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                ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                                เถรีคาถาวณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                เอกนิปาตวณฺณนา 
                        อ ฺตราเถรีคาถาวณฺณนา   
        เอกนิปาเต ฯ อิทานิ  เถรีคาถาน  อตฺถสวณฺณนาย โอกาโส  
อนุปฺปตฺโต ตตฺถ  ยสฺมา  อิธ  ภิกฺขุนีน  อาทิโต ยถา (๑) ปพฺพชฺชา  
อุปสมฺปทา จ ปฏลิทฺธา ต (๒) ปกาเสตฺวา  อตฺถสวณฺณนาย  
กรียมานาย  ตตฺถ ตตฺถ คาถาน อตฺถุปฺปตฺตึ (๓) วิภาเวตุ สุกรา  
โหติ  สุปากฏา  จ  ตสฺมา  ต  ปกาเสตุ  อาทิโต  ปฏาย  
สงฺเขปโต  อยมนุปุพฺพิกถา ฯ 
        อย  หิ  โลกนาโถ  มนุสฺสตฺต  ลิงฺคสมฺปตฺตีตฺยาทินา  
วุตฺตานิ อฏงฺคานิ สโมธาเนตฺวา  ทีปงฺกรสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  
กตมหาภินีหาโร  สมตึสปารมิโย  ปูเรนฺโต  จตุวีสติยา  พุทฺธาน  
สนฺติเก ลทฺธพฺยากรโณ อนุกฺกเมน ปารมิโย ปูเรตฺวา  
าตตฺถจริยาย  โลกตฺถจรยิาย  พุทฺธตฺถจริยาย  จ  โกฏึ  ปตฺวา  
# ๑  ส.ี อาทโิต ปฏาย ยถา ฯ ๒. สี. ปฏิลทฺธาธิคม ฺจ  ฯ 
# ๓.  สี. อตฺถุปฺปตฺตี ฯ  ๔ สี. กตาภินีหาโร ฯ   
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ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ทสสหสฺส- 
จกฺกวาฬเทวตาหิ พุทฺธภาวาย   
                กาโล โข เต (๑)มหาวีร        อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย   
                สเทวก ตารยนฺโต 
                พุชฺฌสฺสุ อมต ปทนฺติ   
อายาจิตมนุสฺสูปปตฺติโก  ตาส  เทวตาน  ปฏิ ฺ  ทตฺวา   
กตป ฺจมหาวิโลกโน สกยฺราชกุเล  สทฺุโธทนมหาราชสฺส  เคเห  
สโต  สมฺปชาโน  มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกนโฺต  ทสมาเส  สโต  สมฺปชาโน   
ตตฺถ  ตฺวา  สโต  สมฺปชาโน ตโต นกิฺขนฺโต ลุมพิฺนีวเน   
ลทฺธาภิชาติโก  วิวิธา  ธาติโย  อาทึ  กตฺวา มหตา ปริหาเรน  
สมฺมเทว ปริหริยมาโน  อนุกฺกเมน  วุฑฺฒิปฺปตฺโต  ตีสุ  ปาสาเทสุ   
วิวิธนาฏกชนปริวุโต เทโว วิย สมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต  ชิณฺณ- 
พฺยาธิมตทสฺสเนน (๒) ชาตสเวโค  าณสฺส  ปริปากต  กตตฺตา  
กาเมสุ  อาทีนว เนกฺขมฺเม จ อานิสส ทิสฺวา ราหุลกุมารสฺส  
ชาตทิวเส ฉนฺนสหาโย กณฺก (๓) อสฺสราช  อารยฺุห  เทวตาหิ   
วิวเฏน  ทฺวาเรน  อฑฺฒรตฺติกสมเย  มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา   
เตเนว  รตฺตาวเสเสน  ตีณิ  รชฺชานิ  อติกฺกมิตฺวา  อโนมานทีตีร  
ปตฺวา  ฆฏิการมหาพฺรหฺมุนา  อานีเต  อรหตฺตทฺธเช  คเหตฺวา   
ปพฺพชิโต  ตาวเทว  วสฺสสฏ ิกตฺเถโร  วิย อากปฺปสมฺปนฺโน  
# ๑. ขุ.ธ. กาโลยนฺเต ฯ  ๒. ชิณฺณาพาธิกมตทสฺสเนนาติ ยุตฺตตร ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. กนฺถก ฯ  ม.กณฺฑก ฯ  
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หุตฺวา ปาสาทิเกน อิริยาปเถน อนุกฺกเมน ราชคห  ปตฺวา  
ตตฺถ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาเร  ปณฺฑปาต   
ปริภุ ฺชิตฺวา  มาคธราเชน  รชฺเชน  นิมนฺติยมาโน  ต ปฏิกฺขิ- 
ปตฺวา ภคฺควสฺสาราม คนฺตฺวา  ตสฺส  สมย  ปริคฺคณฺหิตฺวา  
ตโต  อาฬารทุกาน  สมย ปริคฺคณฺหิตฺวา ต  สพฺพ อนลงฺกริตฺวา  
อนุกฺกเมน อุรุเวล คนฺตฺวา ตตฺถ ฉพฺพสฺสานิ ทุกฺกรการิก  
