฺตา  พลวีริยสมงฺคี ฯ 
โสภนคมนตฺตา  สุนฺทร  าน  คตตฺตา  สมฺมา  คตตฺตา  สมฺมา  
จ  คหิตตฺตา  สุคโต ฯ  ต  สุคต  สมฺมาสมฺพุทฺธ  สรณตฺถ   
สรณาย  ปรายณาย  อปายทุกฺขวฏฏทุกขฺปริตฺตาณาย  อุเปหิ  
อุปคจฺฉ  อชฺช  ปฏาย  อหิตนิวตฺตเนน  หิตสวฑฺฒเนน  
อย  เม  ภควา  สรณ  ตาณ  เลณ  ปรายณ  คติ  ปฏสิรณนฺติ  
ภช  เสว  เอว  ชานาหิ  วา  พุชฺฌสฺสูติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. จริมภเว ฯ  
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        ราควิราคนฺติ  อริยมคฺค  อาห  เตน  หิ  อริยา  อนาทิกาล- 
ภาวิตมฺป  ราค  วิรชฺเชนฺติ ฯ  อเนชมโสกนฺติ  อริยผล ฯ 
ต  หิ  เอชาสงฺขาตาย  ตณฺหาย  อวสิฏาน ฺจ  โสกนิมิตฺตาน   
กิเลสาน  สพฺพโส  ปฏิปฺปสฺสมฺภนโต  อเนช  อโสกนฺติ  จ  วุจฺจติ ฯ  
ธมฺมนฺติ  สภาวธมฺม ฯ  สภาวโต  คเหตพฺพธมฺโม  เหส   
ยทิท  มคฺคผลนิพฺพานานิ ฯ น  ปรยิตฺติธมฺโม  วิย  ป ฺตฺติ- 
ธมฺมวเสน ฯ  ธมฺมนฺติ  วา  ปรมตฺถธมฺม  นิพฺพานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
สเมจฺจ  สมฺภุยฺย  ปจฺจเยหิ  กต  สงฺขต  น  สงฺขตนฺติ  อสงฺขต ฯ 
ตเทว  นิพฺพาน ฯ  นตฺถิ  เอตฺถ  กิ ฺจิป  ปฏิกลูนฺติ  อปฺปฏิกูล ฯ   
สวนเวลาย  อุปปริกฺขณเวลาย  ปฏิปชฺชนเวลายนติฺ  สพฺพทาป   
อิฏเมวาติ  มธุร ฯ  สพฺพ ฺ ุตาณสนฺนิสฺสยาย  ปฏิภานสมฺปทาย   
ปวตฺติตตฺตา  สุปฺปวตฺติภาวโต  นิปุณภาวโต  จ  ปคุณ ฯ   
วิภชิตพฺพสฺส  อตฺถสฺส  ขนฺธาทิวเสน  กุสลาทิวเสน   
อุทฺเทสาทิวเสน  จ  สุฏ ุ  วิภชนโต  สวิุภตฺต ฯ  ตีหิป  ปเทหิ   
ปริยตฺติธมฺมเมว  วทติ ฯ  เตเนว  หิสฺส  อาปาถกาเล  วิย   
วิมทฺทนกาเลป  กเถนฺตสฺส  วิย  สุณนฺตสฺสาป  สมฺมุขีภาวโต   
อุภโตปจฺจกฺขตาย  ทสฺสนตฺถ  อิมนฺติ  วุตฺต ฯ  ธมมฺนฺติ   
ยถาวปฏิปชชฺนฺเต  อปายทุกฺขปาตโต  ธารณตฺเถน  ธมฺม  อิท   
จตุพฺพิธสฺสาป  ธมฺมสฺส  สาธารณวจน ฯ  ปริยตฺติธมฺโมป  ห ิ  
สรเณสุ  จ  สเีลสุ  จ  ปติฏานมตฺตายป  ยถาวปฏิปตฺติยา    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 316 

        เลมที ่ 23  มหารถวคฺควณฺณนา  หนา  316 
 
อปายทุกฺขปาตโต  ธาเรติ  เอว ฯ  อิมสสฺ  จ  อตฺถสฺส  อิทเมว   
วิมาน  สาธกนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  สาธารณภาเวน  ยถาวุตฺตธมฺมสฺส   
ปจฺจกฺข  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ปุน  อิมนติฺ  อาห ฯ   
        ยตฺถาติ  ยสฺมึ  อริยสงฺเฆ ฯ  ทินฺนนฺติ  ปริจฺจตฺต   
อนฺนาทิเทยฺยธมฺม ฯ  ทินนฺมหปฺผลนฺติ  คาถาสุขตฺถ  อนุนาสิกโลโป 
กโต ฯ  อจฺจนฺตเมว  กิเลสาสุจิโต  วิสุชฺฌเนน  สุจีสุ  โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโนติอาทินา  วุตฺเตสุ  จตูสุ   
ปุริสยุเคสุ ฯ  อฏาติ  มคฺคฏผลฏเสุ  ยุคเฬ  อกตฺวา  วิสุ  วิสุ   
คหเณน  อฏ  ปุคฺคลา ฯ  คาถาสุขตฺถเมว  เจตฺถ  ปคฺุคล  
ธมฺมทสาติ  รสฺส  กตฺวา  นิทฺเทโส ฯ  ธมฺมทสาติ  
จตุสจฺจธมฺมสฺส  นิพฺพานธมฺมสฺเสว  จ  ปจฺจกฺขโต  ทสฺสนกา ฯ  
ทิฏ ิสีลสาม ฺเน  สหตภาเวน  สงฺฆ ฯ   
        เอว  ภควตา  ตีหิ  คาถาหิ  สรณคุณสนฺทสฺสเนน  สทฺธ ึ  
สรณคมนวิธิมฺหิ  วุตฺเต  มาณโว  ตตสรณคุณานุสฺสรณมุเขน   
สรณคมนวิธิโน  อตฺตโน  หทเย  ปตภาว  วิภาเวนฺโต  ตสฺสา   
ตสฺสา  คาถาย  อนนฺตร  โย  วทต  ปวโรติอาทินา  ต  ต   
คาถ  ปจฺจนุภาสิ ฯ  เอว  ปจฺจนุภาสิตฺวา   ิตสฺส  ป ฺจ  สิกฺขาปทานิ   
สรูปโต  ผลานิสสโต  จ  วิภาเวตฺวา  เตส  สมาทานวิธึ  กเถสิ ฯ  โส   
ตมฺป  สุฏ ุ  อุปธาเรตฺวา  ปสนฺนมานโส  หนฺทาห  ภควา  คมิสฺสามีติ   
วตฺวา  รตนตฺตยคุณ   
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อนุสฺสรนฺโต  ตเยว  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  ภควาป  อล  อิมสฺส  
เอตฺตก  กุสล  เทวโลกูปปตฺติยาติ  เชตวนเมว  อคมาสิ ฯ   
        มาณวสฺส  ปน  ปสนนฺจิตฺตสฺส  รตนตฺตยคุณ  สลฺลกฺขณวเสน   
สรณ  อุเปมติี  ปวตฺตจิตฺตุปฺปาทตาย  สรเณสุ  จ  ภควตา   
วุตฺตนเยเนว  ป ฺจนฺน  สลีาน  อธิฏาเนน  สีเลสุ  จ  ปติฏ ิตสฺส   
เตเนว  นเยน  รตนตฺตยคุเณ  อนุสฺสรนฺตสฺเสว  คจฺฉนฺตสฺส   
โจรา  มคฺเค  ปริยุฏ ึสุ ฯ  โส  เต  อคเณตฺวา  รตนตฺตยคุเณ   
อนุสฺสรนฺโตเยว  คจฺฉติ ฯ  ต ฺเจโก  โจโร  คุมฺพนตฺร  อุปนิสฺสาย   
 ิโต  วิสปเตน  สเรน  สหสาว  วิชฺฌตฺิวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปตฺวา   
กหาปณภณฺฑิก  คเหตฺวา  อตฺตโน  สหาเยหิ  สทฺธึ  ปกฺกามิ ฯ   
มาณโว  ปน  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  ตึสโยชนิเก  
กนกวิมาเน  สุตฺตปฺปพุทฺโธ  วิย  อจฺฉราสหสฺสปริวุโต   
สฏ ิสกฏภาราลงฺการปฏมิณฺฑิตตฺตภาโว  นิพฺพตฺติ  ตสฺส   
วิมานสฺส  อาภา  สาติเรกานิ  วีสติโยชนานิ  ผริตฺวา  ติฏติ ฯ   
        อถ  มาณว  กาลกต  ทิสฺวา  เสตพฺยคามวาสิโน  มนุสฺสา 
เสตพฺย  คนฺตฺวา  ตสฺส  มาตาปตูน  อาโรเจสุ  อุกฺกฏคามวาสิโน 
จ  อุกฺกฏ  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  โปกขฺรสาติสฺส  กเถสุ ฯ  ต   
สุตฺวา  ตสฺส  มาตาปตโร  าติมิตฺตา  พฺราหฺมโณ  จ   
โปกฺขรสาติ  สปริวารา  อสฺสมุขา  โรทมานา  ต  ปเทส   
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อคมสุ  เยภุยฺเยน  เสตพฺยวาสิโน  จ  อุกฺกฏวาสิโน  จ   
อิจฺฉานงฺคลวาสิโน  จ  สนฺนิปตึสุ ฯ  
        อถ  ภควา  จินฺเตสิ  มยิ  คเต  ฉตฺตมาณโว  ม  วนฺทิตุ  
อาคมิสฺสติ  อาคต ฺจ  ต  กตกมฺม  กถาเปนฺโต  กมฺมผล  
ปจฺจกฺข  กาเรตฺวา  ธมฺม  เทเสสฺสามิ  เอว  มหาชนสฺส  
ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสตีติ ฯ  จินฺเตตฺวา  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  
ต  ปเทส  อุปคนฺตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล  นิสทีิ  ฉพฺพณฺณา  
พุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต ฯ  อถ  ฉตฺตมาณวเทวปุตฺโตป  อตฺตโน   
สมฺปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ตสฺสา  การณ  อุปธาเรนฺโต  
สรณคมน ฺจ  สีลสมาทาน ฺจ  ทิสฺวา  วิมฺหยชาโต  ภควติ   
ส ฺชาตปสาทพหุมาโน  อิทาเนวาห  คนฺตฺวา  ภควนฺต ฺจ   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  วนฺทิสฺสามิ  รตนตฺตยคุเณ  จ  มหาชนสฺส  
ปากเฏ  กริสสฺามีติ  กต ฺ ุต  นิสฺสาย  สกล  ต   
อร ฺปเทส  เอกาโลก  กโรนฺโต  สห  วิมาเนน  อาคนฺตฺวา   
วิมานโต  โอรุยฺห  มหตา  ปริวาเรน  สทฺธึ  ทิสฺสมานรูโป   
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต  ปาเทสุ  สิรสา  นิปตนฺโต  อภิวาเทตฺวา   
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  มหาชโน   
โก  นุ  โข  อย  เทโว  วา  พฺรหฺมา  วาติ  อจฺฉริยพฺภุตชาโต   
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  ปริวาเรสิ ฯ  ภควา  เตน  
กตปุ ฺกมฺม  ปากฏ  กาตุ   
                น  ตถา  ตปติ  นภสฺมึ  สูรโิย   
                จนฺโท  จ  น  ภาสติ  น  ผุสฺโส    
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                ยถา  ตุลมิท  มหปฺปภาส   
                โก  น ุ ตฺว  ติทิวา  มหึ  อุปาคมิ ฯ   
                ฉินฺทติ  รสี  ปภงฺกรสฺส   
                สาธิกวีสติโยชนานิ  อาภา   
                รตฺติมป  ยถา  ทวิ  กโรติ   
                ปริสุทฺธ  วิมล  สุภ  วิมาน ฯ   
                พหุปทุมวิจิตฺรปุณฺฑรีก   
                โวกิณฺณ  กุสุเมหิ  เนกจิตฺต   
                อรชวิรชเหมชาลจฺฉนฺน   
                อากาเส  ตปติ  ยถาป  สรูิโย ฯ   
                รตฺตมฺพรปตวาสสาหิ   
                อครุปยงฺคุจนฺทนุสฺสทาหิ   
                ก ฺจนตนุสนฺนิภตฺตจาหิ   
                ปริปูร  คคนว  ตารกาหิ ฯ   
                นรนาริโย  พหุเกตฺถเนกวณฺณา   
                กสุุมวิภูสิตาภรเณตฺถ  สุมนา   
                อนิลปมุ ฺจิตา  ปวนฺติ  สุรภึ   
                ตปนียวิตตา  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
                กสิฺส  สยมสฺส  อย  วิปาโก   
                เกนาสิ  กมฺมผเลนิธูปปนฺโน    
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                ยถา  จ  เต  อธิคตมิท  วิมาน   
                ตทนุปท  อวจาสิ  อิงฺฆ  ปฏุโติ   
ต  เทวปุตฺต  ปฏิปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  ตปตีติ  ทิปฺปติ ฯ  นเภติ  อากาเส ฯ  ผุสฺโสติ  
ผุสฺสตารกา ฯ  อตุลนฺติ  อนุปม  อปฺปมาณ  วา ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ  ยถา  อิท  ตว  วิมาน  อนุปม  อปฺปมาณ  ปภสฺสรภาเวน  
ตโต  เอว  มหปฺปภาส  อากาเส  ทิปฺปติ  น  ตถา  ตารกรูปานิ   
ทิปฺปนฺติ ฯ  น  จนฺโท  ตานิ  ตาว  ติฏนฺตุ  นาป  สูริโย   
ทิปฺปติ  เอวภูโต  โก  นุ  ตฺว  เทวโลกโต  อิม  ภูมิปเทส  
อุปคโต  ต  ปากฏ  กตฺวา  อิมสฺส  มหาชนสฺส  กเถหีติ ฯ   
        ฉินฺทตีติ  วิจฺฉินฺทติ  ปวตฺติตุ  อเทนฺโต  ปฏิหนตีติ  อตฺโถ ฯ   
รสีติ  รสฺมิโย ฯ  ปภงฺกรสฺสาติ  สูริยสสฺ ฯ  ตสฺส  จ  วิมานสฺส  
ปภา  สมนฺตโต  ป ฺจวีสติ  โยชนานิ  ผริตฺวา  ติฏติ ฯ  เตนาห   
สาธิกวีสติโยชนานิ  อาภาติ  รตฺติมป  ยถา  ทิว  กโรตีติ  อตฺตโน   
ปภาย  อนฺธการ  วิธมนฺต  รตฺติภาคมฺป  ทิวสภาค  วิย  กโรติ ฯ   
ปริสมนฺตโต  อนฺโต  เจว  พหิ  จ  สุทฺธตาย  ปริสุทธฺ ฯ  สพฺพโส   
มลาภาเวน  วิมล  สุนฺทรตาย  สุภ ฯ   
        พหุปทมุวิจิตฺรปุณฺฑรีกนฺติ  พหุวิวิธรตฺตกมล ฺเจว  วิจิตฺตวณฺณ-   
เสตกมล ฺจ ฯ  เสตกมล  ปทุม  รตฺตกมล  ปุณฺฑรีกนฺติ   
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วทนฺติ ฯ  โวกิณฺณ  กุสุเมหีติ  อ ฺเหิ  จ  นานาวิเธหิ  ปุปฺเผหิ   
สโมกิณฺณ ฯ  เนกจิตฺตนฺติ  มาลากมฺมลตา   กมฺมาทินานาวิธจิตฺต ฯ   
อรชวิรชเหมชาลจฺฉนฺนนฺติ  สย  อปคตรช  วิรเชน  นิทฺโทเสน   
ก ฺจนชาเลน  ฉาทิต ฯ   
        รตฺตมฺพรปตวาสสาหีติ  รตฺตวตฺถาห ิ เจว  ปตวตฺถาหิ  
จ ฯ  เอกา  ห ิ รตฺต  ทิพฺพวตฺถ  นิวาเสตฺวา  ปต  อุตฺตริย  
กโรติ  อปรา  ปต  นิวาเสตฺวา  รตฺต  อุตฺตริย  กโรติ ฯ  
ต  สนฺธาย  วุตฺต  รตฺตมฺพรปตวาสสาหีตี ฯ  อครุปยงฺคุ- 
จนฺทนุสฺสทาหีติ  อครุคนฺเธหิ  ปยงฺคุมาลาหิ  จนฺทนคนฺเธหิ  
จ  อุสฺสทาหิ  อุสฺสนฺนทิพฺพาครุคนฺธาทิกาหีติ  อตฺโถ ฯ   
ก ฺจนตนุสนฺนิภตฺตจาหีติ  กนกสทิสสุขุมจฺฉวีหิ ฯ  ปริปรูนฺติ  
ตห  ตห  วิจรนฺตีหิ  สงฺคีติปสุตาหิ  จ  ปริปุณฺณ ฯ   
        พหุเกตฺถาติ  พหุกา  เอตฺถ ฯ  อเนกวณฺณาติ  นานารูปา ฯ  
กุสุมวิภูสิตาภรณาติ  วิเสสโต  สรุภิวายนตฺถ  ทิพฺพกุสุเมหิ   
อลงฺกตทิพฺพาภรณา ฯ  เอตฺถาติ  เอตสฺมึ  วิมาเน ฯ  สุมนาติ   
สุนฺทรมนา  ปมุทิตจิตฺตา ฯ  อนิลปมุ ฺจิตา  ปวนฺติ  สุรภินฺติ   
อนิเลน  ปมุ ฺจิตคนฺธาน  ปุปฺผาน  วายุนา  วิมุตฺตปตฺตปุฏ  วิย   
วิพนฺธตาย  วิกสิตตาย  จ  สุคนฺธ  ปวายนฺติ ฯ  อนลิปธูปตาติป   
ปนฺติ  วาเตน  มนฺท  อาวุยฺหมานา  เหมมยปุปฺผาติ  อตฺโถ ฯ   
กนกจีรกาทีหิ  เวณิ  อาทีสุ  โอตตตาย  ตปนิยวิตตา ฯ  เยภุยฺเยน   
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ก ฺจนาภรเณหิ  อจฺฉาทิตสรีรตาย  สวุณฺณฉนฺนา ฯ  นรนารโิยติ   
เทวปุตฺตา  เทวธีตโร  จ  พหุกา  เอตฺถ  ตว  วิมาเนติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อิงฺฆาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต ฯ  ปฏุโติ  ปุจฺฉิโต  อิมสฺส  
มหาชนสฺส  กมฺมผลปจฺจกฺขภาวายาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ตโต  เทวปุตฺโต  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
                สยมิธ  ปเถ  สเมจฺจ  มาณเวน   
                สตฺถานุสาสิ  อนุกมฺปมาโน   
                ตว  รตนวรสฺส  ธมฺม  สุตฺวา   
                กรสิฺสามีติ  จ  พฺรวิตฺถ  ฉตฺโต ฯ   
                ชนิวรปวร  อุเปหิ  สรณ   
                ธมฺม ฺจาป  ตเถว  ภิกฺขุสงฺฆ   
                โนติ  ปม  อโวจห  ภนฺเต   
                ปจฺฉา  เต  วจน  ตเถวกาสึ ฯ   
                มา  จ  ปาณวธ  วิวิธ  จรสฺสุ  อสุจึ   
                น  หิ  ปาเณสุ  อส ฺต  อวณฺณยึสุ  สปปฺ ฺา   
                โนติ  ปม  อโวจห  ภนฺเต   
                ปจฺฉา  เต  วจน  ตเถวกาสึ ฯ   
                มา  จ  ปรชนสสฺ  รกฺขิตมฺป   
                อาทาตพฺพมม ฺ ิโถ  อทนิฺน    
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                โนติ  ปม  อโวจห  ภนฺเต   
                ปจฺฉา  เต  วจน  ตเถวกาสึ ฯ   
                มา  จ  ปรชนสสฺ  รกฺขิตาโย   
                ปรภริยา  อคมา  อนริยเมต   
                โนติ  ปม  อโวจห  ภนฺเต   
                ปจฺฉา  เต  วจน  ตเถวกาสึ ฯ   
                มา  จ  วิตถ  อ ฺถา  อภาณิ   
                น  หิ  มุสาวาท  อวณฺณยึสุ  สปฺป ฺา ฯ   
                โนติ  ปม  อโวจห  ภนฺเต   
                ปจฺฉา  เต  วจน  ตเถวกาสึ ฯ   
                เยน  จ  ปุริสสสฺ  อเปติ  ส ฺา   
                ต  มชฺช  ปริวชชฺยสฺสุ  สพฺพ   
                โนติ  ปม  อโวจห  ภนฺเต   
                ปจฺฉา  เต  วจน  ตเถวกาสึ ฯ   
                สวฺาห  อิธ  ป ฺจ  สิกฺขา  กริตฺวา   
                ปฏิปชชฺิตฺวา  ตถาคตสฺส  ธมฺเม   
                เทวฺปถมคมาสึ  โจรมชฺเฌ   
                เต  ม  ตตฺถ  วธสึุ  โภคเหตุ ฯ   
                เอตฺตกมิท  อนุสฺสรามิ  กุสล   
                ตโต  ปร  น  เม  วิชฺชติ  อ ฺ    
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                เตน  สุจริเตน  กมฺมุนาห   
                อุปฺปนฺโน  ติทเิวสุ  กามกามี ฯ   
                ปสฺส  ขณมุหุตฺตส ฺมสฺส   
                อนุธมฺมปฺปฏปิตฺติยา  วิปาก   
                ชลมิว  ยสสา  สเมกฺขมานา   
                พหุกา  ม  ปหยนฺติ  หีนกมมฺา ฯ   
                ปสฺส  กติปยาย  เทสนาย   
                สคุติ ฺจมฺหิ  คโต  สุข ฺจ  ปตฺโต   
                เย  จ  เต  สตต  สุณนฺติ  ธมฺม   
                ม ฺเ  เต  อมต  ผุสนฺติ  เขม ฯ   
                อปฺปมฺป  กต  มหาวิปาก   
                วิปุล  โหติ  ตถาคตสฺส  ธมฺเม   
                ปสฺส  กตปุ ฺตาย  ฉตฺโต   
                โอภาเสติ  ปวึ  ยถาป  สูริโย ฯ   
                กมิิท  กุสล  กมิาจเรม   
                อิจฺเจเก  หิ  สเมจฺจ  มนฺตยนฺติ   
                เต  มย  ปุนเรว  ลทฺธ  มานุสตฺต   
                ปฏิปนฺนา  วิหเรมุ  สลีวนฺโต ฯ   
                พหุกาโร  อนุกมฺปโก  จ  สตฺถา   
                อิติ  เม  สติ  อคมา  ทิวา  ทิวสฺส    
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                สวฺาห  อุปคโตมฺหิ  สจฺจนาม   
                อนุกมฺปสฺสุ  ปนุป  สุเณมุ  ธมฺม ฯ   
                เย  จิธ  ปชหนฺติ  กามราค   
                ภวราคานุสย ฺจ  ปหาย  โมห   
                น  จ  เต  ปุน  มเุปนฺติ  คพฺภเสยฺย   
                ปรินิพฺพานคตา  หิ  สีติภูตาติ ฯ   
        ตตฺถ  สยมิธ  ปเถ  สเมจฺจ  มาณเวนาติ  อิธ  อิมสฺมึ  ปเถ   
มหามคฺเค  สยเมว  อุปคเตน  มาณเวน  พฺราหฺมณกุมาเรน  สเมจฺจ 
สมาคนฺตฺวา ฯ  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  สตฺตาน  ยถารห 
อนุสาสนโต  สตฺถา  ภควา  ตฺว  ย  มาณว  ยถาธมมฺ  อนุสาสิ   
อนุกมฺปมาโน  อนุคฺคณฺหนฺโต  ตว  รตนวรสฺส  อคฺครตนสฺส   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ต  ธมมฺ  สุตฺวา  อิติ  เอว  กริสฺสามิ  ยถานุสิฏ   
ปฏิปชชฺิสฺสามีติ  โส  ฉตฺโต  ฉตฺตนามโก  มาณโว  พฺรวิตฺถ  
กเถสีติ  ปทโยชนา ฯ   
        เอว  ยถาปุจฺฉิต  กมมฺ  การณโต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ต  
สรูปโต  วิภาคโต  จ  ทสฺเสนฺโต  สตฺถารา  สมาทปตภาว  
อตฺตนา  จ  ตตฺถ  ปจฺฉา  ปติฏ ิตภาว  ทสฺเสตุ  ชินวรปวรนฺติ  
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โนติ  ปม  อโวจห  ภนฺเตติ  ภนฺเต  ภควา   
สรณคมน  ชานาสีติ  ตยา  วุตฺโต  โนติ  น  ชานามีติ  ปม อโวจ   
อห ฯ  ปจฺฉา  เต  วจน  ตเถวกาสินฺติ  ปจฺฉา  ตยา  วุตฺต  กถ    
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ปริวตฺเตนฺโต  ตว  วจน  ตเถว  อกาสึ  ปฏิปชชฺึ  ตีณิป   
สรณานิ  อุปคจฺฉินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        วิวิธนฺติ  อุจฺจาวจ  อปฺปสาวชฺช  มหาสาวชฺช ฺจาติ  
อตฺโถ ฯ  มา  จรสฺสูติ  มา  อกาสิ ฯ  อสุจินฺติ  กิเลสาสุจิมิสฺสตาย 
น  สุจึ ฯ  ปาเณสุ  อส ฺตนฺติ  ปาณฆาตโต  อวิรต ฯ  น  หิ   
อวณฺณยึสูติ  น  หิ  วณฺณยนฺติ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนกาลตฺเถ  หิ  อิท   
อตีตกาลวจน ฯ  อถ  วา  อวณฺณยึสูติ ฯ  เอกเทเสน   
สกลสฺส  กาลสฺส  อุปลกขฺณ  ตสฺมา  ยถา  น  วณฺณยึสุ  
อตีตมทฺธาน  เอว  เอตรหิป  น  วณฺณยนฺติ  อนาคเตป  น   
วณฺณยิสฺสนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ปรชนสฺส  รกฺขิตนฺติ  ปรปริคฺคหิตวตฺถุ ฯ  เตนาห  
อทินฺนนฺติ ฯ  มา  อคมาติ  มา  อชฌฺาจริ ฯ  วิตถนฺติ  อตถ ฯ 
มุสาติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺถาติ  อ ฺถาว  วิตถส ฺ ี  เอว  
วิตถนฺติ  ชานนฺโต  เอว  มา  ภณีติ  อตฺโถ ฯ   
        เยนาติ  เยน  มชฺเชน  ปเตนาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อเปตีติ  
วิคจฺฉติ ฯ  ส ฺาติ  ธมฺมส ฺา  โลกส ฺา  เอว  วา ฯ  สพฺพนฺติ  
อนวเสส  วีชโต  ปฏายาติ  อตฺโถ ฯ   
        สฺวาหนฺติ  โส  ตทา  ฉตฺตมาณวภูโต  อห ฯ  อิธาติ  
อิมสฺมึ  มคฺคปฺปเทเส ฯ  อิธ  อิมสฺมึ  วา  ตว  สาสเน ฯ  
เตนาห  ตถาคตสฺส  ธมฺเมติ ฯ  ป ฺจ  สิกฺขาติ  ป ฺจ  สิกฺขานิ ฯ 
กริตฺวาติ  อาทิยิตฺวา  อธิฏายาติ  อตฺโถ ฯ  เทฺวปถนฺติ  ทินฺน    
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คามสีมาน  เวมชฺฌภูต  ปถ  สีมนฺตริกปถนฺติ  อตฺโถ ฯ  เตติ  
เต  โจรา ฯ  ตตฺถาติ  ตตฺถ  สีมนฺตริกมคฺเค ฯ  โภคเหตูติ   
อามิสกิ ฺจิกฺขนิมิตฺต ฯ   
        ตโต  ยถาวุตฺตกุสลโต  ปร  อุปร ิ อ ฺ  กุสล  น  
วิชฺชติ  น  อุปลพฺภติ  ยมห  อนุสฺสเรยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ  กามกามีติ  
ยถิจฺฉิตกามคุณสมงฺคี ฯ   
        ขณมุหุตฺตส ฺมสฺสาติ  ขณมุหุตฺตมตฺต  ปวตฺตสีลสฺส ฯ   
อนุธมฺมปฺปฏิปตฺติยาติ  ยถาธิคตสฺส  ผลสฺส  อนุรูปธมฺม   
ปฏิปชชฺมานสฺส  ภควา  ปสฺส  ตุยฺห  โอวาทธมฺมสฺส  วา  อนรุปูาย   
ธมฺมปฏิปตฺติยา  วุตฺตนิยาเมเนว  สรณคมนสฺส  สีลสมาทานสฺส  
จาติ  อตฺโถ ฯ  ชลมิว  ยสสาติ  อิทฺธิยา  ปริวารสมฺปตฺติยา  จ   
ชลนฺต  วิย ฯ  สเมกฺขมานาติ  ปสฺสนฺตา ฯ  พหุกาติ  พหโว ฯ   
ปหยนฺตีติ  กถ  นุ  โข  มยมฺป  เอทิสา  ภเวยฺยามาติ  ปตฺเนฺติ ฯ   
หีนกมฺมาติ  มม  สมฺปตฺติโต  นิหีนโภคา ฯ   
        กติปยายาติ  อปฺปกาย ฯ  เยติ  เย  ภิกฺขู  เจว  อุปาสกาทโย  
จ ฯ  จสทฺโท  พฺยติเรเก ฯ  เตติ  ตว ฯ  สตตนฺติ  ทิวเส  ทิวเส ฯ   
        วิปุลนฺติ  อุฬารผล  วิปุลานุภาว ฯ  ตถาคตสฺส  ธมฺเมติ   
ตถาคตสฺส  สาสเน  โอวาเท  ตฺวา  กตนฺติ  โยชนา ฯ  เอว   
อนุทฺเทสิกวเสน  วุตฺตเมวตฺถ  อตฺตุทฺเทสิกวเสน  ทสฺเสนฺโต   
ปสฺสาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปสฺสาติ  ภควนฺต  วทติ  อตฺตานเมว  
วา  อ ฺ  วิย  จ  กตฺวา  วทติ ฯ    
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        กิมิท  กสุล  กิมาจเรมาติ  กุสล  นาเมต  กึสภาว  กีทิส ฯ 
กถ  วา  ต  อาจเรยฺยาม.  อิจฺเจเก  หิ  สเมจฺจ  มนฺตยนฺตีติ  
เอวเมเก  สเมจฺจ  สมาคนฺตฺวา  ปวึ  ปริวตฺเตนฺตา  วิย  สิเนรุ   
อุกฺขิปนฺตา  วิย  จ  สุทกุกฺร  กตฺวา  มนตฺยนฺติ  วิจาเรนฺติ ฯ 
มย  ปน  อกจฺิเฉเนว  ปุนป  กุสล  อาจเรยฺยามาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
เตเนวาห  มยนฺติ  อาทิ ฯ   
        พหุกาโรติ  พหูปกาโร  มหาอุปกาโร  วา ฯ  อนุกมฺปโกติ   
การุณิโก ฯ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  อิตีติ  เอว  ภควโต  อตฺตนิ   
ปฏิปนฺนาการ  สนฺธาย  วทติ ฯ  เม  สตีติ  มยิ  สติ  วิชฺชมาเน  
โจเรหิ  อวธิเต  เอวาติ  อตฺโถ ฯ  ทิวา  ทิวสฺสาติ  ทวิสสฺสป  
ทิวา  กาลสฺเสวาติ  อตฺโถ ฯ  สฺวาหนฺติ  โส  ฉตฺตมาณวภูโต   
อห ฯ  สจฺจนามนฺติ  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อาทิ   
นาเมหิ  อวิตถนาม  ภูตตฺถนาม ฯ  อนุกมฺปสฺสูติ  อนุคฺคณฺหาหิ ฯ   
ปุนปติ  ภิยฺโยป  สุเณมุ  ตว  ธมฺม  สุเณยฺยามาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  เทวปุตฺโต  สพฺพเมต  กต ฺ ุตาภาเว  ตฺวา  สฏ ุ  
ปยิรุปาสเนน  จ  ธมฺมสฺสวเนน  จ  อติตฺติเมว  ทีเปนฺโต  วทติ ฯ   
ภควา  เทวปุตฺตสฺส  จ  ตตฺถ  สนฺนิปติตปริสาย  จ  อชฺฌาสย   
โอโลเกตฺวา  อนุปุพฺพิกถ  กเถสิ ฯ  อถ  เนส  กลฺลจิตฺตต   
ตฺวา  สามุกฺกสิก  ธมฺมเทสน  ปกาเสสิ  เทสนาปริโยสาเน   
เทวปุตฺโต  เจว  มาตาปตโร  จสฺส  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ  
มหโต  จ  มหาชนกายสฺส  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ    
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        ปมผเล  ปติฏ ิโต  เทวปุตฺโต  อุปริมคฺเค  อตฺตโน  
ครุจิตฺตีการ  ตทธิคมสฺส  จ  มหานิสสต  วิภาเวนฺโต  เย  จิธ  
ปชหนฺติ  กามราคนฺติ  ปริโยสานคาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  เย  อิธ 
อิมสฺมึ  สาสเน   ิตา  ปชหนฺติ  อนวเสสโต  สมุจฺฉินฺทนฺติ  
กามราค  น  จ  เต  ปุน  อุเปนฺติ  คพฺภเสยฺย  โอรมฺภาคิยาน   
สโยชนาน  สมุจฺฉินฺนตฺตา ฯ  เย  จ  ปน  ปหาย  โมห  สพฺพโส   
สมุคฺฆาเตตฺวา  ภวราคานุสย ฺจ  ปชหนฺติ  เต  ปุน  อุเปนฺติ   
คพฺภเสยฺยนฺติ  วตฺตพฺพเมว  นตฺถ ิฯ  กสฺมา  ปรินิพฺพานคตา   
หิ  สีติภูตา  เต  หิ  อุตฺตมปุริสา  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพาน  คตา  เอว  อิเธว  สพฺพเวทยิตาน  สพฺพปริฬาหาน   
พฺยนฺติภาเวน  สีติภูตา ฯ   
        อิติ  เทวปุตฺโต  อตฺตโน  อริยโสตสมาปนฺนภาว  ปเวเทนฺโต   
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  เทสนาย  กูฏ  คเหตฺวา  ภควนฺต   
วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อปจิตึ  ทสฺเสตฺวา   
มาตาปตโร  อาปุจฺฉิตฺวา  เทวโลกเมว  คโต ฯ  สตฺถาป   
อุฏายาสนา  คโต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  มาณวสฺส  ปน  มาตาปตโร   
พฺราหฺมโณ  จ  โปกฺขรสาติ  สพฺโพ  จ  มหาชโน  ภควนฺต   
อนุคนฺตฺวา  นิวตฺติ ฯ  ภควา  เชตวน  คนฺตฺวา  สนฺนิปติตาย  
ปริสาย  อิม  วิมาน  วิตฺถารโต  กเถสิ ฯ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส   
สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                ฉตฺตมาณวกวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                        กกกฺฏกรสทายกวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณ  วิมานนฺติ  กกฺกฏกรสทายกวิมาน ฯ  
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ 
เตน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อารทฺธวิปสฺสโก  กณฺณสูเลน  
ปฬิโต  อกลลฺสรีรตาย  วิปสฺสน  อุสฺสกฺุกาเปตุ  นาสกฺขิ  เวชฺเชหิ   
วุตฺตวิธินา  นานาเภสชฺเช  กเตป  โรโค  น  วูปสมิ ฯ  โส  ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสิ  อถสฺส  ภควา  กกกฺฏกรสโภชน  สปฺปายนฺติ   
ตฺวา  อาห  คจฺฉ  ตฺว  ภิกฺขุ  มคธเขตฺเต  ปณฺฑาย  จราหีติ ฯ   
        โส  ภิกขฺุ  ทีฆทสฺสินา  อทฺธา  กิ ฺจิ  ทิฏ  ภวิสฺสตีติ  
จินฺเตตฺวา  สาธุ  ภนฺเตติ  ภควโต  ปฏสิฺสุณิตฺวา  ภควนฺต  
วนฺทิตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  มคธเขตฺต  คนฺตฺวา  อ ฺตรสฺส   
เขตฺตปาลสฺส  กฏุิยา  ทฺวาเร  ปณฺฑาย  อฏาสิ ฯ  โส  จ   
เขตฺตปาโล  กกฺกฏกรส  สมฺปาเทตฺวา  ภตฺต ฺจ  ปจิตฺวา  โถก   
วิสฺสมิตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามีติ  นิสินฺโน  เถร  ทิสฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา   
กุฏิกาย  นิสทีาเปตฺวา  กกฺกฏกรสภตฺต  อทาสิ ฯ  เถรสฺส  ต  
ภตฺต  โถก  ภุตฺตสฺสเยว  กณฺณสูล  ปฏิปฺปสฺสมฺภิ  ฆฏสเตน  
นฺหาโต  วิย  อโหสิ ฯ  โส  สปฺปายาหารวเสน  จิตฺตผาสุก   
ลภิตฺวา  วิปสฺสนาวเสน  จิตฺต  อภินินฺนาเมนฺโต  อปริโยสิเตเยว   
โภชเน  อนวเสสโต  อาสเว  เขเปตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาย   
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เขตฺตปาล  อาห  อุปาสก  ตว  ปณฺฑปาตโภชเนน  มยฺห  
โรโค  วูปสนฺโต  กายจิตฺต  กลลฺ  ชาต  ตฺวมฺปสฺส  ปุ ฺผเลน  
วิคตกายจิตฺตทุกฺโข  ภวิสสฺสีติ  วตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  
ปกฺกามิ ฯ   
        เขตฺตปาโล  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน   
ทฺวาทสโยชนิเก  มณิถมฺเภ  กนกวิมาเน  สตฺตสตกูฏา   
คารปฏิมณฺฑิเต  เวฬุริยมยคพฺเภ  นิพฺพตฺติ  ทฺวาเร  จสฺส  ยถูปจิต- 
กมฺมสสูจโก  มุตฺตาสิกฺกาคโต  สุวณฺณกกฺกฏโก  โอลมฺพมาโน   
อฏาสิ ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน   
ตตฺถ  คโต  ต  ทิสฺวา  อิมาหิ  คาถาหิ  ปจฺุฉิ  ฯ 
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคู   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ    
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                ปจฺุฉามิ  ต  เทว  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
โสปสฺส  พฺยากาสิ  ต  ทสเฺสตุ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ผุฏโ  วิยากาสิ           ยสสฺ  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ   
วุตฺต ฯ   
                สติสมุปฺปาทกโร          ทฺวาเร  กกฺกฏโก   ิโต   
                นฏิ ิโต  ชาตรูปสฺส  โสภต ิ ทสปาทโก ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                        มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อุจฺจนฺติ  อจฺจุคฺคต ฯ  มณิถณูนฺติ  ปทุมราคา- 
ทิมณิมยถมฺภ ฯ  สมนฺตโตติ  จตูสุป  ปสฺเสสุ ฯ  รุจกตฺถตาติ  
ตสฺส  ตสฺส  ภูมิย  สุวณฺณผลเกหิ  อตฺถตา ฯ    
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        ปวสิ  ขาทสิ  จาติ  กาเลน  กาล  อุปยุชฺชมาน  คนฺธปาน  
สุธาโภชน ฺจ  สนฺธาย  วทติ ฯ  ปวทนฺตีติ  ปวชฺชนฺติ ฯ  ทิพฺพา 
รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจาติ  ทิพฺพา  รสา  อนปฺปกา  ป ฺจ  
กามคุณา  เอตฺถ  เอตสฺมึ  ตว  วิมาเน  สวิชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
สุวณฺณฉนฺนาติ  เหมาภรณวิภูสิตา ฯ  
        สติสมปฺุปาทกโรติ  สตุปฺปาทกโร  เยน  ปุ ฺกมฺเมน  อย   
ทิพฺพสมฺปตฺติ  มยา  ลทฺธา  ตตฺถ  สตุปฺปาทสฺส  การโก ฯ 
กกฺกฏกรสทาเนน  อย  ตยา  สมฺปตฺติ  ลทฺธาติ  เอว  สตุปฺปาท   
กโรนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  นฏิ ิโต  ชาตรูปสฺสาติ  ชาตรูเปน  สิทฺโธ   
ชาตรูปมโย ฯ  เอกเมกสฺมึ  ปสฺเส  ป ฺจ  ป ฺจ  กตฺวา  ทส  
ปาทา  เอตสฺสาติ  ทสปาทโก  ทฺวาเร  กกฺกฏโก   ิโต  โสภติ ฯ 
โส  เอว  มม  ปุ ฺกมฺม  ตาทิสาน  มเหสีน  วิภาเวติ ฯ 
น  เอตฺถ  มยา  วตฺตพฺพ  อตฺถีติ  อธิปปฺาโย ฯ  เตนาห  เตน   
เมตาทิโส  วณฺโณติอาทิ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                กกฺกฏกรสทายกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                                ทฺวารปาลกวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณนฺติ  ทฺวารปาลกวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน  สมเยน  
ราชคเห  อ ฺตโร  อุปาสโก  จตฺตาริ  นิจฺจภตฺตานิ   
สงฺฆสฺส  เทติ  ตสฺส  ปน  เคห  ปริยนเฺต   ิต  โจรภเยน  เยภุยฺเยน   
ปหิตทฺวารเมว  โหติ ฯ  ภิกฺขู  คนฺตฺวา  กทาจิ  ทฺวารสฺส  ปหิตตฺตา  
ภตฺต  อลทฺธาว  ปฏิคจฺฉนฺติ ฯ  อุปาสโก  ภริย  อาห  ก ึ ภทฺเท   
อยฺยาน  สกฺกจฺจ  ภิกฺขา  ทียตีติ ฯ  สา  อาห  เอเกสุ  ทิวเสสุ  
อยฺยา  นาคมึสูติ ฯ  ก ึ การณนฺติ ฯ  ทวฺารสฺส  ปหติตฺตา  ม ฺเติ ฯ   
ต  สุตฺวา  อุปาสโก  สเวคปฺปตฺโต  หุตฺวา  เอก  ปุรสิ  ทฺวารปาล   
กตฺวา  เปสิ  ตฺว  อชชฺโต  ปฏาย  ทฺวาร  รกฺขนฺโต  นิสีท  ยถา  จ   
อยฺยา  อาคมิสฺสนฺติ  ตถา  เต  ปเวเสตฺวา  ปวิฏาน  เนส   
ปตฺตปฏิคฺคหณอาสนป ฺาปนาทิ  สพฺพ  ยุตฺตปยุตฺต  ชานาหีติ ฯ   
โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตถา  กโรนฺโต  ภิกฺขูน  สนฺติเก  ธมมฺ   
สุตฺวา  อุปฺปนฺนสทฺโธ  กมฺมผล  สทฺทหิตฺวา  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ   
ปติฏหิ  สกกฺจฺจ  ภิกฺขู  อุปฏหิ ฯ   
        อปรภาเค  นิจฺจภตฺตทายโก  อุปาสโก  กาล  กตฺวา  ยาเมสุ   
นิพฺพตฺติ ฯ  ทฺวารปาโล  ปน  สกฺกจฺจ  ภิกฺขูน  อุปฏหิตฺวา  
ปรสฺส  ปริจฺจาเค  เวยฺยาวจฺจกรเณน  อนุโมทเนน  จ  ตาวตึเสสุ   
อุปฺปชฺชิ ฯ  ตสฺส  ทฺวาทสโยชนิก  กนกวิมานนฺติอาทิ  สพฺพ    
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กกฺกฏกวิมาเน  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนคาถา   
เอวมาคตา   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ ฯ   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทว  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ ฯ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                ทพฺิพ  มม  วสฺสสหสฺสมายุ   
                วาจาภิคีต  มนสา  ปวตฺติต    
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                เอตฺตาวตา  สฺสติ  ปุ ฺกมฺโม   
                ทพฺิเพหิ  กาเมหิ  สมงฺคิภูโต ฯ   
                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ทพฺิพ  มม  วสฺสสหสฺสมายูติ  ยสฺมึ  เทวนิกาเย  
สย  อุปฺปนฺโน  เตส  ตาวตึสเทวาน  อายุปฺปมาณเมว  วทติ ฯ 
เตส  หิ  มนสฺุสาน  คณนาย  วสฺสสต  เอโก  รตฺติทโิว  ตาย  
รตฺติยา  ตึสรตฺติโก  มาโส  เตน  มาเสน  ทฺวาทสมาสิโก 
สวจฺฉโร  เตน  สวจฺฉเรน  สหสฺสสวจฺฉรานิ  อายุ  ต  มนุสฺสาน   
คณนาย  ติสฺโส  วสฺสโกฏิโย  สฏ ิ  จ  วสฺสสตสหสฺสานิ  
โหนฺติ ฯ  วาจาภิคีตนฺติ  วาจาย  อภิคีต  อาคจฺฉนฺตุ  อยฺยา  
อิทมาสน  ป ฺตฺต  อิธ  นิสีทถาติอาทินา  กึ  อยฺยาน  สรีรสฺส  
อาโรคฺย  ก ึ วสนฏาน  ผาสุกนฺติอาทินา  ปฏิสนถฺารวเสน   
จ  วาจาย  กถิตมตฺต ฯ  มนสา  ปวตฺติตนฺติ  อิเม  อยฺยา  เปสลา   
พฺรหฺมจาริโน  ธมฺมจาริโน  สมถจาริโนติอาทินา  จิตฺเตน  
ปวตฺติต  ปสาทมตฺต  น  ปน  มม  สนตฺก  กิ ฺจิ  ปริจฺจตฺต  
อตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ  เอตฺตาวตาติ  เอตฺตเกน  เอว  กถนมตฺเตน   
ปสาทนมตฺเตนป ฯ  สสฺติ  ปุ ฺกมฺโมติ  กตปุ ฺโ  
นาม  หุตฺวา  เทวโลเก  สฺสติ  จิร  ปวตฺติสฺสติ  
ติฏนฺโต  จ  ทิพฺเพหิ  กาเมหิ  สมงฺคีภูโต  ตสฺมึ  เทวนิกาเย   
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เทวาน  วล ฺชนนิยาเมเนว ทิพฺเพหิ  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  สมงฺคีภูโต 
สมนฺนาคโต  หุตฺวา  อินฺทฺริยานิ  ปริจาเรนฺโต  วิหรตีติ  อตฺโถ ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        ทฺวารปาลกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปมกรณียวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณนฺติ  ปมกรณียวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  สมเยน   
สาวตฺถิวาสี  เอโก  อุปาสโก  นฺหาโนปกรณานิ  คเหตฺวา  
อจิรวตึ  คนฺตฺวา  นฺหาตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  ภควนฺต  สาวตฺถึ   
ปณฺฑาย  ปวิสนฺต  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอวมาห  
ภนฺเต  เกน  นิมนฺติตาติ ฯ  ภควา  ตุณฺหี  อโหส ิฯ  โส  
เกนจิ  อนิมนฺติตภาว  ตฺวา  อาห  อธิวาเสตุ  เม  ภนฺเต  
ภควา  ภตฺต  อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา   
ตุณฺหีภาเวน ฯ  โส  ภควนฺต  อตฺตมโน  เคห  เนตฺวา  พุทฺธารห   
อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  ภควนฺต  นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตน   
อนฺนปาเนน  สนฺตปฺเปสิ ฯ  ภควา  กตภตฺตกิจฺโจ  ตสฺส  อนุโมทน   
กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เสส  อนนฺตรวิมานสทิส ฯ  เตน  วุตฺต   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ    
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                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เยน  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทว  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
        กรณียานิ  ปุ ฺานิ  ปณฺฑิเตน  วิชานตา   
        สมฺมคฺคเตสุ  พุทฺเธสุ  ยตฺถ  ทินฺน  มหปฺผล ฯ   
        อตฺถาย  วต  เม  พุทฺโธ  อร ฺา  คามมาคโต   
        ตตฺถ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  ตาวตึสูปโค  อห ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ    
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                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑิเตนาติ  สปฺป ฺเน ฯ  วิชานตาติ  อตฺตโน  
หิตาหิต  ชานนฺเตน ฯ  สมฺมคฺคเตสูติ  สมฺมาปฏิปนฺเนสุ ฯ 
พุทฺเธสูติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ ฯ   
        อตฺถายาติ  หิตาย  วุฑฺฒิยา  วา ฯ  อร ฺาติ  วิหารโต  
เชตวน  สนฺธาย  วทติ ฯ  ตาวตึสูปโคติ  ตาวตึสเทวกาย  ตาวตึสภวน 
วา  อุปฺปชฺชนวเสน  อุปคโต ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        ปมกรณียวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________________  
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                                 ทุติยกรณียวิมานวณฺณนา   
        สตฺตมวิมาน  ฉฏวิมานสทิส ฯ  เกวล  ตตฺถ  อุปาสเกน  
ภควโต  อาหาโร  ทินโฺน  อิธ  อ ฺตรสฺส  เถรสฺส ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว ฯ  เตน  วุตฺต   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เยน  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทว  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ    
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        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                กรณียานิ  ปุ ฺานิ  ปณฺฑิเตน  วิชานตา   
                สมฺมคฺคเตสุ  ภิกฺขูสุ  ยตฺถ  ทินฺน  มหปฺผล ฯ   
                อตฺถาย  วต  เม  ภิกฺขุ  อร ฺา  คามมาคโต   
                ตตฺถ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  ตาวตึสูปโค  อห ฯ   
                เตน  เม  ตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มิชฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                        มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
                ทติุยกรณียวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                 ปมสูจิวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณ  วิมานนฺติ  สูจิวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ ฯ 
ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน  สมเยน  อายสฺมโต   
สาริปุตฺตสฺส  จีวรกมฺม  กาตพฺพ  โหติ ฯ  อตฺโถ  จ  โหติ  
สูจิยา ฯ  โส  ราชคเห  ปณฺฑาย  จรนฺโต  กมฺมารสฺส  
เคหทฺวาเร  อฏาสิ ฯ ต  ทิสฺวา  กมฺมาโร  อาห  เกน  ภนฺเต  
อตฺโถติ ฯ  จีวรกมฺม  กาตพฺพ  อตฺถิ  สจิูยา  อตฺโถติ ฯ 
กมฺมาโร  ปสนฺนมานโส  กตปรโิยสติา  เทฺว  สูจิโย  ทตฺวา    
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ปุนป  ภนฺเต  สูจิยา  อตฺเถ  สติ  มม  อาจิกฺเขยฺยาถาติ  วตฺวา   
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิ ฯ  เถโร  ตสฺส  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ 
โส  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชฺช ิฯ  
        อถ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เทวจาริก  จรนฺโต  ต  
เทวปุตฺต  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                อุจฺจมิท  มณิถูน  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทว  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ    
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        ย  ททาติ  น  ต  โหติ          ย ฺเจว  ทชฺชา  ต ฺเจว  เสยฺโย   
        สูจิ  ทินนฺา  สูจิเมว  เสยฺโย   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ย  ททาตีติ  ยาทิส  เทยฺยธมมฺ  ททาติ ฯ  น  
ต  โหตีติ  ตสฺส  ตาทิสเมว  ผล  น  โหติ  อถ  โข  
เขตฺตสมฺปตฺติยา  จ  จิตฺตสมฺปตฺติยา  จ  ตโต  วิปลุตร  อุฬารตรเมว   
ผล  โหติ ฯ  ตสฺมา  ย ฺเจว  ทชชฺา  ต ฺเจว  เสยฺโยติ  ย   
กิ ฺจิเทว  วิชฺชมาน  ทชฺชา  ทเทยฺย  ต ฺเจว  ตาวเทว  เสยฺโย  ยสฺส   
กสฺสจิ  อนวชฺชสฺส  เทยฺยธมฺมสฺส  ทานเมว  เสยฺโย  กสฺมา ฯ 
มยา  หิ  สูจิ  ทินฺนา  สูจิเมว  เสยฺโย  สจิูทานเมว  มยฺห  เสยฺย  
ชาต  ยโต  อยมีทิส  สมฺปตฺติ  ลทฺธาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
                        ปมสูจิวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ    
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                                ทุติยสูจิวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณนฺติ  ทุติยสูจิวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ ฯ 
ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน  สมเยน  ราชคหวาสี  
เอโก  ตุนฺนการโก  วิหารเปกฺขโก  หุตฺวา  เวฬุวน  คโต ฯ 
ตตฺถ  อ ฺตร  ภิกฺขุ  เวฬวุเน  กตสูจิยา  จีวร  สิพฺพนฺต   
ทิสฺวา  สูจิฆเรน  สทฺธ ึ สจิูโย  อทาสิ ฯ  เสส  สพฺพ  
วุตฺตนยเมว ฯ   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคู   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทว  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ  ปุจฉิ ฯ    
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        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน          โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ                  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                ปรุิมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก ฯ   
        อทฺทส  วิรช  ภิกฺขุ          วิปฺปสนนฺมนาวิล   
        ตสฺส  อทาสห  สูจึ          ปสนฺโน  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        ทุติยสูจิวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                                ปมนาควิมานวณฺณนา   
        สุสุกฺกขนฺธ  อภิรุยฺห  นาคนฺติ  ปมนาควิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน จ  
สมเยน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  
เทวจาริก  จรนฺโต  ตาวตึสภวน  อุปคโต  ตตฺถ  อทฺทส  อ ฺตร   
เทวปุตฺต  สพฺพเสต  มหนฺต  ทิพฺพนาค  อภิรุยฺห  มหนฺเตน  
ปริวาเรน  มหตา  ทิพฺพานุภาเวน  อากาเสน  คจฺฉนฺต  สพฺพา  
ทิสา  จนฺโท  วิย  สรูิโย  วิย  จ  โอภาสยมาน ฯ  ทิสวฺา  เยน  โส   
เทวปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิ ฯ  อถ  โส  เทวปุตฺโต  ตโต  โอรุยฺห   
อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน  อภิวาเทตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  
อฏาสิ ฯ  อถ  เถโร  ตสฺส  สมฺปตฺติกตฺิตนมุเขน  กตกมฺม  ปุจฺฉิ   
                สสุุกฺกขนฺธ  อภิรุยฺห  นาค   
                อกาจิน  ทนฺตึ  พลึ  มหาชว   
                อภิรุยฺห  คช  ปวร  สุกปฺปต   
                อิธาคมา  เวหายสมนฺตลิกฺเข ฯ   
                นาคสฺส  ทนฺเตสุ  ทุเวสุ  นิมมฺิตา   
                อจฺโฉทกา  ปทมุินิโย  สุผุลลฺา   
                ปทุเมสุ  จ  ตูรยิคณา  ปวชฺชเร   
                อิมา  จ  นจฺจนฺติ  มโนหราโย ฯ    
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                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สสุุกฺกขนฺธนฺติ  สฏุ ุ  เสตขนฺธ ฯ  กิ ฺจาป  ตสฺส  
นาคสฺส  จตฺตาโร  ปาทา  วตฺถิโกส  มขุปฺปเทโส  อุโภ  กณฺณา   
วาลธีติ  เอตฺตก  มุ ฺจิตฺวา  สพฺโพ  กาโย  เสโตว  ขนฺธปฺปเทสสฺส   
ปน  สาติสย  ธวลตรตาย  วุตฺต  สุสุกฺกขนฺธนฺติ ฯ  นาคนฺติ  ทิพฺพ   
หตฺถินาค ฯ  อกาจินนฺติ  นิทฺโทส  สพลวงฺกติลกาทิฉวิโทสรหิตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อาชานียนฺติป  ปาฬิ  อาชานียลกฺขณูเปตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ทนฺตินฺติ  วิปุลรุจิรทนฺตวนฺต ฯ  พลินติฺ  พลวนฺต  มหาพล ฯ   
มหาชวนฺติ  อภิชวนฺต  สฆีคามึ ฯ  ปุน  อภิรุยฺหาติ  เอตฺถ   
อนุนาสิกโลโป  ทฏพฺโพ  อภิรุยฺห  อาโรหนิยนฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  ปน  เถเรน  ปฏุโ  เทวปุตฺโต  อตฺตนา  กตกมฺม  
กเถนฺโต   
                อฏเว  มุตฺตปุปฺผานิ  กสฺสปสฺส  มเหสิโน   
                ถปูสฺมึ  อภิโรเปสึ  ปสนฺโน  เสหิ  ปาณิภิ ฯ    
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                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                        มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เตนมฺป  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อห  ปุพฺเพ  กสฺสปสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โยชนิเก 
กนกถูเป  วณฺฏโต  มุจฺจิตฺวา  คจฺฉมูเล  ปติตานิ  อฏ  ปุปฺผานิ   
ลภิตฺวา  ตานิ  คเหตฺวา  ปูชนวเสน  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  อภิโรปยึ   
ปูเชสึ ฯ   
        อตีเต  กริ  กสฺสปสมมฺาสมฺพุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต  โยชนิเก  
กนกถูเป  จ  การิเต  สปรวิาโร  กกิี  กาสิกราชา  จ  นาครา  
จ  เนคมา  จ  ชานปทา  จ  ทิวเส  ทิวเส  ปุปฺผปูช  กโรนฺติ ฯ  
เตสุ  ตถา  กโรนฺเตสุ  ปุปผฺานิ  มหคฺฆานิ  ทุลลฺภานิ  จ  อเหสุ ฯ   
อเถโก  อุปาสโก  มาลาการวีถิย  วิจรตฺิวา  เอกเมเกน  กหาปเณน   
เอกเมกมฺป  ปุปฺผ  อลภนโฺต  อฏ  กหาปณานิ  คเหตฺวา  
ปุปฺผาราม  คนฺตฺวา  มาลาการ  อาห  อิเมหิ  อฏ  กหาปเณหิ  
อฏหิ  ปุปฺผานิ  เทหีติ ฯ  นตฺถยฺโย  ปปฺุผานิ  สมฺมเทว อุปธาเรตฺวา   
โอจินิตฺวา  ทินฺนานีติ ฯ  อห  โอโลเกตฺวา  คณฺหามีติ ฯ  ยท ิ เอว   
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อาราม  ปวิสิตฺวา  คเวสาหีติ ฯ  โส  ปวิสิตฺวา  คเวสนฺโต   
ปติตานิ  อฏ  ปุปฺผานิ  ลภิตฺวา  มาลาการ  อาห  คณฺห  ตาต  
กหาปณานีติ ฯ  ตว  ปุ ฺเน  ลทฺธานิ  นาห  กหาปณานิ  
คณฺหามีติ  อาห ฯ  อิตโร  นาห  มุธา  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  
ภควโต  ปูช  กริสฺสามีติ  กหาปณานิ  ตสฺส  ปุรโต  เปตฺวา  
ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  เจติยงฺคณ  คนฺตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ปชู  
อกาสิ ฯ  โส  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  
ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  ปนุป  เทวโลเก  ปุนป  เทวโลเกติ  
เอว  อปราปร  เทเวสุเยว  สสรนฺโต  ตสฺเสว  กมฺมสสฺ  
วิปากาวเสเสน  อิมสฺมิมฺป  พุทฺธุปฺปาเท  ตาวตึเสสุเยว  
อุปฺปชฺชิ ฯ  ต  สนฺธาย  เหฏา  วุตฺต  ตตฺถ  อทฺทส  อ ฺตร   
เทวปุตฺตนฺติ  อาทิ ฯ   
        ต  ปเนต  ปวตฺตึ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  มนุสฺสโลก   
อาคนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ตมตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  
กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  วิตฺถาเรน  ธมมฺ  เทเสสิ  สา  เทสนา   
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                ปมนาควิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 350 

                        เลมที ่ 23  หนา  350 
 
                        ทุติยนาควิมานวณฺณนา   
        มหนฺต  นาค  อภิรุยฺหาติ  ทุติยนาควิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน  สมเยน  
ราชคเห  อ ฺตโร  อุปาสโก  สทฺโธ  ปสนฺโน  ป ฺจสุ  สีเลสุ  
ปติฏ ิโต  อุโปสถทิวเสสุ  อุโปสถสีล  สมาทิยิตฺวา  ปุเรภตฺต   
อตฺตโน  วิภวานุรูป  ภิกขฺูน  ทานานิ  ทตฺวา  สย  ภุ ฺชิตฺวา   
สุทฺธวตฺถนิวตฺโถ  สุทฺธุตฺตราสงฺโค  ปจฺฉาภตฺต  เยภุยฺเยน  อฏ   
ปานานิ  คาหาเปตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิยฺยาเทตฺวา   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุณาติ ฯ  เอว  โส  สกฺกจฺจ   
ทานมย  สีลมย ฺจ  พหุ  สุจริต  อุปจินิตฺวา  อิโต  จุโต  ตาวตึเสสุ   
อุปฺปชฺชิ ฯ  ตสฺส  ปุ ฺานุภาเวน  สพฺพเสโต  มหนฺโต  ทิพฺโพ   
หตฺถินาโค  ปาตุรโหสิ ฯ  โส  ต  อภิรยฺุห  มหนฺเตน  ปริวาเรน   
มหนฺเตน  ทิพฺพานุภาเวน  กาเลน  กาล  อุยฺยานกีฬ  คจฺฉติ ฯ   
        อเถกทวิส  กต ฺ ุตาย  โจทิยมาโน  อฑฺฒรตฺติสมเย  ต   
ทิพฺพนาค  มหตา  ปริวาเรน  ภควนฺต  วนฺทิสฺสามีติ  เทวโลกโต   
อาคนฺตฺวา  เกวลกปฺป  เวฬุวน  โอภาเสตฺวา  หตฺถิกฺขนฺธโต  โอรุยฺห   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา  อ ฺลึ  ปคฺคยฺห  เอกมนฺต   
อฏาสิ ฯ  ต  ภควโต  สมเีป   ิโต  อายสฺมา  วงฺคีโส  ภควโต   
อนุ ฺาย  อิมาหิ  คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ    
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                มหนฺต  นาค  อภิรุยฺห  สพพฺเสต  คชุตฺตม   
                วนา  วน  อนปุริยาสิ  นารคีณปุรกฺขโต   
                โอภาเสนฺโต  ทิสา  สพฺพา  โอสธี  วิย  ตารกา ฯ   
                เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ  เจ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ  ต  เทว  มหานภุาว   
                        มนุสฺสภูโต  กิมกาสิ  ปุ ฺ   
                        เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                        วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตถา  ปจฺุฉิโต  โสป  ตสฺส  คาถาหิ  เอว  พฺยากาสิ ฯ   
เตน  วุตฺต  
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  วงฺคีเสเนว  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                อุปาสโก  จกฺขุมโต  อโหส ึ  
                ปาณาติปาตา  วิรโต  อโหสึ   
                โลเก  อทินฺน  ปริวชฺชยิสฺส ฯ   
                อมชฺชโป  โน  จ  มุสา  อภาณึ   
                สเกน  ทาเรน  จ  ตุฏโ  อโหสึ   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺโต   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ    
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        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        ทุติยนาควิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                ตติยนาควิมานวณฺณนา   
        โก  นุ  ทิพฺเพน  ยาเนนาติ  ตติยนาควิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ ฯ ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ   เตน  จ 
สมเยน  ตโย  ขีณาสวตฺเถรา  คามกาวาเส  วสฺส  อุปคจฺฉึสุ ฯ 
เต  วุตฺถวสฺสา  ปวาเรตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิสฺสามาติ  ราชคห  
อุทฺทิสฺส  คจฺฉนฺตา  อนฺตรามคฺเค  สาย  อ ฺตรสฺมึ  คามเก  
มิจฺฉาทิฏ ิกพฺราหฺมณสฺส  อุจฺฉุเขตฺตสมีป  คนฺตฺวา  อุจฺฉุปาล  
ปุจฺฉึสุ  อาวุโส  สกฺกา  อชฺช  ราชคห  ปาปุณิตุนฺติ ฯ  น  
สกฺกา  ภนฺเต  อิโต  อฑฺฒโยชเน  ราชคห  อิเธว  วสิตฺวา   
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เสฺว  คจฺฉถาติ  อาห ฯ  อตฺเถตฺถ  โกจิ  วสนโยคฺโค  อาวาโสติ ฯ 
นตฺถิ  ภนฺเต  อห  ปน  โว  วสนฏาน  ชานิสฺสามีติ ฯ  เถรา   
อธิวาเสสุ ฯ   
        โส  อุจฺฉูสุเยว  ยถา ิเตสุ  สาขามณฺฑปากาเรน  ทณฺฑกานิ   
พนฺธิตฺวา  อุจฺฉุปณฺเณหิ  อุปริโต  ฉาเทตฺวา  เหฏา  ปลาล   
อตฺถริตฺวา  เอกสฺส  เถรสฺส  อทาสิ ฯ  ทุติยสฺส  เถรสฺส  ตีหิ  
อุจฺฉูหิ  ทณฺฑกสงฺเขเปน  พนฺธิตฺวา  ติเณน  ฉาเทตฺวา   
เหฏา  จ  ติณสนฺถร  กตฺวา  อทาสิ  อิตรสฺส  อตฺตโน  กุฏิย  เทฺว  
ตโย  ทณฺฑเก  สาขาโย  จ  นีหริตฺวา  จีวเรน  ปฏิจฺฉาเทนฺโต  
จีวรกุฏึ  กตฺวา  อทาสิ ฯ  เต  ตตฺถ  วสึสุ ฯ  
        อถ  วิภาตาย  รตฺติยา  กาลสฺเสว  ภตฺต  ปจิตฺวา  
ทนฺตกฏ ฺจ  มุโขทก ฺจ  ทตฺวา  สห  อุจฺฉุรเสน  ภตฺต  อทาสิ ฯ   
เตส  ภุ ฺชิตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  คจฺฉนฺตาน  เอเกก  อุจฺฉุ  
อทาสิ  มยฺห  ภาโค  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  โถก  มคฺค  เถเร  
อนุคนฺตฺวา  นิวตฺเตนฺโต  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจ ฺจ  ทาน ฺจ  อารพฺภ  
อุฬาร  ปติโสมนสฺส  ปฏสิเวเทนฺโต  นิวตฺติ ฯ   
        เขตฺตสามิโก  ปน  คจฺฉนฺตาน  ภิกฺขูน  ปฏิปเถน  
อาคจฺฉนฺโต  ภิกฺขู  ปุจฺฉิ  กุโต  โว  อุจฺฉุ  ลทฺธาติ ฯ  
อุจฺฉุปาลเกน  ทินฺนาติ ฯ  ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  กุปโต   
อนตฺตมโน  ตฏตฏายมาโน  โกธาภิภูโต  ตสฺส  ปฏ ิโต   
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อุปธาวิตฺวา  มุคฺคเรน  ต  ปหรนฺโต  เอกปฺปหาเรเนว  ชีวิตา   
โวโรเปสิ ฯ  โส  อตฺตนา  กตปุ ฺกมฺมเมว  สมนุสฺสรนฺโต  กาล   
กตฺวา  สุธมฺมาเทวสภาย  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ปุ ฺานุภาเวน   
สพฺพเสโต  มหนฺโต  ทิพฺพวรวารโณ  นิพฺพตฺติ ฯ   
        อุจฺฉุปาลกสฺส  มรณ  สุตฺวา  ตสฺส  มาตาปตโรเจว  
าติมิตฺตา  จ  อสฺสุมุขา  โรทมานา  ต  าน  อคมสุ  สพฺเพ 
จ  คามวาสิโน  สนฺนิปตึสุ ฯ  ตตฺรสฺส  มาตาปตโร  สรรีกิจฺจ  
กาตุ  อารภึสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  โส  เทวปุตฺโต  ต  ทิพฺพหตฺถึ  
อภิรุหิตฺวา  สพฺพตาฬาวจรปริวุโต  ป ฺจงฺคิเกน  ตูริเยน   
ปวชฺชมาเนน  มหนฺเตน  ปริวาเรน  มหติยา  เทวิทฺธิยา  
เทวโลกโต  อาคนฺตฺวา  ตาย  ปริสาย  ทิสฺสมานรูโป  อากาเส   
อฏาสิ ฯ  อถ  น  ตตฺถ  ปณฺฑิตชาติโก  ปรุิโส  อิมาหิ  คาถาหิ  
เตน  กตปุ ฺกมฺม  ปุจฺฉิ   
                โก  น ุ ทิพฺเพน  ยาเนน  สพฺพเสเตน  หตฺถินา   
                ตูรยิตาฬิตนิคฺโฆโส  อนฺตลกิฺเข  มหิยฺยติ ฯ   
                เทวตา  นุสิ  คนฺธพฺโพ  อท ุ สกโฺก  ปุรนิฺทโท   
                อชานนฺตา  ต  ปุจฺฉาม  กถ  ชาเนมุ  ต  มยนฺติ ฯ   
โสปสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ  เอตมตฺถ  พฺยากาสิ   
                นมฺหิ  เทโว  น  คนฺธพฺโพ  นาป  สกฺโก  ปุรินฺทโท   
                สธุมฺมา  นาม  เย  เทวา  เตส  อ ฺตโร  อหนฺติ ฯ    
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                ปจฺุฉาม  เทว  สุธมฺม                  ปถุุ  กตฺวาน  อ ฺชลึ   
                ก ึ กตฺวา  มานุเส  กมฺม          สุธมฺม  อุปปชฺชตีติ ฯ 
ปุนป  ปุจฺฉิ ฯ   
                อุจฺฉาคาร  ติณาคาร                  วตฺถาคาร ฺจ  โย  ทเท   
                ติณฺณม ฺตร  ทตฺวา          สุธมฺม  อุปปชฺชตีติ ฯ 
ปุนป  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตูริยตาฬิตนิคฺโฆโสติ  ตาฬิตป ฺจงฺคิกทิพฺพตูริย- 
นิคฺโฆโส อตฺตาน อุทฺทิสฺส  ปวชชฺมานทิพฺพตูริยสทฺโท ฯ อนฺตลิกฺเข 
มหิยฺยตีติ  อากาเส  ตฺวา  อากาสฏเเนว  มหตา  ปรวิาเรน  
ปูชียติ ฯ   
        เทวตา  นุสีติ  เทวตา  น ุ อสิ  ก ึ นุ  ตฺว  เทโว  อสีติ  
อตฺโถ ฯ  คนธฺพฺโพติ  คนฺธพฺพกายิกเทโว  อสีติ  อตฺโถ ฯ 
อาทุ  สกฺโก  ปุรินฺทโทติ  อุทาหุ  ปุเร  ททาตีติ  ปุรินฺทโทติ  วิสสฺุโต 
สกฺโก  นุสิ  อถ  สกฺโก  เทวราชา  อสติี  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  
จ  สติป  สกกฺคนฺธพฺพาน  เทวภาเว  เตส  วิสุ  คหิตตฺตา   
โคพลิพทฺทาเยน  ตท ฺเทววาจโก  เทวสทฺโท  ทฏพฺโพ ฯ   
        อถ  เทวปุตฺโต  วิสฺสชฺชน  นาม  ปุจฺฉาสภาเคน  โหตีติ  
เตหิ  ปุจฺฉิต  เทวคนฺธพฺพสกฺกภาว  ปฏิกฺขิปตฺวา  อตฺตาน   
อาจิกฺขนฺโต  นมฺหิ  เทโว  น  คนฺธพฺโพ  นป  สกโฺก  ปุรินฺทโท  
สุธมฺมา  นาม  เต  เทวา  เตสม ฺตโร  อหนฺติ  อาห ฯ   
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        ตตฺถ  นมฺหิ  เทโวติ  ตยา  อาสงฺกิโต  โย  โกจิ  เทโว   
น  โหมิ  น  คนฺธพฺโพ  น  สกโฺก  อปจ  โข  สุธมมฺา  นาม  
เย  เทวา  เตส  อ ฺตโร  อห  สุธมฺมา  เทวตา  นาม  
ตาวตึสเทวนิกายสฺเสว  อ ฺตรเทวนิกาโย ฯ  โส  กิร  อุจฺฉุปาโล  
เตส  เทวาน สมฺปตฺตึ  สุตฺวา  ปเคว  ตตฺถ  จิตฺต  ปณิธาย   
 ิโตติ  วทนฺติ ฯ   
        ปถุุนฺติ  มหนฺต ฯ ปรปิุณฺณ  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
สกฺกจฺจกิริยาทีปนตฺถ  เหต  วุตฺต ฯ   
        สุธมฺมาเทวยาน  ปุฏโ  เทวปุตฺโต  กกณฺฏกนิมิตฺต  
วทนฺโต  วิย  ต  ทิฏมตฺตเมว  คเหตฺวา  อตฺตนา  กตปุ ฺ   
อาจิกฺขนฺโต  อุจฺฉาคารนฺติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ติณฺณม ฺตร   
ทตฺวาติ  ยทิป  มยา  ตีณิ  อคารานิ  ทินฺนานิ  ตีสุ  ปน   
อ ฺตเรนาติ  อยมตฺโถป  สิชฺฌตีติ  นยคฺคาเหน  เทวปุตฺโต  
เอวมาห ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        เอว  โส  เตน  ปุจฺฉิตมตฺถ  วิสฺสชฺเชตฺวา  รตนตฺตยคุณ   
ปกาเสนฺโต  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  สมฺโมทน  กตฺวา  เทวโลกเมว  
คโต ฯ  มนุสสฺา  เทวปุตฺตสฺส  วจน  สตฺุวา  ภควติ  จ  ภิกฺขุสงฺเฆ 
จ  ส ฺชาตปสาทพหุมานา  พหุ  ทานปูกรณ  สชฺเชตฺวา  สกฏาน   
ปูเรตฺวา  เวฬุวน  คนฺตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
มหาทาน  ทตฺวา  สตฺถุ  ต  ปวตฺตึ  อาโรจยึสุ ฯ  สตฺถา  ต    
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ปุจฺฉาวิสฺสชฺชน  ตเถว  วตฺวา  ตเมว  อตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา   
วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสตฺวา  เต  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏาเปสิ ฯ   
เต  จ  ปติฏ ิตสทฺธา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  คาม  อุปคนฺตฺวา   
อุจฺฉุปาลสฺส  มตฏาเน  วิหาร  การยึสติู ฯ   
                                ตติยนาควิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        จูฬรถวิมานวณฺณนา   
        ทฬฺหธมฺมา  นิสารสฺสาติ  จูฬรถวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปปฺตฺติ   
ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ธาตุวิภาค  กตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  สตฺถุ  
ถูเปสุ  ปติฏาปยมาเนสุ  มหากสฺสปตฺเถรปฺปมุเขสุ  ธมฺม  สงฺฆายิตุ   
อุจฺจินิตฺวา  คหิเตสุ  สาวเกสุ  ยาว  วสฺสูปคมนา  เวเนยฺยาเปกฺขาย   
อตฺตโน  อตฺตโน  ปริสาย  สทฺธ ึ ตตฺถ  ตตฺถ  วสนฺเตสุ  อายสฺมา   
มหากจฺจายโน  ปจฺจนฺตเทเส  อ ฺตรสฺมึ  อร ฺายตเน  วิหรติ ฯ   
เตน  สมเยน  อสฺสกรฏเ  โปตลินคเร  อสฺสกราชา  รชชฺ  กาเรติ   
ตสฺส  เชฏาย  เทวิยา  ปตฺุโต  สุชาโต  นาม  กุมาโร   
โสฬสวสฺสุทเฺทสิโก  กนฏิาย  เทวิยา  นิพนฺธเนน  ปตรา   
รฏโต  ปพฺพาชิโต  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  วนจรเก  นิสฺสาย  
อร ฺเ  วสติ ฯ  โส  กิร  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา 
สีลมตฺเต  ปติฏ ิโต  ปถุุชชฺนกาลกิริย  กตฺวา  ตาวตึเสสุ   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  อปราปร  สุคติยเยว    
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ปริพฺภมนฺโต  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  ภควโต  อภิสมโฺพธิโต  ตึสวสฺเส   
อสฺสกรฏเ  อสฺสกร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติ  ฯ 
สุชาโตติสฺส  นาม  อโหส ิฯ  โส  มหนฺเตน  ปริวาเรน  วฑฺฒติ ฯ   
        ตสฺส  ปน  มาตริ  กาลกตาย  ราชา  อ ฺ  ราชธีตร   
อคฺคมเหสิฏาเน  เปสิ  สาป  อปเรน  สมเยน  ปุตฺต  วิชายิ ฯ   
ตสฺสา  ราชา  ปุตฺต  ทิสฺวา  ปสนฺโน  ภทฺเท  ตยา  อิจฺฉิต  วร   
คณฺหาหีติ  วร  อทาสิ ฯ  สา  คหิตก  กตฺวา  เปตฺวา   
ยทา  สุชาตกมุาโร  โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก  ชาโต  ตทา  ราชาน  
อาห  เทว  ตุเมฺหหิ  มม  ปตฺุต  ทิสฺวา  ตุฏ ิจิตฺเตหิ  วโร  
ทินฺโน  ต  อิทานิ  เทถาติ ฯ  คณฺห  เทวีติ ฯ  มยฺห  ปุตฺตสฺส  
รชฺช  เทถาติ ฯ  นสฺส  วสลิ  มม  เชฏปุตฺเต  เทวกุมารสทิเส   
สุชาตกุมาเร   ิเต  กสฺมา  เอว  วทสีติ  ปฏิกฺขิป ฯ  เทวี  
ปุนปฺปุน  นพินฺธน  กโรนฺตี  มน  อลภิตฺวา  เอกทิวส  อาห  
เทว  ยทิ  สจฺเจ  ติฏสิ  เทหิ  เอวาติ ฯ  ราชา  อนุปธาเรตฺวา  
มยา  อิมิสฺสา  วโร  ทินฺโน  อย ฺจ  เอว  วทตีติ  วิปฺปฏิสารี   
หุตฺวา  สุชาตกุมาร  ปกโฺกสิตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  อสฺสูนิ   
ปวตฺเตสิ ฯ  กุมาโร  ปตร  โสจมาน  ทิสฺวา  โทมนสฺสปฺปตฺโต   
อสฺสูนิ  ปวตฺเตตฺวา  อนุชานาหิ  เทว  อห  อ ฺตฺถ  คมิสฺสามีติ   
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  ร ฺา  อ ฺ  เต  นคร  มาเปสฺสามิ   
ตตฺถ  วเสยฺยาสีติ  วตฺเต  กุมาโร  น  อิจฺฉิ  มม  สหายาน   
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ราชูน  สนฺติเก  เปเสสฺสามีติ  จ  วุตฺเต  ตมฺป  นานุชานิ ฯ 
เกวล  เทว  อร ฺ  คมิสฺสามีติ  อาห ฯ  ราชา  ปุตฺต  
อาลิงฺคิตฺวา  สีเส  จุมฺพิตฺวา  มมจฺจเยน  อิธาคนฺตฺวา  รชฺเช   
ปติฏหาติ  วุตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        โส  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  วนจรเก  นิสฺสาย  วสนฺโต  เอกทิวส  
มิคว  คโต  ตสฺส  สมณกาเล  สหายวโร  เอโก  เทวปุตฺโต  
หิเตสิตาย  มคิรูเปน  ต  ปโลเภนฺโต  ธาวิตฺวา  อายสฺมโต   
มหากจฺจายนสฺส  วสนฏานสมีป  ปตฺวา  อนฺตรธายิ ฯ  โส  
อิม  มิค  อิทานิ  คณฺหิสฺสามีติ  อุปธาวนฺโต  เถรสฺส  วสนฏาน  
ปตฺวา  ต  อปสฺสนฺโต  พหิ  ปณฺณสาลาย  เถร  นิสินนฺ  ทิสฺวา  
ตสฺส  สมีเป  จาปโกฏึ  โอลุพฺภ  อฏาสิ ฯ  เถโร  ต  โอโลเกตฺวา  
อาทิโต  ปฏาย  สพฺพ  ตสฺส  ปวตฺตึ  ตฺวา  อนุคฺคณฺหนฺโต   
อชานนฺโต  วิย  สงฺคห  กโรนฺโต  ปุจฺฉิ   
                ทฬฺหธมฺมา  นสิารสฺส  ธนุ  โอลุพฺภ  ติฏสิ   
                ขตฺติโย  นุสิ  ราช ฺโ  อทุ  ลุทฺโท  วเนจโรติ ฯ   
        ตตฺถ  ทฬฺหธมฺมาติ  ทฬฺหธนุ ฯ  ทฬฺหธนุ  นาม  
ทฺวิสหสฺสถาม  วุจฺจติ ฯ  ทฺวิสหสฺสถามนฺติ  จ  ยสสฺ  อาโรปตสฺส  
ชิยาย  พทฺโธ  โลหสีสาทีน  ภาโร  ทณฺเฑ  คเหตฺวา  ยาว   
กณฺฑปฺปมาณา  อุกฺขิตฺตสฺส  ปวิโต  มุจฺจติ ฯ  นสิารสฺสาติ   
นิรติสยสารสฺส  วิสิฏสารสฺส  รกฺุขสฺส  ธนุ  สารตรรุกฺขมย  ธนุนฺติ  
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อตฺโถ ฯ  โอลุพฺภาติ  สนฺนิรุมฺภิตฺวา ฯ  ราช ฺโติ  ราชกุมาโร ฯ 
วเนจโรติ  วนจโร ฯ   
        อถ  โส  อตฺตาน  อาวิกโรนฺโต  อาห   
                อสฺสกาธิปติสฺสาห  ภนฺเต  ปุตฺโต  วเนจโร   
                นาม  เม  ภิกฺขุ  เต  พฺรูมิ  สุชาโต  อิติ  ม  วิทู ฯ   
                มิเค  คเวสมาโนห  โอคาหนฺโต  พฺรหาวน   
                มคิ  ต ฺเจว  นาทฺทกฺขึ  ต ฺจ  ทิสฺวา   ิโต  อหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อสฺสกาธิปติสฺสาติ  อสฺสกรฏาธิปติโน  อสฺสกสฺส ฯ 
ราชสฺส ฯ  ภิกฺขูติ  เถร  อาปลติ ฯ  มิเค  คเวสมาโนติ  มิเค  
สูกราทิเก  คเวสนฺโต  มิคว  จรนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  เตน  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กโรนฺโต  
อาห   
                สวฺาคตนฺเต  มหาปุ ฺ  อโถ  เต  อทุราคต   
                เอตฺโต  อุทกมาทาย  ปาเท  ปกฺขาลยสฺสุ  เต ฯ   
                อิทมฺป  ปานีย  สีต  อาภต  คิริคพฺภรา   
                ราชปุตฺต  ตโต  ปตฺวา  สนฺถตสฺมึ  อุปาวิสาติ ฯ   
        ตตฺถ  อทุราคตนฺติ  ทุราคมนวชฺชิต  มหาปุ ฺ  เต  
อิธาคมน  สฺวาคต  น  เต  อปฺปกมฺป  ทุราคมน  อตฺถิ  ตุยฺห ฺจ 
มยฺห ฺจ  ปติโสมนสฺสชนนโตติ  อธิปปฺาโย ฯ  อธุนาคตนฺติป 
ปาโ ฯ  อิทานิ  อาคมนนฺติ  อตฺโถ ฯ    
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        สนถฺตสฺมึ  อุปาวิสาติ  อนนฺตรหติาย  ภูมิยา  อนิสีทิตฺวา  
อมุกสฺมึ  ติณสนฺถารเก  นสิีทาติ ฯ   
        ตโต  ราชกุมาโร  เถรสฺส  ปฏิสนถฺาร  สมฺปฏจฺิฉนฺโต  อาห   
                กลฺยาณี  วต  เต  วาจา  สวนียา  มหามุนิ   
                เนลา  อตฺถวตี  วคฺคุ  มนฺตฺวา  อตฺถ ฺจ  ภาสสิ ฯ   
                                กา  เต  รติ  วเน  วิหรโต   
                                อิสินสิภ  วเทหิ  ปฏุโ   
                                ตว  วจนปถ  นิสามยิตฺวา   
                                อตฺถธมฺมปท  สมาจเรมเสติ ฯ   
        ตตฺถ  กลฺยาณีติ  สุนทฺรา  โสภนา ฯ  สวนียาติ  
โสตุ  ยุตฺตา ฯ  เนลาติ  นทิฺโทสา ฯ  อตฺถวตีติ  อตฺถยุตฺตา   
ทิฏธมฺมิกาทินา  หิเตน  อุเปตา ฯ  วคฺคูติ  มธุรา ฯ  มนฺตฺวาติ   
ชานตฺวา  ป ฺาย  ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  อตฺถนฺติ  อตฺถโต  อนเปต   
เอกนฺตหิตาวห ฯ   
        อิสินิสภาติ  อิสีสุ  นิสภ  อาชานียสทิส ฯ  วจนปถนฺติ  
วจน ฯ  วจนเมว  หิ  อตฺถาธิคมสฺส  อุปายภาวโต  วจนปถนฺติ  
วุตฺต ฯ  อตฺถธมฺมปท  สมาจเรมเสติ  อิธ  เจว  สมฺปราเย  จ  
อตฺถาวห  สีลาทิธมฺมโกฏาส  ปฏิปชฺชามเส ฯ   
        อิทานิ  เถโร  อตฺตโน  สมฺมาปฏิปตฺตึ  ตสฺส  อนุจฺฉวิก  
วทนฺโต  อาห    
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                อหึสา  สพฺพปาณีน  กุมารมฺหาก  รุจฺจติ   
                เถยฺยา  จ  อติจารา  จ  มชชฺปานา  จ  อารติ ฯ   
                อารติ  สมจริยา  จ  พาหุสจฺจ  กต ฺ ุตา   
                ทฏิเว  ธมฺเม  ปาสสา  ธมฺมา  เอเต  ปสสิยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อารติ  สมจริยา  จาติ  ยถาวุตฺตา  จ  ปาปธมฺมโต  
อารติ  ปฏิวิรติ  กายสมตาทิสมจริยา  จ ฯ  พาหุสจฺจนฺติ   
ปริยตฺติพาหุสจฺจ ฯ  กต ฺ ุตาติ  ปเรหิ  อตฺตโน  กตสฺส  
อุปการสฺส  ชานนา ฯ  ปาสสาติ  อตฺถกาเมหิ  กุลปุตฺเตหิ   
ปการโต  อาสสิตพฺพา ฯ  ธมฺมา  เอเตติ  เอเต  ยถาวตฺุตา   
อหึสาทิธมฺมา ฯ  ปสสิยาติ  วิ ฺ ูหิ  ปสสิตพฺพา ฯ   
        เอว  เถโร  ตสฺส  อนุจฺฉวิก  สมฺมาปฏิปตฺตึ  วตฺวา   
อนาคตสาเณน  อายุสงฺขาเร  โอโลเกนฺโต  ป ฺจมาสมตฺตเมวาติ   
ทิสฺวา  ต  สเวเชตฺวา  ทฬฺห  ตตฺถ  สมมฺาปฏิปตฺติย  ปติฏาเปตุ  
อิม  คาถมาห   
                สนฺติเก  มรณ  ตุยฺห  โอร  มาเสหิ  ป ฺจหิ   
                ราชปุตฺต  วิชานาหิ  อตฺตาน  ปรโิมจยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อตฺตาน  ปริโมจยาติ  อตฺตาน  อปายทุกฺขโต  โมเจหิ ฯ   
ตโต  กุมาโร  อตฺตโน  มตฺุติยา  อุปาย  ปุจฺฉนฺโต  อาห   
                กมต  สฺวาห  ชนปท  คนฺตฺวา  กึ  กมฺม  กิ ฺจ  โปริส   
                กาย  วา  ปน  วิชฺชาย  ภเวยฺย  อชรามโรติ ฯ    
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        ตตฺถ  กตม  สฺวาหนฺติ  กตม  สุ  อห  กตม  นติู  
อตฺโถ ฯ  ก ึ กมฺม  กิ ฺจ  โปริสนฺติ  กตฺวาติ  วจนเสโส ฯ 
โปริสนฺติ  ปรุิสกิจฺจ ฯ   
        ตโต  เถโร  ตสฺส  ธมฺม  เทเสตุ  อิมา  คาถาโย  อโวจ   
                น  วิชฺชเต  โส  ปเทโส  กมมฺ  วิชชฺา  จ  โปริส   
                ยตฺถ  คนฺตฺวา  ภเว  มจฺโจ  ราชปุตฺตาชรามโร ฯ   
                มหทฺธนา  มหาโภคา  รฏวนฺโตป  ขตฺติยา   
                ปหูตธนธ ฺาเส  เตป  โน  อชรามรา ฯ   
                        ยท ิ เต  สตุา  อนฺธกเวณฺฑุปุตฺตา   
                        สูรา  วีรา  วิกฺกนฺตปฺปหาริโน   
                        เตป  อายกฺุขย  ปตฺตา  
                        วิทฺธสฺตา  สสฺสตีสมา ฯ   
        ขตฺติยา  พฺราหฺมณา  เวสฺสา          สุทฺทา  จณฺฑาลปุกฺกุสา   
        เอเต  จ ฺเ  จ  ชาติยา                  เตป  โน  อชรามรา ฯ   
        เย  มนตฺ  ปริวตฺเตนฺติ                  ฉฬงฺค  พฺรหฺมจินฺติต   
        เอเต  จ ฺเ  จ  วิชฺชาย                  เตป  โน  อชรามรา ฯ   
        อิสโย  จาป  เย  สนตฺา                  ส ฺตตฺตา  ตปสฺสิโน   
        สรรี  เตป  กาเลน                          วิชหนฺติ  ตปสฺสิโน ฯ   
        ภาวิตตฺตาป  อรหนฺโต                  กตกิจฺจา  อนาสวา   
        นิกฺขิปนฺติ  อิม  เทห                          ปุ ฺปาปปริกฺขยาติ ฯ    
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        ตตฺถ  ยตฺถ  คนฺตฺวาติ  ย  ปเทส  คนฺตฺวา  กมฺม  วิชชฺ  
โปริส ฺจ  กายปโยเคน  อิตรปโยเคน  จ  อุปคนฺตฺวา  ปาปุณิตฺวา  
ภเวยฺย  อชรามโรติ  อตฺโถ ฯ   
        เหฏ ิมโกฏิยา  โกฏสิตาทิปริมาณ  สหริตฺวา  ปต  มหนฺต  
ธน  เอเตสนฺติ  มหทฺธนา ฯ  กุมฺภตฺตยาทิกหาปณปริพฺพโย  
มหนฺโต  โภโค  เอเตสนฺติ  มหาโภคา ฯ  รฏวนฺโตติ  รฏสามิกา 
อเนกโยชนปริมาณ  รฏ  ปสาสนฺตาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ขตฺติยาติ   
ขตฺติยชาติกา ฯ  ปหูตธนธ ฺาเสติ  มหาธนธ ฺสนฺนิจยา   
อตฺตโน  ปรสิาย  จ  สตฺตฏสวจฺฉรปโหนกธนธ ฺสนฺนิจยา ฯ   
เตป  โน  อชรามราติ  ชรามรณธมฺมา  เอว  มหทฺธนตาทีนิป  เตส   
อุปริ  นิปตนฺต  ชรามรณ  นิวตฺเตตุ  น  สกฺโกนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อนฺธกเวณฺฑุปุตฺตาติ  อนฺธกเวณฺฑุสฺส  ปุตฺตาติ  ป ฺาตา ฯ   
สูราติ  สตฺติมนฺโต ฯ  วีราติ  วีริยวนฺโต ฯ  วิกฺกนฺตปฺปหาริโนติ   
สูรวีรภาเวเนว  ปฏิสตฺตุพล  วิกฺกมฺม  ปสยฺห  ปหรณสีลา ฯ   
วิทฺธสฺตาติ  วินฏา ฯ  สสสฺตีสมาติ  กุลปรมฺปราย  สสฺสตีหิ   
จนฺทสูริยาทีหิ  สมานา  เตป  อจิรกาลปวตฺตกุลนฺวยาติ  
อตฺโถ ฯ   
        ชาติยาติ  อตฺตโน  ชาติยา  วิสิฏตรา  ปน  ชาติป  
เนส  ชรามรณ  นิวตฺเตตุ  น  สกโฺกตีติ  อตฺโถ ฯ   
        มนฺตนฺติ  เวท ฯ  ฉฬงฺคนฺติ  กปปฺพฺยากรณนิรุตฺติสิกฺขาฉนฺโท-  
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วิจิติโชติสตฺถสงฺขาเตหิ  ฉหิ  องฺเคหิ  ฉฬงฺค ฯ  พฺรหฺมจินฺติตนฺติ   
พฺรหฺเมหิ  อฏกาทีหิ  จินฺติต  ป ฺาจกฺขุนา  ทิฏ ฯ 
        สนฺตาติ  อุปสนฺตกายวจีกมฺมนฺตา ฯ  ส ฺตตฺตาติ   
ส ฺตจิตฺตา ฯ  ตปสฺสิโนติ  ตปนิสฺสิตา ฯ   
        อิทานิ  กุมาโร  อตฺตนา  กตฺตพฺพ  วทนฺโต   
                สภุาสิตา  อตฺถวตี  คาถาโย  เต  มหามุนิ   
                นชิฺฌตฺโตมฺหิ  สุภฏเน  ตฺว ฺจ  เม  สรณ  ภวาติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  นชิฺฌตฺโตมฺหีติ  นชิฺฌาปโต  ธมฺโมชส ฺาย   
ส ฺตฺติคโต  อมฺหิ ฯ  สภุฏเนาติ  สุฏ ุ  ภาสิเตน ฯ   
        ตโต  เถโร  ต  อนุสาสนฺโต  อิม  คาถ  อภาสิ   
                มา  ม  ตฺว  สรณ  คจฺฉ          ตเมว  สรณ  วช   
                สกฺยปุตฺต  มหาวีร                  ยมห  สรณ  คโตติ ฯ   
ตโต  ราชกุมาโร  เอวมาห   
                กตรสฺมึ  โส  ชนปเท          สตฺถา  ตุมฺหาก  มาริส   
                อหมฺป  ทฏ ุ  คจฺฉิสฺส          ชิน  อปฺปฏปิุคฺคลนฺติ ฯ   
ปุน  เถโร  อาห   
                ปรุตฺถิมสฺมึ  ชนปเท                  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                ตตฺถาป  ปุริสาช ฺโ          โส  จ  โข  ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
        ตตฺถ  เถเรน  นิสินฺนปเทสโต  มชฌฺิมเทสสฺส  ปาจีน-  
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ทิสาภคตฺตา  วุตฺต  ปุรตฺถมิสฺมึ  ชนปเทติ ฯ   
        เอว  โส  ราชปุตฺโต  เถรสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  
ปสนฺนมานโส  สรเณสุ  จ  สีเลส ุ จ  ปติฏหิ ฯ  เตน  วุตฺต   
        สเจ  ห ิ พุทฺโธ  ติฏเยฺย  สตฺถา  ตุมฺหาก  มาริส   
        โยชนานิ  สหสฺสานิ  คจฺเฉยฺย  ปยิรุปาสิตุ ฯ   
        ยโต  จ  โข  ปรินิพฺพุโต  สตฺถา  ตุมฺหาก  มาริส   
        นิพฺพุตมฺป  มหาวีร  คจฺฉามิ  สรณ  อห ฯ   
        อุเปมิ  สรณ  พุทฺธ  ธมฺม ฺจาป  อนุตฺตร   
        สงฺฆ ฺจ  นรเทวสฺส  คจฺฉามิ  สรณ  อห ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรมามิ  ขิปฺป   
                โลเก  อทินฺน  ปริวชฺชยามิ   
                อมชฺชโป  โน  จ  มุสา  ภณามิ   
                สเกน  ทาเรน  จ  โหมิ  ตุฏโติ ฯ   
        เอว  ปน  ต  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏ ิต  เถโร  
เอวมาห  ราชกุมาร  ตุยฺห  อิธ  อร ฺวาเสน  อตฺโถ  นตฺถิ  
น  จิร  ตว  ชวิีต  ป ฺจมาสพฺภนฺตเร  เอว  กาล  กรสิฺสสิ  ตสฺมา 
ตว  ปตุสนฺติกเมว  คนฺตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
สคฺคปรายโน  ภเวยฺยาสีติ  วตฺวา  อตฺตโน  สนฺติเก  ธาตุโย  
ทตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  โส  คจฺฉนฺโต  อห  ภนฺเต  ตุมหฺาก  
วจเนน  อิโต  คมิสฺสามิ  ตุเมฺหหิป  มยฺห  อนุกมฺปาย  ตตฺถ    
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อาคนฺตพฺพนฺติ  วตฺวา  เถรสฺส  อธิวาสน  วิทิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปตุนคร  คนฺตฺวา  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  อตฺตโน   
อาคตภาว  ร ฺโ  นิเวเทสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  สปริวาโร  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  กุมาร  
อาลิงฺคิตฺวา  อนฺเตปุร  เนตฺวา  อภิสิ ฺจิตุกาโม  อโหสิ ฯ  
กุมาโร  เทว  มยฺห  อปฺปก  อายุ  อิโต  จตุนฺน  มาสาน  อจฺจเยน 
มรณ  ภวิสฺสติ  กึ  เม  รชฺเชน  ตุเมฺห  นิสฺสาย  ปุ ฺเมว   
กริสฺสามีติ  วตฺวา  เถรสฺส  คุณ  รตนตฺตยสฺส  จ  อานุภาว  
ปเวเทสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  สเวคปฺปตฺโต  รตนตฺตเย  จ  เถเร 
จ  ปสนฺนมานโส  มหนฺต  วิหาร  กาเรตฺวา  มหากจฺจายนตฺเถรสฺส  
สนฺติเก  ทูต  ปาเหสิ ฯ  เถโรป  ราชาน  มหาชน ฺจ  อนุคฺคณฺหนฺโต 
อาคจฺฉิ ฯ  ราชา  จ  สปริวาโร  ทรูโตว  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  เถร   
วิหาร  ปเวเสตฺวา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  สกฺกจฺจ  อุปฏหนฺโต  สรเณสุ  
จ  สีเลสุ  จ  ปติฏหิ ฯ  กุมาโร  จ  สลีานิ  สมาทิยตฺิวา  เถร  ภิกฺขู  
เจว  สกฺกจฺจ  อุปฏหนฺโต  ทานานิ  ททนฺโต  ธมมฺ  สุณนฺโต  
จตุนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ  ตสฺส 
ปุ ฺานุภาเวน  สตฺตรตนปฏิมณฺฑิโต  สตฺตโยชนปฺปมาโณ  รโถ   
อุปฺปชฺชิ  อเนกานิ  จสฺส  อจฺฉราสหสฺสานิ  ปริวาโร  อโหสิ ฯ   
        ราชา  กมุารสฺส  สรรีสกฺการ  กตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ   
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มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  เจติยสฺส  ปูช  อกาสิ  ตตฺถ  มหาชโน   
สนฺนิปติ  เถโรป  สปริวาโร  ต  ปเทส  อุปค ฺฉิ ฯ  อถ  เทวปุตฺโต   
อตฺตนา  กตกุสลกมฺม  โอโลเกตฺวา  กต ฺ ุตาย  คนฺตฺวา   
เถร  วนฺทิสฺสามิ  สาสนคุเณ  จ  ปากเฏ  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
ทิพฺพรถ  อารุยฺห  มหตา  ปริวาเรน  ทสิฺสมานรูโป  อาคนฺตฺวา  
รถา  โอรุยฺห  เถรสฺส  ปาเท  วนฺทิตฺวา  ปตรา  สทฺธ ึ ปฏิสนถฺาร   
กตฺวา  เถร  ปยิรุปาสมาโน  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ   
ต  เถโร  อิมาหิ  คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ   
                สหสฺสรสีว  ยถามหปฺปโภ   
                ทสิ  ยถา  ภาติ  นเภ  อนุกฺกม   
                ตถปฺปกาโร (๑) ตวาย  มหารโถ   
                สมนฺตโต  โยชนสตตฺตมายโต ฯ   
                สวุณฺณปฏเฏหิ  สมนฺตโมตฺถโฏ   
                อุรสฺส  มุตฺตาหิ  มณีหิ  จิตฺติโต   
                เลขา  สุวณฺณสฺส  จ  รูปยสสฺ  จ   
                โสเภนฺติ  เวฬุริยมยา  สุนิมมฺิตา ฯ   
                สสี ฺจิท  เวฬุริยสฺส  นิมฺมติ   
                ยุค ฺจิท  โลหิตกาย  จิตฺติต   
                ยุตฺตา  สุวณฺณสฺส  จ  รูปยสสฺ  จ   
                โสภนฺติ  อสฺสา  จิเม  มโนชวา ฯ   
#  ๑. ตถาปกาโร ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 369 

        เลมที ่ 23  จูฬรถวิมานวณฺณนา  หนา  369 
 
                โส  ติฏสิ  เหมรเถ  อธิฏ ิโต   
                เทวานมินฺโทว  สหสฺสวาหโน   
                ปจฺุฉามิ  ตาห  ยสวนฺตโกวิท   
                กถ  ตยา  ลทโฺธ  อย  อุฬาโรติ ฯ   
        ตตฺถ  สหสฺสรสีติ  สรูิโย ฯ  โส  หิ  อเนกสหสฺสรสิมนฺตตาย  
สหสฺสรสีติ  วุจฺจติ ฯ  ยถามหปฺปโภติ  อตฺตโน  มหตฺตสฺส   
อนุรูปปฺปโภ ฯ  ยถา  หิ  มหตฺเตน  สูริยมณฺฑเลน  สทิส  
โชติมณฺฑล  นตฺถิ  เอว  ปภายป ฯ  ตถา  หิ  ต  เอกสฺมึ  
ขเณ  ตีสุ  มหาทีเปสุ  อาโลก  ผรนฺต  ติฏติ ฯ  ทิส  ยถา  
ภาติ  นเภ  อนุกฺกมนฺติ  นเภ  อากาเส  ยเถว  ทิส  อนุกฺกมนฺโต 
คจฺฉนฺโต  ยถา  เยน  ปกาเรน  ภาติ  ทิพฺพติ  โชตติ ฯ  
ตถาปกาโรติ  ตาทิสากาโร ฯ  ตวายนฺติ  ตว  อย ฯ   
        สุวณฺณปฏเฏหีติ  สวุณฺณมเยหิ  ปฏเฏหิ ฯ  สมนฺตโมตฺถโฏติ   
สมนฺตโต  ฉาทิโต ฯ  อุรสฺสาติ  อุโร  อสฺส  รถสฺส  อุโรติ  จ   
อีสามูล  วทติ ฯ  เลขาติ  เวฬุริยมยา  มาลากมฺมลตากมฺมาทิเลขา ฯ   
ตาส  สุวณฺณปฏเฏสุ  จ  รชตปฏเฏสุ  จ  ทิสฺสมานตฺตา  วุตฺต   
สุวณฺณสฺส  จ  รูปยสฺส  จาติ ฯ  โสเภนฺตีติ  รถ  โสภยนฺติ ฯ   
        สีสนฺติ  รถกุพฺพรสีส ฯ  เวฬุริยสสฺ  นิมฺมิตนฺติ  เวฬุริเยน  
นิมฺมิต  เวฬุรยิมณิมยนฺติ  อตฺโถ ฯ  โลหิตกายาติ  โลหิตกมณินา    
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เยน  เกนจิ  รตฺตมณินา  วา ฯ  ยุตฺตาติ  โยชิตา  อถ  
วา  โยตฺตา  สุวณฺณสฺส  จ  รูปยสฺส  จาติ  สุวณฺณมยา  จ  รูปยมยา 
จ  โยตฺตา  สงฺขลิกาติ  อตฺโถ ฯ   
        อธิฏ ิโตติ  อตฺตโน  เทวิทฺธิยา  สกลมิท  าน  อภิภวิตฺวา 
 ิโต ฯ สหสฺสวาหโนติ  สหสฺสยุตฺตวาหโน สหสฺสอาชานียยุตฺตรโถ 
เทวานมินฺโท  ยถาติ  อธิปปฺาโย ฯ  ยสวนฺตาติ  อาลปน ฯ ยสสฺสติี   
อตฺโถ ฯ  โกวิทนฺติ  กุสลาณวนฺต  รถาโรหเน  วา  เฉก ฯ  
อย  อุฬาโรติ  อย  อุฬาโร  มหนฺโต  ยโสติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  เถเรน  ปฏุโ  เทวปุตฺโต  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
                สชุาโต  นามห  ภนฺเต  ราชปุตฺโต  ปุเร  อหุ   
                ตฺว ฺจ  ม  อนุกมฺปาย  ส ฺมสฺมึ  นิเวสยิ ฯ   
                ขีณายุก ฺจ  ม  ตฺวา  สรีร  ปาทาสิ  สตฺถุโน   
                อิม  สชุาต  ปูเชหิ  ต  เต  อตฺถาย  เหหิติ ฯ   
                ตาห  คนฺเธหิ  มาเลหิ  ปูชยตฺิวา  สมุยฺยุโต   
                ปหาย  มานุส  เทห  อุปปนฺโนมฺหิ  นนฺทน ฯ   
                นนฺทเน  จ  วเน  รมฺเม  นานาทิชคณายุเต   
                รมามิ  นจฺจคีเตหิ  อจฺฉราหิ  ปุรกฺขิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  สรีรนฺติ  สรีรธาตุ ฯ  เหหิตีติ  ภวิสฺสติ ฯ  สมุยฺยโุตติ 
สมฺมา  อุยฺยุตฺโต  ยุตฺตปฺปยุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  เทวปุตฺโต  เถเรน  ปุจฺฉิตมตฺถ  กเถตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา    
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ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปตร  อาปุจฺฉิตฺวา  รถ  อารุยฺห  
เทวโลกเมว  คโต ฯ  เถโรป  ตมตฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา   
สมฺปตฺตปริสาย  วิตฺถาเรน  ธมฺมิกถ  กเถสิ  สา  ธมมฺกถา   
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสิ ฯ  อถ  เถโร  ต  สพฺพ  อตฺตนา  
จ  เตน  จ  กถิตนิยาเมเนว  สงฺคีติกาเล  ธมฺมสงฺฆาหกาน  
อาโรเจสิ  เต  จ  ต  ตถา  สงฺคห  อาโรเปสุนฺติ ฯ   
                จูฬรถวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________   
                        มหารถวิมานวณฺณนา   
        สหสฺสยุตฺต  หยวาหน  สุภนฺติ  มหารถวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  
สมเยน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยน  
เทวจาริก  จรนฺโต  ตาวตึสภวเน  โคปาลสฺส  นาม  เทวปุตฺตสฺส   
อตฺตโน  วิมานโต  นิกฺขมตฺิวา  สหสฺสยุตฺต  มหนฺต  ทิพฺพรถ   
อภิรุยฺห  มหนฺเตน  ปริวาเรน  มหติยา  เทวิทฺธิยา  อุยฺยานกีฬนตฺถ   
คจฺฉนฺตสฺส  อวิทูเร  ปาตุรโหสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  เทวปุตฺโต   
ส ฺชาตคารวพหุมาโน  สหสา  รถโต  โอรุยฺห  อุปสงฺกมิตฺวา  
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  สริสิ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ   
        ตสฺสิท  ปุพฺพกมฺม  โส  กริ  วิปสฺสึ  ภควนฺต  
สุวณฺณมาลาย  ปูเชตฺวา  อิมสฺส  ปุ ฺสฺส  อานุภาเวน  มยฺห   
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ภเว  ภเว  โสวณฺณมยา  อุรจฺฉทมาลา  นิพฺพตฺตตูติ  กตปณิธานาย  
อเนกกปฺเปสุ  สุคตีสุเยว  สสรนฺติยา  กสฺสปสฺส  ภควโต   
กาเล  กิกิสฺส  กาสิร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นพฺิพตฺตาย   
ยถาปณิธาน  สุวณฺณมาลาลาเภน  อุรจฺฉทมาลาติ  ลทฺธนามาย  
เทวก ฺาสทิสาย  ราชธีตาย  อาจริโย  โคปาโล  นาม  พฺราหฺมโณ   
หุตฺวา  สสาวกสงฺฆสฺส  กสฺสปสฺส  ภควโต  อสทิสทานาทีนิ   
มหาทานานิ  ปวตฺเตตฺวา  อินฺทฺริยาน  อปริปกฺกภาเวน  อตฺตาน   
ราชธีตร ฺจ  อุทฺทิสฺส  สตฺถารา  เทสิต  ธมฺม  สุตฺวาป  วิเสส   
นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  ปุถชฺุชนกาลกิริยเมว  กตฺวา   
ยถูปจิตปุ ฺานุภาเวน  ตาวตึเสสุ  โยชนสติเก  กนกวิมาเน   
นิพฺพตฺติ  อเนกโกฏิอจฺฉราปริวาโร  อโหสิ  สตฺตรตนมโย  จสฺส   
สหสฺสยุตฺโต  สุวิภตฺตภิตฺติวิจิตฺโต  สินิทฺธมธุรนิคฺโฆโส  อตฺตโน   
ปภาสมุทเยน  อวหสนฺโต  วิย  ทิวงฺกรมณฺฑล  ทพฺิโพ  
อาส ฺรโถ  นิพฺพตฺติ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวตายุก  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  จ   
อปราปร  เทเวสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมมิฺป  พุทฺธุปฺปาเท  ตสฺเสว 
กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  ยถาวุตฺตสมฺปตฺติวิภโว  โคปาโลเอว  นาม 
เทวปุตฺโต  หุตฺวา  ตาวตึเสสุเยว  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  
เตน  จ  สมเยน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน ฯเปฯ  อ ฺชล ึ  
สิรสิ  ปคฺคยหฺ  อฏาสีติ ฯ    
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        เอว  ปน  อุปสงฺกมตฺิวา   ิต  ต  เทวปุตฺต  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                สหสฺสยุตฺต  หยวาหน  สุภ   
                อารุยฺหิม  สนฺทน  เนกจิตฺต   
                อุยยฺานภูมึ  อภิโต  อนุกฺกม   
                ปรุินฺทโท  ภูตปตีว  วาสโว ฯ   
                โสวณฺณมยา  เต  รถกุพฺพรา  อุโภ   
                ผเลหิ  องฺ  เสหิ  อตีว  สงฺคตา   
                สชุาตคุมฺพา  นรวีรนิฏ ิตา   
                วิโรจติ  ปนฺนรเสว  จนฺโท ฯ   
                สวุณฺณชาลาวตโต  รโถ  อย   
                พหูหิ  นานารตเนหิ  จิตฺติโต   
                สนุนฺทิโฆโส  จ  สุภสฺสโร  จ   
                วิโรจตี  จามรหตฺถพาหุภิ ฯ   
                อิมา  จ  นาโภฺย  มนสาภินิมฺมิตา   
                รถสฺส  ปาทนฺตรมชฺฌภูสิตา   
                อิมา  จ  นาโภฺย  สตราชิจิตฺติตา   
                สเตรตา  วิชฺชรุวิปฺปภาสเร ฯ   
                อเนกจิตฺตาวตโต  รโถ  อย   
                ปถุู  จ  เนมี  จ  สหสฺสรสิโก    
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                เตส  สโร  สุยฺยติ  วคฺคุรูโป   
                ป ฺจงฺคิก  ตูริยมิวปฺปวาทิต ฯ   
                สริสฺมึ  จิตฺต  มณิจนฺทกปฺปต   
                สทา  วิสุทฺธ  รจิุร  ปภสฺสร   
                สวุณฺณราชีหิ  อตีว  สงฺคต   
                เวฬุริยราชีว  อตีว  โสภติ ฯ   
                อิเม  จ  วาฬี  มณิจนฺทกปฺปตา   
                อาโรหกมฺพู  สชุวา  พฺรหูปมา   
                พฺรหา  มหนฺตา  พลิโน  มหาชวา   
                มโน  ตว ฺาย  ตเถว  สึสเร ฯ   
                อิเม  จ  สพฺเพ  สหิตา  จตุกฺกมา   
                มโน  ตว ฺาย  ตเถว  สึสเร   
                สม  วหนฺตี  มทุุกา  อนุทฺธตา   
                อาโมทมานา  ตุรคานมุตฺตมา ฯ   
                ธนุนฺติ  วคฺคนฺติ  ปตนฺติ  จมฺพเร   
                อพฺภุทฺธุนนฺตา  สุกเต  ปลนธฺเน   
                เตส  สโร  สุยฺยติ  วคฺคุรูโป   
                ป ฺจงฺคิก  ตูริยมิวปฺปวาทิต ฯ   
                รถสฺส  โฆโส  อปลนฺธนาน  จ   
                ขุรสฺส  นาโท  อภิหึสนาย  จ    
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                โฆโส  สุวคฺคู  สมิตสฺส  สยฺุยติ   
                คนฺธพฺพตูริยานิ  วิจิตฺรสวเน ฯ   
                รเถ   ิตาตา  มิคมนฺทโลจนา   
                อาฬารปมฺหา  หสิตา  ปยวทา   
                เวฬุริยชาลาวตตา  ตนุจฺฉวา   
                สเทว  คนฺธพฺพสุรคฺคปูชิตา ฯ   
                ตา  รตฺตรตฺตมฺพรปตวาสสา   
                วิสาลเนตฺตา  อภิรตฺตโลจนา   
                กุเล  สุชาตา  สตุนู  สุจิมฺหิตา   
                รเถ   ิตา  ป ฺชลิกา  อุปฏ ิตา ฯ   
                ตา  กมฺพุเกยูรธรา  สุวาสสา   
                สมุชฺฌิมา  อูรถุนูปปนฺนา   
                วฏฏงฺคุลิโย  สุมุขา  สุทสฺสนา   
                รเถ   ิตา  ป ฺชลิกา  อุปฏ ิตา ฯ   
                อ ฺา  สุเวณี  สุสุ  มิสฺสเกสิโย   
                สม  วิภตฺตาหิ  ปภสฺสราหิ  จ   
                อนุพฺพตา  ตา  ตว  มานเส  รตา   
                รเถ   ิตา  ป ฺชลิกา  อุปฏ ิตา ฯ   
                อาเวฬินิโย  ปทมุุปฺปลจฺฉทา   
                อลงฺกตา  จนฺทนสารวาสิตา    
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                อนุพฺพตา  ตา  ตว  มานเส  รตา   
                รเถ   ิตา  ป ฺชลิกา  อุปฏ ิตา ฯ   
                ตา  มาลินิโย  ปทุมุปฺปลจฺฉทา   
                อลงฺกตา  จนฺทนสารวาสิตา   
                อนุพฺพตา  ตา  ตว  มานเส  รตา   
                รเถ   ิตา  ป ฺชลิกา  อุปฏ ิตา ฯ   
                กณฺเสุ  เต  ยานิ  ปฬนฺธนานิ  จ   
                หตฺเถสุ  ปาเทสุ  ตเถว  สีเส   
                โอภาสยนฺตี  ทส  สพฺพโส  ทิสา   
                อุพฺภุทฺทย  สารทิโกว  ภาณุมา ฯ   
                วาตสฺส  เวเคน  จ  สมฺปกมฺปตา   
                ภุเชสุ  มาลา  อปฬนฺธนานิ  จ   
                มุ ฺจนฺติ  โฆส  รุจิร  สุจึ  สภุ   
                สพฺเพหิ  วิ ฺ ูหิ  สุตพฺพรูป ฯ   
                อุยยฺานภูมฺยา  จ  ทุวทฺธโต   ิตา   
                รถา  จ  นาคา  ตูริยานิ  จ  สโร   
                ตเมว  เทวินฺท  ปโมทยนฺติ   
                วีณา  ยถา  โปกฺขรปตฺตพาหุภิ ฯ   
                อิมาสุ  วีณาสุ  พหูสุ  วคฺคูสุ   
                มนุ ฺรูปาสุ  หทเยริต  ปตึ    
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                ปวชฺชมานาสุ  อตีว  อจฺฉรา   
                ภมนฺติ  ก ฺา  ปทุเมสุ  สกิฺขิตา ฯ   
                ยทา  จ  คีตานิ  จ  วาทิตานิ  จ   
                นจฺจานิ  จิมานิ  สเมนฺติ  เอกโต   
                อเถตฺถ  นจฺจนฺติ  อเถตฺถ  อจฺฉรา   
                โอภาสยนฺตี  อุภโต  วริตฺถโิย ฯ   
                โส  โมทส ิ ตูริยคณปฺปโพธโน   
                มหียมาโน  วชริาวุโธริว   
                อิมาสุ  วีณาสุ  พหูสุ  วคฺคูสุ   
                มนุ ฺรูปาสุ  หทเยริตมฺปตึ ฯ   
                ก ึ ตฺว  ปุเร  กมมฺมกาสิ  อตฺตนา   
                มนุสฺสภูโต  ปรุิมาย  ชาติยา   
                อุโปสถ  ก  วา  ตุว  อุปาวสิ   
                ก  ธมฺมจริย  วตมาภิโรจยิ ฯ   
                นยิท  อปฺปสฺส  กตสฺส  กมมฺุโน   
                ปพฺุเพ  สุจิณฺณสฺส  อุโปสถสฺส  วา   
                อิทฺธานุภาโว  วิปุโล  อย  ตว   
                ย  เทวสงฺฆ  อภิโรจเส  ภุส ฯ   
        ทานสฺส  เต  อิท  ผล          อโถ  สลีสฺส  วา  ปน   
        อโถ  อ ฺชลิกมฺมสสฺ          ตมฺเม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ ฯ    
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        ตตฺถ  สหสฺสยุตฺตนฺติ  สหสฺเสน  ยุตฺต  สหสฺส  วา  ยุตฺต  โยชิต   
เอตสฺมินฺติ  สหสฺสยุตฺต ฯ  กสฺส  ปเนต  สหสฺสนฺติ  หยวาหนนฺติ   
อนนฺตร  วุจฺจมานตฺตา  หยานนฺติ  อยมตฺโถ  วิ ฺายเตว ฯ  หยา   
วาหน  เอตสฺสาติ  หยวาหน ฯ  เกจิ  ปน  สหสฺสยุตฺตหยวาหนนฺติ   
อนุนาสิกโลป  เอกเมว  สมาสปท  กตฺวา  วณฺเณนฺติ  เอตสฺมึ  
ปกฺเข  หยวาหน  วิย  วาหนนฺติ  อตฺโถ  ยุชชฺติ ฯ  
หยวาหนสหสฺสยุตฺต  ยุตฺตหยวาหนสหสฺสนฺติ  หิ  อตฺโถ ฯ 
อปเร  ปน  สหสฺสยุตฺตนฺติ  สหสฺสทิพฺพาช ฺยุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ   
สนฺทนนฺติ  รถ ฯ  เนกจิตฺตนฺติ  อเนกจิตฺต  นานาวิธวิจิตฺตวนฺต ฯ   
อุยฺยานภูมึ  อภิโตติ  อุยฺยานภูมิยา  สมีเป ฯ  อภิโตติ  หิ  ปท   
อเปกฺขิตฺวา  สามิอตฺเถ  เอต  อุปโยควจน ฯ  เกจิ  ปน   
อุยฺยานภูมฺยาติป  ปนฺติ  เต  สทฺทนยมปฺ  อนุปธาเรนฺตา  
ปนฺติ ฯ  อนุกฺกมนฺติ  คจฺฉนฺโต  ปุรนิฺทโท  ภูตปตีว  
วาสโว  วิโรจสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        โสวณณฺมยาติ  สุวณฺณมยา ฯ  เตติ  ตว ฯ  รถกุพฺพราอุโภติ   
รถสฺส  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  เวทิกา ฯ  โย  หิ  รถสฺส  โสภนตฺถ ฺเจว   
อุปริ   ิตาน  คุตฺตตฺถ ฺจ  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  เวทิกากาเรน 
ปริกฺเขโป  กรียติ  ตสฺส  ปุริมภาเค  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  ยาว  
รถีสา  ตาว  หตฺเถหิ  คหณโยคฺโค  รถสฺส  อวยววิเสโส  อิธ  
โส  เอว  กุพฺพโรติ  อธิปฺเปโต ฯ  เตเนวาห  อุโภติ ฯ  อ ฺตฺถ  
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ปน  รถีสา  กุพฺพโรติ  วุจฺจติ ฯ  ผเลหีติ  รถูปตฺถมฺภสฺส   
ทกฺขิณวามเภเทหิ  ทฺวีหิ  ผเลหิ  ปริยนฺตาเวตฺถ  ผลาติ  วุตฺตา ฯ 
อเสหีติ  กุพฺพรผเล  ปติฏ ิเตหิ  เหฏ ิมอเสหิ ฯ  อตีว  สงฺคตาติ   
อติวิย  สุฏ ุ  สงฺคตา  สุผสฺสิตา  นิพฺพิวรา ฯ  อิท ฺจ  สิปฺปวิรจิเต   
กิตฺติมรเถ  ลพฺภมานวิเสส  ตตฺถ  อาโรเปตฺวา  วุตฺต  โส  ปน   
อโปริสตาย  อกิตฺติโม  สย  ชาโต  เกนจิ  อฆฏิโตเยว ฯ   
สุชาตคุมฺพาติ  สุสณฺ ิตถมฺภกสมุทายา ฯ  เย  หิ  เวทิกาย  นิรนตฺร   
 ิตา  สุสณฺ ิตฆฏกาทิอวยววิเสสวนฺโต  ถมฺภกสมทุายา  เตส   
วเสเนว  วุตฺต  สุชาตคุมฺพาติ ฯ  นรวีรนิฏ ิตาติ  สิปฺปาจริเยหิ   
นิฏาปตสหิสา ฯ  สิปฺปาจริยา  หิ  อตฺตโน  สรีรเขท  อจินฺเตตฺวา   
วีริยพเลน  สปิฺปสฺส  สฏุ ุ  วิจารณโต  นเรสุ  วีริยวนฺโตติ  อิธ   
นรวีราติ  วุตฺตา ฯ  นรวีราติ  วา  เทวปุตฺตสฺส  อาลปน ฯ  นิฏ ิตาติ   
ปริโยสิตา  ปริปุณฺณโสภาติสยา ฯ  นรวีรนิมฺมิตาติ  วา  ปาโ  นเรสุ   
ธิติสมฺปนฺเนหิ  นิมฺมิตสทิสาติ  อตฺโถ ฯ  เอว  วิธกพฺุพรตาย  อย  ตว   
รโถ  วิโรจติ ฯ  ก ึ วิย  ปนนฺรเสว  จนฺโท ฯ สุกฺกปกเฺข  ปนฺนรสิย   
ปริปุณฺณกาเล  จนฺทิมา  วิย ฯ   
        สุวณฺณชาลาวตโตติ  สุวณฺณชาลเกหิ  อวตโต  ฉาทิโต ฯ   
สุวณฺณชาลาวิตโตติป  ปาโ  ควจฺฉิโตติ  อตฺโถ ฯ  พหูหีติ  
อเนเกหิ ฯ  นานารตเนหีติ  ปทุมราคผุสฺสราคาทีหิ  นานา- 
วิวิธรตเนหิ ฯ  สุนนฺทิโฆโสติ  สฏุ ุ  นนฺทิตพฺพโฆโส  ฯ  
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สวนียมธุรนินฺนาโทติ  อตฺโถ ฯ  สุนนทฺิโฆโสติ  วา  สุฏ ุ   
กตนนฺทิโฆโส  นจฺจนาทีน  ทสฺสนาทสีุ  ปวตฺติตสาธุการ- 
สทฺทาทิวเสน  กตปโมทนินฺนาโทติ  อตฺโถ  กาเลน  กาล   
อาสีวาทนวเสน  สฏุ ุ  ปยุตฺตนนฺทิโฆโสติ  จ  วทนฺติ ฯ  สุภสสฺโรติ  
สุฏ ุ  อติวิย  โอภาสนสภาโว  ตตฺถ  วา  ปวตฺตมานาน  เทวตาน   
โสภเนน  คีตวาทิตสฺสเรน  สุภสฺสโร ฯ  จามรหตฺถพาหุภีติ   
จามรหตฺถยุตฺตพาหูหิ  อิโต  จิโต  จ  พีชยมานจามรกลาเปหิ   
เทวตาน  ภุเชหิ  ตถาภูตาหิ  เทวตาหิ  วา  วิโรจติ ฯ   
        นาโภฺยติ  รถจกฺกาน  นาภิโย ฯ  มนสาภินิมฺมิตาติ  อิเม  
อีทิสา  โหนฺตูติ  จิตฺเตน  นิมฺมิตสทิสา ฯ  รถสฺส  ปาทนฺตร- 
มชฺฌภูสิตาติ  รถสฺส  ปาทาน  รถจกฺกาน  อนฺเตน  เนมินา   
นานารตนสมุชฺชเลน  อราน  เวมชฺเฌน  จ  มณฺฑิตา ฯ   
สตราชิจิตฺติตาติ  อเนกวณฺณาหิ  อเนกสตาหิ  ราชหีิ  เลขาหิ  
จิตฺติตา  วิจิตฺตภาว  คตา ฯ  สเตรตา  วิชฺชุริวาติ  สเตรต- 
สงฺขาตวิชฺชุลตา  วิย  ปภาสเร  วิชโฺชตนฺติ ฯ   
        อเนกจิตฺตาวตโตติ  อเนเกหิ  มาลากมฺมาทิจิตฺเตหิ  อวตโต   
สโมกิณฺโณ ฯ  อเนกจิตฺตาวิตโตติป  ปนฺติ  โสเยว  อตฺโถ  ฯ 
คาถาสุขตฺถ  ปน  ทีฆกรณ ฯ  ปถุู  จ  เนมี  จาติ  ปุถุลเนมิ  จ ฯ  
เอโก  จกาโร  นิปาตมตฺต ฯ  สหสฺสรสิโกติ  อเนกสหสฺสรสิโก ฯ   
สหสฺสรสิโยติป  ปาฬิ ฯ  อปเร  ปน  นตา  รสิโยติ  จ  ปนฺติ ฯ  
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ตตฺถ  นตาติ  อชิยธนุทณฺฑโก  วิย  โอณตา  เนมิปฺปเทสา ฯ  
สหสฺสรสิโยติ  สูริยมณฺฑล  วิย  วิปฺผุรนฺตกิรณชาลา ฯ  เตสนฺติ   
โอลมฺพมานกิงฺกิณิกชาลาน  เนมิปฺปเทสาน ฯ   
        สิรสฺมนิฺติ  สีเส  รถสฺส  สีเสติ  อตฺโถ ฯ  สโิร  วา  
อสฺมึ  รเถ ฯ  จิตฺตนฺติ  วิจิตฺต ฯ  มณิจนฺทกปฺปตนฺติ   
มณิมยมณฺฑลานุวิทฺธ  จนฺทมณฺฑลสทิเสน  มณินา  อนุวิทฺธ ฯ 
รุจิร  ปภสฺสรนฺติ  อิมินา  ตสฺส  จนฺทมณฺฑลสทิสตเยว  วิภาเวติ   
สทา  วิสุทฺธนฺติ  อิมินา  ปนสฺส  จนฺทมณฺฑลโตป  วิเสส 
ทสฺเสติ ฯ  สวุณฺณราชีหีติ  อนฺตรนฺตรา  วฏฏากาเรน  สณฺ ิตาหิ   
สุวณฺณเลขาหิ ฯ  สงฺคตนฺติ  สหิต ฯ  เวฬุริยราช ี วาติ  อนฺตรนฺตรา   
สุวณฺณราชีหิ  ขจิตฺตมณิมณฺฑลตฺตา  เวฬุริยราชีห ิ วิย  โสภติ ฯ   
เวฬุริยราชีหติี  จ  ปนฺติ ฯ   
        วาฬีติ  วาฬวนฺโต  สมฺปนฺนวาฬธิโน  อสฺเส  สนฺธาย  
วทติ ฯ  วาชติี  วา  ปาโ ฯ มณิจนฺทกปฺปตาติ  จามโรลมฺพนฏาเนสุ 
มณิมยจนฺทกานุวิทฺธา ฯ  อาโรหกมฺพูติ  อุจฺจา  เจว  ตทนุ   
รูปปริณาหา  จ  อาโรหปริณาหสมฺปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ  สชุวาติ   
สุนฺทรชวา  ชววนฺโต  มหาชวา  โสภนคติกาติ  อตฺโถ ฯ  
พฺรหูปมาติ  พฺรหา  วิย  ปมินิตพฺพา  อตฺตโน  ปมาณโต  
อธิกา  วิย ป ฺายนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  พฺรหาติ  วุฑฺฒา  
ปวฑฺฒสพฺพงฺคปจฺจงฺคา ฯ  มหนฺตาติ  มหานุภาวา  พหิทฺธิกา ฯ    
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พลิโนติ  สรรีพเลน  จ  อุสฺสาหพเลน  จ  พลวนโฺต ฯ  มหาชวาติ   
สีฆเวคา ฯ  มโน  ตว ฺายาติ  ตว  จิตฺต  ตฺวา ฯ  ตเถวาติ   
จิตฺตานุรูปเมว ฯ  สึสเรติ  สสปฺปเร  ปวตฺตเรติ  อตฺโถ ฯ   
        อิเมติ  ยถาวุตฺตอสฺเส  สนฺธายาห ฯ  สพฺเพติ  สหสฺสมตฺตาป ฯ   
สหิตาติ  สมานชวตาย  สมานคมนตาย  จ  คติย  สหิตา  อ ฺม ฺ   
อนูนาธิกคมนาติ  อตฺโถ ฯ  จตูหิ  ปาเทหิ  กมนฺติ  คจฺฉนฺตีติ   
จตุกฺกมา ฯ  สม  วหนฺตีติ  สหิตาติ  ปเทน  วุตฺตเมวตฺถ  ปากฏตร   
กโรติ ฯ  มุทกุาติ  มุทุสภาวา  ภทฺรา  อาชานียาติ  อตฺโถ ฯ   
เตนาห  อนุทฺธตาติ  อุทฺธตรหิตา  โขภ  อกโรนฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
อาโมทมานาติ  ปโมทมานา  อขฬุงฺกตาย  อ ฺม ฺ  
รถิกาทีน ฺจ  ตุฏ ึ  ปเวทยนฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        ธุนนฺตีติ  จามรภาร  เกสรภาร  วาลธิ ฺจ  วิธุนนฺติ ฯ  
วคฺคนฺตีติ  กทาจิ  ปเท  ปท  นิกฺขิปนฺตา  วคฺคเนน  คมเนน 
คจฺฉนฺติ ฯ  ปตนฺตีติ  กทาจิ  ปวตฺตนฺติ  ลงฺฆนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
ปฺลวนฺตีติ  จ  เกจิ  ปนฺติ  โสเยว  อตฺโถ ฯ  อพฺภุทฺธุนนฺตาติ   
กมฺมสิปฺปนา  สุกเต  สุฏ ุ  นิมฺมิเต  ขุททฺกฆณฺฏาทิอสฺสาลงฺกาเร   
อภิอุทฺธุนนฺตา  อธิก  อุทฺธุนนฺตา ฯ  เตสนฺติ  เตส  ปฬนฺธนาน ฯ   
        รถสฺส  โฆโสติ  ยถาวุตฺโต  รถนิคฺโฆโส ฯ  อปลนฺธนาน  
จาติ  อกาโร  นิปาตมตฺต ฯ  ปฬนฺธนาน  อาภรณาน ฯ  อปลนธฺนนฺติ 
จ  อาภรณปริยาโยติ  วา  วทนฺติ  รถสสฺาน  อาภรณาน ฺจ   
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โฆโสติ  อตฺโถ ฯ  ขุรสฺส  นาโทติ  ตุรงฺคาน  ขุรนิปาตสทฺโท ฯ 
กิ ฺจาป  อสฺสา  อากาเสน  คจฺฉนฺติ  มธุรสฺส  ปน  
ขุรนิปาตสทฺทสฺส  อุปลทธฺิเหตุภูเตน  กมฺมุนา  เตส  ขุรนิกฺเขเป   
ขุรนิกฺเขเป  ปฏิฆาโต  ลพฺภตีติ  วทนฺติ ฯ  อภิหึสนาย  จาติ  
อสฺสาน  อธิกหึสเนน  จ  อนฺตรนฺตรา  อสฺเสหิ  ปวตฺติตเหสเนน   
จาติ  อตฺโถ ฯ  อภิเหสนาย  จาติ  เกจิ  ปนฺติ ฯ  สมิตสฺสาติ   
สมุทิตสฺส  ทพฺิพชนสฺส  โฆโส  จ  สุวคฺคุ  สุมธุร  สุยฺยติ ฯ   
กึ  วิยาติ  อาห  คนฺธพฺพตูริยานิ  วิจิตฺรสวเนติ  จิตฺรลตาวเน   
คนฺธพฺพเทวปุตฺตาน  ป ฺจงฺคิกตูริยานิ  วิย ฯ  ตูริยสนฺนิสฺสิโต  หิ   
สทฺโท  ตูริยานีติ  วุตฺโต  นิสฺสยโวหาเรน ฯ  คนฺธพฺพตูริยาน  จ   
วิจิตฺรสวเนติ  จ  ปาโ  ตูริยาน ฺจ  อิติ  อนุนาสิก  อาเนตฺวา   
โยเชตพฺพ ฯ  อปเร  คนฺธพฺพตูริยานิ  วิจิตฺรปวเนติ  ปนฺติ ฯ   
        รเถ   ิตาตาติ  รเถ   ิตา  เอตา ฯ  มิคมนฺทโลจนาติ   
มิคจฺฉาปกาน  วิย  มุทุสนิิทฺธทิฏ ินิปาตา ฯ  อาฬารปมฺหาติ   
พหลสงฺคตปขุมา  โคปขุมาติ  อตฺโถ ฯ  หสิตาติ  ปหสิตา ฯ 
ปหสิตมุขาติ  อตฺโถ ฯ  ปยวทาติ  ปยวาทินิโย ฯ  เวฬุริย- 
ชาลาวตตาติ  เวฬุริยมณิมเยน  ชาเลน  ฉาทิตสรีรา ฯ  ตนุจฺฉวาติ 
สุขุมจฺฉวิโย ฯ  สเทวาติ  สทา  เอว  สพฺพกาลเมว ฯ  คนฺธพฺพ- 
สุรคฺคปูชิตาติ  คนฺธพฺพเทวตาหิ  เจว  อปราหิ  จ  อคฺคเทวตาหิ    
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ลทฺธปูชา ฯ   
        ตา  รตฺตรตฺตมฺพรปตวาสสาติ  รชนียรูปา  จ  รตฺตปตวตฺถา 
จ ฯ  อภิรตฺตโลจนาติ  วิเสสโต  รตฺตราชีหิ  อุปโสภิตนยนา ฯ 
กุเล  สชุาตาติ  สินฺธวกุเล  สชุาตา  วิสิฏเทวนิกาเย  สมฺภวา ฯ   
สุตนูติ  สุนฺทรสรีรา ฯ  สจิุมฺหิตาติ  สุทฺธสิตกรณา ฯ   
        ตา  กมพฺุเกยูรธราติ  สุวณฺณมยเกยูรธรา ฯ  สมุชฺฌิมาติ   
วิลคฺคมชฺฌา ฯ  อูรถุนูปปนฺนาติ  สมฺปนฺนอูรุถนา  กทลิขนฺธสทิสอูรุ  
เจว  สมุคฺคสทิสถนา  จ ฯ  วฏฏงฺคุลิโยติ  อนุปุพฺพโต  
วฏฏงฺคุลิโย ฯ  สุขุมาติ  สุนฺทรมุขา  ปมุทิตมุขา  วา ฯ  สุทสฺสนาติ   
ทสฺสนียา ฯ   
        อ ฺาติ  เอกจฺจา ฯ  สุเวณีติ  สนฺุทรเกสเวณิโย ฯ  สุสูติ   
ทหรา ฯ  มิสสฺเกสิโยติ  รตฺตมาลาทีหิ  มิสฺสิตเกสวฏฏิโย ฯ 
กถ  สม  วิภตฺตาหิ  ปภสฺสราหิ  จาติ  สม  อ ฺม ฺสทิส   
นานาวิภตฺติวเสน  วิภตฺตาหิ  สุวณฺณจีราทิขจิตาหิ   
อินฺทนีลมณิอาทโย  วิย  ปภสฺสราหิ  เกสวฏฏีหิ  มสิฺสิตเกสิโยติ   
โยชนา ฯ  อนุพฺพตาติ  อนุกูลกิริยา ฯ  ตาติ  อจฺฉราโย ฯ   
        จนฺทนสารโวสิตาติ  สารภูเตน  ทิพฺพจนฺทเนน  อุลลฺิตฺตา   
วิจฺฉุริตา ฯ   
        กณฺเสูติ  อาทินา  คีวูปคหตฺถูปคปาทูปคสีสูปคาทิอาภรณานิ   
ทสฺเสติ ฯ  โอภาสยนฺตีติ  กณฺเสุ  ยานิ  ปฬนฺธนานิ ฯ  เตหิ    
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โอภาสยนฺตีติ  โยชนา ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ  อพฺภุทฺทยนฺติ   
อภิอุคฺคจฺฉนฺโต  อพฺภุทฺทสนฺติป  ปาโ  โสเยว  อตฺโถ ฯ  
สารทิโกติ  สรทกาลิโก ฯ  ภาณุมาติ  สูริโย ฯ  โส  หิ   
อพฺภาทิโทสวิรเหน  ทสป  ทิสา  สุฏ ุ  โอภาเสติ ฯ   
        วาตสฺส  เวเคน  จาติ  มนุ ฺคนฺธูปหาร  สทฺทปูหาร ฺจ   
กโรนฺเตน  อุปหรนฺเตน  วิย  วายนฺเตน  วาตสฺส  เวเคน   
รถตุรงฺคเวเคน  จ ฯ  มุ ฺจนฺตีติ  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ  รุจิรนฺติ   
ป ฺจงฺคิกตูริยานิ  วิย  อุปรูปริ  รุจิทายก ฯ  สุจินฺติ   
สุทฺธ  อสสฏ ฯ  สุภนฺติ  มนุ ฺ ฯ  สพฺเพหิ  วิ ฺ ูหิ  
สุตพฺพรูปนฺติ  สพฺเพหิป  วิ ฺ ุชาติเกหิ  คนฺธพฺพสมย ฺ ูหิ   
โสตพฺพ  สวนีย  อุตฺตมสภาว  โฆส  มุ ฺจนฺตีติ  โยชนา ฯ   
        อุยฺยานภูมฺยาติ  อุยฺยานภูมิย ฯ  ทวุทฺธโตติ  ทวีฺหิ  อทฺธปสเฺสหิ ฯ   
ทุภโต  จ   ิตาติป  ปนฺติ  โสเยวตฺโถ ฯ  รถาติ  รเถ ฯ   
นาคาติ  นาเค ฯ  อุปโยคตฺเถ  หิ  เอต  ปจฺจตฺตวจน ฯ  สโรติ   
รถนาคตูริยานิ  ปฏิจฺจ  นพฺิพตฺโต  สโร ฯ  เทวินฺทาติ  เทวปุตฺต   
อาลปติ ฯ  วีณา  ยถา  โปกฺขรปตฺตพาหุภีติ  ยถา  วีณา  
สมฺมเทว  โยชิเตหิ  โทณิปตฺตพาหุทณฺเฑหิ  ต  ต  
มุจฺฉนานุรูป  อวฏ ิเตหิ  วาทิยมานา  สุณนฺต  ชน  
ปโมเทติ  เอว  ต  รถาทโย  อตฺตโน  สเรน  ปโมทยนฺติ ฯ   
สุสิกฺขิตภาเวน  โปกฺขรภาว  สุนฺทรภาว  ปตฺเตหิ   
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วีณาวาทกสฺส  หตฺเถหิ  ปวาทิตา  วีณา  ยถา  มหาชน  ปโมเทติ  
เอว  ต  รถาทโย  อตฺตโน  สเรน  ปโมทยนฺตีติ ฯ   
        อิมาสุ  วีณาสูติ  คาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  อิมาสุ  
อุชุโกฏิวงฺกพฺรหตีนนฺทินีติ  สรอาทิเภทาสุ  พหูสุ  วีณาสุ   
สินิทฺธมธุรสฺสรตาย  วคฺคูสุ  ตโต  เอว  มนุ ฺรูปาสุ  ทหเยริต   
หทยงฺคม  หทยหารินี  ปตึ  ปตินิมิตฺต  ปวชชฺมานาสุ  ปวาทิยมานาสุ   
อจฺฉรา  เทวก ฺา  ปติเวคุกฺขิตฺตตาย  อตฺตโน  สสุิกฺขิตตาย  จ   
ทิพฺพปทุเมสุ  ภมนฺติ  นจฺจ  ทสฺเสนฺติโย  ส ฺจรนฺติ ฯ   
        อิมานีติ  อิท  ปจฺเจก  โยเชตพฺพ  อิมานิ  คีตานิ  อิมานิ  วาทิตานิ   
อิมานิ  นจฺจานิ  จาติ ฯ  สเมนฺติ  เอกโตติ  เอกชฺฌ  สมรสานิ  โหนฺติ  
ฯ  อถ  วา  สเมนฺติ  เอกโตติ  เอกโต  เอกชฺฌ  สมานิ  สมรสานิ   
กโรนฺติ  ตนฺติสฺสร  คีตสฺสเรน  คีตสฺสร ฺจ  ตนฺติสฺสเรน   
สสนฺทนฺติโย  นจฺจเนน  ยถาธิคเต  หสฺสาทิรเส  อปริหาเปนฺติโย   
สเมนฺติ  สมาเนนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อเถตฺถ  นจฺจนฺติ  อเถตฺถ  อจฺฉรา   
โอภาสยนฺตีติ  เอว  คีตาทีนิ  สมรเส  กโรนฺติโย  อถ  อ ฺา   
เอกจฺจา  อจฺฉรา  เอตฺถ  เอตสฺมึ  ตว  รเถ  นจฺจนฺติ  อถ  อ ฺา   
วริตฺถิโย  อุตฺตมิตฺถิโย  นจฺจ  ปสฺสนฺติโย  อตฺตโน  สรีโรภาเสน  เจว   
วตฺถาภรณโอภาเสน  จ  เอตฺถ  เอตสฺมึ  ปเทเส  อุภโต  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ   
ทสป  ทิสา  เกวล  โอภาสยนฺติ  วิชโฺชตยนฺตีติ  อตฺโถ ฯ    
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        โสติ  โส  ตฺว  เอวภูโต ฯ  ตูริยคณปฺปโพธโนติ   
ทิพฺพตูริยสมูเหน  กตปติปโพธโน ฯ  มหียมาโนติ  ปูชียมาโน ฯ 
วชิราวุโธริวาติ  อินฺโท  วิย ฯ   
        อุโปสถ  ก  วา  ตุว  อุปาวสีติ  อ ฺเหิป  อุโปสโถ 
อุปวสียติ  ตฺว  ก  วา  กีทสิ  นาม  อุโปสถ  อุปวสีติ 
ปุจฺฉติ ฯ  ธมฺมจริยนฺติ  ทานาทิปุ ฺปฏิปตฺตึ ฯ  วตนฺติ 
วตสมาทาน ฯ  อภิโรจยีติ  อภิโรเจสิ  รุจฺจิตฺวา  ปูเรสีติ   
อตฺโถ ฯ  อภิราธยีติป  ปาโ  สาเธสิ  นิปฺผาเทสีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทนฺติ  นิปาตมตฺต  อิท  วา  ผผนติฺ  อธิปฺปาโย ฯ  อภิโรจเสติ   
อภิภวิตฺวา  วิชฺโชตส ิฯ   
        เอว  มหาเถเรน  ปฏุโ  เทวปุตฺโต  ตมตฺถ  อาจิกฺขิ ฯ 
เตน  วุตฺต   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ   
                ชติินฺทฺริย  พุทธฺมโนมนิกฺกม   
                นรุตฺตม  กสฺสปมคฺคปุคฺคล   
                อวาปุรนฺต  อมตสฺส  ทฺวาร   
                เทวาติเทว  สตปุ ฺลกฺขณ ฯ   
                ตมทฺทส  กุ ฺชรโมฆติณฺณ   
                สวุณฺณสิงฺคีนทพิมฺพสาทิส    
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                ทสิฺวาน  ต  ขิปฺปมหุ  สุจีมโน   
                ตเมว  ทิสฺวาน  สุภาสิตทฺธช ฯ   
                ตมนฺนปาน  อถ  วาป  จีวร   
                สจึุ  ปณีต  รสสา  อุเปต   
                ปปฺุผาภิกิณฺณมฺหิ  สเก  นิเวสเน   
                ปติฏเปสึ  ส  อสงฺคมานโส ฯ   
                ตมนฺนปาเนน  จ  จีวเรน  จ   
                ขชฺเชน  โภชฺเชน  จ  สายเนน  จ   
                สนฺตปฺปยิตฺวา  ทฺวิปทานมุตฺตม   
                โส  สคฺคโส  เทวปุเร  รมามห ฯ   
                เอเตนุปาเยน  อิม  นิรคฺคล   
                ย ฺ  ยชิตฺวา  ติวิธ  วิสุทฺธ   
                ปยายห  มานุสก  สมุสฺสย   
                อินฺทูปโม  เทวปุเร  รมามห ฯ   
                อายุ ฺจ  วณฺณ ฺจ  สุข  พล ฺจ   
                ปณีตรูป  อภิกงฺขตา  มุนิ   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  พหุ  สุสงฺขต   
                ปติฏเปตพฺพมสงฺคมานเส ฯ   
                นยิมสฺมึ  โลเก  ปรสฺม ึ วา  ปน   
                พุทฺเธน  เสฏโว  สโม ว  วิชฺชติ    
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                อาหุเนยฺยาน  ปรมาหุตึ  คโต   
                ปุ ฺตฺถิกาน  วิปุลปฺผเลสินนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ชติินฺทฺริยนฺติ  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  โพธิมูเลเยว   
อคฺคมคฺเคน  ชิตตฺตา  นิพฺพิเสวนภาวสฺส  กตตฺตา  ชติินฺทฺริย  
อภิ ฺเยฺยาทีน  อภิ ฺเยฺยาทิภาวโต  อนวเสสโต  อภิสมฺพุทฺธตฺตา   
พุทฺธ ฯ  ปรปิุณฺณวีริยตาย  อโนมนกิกฺม  จตุรงฺคสมนฺนาคตสฺส   
วีริยสฺส  จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานสฺส  จ  ปาริปูริยาติ  อตฺโถ ฯ   
นรุตฺตมนฺติ  นราน  อุตฺตม  ทฺวิปทุตฺตม ฯ  กสฺสปนฺติ  ภควนฺต   
โคตฺเตน  วทติ ฯ  อวาปุรนฺต  อมตสฺส  ทฺวารนฺติ  โกณาคมนสฺส   
ภควโต  สาสนนฺตรธานโต  ปภุติ  ปหติ  นิพฺพานมหานครสฺส   
ทฺวาร  อริยมคฺค  วิวรนฺต ฯ  เทวาติเทวนฺติ  สพฺเพสมฺป  เทวาน   
อติเทว ฯ  สตปุ ฺลกฺขณนฺติ  อเนกสตปุ ฺวเสน  นิพฺพตฺต-   
มหาปุริสลกขฺณ ฯ   
        กุ ฺชรนฺติ  กิเลสปฏิสตฺตุนิมฺมทฺทเนน  กุ ฺชรสทิส   
มหานาคนฺติ  อตฺโถ ฯ  จตุนฺน  โอฆาน  สสารมโหฆสฺส  ตริตตฺตา  
โอฆติณฺณ ฯ  สุวณฺณสิงฺคีนทพิมฺพสาทิสนฺติ  สิงฺคีสุวณฺณชมฺพุนท- 
สุวณฺณรูปสทิส  ก ฺจนสนฺนิภตฺตจนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทสิฺวาน  ต  
ขิปฺปมหุ  สุจีมโนติ  ต  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา  ขิปฺป  ตาวเทว   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควาติ  ปสาทวเสน  กิเลสมลาปคมเนน  สุจิมโน   
วิสุทฺธมโน  อโหสึ  ต ฺจ  โข  ตเมว  ทิสฺวาน  ต  ทิสฺวา  เอว ฯ    
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สุภาสิตทฺธชนฺติ  ธมฺมทฺธช ฯ   
        ตมนฺนปานนฺติ  ตมฺหิ  ภควติ  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ ฯ  อถ  
วาป  จีวรนฺติ  อถ  จีวรมฺป ฯ  รสสา  อุเปตนฺติ  รเสน  อุเปต 
สาทุรส  อุฬารนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปุปฺผาภิกิณฺณมฺหีติ  คนฺถิเตหิ  จ   
อคนฺถิเตหิ  จ  ปุปฺเผหิ  โอลมฺพนวเสน  สนฺถรณวเสน  จ  
อภิกิณฺเณ ฯ  ปติฏเปสินฺติ  ปฏิปาเทสึ  อทาสึ ฯ  อสงฺคมานโสติ   
กตฺถจิ  อลคฺคจิตฺโต  โส  อหนฺติ  โยชนา ฯ   
        สคฺคโสติ  อปราปรปูปตฺติวเสน  สคฺเค  สคฺเค  ตตฺถาป  จ   
เทวปุเร  สุทสฺสนมหานคเร ฯ  รมามีติ  กฬีามิ  โมทามิ ฯ   
        เอเตนุปาเยนาติ  โคปาลพฺราหฺมณกาเล  สสาวกสงฺฆสฺส   
กสฺสปสฺส  ภควโต  ยถา  อสทิสทาน  อทาสึ  เอเตน  
อุปาเยน ฯ  อิม  นิรคฺคล  ย ฺ  ยชิตฺวา  ติวิธ  วิสุทธฺนฺติ   
อนาวฏทฺวารตาย  มุตฺตจาคตาย  จ  นิรคฺคล  ตีสุป  กาเลสุ  ตีหิ   
ทฺวาเรหิ  กรณการาปนานุสฺสรณวิธีหิ  สมฺปนฺนตาย  ติวิธ  ตตฺถ   
สงฺกิเลสาภาเวเนว  วิสุทฺธ  อปริมิตธนปริจฺจาคภาเวน  มหาจาคตาย   
ย ฺ  ยชิตฺวา  มหาทาน  ทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ต  ปน  ทาน  จิรกตมฺป   
เขตฺตวตฺถุจิตฺตาน  อุฬารตาย  อนฺตรนตฺรา  อนุสฺสรเณน  อตฺตโน   
ปากฏ  อาสนฺน  ปจฺจกฺข  วิย  อุปฏ ิต  คเหตฺวา  อาห  อิมนฺติ ฯ   
เอว  เทวปุตฺโต  อตฺตนา  กตกมฺม  เถรสฺส  กเถตฺวา  อิทานิ    
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        ตาทิสาย  สมฺปตฺติยา  ปเรป  ปติฏาเปตุกามต  ตถาคเต  จ   
อุตฺตม  อตฺตโน  ปสาทพหุมาน  ปเวเทนฺโต  อายุ ฺจ   
วณฺณ ฺจาติอาทินา  คาถาทฺวยมาห ฯ  ตตฺถ อภิกงฺขตาติ อิจฺฉนฺเตน ฯ 
มุนีติ  เถร  อาลปติ ฯ   
        นยิมสฺม ึ โลเกติ  เทวปุตฺโต  อตฺตโน  ปจฺจกฺขภูต  โลก  วทติ ฯ   
ปรสฺมินฺติ  ตโต  อ ฺสฺมึ ฯ  เอเตน  สพฺเพป  สเทวเก  
โลเก  ทสฺเสติ ฯ  สโมว  วิชฺชตีติ  เสฏโ  ตาว  ติฏตุ  
สโม  เอว  น  วิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  อาหุเนยฺยาน  ปรมาหุตึ   
คโตติ  อิมสฺมึ  โลเก  ยตฺตกา  อาหุเนยฺยา  นาม  เตสุ  สพฺเพสุ   
ปรมาหุตึ  ปรม  อาหุเนยฺยภาว  คโต ฯ  ทกฺขิเณยฺยาน  ปรมคฺคต   
คโตติ  วา  ปาโ  ตตฺถ  ปรมคฺคตนฺติ  ปรม  อคฺคภาว   
อคฺคทกฺขิเณยฺยภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ  เกสนฺติ  อาห   
ปุ ฺตฺถิกาน  วิปุลปฺผเลสินนฺติ  ปุ ฺเน  อตฺถิกาน  วิปุล  
มหนฺต  ปุ ฺผล  อิจฺฉนฺตาน  ตถาคโต  เอว  โลกสฺส   
ปุ ฺกฺเขตฺตนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  เกจิ  ปน  อาหุเนยฺยาน   
ปรมคฺคต  คโตติ  ปนฺติ ฯ โสเยว  อตฺโถ ฯ   
        เอว  กเถนฺตเมว  ต  เถโร  กลฺลจิตฺต  มุทุจิตฺต  วินีวรณจิตฺต   
อุทคฺคจิตฺต  ปสนฺนจิตฺต ฺจ  ตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ  โส   
สจฺจปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  อถ  เถโร  มนุสฺสโลก   
อาคนฺตฺวา  ภควโต  ตมตฺถ  อตฺตนา  จ  เทวปุตฺเตน  จ    
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กถิตนิยาเมเนว  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  มตมฺถ  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา   
สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  
สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                                มหารถวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                อิติ  ปรมตฺถทปีนิยา  ขุทฺทกฏกถาย  วิมานวตฺถุสฺมึ   
                                จุทฺทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
                ป ฺจมสฺส  มหารถวคฺคสฺส  อตฺถวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                __________________  
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                                  ฉฏโ  ปายาสิกวคฺโค   
                                ปมอคาริยวิมานวณฺณนา   
        ยถา  วน  จิตฺตลต  ปภาสตีติ  ปมอคาริยวิมาน ฯ  ตสฺส 
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน 
สมเยน  ราชคเห  เอก  กลุ  อุภโตปสนฺน  โหติ   
สีลาจารสมฺปนฺน  โอปานภูต  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน ฯ  เต  เทฺว   
ชยมฺปติกา  รตนตฺตย  อุทฺทิสฺส  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต 
จุตา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺตึสุ  เตส  ทฺวาทสโยชนิก  กนกวิมาน  
นิพฺพตฺติ ฯ  เต  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺติ ฯ  อถายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโนติอาทิ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
                ยถา  วน  จิตฺตลต  ปภาสติ   
                อุยยฺานเสฏ  ติทสานมุตฺตม   
                ตถูปม  ตุยฺหมิท  วิมาน   
                โอภาสย  ติฏติ  อนฺตลิกฺเข ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
เถโร  ปุจฺฉิ ฯ    
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        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห ฺจ  ภริยา  จ  มนุสฺสโลเก   
                โอปานภูตา  ฆรมาวสิมฺห   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺตา   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทมฺห ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  ต  ภิกขฺุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อตฺตโน  สมปฺตฺตึ  พฺยากาสิ ฯ  คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ   
                ปมอคาริยวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ____________    
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                          ทุติยอคาริยวิมานวณฺณนา   
        ยถา  วน  จิตฺตลตนฺติ  ทุติยอคาริยวิมาน ฯ  เอตฺถาป  
อฏ ุปฺปตฺติ  อนนฺตรสทิสา ว ฯ   
                ยถา  วน  จิตฺตลต  ปภาสติ   
                อุยยฺานเสฏ  ติทสานมุตฺตม   
                ตถูปม  ตุยฺหมิท  วิมาน   
                โอภาสย  ติฏติ  อนฺตลิกเฺข ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ 
เถโร  ปุจฺฉิ    
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ           ยสสฺ  กมฺมสฺสิท  ผล  
                อห ฺจ  ภริยา  จ  มนุสฺสโลเก   
                โอปานภูตา  ฆรมาวสิมฺห   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺตา   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทมฺห ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธมิชฌฺติ 
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ  
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        เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว 
        วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ  ฯ 
อตฺตโน  สมปฺตฺตึ  พฺยากาสิ ฯ  คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ   
                ทติุยอคาริยวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ผลทายกวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณนฺติ  ผลทายกวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน จ  
สมเยน  ร ฺโ  พิมฺพิสารสฺส  อกาเล  อมฺพผลานิ  ปริภุ ฺชิตุ   
อิจฺฉา  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  อารามปาล  อาห  มยฺห  โข  ภเณ   
อมฺพผเลสุ  อิจฺฉา  อุปฺปนฺนา  ตสฺมา  อมฺพานิ  เม  อาเนตฺวา  
เทหีติ ฯ  เทว  นตฺถ ิ อมฺเพสุ  อมฺพผล  อปจาห  ตถา  กโรมิ  
สเจ  เทโว  กิ ฺจิ  กาล  อาคเมติ  ยถา  อมฺพา  นจิรสฺเสว   
ผล  คณฺหนฺตีติ ฯ  สาธุ  ภเณ  ตถา  กโรหีติ ฯ  อารามปาโล  
อาราม  คนฺตฺวา  อมฺพรุกฺขมูเลสุ  ปสุ  อปเนตฺวา  ตาทิส  ปสุ  
อากิริ  ตาทิส ฺจ  อุทก  อาสิ ฺจิ  ยถา  นจิรสฺเสว  อมฺพรุกฺขา   
สจฺฉินฺนปตฺตา  อเหสุ ฯ  อถ  น  ปสุ  อปเนตฺวา  
ผารุสกกสฏมิสฺสก  ปากติก  ปสุ  อากิริตฺวา  สาธุก  อุทก  
อทาสิ ฯ  ตทา  อมฺพรุกฺขา  นจิเรเนว  โกรกิตา  ปลฺลวิตา   
กุฑุมลกชาตา  หุตฺวา  ปุปฺผึสุ  อถ  สลาฏกชาตา  หุตฺวา   
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ผลานิ  คณฺหึสุ ฯ  ตตฺเถกสฺมึ  อมฺพรุกฺเข  ปมตร  จตฺตาริ  
ผลานิ  มโนสิลาจุณฺณป ฺชรวณฺณานิ  สมฺปนฺนคนฺธรสานิ  
ปริณตานิ  อเหสุ ฯ   
        โส  ตานิ  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺสามีติ  คจฺฉนฺโต  
อนฺตรามคฺเค  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน  ปณฺฑาย  จรมาน  
ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อิมานิ  อมฺพานิ  อคฺคผลภูตานิ  อิมสฺส  อยฺยสสฺ   
ทสฺสามิ  กาม  ม  ราชา  หนตุ  วา  ปพฺพาเชตุ  วา  ร ฺโ  
หิ  ทินฺเน  ทฏิธมฺเม  ปูชามตฺต  อปฺปมตฺตก  ผล  อยฺยสฺส  
ทินฺเน  ปน  ทิฏธมฺมิกมฺป  สมฺปรายกิมฺป  อปริมาณผล  
ภวิสฺสตีติ ฯ  เอว  ปน  จินเฺตตฺวา  ตานิ  ผลานิ  เถรสฺส   
ทตฺวา  ราชาน  อุปสงฺกมตฺิวา  ร ฺโ  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ 
ต  สุตฺวา  ราชา  ราชปุริเส  อาณาเปสิ  วีมสถ  ตาว  
ภเณ  ยถาย  อาหาติ ฯ  เถโร  ปน  ตานิ  ผลานิ  ภควโต   
อุปนาเมสิ ฯ  ภควา  เตสุ  เอก  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  
เอก  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  เอก  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ทตฺวา 
เอก  อตฺตนา  ปริภุ ฺชิ ฯ  ปุริสา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  
อาโรเจสุ ฯ   
        ราชา  ต  สุตฺวา  ธีโร  วตาย  ปุริโส  โย  อตฺตโน 
ชีวิตมฺป  ปรจฺิจชิตฺวา  ปุ ฺปสุโต  อโหสิ  อตฺตโน  ปริสฺสม ฺจ 
านคตเมว  อกาสีติ  ตุฏจิตฺโต  ตสฺส  เอก  คามวร  วตฺถา-  
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ลงฺการาทีนิ  จ  ทตฺวา  ย  ตยา  ภเณ  อมฺพผลทาเนน  
ปุ ฺ  ปสุต  ตโต  เม  ปตฺตึ  เทหีติ  อาห ฯ  โส  เทมิ  
ยถาสุข  ปตฺตึ  คณฺหาหีติ  อโวจ ฯ  อารามปาโล  อปรภาเค 
กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชฺช ิฯ  ตสฺส  โสฬสโยชนิก  
กนกวิมาน  นิพฺพตฺติ  สตฺตสตกูฏาคารปฏิมณฺฑิต ฯ  ต  ทิสฺวา   
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปุจฺฉิ   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  โสฬส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                อฏฏกา  สกิฺขิตา  สาธุรูปา   
                ทพฺิพา  จ  ก ฺา  ติทสจรา  อุฬารา   
                นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนติฺ ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต    
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        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                ผลทายี  ผล  วิปุล  ลภติ   
                ททมุชุคเตสุ  ปสนฺนมานโส   
                โส  หิ  ปโมทติ  สคฺคคโต  ติทิเว   
                อนุโภติ  จ  ปุ ฺผล  วิปุล ฯ   
        ตเววาห  มหามุนิ          อทาสึ  จตุโร  ผเล ฯ   
                ตสฺมา  หิ  ผล  อลเมว  ทาตุ   
                นจฺิจ  มนุสฺเสน  สุขตฺถิเกน   
                ทพฺิพานิ  วา  ปตฺถยตา  สขุานิ   
                มนุสฺสโสภคฺคตมิจฺฉตา  วา ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ  เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  ต  ภิกขฺุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  ยมกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
โสปสฺส  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อฏฏกาติ  เอเกกสฺมึ  กฏูาคาเร  อฏฏกา  
จตุสฏ ิปริมาณา ฯ  สาธุรูปาติ  รูปสมฺปตฺติยา  จ  สีลาจาร- 
สมฺปตฺติยา  จ  สิกฺขาสมฺปตฺติยา  จ  สนฺุทรสภาวา ฯ  ทิพฺพา  
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จ  ก ฺาติ  เทวจฺฉราโย ฯ  ติทสจราติ  ติทเสสุ  สุขาจารา   
สุขวิหารินิโย ฯ  อุฬาราติ  อุฬารวิภวา ฯ   
        ผลทายติี  อตฺตนา  อมฺพผลสฺส  ทนิฺนตฺตา  อตฺตาน  สนฺธาย   
วทติ ฯ  ผลนติฺ  ปุ ฺผล ฯ  วิปุลนฺติ  มหนฺต  ลภติ  มนุสฺสโลเก   
ปติฏ ิโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  ททนฺติ  ททนฺโต  ทานเหตุ ฯ  อุชุคเตสูติ   
อุชุปฏิปนฺเนสุ ฯ  สคฺคคโตติ  อุปฺปชฺชนวเสน  สคฺค  คโต  ตตฺถาป   
ติทิเว  ตาวตึสภวเน  อนุโภติ  จ  ปุ ฺผล  วิปลุ  ยถาห  เอว   
อ ฺโปติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  จตุนฺน  ผลาน  ทานมตฺเตน  อีทิสี  
สมฺปตฺติ  อธิคตา  ตสฺมา ฯ  อลเมว  ยตฺุตเมว ฯ  นิจฺจนฺติ  
สพฺพกาล ทิพฺพานีติ  เทวโลกปริยาปนฺนานิ ฯ  มนุสฺสโสภคฺคตนฺติ  
มนุสฺเสสุ  สภุคภาว ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ผลทายกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________  
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                         ปมอุปสฺสยทายกวิมานวณฺณนา   
        จนฺโท  ยถา  วิคตวลาหเก  นเภติ  ปมอุปสฺสยทายก- 
วิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  
เวฬุวเน ฯ  เตน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  คามกาวาเส  
วสฺส  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺโส  ปวาเรตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตุ  ราชคห   
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  สาย  อ ฺตร  คาม  ปวิสิตฺวา  
วสนฏาน  ปริเยสนฺโต  อ ฺตร  อุปาสก  ทิสฺวา  ปุจฺฉิ  
อุปาสก  อิมสฺมึ  คาเม  อตฺถิ  กิ ฺจิ  ปพฺพชิตาน   
วสนโยคฺคฏานนฺติ ฯ  อุปาสโก  ปสนฺนจิตฺโต  เคห  
คนฺตฺวา  ภริยาย  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  เถรสฺส  วสนโยคฺค  าน   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ตตฺถ  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ปาโททก   
ปาทป  อุปฏเปตฺวา  เถร  ปเวเสตฺวา  ตสฺมึ  ปาเท  โธวนฺเต 
ปทีป  อุชชฺาเลตฺวา  ม ฺเจ  ปจฺจตฺถรณานิ  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ  
สฺวาตนาย  จ  นิมนฺเตตฺวา  เถรสฺส  ทุติยทิวเส  โภเชตฺวา  
ปานกตฺถาย  คุฬปณฺฑ ฺจ  ทตฺวา  เถร  คจฺฉนฺต  อนุคนฺตฺวา   
นิวตฺติ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  สห  ภรยิาย  กาล  กตฺวา  
ตาวตึสภวเน  ทฺวาทสโยชนิเก  กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  
ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ทฺวีห ิ คาถาหิ  ปฏปิุจฺฉิ   
                จนฺโท  ยถา  วิคตวลาหเก  นเภ   
                โอภาสย  คจฺฉติ  อนฺตลิกฺเข    
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                ตถูปม  ตุยฺหมิท  วิมาน   
                โอภาสย  ติฏติ  อนฺตลิกฺเข ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
โส  เทวปุตฺโต  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห ฺจ  ภริยา  จ  มนุสฺสโลเก   
                อุปสฺสย  อรหโต  อทมฺห   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺตา   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทมฺห ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ         เตน  เม  อิธมิชฺฌติ 
                                        ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  คาถาสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ปมอุปสฺสยทายกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________  
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                        ทุติยอุปสสฺยทายกวิมานวณฺณนา   
        สูรโิย  ยถา  วิคตวลาหเก  นเภติ  ทุติยอุปสฺสยทายกวิมาน ฯ   
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  
เตน  สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  คามกาวาเส  วสฺส  วสิตฺวา  
ภควนฺต  ทสฺสนาย  ราชคห  อุทฺทิสฺส  คจฺฉนฺตา  สาย   
อ ฺตร  คาม  สมฺปาปุณึสุ ฯ  เสส  อนนฺตรวิมานสทิสเมว ฯ   
                สรูิโย  ยถา  วิคตวลาหเก  นเภ ฯเปฯ   
        ยถา  เหฏา  ปุริมวิมาน  ตถา  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ   
                ทติุยอุปสฺสยทายกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ภิกฺขาทายกวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณ  วิมานนฺติ  ภิกฺขาทายกวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน  
สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน   
อ ฺตร  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏโ  เอกสฺส  ฆรทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  ตตฺถ 
อ ฺตโร  ปุริโส  โธตหตฺถปาโท  ภุ ฺชิสฺสามีติ  นิสินฺโน  โภชน 
อุปเนตฺวา  ปาติยา  ปกฺขิตฺเต  ต  ภิกฺขุ  ทิสฺวา  ปาติยา  ภตฺต  
ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปตฺเต  อากิรนฺโต  เตน  เอกเทสเมว  เทหีติ   
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วุตฺโตป  สพฺพเมว  อากิริ  โส  ภิกฺขุ  อนุโมทน  วตฺวา  
ปกฺกามิ ฯ  โส  ปุรโิส  ฉาตชฺฌตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  มยา  อภุ ฺชิตฺวา 
ภตฺต  ทินฺนนฺติ  อนุสฺสรนฺโต  อุฬาร  ปติโสมนสฺส  ปฏิลภิ ฯ 
โส  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  ทฺวาทสโยชนิเก   
กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร   
เทวจาริก  จรนฺโต  มหติยา  เทวิทฺธิยา  วิโรจมาน  ทสิฺวา  
อิมาหิ  คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว 
                                ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ          ยสสฺ  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                ทสิฺวาน  ภิกฺขุ  ตสิต  กิลนฺต   
                เอกาห  ภิกฺข  ปฏิปาทยิสฺส   
                สมงฺคิ  ภตฺเตน  ตทา  อาสึ ฯ    
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                เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  เอกาห  ภิกฺขนฺติ  เอก  อห  ภิกฺขามตฺต  เอก  
ภตฺตวฑฺฒิตกนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิปาทยิสฺสนฺติ  ปฏิปาเทสึ  อทาสึ ฯ  
สมงฺคิ  ภตฺเตนาติ  ภตฺเตน  สมงฺคีภูต  ลทฺธภิกฺขนฺติ  อตฺโถ ฯ 
เอว  มหาเถโร  เตน  เทวปุตฺเตน  อตฺตโน  สุจริตกมฺเม  ปกาสิเต   
สปริวารสฺส  ตสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา  มนุสฺสโลกมาคโต  ต  ปวตฺตึ   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  กเถสิ  สตฺถา  ต  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา   
สมฺปตฺตมหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  
สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                ภิกฺขาทายกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                        ยวปาลกวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณ  วิมานนฺติ  ยวปาลกวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน 
สมเยน  ราชคเห  อ ฺตโร  ทุคฺคตทารโก  ยวเขตฺต   
รกฺขติ ฯ  โส  เอกทิวส  ปาตราสตฺถาย  กุมฺมาส  ลภิตฺวา  
เขตฺต  คนฺตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามีติ  ต  กุมฺมาส  คเหตฺวา  ยวเขตฺต  
คนฺตฺวา  รุกฺขมูเล  นิสีท ิฯ  ตสฺมึ  ขเณ  อ ฺตโร  ขีณาสวตฺเถโร 
มคฺคปฺปฏิปนฺโน  อุปกฏเ  กาเล  ต  าน  ปตฺวา  ยวปาลเกน   
นิสินฺน  รกฺุขมูล  อุปสงฺกมิ  ยวปาลโก  เวล  โอโลเกตฺวา  กจฺจิ  ภนฺเต   
อาหาโร  ลทโฺธติ  อาห  เถโร  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  โส  อลทฺธภาว   
ตฺวา  ภนฺเต  อุปกฏา  เวลา  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ภุ ฺชิตุ  น  สกกฺา 
มยฺห  อนุกมปฺาย  อิม  กุมมฺาส  ปริภุ ฺชถาติ  วตฺวา  เถรสฺส  ต   
กุมฺมาส  อทาสิ ฯ  เถโร  ต  อนุกมฺปนโฺต  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  ต   
ปริภุ ฺชิตฺวา  อนุโมทน  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โสป  ทารโก   
สุทินฺน  วต  มยา  อีทิสสฺส  กุมฺมาสทาน  ททนฺเตนาติ  
จิตฺต  ปสาเทตฺวา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  
ตาวตึสภวเน  วุตฺตนเยเนว  วิมาเน  นพฺิพตฺติ ฯ  ต  
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  อิมาหิ  คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  โสฬส  โยชนานิ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 407 

        เลมที ่ 23  ยวปาลกวิมานวณฺณนา  หนา  407 
 
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ 
                ทพฺิพา  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ 
                อฏฏกา  สกิฺขิตา  สาธุรูปา 
                ทพฺิพา  จ  ก ฺา  ติทสจรา  อฬารา 
                นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนติฺ  ฯ 
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
โสป  ตสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากสิ   
                โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
                ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                        อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                        อโหส ึ ยวปาลโก   
        อทฺทส  วิรช  ภิกฺขุ                  วิปปฺสนฺนมนาวิล ฯ   
        ตสฺส  อทาสห  ภาค                  ปสนฺโน  เสหิ  ปาณิภิ   
        กุมฺมาสปณฺฑ  ทตฺวาน          โมทามิ  นนฺทเน  วเน ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา          เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 408 

        เลมที ่ 23  ปายาสิกวคฺควณฺณนา  หนา  408 
 
                อกฺขามิ  ต  ภิกขฺุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
ตตฺถ  คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ   
                        ยวปาลกวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                ปมกุณฺฑลีวิมานวณฺณนา   
        อลงฺกโต  มาลฺยธโร  สุวตฺโถติ  ปมกุณฺฑลีวิมาน ฯ  ตสฺส 
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  
สมเยน  เทฺว  อคฺคสาวกา  สปริวารา  กาสีสุ  จาริก  จรนฺตา   
สูริยตฺถงฺคมนเวลาย  อ ฺตร  วิหาร  ปาปุณึสุ ฯ  ต  ปวตฺตึ  
สุตฺวา  ตสฺส  วิหารสฺส  โคจรคาเม  อ ฺตโร  อุปาสโก  เถเร 
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปาทโธวน  ปาทพฺภ ฺชนเตล  ม ฺจป 
ปจฺจตฺถรณ  ปทีปย ฺจ  อุปเนตฺวา  สฺวาตนาย  จ  นิมนฺเตตฺวา   
ทุติยทิวเส  มหาทาน  ปวตฺเตสิ  เถรา  ตสฺส  อนุโมทน  
วตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ   
ทฺวาทสโยชนิเก  กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  อิมาหิ  คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ   
                อลงฺกโต  มลฺยธโร  สุวตฺโถ   
                สกุุณฺฑลี  กปปฺตเกสมสฺสุ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 409 

        เลมที ่ 23  ปมกุณฺฑลีวิมานวณฺณนา  หนา  409 
 
                อามุตฺตหตฺถาภรโณ  ยสสฺสี   
                ทพฺิเพ  วิมานมฺหิ  ยถาป  จนฺทิมา ฯ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                อฏฏกา  สกิฺขิตา  สาธุรูปา   
                ทพฺิพา  จ  ก ฺา  ติทสจรา  อุฬารา   
                นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนติฺ ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
โสป  ตสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                ทสิฺวาน  สมเณ  สีลวนฺเต   
                สมฺปนฺนวิชฺชาจรเณ  ยสสฺสี   
                พหุสฺสุเต  ตณฺหกฺขยูปปนฺเน   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺโต   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ        เตน  เม  อิธมิชฌฺติ 
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา        เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 410 

        เลมที ่ 23  ปายาสิกวคฺควณฺณนา  หนา  410 
 
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว 
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สกุุณฺฑลีติ  สนฺุทเรหิ  กุณฺฑเลหิ  อลงฺกตกณฺโณ ฯ   
สกุณฺฑลีติป  ปาโ  สทิส  กุณฺฑล  สกณฺุฑล  ต  อสสฺ  
อตฺถีติ  สกุณฺฑลี  ยุตฺตกุณฺฑลี  อ ฺม ฺ ฺจ  ตุยฺห ฺจ   
อนุจฺฉวิกกุณฺฑลีติ  อตฺโถ ฯ  กปฺปตเกสมสฺสูติ  สมมฺา- 
กปฺปตเกสมสฺสุ ฯ  อามุตฺตหตฺถาภรโณติ  ปฏิมุกฺกองฺคุลิยาทิ- 
หตฺถาภรโณ ฯ   
        ตณฺหกขฺยูปปนฺเนติ  ตณฺหกฺขย  อรหตฺต  นิพฺพานเมว  วา   
อุปคเต ฯ  อธิคตวนฺเตติ  อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ปมกุณฺฑลีวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                        ___________________  



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 411 

                                เลมที่  23  หนา  411 
 
                                ทุติยกุณฺฑลีวิมานวณฺณนา   
        อลงฺกโต  มลฺยธโร  สุวตฺโถติ  ทติุยกุณฺฑลีวิมาน ฯ  ตสฺส 
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  
สมเยน  เทฺว  อคฺคสาวกา  กาสีสุ  ชนปทจาริก  จรนฺตาติ 
อาทิ  สพฺพ  อนนฺตรสทิสเมว ฯ   
                อลงฺกโต  มลฺยธโร  สุวตฺโถ   
                สกุุณฺฑลี  กปปฺตเกสมสฺสุ   
                อามุตฺตหตฺถาภรโณ  ยสสฺสี   
                ทพฺิเพ  วิมานมฺหิ  ยถาป  จนฺทิมา ฯ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                อฏฏกา  สกิฺขิตา  สาธุรูปา   
                ทพฺิพา  จ  ก ฺา  ติทสจรา  อุฬารา   
                นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนติฺ ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ  
ปุจฺฉิ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                ทสิฺวาน  สมเณ  สาธุรูเป    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 412 

        เลมที ่ 23  ปายาสิกวคฺควณฺณนา  หนา  412 
 
                สมฺปนฺนวิชฺชาจรเณ  ยสสฺสี   
                พหุสฺสุเต  สีลวนฺเต  ปสนฺเน   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺโต   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ         เตน  เม  อิธมิชฺฌติ 
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา        เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ 
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว 
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ   
                ทติุยกุณฺฑลีวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                         อุตฺตรวิมานวณฺณนา   
        ยา  เทวราชสฺส  สภา  สุธมฺมาติ  อุตฺตรวิมาน ฯ  ตสฺส 
กา  อุปฺปตฺติ  ภควติ  ปรินพฺิพุเต  ธาตุวิภาเค  จ  กเต  ตตฺถ  
ตตฺถ  ถูเปส ุ ปติฏาปยมาเนสุ  ธมฺมวินย  สงฺฆายิตุ  อุจฺจินิตฺวา   
คหิเตสุ  มหากสฺสปปฺปมุเขสุ  มหาเถเรสุ  ยาว  วสสฺูปคมนา   
อ ฺเสุ  จ  เถเรสุ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปริสาย  สทธฺึ  ตตฺถ  
ตตฺถ  วสนฺเตสุ  อายสฺมา  กุมารกสฺสโป  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  
สทฺธึ  เสตพฺยนคร  คนฺตฺวา  สึสปาวเน  วสิ ฯ  อถ  ปายาสิ  
ราช ฺโ  เถรสฺส  ตตฺถ  วสนภาว  สุตฺวา  มหตา  ชนกาเยน   



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 413 

                เลมที่  23  อุตฺตรวิมานวณฺณนา  หนา  413 
 
ปริวุโต  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  นิสินฺโน  อตฺตโน   
ทิฏ ิคต  ปเวเทสิ ฯ  อถ  น  เถโร  จนฺทิมสูริยูทาหรณาทีหิ   
ปรโลกสฺส  อตฺถิภาว  ปกาเสนฺโต  อเนกวิหิตเหตูปมาลงฺกต   
ทิฏ ิคณฺ ิวินิเวน  นานานยวิจิตฺต  ปายาสิสุตฺต  เทเสตฺวา  ต   
ทิฏ ิสมฺปทาย  ปติฏาเปสิ ฯ   
        โส  วิสทฺุธทิฏ ิโก  หุตฺวา  สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกาทีน  
ทาน  เทนฺโต  อนุฬารชฺฌาสยตาย  ลูข  อทาสิ  ฆาสจฺฉาทนมตฺต   
กณาชก  พิลงฺคทุติย  สาณานิ  จ  วตฺถานิ ฯ  เอว  ปน  อสกฺกจฺจทาน   
ทตฺวา  กายสฺส  เภทา  หีนกาย  อุปปชชฺิ  จาตุมหาราชิกาน  สหพฺยต  
ฯ  ตสฺส  ปน  กิจฺจากิจฺเจสุ  ยุตฺตปฺปยตฺุโต  อุตฺตโร  นาม  มาณโว   
อโหสิ  ทาเน  พฺยาวโฏ  โส  สกฺกจฺจทาน  ทตฺวา  ตาวตึสกาย   
อุปปนฺโน  ตสฺส  ทฺวาทสโยชนิก  วิมาน  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  กต ฺ ุต   
วิภาเวนฺโต  สห  วิมาเนน  กุมารกสฺสปตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  วิมานโต   
โอรุยฺห  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  ต   
เถโร   
                ยา  เทวราชสฺส  สภา  สุธมฺมา   
                ยตฺถจฺฉติ  เทวสงฺโฆ  สมคฺโค   
                ตถูปม  ตุยฺหมิท  วิมาน   
                โอภาสย  ติฏติ  อนฺตลิกฺเข ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 414 

        เลมที ่ 23  ปายาสิกวคฺควณฺณนา  หนา  414 
 
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว ฯเปฯ   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ  
คาถาหิ  ปฏปิุจฺฉิ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  กุมารกสฺสเปน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                ร ฺโ  ปายาสิสฺส  อโหส ึ มาณโว   
                ลทฺธา  ธน  สวิภาค  อกาสึ   
                ปยา  จ  เม  สีลวนฺโต  อเหสุ   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺโต   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธมิชฌฺติ 
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา        เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ 
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว 
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ  
โสป  เทวปุตฺโต  ตสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เทวราชสฺสาติ  สกฺกสฺส ฯ  สภา  สุธมฺมาติ  เอว   
นามก  สนฺถาคาร ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺส  สภาย ฯ  อจฺฉตีติ  
นิสีทติ ฯ  เทวสงฺโฆติ  ตาวตึสเทวกาโย ฯ  สมคฺโคติ  สหิโต   
สนฺนิปติโต ฯ    
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        ปายาสิสฺส  อโหส ึ มาณโวติ  ปายาสิราช ฺสฺส  กิจฺจา- 
กิจฺจกโร  ทหรตาย  มาณโว  นาเมน  ปน  อุตฺตโร  นาม  
อโหสึ ฯ  สวิภาค  อกาสินฺติ  อหเมว  อภุ ฺชิตฺวา  ยถาลทฺธ  
ธน  ทานมุเข  ปริจฺจชนวเสน  สวิภชน  อกาสึ ฯ  อนฺน ฺจ   
ปาน ฺจ  ปริจฺจชนฺโตติ  วจนเสโส ฯ  อถ  วา  ทาน  วิปุล  
อทาสึ ฯ  กถ  สกฺกจฺจ ฯ  กีทิส  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจาติ  
โยเชตพฺพ ฯ   
                        อุตฺตรวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        อิติ  ปรมตฺถทีปนิยา  ขุทฺทกฏกถาย  วิมานวตฺถุสฺมึ   
                                ทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
        ฉฏสสฺ  ปายาสิกวคฺคสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ______________________  
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                        สตฺตโม  สุนิกฺขิตฺตวคฺโค   
                           
                          จิตฺตลตาวิมานวณฺณนา   
        ยถา  วน  จิตฺตลต  ปภาสตีติ  จิตฺตลตาวิมาน ฯ  
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ 
เตน  สมเยน  สาวตฺถิย  อ ฺตโร  อุปาสโก  ทลิทโฺท   
อปฺปโภโค  ปเรส  กมฺม  กตฺวา  ชีวติ ฯ  โส  สทโฺธ  ปสนฺโน 
ชิณฺเณ  วุฑฺเฒ  มาตาปตโร  โปเสนฺโต  อิตฺถิโย  นาม  ปติกุเล 
 ิตา  อิสฺสริย  กโรนฺติ  สสฺสุสสุราน  มนาปจารินิโย  ทลฺุลภาติ 
มาตาปตูน  จิตฺตทุกฺข  ปรหิรนฺโต  ทารปริคฺคห  อกตฺวา   
สยเมว  เน  อุปฏหติ  สีลานิ  รกฺขติ  อุโปสถ  อุปวสติ  
ยถาวิภว  ทานานิ  เทติ ฯ  โส  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  
ตาวตึเสสุ  ทฺวาทสโยชนิเก  วิมาเน  นพฺิพตฺติ ฯ  ต  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยน  คนฺตฺวา  กตกมฺม  อิมาหิ   
คาถาหิ  ปฏปิุจฺฉิ   
                ยถา  วน  จิตฺตลต  ปภาสติ   
                อุยยฺานเสฏ  ติทสานมุตฺตม   
                ตถูปม  ตุยฺหมิท  วิมาน   
                โอภาสย  ติฏติ  อนฺตลิกฺเข ฯ    
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                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว  ฯเปฯ 
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        มยฺห  ปฏุโ  วิยากาสิ          ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                ทลิทฺโท  อตาโณ  กปโณ  กมฺมกโร  อโหสึ   
                ชณฺิเณ  จ  มาตาปตโร  อภารึ   
                ปยา  จ  เม  สีลวนฺโต  อเหฺสุ   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺโต   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ   
        เตน  เม  ตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มิชฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ  
โสป  ตสฺส  พฺยากาสิ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        จิตฺตลตาวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ    
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                                นนฺทนวิมานวณฺณนา   
        ยถา  วน  นนฺทน  ปภาสตีติ  นนฺทนวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  
สมเยน  สาวตฺถิย  อ ฺตโร  อุปาสโกติอาทิ  สพฺพ   
อนนฺตรวิมานสทิส ฯ  อย  ปน  ทารปริคฺคห  กตฺวา  มาตาปตโร   
โปเสสีติ ฯ  อยเมว  วิเสโส ฯ   
                ยถา  วน  นนฺทน  ปภาสติ   
                อุยยฺานเสฏ  ติทสานมุตฺตม   
                ตถูปม  ตุยฺหมิท  วิมาน   
                โอภาสย  ติฏติ  อนฺตลิกฺเข ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว  
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว  
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน         โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ          ยสสฺ  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                ทลิทฺโท  อตาโณ  กปโณ  กมฺมกโร  อโหสึ   
                ชณฺิเณ  จ  มาตาปตโร  อภารึ   
                ปยา  จ  เม  สีลวนฺโต  อเหสุ    
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                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺโต   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ   
        เตน  เม  ตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มิชฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ  ฯ 
คาถาหิ  พฺยากาสิ ฯ  ตตฺถ  คาถาสุป  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ   
                นนฺทนวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มณิถูณวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณ  วิมานนฺติ  มณิถณูวิมาน ฯ  ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน จ   
สมเยน  สมพฺหุลา  เถรา  ภิกฺขู  อร ฺายตเน  วิหรนฺติ ฯ  
เตส  คาม  ปณฺฑาย  คมนมคฺเค  เอโก  อุปาสโก  วิสม  
สม  กโรติ ฯ กณฺฏเก  นีหรติ  คจฺฉคุมฺเพ  อปเนติ  อุทกกาเล   
มาติกาสุ  เสตุ  พนฺธติ  วิวนฏาเนสุ  ฉายารุกฺเข  โรเปติ ฯ 
ชลาสเยสุ  มตฺติก  อุทฺธรตฺิวา  เต  ปุถลุคมฺภีเร  กโรติ ฯ 
ติตฺเถ  สมฺปาเทติ  ยถาวิภว  ทาน  เทติ  สีล  รกฺขติ ฯ  
โส  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  ทฺวาทสโยชนิกา  
กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร    
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อุปสงฺกมิตฺวา  คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทว  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
โสป  ตสฺส  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน         โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ           ยสสฺ  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                        อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                        วิวเน  ปเถ  สงฺกมน  อกาสึ    
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                อารามรุกฺขานิ  จ  โรปยิสฺส   
                ปยา  จ  เม  สีลวนฺโต  อเหสุ   
                อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  ปสนฺนจิตฺโต   
                สกฺกจฺจ  ทาน  วิปุล  อทาสึ ฯ   
        เตน  เม  ตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มิชฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  วิวเนติ  อร ฺเ ฯ  อารามรุกฺขานีติ  จาติ  อารามภูเต 
รุกฺเข  อาราเม  วา  รุกฺเข  อาราม  กตฺวา  ตตฺถ  รุกฺเข  
โรเปสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพ  วุตฺตนยเมว ฯ   
                มณิถูณวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                        สุวณฺณวิมานวณฺณนา   
        โสวณณฺมเย  ปพฺพตสฺมินฺติ  สุวณฺณวิมาน ฯ  ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ  ภควา  อนฺธกวินฺเท  วิหรติ ฯ  เตน  สมเยน  
อ ฺตโร  อุปาสโก  สทโฺธ  ปสนโฺน  วิภวสมฺปนฺโน  ตสฺส  คามสฺส   
อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  มณฺุฑกปพฺพเต  สพฺพาการสมฺปนฺน  ภควโต   
วสนานุจฺฉวิก  คนฺธกฏุึ  กาเรตฺวา  ตตฺถ  ภควนฺต  วสาเปนฺโต   
สกฺกจฺจ  อุปฏหิ  สย ฺจ  นิจฺจสีเล  ปติฏ ิโต  สุวิสุทฺธสีลสวโร   
หุตฺวา  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส   
กมฺมานุภาวสสูจก  นานารตนรสิชาลสมุชฺชล  วิจิตฺตเวทิกาย  
ปริกฺขิตต  วิวิธวิปุลาลงฺกาโรปโสภิต  สุวิภตฺตภิตฺติตฺถมฺภโสปาน   
อารามรมณียก  ก ฺจนปพฺพตมุทฺธนิ  วิมาน  อุปฺปชชฺิ ฯ  ต  
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เทวจาริก  จรนฺโต  ทิสวฺา  คาถาหิ   
ปฏิปุจฺฉิ   
                โสวณฺณมเย  ปพฺพตสฺมึ          วิมาน  สพฺพโตปภ   
                เหมชาลปฏิจฺฉนฺน                  กิงฺกิณิชาลกปฺปต ฯ   
                อฏสา  สุกตา  ถมฺภา          สพฺเพ  เวฬูรยิามยา   
                เอกเมกาย  อสิยา                  รตนา  สตฺต  นิมฺมิตา ฯ   
                เวฬุริยสุวณฺณสฺส                  ผลิกา  รูปยสฺส  จ   
                มสารคลฺลมุตฺตาหิ                  โลหิตงฺคมณีหิ  จ ฯ   
                วิจิตฺรา  มโนรมา  ภูมิ          น  ตตฺถุทฺธสตี  รโช    
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                โคปานสีคณา  ปตา  กูฏ  ธาเรนฺติ  นิมฺมิตา ฯ   
                โสปานานิ  จ  จตฺตาริ  นิมมฺิตา  จตุโร  ทิสา   
                นานารตนคพฺเภหิ  อาทิจฺโจว  วิโรจติ ฯ   
                เวทิยา  จตสฺโส  ตตฺถ  วิภตฺตา  ภาคโส  มิตา   
                ททฺทลฺลมานา  อาภนฺติ  สมนฺตา  จตุโร  ทิสา ฯ   
                ตสฺมึ  วิมาเน  ปวเร  เทวปุตฺโต  มหปฺปโภ   
                อติโรจสิ  วณฺเณน  อุทยนฺโตว  ภาณุมา ฯ   
                ทานสฺส  เต  อิท  ผล  อโถ  สีลสฺส  วา  ปน   
                อโถ  อ ฺชลิกมมฺสฺส  ต  เม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ ฯ   
โสป  ตสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ   
                โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
                ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  อนฺธกวินทฺสฺมึ  พุทฺธสสฺาทิจฺจพนฺธุโน   
                วิหาร  สตฺถ ุ กาเรสึ  ปสนฺโน  เสหิ  ปาณิภิ ฯ   
                ตตฺถ  คนฺธ ฺจ  มาล ฺจ  ปจฺจย ฺจ  วิเลปน   
                วิหาร  สตฺถุโน  อทาสึ  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                เตน  มยฺห  อิท  ลทฺธ  วส  วตฺเตมิ  นนฺทเน ฯ   
                นนฺทเน  จ  วเน  รมฺเม  นานาทิชคณายุเต   
                รมามิ  นจฺจคีเตหิ  อจฺฉราหิ  ปุรกฺขโตติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพโตปภนฺติ  สพฺพภาเคหิ  ปภาสนฺต   
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ปภามุ ฺจนก ฯ  กิงฺกิณิชาลกปฺปตนฺติ  กปฺปตกิงฺกิณิกชาล ฯ   
        สพฺเพ  เวฬุริยามยาติ  สพฺเพ  ถมฺภา  เวฬุริยมณิมยา ฯ 
ตตฺถ  ปน  เอกเมกาย  อสิยาติ  อฏเสสุ  ถมฺเภสุ  เอกเมกสฺมึ  
อสภาเค ฯ  รตนา  สตฺต  นิมฺมิตาติ  สตฺตรตนกมฺมนิมฺมิตา  เอเกโก   
อโส  สตฺตรตนมโยติ  อตฺโถ ฯ   
        เวฬูริยสุวณฺณสฺสาติอาทินา  นานารตนานิ  ทสฺเสติ ฯ  
ตตฺถ  เวฬูริยสุวณฺณสฺสาติ  เวฬุริเยน  จ  สุวณฺเณน  จ  
นิมฺมิตา  จิตฺราติ  วา  โยชนา ฯ  กรณตฺเถ  หิ  อิท  
สามิวจน ฯ  ผลิกา  รูปยสสฺ  จาติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ   
มสารคลฺลมตฺุตาหีติ  กพรมณีหิ ฯ  โลหิตงฺคมณีหิ  จาติ  รตฺตมณีหิ ฯ   
        น  ตตฺถทฺุธสตี  รโชติ  มณิมยภูมิกตฺตา  น  ตสฺมึ  วิมาเน  รโช   
อุคฺคจฺฉติ ฯ  โคปานสีคณาติ  โคปานสีสมูหา ฯ  ปตาติ  ปตวณฺณา   
สุวณฺณมยา  เจว  ผุสฺสราคาทิมณิมยา  จาติ  อตฺโถ ฯ  กฏู  ธาเรนฺตีติ   
สตฺตรตนมย  กณฺณิก  ธาเรนฺติ ฯ   
        นานารตนคพฺเภหีติ  นานารตนมเยหิ  โอวรเกหิ ฯ  เวทิยาติ   
เวทิกา ฯ  จตสฺโสติ  จตูสุ  ทิสาสุ  จตสฺโส ฯ  เตนาห  สมนฺตา  
จตุโร  ทิสาติ ฯ   
        มหปฺปโภติ  มหาชติุโก ฯ  อุทยนฺโตติ  อุคฺคจฺฉนฺโต ฯ 
ภาณุมาติ  อาทิจฺโจ ฯ   
        สเกหิ  ปาณิหีติ  กายสาร  ปุ ฺ  ปสวนฺโต  อตฺตโน   
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ปาณีหิ  ต  ต  กิจฺจ  กโรนฺโต  วิหาร  สตฺถุ  กาเรสินติฺ   
โยชนา ฯ  อถ  วา  เสหิ  ปาณิภีติ  ตตฺถ  อนฺธกวินฺทสฺมึ  
คนฺธ ฺจ  มาล ฺจ  ปจฺจย ฺจ  วิเลปน ฺจ  ปูชาวเสน ฯ ยถา 
กถ  กตวิหาร ฺจ  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา  สตฺถุโน  อทาสึ  
ปูเชสึ  นิยฺยาเทสิ ฺจาติ  เอวเมตฺถ  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        เตนาติ  เตน  ยถาวุตฺเตน  ปุ ฺกมฺเมน  การณภูเตน ฯ 
มยฺหนฺติ  มยา ฯ  อิทนฺติ  อิท  ปุ ฺผล  อิท  วา  ทพฺิพ  
อาธิปเตยฺย ฯ  เตนาห  วส  วตฺเตมีติ ฯ   
        นนฺทเนติ  นนฺทิยา  ทิพฺพสมิทฺธิยา  อุปฺปชฺชนฏาเน  อิมสฺมึ 
เทวโลเก ฯ ตตฺถาป  วิเสสโต  นนฺทเน  วเน  รมฺเม ฯ  เอว  
รมณีเย  อิมสมฺึ  นนฺทเน  วเน  รมามีติ  โยชนา ฯ  เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  เทวตาย  อตฺตโน  ปุ ฺกมฺเม  อาวิกเต  เถโร  
สปริวารสฺส  ตสฺส  เทวปุตฺตสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา  ภควโต  ตมตฺถ  
นิเวเทสิ ฯ  ภควา  ต  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  
ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ   
                        สุวณฺณวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                                อมฺพวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณนฺติ  อมฺพวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ ฯ 
ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน  สมเยน  ราชคเห  
อ ฺตโร  ทุคฺคตปุริโส  ปเรส  ภตฺตเวตนภโต  หุตฺวา  อมฺพวน  
รกฺขติ ฯ  โส  เอกทิวส  อายสฺมนฺต  สาริปุตฺต  คิมฺหสมเย   
สูริยาตปสนฺตตฺเต  อุณฺหวาลิกานิปฺปฬิเต วิปฺผนฺทมานมรีจิชาล- 
วิตฺถเต  ภูมิปฺปเทเส  ตสฺส  อมฺพารามสฺส  อวิทูเรน  มคฺเคน   
เสทาคเตน  คตฺเตน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ส ฺชาตคารวพหุมาโน   
อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห  มหา  อย  ภนฺเต  ฆมฺมปริฬาโห  อติวิย   
ปริสฺสนฺตรูโป  วิย  ทิสฺสติ  สาธุ  ภนฺเต  อยฺโย  อิม  อมฺพาราม   
ปวิสิตฺวา  มุหุตฺต  วิสฺสมิตฺวา  อทฺธานปริสฺสม  ปฏวิิโนเทตฺวา 
คจฺฉถ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ  เถโร  วิเสสโต  ตสฺส  
จิตฺตปฺปสาท  ปริพฺรูเหตุกาโม  ต  อาราม  ปวิสิตฺวา 
อ ฺตรสฺส  อมฺพรุกฺขสฺส  มูเล  นิสีท ิฯ   
        ปุน  โส  ปุรโิส  อาห  สเจ  ภนฺเต  นฺหายิตุกามตฺถ ฯ 
อห  อิโต  กปูโต  อุทก  อุทฺธริตฺวา  ตุเมฺห  นฺหาเปสฺสามิ  
ปานีย ฺจ  ทสฺสามีติ ฯ  เถโรป  อธิวาเสสิ  ตุณฺหีภาเวน ฯ  โส  
กูปโต  อุทก  อุทฺธริตฺวา  ปริสฺสาเวตฺวา  เถร  นฺหาเปสิ ฯ 
นฺหาเปตฺวา  จ  หตฺถปาเท  โธวิตฺวา  นสิินฺนสฺส  ปานีย  อุปเนสิ ฯ   
เถโร  ปานีย  ปวิตฺวา  ปฏปิฺปสฺสทฺธทรโถ  ตสฺส  ปรุิสสฺส   
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อุทกทาเน  เจว  นฺหาปเน  จ  อนุโมทน  วตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  อถ  โส   
ปุริโส  ฆมฺมาภิตตฺตสฺส  วต  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ฆมฺมปริฬาห   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภสึ  พหุ  วต  มยา  ปุ ฺ  ปสุตนฺติ  อุฬารปติโสมนสฺส   
ปฏิสเวเทสิ ฯ  โส  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชชฺ ิฯ  
ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  อุปสงฺกมิตฺวา  อิมาหิ  คาถาหิ   
กตปุ ฺ  ปุจฺฉิ   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ          เกน  เต  อิธมชิฌฺติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                                ฯ เป ฯ 
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ    
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        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
        คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  ปตปนฺเต  ทิวงฺกเร   
        ปเรส  ภตโก  โปโส  อมฺพาราม  อสิ ฺจติ ฯ   
        อถ  เตนาคมา  ภิกฺขุ  สาริปุตฺโตติ  วิสฺสุโต   
        กลินฺตรโูป  กาเยน  อกิลนฺโตว  เจตสา ฯ   
        ต ฺจ  ทสิฺวาน  อายนฺต  อโวจ  อมพฺสิ ฺจโก   
        สาธุ  ต  ภนฺเต  นฺหาเปยฺย  ย  มมสฺส  สุขาวห ฯ   
        ตสฺส  เม  อนุกมฺปาย  นิกฺขิป  ปตฺตจีวร   
        นิสีท ิ รกฺุขมูลสฺมึ  ฉายาย  เอกจีวโร ฯ   
        ต ฺจ  อจฺเฉน  วารินา  ปสนฺนมานโส  นโร   
        นฺหาปยี  รกฺุขมูลสฺมึ  ฉายาย  เอกจีวร ฯ   
                อมฺโพ  จ  สิตฺโต  สมโณ  จ  นฺหาปโต   
                มยา  จ  ปุ ฺ  ปสุต  อนปฺปก   
        อิติ  โส  ปติยา  กาย  สพฺพ  ผรติ  อตฺตโน ฯ   
        ตเทว  เอตฺตก  กมฺม  อกาสึ  ตาย  ชาติยา   
        ปหาย  มานุส  เทห  อุปปนฺโนมฺหิ  นนฺทน ฯ   
        นนฺทเน  จ  วเน  รมฺเม  นานาทิชคณายุเต   
        รมามิ  นจฺจคีเตหิ  อจฺฉราหิ  ปุรกขฺโตติ   
โสป  ตสฺส  อิมาหิ  คาถาหิ  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเสติ  อาสาฬฺหิมาเส ฯ  
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ปตปนฺเตติ  อติวิย  ทิปฺปนฺเต ฯ สพฺพโส  อุณฺห  วิสฺสชฺเชนฺเตติ   
อตฺโถ ฯ  ทิวงฺกเรติ  ทิวากเร  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  อสิ ฺจตีติ  
สิ ฺจติ  อกาโร  นิปาตมตฺต  สิ ฺจติ  อมฺพรุกฺขมูเลสุ  ธุว   
ชลเสก  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  อสิ ฺจถาติ  จ  ปาโ  สิ ฺจิตฺถาติ  
อตฺโถ ฯ  อสิ ฺจหนฺติ  จ  ปนฺติ  ปเรส  ภตโก  โปโส  
หุตฺวา  ตทา  อมฺพาราม  อสิ ฺจึ  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เตนาติ  เยน  ทิสาภาเคน  โส  อมพฺาราโม  เตน  อคมา  
อค ฺฉิ ฯ  อกิลนฺโตว  เจตสาติ  เจโตทุกฺขสฺส  มคฺเคเนว  
ปหีนตฺตา  เจตสา  อกิลนโฺตป  สมาโน  กลินฺตรูโป  กาเยน  
เตน  มคฺเคน  อคมาติ  โยชนา ฯ   
        อโวจ  อห  ตทา  อมฺพสิ ฺจโก  หุตฺวาติ  โยชนา ฯ  
เอกจีวโร  นหฺายิตุกาโมติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิตีติ  เอว  อมฺโพ  จ  ลิตฺโต  สมโณ  จ  นฺหาปโต  มยา  จ   
ปุ ฺ  ปสุต  อนปฺปก  เอเกเนว  ปโยเคน  ติวิโธป  
อตฺโถ  สาธิโตติ  อิมินา  อากาเรน  ปวตฺตาย  ปติยา  โส  
ปุริโส  อตฺตโน  สพฺพ  กาย  ผรติ  นรินฺตร  ผุฏ  กโรตีติ  โยชนา ฯ 
อตีตตฺเถ  เจต  วตฺตมานวจน  ผรีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตเทว  เอตฺตก  กมฺมนฺติ  ต  เอตฺตก  เอว  ปานยีทานมตฺตก 
กมฺม  อกาสึ  ตาย  ตสฺส  ชาติย  อ ฺ  นานุสฺสรามีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อมฺพวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                                โคปาลวิมานวณฺณนา   
        ทิสฺวาน  เทว  ปฏิปุจฺฉิ  ภิกฺขูติ  โคปาลวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน ฯ  เตน  
สมเยน  ราชคหวาสี  อ ฺตโร  โคปาลโก  ปาตราสตฺถาย   
ปโลติกาย  ปฏุพทฺธ  กุมฺมาส  คเหตฺวา  นครโต  นิกขฺมิตฺวา 
คาวีน  จรณฏานภูต  โคจรภูมึ  สมฺปาปุณิ ฯ  ต  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  อย  อิทาเนว  กาล  กริสฺสติ  มยหฺ ฺจ  
กุมฺมาส  ทตฺวา  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ  จ  ตฺวา   
ตสฺส  สมีป  อคมาสิ ฯ  โส  เวล  โอโลเกตฺวา  เถรสฺส  กุมฺมาส   
ทาตุกาโม  อโหสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  คาวิโย  มาสกฺเขตฺต  
ปวิสนฺติ ฯ  อถ  โส  โคปาโล  จินฺเตสิ  กึ  น ุ โข  เถรสฺส  
กุมฺมาส  ทเทยฺย  อุทาหุ  คาวิโย  มาสกฺเขตฺตโต  นีหเรยฺยนฺติ ฯ   
อถสฺส  เอตทโหสิ  มาสสามิกา  ม  ย  อิจฺฉนฺติ  ต  กโรนฺตุ  
เถเร  ปน  คเต  กุมฺมาสทานนฺตราโย  เม  สิยา  หนฺทาห  ปม   
ยฺยสฺส  กุมฺมาส  ทสฺสามีติ  ต  เถรสฺส  อุปเนสิ ฯ  ปฏิคฺคเหสิ  
เถโร  อนุกมปฺ  อุปาทาย ฯ   
        อถ  น  คาวิโย  นิวตฺเตตุ  ปริสฺสย  อโนโลเกตฺวา  เวเคน   
อุปธาวนฺต  ปาเทน  ผุฏโ  อาสีวิโส  ฑสิ ฯ  เถโรป  ต   
อนุกมฺปมาโน  ต  กุมฺมาส  ปริภุ ฺชิตุ  อารภิ ฯ  โคปาลโกป  
คาวิโย  นิวตฺเตตฺวา  อาคโต  เถร  กุมฺมาส  ปริภุ ฺชนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนจิตฺโต  อุฬารปติโสมนสฺส  ปฏสิเวเทนฺโต  นิสีทิ ฯ  
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ตาวเทวสฺส  สกลสรรี  วิส  อชโฺฌตฺถริ ฯ มุหุตฺตเมว  วิสเวเค   
มุทฺธปตฺเต  กาลมกาสิ ฯ กาลกโต  จ  ตาวตึเสสุ  ทฺวาทสโยชนิเก   
กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ทิสฺวา   
อิมาหิ  คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ   
                ทสิฺวาน  เทว  ปฏิปุจฺฉิ  ภิกขฺุ   
                อุจฺเจ  วิมานมฺหิ  จิรฏ ิติเก   
                อามุตฺตหตฺถาภรณ  ยสสฺส ึ  
                ทพฺิเพ  วิมานมฺหิ  ยถาป  จนฺทิมา ฯ   
                อลงฺกโต  มลฺยธโร  สุวตฺโถ   
                สกุุณฺฑลี  กปปฺตเกสมสฺสุ   
                อามุตฺตหตฺถาภรโณ  ยสสฺสี   
                ทพฺิเพ  วิมานมฺหิ  ยถาป  จนฺทิมา ฯ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                อฏฏกา  สกิฺขิตา  สาธุรูปา   
                ทพฺิพา  จ  ก ฺา  ติทสจรา  อุฬารา   
                นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนติฺ ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
โสป  ตสฺส  พฺยากาสิ    
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        โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน                 โมคฺคลลฺาเนน  ปุจฺฉิโต   
        ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ                ยสฺส  กมฺมสสฺิท  ผล ฯ   
                อห  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสภูโต   
                สงฺคมฺม  รกฺขิสสฺ  ปเรส  เธนุโย   
                ตโต  จ  อาคา  สมโณ  มมนติฺเก   
                คาโว  จ  มาเส  อคมสุ  ขาทิตุ ฯ   
                ทวฺยชฺช  กิจฺจ  อุภย ฺจ  การิย   
                อิจฺเจวห  ภนฺเต  ตทา  วิจินฺตยึ   
                ตโต  จ  ส ฺ  ปฏิลทฺธ  โยนิโส   
                ททามิ  ภนฺเตติ  ขิป  อนนฺตก ฯ   
                โส  มาสเขตฺต  ตุรโิต  อวาสรึ   
                ปรุา  อย  ภ ฺชติ  ยสฺสิท  ธน   
                ตโต  จ  กณฺโห  อุรโค  มหาวิโส   
                อฑสิ  ปาเท  ตุริตสฺส  เม  สโต ฯ   
                สวาห  อฏโฏมฺหิ  ทุกฺเขน  ปฬิโต   
                ภิกฺขุ  จ  ต  สาม  มุ ฺจิตฺวานนฺตก   
                อหาสิ  กุมฺมาส  มมานุกมปฺยา   
                ตโต  จุโต  กาลกโตมฺหิ  เทวตา ฯ   
                ตเทว  กมฺม  กสุล  กต  มยา   
                สขุ ฺจ  กมฺม  อนุโภมิ  อตฺตนา    
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                ตยา  หิ  ภนฺเต  อนุกมฺปโต  ภุส   
                กต ฺ ุตาย  อภิวาทยามิ  ต ฯ   
                สเทวเก  โลเก  สมารเก  จ   
                อ ฺโ  มุนี  นตฺถิ  ตยานุกมฺปโก   
                ตยา  หิ  ภนฺเต  อนุกมฺปโต  ภุส   
                กต ฺ ุตาย  อภิวาทยามิ  ต ฯ   
                อิมสฺมึ  โลเก  ปรสฺมึ  วา  ปน   
                อ ฺโ  มุนี  นตฺถิ  ตยานุกมฺปโก   
                ตยา  หิ  ภนฺเต  อนุกมฺปโต  ภุส   
                กต ฺ ุตาย  อภิวาทยามิ  ตนฺติ ฯ   
        อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  อตฺตนา  จ  เทวตาย  จ  
กถิตนิยาเมเนว  ต  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตมตฺถ   
ปจฺจนุภาสิตฺวา  ต  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  
เทเสตุ  ทิสฺวาน  เทว  ปฏปิุจฺฉิ  ภิกฺขูติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เทวนฺติ  โคปาลเทวปุตฺต ฯ  ภิกฺขูติ  อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน  สนฺธาย  สตฺถา  วทติ ฯ  โส  หิ  สพฺพโส   
ภินฺนกิเลสตาย  ภิกฺขุ.  วิมานสฺส  พหุกาลาวฏายิตาย   
กปฺปฏ ิติกตาย  เอว  วา  จิรฏ ิติเกติ  วุตฺต  จิรฏ ิติกนฺติป  
เกจิ  ปนฺติ ฯ  ต ฺหิ  เทวนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  โสป  ห ิ  
สฏ ิสตสหสฺสาธิกา  ติสฺโส  วสฺสโกฏิโย  ตตฺถ  อวฏานโต    
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จิรฏ ิติเกติ  วตฺตพฺพต  ลภติ ฯ  ยถาป  จนฺทิมาติ  ยถา  จนฺทิมา   
เทวปุตฺโต  กนฺตสีตลมโนหรกิรณชาลสมุชฺชเล  อตฺตโน  ทิพฺเพ   
วิมานมฺหิ  วิโรจติ  เอว  วิโรจมานนฺติ  วจนเสโส ฯ   
        อลงฺกโตติอาทิ  ตสฺส  เทวปุตฺตสฺส  เถเรน  ปุจฺฉิตา   
การทสฺสน  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ 
        สงฺคมฺมาติ  สงฺคเมตฺวา  สงฺคมฺมาติ  วา  สงฺคเหตฺวา ฯ   
เหตฺวตฺโถป  หิ  อิธ  อนฺโตนีโต  พหู  เอกโต  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
อาคาติ  อาค ฺฉิ ฯ  มาเสติ  มาสสสฺสานิ ฯ   
        ทฺวยชชฺาติ  ทฺวย  อชชฺ  เอตรหิ  กจฺิจ  กาตพฺพ ฯ  
อุภย ฺจ  การิยนฺติ  วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  ปริยายวจน ฯ  ส ฺนฺติ  
ธมฺมส ฺ ฯ  เตนาห  โยนิโสติ ฯ  ปฏิลทฺธาติ  ปฏิลภิตฺวา ฯ  
ขิปนฺติ  ปฏิคฺคาหาปนวเสน  หตฺเถ  ขิป ฯ  อนนฺตกนฺติ  นนฺตก   
กุมฺมาส  ปกขิฺปตฺวา  พนฺธิตฺวา  ปต  ปโลติก ฯ  อกาโร  เจตฺถ   
นิปาตมตฺต ฯ   
        โสติ  โส  อห ฯ  ตุรโิตติ  ตุริโต  สมฺภมนฺโต ฯ  อวาสรินฺติ   
อุปคจฺฉึ  ปาวิสึ  วา ฯ  ปรุา  อย  ภ ฺชติ  ยสฺสิท  ธนุ   ฺติ  ยสฺส   
เขตฺตสามิกสฺส  อิท  มาสสสฺส  ธน  ต  อย  โคคโณ  ภ ฺชติ  ปุรา   
ตสฺส  ภ ฺชนโต  อามทฺทนโต  ปุเรตรเมวาติ  อตฺโถ ฯ  ตโตติ  
ตตฺถ ฯ  ตุริตสฺส  เม  สโตติ  สมฺภมนฺตสฺส  เม  สมานสฺส  สหสา   
คมเนน  มคฺเค  กณฺหสปฺป  อโนโลเกตฺวา  คตสฺสาติ   
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อธิปฺปาโย ฯ  อฏโฏมฺหิ  ทุกฺเขน  ปฬโิตติ  เตน  อาสีวิสฑสเนน  
อฏโฏ  อฏฏโิต  อุปทฺทุโต  มรณทุกฺเขน  พาธิโต  ภวามิ ฯ  อหาสีติ   
อชฺโฌหร ิ ปริภุ ฺชีติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  จุโต  กาลกโตมฺหิ  
เทวตาติ  ตโต  มนุสฺสตฺตภาวโต  จุโต  มรณกาลปฺปตฺติยา ฯ 
ตตฺถ  วา  อายุสงฺขารสฺส  เขปนสงฺขาตสฺส  กาลสฺส  กตตฺตา   
กาลกโต  ตทนนฺตรเมว  จ  อมฺหิ  เทวตา  เทวตฺตภาวปฺปตฺติยา   
เทวตา  โหมีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตยาติ  ตยา  สทิโส  อ ฺโ  มุนิ  โมเนยฺยคุณยุตฺโต  อิสิ  
นตฺถิ ฯ  ตยาติ  วา  นิสฺสกฺเก  อิท  กรณวจน ฯ  เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ   
                        โคปาลวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________  
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                                 กณฺกวิมานวณฺณนา   
        ปุณฺณมาเส  ยถา  จนโฺทติ  กณฺกวิมาน ฯ  ตสฺส  กา  
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  จ   
สมเยน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เทว 
จาริก  จรมาโน  ตาวตึสภวน  คโต  ตสฺมึ  ขเณ  กณฺโก  เทวปุตฺโต   
สกภวนโต  นิกฺขมิตฺวา  ทิพฺพยาน  อภิรุหิตฺวา  มหนฺเตน  ปรวิาเรน   
มหติยา  เทวิทฺธิยา  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน   
ทิสฺวา  ส ฺชาตคารวพหุมาโน  สหสา  ยานโต  โอรุยฺห  เถร   
อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  สิรสฺมึ  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   
อฏาสิ ฯ  อถ  น  เถโร   
                ปณฺุณมาเส  ยถา  จนฺโท  นกฺขตฺตปริวาริโต   
                สมนฺตา  อนุปริยาติ  ตารกาธิปตี  สสี.   
                ตถูปม  อิท  พฺยมฺห  ทิพฺพ  เทวปุรมฺหิ  จ   
                อติโรจติ  วณฺเณน  อุทยนฺโตว  รสิมา ฯ   
                        เวฬูริยสุวณฺณสฺส  ผลกิา  รูปยสฺส  จ   
                        มสารคลลฺมุตฺตาหิ  โลหิตงฺคมณีหิ  จ ฯ   
                จิตฺรา  มโนรมา  ภูมิ  เวฬรูิยสฺส  สนถฺตา   
                กฏูาคารา  สุภา  รมฺมา  ปาสาโท  เต  สมุาปโต ฯ   
                รมฺมา  จ  เต  โปกฺขรณี  ปถุุโลมนิเสวิตา   
                อจฺโฉทกา  วิปปฺสนฺนา  โสณฺณวาลุกสนฺถตา ฯ    
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                นานาปทุมส ฺฉนฺนา  ปุณฺฑรีกสโมตตา   
                สรุภึ  สมฺปวายนฺติ  มนุ ฺา  มาลุเตริตา ฯ   
                ตสฺสา  เต  อุภโต  ปสฺเส  วนคุมฺพา  สุมาปตา   
                อุเปตา  ปุปฺผรุกฺเขหิ  ผลรุกเฺขหิ  จูภย ฯ   
                โสวณฺณปาเท  ปลลฺงฺเก  มทุุเก  โคนกตฺถเต   
                นสิินฺน  เทวราชว  อุปติฏนฺติ  อจฺฉรา ฯ   
                สพฺพาภรณส ฺฉนฺนา  นานามาลาวิภูสิตา   
                รเมนฺติ  ต  มหิทฺธิก  วสวตฺตีว  โมทสิ ฯ   
                เภริสงฺขมุทิงฺคาหิ  วีณาหิ  ปณเวหิ  จ   
                รมสิ  รติสมฺปนโฺน  นจฺจคีเต  สุวาทิเต ฯ   
                ทพฺิพา  เต  วิวิธา  รูปา  ทิพฺพา  สทฺทา  อโถ  รสา   
                คนฺธา  จ  เต  อธิปฺเปตา  โผฏพฺพา  จ  มโนรมา ฯ   
                ตสฺมึ  วิมาเน  ปวเร  เทวปุตฺต  มหปฺปโภ   
                อติโรจสิ  วณฺเณน  อุทยนฺโตว  ภาณุมา ฯ   
                ทานสฺส  เต  อิท  ผล  อโถ  สีลสฺส  วา  ปน   
                อโถ  อ ฺชลิกมมฺสฺส  ต  เม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ   
อธิคตสมฺปตฺติกิตฺตนมุเขน  กตกมฺม  ปุจฺฉิ ฯ   
                โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
                ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                อห  กปลวตฺถสฺุมึ  สากิยาน  ปุรุตฺตเม   
                สทฺุโธทนสสฺ  ปุตฺตสฺส  กณฺโก  สหโช  อห ฯ    
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                ยทา  โส  อฑฺฒรตฺตาย  โพธายมภินิกฺขมิ   
                โส  ม  มุทูหิ  ปาณีหิ  ชาลติมฺพนเขหิ  จ ฯ   
                สตฺถึ  อาโกฏยิตฺวาน  วห  สมฺมาติ  จ  พฺรวิ   
                อห  โลก  ตารยิสฺส  ปตฺโต  สมฺโพธิมุตฺตม ฯ   
                ต  เม  คิร  สุณนฺตสฺส  หาโส  เม  วิปุโล  อหุ   
                อุทคฺคจิตฺโต  สุมโน  อภิสสีึ  ตทา  อห ฯ   
                อภิรูฬฺห ฺจ  ม  ตฺวา  สกฺยปุตฺต  มหายส   
                อุทคฺคจิตฺโต  มุทิโต  วหิสสฺ  ปุริสุตฺตม ฯ   
                ปเรส  วิชิต  คนฺตฺวา  อุคฺคตสฺมึ  ทิวากเร   
                มม  ฉนฺน ฺจ  โอหาย  อนเปกฺโข  โส  อปกฺกมิ ฯ   
                ตสฺส  ตมฺพนเข  ปาเท  ชิวฺหาย  ปริเลหสิ   
                คจฺฉนฺต ฺจ  มหาวีร  รุทมาโน  อุทิกฺขิส ฯ   
                อทสฺสเนนห  ตสฺส  สกฺยปตฺุตสฺส  สิรีมโต   
                อลตฺถ  ครุกาพาธ  ขิปฺป  เม  มรณ  อหุ ฯ   
                ตสฺเสว  อานุภาเวน  วิมาน  อาวสามิห   
                สพฺพกามคุณูเปต  เทโว  เทวปุรมฺหิว ฯ   
                ย ฺจ  เม  อหุวา  หาโส  สททฺ  สุตฺวาน  โพธิยา   
                เตเนว  กุสลมูเลน  ผุสิสฺส  อาสวกฺขย ฯ   
                สเจ  หิ  ภนฺเต  คจฺเฉยฺยาสิ  สตฺถุ  พุทฺธสสฺ  สนฺติเก   
                มมาป  น  วจเนน  สิรสา  วชฺชาสิ  วนทฺน ฯ    
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                อหมฺป  ทฏ ุ  คจฺฉิสฺส  ชิน  อปฺปฏิปุคฺคล   
                ทลฺุลภ  ทสฺสน  โหติ  โลกนาถาน  ตาทินนฺติ   
        โสป  อตฺตนา  กตกมฺม  กเถสิ ฯ  อย  ห ิ อนนฺตเร  
อตฺตภาเว  อมฺหาก  โพธสิตฺเตน  สหชาโต  กณฺโก  อสฺสราชา   
อโหสิ ฯ  โส  อภินิกฺขมนสมเย  อภิรุโฬฺห  เตเนว  รตฺตาวเสเสน   
ตีณิ  รชชฺานิ  มหาปุริส  อติกฺกมาเปตฺวา  อโนมานทีตีร  
สมฺปาเปสิ ฯ  อถ  โส  มหาสตฺเตน  สูริเย  อุคฺคเต  ฆฏิ- 
การมหาพฺรหฺมุนา  อุปนีตานิ  ปตฺตจีวรานิ  คเหตฺวา  ปพฺพชิตฺวา   
ฉนฺเนน  สทฺธึ  กปลวตฺถุ  อุทฺทิสฺส  วิสฺสชฺชิโต  สิเนหภาริเกน   
หทเยน  มหาปุริสสฺส  ปาเท  อตฺตโน  ชิวฺหาย  เลหิตฺวา   
ปสาทโสมฺมานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  ยาว  ทสฺสนปถา  โอโลเกนฺโต  
ทสฺสนูปจาร  ปน  อติกฺกนฺเต  โลกนาเถ  เอว  วิธ  นาม   
โลกคฺคนายก  มหาปุริส  อห  วหึ  สผล  วต  เม  สรีร  อโหสีติ   
ปสนฺนมานโส  หุตฺวา  ปนุ  จิรกาล  สงฺคตสฺส  เปมสฺส  วเสน   
วิโยคทุกฺข  อสหนฺโต  ภาวินิยา  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  วเสน  ธมฺมตาย   
โจทิยมาโน  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต   
ปุณฺณมาเส  ยถา  จนฺโท ฯเปฯ  อห  กปลวตฺถุสฺมินติฺอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺุณมาเสติ  ปุณฺณมาสิย  สุกฺกปกฺขปนฺนรสิย ฯ   
ตารกาธิปตีติ  ตารกาน  อธิปติ ฯ  สสีติ  สสล ฺฉนวา ฯ   
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ตารกาธิป  ทิสฺสตีติ  เกจิ  ปนฺติ  เตส  ตารกาธิปาติ  
อวิภตฺติโก  นิทฺเทโส  ตารกาน  อธิโป  หุตฺวา  ทิสสฺติ   
อนุปริยาติ  จาติ  โยชนา  กาตพฺพา ฯ   
        ทิพฺพ  เทวปุรมฺหิ  จาติ  เทวปุรสฺมิมฺป  ทิพฺพ ฯ  ยถา  
มนุสสฺาน  านโต  เทวปุร  อุตฺตม  เอว  เทวปุรโต  จาป  
อิท  ตว  วิมาน  อุตฺตมนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห  อติโรจติ  วณฺเณน 
อุทยนฺโตว  รสิมาติ  อุคฺคจฺฉนฺโต  สูรโิย  วิยาติ  อตฺโถ ฯ   
          เวฬูริยสุวณฺณสฺสาติ  เวฬุริเยน  สุวณฺเณน  จ  อิท  พฺยมฺห   
นิมฺมิตนฺติ  วจนเสเสน  โยชนา ฯ  ผลกิาติ  ผลิกมณินา ฯ   
          โปกฺขรณีติ  โปกฺขรณิโย ฯ   
          ตสฺสาติ  ตสฺสา  โปกฺขรณิยา ฯ  วนคุมฺพาติ  อุยฺยาเน   
สุปุปฺผคจฺเฉ  สนฺธาย  วทติ ฯ  เทวราชวาติ  สกฺก  วิย ฯ   
อุปติฏนฺตีติ  อุปฏาน  กโรนฺติ ฯ   
          สพฺพาภรณส ฺฉนฺนาติ  สพฺเพหิ  อิตฺถาลงฺกาเรหิ  
ปฏิจฺฉาทิตา  สพฺพโส  วิภูสิตสรีราติ  อตฺโถ ฯ  วสวตฺตีวาติ   
วสวตฺติเทวราชา  วิย ฯ   
        เภริสงฺขมุทิงฺคาหีติ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วุตฺต  เภรีหิ  จ  สงฺเขหิ  จ 
มุทิงฺเคหิ  จาติ  โยชนา ฯ  รติสมฺปนฺโนติ  ทิพฺพาย 
รติยา  สมงฺคีภูโต ฯ  นจฺจคีเต  สุวาทิเตติ  นจฺเจ  จ  คีเต  
จ  สุนฺทเร  วาทิเต  จ  นจฺจเน  จ  คายเน  จ  สุนฺทเร    
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วาทิเต  จ  เหตุภูเต ฯ  นิมิตฺตตฺเถ  หิ  เอต  ภุมฺม  ปวตฺติเตติ  
วา  วจนเสโส ฯ   
          ทิพฺพา  เต  วิวิธา  รปูาติ  เทวโลกปริยาปนฺนา  นานปฺปการา   
จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา  ตุยฺห  อธิปฺเปตา  ยถาธิปฺเปตา  มโนรมา   
วิชฺชนฺตีติ  กริิยาปท  อาเนตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ  ทิพฺพา  สทฺทาติ   
อาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
          กณฺโก  สหโช  อหนฺติ  เอตฺถ  อหนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  
อหูติ  เกจิ  ปนฺติ  กณฺโก  นาม  อสฺสราชา  
มหาสตฺเตน  สห  เอกสฺมึเยว  ทิวเส  ชาตตฺตา  สหโช  อโหสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
          อฑฺฒรตฺตายนฺติ  อฑฺฒรตฺติย  มชฺฌิมยามสมเยติ  อตฺโถ ฯ   
โพธายมภินิกฺขมีติ  มกาโร  ปทสนฺธกิโร  อภิสมฺโพธิอตฺถ   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมีติ  อตฺโถ ฯ  มุทหูิ  ปาณีหีติ  มุทุหตฺถต   
มหาปุริสลกขฺณ  วทติ ฯ  ชาลิตมฺพนเขหีติ  ชาลวนฺเตหิ   
อภิโลหิตนเขหิ ฯ  เตน  ชาลหตฺถต  มหาปุริสลกขฺณ  ตมฺพนขต   
อนุพฺย ฺชน ฺจ  ทสฺเสติ ฯ   
        สตฺถ ิ นาม  ชงฺฆา  อิธ  ปน  สตฺถโิน  อาสนฺนฏานภูโต   
อูรุปฺปเทโส  สตฺถีติ  วุตฺโต ฯ  อาโกฏยิตฺวานาติ  อปฺโปเตฺวา ฯ   
วห  สมฺมาติ  จพฺรวีติ  สมมฺ  กณฺก  อชฺเชกรตฺตึ  ม  วห  
มยฺห  โอปวุยฺห  โหหีติ  จ  กเถสิ ฯ  วหเน  ปน  ปโยชน   
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ตทา  มหาสตฺเตน  ทสฺสิต  วทนฺโต  อห  โลก  ตารยิสฺส   
ปตฺโต  สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ  อาห ฯ  เตน  อห  อุตฺตม  อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺโต  อธิคโต  หุตฺวา  สเทวก  โลก  สสารมโหฆโต   
ตารยิสฺสามิ  ตสฺมา  นยิท  คมน  ย  กิ ฺจีติ  จินฺเตยฺยาสีติ  
คมเน  ปโยชนสฺส  อนุตฺตรภาว  ทสฺเสติ ฯ   
          หาโสติ  ตุฏ ิ ฯ  วิปุโลติ  มหาอุฬาโร ฯ  อภิสีสินฺติ  อาสิสึ  
อิจฺฉึ  สมฺปฏิจฺฉึ ฯ  อภิรูฬหฺ ฺจ  ม  ตฺวา  สกฺยปุตฺต  
มหายสนฺติ  ปตฺถฏวิปุลยส  สกฺยราชปุตฺต  มหาสตฺต  ม  อภิรยุหฺ   
นิสินฺน  ชานิตฺวา ฯ  วหิสฺสนฺติ  วหึ  เนสึ ฯ   
        ปเรสนติฺ  ปรราชูน ฯ  วิชิตนฺติ  เทส  ปรรชชฺ ฯ  โอหายาติ   
วิสฺสชฺชิตฺวา ฯ  อปกฺกมีติ  อปกฺกมิตุ  อารภิ ฯ  ปริพฺพชีติ  จ  
ปนฺติ ฯ  ปรเิลหิสนฺติ  ปริโต  เลหึ ฯ  อุทิกฺขิสนฺติ  โอโลเกสึ ฯ   
          ครุกาพาธนฺติ  ครุก  พาฬฺห  อาพาธ  มรณนติฺก  ทุกฺขนฺติ   
อตฺโถ ฯ  เตนาห  ขิปฺป  เม  มรณ  อหูติ ฯ  โส  หิ  อเนกาสุ  ชาตีสุ   
มหาสตฺเตน  ทฬฺหภตฺติโก  หุตฺวา  อาคโต  ตสฺมา  วิโยคทุกฺข  
สหิตุ  นาสกฺขิ  สมฺมาสมฺโพธึ  อธิคนตฺุ  นิกฺขนฺโตติ  ปน  สุตฺวา   
นิรามิส  อุฬาร  ปติโสมนสฺส ฺจ  อุปฺปชฺช ิ เตน  มรณานนฺตร   
ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ  อุฬารา  จสฺส  ทพฺิพสมฺปตฺติโย  ปาตุรเหสุ ฯ   
เตน  วุตฺต  ตสฺเสว  อานุภาเวนาติ  านคตสฺส  ปสาทมยปุ ฺสฺส    
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พเลน ฯ  เทโว  เทวปุรมฺหวิาติ  ตาวตึสภวเน  สกฺโก  
เทวราชา  วิย ฯ   
          ย ฺจ  เม  อหุวา  หาโส  สทฺท  สตฺุวาน  โพธิยาติ  
ปตฺโต  สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ  ปมตร  โพธิสทฺท  สุตฺวา  ตทา  มยหฺ 
หาโส  อหุ  ย  หาสสฺส  ภวน  ตุสฺสน  เตเนว  กุสลมเูลน  เตเนว 
กุสลพีเชน  ผุสิสฺสนฺติ  ผุสิสฺสามิ  ปาปุณิสฺสามิ ฯ   
          เอว  เทวปุตฺโต  ยถาธิคตาย  อนาคตาย  ภวสมฺปตฺติยา  
การณภูต  อตฺตโน  กุสลกมฺม  กเถนฺโต  อิทานิ  อตฺตนา  ภควโต 
สนฺติก คนฺตุกาโมป  ปุเรตร  เถเรน  สตฺถุ  วนฺทน  เปเสนฺโต  สเจติ  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  สเจ  คจฺเฉยฺยาสีติ  ยทิ  คมิสฺสส ิฯ  สเจ  คจฺฉสีติ   
เกจิ  ปนฺติ  โส  เอวตฺโถ ฯ  มมาป  น  วจเนนาติ  น  เกวล  ตว   
สภาเวเนว  อถ  โข  มมาป  วจเนน  ภควนฺต ฯ  วชชฺาสีติ   
วเทยฺยาสิ  มมาป  สิรสา  วนฺทนนฺติ  โยชนา ฯ   
          ยทิปทานิ  วนฺทน ฺจ  เปเสมิ  เปเสตฺวา  เอว  ปน  น  
ติฏามีติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  อหมฺป  ทฏ ุ  คจฺฉิสฺส  ชิน  
อปฺปฏิปุคฺคลนฺติ ฯ  คมเน  ปน  ทฬฺหตร  การณ  ทสฺเสตุ  
ทุลฺลภ  ทสฺสน  โหติ  โลกนาถาน  ตาทินนฺติ  อาห ฯ   
                โส  กต ฺ ู  กตเวที  สตฺถาร  อุปสงฺกมิ   
                สตฺุวา  คิร  จกขฺุมโต  ธมฺมจกฺขุ  วิโสธย ิฯ    
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                วิโสเธตฺวา  ทิฏ ิคต  วิจิกิจฺฉ  วตานิ  จ   
                วนฺทิตฺวา  สตฺถุโน  ปาเท  ตตฺเถวนฺตรธายถาติ   
อิมา  เทฺว  คาถา  สงฺคีติกาเรหิ  ปตา ฯ   
          ตตฺถ  สุตฺวา  คิร  จกฺขุมโตติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมโต  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  วจน  สุตฺวา ฯ  ธมมฺจกฺขุนฺติ  โสตาปตฺติมคฺค ฯ 
วิโสธยีติ  อธคิจฺฉิ ฯ  อธิคโมเยว  หิ  ตสฺส  วิโสธน ฯ   
          วิโสเธตฺวา  ทิฏ ิคตนฺติ  ทิฏ ิคต  สมุคฺฆาเตตฺวา ฯ  วิจิกิจฺฉ   
วตานิ  จาติ  โสฬสวตฺถุก  อฏวตฺถุก ฺจ  วิจิกิจฺฉ ฺจ  สีลพฺพเตหิ   
สุทฺธีติ  ปวตฺตนกสีลพฺพตปรามาเส  จ  วิโสธยีติ  โยชนา ฯ  
ตตฺถ  หิ  สห  ปริยาเยหิ  ตถา  ปวตฺตา  ปรามาสา  วตานีติ  
วุตฺต ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        กณฺกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ______________________  



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 445 

                                เลมที่  23  หนา  445 
 
                          อเนกวณฺณวิมานวณฺณนา   
        อเนกวณฺณ  ทรโสกนาสนนฺติ  อเนกวณฺณวิมาน ฯ  ตสฺส  
กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  สมเยน   
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยน  
เทวจาริก  จรนฺโต  ตาวตึสภวน  อคมาสิ ฯ  อถ  น  อเนกวณฺโณ   
เทวปุตฺโต  ทิสฺวา  ส ฺชาตคารวพหุมาโน  อุปสงฺกมิตฺวา  อ ฺชล ึ  
ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  เถโร   
                อเนกวณฺณ  ทรโสกนาสน   
                วิมานมารุยฺห  อเนกจิตฺต   
                ปริวาริโต  อจฺฉราสงฺคเณน   
                สนุิมฺมิโต  ภูตปตีว  โมทสิ ฯ   
                สมสฺสโม  นตฺถิ  กุโต  ปนตฺุตโร   
                ยเสน  ปุ ฺเน  จ  อิทฺธิยา  จ ฯ   
                สพฺเพ  จ  เทวา  ติทสคณา  สเมจฺจ   
                ต  ต  นมสฺสนฺติ  สสึว  เทวา ฯ   
                อิมา  จ  เต  อจฺฉราโย  สมนตฺโต   
                นจฺจนฺติ  คายนฺติ  ปโมทยนติฺ ฯ   
                เทวิทฺธิปตฺโตสิ  มหานุภาโว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ ฯ    
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                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ   
อธิคตสมฺปตฺติกิตฺตนมุเขน  กตกมฺม  ปุจฺฉิ ฯ  ต  ทสฺเสตุ  วุตฺต   
                โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
                ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ  ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผลนฺติ ฯ   
โสป  กเถสิ   
                อห  ภทนฺเต  อหุวาสิ  ปุพฺเพ   
                สุเมธนามสฺส  ชินสฺส  สาวโก ฯ   
                ปถุุชชฺโน  อนนุโพโธหมสมฺิ   
                โส  สตฺต  วสสฺานิ  ปริพฺพชิสฺสห ฯ   
                โสห  สุเมธสฺส  ชินสฺส  สตฺถุโน   
                ปรินิพฺพุตสฺโสฆติณฺณสฺส  ตาทิโน ฯ   
                รตนุจฺจย  เหมชาเลน  ฉนฺน   
                วนฺทิตฺวา  ถูปสฺมึ  มน  ปสาทยึ ฯ   
                น  มาสิ  ทาน  น  จ  มตฺถิ  ทาตุ   
                ปเร  จ  โข  ตตฺถ  สมาทเปสึ ฯ   
                ปูเชถ  น  ปชูนยีสฺส  ธาตุ   
                เอว  กิร  สคฺคมโิต  คมิสฺสถ ฯ   
                ตเถว  กมฺม  กสุล  กต  มยา   
                สขุ ฺจ  ทิพฺพ  อนุโภมิ  อตฺตนา   
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                โมทามห  ติทสคณสฺส  มชฺเฌ   
                น  ตสฺส  ปุ ฺสฺส  ขยมฺป  อชฺฌคนฺติ ฯ   
กเถสิ  ฯ 
        อิโต  กริ  ตึสกปฺปสหสฺเส  สุเมโธ  นาม  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  
โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  สเทวก  โลก  เอโกภาส  กตฺวา  กตพุทฺธกิจฺโจ   
ปรินิพฺพุโต  มนุสฺเสหิ  จ  ภควโต  ธาตุ  คเหตฺวา  รตนเจติเย  กเต   
อ ฺตโร  ปุริโส  สตฺถ ุ สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  สตฺต  วสฺสานิ   
พฺรหฺมจริย  จริตฺวา  อนวฏ ิตจิตฺตตาย  กุกกฺุจฺจโก  หุตฺวา  อุปฺปพฺพชิ   
อุปฺปพฺพชิโต  จ  สเวคพหุลตาย  ธมฺมจฺฉนฺทวนฺตตาย  จ  เจติยงฺคเณ   
สมฺมชฺชนปรภิณฺฑาทีนิ  กโรนฺโต  นิจฺจสีลอุโปสถสีลานิ  รกฺขนฺโต   
ธมฺม  สุณนฺโต  อ ฺเ  จ  ปุ ฺกิริยาย  สมาทเปนฺโต  วิจริ ฯ  โส   
อายุปริโยสาเน  กาลกโต  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  ปุ ฺกมฺมสฺส   
อุฬารภาเวน  มเหสกฺโข  มหานุภาโว  สกฺกาทีหิ  เทวตาหิ   
สกฺกตปูชิโต  หุตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  อปราปร   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  ตสฺเสว  กมฺมสฺส   
วิปากาวเสเสน  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ  อเนกวณฺโณติ  น  
เทวตา  ส ฺชานึสุ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อถ  น  อเนกวณฺโณ  
เทวปุตฺโต ฯเปฯ  น  ตสฺส  ปุ ฺสฺส  ขยมฺป  อชฺฌคนฺติ  
กเถสีติ ฯ    
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          ตตฺถ  อเนกวณฺณนฺติ  นีลปตาทิวเสน  วิวิธวณฺณตาย  
อนนฺตรวิมานาทีน  วิวิธสณฺานตาย  จ  นานาวิวิธวณฺณ ฯ  
ทรโสกนาสนนฺติ  สีตลภาเวน  ทรถปริฬาหาน  วิโนทนโต   
มนุ ฺตาย  ทสฺสนียตาย  จ  โสกสฺส  อโนกาสโต   
ทรโสกนาสน ฯ  อเนกจิตฺตนฺติ  นานาวิธจิตฺตรูป ฯ  สุนิมฺมิโต   
ภูตปตีวาติ  ตาวตึสกายิโกป  อุฬารทิพฺพโภคตาย  สุนิมฺมิตเทวราชา   
วิย  โมทส ิ ตุสฺสสิ  อภิรมสิ ฯ   
        สมสฺสโมติ  สโม  เอว  หุตฺวา  สโม  นิปฺปรยิาเยน  สทโิส  เต   
ตุยฺห  นตฺถิ  กุโต  ปน  เกน  การเณน  อุตฺตริ  อธิโก  โก  นาม  
สิยา ฯ  เกน  ปน  สมตา  จ  อุตฺตริตรตา  จาติ  อาห  ยเสน  ปุ ฺเน   
จ  อิทฺธิยา  จาติ ฯ  ตตฺถ  ยเสนาติ  ปริวาเรน ฯ  อิทธฺิยาติ  
อานุภาเวน ฯ  ยเสนาติ  วา  อิสฺสริเยน  อิทฺธิยาติ  เทวิทฺธิยา ฯ   
ยเสนาติ  วา  วิภวสมฺปตฺติยา  อิทฺธิยาติ  ยถิจฺฉิตสฺส  กามคุณสฺส   
อิชฺฌเนน ฯ  ยเสนาติ  วา  กิตฺติโฆเสน  อิทฺธิยาติ  สมิทฺธิยา ฯ   
ปุ ฺเนาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตาวสิฏปุ ฺผเลน  ปุ ฺกมฺเมเนว  
วา ฯ   
        สพฺเพ  จ  เทวาติ  สาม ฺโต  คหิตมตฺถ  ติทสคณาติ  
อิมินา  วิเสเสตฺวา  วุตฺต ฯ  เอกจฺจสฺส  ปจฺเจก  นิปจฺจการ  
กโรนฺตาป  ปมุทิตา  น  กโรนฺติ  น  เอวเมตสฺส ฯ  เอตสฺส   



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 449 

        เลมที ่ 23  อเนกวณฺณวิมานวณฺณนา  หนา  449 
 
ปน  ปมุทิตาป  กโรนฺติเยวาติ  ทสฺเสตุ  สเมจฺจาติ  วุตฺต ฯ   
ต  ตนฺติ  ต  ตฺว ฯ  สสึว  เทวาติ  ยถา  นาม  สุกฺกปกฺขปาฏิปทิย   
ทิสฺสมาน  สสึ  จนฺท  มนสฺุสา  เทวา  จ  อาทรชาตา  
นมสฺสนฺติ  เอว  ต  สพฺเพป  ติทสคณา  นมสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
ภทนฺเตติ  เถร  คารวพหุมาเนน  สมุทาจรติ ฯ  อหุวาสินฺติ  อโหสึ ฯ   
ปุพฺเพติ  ปุริมชาติย ฯ  สุเมธนามสฺส  ชินสฺส  สาวโกติ  สุเมโธติ  
เอว  ปากฏนามสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตภาเวน   
สาวโก ฯ  ปถุุชชฺโนติ  อนริโย ฯ  ตตฺถาป  สจฺจาน   
อนุโพธมตฺตสฺสาป  อภาเวน  อนนุโพโธ ฯ  โส  สตฺต  วสฺสานิ   
ปริพฺพชิสฺสหนฺติ  โส  อห  สตฺต  สวจฺฉรานิ  ปพฺพชฺชาคุณมตฺเตน   
วิจรึ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  นาธิคจฺฉินฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        รตนุจฺจยนฺติ  มณิกนกาทิรตเนหิ  อุจฺจิต  อุสฺสิตรตนเจติย ฯ   
เหมชาเลน  ฉนฺนนฺติ  สมนฺตโต  อุปร ิ จ  ก ฺจนชาเลน  
ปฏิจฺฉาทิต ฯ  วนฺทิตฺวาติ  ป ฺจปติฏ ิเตน  ตตฺถ  ตตฺถ  ปณาม  
กตฺวา ฯ  ถูปสฺมึ  มน  ปาสทยินฺติ  สพฺพ ฺ ุคุณาธิฏานาย   
วต  ธาตุยา  อย  ถโูปติ  ถปูสฺมึ  จิตฺต  ปสาเทสึ ฯ   
        นมาสิ  ทานนฺติ  เม  มยา  กต  ทาน  นาสิ  นาโหสิ ฯ  
กสฺมา  ปน  น  จ  มตฺถิ  ทาตุนฺติ  เม  มม  ปริคฺคหภูต   
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ทาน  ทาตุ  น  อตฺถ ิ น  กิ ฺจิ  เทยฺยวตฺถุ  วิชฺชติ ฯ 
ปเร  จ  โข  สตฺเต  ตตฺถ  ทาเน  สมาทเปสึ ฯ  ปเรส ฺจ  ตตฺถ   
สมาทเปสินฺติ  จ  ปนฺติ  ตตฺถ  ปเรสนฺติ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน   
ทฏพฺพ ฯ  ปูเชถ  นนฺติอาทิ  สมาทปนาการทสฺสน  ต  
ธาตุนฺติ  โยชนา ฯ  เอว  กริาติ  กิรสทฺโท  อนุสฺสวตฺโถ ฯ   
        น  ตสฺส  ปุ ฺสฺส  ขยมฺป  อชฺฌคนฺติ  ตสฺส  ตทา  
สุเมธ  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  กตสฺส  ปุ ฺกมฺมสฺส  ปริกฺขย  
นาธิคจฺฉึ  ตสฺเสว  กมฺมสสฺ  วิปากาวเสส  ปจฺจนุโภมีติ  ทสฺเสติ ฯ 
ย  ปเนตฺถ  น  วุตฺต  ต  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ   
ทฏพฺพ ฯ   
                        อเนกวณฺณวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                __________________  
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                                มฏกุณฺฑลีวิมานวณฺณนา   
        อลงฺกโต  มฏกุณฺฑลีติ  มฏกุณฺฑลีวิมาน ฯ  ตสฺส  กา   
อุปฺปตฺติ ฯ ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน จ  
สมเยน  สาวตฺถิวาสี  เอโก  พฺราหฺมโณ  อทฺโธ  มหทฺธโน  
มหาโภโค  อสฺสทฺโธ  อปปฺสนฺโน  มิจฺฉาทิฏ ิโก  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  
น  เทติ  อทานโต  เอว  อทินฺนปุพฺพโกติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  
โส  มิจฺฉาทิฏ ิภาเวน  จ  ลุทฺธภาเวน  ตถาคต  วา  ตถาคตสาวก  
วา  ทฏ ุมฺป  น  อิจฺฉติ ฯ  มฏกุณฺฑลึ  นาม  อตฺตโน  ปุตฺต ฺจ   
สิกฺขาเปสิ  ตาต  ตยา  สมโณ  โคตโม  ตสฺส  สาวกา  จ   
น  อุปสงฺกมติพฺพา  น  ทฏพฺพาติ ฯ  โสป  ตถา  อกาสิ ฯ 
อถสฺส  ปุตฺโต  คิลาโน  อโหสิ  พฺราหฺมโณ  ธนกฺขยภเยน  
เภสชฺช  น  กาเรสิ  โรเค  ปน  วฑฺฒิเตว  เวชฺเช  ปกโฺกสิตฺวา  
ทสฺเสสิ ฯ  เวชฺชา  ตสฺส  สรีร  โอโลเกตฺวา  อเตกิจฺโฉติ  ต  ตฺวา   
ปกฺกมึสุ ฯ  พฺราหฺมโณ  ปุตฺเต  อพฺภนฺตเร  มเต  นีหรณ  ทุกฺขนฺติ  
ปุตฺต  คเหตฺวา  พหิทฺวารโกฏเก  นิปชชฺาเปสิ ฯ   
        ภควา  รตฺติยา  ปจฺจูสสมเย  มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย   
โลก  โอโลเกนฺโต  อทฺทส  มฏกุณฺฑลีมาณว  ขีณายุก  ตทเหว   
จวนธมฺม  นิรยสวตฺตนิก ฺจสฺส  กมฺม  กโตกาส ฯ  สเจ  
ปนาห  ตตฺถ  คมิสฺสามิ  โส  มย ิ จิตฺต  ปสาเทตฺวา  
เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  ปตร  อาฬาหเน  โรทมาน  อุปคนฺตฺวา  
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สเวเชสฺสติ  เอว  โส  จ  ตสฺส  ปตา  จ  มม  สนฺติก  
อาคมิสฺสติ  มหาชนกาโย  สนฺนิปติสสฺติ  ตตฺถ  มยา  ธมฺเม  
เทสิเต  มหาธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสตีติ  เอว  ปน  ตฺวา   
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน 
สทฺธึ  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปวิฏโ  มฏกุณฺฑลีมาณวสฺส  ปตุ   
เคหสมีเป  ตฺวา  ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชส ิฯ   
ตา  ทิสฺวา  มาณโว  กิเมตนฺติ  อิโต  จิโต  จ  วิโลเกนฺโต  
อทฺทส  ภควนฺต  ทนฺต  คุตฺต  สนฺตินฺทฺริย  ทฺวตฺตึสาย   
มหาปุริสลกขฺเณหิ  อสีติยา  อนุพฺย ฺชเนหิ  พฺยามปฺปภาย   
เกตุมาลาย  จ  วิชโฺชตมาน  อนุปมาย  พุทฺธสิริยา  อจินฺเตยฺเยน   
พุทฺธานุภาเวน  วิโรจมาน ฯ  ทิสฺวา  ตสฺส  เอตทโหสิ  พุทฺโธ  
นุ  โข  ภควา  อิธานุปฺปตฺโต  ยสฺสาย  รูปสมฺปทา  อตฺตโน  
เตชสา  สูริยมฺป  อภิภวติ  กนฺตภาเวน  จนฺทิม  อุปสนฺตภาเวน   
สพฺเพป  สมณพฺราหฺมเณ  อุปสเมน  นาม  เอตฺเถว  ภวิตพฺพ   
อยเมว  จ  ม ฺเ  อิมสฺมึ  โลเก  อคฺคปุคฺคโล  มเมว  จ  อนุกมปฺาย   
อิธานุปฺปตฺโตติ  พุทฺธารมฺมณาย  ปติยา  นิรนฺตร  ผุฏสรีโร  
อนปฺปก  ปติโสมนสฺส  ปฏิสเวเทนฺโต  ปสนฺนจิตฺโต  อ ฺชล ึ  
ปคฺคยฺห  นิปชฺช ิฯ  ต  ทิสวฺา  ภควา  อล  อิมสฺส  เอตฺตเกน   
สคฺคูปปตฺติยาติ  ปกฺกามิ ฯ   
        โสป  ต  ปติโสมนสสฺ  อวิชชฺหนฺโตว  กาล  กตฺวา   
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ตาวตึเสสุ  ทฺวาทสโยชนิเก  กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ปตา  ปนสฺส  
สรีรสกฺการ  กริตฺวา  ทุติยทิวเส  ปจฺจูสเวลาย  อาฬาหน  
คนฺตฺวา  หา  หา  มฏกุณฺฑลิ  หา  หา  มฏกุณฺฑลติี  
ปริเทวมาโน  อาฬาหน  อนุปริกฺกมนฺโต  โรทติ ฯ  เทวปุตฺโต 
อตฺตโน  วิภวสมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  กุโต  น ุ โข  อห  อิธาคโต   
กิ ฺจิ  กมฺม  กตฺวาติ  อุปธาเรนฺโต  อตฺตโน  ปรุิมตฺตภาว   
ตฺวา  ตตฺถ  จ  มรณกาเล  ภควติ  ปวตฺติต  จิตฺตปฺปสาท  มโนหร   
อ ฺชลิกรณมตฺต  ทิสฺวา  อโห  มหานุภาวา  พุทฺธา  ภควนฺโตติ   
สาติสย  ตถาคเต  ส ฺชาตปฺปสาทพหุมาโน  อทินนฺปุพฺพก- 
พฺราหฺมโณ  นุ  โข  ก ึ กโรตีติ  อุปธาเรนฺโต  อาฬาหเน   
โรทมาน  ทสิฺวา  อย  มยหฺ  ปุพฺเพ  เภสชฺชมตฺตมฺป  อกตฺวา  อิทานิ   
นิรตฺถก  อาฬาหเน  โรทติ  หนฺท  น  สเวเชตฺวา  กุสเล   
ปติฏาเปสฺสามีติ  เทวโลกโต  อาคนฺตฺวา  มฏกุณฺฑลีรูเปน   
โรทมาโน  หา  หา  จนฺท  หา  หา  สรูิยาติ  พาหา  ปคฺคยฺห   
กนฺทนฺโต  ปตุ  สมีเป  อฏาสิ ฯ  อถ  น  พฺราหฺมโณ  อย   
มฏกุณฺฑลี  อาคโตติ  จินฺเตตฺวา  คาถาย  อชฌฺภาสิ   
                อลงฺกโต  มฏกุณฺฑลี   
                มาลธารี  หริจนฺทนุสฺสโท   
                พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทสิ   
                วนมชฺเฌ  กึ  ทุกฺขิโต  ตุวนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  อลงฺกโตติ  วิภูสิโต ฯ  มฏกุณฺฑลีติ  สรรีปฺปเทสสฺส   
อฆสนตฺถ  มาลาลตาทโย  อทสฺเสตฺวา  มฏากาเรเนว  
กตกุณฺฑโล ฯ  อถ  วา  มฏกุณฺฑลีติ  วิสุทฺธกุณฺฑโล ฯ 
ตาเปตฺวา  ชาติหิงฺคุลิกาย  มชฺชิตฺวา  โธวิตฺวา  สูกรโลเมน   
มชฺชิตกุณฺฑโลติ  อตฺโถ ฯ  มาลธารีติ  มาล  ธาเรนฺโต ฯ 
ปลนฺธิตมาโลติ  อตฺโถ ฯ  หริจนฺทนุสฺสโทติ  รตฺตจนฺทเนน   
สพฺพโส  อนุลิตฺตคตฺโต ฯ  กินฺติ  ปุจฺฉาวจน ฯ  ทุกขิฺโตติ   
ทุกฺขปฺปตฺโต ฯ  กึ  ทุกฺขิโตติ  วา  เอกเมว  ปท  เกน  ทุกฺเขน   
ทุกฺขิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  น  เทวปุตฺโต  อาห   
                โสวณฺณมโย  ปภสฺสโร   
                อุปฺปนฺโน  รถป ฺชโร  มม   
                ตสฺส  จกฺกยุค  น  วินฺทามิ   
                เตน  ทุกฺเขน  ชหามิ  ชีวิตนฺติ ฯ   
        อถ  น  พฺราหฺมโณ  อาห   
                โส  วณฺณมย  มณิมย   
                โลหิตกมย  อถ  รูปยมย   
                อาจิกฺข  เม  ภททฺมาณว   
                จกกฺยุค  ปฏิปาทยามิ  เตติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มาณโว  อย  ปุตฺตสฺส  เภสชฺช  อกตฺวา   
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ปุตฺตปติรูปก  ม  ทิสฺวา  โรทนฺโต  สุวณฺณาทิมย  รถจกฺก  
กโรมีติ  วทติ  โหตุ  นิคฺคณฺหิสฺสามิ  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  กีว  
มหนฺต  เม  จกฺกยุค  กริสสฺสีติ  วตฺวา  ยาว  มหนฺต  อากงฺขสีติ   
วุตฺเต  จนฺทิมสูริเยหิ  เม  อตฺโถ  เต  เม  เทหีติ  ยาจนฺโต   
                โส  มาณโว  ตสฺส  ปาวทิ   
                จนฺทสูริยา  อุภเยตฺถ  ทิสฺสเร   
                โสวณฺณมโย  รโถ  มม   
                เตน  จกฺกยุเคน  โสภตีติ ฯ   
อถ  น  พฺราหฺมโณ  อาห   
                พาโล  โข  ตฺว  อสิ  มาณว   
                โย  ตฺว  ปตฺถยเส  อปตฺถิย   
                ม ฺามิ  ตุว  มริสฺสสิ   
                น  หิ  ตฺว  ลจฺฉสิ  จนฺทสูริเยติ ฯ   
        อถ  น  มาณโว  กึ  ปน  ป ฺายมานสฺสตฺถาย  โรทนฺโต 
พาโล  โหติ  อุทาหุ  อป ฺายมานสฺสาติ  วตฺวา   
                คมนาคมนมฺป  ทิสฺสติ   
                วณฺณธาตุ  อุภยตฺถ  วีถิยา   
                เปโต  กาลกโต  น  ทิสฺสติ   
                โก  นิธ  กนฺทต  พาลฺยตโรติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  ยุตฺต  เอส  วทตีติ  สลลฺกฺเขตฺวา    
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                สจฺจ  โข  วเทสิ  มาณว   
                อหเมว  กนฺทต  พาลฺยตโร   
                จนฺท  วิย  ทารโก  รุท   
                เปต  กาลกตาภิปตฺถยินฺติ   
วตฺวา  ตสฺส  กถาย  นิสโฺสโก  หุตฺวา  มาณวสฺส  ถตึุ  กโรนฺโต 
อิมา  คาถา  อภาสิ   
                อาทิตฺต  วต  ม  สนฺต  ฆตสตฺิตว  ปาวก   
                วารินา  วิย  โอสิ ฺจ  สพฺพ  นิพฺพาปเย  ทร ฯ   
                อพฺพหี  วต  เม  สลฺล  โสก  หทยนิสฺสิต   
                โย  เม  โสกปเรตสฺส  ปุตฺตโสก  อปานุทิ ฯ   
                สวฺาห  อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺม ิ สีติภูโตสฺมิ  นิพฺพุโต   
                น  โสจามิ  น  โรทามิ  ตว  สุตฺวาน  มาณวาติ ฯ   
        ตตฺถ  รถป ฺชโรติ  รถูปตฺถ ฯ  น  วินฺทามีติ  น  ลภามิ ฯ   
ภทฺทมาณวาติ  อาลปน ฯ  ปฏิปาทยามีติ  สมฺปาเทตฺวา  ททามิ ฯ 
มา  จกฺกยุคาภาเวน  ชีวิต  ปชหีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อุภเยตฺถ ฯ 
ทิสฺสเรติ  อุโภป  เอตฺถ  จนฺทสูริยา  อากาเส  ทิสฺสนฺติ ฯ  
ยกาโร  ปทสนฺธิกโร  อุภเย  เอตฺถาติ  วา  ปทวิภาโค ฯ   
          คมนาคมนนฺติ  ทิวเส  ทิวเส  โอคมนุคฺคมนวเสน  
จนฺทสูริยาน  คมน ฺจ  อาคมน ฺจ  ทิสฺสติ ฯ  คมโนคมนนฺติป  
ปาลิ ฯ  อุคฺคมน  โอคมน ฺจาติ อตฺโถ ฯ วณฺณธาตูติ  สีติภาววิสิฏา  
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กนฺตภาวภาสุรา  อุณฺหภาววิสิฏา  ติกฺขภาวภาสุรา  จ  
วณฺณนิภา ฯ  อุภยตฺถาติ  จนฺเท  จ  สูริเย  จาติ  ทฺวีสปุ  
วณฺณธาตุ  ทิสฺสตีติ  โยเชตพฺพ ฯ  วีถิยาติ  ปวตฺตนวีถิย  อากาเส 
นาควีถิยาทิวีถิย  วา ฯ  อุภเยตฺถาติป  ปาโ  อุภเย  เอตฺถาติ   
ปทวิสนฺธิ ฯ  พาลฺยตโรติ  พาลตโร  อติสเยน  พาโล ฯ   
          อิม  ปน  กถ  สุตฺวา  อลพฺภนียวตฺถุ  วตาห  ปตฺเถตฺวา  
เกวล  โสกคฺคินา  ทยฺหามิ  ก ึ เม  นิรตฺถเกน  อนยพฺยสเนนาติ   
ปฏิสงฺขาเน  อฏาสิ ฯ  อถ  เทวปุตฺโต  มฏกุณฺฑลีรูป  
ปฏิสหริตฺวา  อตฺตโน  ทิพฺพรูเปเนว  อฏาสิ  พฺราหฺมโณ  
ปน  ต  อโนโลเกตฺวา  มาณวโวหาเรเนว  โวหรนโฺต  สจฺจ  
โข  วเทสิ  มาณวาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จนฺท  วิย  ทารเก  
รุทนฺติ  จนฺท  อภิปตฺถย  รทุนฺโต  ทารโก  วิยาติ  อตฺโถ ฯ   
กาลกตาภิปตฺถยินฺติ  กาลกต  อภิปตฺถยึ ฯ  อภิปตฺถยนฺติป  ปาโ ฯ   
          อาทิตฺตนฺติ  โสกคฺคินา  อาทิตฺต ฯ  นิพฺพาปเย  ทรนฺติ   
นิพฺพาปยิ  ทรถ  โสกปรฬิาห ฯ  อพฺพหีติ  อุทฺธริ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  โสก  วิโนเทตฺวา  อตฺตโน  อุปเทสทายก   
ทิพฺพรูเปน   ิต  ทิสฺวา  โก  นาม  ตฺวนฺติ  ปุจฺฉนฺโต   
คาถมาห ฯ  
                เทวตา  นุสิ  คนฺธพฺโพ  อท ุ สกโฺก  ปุรนิฺทโท   
                โก  วา  ตฺว  กสฺส  วา  ปุตฺโต  กถ  ชาเนมุ  ต  มยนฺติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 458 

        เลมที ่ 23  สุนิกฺขิตฺตวคฺควณฺณนา  หนา  458 
 
โสป  ตสฺส  อตฺตาน  พฺยากาสิ ฯ  
                ย ฺจ  กนฺทสิ  ย ฺจ  โรทสิ   
                ปตฺุต  อาฬาหเน  สย  ทหิตฺวา   
                สวฺาห  กุสล  กริตฺวา  กมฺม   
                ติทสาน  สหพฺยต  ปตฺโตติ ฯ  
         ตตฺถ  ย ฺจ  กนฺทสิ  ย ฺจ  โรทสติี  ย  ตว  ปุตฺต  
มฏกุณฺฑลึ  อุทฺทิสฺส  โรทสิ  อสฺสูนิ  มุ ฺจสิ ฯ   
        อถ  น  พฺราหฺมโณ  อาห   
                อปฺป  วา  พหุ  วา  นาทฺทสาม   
                ทาน  ททนฺตสฺส  สเก  อคาเร   
                อุโปสถกมฺม  วา  ตาทิส   
                เกน  กมฺเมน  คโตสิ  เทวโลกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อุโปสถกมฺม  วา  ตาทิส  นาทฺทสามาติ  โยชนา ฯ 
อถ  น  มาณโว  อาห   
                อาพาธิโกห  ทกฺุขิโต  คิลาโน   
                อาตุรรูโปมฺหิ  สเก  นิเวสเน   
                พุทฺธ  วิคตรช  วิติณฺณกงฺข   
                อทฺทกฺขึ  สุคต  อโนมป ฺ ฯ   
                สวฺาห  มุทิตมโน  ปสนฺนจิตฺโต   
                อ ฺชลึ  อกรึ  ตถาคตสฺส    
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                ตาห  กุสล  กรตฺิวาน  กมฺม   
                ติทสาน  สหพฺยต  คโตติ ฯ   
        ตตฺถ  อาพาธิโกติ  อาพาธสมงฺคี ฯ  ทุกฺขิโตติ  เตเนว  
อาพาธิกภาเวน  ชาตทุกโฺข ฯ  คิลาโนติ  คิลายมาโนติ  อตฺโถ ฯ   
อาตุรรูโปติ  ทุกฺขเวทนาภิตุนฺนกาโย ฯ  วิคตรชนติฺ  วิคตราคาทิรช  
ฯ  วิติณฺณกงฺขนฺติ  สพฺพโส  สสยาน  สมุจฺฉินฺนตฺตา  ติณฺณวิจิกิจฺฉ ฯ   
อโนมป ฺนฺติ  ปริปุณฺณป ฺ  สพฺพ ฺ ุนฺติ  อตฺโถ ฯ  อกรนิฺติ   
อกาสึ ฯ  ตาหนฺติ  ต  อห ฯ   
        เอว  ตสมฺึ  กเถนฺเตเยว  พฺราหฺมณสฺส  สกลสรรี  ปติยา  
ปริปูริ ฯ  โส  ต  ปตึ  ปเวเทนฺโต   
                อจฺฉริย  วต  อพฺภุต  วต   
                อ ฺชลิกมฺมสสฺ  อยมีทิโส  วิปาโก   
                อหมฺป  มุทิตมโน  ปสนฺนจิตฺโต   
                อชฺเชว  พุทฺธ  สรณ  วชามีติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  อนภิณฺหปฺปวตฺติตาย  อจฺฉร  ปหริตุ  โยคฺคนฺติ  
อจฺฉริย  อภูตปุพฺพตาย  อพฺภุต ฯ  อุภเยนป  วิมฺหยาวหตเยว   
ทสฺเสตฺวา  อหมฺป  มุทิตมโน  ปสนฺนจิตฺโต  อชฺเชว  พุทฺธ  
สรณ  วชามีติ  อาห ฯ   
        อถ  น  เทวปุตฺโต  สรณคมเน  สีลสมาทาเน  จ  นิโยเชนฺโต    
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                อชฺเชว  พุทฺธ  สรณ  วชาหิ   
                ธมฺม ฺจ  สงฺฆ ฺจ  ปสนฺนจิตฺโต   
                ตเถว  สกิฺขาย  ปทานิ  ป ฺจ   
                อขณฺฑผุลฺลานิ  สมาทิยสฺสุ ฯ   
                ปาณาติปาตา  วิรมสฺสุ  ขิปฺป   
                โลเก  อทินฺน  ปริวชฺชยสฺส ุ  
                อมชฺชโป  มา  จ  มุสา  ภณาหิ   
                สเกน  ทาเรน  น  โหห ิ ตุฏโติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตเถวาติ  ยถา  ปสนฺนจิตฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควาติ   
พุทฺธ  สรณ  วเชสิ  ตเถว  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  
สุปฺปฏิปนฺโน  สงฺโฆติ  ปสนฺนจิตฺโต  ธมฺม ฺจ  สงฺฆ ฺจ 
สรณ  วชาหิ ฯ  ยถา  วา  ปสนฺนจิตฺโต  รตนตฺตย  สรณ  วเชสิ   
ตเถว  อย  เอกสโต  ทฏิเว  ธมฺเม  อภิสมฺปราย ฺจ  หิตสุขาวโหติ   
ปสนฺนจิตฺโต  สิกฺขาย  อธสิีลสิกฺขาย  ปทานิ  โกฏาสภูตานิ   
อธิจิตฺตอธิป ฺาสิกฺขาย  วา  อุปายภูตานิ  ป ฺจ  สีลานิ   
อวิโกปนโต  จ  อสงฺกิลิสสฺนโต  จ  อขณฺฑผุลฺลานิ  สมาทิยสฺสุ   
สมาทาย  วตฺตสฺสูติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  เทวปุตฺเตน  สรณคมเน  สีลสมาทาเน  จ  นิโยชิโต   
พฺราหฺมโณ  ตสฺส  วจน  สิรสา  สมฺปฏิจฺฉนฺโต    
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                อตฺถกาโมสิ  เม  ยกฺข          หิตกาโมสิ  เทวเต   
                กโรมิ  ตุยฺห  วจน                  ตฺวมสิ  อาจริโย  มมาติ   
คาถ  วตฺวา  ตตฺถ  ปติฏหนฺโต   
                อุเปมิ  สรณ  พุทฺธ  ธมฺม ฺจาป  อนุตฺตร   
                สงฺฆ ฺจ  นรเทวสฺส  คจฺฉามิ  สรณ  อห ฯ   
                        ปาณาติปาตา  วิรมามิ  ขิปฺป   
                        โลเก  อทินฺน  ปริวชฺชยามิ   
                        อมชชฺโป  โน  จ  มุสา  ภณามิ   
                        สเกน  ทาเรน  จ  โหม ิ ตุฏโติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ  ตมฺป  สวิุ ฺเยฺยเมว ฯ   
        ตโต  เทวปุตฺโต  กต  มยา  พฺราหฺมณสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตก ฯ 
อิทานิ  สยเมว  ภควนฺต  อุปสงฺกมิสฺสตีติ  ตตฺเถว  อนฺตรธายิ ฯ   
พฺราหฺมโณป  โข  ภควติ  ส ฺชาตปสาทพหุมาโน  เทวตาย  จ   
โจทิยมาโน  สมณ  โคตม  อุปสงฺกมิสสฺามีติ  วิหาราภิมุโข  
คจฺฉติ ฯ  ต  ทิสฺวา  มหาชโน  อย  พฺราหฺมโณ  เอตฺตก  กาล  
ตถาคต  อนุปสงฺกมิตฺวา  อชฺช  ปุตฺตโสเกน  อุปสงฺกมติ ฯ 
กีทิสี  น ุ โข  ธมฺมเทสนา  ภวิสฺสตีติ  ต  อนุพนฺธิ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  
เอวมาห  สกฺกา  นุ  โข  โภ  โคตม  กิ ฺจิ  ทาน  อทตฺวา  
สีล  วา  อรกขิฺตฺวา  เกวล  ตุเมฺหสุ  ปสาทมตฺเตน  สคฺเค    
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นิพฺพตฺติตุนฺติ ฯ  นน ุ พฺราหฺมณ  อชฺช  ปจฺจูสเวลาย   
มฏกุณฺฑลินา  เทวปุตฺเตน  อตฺตโน  เทวโลกูปปตฺติการณ  ตุยฺห   
กถิตนฺติ  ภควา  อโวจ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  มฏกุณฺฑลีเทวปุตฺโต  
สห  วิมาเนน  อาคนฺตฺวา  ทิสฺสมานรูโป  วิมานโต  โอรุยฺห  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  เอกมนต  อฏาสิ ฯ  
        อถ  ภควา  ตสฺส  ปรสิติ  เตน  เทวปุตฺเตน  กตสุจริต  
กเถตฺวา  ปรสิาย  จิตฺตกลฺลต  ตฺวา  สามุกฺกสิก  ธมฺมเทสน 
อกาสิ  เทสนาปริโยสาเน  เทวปุตฺโต  จ  พฺราหฺมโณ  จ   
สนฺนิปติตปริสา  จาติ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย   
อโหสีติ ฯ   
                มฏกุณฺฑลีวิมานวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                __________________  
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                                  เสรสีกวิมานวณฺณนา   
        สุโณถ  ยกฺขสฺส  จ  วาณิชาน  จาติ  เสรีสกวิมาน ฯ  
ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  อายสฺมา  กุมารกสฺสโป 
ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  เสตพฺยนคร  สมฺปตฺโต  ตตฺถ   
ปายาสิราช ฺ  อตฺตโน  สนฺติก  อุปคต  วิปรีตคฺคาหโต  
วิเวเจตฺวา  สมฺมาทสฺสเน  ปติฏาเปสิ  โส  ตโต  ปฏาย   
ปุ ฺปสุโต  หุตฺวา  สมณพฺราหฺมณาน  ทาน  เทนฺโต  ตตฺถ   
อกตปริจยตาย  อสกฺกจฺจ  ทาน  ทตฺวา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา   
จาตุมหาราชิกภวเน  สุ ฺเ  เสรีสเก  วิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ   
        อตีเต  กริ  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  เอโก  ขีณาสวตฺเถโร   
อ ฺตรสฺมึ  คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  พหิคาเม  เทวสิก  เอกสฺมึ   
ปเทเส  ภตฺตกิจฺจ  อกาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  เอโก  โคปาลโก  
อยฺโย  สรูิยาตเปน  กิลมตีติ  ปสนฺนจิตฺโต  จตูหิ  สิรีสถมฺเกหิ   
สาขามณฺฑป  กตฺวา  อทาสิ  มณฺฑปสฺส  สมีเป  สิรสีรุกฺข  
โรเปสีติ  จ  วทนฺติ ฯ  โส  กาล  กตฺวา  เตเนว  ปุ ฺกมฺเมน   
จาตุมหาราชิเกสุ  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ปรุมิกมฺมสฺส  สจูก  
วิมานทฺวาเร  สิรีสวน  นพฺิพตฺติ  วณฺณคนฺธสมฺปนฺเนหิ  ปุปฺเผหิ   
สพฺพกาล  อุปโสภมาน  เตน  ต  วิมาน  เสรีสกนติฺ  
ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  จ  เทวปุตฺโต  เอก  พุทฺธนฺตร  เทเวสุ  
เจว  มนุสฺเสสุ  จ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ยสตฺเถรสฺส   
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จตูสุ  วิมลาทีสุ  คิหิสหาเยสุ  ควมฺปติ  นาม  หุตฺวา  ภควโต   
ธมฺมเทสนาย  อรหตฺเต  ปติฏ ิโต  ปุพฺพาจิณฺณวเสน  ต   
สุ ฺวิมาน  ทิสฺวา  อภิณฺห  ทิวาวิหาร  คจฺฉติ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปายาสิเทวปุตฺต  ตตฺถ  ทิสฺวา  โกสิ  
ตฺว  อาวุโสติ  ปุจฺฉิตฺวา  เตน  อห  ภนเฺต  ปายาสิราช ฺโ  
อิธูปปนฺโนติ  วุตฺเต  นนุ  ตฺว  มิจฺฉาทิฏ ิโก  วิปรตีทสฺสโน   
กถมิธูปปนฺโนติ  อาห ฯ  อถ  น  ปายาสิเทวปุตฺโต  อยฺเยนมฺหิ   
กุมารกสฺสปตฺเถเรน  มิจฺฉาทสฺสนโต  วิเวจิโต  ปุ ฺกิริยาย 
อสกฺกจฺจ  กตาย  ปน  สุ ฺเ  วิมาเน  นิพฺพตฺโต  สาธุ  ภนฺเต  
มนุสฺสโลก  คตกาเล  มม  ปริชนสฺส  อาโรเจถ  ปายาสิราช ฺโ 
อสกฺกจฺจ  ทาน  ทตฺวา  สุ ฺ  เสรีสกวิมาน  อุปปนฺโน ฯ 
ตุเมฺห  ปน  สกฺกจฺจ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตตฺรูปปตฺติยา  จิตฺต  
ปณิทหถาติ ฯ  เถโร  ตสฺสานุกมฺปาย  ตถา  อกาสิ ฯ  เตป  
เถรสฺส  วจน  สุตฺวา  ตถา  จิตฺต  ปณิธาย  ปุ ฺานิ  กตฺวา  
เสรีสเก  วิมาเน  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เสรีสกเทวปุตฺต  ปน  เวสฺสวณ-   
มหาราชา  มรุภูมิย  ฉายูทกรหิเต  มคฺเค  มคฺคปฏิปนฺนาน  
มนุสฺสาน  อมนุสฺสปริปนฺถโมจนตฺถ  มคฺครกฺขก  เปสิ ฯ   
        อถ  อปเรน  สมเยน  องฺคมคธวาสิโน  วาณิชา  สกฏสหสสฺ   
ภณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา  สินฺธุโสวีรเทส  คจฺฉนฺตา  มรุกนฺตาเร  ทิวา   
อุณฺหภเยน  มคฺค  อปฺปฏปิชฺชิตฺวา  รตฺตึ  นกฺขตฺตส ฺาย  มคฺค    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 465 

        เลมที ่ 23  เสรีสกวิมานวณฺณนา  หนา   465 
 
ปฏิปชชฺึสุ ฯ  เต  มคฺคมูฬหฺา  หุตฺวา  อ ฺ  ทิส  อคมสุ ฯ  
เตส  อนฺตเร  เอโก  อุปาสโก  อโหสิ  สทฺโธ  ปสนโฺน  สลีสมฺปนฺโน   
อรหตฺตปฺปตฺติยา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  มาตาปตูน  อุปฏานตฺถ   
วณิชฺชาย  คโต ฯ  ต  อนุคฺคณฺหนฺโต  เสรีสกเทวปุตฺโต  สห   
วิมาเนน  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  ทสฺเสตฺวา  จ  ปน  กสฺมา   
ตุเมฺห  อิม  ฉายูทกรหิต  วาลุกากนฺตาร  ปฏิปนฺนาติ  ปุจฺฉิ ฯ  
เต  จสฺส  ตตฺถ  อตฺตโน  อาคตปฺปการ  กเถสุ  ตทตฺถทีปนา   
เทวปุตฺตสฺส  จ  วาณิชาน ฺจ  วจนปฏิวจนคาถา  โหนฺติ ฯ  
อาทิโต  ปน  เทฺว  คาถา  ตาส  สมฺพนฺธทสฺสนตฺถ  ธมฺม- 
สงฺฆาหเกหิ  ปตา   
                สโุณถ  ยกฺขสสฺ  จ  วาณิชาน  จ   
                สมาคโม  ยตฺถ  ตทา  อโหสิ   
                ยถา  กถ  อิตริตเรน  จาป   
                สภุาสิต  ต ฺจ  สุณาถ  สพฺเพ ฯ   
                โย  โส  อหุ  ราชา  ปายาสิ  นาม   
                ภุมฺมาน  สหพฺยคโต  ยสสสฺี   
                โส  โมทมาโนว  สเก  วิมาเน   
                อมานุโส  มานุเส  อชฺฌภาสีติ ฯ   
        ตตฺถ  สโุณถาติ  สวนาณตฺติกวจน ฯ  ย  มย  อิทานิ  
ภณาม  ต ฺจ  สุโณถาติ ฯ  ยกฺขสฺสาติ  เทวสฺส ฯ  เทโว   
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หิ  มนุสฺสาน  เอกจฺจาน  เทวาน ฺจ  ปูชนียภาวโต  ยกฺโขติ  
วุจฺจติ ฯ  อปจ  สกฺโกป  จตฺตาโร  มหาราชาโนป  เวสฺสวณ-   
ปาริสชฺชาป  ปุริโสป  ยกโฺขติ  วุจฺจติ ฯ  ตถา  หิ  อติพาฬฺห  
โข  อย  ยกโฺข  ปมตฺโต  วิหรติ  ยนฺนนูาห  อิม  ยกฺข  
สเวเชยฺยนฺติ  อาทีสุ  สกฺโก  ยกฺโขติ  วุตฺโต ฯ  จตฺตาโร  ยกฺขา  
ขคฺคหตฺถาติ  อาทีสุ  มหาราชาโน ฯ  สนฺติ  หิ  ภนฺเต  อุฬารา   
ยกฺขา  ภควโต  อปฺปสนฺนาติ  อาทีสุ  เวสฺสวณปาริสชฺชา ฯ   
เอตฺตาวตา  ยกฺขสฺส  สุทฺธติี  อาทีสุ  ปรุิโส ฯ  อิธ  ปน   
เวสฺสวณปาริสชฺโช  อธิปฺเปโต ฯ  วาณิชาน  จาติ  คาถา   
พนฺธสุขตฺถ  อนุนาสิกโลป  กตฺวา  วุตฺต ฯ  สมาคโมติ  
สโมธาน ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺม ึ วณฺณุปเถ ฯ  ตทาติ  ตสมฺึ  
มคฺคมูฬฺหา  หุตฺวา  คมนกาเล ฯ  อิตรติเรน  จาปติ  อิตรีตร ฺ- 
จาป  อิท  ยถาติ  อิมินา  โยเชตพฺพ ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ   
เสรีสกเทวปุตฺตสฺส  วาณิชาน ฺจ  ตทา  ยตฺถ  สมาคโต 
อโหสิ ฯ  ต  สุณาถ ฯ  ยถา  วาป  เตหิ  อ ฺม ฺ  สุภาสิต  
สุลปต  กถ  ปวตฺติต  ต ฺจ  สพฺเพ  โอหิตจิตฺตา  สุณาถาติ ฯ   
ภุมฺมานนฺติ  ภุมฺมเทวาน ฯ   
        อิทานิ  ยกฺขสฺส  ปุจฺฉาคาถาโย  โหนฺติ   
                วงฺเก  อร ฺเ  อมนุสฺสฏาเน   
                กนฺตาเร  อปฺโปทเก  อปฺปภกฺเข    
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                สทุุคฺคเม  วณฺณุปถสฺส  มชฺเฌ   
                วงฺกภยา  นฏมนา  มนุสฺสา ฯ   
                นยิธ  ผลา  มูลมยา  จ  สนฺติ   
                อุปาทาน  นตฺถิ  กุโตธ  ภกโฺข   
                อ ฺตฺร  ปสูหิ  จ  วาลุกาหิ  จ   
                ตตฺตาติ  อุณฺหาหิ  จ  ทารุณาหิ  จ ฯ   
                อุชฺชงฺคล  ตตฺตมิว  กปาล   
                อนายส  ปรโลเกน  ตุลฺย   
                ลทฺุทานมาวาสมิท  ปุราณ   
                ภูมิปฺปเทโส  อภิสตฺตรูโป ฯ   
                อถ  ตุเมฺห  เกน  วณฺเณน   
                กมิาสมานา  อิม  ปเทส  หิ   
                อนุปวิฏา  สหสา  สเมจฺจ   
                โลภา  ภยา  อถ  วา  สมฺปมูฬหฺาติ ฯ   
        ตตฺถ  วงฺเกติ  สสยฏาเน ฯ  ยตฺถ  ปวิฏาน  ชีวิสฺสาม 
นุ  โข  มริสสฺาม  นุ  โขติ  ชีวิเต  สสโย  โหติ  ตาทิเส  อร ฺเ ฯ 
อมนุสฺสฏาเนติ  อมนุสฺสาน  ปสาจาทีน  ส ฺจรณฏาเน   
มนุสฺสาน  วา  อโคจรฏาเน ฯ  กนฺตาเรติ  นิรุทเก  อิริเณ ฯ  
ก  ตาเรนฺติ  นยนฺติ  เอตฺถาติ  หิ  กนฺตาโร ฯ  อุทก  คเหตฺวา  
ตริตพฺพฏาน ฯ  เตนาห  อปฺโปทเกติ ฯ  อปฺปสทฺโท  เหตฺถ   
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อภาวตฺโถ  อปฺปจฺโฉ  อปฺปนิคฺโฆโสติ  อาทีสุ  วิย ฯ  วณฺณุปถสฺส   
มชฺเฌติ  วาลกุากนฺตารมชฺเฌติ  อตฺโถ ฯ  วงฺกภยาติ  วงฺเกหิ   
ภีตา ฯ  วงฺเกหิ  ภย  เอเตสนฺติ  วงฺกภยาติ  วตฺตพฺเพ  
คาถาสุขตฺถ  สานุนาสิก  กตฺวา  วงฺกภยาติ  วุตฺต ฯ  อิท ฺจ   
วาลุกากนฺตารปเวสนโต  ปุพฺเพ  เตส  อุปฺปนฺนภย  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  นฏมนาติ  มคฺคสติวิปฺปวาเสน  นฏมานสา ฯ 
มคฺคมูฬฺหาติ  อตฺโถ ฯ  มนุสฺสาติ  เตส  อาลปน ฯ   
        อิธาติ  อิมสฺมึ  มรุกนฺตาเร ฯ  ผลาติ  อมฺพชมฺพุตาล-   
นาฬิเกราทิผลานิ  น  สนตีฺติ  โยชนา ฯ  มลูมยา  จาติ  มูลานิเยว   
มูลมยา  วลลฺกินฺทาทีนิ  สนฺธาย  วทติ ฯ  อุปาทาน  นตฺถีติ  
กิ ฺจาป  กิ ฺจิ  ภกฺข  นตฺถิ  อุปาทาน  วา  อินฺธน  อคฺคิสฺส   
อินฺธนมตฺตมฺป  นตฺถ ิ กโุต  เกน  การเณน  อิธ  มรกุนฺตาเร   
ภกฺโข  สิยาติ  อตฺโถ ฯ  ย  ปน  อตฺถิ  ตตฺถ  ต  ทสฺเสตุ  
อ ฺตฺร  ปสูหีติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        อุชชฺงฺคลนฺติ  ชงฺคล  วุจฺจติ  ลูขธูสโร  อนุทโก  ภูมิปฺปเทโส ฯ 
ต  ปน  าน  ชงฺคลโตป  อุกฺกเสน  ชงฺคลนฺติ  อาห  อุชงฺคลนฺติ ฯ   
เตนาห  ตตฺตมิว  กปาลนติฺ  ตตฺต  อโยกปาลสทิสนฺติ  อตฺโถ ฯ   
คาถาสุขตฺถ ฺเจตฺถ  สานุนาสิก  กตฺวา  วุตฺต ฯ  ตตฺตมิว  อิจฺเจว   
ทฏพฺพ ฯ  อนายสนฺติ  นตฺถิ  เอตฺถ  อาโย  สุขนฺติ  อนาย  ตโต  
เอว  ชีวิต  สยีติ  วินาเสตีติ  อนายส ฯ  อถ  วา  น  อายสนฺติ   
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อนายส ฯ  ปรโลเกนาติ  นรเกน  ตุลยฺ ฯ  นรก  ห ิ สตฺตาน  
เอกนฺตานตฺถตาย  ปรภูโต  ปฏิสตฺตุภูโต  โลโกติ  วิเสสโต   
ปรโลโกติ  วุจฺจติ  สมนฺตโต  อโยมยตฺตา  อายส ฺจ ฯ อิท   
ปน  ตทภาวโต  อนายส  มหโต  ทุกฺขสฺส  อุปฺปตฺติฏานตาย   
ปรโลกสทิสนฺติ  ทสฺเสติ  อนสฺสยนฺติ  จ  เกจิ  ปนติฺ ฯ สุขสฺส   
อปฺปติฏานภูตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ลุทฺทานมาวาสมิท  ปุราณนฺติ  อิท 
าน  จิรกาลโต  ปฏาย  ลุทฺทาน  ทารุณาน  ปสาจาทีน  
อาวาสภูต ฯ  อภิสตฺตรูโปติ  เอว  ลโูข  โฆรากาโร  โหตูติ   
โปราเณหิ  อิสีหิ  สปตสทิโส  ทินฺนสโป  วิยาติ  อตฺโถ ฯ   
        เกน  วณฺเณนาติ  เกน  การเณน ฯ  กิมาสมานาติ  กึ  
ปจฺจาสีสนฺตา ฯ  หีติ  นิปาตมตฺต ฯ  ปเทสมฺปติ ฯ  ปนฺติ ฯ 
อิมมฺป  นาม  ปเทสนฺติ  อตฺโถ ฯ  สหสา  สเมจฺจาติ  สหสา   
อาทีนวานิสเส  อวิจาเรตฺวา  สมวาเยน  อนุปวิฏา  สปฺปวิฏา ฯ   
โลภา  ภยา  อถ  วา  เกนจิ  อนตฺถกาเมน  ปโลภิตา  โลภโต  
เกนจิ  อมนุสฺสาทินา  ปริปาติตา  ภยา  วา ฯ  อถ  วา 
สมฺปมูฬฺหาติ  มคฺควิปฺปนฏา  อิม  ปเทส  อนุปวิฏาติ   
โยชนา ฯ   
        อิทานิ  วาณิชฺชา  อาหสุ  ฯ 
                มคเธสุ  องฺเคสุ  จ  สตฺถวาหา   
                อาโรปยิตฺวา  ปณิย  ปุถุตฺต    
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                เต  ยามเส  สินธฺุโสวีรภูมึ   
                ธนตฺถิกา  อุททฺย  ปตฺถยานา ฯ   
                ทวิา  ปปาสนธิวาสยนฺตา   
                โยคฺคานุกมฺป ฺจ  สเมกฺขมานา   
                เอเตน  เวเคน  อายามสพฺเพ   
                รตฺตึ  มคฺค  ปฏปินฺนา  วิกาเล ฯ   
                เต  ทุปฺปยาตา  อปรทฺธมคฺคา   
                อนฺธากุลา  วิปปฺนฏา  อร ฺเ   
                สทุุคฺคเม  วณฺณุปถสฺส  มชฺเฌ   
                ทสิ  น  ชานาม  ปมฬฺูหจิตฺตา ฯ   
                อิท ฺจ  ทิสฺวาน  อทิฏปุพฺพ   
                วิมานเสฏ ฺจ  ตฺว ฺจ  ยกฺข   
                ตตุตฺตรึ  ชีวิตมาสมานา   
                ทสิฺวา  ปตีตา  สุมนา  อุทคฺคาติ ฯ   
        ตตฺถ  มคเธสุ  องฺเคสุ  จ  สตฺถวาหาติ  มคธรฏเ  จ  
องฺครฏเ  จ  ชาตา  สวฑฺฒา  ตนิวาสิโน  สตฺเถ  สตฺถสฺส 
จ  วาหนกา  สตฺถกา  เจว  สตฺถสามิกา  จ ฯ  ปณิยนฺติ  ภณฺฑ ฯ 
เตติ  เต  มย ฯ  ยามเสติ  คจฺฉาม.  สินธฺุโสวีรภูมินฺติ  สินฺธุเทส   
โสวีรเทส ฺจ ฯ  อุทฺทยนติฺ  อานิสส  อติเรกลาภ ฯ   
        อนธิวาสยนฺตาติ  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺตา ฯ  โยคฺคานุกมฺปนฺติ   
โคณาทีน  สตฺตาน  อนุคฺคห ฯ  เอเตน  เวเคนาติ  อิมินา   
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ชเวน ฯ เยน  ตว  ทสฺสนโต  ปุพฺเพ  อายาม  อาคตมฺห ฯ  
รตฺตึ  มคฺค  ปฏิปนฺนาติ  รตฺติย  มคฺค  ปฏิปนฺนา ฯ  วิกาเลติ  
อกาเล  อเวลาย ฯ   
        ทุปฺปยาตาติ  ทุฏ ุปยาตา  อปเถ  คตา ฯ ตโต  เอว  
อปรทฺธมคฺคา ฯ  อนฺธากลุาติ  อนฺธา  วิย  อากุลา  มคฺคชานน- 
สมตฺถสฺส  ป ฺาจกฺขุโน  อภาเวน  อนฺธา  ตโต  เอว  อากุลา ฯ 
วิปฺปนฏา  จ  มคฺคสมฺมูฬฺหตาย ฯ  ทสินฺติ  คนฺตพฺพทิส ฯ 
ยสฺส  ทิสาย  สินฺธุโสวีรเทโส  ต  ทิส ฯ  ปมฬฺูหจิตฺตาติ   
ทิสาสสยสุมูฬฺหจิตฺตา ฯ   
        ตฺว ฺจาติ  ตุว ฺจ ฯ  ยกฺขาติ  อาลปน ฯ  ตตุตฺตรึ   
ชีวิตมาสมานาติ  โย  อิโต  ปร  อมฺหาก  ชีวิต  นตฺถีติ  ชีวิตสสโย 
อุปฺปนฺโน  อิทานิ  ตโต  อุตฺตริมฺป  ชีวิต  อาสีสนฺตา ฯ  ทิสฺวาติ  
ทสฺสนเหตุ ฯ  ปตีตาติ  ปหฏา ฯ  สุมนาติ  โสมนสฺสปฺปตฺตา ฯ  
อุทคฺคาติ  อุทคฺคาย  ปติยา  อุทคฺคจิตฺตา ฯ   
        เอว  วาณิเชหิ  อตฺตโน  ปวตฺติยา  ปกาสิตาย  ปุน  
เทวปุตฺโต  ทฺวีหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                ปาร  สมุทฺทสฺส  อิม ฺจ  วณฺณณ   
                เวตฺตาจร  สงฺกปุถ ฺจ  มคฺค   
                นทิโย  ปน  ปพฺพตาน ฺจ  ทุคฺคา   
                ปถุุทฺทิสา  คจฺฉถ  โภคเหตุ ฯ    
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                ปกฺขนฺทิยาน  วิชิต  ปเรส   
                เวรชฺชเก  มานุเส  เปกฺขมานา   
                ย  โว  สุต  วา  อถ  วาป  ทฏิ   
                อจฺเฉรก  ต  โว  สุโณม  ตาตาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปาร  สมทฺุทสฺสาติ  สมุทฺทสฺส  ปรตีร  อิม ฺจ  
อีทิส  วณฺณณ  วณฺณุปถ  เวตฺตลตา  พนฺธิตฺวา  อาจริตพฺพโต   
เวตฺตาจร  มคฺค  สงฺกุเก  ขาณุเก  โกฏเฏตฺวา  คนฺตพฺพโต  
สงฺกุปถ  มคฺค  นทิโย  ปน  จนฺทภาคาทิกา  ปพฺพตาน ฺจ   
วิสมปฺปเทสาติ  เอว  ทุคฺคา  ปุถุทฺทิสา  โภคนิมิตฺต  คจฺฉถ  
เอว  คจฺฉนฺตา  จ  ปกฺขนทฺิยาน  ปกฺขนฺทิตฺวา  อนุปวิสิตฺวา  
ปเรส  ราชูน  วิชิต  ตตฺถ  เวรชฺชเก  วิเทสวาสิเก  มานุเส  
เปกฺขมานา  คจฺฉถ ฯ  เอว  ภูเตหิ  โว  ตุมฺเหหิ  ย  สตุ  
วา  อถ  วา  ทิฏ  วา  อจฺเฉรก  อจฺฉริย ฯ  ต  โว  สนฺติเก 
ตาตา  วาณิชา  สุโณมาติ  อตฺตโน  วิมานสฺส  อจฺฉริยภาว  
เตหิ  กถาเปตุกาโม  ปุจฺฉติ ฯ   
        เอว  เทวปุตฺเตน  ปุฏา  วาณิชา  อาหสุ   
                อิโตป  อจฺเฉรตร  กุมาร   
                น  โน  สุต  วา  อถ  วาป  ทฏิ   
                อตีตมานุสกเมว  สพฺพ   
                ทสิฺวา  น  ตปปฺาม  อโนมวณฺณ ฯ    
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                เวหายส  โปกขฺร ฺโ  สวนฺติ   
                ปหูตมลฺยา  พหุปุณฺฑรีกา   
                ทมุา  จิเม  นิจฺจผลูปปนฺนา   
                อตีว  คนฺธา  สรุภึ  ปวายนฺติ ฯ   
                เวฬูริยถมฺภา  สตมุสฺสิตาเส   
                สลิาปวาฬสฺส  จ  อายตสา   
                มสารคลฺลา  สหโลหิตงฺคา   
                ถมฺภา  อิเม  โชติรสามยาเส ฯ   
                สหสฺสถมฺภ  อตุลานุภาว   
                เตสูปริ  สาธุมทิ  วิมาน   
                รตนนฺตร  ก ฺจนเวทิมิสฺส   
                ตปนียปฏเฏหิ  จ  สาธุฉนฺน ฯ   
                ชมฺโพนทุตฺตตฺตมิท  สุมฏโ   
                ปาสาทโสปานผลูปปนฺโน   
                ทฬฺโห  จ  วคฺคุ  จ  สุสงฺคโต  จ   
                อตีว  นิชฺฌานขโม  มนุ ฺโ ฯ   
                รตนนฺตรสฺมึ  พหุอนฺนปาน   
                ปริวาริโต  อจฺฉราสงฺคเณน   
                มุรชอาลมฺพรตูริยฆุฏโ   
                อภิวนฺทิโตสิ  ถุติวนฺทนาย ฯ  
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                โส  โมทส ิ นาริคณปฺปโพธโน   
                วิมานปาสาทวเร  มโนรเม   
                อจินฺติโย  สพฺพคุณูปปนฺโน   
                ราชา  ยถา  เวสฺสวโณ  นฬินยฺา ฯ   
                เทโว  น ุ อาสิ  อุทวาสิ  ยกฺโข   
                อุทาหุ  เทวินฺโท  มนุสฺสภูโต   
                ปจฺุฉนฺติ  ต  วาณิชา  สตฺถวาหา   
                อาจิกฺข  โก  นาม  ตุวสิ  ยกฺโขติ ฯ   
        ตตฺถ  กมุาราติ  ปมวเย   ิตตฺตา  เทวปุตฺต  อาลปติ ฯ  
สพฺพนฺติ  เทวปุตฺต  ตสฺส  วิมานปฏิพทฺธ ฺจ  สนฺธาย  วทติ ฯ 
โปกฺขร ฺโติ  โปกฺขรณิโย ฯ  สตมุสสฺิตาเสติ  สตรตนุพฺเพธา ฯ 
สิลาปวาฬสฺสาติ  สิลาย  ปวาฬสฺส  จ  สิลามยา  ปวาฬมยาติ  
อตฺโถ ฯ  อายตสาติ  ทีฆสา ฯ  อถ  วา  อายตา  หุตฺวา  
อฏโสฬสทวุตฺตึสาทิอสวนฺโต ฯ   
        เตสูปรติี  เตส  ถมฺภาน  อุปริ ฯ  สาธุมิทนฺติ  สุนฺทร  
อิท  ตว  วิมาน ฯ  รตนนตฺรนฺติ  รตนนฺตรวนฺต ฯ ภิตฺต- 
 ิถมฺภโสปานาทีสุ  นานาวิเธหิ  อ ฺเหิ  รตเนหิ  ยตฺุต ฯ   
ก ฺจนเวทิมิสฺสนฺติ  สุวณฺณมยาย  เวทิกาย  สหิต  ปริกฺขิตฺต ฯ   
ตปนียปฏเฏหิ  จ  สาธุฉนฺนนฺติ  ตปนียมเยหิ  อเนกรตนมเยหิ  
จ  ฉาทเนหิ  ตตฺถ  ตตฺถ  สุฏ ุฉาทิต ฯ    
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        ชมฺโพนทุตฺตตฺตมิทนฺติ  อิท  ตว  วิมาน  เยภุยฺเยน   
อุตฺตตฺตชมฺพุนทภาสุร ฯ สุมฏโ  ปาสาทโสปานผลูปปนฺโนติ ตสฺส 
จ  โส  โส  ปเทโส  สุมฏโ  สุฏ ุ  มชชฺิโต ฯ  เตหิ  เตหิ   
อนนฺตรปาสาเทหิ  โสปานวิเสเสหิ  รมณีเยหิ  ผลเกหิ  จ  ยุตฺโต ฯ  
ทโฬฺหติ  ถิโร ฯ  วคฺคูติ  อภิรูโป  สมคฺุคโต ฯ  สุสงฺคโตติ  
สุฏ ุ  สงฺคตาวยโว  อ ฺม ฺานุรูปปาสาทาวยโว ฯ  อตีว   
นิชฺฌานขโมติ  ปภสฺสรภาเวป  อติวิย  โอโลกนกฺขโม ฯ  มนุ ฺโติ 
มโนรโม ฯ 
        รตนนฺตรสฺมินฺติ  รตนมเย  รตนภูเต  วา  สารภูเต  
วิมานสฺส  อพฺภนฺตเร ฯ  พหุอนฺนปานนฺติ  เปสล  ปหูต  อนฺน ฺจ 
ปาน ฺจ  วิชฺชติ  อุปลพฺภตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  มุรชอาลมฺพรตูริย- 
ฆุฏโติ  มุทงฺิคาน  อาลมฺพราน  อวสิฏตูริยาน ฺจ  สทฺเทหิ   
นิจฺจโฆสิโต ฯ  อภิวนฺทิโตสีติ  นมสฺสิโต  โถมิโต  วา  อสิ ฯ  
เตนาห  ถุติวนฺทนายาติ ฯ   
        อจินฺติโยติ  อจินฺเตยฺยานุภาโว ฯ  นลินฺยาติ  เอว  นามเก  
กิลนฏาเน  ยถา  เวสฺสวโณ  มหาราชา  เอว  ตฺว  โมทสีติ  
โยชนา ฯ   
        อาสีติ  อสิ  ภวสิ ฯ  เทวินฺโทติ  สกฺโก  เทวราชา ฯ  
มนุสฺสภูโตติ  มนุสฺเสสุ  ภูโต  มนุสฺสชาติโก ฯ  ยกฺโขติ  เทวาทิภาว  
ปุจฺฉิตฺวาป  ยกฺขภาว  อาสงฺกนฺตา  วทนฺติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 476 

        เลมที ่ 23  สุนิกฺขิตฺตวคฺควณฺณนา  หนา  476 
 
        อิทานิ  โส  เทวปุตฺโต  อตฺตาน  ชานาเปนฺโต  คาถมาห 
                เสรีสโก  นาม  อหมฺหิ  ยกฺโข   
                กนฺตาริโย  วณฺณุปถมฺหิ  คุตฺโต   
                อิม  ปเทส  อภิปาลยามิ   
                วจนกโร  เวสฺสวณสฺส  ร ฺโติ ฯ   
        ตตฺถ  อหมฺหิ  ยกโฺขติ  อห  ยกฺโข  อมฺหิ ฯ  กนตฺาริโยติ   
อารกฺขณตฺถ  กนฺตาเร  นิยตฺุโต ฯ  คุตฺโตติ  โคปโก ฯ  เตนาห   
อภิปาลยามีติ ฯ   
        อิทานิ  วาณิชา  ตสฺส  กมฺมาทีนิ  ปุจฺฉนฺตา  อาหสุ   
                อธิจฺจลทฺธ  ปริณามช  เต   
                สยกต  อุทาหุ  เทเวหิ  ทินฺน   
                ปจฺุฉนฺติ  ต  วาณิชา  สตฺถวาหา   
                กถ  ตยา  ลทฺธมิท  มนุ ฺนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อธิจฺจลทฺธนฺติ  อธิจฺจสมุปฺปตฺติก  ยทิจฺฉก  ลทฺธนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ปรณิามช  เตติ  นิยติสงฺคติภาวปริณต  กาลปริณต  
วา ฯ  สยกตนฺติ  ตยา  สยเมว  กต ฯ  เทวิทฺธิยา  ตยา  สยเมว   
นิพฺพตฺติตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุทาหุ  เทเวหิ  ทินฺนนฺติ  ตยา  อาราธิเตหิ   
เทเวหิ  ปสาทวเสน  นิสฺสฏ ฯ   
        อิทานิ  เทวปุตฺโต  จตุโรป  ปกาเร  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปุ ฺเมว   
อปทิสนฺโต  คาถมาห   
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                นาธิจฺจลทฺธ  น  ปริณามช  เม   
                น  สยกต  น  หิ  เทเวหิ  ทินนฺ   
                สเกหิ  กมฺเมหิ  อปาปเกหิ   
                ปุ ฺเหิ  เม  ลทฺธมิท  มนุ ฺนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  วาณิชา  ปนุ  นาธิจฺจลทฺธนฺติ  คาถาย  
ปุ ฺาธิกเมว  เต  จตุโร  ปกาเร  อาโรเปตฺวา  ปุ ฺสฺส  จ  
สรูป  ปุจฺฉึสุ   
                ก ึ เต  วต  ก ึ ปน  พฺรหฺมจรยิ   
                กสิฺส  สุจิณฺณสฺส  อย  วิปาโก   
                ปจฺุฉนฺติ  ต  วาณิชา  สตฺถวาหา   
                กถ  ตยา  ลทฺธมิท  วิมานนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  วตนฺติ  วตสมาทาน ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  เสฏจริย ฯ   
        ปุน  เทวปุตฺโต  เต  ปฏิกฺขิปตฺวา  อตฺตาน  ยถปูจิต  
ปุ ฺ ฺจ  ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ 
                มม  ปายาสีติ  อหุ  สม ฺา   
                รชชฺ  ยทา  การยึ  โกสลาน   
                นตฺถิกทิฏ ิ  กทริโย  ปาปธมฺโม   
                อุจฺเฉทวาที  จ  ตทา  อโหสึ ฯ   
                สมโณ  จ  โข  อาสิ  กุมารกสฺสโป   
                พหุสฺสุโต  จิตฺตกถี  อุฬาโร    
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                โส  เม  ตทา  ธมฺมกถ  อภาสิ   
                ทฏิ ิวิสูกานิ  วิโนทยี  เม ฯ   
                ตาห  ตสฺส  ธมมฺกถ  สุณิตฺวา   
                อุปาสกตฺต  ปฏิเวทยิสฺส   
                ปาณาติปาตา  วิรโต  อโหสึ   
                โลเก  อทินฺน  ปริวชฺชยิสฺส   
                อมชฺชโป  โน  จ  มุสา  อภาณี   
                สเกน  ทาเรน  จ  อโหสึ  ตุฏโ ฯ   
                ต  เม  วต  ต  ปน  พฺรหฺมจรยิ   
                ตสฺส  สุจิณฺณสฺส  อย  วิปาโก   
                เตเหว  กมฺเมหิ  อปาปเกหิ   
                ปุ ฺเหิ  เม  ลทฺธมิท  วิมานนฺติ ฯ   
ต  สุวิ ฺเยฺยเมว  
        อถ  วาณิชา  เทวปุตฺต  วิมาน ฺจสฺส  ปจฺจกฺขโต  ทิสฺวา 
กมฺมผล  สททฺหิตฺวา  อตฺตโน  กมฺมผเล  สทฺธ  ปเวเทนฺตา คาถา 
ทฺวยมโวจุ  
                สจฺจ  กิราหสุ  นรา  สป ฺา   
                อน ฺถา  วจน  ปณฺฑิตาน   
                ยหึ  ยหึ  คจฺฉติ  ปุ ฺกมฺโม   
                ตหึ  ตหึ  โมทติ  กามกามี ฯ    
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                ยหึ  ยหึ  โสกปริทฺทโว  จ   
                วโธ  จ  พนฺโธ  จ  ปริกฺกิเลโส   
                ตหึ  ตหึ  คจฺฉติ  ปาปกมฺโม   
                น  มุจฺจติ  ทุคฺคติยา  กทาจีติ ฯ   
        ตตฺถ  โสกปริทฺทโวติ  โสโก  จ  ปริเทโว  จ ฯ  ปรกิิเลโสติ  
วุตฺตา  อนตฺถุปฺปตฺติ ฯ   
        เอว  เตสุ  กเถนฺเตสุเยว  วิมานทฺวาเร  สิรีสรกุขฺโต  
ปริปาเกน  มตฺุตพนฺธนา  ปริปกฺกา  สปิาฏิกา  ปติ ฯ  เตน  
เทวปุตฺโต  สปริชโน  โทมนสฺสปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  
วาณิชา  คาถมาหสุ  
                สมฺมูฬฺหรูโป ว  ชโน  อโหสิ   
                อสฺมึ  มุหุตฺเต  กลลีกโต ว   
                ชนสฺสิมสฺส  ตุยฺห ฺจ  กุมาร   
                อปฺปจฺจโย  เกน  น ุ โข  อโหสีติ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมูฬฺหรูโป  วาติ  โสกวเสน  สพฺพโส  มฬฺูหสภาโว  
วิย ฯ  ชโนติ  เทวชโน ฯ  อสฺมึ  มุหุตฺเตติ  อิมสฺมึ  มุหุตฺตมตฺเต ฯ  
กลลีกโตติ  กลล  วิย  กโต  กลลนิสฺสติอุทกีภูโต  วิย  อาวิโลติ  
อธิปฺปาโย ฯ  ชนสฺสิมสฺส  ตุยฺห ฺจาติ  อิมสฺส  ตว  ปริชนสฺส   
ตุยฺห ฺจ ฯ  อปฺปจฺจโยติ  โทมนสฺส ฯ   
        ต  สุตฺวา  เทวปุตฺโต  อาห  
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        อิเม  จ  สิรีสวนา  ตาตา   
        ทิพฺพา  คนฺธา  สุรภี  สมฺปวนฺติ   
        เต  สมปฺวายนฺติ  อิม  วิมาน   
        ทิวา  จ  รตฺโต  จ  ตม  นิหนฺตฺวา ฯ   
        อิเมส ฺจ  โข  วสฺสสตจฺจเยน   
        สิปาฏิกา  ผลติ  เอกเมกา   
        มานุสฺสก  วสฺสสต  อตีต   
        ยทคฺเค  กายมฺหิ  อิธปูปนฺโน ฯ   
        ทิสฺวานห  วสฺสสตานิ  ป ฺจ   
        อสฺมึ  วิมาเน  ตฺวาน  ตาตา   
        อายุกฺขยา  ปุ ฺกฺขยา  จวิสฺส   
        เตเนว  โสเกน  ปมุจฺฉิโตสฺมีติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  สริีสวนาติ  สิรสีวิปนโต ฯ  ตาตาติ  วาณิเช  
อาลปติ ฯ  อิเม  ตุมฺหาก  มยฺห ฺจ  ปจฺจกฺขภูตา  ทิพฺพา  คนฺธา  
สุรภี  อติวิย  สุคนฺธาเยว  สมนฺตโต  ปวนฺติ  ปวายนฺติ ฯ  เต  
ทิพฺพา  คนฺธา  เอว  วายนฺตา  อิม  วิมาน  สมฺปวายนฺติ  
สมฺมเทว  คนฺธ  คาหาเปนฺติ ฯ น  เกวล  สมฺปวายนเมว ฯ  
อถ  โข  อตฺตโน  ปภาย  ตมมฺป  นิหนฺติ ฯ  เตนาห  ทิวา 
จ  รตฺโต  จ  ตม  นิหนฺตฺวาติ ฯ   
        อิเมสนฺติ  สิรีสาน ฯ  สิปาฏิกาติ  ผลกุฏ ิลิกา ฯ  ผลตีติ   
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ปจฺจิตฺวา  วณฺฏโต  มุจฺจติ ฯ ปุฏเภท  วา  ปตฺวา  สิสฺสติ ฯ  
มานุสฺสก  วสฺสสต  อตีตนฺติ  ยสฺมา  วสฺสตสฺส  อจฺจเยน  อิมสฺส 
สิรีสสฺส  สิปาฏิกา  ผลติ ฯ อย ฺจ  ผลติา ฯ ตสฺมา  มยฺห  
มานุสฺสก  วสฺสสต  อตีต  ยทคฺเค  ยโต  ปฏาย  กายมฺหิ  
อิธ  อิมสฺมึ  เทวนิกาเย  อุปปนฺโน  นพฺิพตฺโต ฯ  มยฺห ฺจ   
เทวคณนาย  ป ฺจ  วสฺสสตานิ  อายุ ฯ ตสฺมา  ขียติ  เม  
อายูติ  โสกวเสน  สมฺปมโูฬฺหติ  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห  ทิสฺวาน 
ต  วสฺสสตานิ  ป ฺจ ฯเปฯ  เตเนว  โสเกน  ปมุจฺฉิโตสฺมีติ ฯ   
        อถ  น  วาณิชา  สมสฺสาเสนฺตา  อาหสุ   
                กถ  นุ  โสเจยฺย  ตถาวิโธ  โส   
                ลทฺธา  วิมาน  อตุล  จิราย   
                เย  จาป  โข  อิตร  อุปปนฺนา   
                เต  นูน  โสเจยฺยุ  ปริตฺตปุ ฺาติ ฯ  
        ตตฺถ  ยาทิเสหิ  อปฺปายุเกหิ  มรณ  ปฏิจฺจ  โสจิตพฺพ  
สิยา  ตาทิโส  ปน  เอว  ทพฺิพานุภาวสมฺปนฺโน  นวุติวสฺส- 
สตสหสฺสายุโก  กถ  น ุ โสเจยฺย ฯ  น  โสจิตพฺพเมวาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  เทวปุตฺโต  ตตฺตเกเนว  สมสฺสาเสตฺวา  เตส  วจน   
สมฺปฏิจฺฉนฺโต  เตส ฺจ  อุปเทส  เทนฺโต  คาถมาห 
                อนุจฺฉวึ  โอวทิย ฺจ  เม  ต    
                ย  ม  ตุเมฺห  เปยฺยวาจ  วเทถ    
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                ตุเมฺห  จ  โข  ตาตา  มยานุคุตฺตา   
                เยนิจฺฉก  เตน  ปเลถ  โสตฺถนิฺติ ฯ  
        ตตฺถ  อนุจฺฉวินฺติ  อนุจฺฉวิก  ตุมฺหากเมว  ต  ยุตฺตรูป ฯ   
โอวทิย ฺจ  เม  ตนฺติ  เม  มยฺห  ตุเมฺหหิ  โอวทิย  โอวาทวเสน   
วตฺตพฺพเมต ฯ  ย  ยสฺมา  ม  มยฺห  ตุเมฺห  กถ  นุ  
โสเจยฺยนฺติอาทินา  เปยฺยวาจ  ปยวจน  วเทถ ฯ ย  วา   
เปยฺยวาจาย  วทน  กถน  ต  ตุมฺหากเมว  อนุจฺฉวิกนฺติ  
โยชนา ฯ  อถ  วา  ย  ยสมฺา  ตุเมฺห  เปยฺยวาจ  วเทถ ฯ ตสฺมา   
อนุจฺฉวิก  โอวทิย ฺจ  โอวทิตพฺพ  โอวาทานุรูป  กาตพฺพ ฺจ 
เม  มยา  กต  กึ  ปน  ตนฺติ  อาห  ตุเมฺห  จ  โข  ตาตาติ   
อาทิ ฯ  ตตฺถ  มยานุคุตฺตาติ  อิมสฺมึ  อมนุสฺสปริคฺคเห  มรุกนฺตาเร   
ยาว  กนฺตาราติกฺกมา  มยา  อนุคุตฺตา  รกฺขิตา  เยนิจฺฉก  
ยถารุจิเตน  โสตฺถึ  เขเมน  ปเลถ  คจฺฉถาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วาณิชา  กต ฺ ุภาว  ปกาเสนฺตา  คาถมาหสุ  
                คนฺตฺวา  มย  สนิฺธุโสวีรภูมึ   
                ธนตฺถิกา  อุททฺย  ปตฺถยานา   
                ยถาปโยคา  ปรปิุณฺณจาคา   
                กาหาม  เสรีสมห  อุฬารนฺติ   
        ตตฺถ  ยถาปโยคาติ  อิทานิ  กตปฏิ ฺานุรูปปโยคา ฯ   
ปริปุณฺณจาคาติ  สมตฺตจาคา  อุฬารสฺส  มหสฺส  ปรยิตฺต-  
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ปริจฺจาคา ฯ  มหนฺติ  อุสฺสวปูช ฯ  ปุน  เทวปุตฺโต  มหกรณ   
ปฏิกฺขิปนฺโต  กตฺตพฺเพสุ  จ  เต  นิโยเชนฺโต  คาถมาห  
                มาเจว  เสรีสมห  อกตฺถ   
                สพฺพ ฺจ  โว  ภวิสฺสติ  ย  วเทถ   
                ปาปานิ  กมฺมานิ  วิวชชฺยาถ   
                ธมฺมานุโยค ฺจ  อธิฏหาถาติ ฯ  
        ตตฺถ  ย  วเทถาติ  ย  ตุเมฺห  เขเมน  สินฺธุโสวีรเทสปตฺตึ  
ตตฺถ  จ  วิปลุ  อุทฺทย  ลาภ  ปจฺจาสีสนฺตา  คนฺตฺวา  มยนฺติ   
อาทีนิ  วทถ  สพฺพ  ต  โว  ตุมฺหาก  ตเถว  ภวิสฺสติ ฯ ตตฺถ  
นิกฺกงฺขา  โหถ ฯ  ตุเมฺห  ปน  อิโต  ปฏาย  ปาปานิ  กมฺมานิ   
ปาณาติปาตาทีนิ  วิวชชฺยาถ  ปริวชฺเชถ ฯ  ธมฺมานุโยคนฺติ   
ทานาทิกุสลธมฺมสฺส  อนุยุ ฺชน ฯ  อธิฏหาถาติ  อนุสิกฺขถ  อิท   
เสรีสกมหนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ยมฺปน  อุปาสก  อนุคฺคณฺหนฺโต  เตส  รกฺขาวรณ  
กาตุกาโม  อโหสิ  ตสฺส  คุณ  กิตฺเตตฺวา  ต  เตส  อุทฺทิสนฺโต  
อิมา  คาถาโย  อาห   
                อุปาสโก  อตฺถิ  อิมมฺหิ  สงฺเฆ   
                พหุสฺสุโต  สลีวตูปปนฺโน   
                สทฺโธ  จ  จาคี  จ  สุเปสโล  จ   
                วิจกฺขโณ  สนฺตุสิโต  มุตีมา ฯ    
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                ส ฺชานมาโน  น  มุสา  ภเณยฺย   
                ปรูปฆาตาย  น  เจตเยยฺย   
                เวภูติก  เปสุณ  โน  กเรยฺย   
                สณฺห ฺจ  วาจ  สขิล  ภเณยฺย ฯ   
                สคารโว  สปฺปติสฺโส  วินีโต   
                อปาปโก  อธสิีเล  วิสุทฺโธ   
                โส  มาตร  ปตร ฺจาป  ชนฺตุ   
                ธมฺเมน  โปเสติ  อริยวุตฺติ ฯ   
                ม ฺเ  โส  มาตาปตูน  การณา   
                โภคานิ  ปริเยสติ  น  อตฺตเหตุ ฯ  
                มาตาปตูน ฺจ  โย  อจฺจเยน   
                เนกฺขมฺมโปโณ  จริสฺสติ  พฺรหฺมจริย ฯ   
                อุชู  อวงฺโก  อสโ  อมาโย   
                น  เลสกปฺเปน  จ  โวหเรยฺย   
                โส  ตาทิโส  สุกตกมฺมการี   
                ธมฺเม   ิโต  กนิฺติ  ลเภถ  ทกฺุข ฯ   
                ต  การณา  ปาตุกโตมฺหิ  อตฺตนา   
                ตสฺมา  ธมฺม  ปสฺสถ  วาณิชาเส ฯ  
                อ ฺตฺร  เตนิห  ภสฺมี  ภเวถ   
                อนฺธากุลา  วิปปฺนฏา  อร ฺเ    
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                ต  ขิปฺปมาเนน  ลหุ  ปเรน   
                สโุข  หเว  สปปฺุริเสน  สงฺคโมติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺเฆติ  สตฺตสมูเห ฯ  วิจกขฺโณติ  ตตฺถ  ตตฺถ   
กตฺตพฺพตาย  กุสโล ฯ  สนฺตุสิโตติ  สนฺตุฏโ ฯ  มตีุมาติ   
กมฺมสฺสกตาณาทินา  อิธโลกปรโลกหิตาน  มนุนโต  มุติมา ฯ   
        ส ฺชานมาโน  น  มุสา  ภเณยฺยาติ  สมฺปชานมุสา  น  
ภาเณยฺย ฯ  เวภูติกนฺติ  สหิตาน  วินาภาวกรณโต  เวภูติกนฺติ   
ลทฺธนาม  ปสุณ  โน  กเรยฺย  น  วเทยฺย ฯ   
        สปฺปติสฺโสติ  ปติสสฺโย  ครุฏานิเยสุ  นิวาตวุตฺติกตฺตา  
โสรจฺจ ฯ สห  ปติสฺเสนาติ  สปฺปติสฺโส ฯ  อธิสีเลติ  อุปาสเกน   
รกฺขิตพฺพอธิสีลสิกฺขาย ฯ  อริยวุตฺตีติ  ปริสุทฺธวุตฺติ ฯ   
        เนกฺขมฺมโปโณติ  นพฺิพานนินฺโน ฯ  จริสฺสติ  พฺรหฺมจริยนฺติ   
ปพฺพชฺช  สาสนพฺรหฺมจริย  จริสฺสติ ฯ   
        เลสกปฺเปนาติ  กปฺปยเลเสน ฯ  น  จ  โวหเรยฺยาติ   
มายาสาเยฺยวเสน  วจน  น  นิจฺฉาเรยฺย ฯ  ธมฺเม   ิโต  กินฺติ  
ลเภถ  ทกฺุขนฺติ  เอว  วุตฺตนเยน  ธมฺเม   ิโต  ธมฺมจารี  สมจารี  
กินฺติ  เกน  ปกาเรน  ทุกฺข  ลเภถ  ปาปุเณยฺย ฯ   
        ตการณาติ  ตนฺนิมิตฺต  ตสฺส  อุปาสกสฺส  เหตุ ฯ  
ปาตุกโตมฺหิ  อตฺตนาติ  สยเมว  ตุมฺหาก  อห  ปาตุรโหสึ ฯ   
อตฺตานนฺติป  ปาโ  มม  อตฺตาน  ตุมฺหาก  ปาตฺวากาสินฺติ   
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อตฺโถ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อห  ธมฺม  อปจายมาโน  ต  รกฺขนฺโต   
ตุเมฺหป  รกฺขามิ  ตสฺมา  ธมฺม  ปสฺสถ  ธมฺมเมว  จริตพฺพ  
กตฺวา  โอโลเกถ ฯ  อ ฺตฺร  เตนิห  ภสฺมี  ภเวถาติ  เตน  
อุปาสเกน  วินา  เจ  อาคตา  อิมสฺมึ  มรกุนฺตาเร  อนาถา   
อปฺปฏิสรณา  ภสฺมภาว  คจฺเฉยฺยาถ ฯ  ขิปฺปมาเนนาติ  เอว   
ขิปฺปนฺเตน  วมฺภนฺเตน  ปฬนฺเตน ฯ  ลหุนฺติ  สุกร ฯ  ปเรนาติ  
อธิก  อ ฺเน  วา ฯ  ตสฺมา  สุโข  หเว  สปฺปุริเสน  สงฺคโมติ ฯ 
โส  ห ิ ขนฺติโสรจฺเจ  นิวิฏโ  เกนจิ  กิ ฺจิ  วุตฺโตป  น  
ปฏิปฺผรตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  สาม ฺโต  กิตฺติต  สรูปโต  าตุกามา  วาณิชา   
คาถมาหสุ  
                กนิฺนาม  โส  กิ ฺจ  กโรติ  กมฺม   
                ก ึ นาม  เทยฺย  กึ  ปน  ตสฺส  โคตฺต   
                มยมฺป  น  ทฏ ุกามมฺห  ยกขฺ   
                ยสฺสานุกมฺปาย  อิธาคโตสิ   
                ลาภา  หิ  ตสฺส  ยสฺส  ตุว  ปเหสีติ  ฯ 
        ตตฺถ  ก ึ นาม  โสติ  นามโต  โส  ชนฺตุ  สตฺโต  โก  
นาม ฯ  กิ ฺจ  กโรติ  กมฺมนฺติ  กสิวณิชชฺาทีสุ  กีทิส  กมฺม  
กโรติ ฯ  ก ึ นามเธยฺยนฺติ  มาตาปตูหิ  กต  ปน  ติสโฺส  ผุสโฺสติ  
อาทีสุ  ตสฺส  กึ  นามเธยฺย ฯ  ภคฺคโว  ภารทฺวาโชติ  อาทีสุ   
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กึ  วา  ตสฺส  โคตฺต ฯ  ยสสฺ  ตุว  ปเหสีติ  ย  ตุว  ปยายสิ ฯ   
        อิทานิ  เทวปุตฺโต  ต  นามโคตฺตาทิวเสน  ทสฺเสนฺโต  อาห 
                โย  กปฺปโก  สมฺภวนามเธยฺโย   
                อุปาสโก  โกจฺฉผลูปชีวี   
                ชานาถ  น  ตุมหฺาก  เปสิโย  โส   
                มา  โข  น  หีฬตฺิถ  สุเปสโล  โสติ ฯ   
        ตตฺถ  กปฺปโกติ  นฺหาปโต ฯ  สมภฺวนามเธยฺโยติ  สมฺภโวติ 
เอว  นาโม ฯ  โกจฺฉผลูปชีวีติ  โกจฺฉ ฺจ  ผล ฺจ  อุปนิสฺสาย   
ชีวนโก ฯ  ตตฺถ  โกจฺฉ  นาม  อาฬกาทิสณฺาปนตฺถ  เกสาทีน   
อุลฺลิขนสาธน ฯ  เปสิโยติ  เปสนการโก  เวยฺยาวจฺจกโร ฯ   
        อิทานิ  วาณิชา  ต  ส ฺชานิตฺวา  อาหสุ   
                ชานามเส  ย  ตฺว  ปวเทสิ  ยกฺข   
                น  โข  น  ชานาม  ส  เอทิโสติ   
                มยมฺป  น  ปชูยสิฺสาม  ยกฺข   
                สตฺุวาน  ตุยฺห  วจน  อุฬารนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ชานามเสติ  ย  ตฺว  วเทสิ  ต  มย  สรูปโต  
ชานาม ฯ  เอทิโสตีติ  คุณโต  ปน  ยถา  ตยา  กิตฺติต  เอว  
เอทิโสติ  ต  น  โข  ชานาม  ยถา  ต  อวิทฺทสุโนติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  เทวปุตฺโต  เต  อตฺตโน  วิมาน  อาโรเปตฺวา   
อนุสาสนตฺถ  คาถมาห   
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                เย  เกจิ  อิมสฺมึ  สตฺเถ  มนุสสฺา   
                ทหรา  มหนฺตา  อถ  วาป  มชฺฌิมา   
                สพฺเพว  เต  อาลมฺพนฺตุ  วิมาน   
                ปสฺสนฺตุ  ปุ ฺาน  ผล  กทริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  มหนฺตาติ  วุฑฺฒา ฯ  อาลมฺพนฺตูติ  อาโรหนฺตุ ฯ 
กทริยาติ  มจฺฉริโน  อจาคสีลา ฯ   
        อิทานิ  ปริโยสาเน  ฉ  คาถา  ธมมฺสงฺฆาหเกหิ  วุตฺตา   
                เต  ตตฺถ  สพฺเพว  อห  ปุเรติ   
                ต  กปฺปก  ตตฺถ  ปุรกฺขตฺวา   
                สพฺเพว  เต  อาลมฺพึสุ  วิมาน   
                มสกฺกสาร  วิย  วาสวสฺส ฯ   
                เต  ตตฺถ  สพฺเพว  อห  ปุเรติ   
                อุปาสกตฺต  ปฏิเวทยึสุ   
                ปาณาติปาตา  วิรตา  อเหสุ   
                โลเก  อทินฺน  ปริวชฺชยึส ุฯ  
                อมชฺชปา  โน  จ  มุสา  ภณึสุ   
                สเกน  ทาเรน  จ  อเหสุ  ตุฏา ฯ   
                เต  ตตฺถ  สพฺเพว  อห  ปุเรติ   
                อุปาสกตฺต  ปฏิเวทยิตฺวา    
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                ปกฺกามิ  สตฺโถ  อนุโมทมาโน   
                ยกขิฺทฺธิยา  อนุมโต  ปุนปฺปนุ ฯ   
                คนฺตฺวาน  เต  สินฺธุโสวีรภูมึ   
                อนตฺถิกา  อุททฺย  ปตฺถยานา   
                ยถาปโยคา  ปรปิุณฺณลาภา   
                ปจฺจาคมม  ปาฏลิปุตฺตมกฺขต ฯ   
                คนฺตฺวาน  เต  สงฺฆร  โสตฺถิวนฺโต   
                ปตฺุเตหิ  ทาเรหิ  สมงฺคิภูตา   
                อานนฺที  วิตฺตา  สุมนา  ปตีตา   
                อกสุ  เสรีสมห  อุฬาร   
                เสรีสก  เต  ปริเวณ  มาปยึสุ ฯ   
                เอตาทิสา  สปฺปุริสาน  เสวนา   
                มหตฺถิกา  ธมมฺคุณาน  เสวนา   
                เอกสฺส  อตฺถาย  อุปาสกสฺส   
                สพฺเพว  สตฺตา  สุขิตา  อเหสุนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อห  ปุเรติ  อห  ปุริม  อห  ปุริมนฺติ  อหมหกราติ  
อตฺโถ ฯ  เต  ตตฺถ  สพฺเพวาติ  วตฺวา  ปุน  สพฺเพว  เตติ  
วจน  สพฺเพว  เต  ยถา  วิมานสฺส  อารุหเน  อุสฺสุกกฺชาตา 
อเหสุ  ตถา  สพฺเพว  ต  อารุหึสุ  น  กสฺสจิ  อารุหเน   
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อนฺตราโย  อโหสีติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  มสกฺกสาร  วิย  
วาสวสฺสาติ  มสกฺกสารนฺติ  จ  ตาวตึสภวน  วุจฺจติ  สพฺพ  
วา  เทวภวน  อิธ  ปน  สกกฺภวน  เวทิตพฺพ ฯ  เตนาห  
มสกฺกสาร  วิย  วาสวสฺสาติ ฯ   
        อถ  เต  วาณิชา  วิมาน  ปสฺสิตฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  ตสฺส 
เทวปุตฺตสฺส  โอวาเท  ตฺวา  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏาย 
ตสฺส  อานุภาเวน  โสตฺถนิา  อิจฺฉิต  เทส  อคมสุ ฯ  เตน  
วุตฺต  เต  ตตฺถ  สพฺเพวาติอาทิ ฯ  ตตฺถ  อนุมโต  ปกกฺามิ  
สตฺโถ  ยกฺขิทฺธิยา  ปุนปปฺุน  อนุโมทมาโนติ  โยชนา ฯ  เกน 
ปน  อนุมโตติ  ยกฺเขนาติ  ปากโฏยมตฺโถ ฯ   
        ยถาปโยคาติ  ยถาอชฺฌาสย  กตปโยคา ฯ  ปริปุณฺณลาภาติ   
สมิทฺธลาภา ฯ  อกฺขตนฺติ  อนุปทฺทุต  ปาฏลิปุตฺต ฯ  อกฺขตนฺติ  
วา  อนาพาธ  อนุปฺปฬ ฯ  อนนฺตราเยนาติ  อตฺโถ ฯ   
        สงฺฆรนติฺ  สก  เคห ฯ  โสตฺถิวนฺโตติ  โสตฺถภิาเวน  ยุตฺตา   
เขมิโน ฯ  อานนฺทีติอาทีหิป  จตูหิ  ปเทหิ  โสมนสฺสติภาวเมว  
วทติ ฯ  เสรสีก  เต  ปริเวณ  มาปยึสูติ  กต ฺ ุตาย  ตฺวา   
ปฏิสฺสวโมจนตฺถ ฺจ  เทวปุตฺตสฺส  นาเมน  เสรีสก  นาม   
ปริจฺเฉทวเสเนว  เวณิยโต  เปกฺขิตพฺพโต  ปริเวณ  ปาสาท- 
กูฏาคารรตฺติฏานาทิสมฺปนฺน  ปาการปริกฺขิตฺต  ทฺวารโกฏก- 
ยุตฺต  อาวาส  อกสุ ฯ    
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        เอตาทิสาติ  เอทิสี  เอว  อนตฺถปฏิพาหินี  อตฺถสาธิกา 
จ ฯ  มหตฺถิกาติ  มหาปโยชนา  มหานิสสา ฯ  ธมฺมคุณานนฺติ   
อวิปรีตคุณาน ฯ  เอกสฺส  สตฺตสฺส  หติตฺถ  สพฺเพว  สตฺตา  
สพฺเพ  เอว  เต  สตฺถปริยาปนฺนา  สตฺตา  สุขิตา  สุขปฺปตฺตา   
เขมปฺปตฺตา  อเหสุ ฯ   
        สมฺภโว  ปน  อุปาสโก  ปายาสิสฺส  เทวปุตฺตสฺส  เตส  จ   
วาณิชาน  วจนปฏิวจนวเสน  ปวตฺต  คาถาพนฺธ  สุตนิยาเมเนว  
อุคฺคเหตฺวา  เถราน  อาโรเจสิ ฯ  ปายาสิเทวปุตฺโต  อายสฺมโต   
สมฺภวตฺเถรสฺส  กเถสีติ  อปเร ฯ  ต  ยสตฺเถรปฺปมุขา  มหาเถรา   
ทุติยสงฺคีติย  สงฺคห  อาโรเปสุ ฯ  สมภฺโว  ปน  อุปาสโก  
มาตาปตูน  อจฺจเยน  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ   
                เสรีสกวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                        สุนิกฺขิตฺตวิมานวณฺณนา   
        อุจฺจมิท  มณิถูณ  วิมานนฺติ  สุนิกฺขิตฺตวิมาน ฯ  ตสฺส  กา   
อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน  จ   
สมเยน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  
เทวจาริก  จรนฺโต  ตาวตึสภวน  อุปคโต ฯ  ตสฺมึ  จ  ขเณ  
อ ฺตโร  เทวปุตฺโต  อตฺตโน  วิมานทฺวาเร   ิโต  อายสฺมนฺต  
มหาโมคฺคลฺลาน  ทิสฺวา  ส ฺชาตคารวพหุมาโน  อุปสงฺกมิตฺวา  
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ   
        โส  กิร  อตีเต  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต  ตสฺส   
สรีรธาตุโย  ปกฺขิปตฺวา  โยชนิเก  กนกถูเป  จ  กเต  จตสฺโส  
ปริสา  กาเลน  กาล  อุปสงฺกมิตฺวา  คนฺธปุปฺผธูปาทีหิ  เจติเย  ปูช   
กโรนฺติ  ตตฺถ  อ ฺตโร  อุปาสโก  อ ฺเสุ  ปุปฺผปูช  กตฺวา   
คเตสุ  เตหิ  ปูชิตฏาเน  ทุนฺนิกฺขิตฺตานิ  ปุปฺผานิ  ทิสฺวา  ตตฺเถว   
ตานิ  สมฺมเทว  เปนฺโต  สนฺนิเวสวเสน  ทสฺสนีย  ปาสาทิก   
วิภตฺติวิเสสยุตฺต  ปุปฺผปูช  อกาสิ ฯ  กตฺวา  จ  ปน  เอต  
อารมฺมณ  คณฺหนฺโต  สตฺถุ  คุเณ  อนุสฺสริตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  
ต  ปุ ฺ  หทเย  เปสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  อานุภาเวน   
ตาวตึสภวเน  ทฺวาทสโชนิเก  กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  
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มหานุภาโว  มหา  จสฺส  ปริวาโร  อโหสิ ฯ  ต  สนฺธาย  
วุตฺต  ตสฺมึ  จ  ขเณ  อ ฺตโร  เทวปุตฺโต ฯเปฯ  อฏาสีติ ฯ 
        อถ  น  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ยถาลทฺธสมฺปตฺตึ 
กิตฺตนมุเขน  กตสุจริต  กมฺม  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ   
                อุจฺจมิท  มณิถณู  วิมาน   
                สมนฺตโต  ทฺวาทส  โยชนานิ   
                กฏูาคารา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                เวฬุริยถมฺภา  รจุกตฺถตา  สุภา ฯ   
                ตตฺถจฺฉสิ  ปวสิ  ขาทสิ  จ   
                ทพฺิพา  จ  วีณา  ปวทนฺติ  วคฺคุ   
                ทพฺิพา  รสา  กามคุเณตฺถ  ป ฺจ   
                นาริโย  จ  นจฺจนฺติ  สุวณฺณฉนฺนา ฯ   
        เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เต  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ  ต  เทว  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  กมิกาสิ  ปุ ฺ   
                เกนาสิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เต  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        โสป  ตสฺส  อตฺตโน  กตกมฺม  อิมาหิ  คาถาหิ  กเถสิ ฯ  ต    
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ทสฺเสนฺตา  สงฺคีติการา  อาหสุ   
                โส  เทวปุตฺโต  อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน  ปุจฺฉิโต   
                ป ฺห  ปุฏโ  วิยากาสิ          ยสฺส  กมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                        ทุนฺนิกฺขิตฺต  มาล  สุนกิฺขิปตฺวา   
                        ปติฏเปตฺวา  สุคตสฺส  ถูเป   
                        มหิทฺธิโก  จมฺหิ  มหานุภาโว   
                        ทิพฺเพหิ  กาเมหิ  สมงฺคิภูโต ฯ   
        เตน  เมตาทิโส  วณฺโณ          เตน  เม  อิธ  มชิฺฌติ   
        อุปฺปชชฺนฺติ  จ  เม  โภคา  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                อกฺขามิ  เต  ภิกฺขุ  มหานุภาว   
                มนุสฺสภูโต  ยมห  อกาสึ   
                เตนมฺหิ  เอว ฺชลิตานุภาโว   
                วณฺโณ  จ  เม  สพฺพทิสา  ปภาสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ทนฺุนิกฺขิตฺต  มาลนฺติ  เจติเย  ปชูากรณฏาเน   
นิรนฺตรฏปนาทินา  รจนาวิเสเสน  อฏเปตฺวา  ยถานิกฺขิตฺตตาย 
น  สฏุ ุ  นิกขิฺตฺต ฯ  วาเตน  วา  ปหรตฺิวา  ทุนฺนิกฺขิตฺต  
ปุปฺผ ฯ  สุนกิฺขิปตฺวาติ  สุฏ ุ  นิกฺขิปตฺวา  รจนาวิเสเสน  ทสฺสนีย   
ปาสาทิก  กตฺวา  นิกฺขิปย ฯ  ปติฏเปตฺวาติ  วิภตฺติวิเสสาทิวเสน   
ปุปฺผ  ปติฏาเปตฺวา ฯ  ต  วา  ปุปฺผ  นกิฺขิปนฺโต  สตฺถุ  เจติย   
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อุทฺทิสฺส  มม  สนฺตาเน  กสุลธมฺม  ปติฏาเปตฺวาติ  เอว  เอตฺถ   
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        สุนิกฺขิตฺตวิมานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        อิติ  ปรมตฺถทีปนิยา  ขุทฺทกฏกถาย  วิมานวตฺถุสฺม ึ  
                                เอกาทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
        สตฺตมสฺส  สุนิกฺขิตฺตวคฺคสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                          นฏิ ิตา  จ  ปุริสวิมานวณฺณนา ฯ   
                                __________________  
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                                                นิคมกถา   
เอตฺตาวตา  จ   
                เทวตาน  วิมานาทิ-                  สมฺปตฺตึ  ตสฺส  การณ   
                ปกาสยนฺตี  สตฺตาน                  สพฺพโลกหิตาวหา ฯ   
                อปฺปกานมฺป  การาน                  ยา  วิภาเวติ  เทสนา   
                อุฬารผลต  จิตฺต-                          เขตฺตสมฺปตฺติโย  คโต ฯ   
                ย  กถาวตฺถุกุสลา                          สุปริ ฺาตวตฺถุกา   
                วิมานวตฺถุ  อิจฺเจว                  สงฺคายึสุ  มเหสโย ฯ   
                ตสฺส  อตฺถ  ปกาเสตุ                  โปราณฏกถานย   
                สนฺนิสฺสาย  สมารทฺธา          อตฺถสวณฺณนา  มยา ฯ   
                ยา  ตตฺถ  ปรมตฺถาน                  ตตฺถ  ตตฺถ  ยถารห   
                ปกาสนา  ปรมตฺถ-                  ทีปน ี นาม  นามโต ฯ   
                สมฺปตฺตา  ปรินิฏาน                  อนากลุวินิจฺฉยา   
                สา  สตฺตรสมตฺตาย                  ปาลิยา  ภาณวารโต ฯ   
                อิติ  ต  สงฺขโรนฺเตน                  ย  ต  อธคิต  มยา   
                ปุ ฺ  ตสฺสานุภาเวน                  โลกนาถสฺส  สาสน ฯ   
                โอคาเหตฺวา วิสุทฺธาย                  สีลาทิปฏิปตฺติยา   
                สพฺเพป เทหิโน โหนฺตุ          วิมุตฺติรสภาคิโน ฯ   
                จิร  ติฏตุ  โลกสฺมึ                  สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน   
                ตสฺมึ  สคารวา  นิจฺจ                  โหนฺตุ  สพฺเพป  ปาณิโน ฯ    
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                สมฺมาวสฺสตุ  กาเลน          เทโวป  ชคตีปติ   
                สทฺธมฺมนิรโต  โลก                  ธมฺเมเนว  ปสาสตูติ ฯ   
        อิติ  พทรติตฺถวิหารวาสินา  อาจริยธมฺมปาเลน  กตาย   
                        ปรมตฺถทปีนิยา  ขุทฺทกฏกถาย   
                        วิมานวตฺถุอตฺถวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                        วิมานวตฺถุอฏกถา  สมตฺตา ฯ   
                                ________________ 