กตฺวา  ตาย  อริยธมฺมปฏิเวธสฺสาภาว  ตฺวา  นาย  มคฺโค  
โพธายาติ  โอฬาริก  อาหาร  อาหรนฺโต  กติปาเหน  พล  
คาเหตฺวา  วิสาขปุณฺณมทิวเส  สุชาตาย  ทินฺน  วรโภชน  
ภุ ฺชิตฺวา สุวณฺณปาตึ นทิยา ปฏิโสต ขิปตฺวา อชฺช พุทฺโธ  
ภวิสฺสามีติ กตสนฺนิฏาโน  สายณฺหสมเย  กาเฬน  นาคราเชน  
อภิตฺถุตคุโณ  โพธิมณฺฑ  อารุยฺห  อจลฏาเน ปาจีนโลกธาตุ- 
อภิมุโข อปราชิตปลฺลงฺเก นิสินฺโน จตุรงฺคสมนฺนาคต วีริย  
อธิฏาย  สูรเิย  อนตฺถงฺคเตเยว  มารพล  วิธมิตฺวา  ปมยาเม   
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธตฺวา  
ปจฺฉิมยาเม ปฏิจฺจสมุปฺปาเท าณ โอตาเรตฺวา  อนุโลมปฏโิลม  
ปจฺจยาการ สมฺมสนฺโต วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สพฺพพุทฺเธหิ อธิคต   
อน ฺสาธารณ  สมฺมาสมฺโพธึ  อธิคนฺตฺวา  นิพฺพานารมฺมณาย  
ผลสมาปตฺติยา  ตตฺเถว  สตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  เตเนว  นเยน  
# ๑. ส.ียุ. อาฬารุทฺทกาน ฯ  
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อิตเร สตฺตาเหป โพธิลมณฺเฑเยว  วีตินาเมตฺวา  ราชายตนมูเล   
มธุปณฺฑิกโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  ปุน  อชปาลนิโคฺรธมูเล  นิสินโฺน   
ธมฺมตาย  ธมฺมคมฺภีรต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อปฺโปสฺสุกฺกตาย  จิตฺเต   
นมนฺเต  (๑)  มหาพฺรหฺมุนา (๒) อายาจิโต  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต (๓) 
ติกฺขินฺทฺริยมุทินฺทฺริยาทิเภเท  สตฺเต  ทสิฺวา  มหาพฺรหฺมุนา  
ธมฺมเทสนาย  กตปฏิโ  กสฺส  น ุ โข  อห  ปม  ธมฺม  
เทเสยฺยนฺติ อาวชฺเชนฺโต อาฬารุทกาน กาลงฺกตภาว (๔) ตฺวา  
พหูปการา  โข  เม  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู เย ม ปธานปหิตตฺต  
อุปฏหึสุ  ยนฺนูนาห  เตส  ป ฺจวคฺคิยาน ภิกฺขูน ปม ธมฺม  
เทเสยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อาสาฬฺห ปุณฺณมาย มหาโพธิโต  
พาราณสึ อุทฺทิสฺส อฏารสโยชนมคฺค ปฏิปนฺโน  อนฺตรามคฺเค  
อุปเกน อาชีวเกน สทฺธึ มนฺเตตฺวา อนุกฺกเมน อิสิปตน  
ปตฺวา ตตฺถ  ป ฺจวคฺคิเย  ส ฺาเปตฺวา  เทฺวเม  ภิกขฺเว  
อนฺตา  ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพาติอาทินา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน- 
สุตฺตนฺตเทสนาย อ ฺาสิโกณฺฑ ฺปฺปมุขา  อฏารส  พฺรหมฺโกฏโิย  
ธมฺมามต ปาเยตฺวา ปาฏิปเท ภทฺทิยตฺเถร ปกฺขสฺส ทติุยาย  
วปฺปตฺเถร  ปกฺขสฺส ตติยาย มหานามตฺเถร จตุตฺถิย อสฺสชิตฺเถร  
โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปตฺวา  ป ฺจมิย  ปน  ปกฺขสฺส  
#๑. ยุ. จิตฺเตน มตฺเต ฯ ๒. ม.มหาพฺรหฺมุโน ฯ ๓. ม.โอโลกตฺวา ฯ 
# ๔. กาลงฺกตภาว ฯ  ๕. กตฺถจิ จาตุทฺทสิยนฺติ  ทิสสฺติฯ  
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อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺตเทสนาย  สพฺเพป อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  
ตโต ปร ยสทารกปฺปมุเข ป ฺจปณฺณาสปุริเส กปฺปาสิก- 
วนสณฺเฑ ตึสมตฺเต  ภทฺทวคฺคิเย  คยาสีเส  ปฏ ิปาสาเณ   
สหสฺสมตฺเต  ปุราณชฏิเลติ  เอว มหาชน  อริยภูม ึ โอตาเรตฺวา  
พิมฺพิสารปฺปมุขานิ  เอกาทสนหุตานิ  โสตาปตฺติผเล เอก  นหุต  
สรณตฺตเย  ปติฏาเปตฺวา  เวฬุวน  ปฏคฺิคเหตฺวา  ตตฺถ วิหรนฺโต  
อสฺสชิตฺเถรสฺส  วาหสา  อธิคตปมมคฺเค  ส ฺชย (๑) อาปุจฺฉิตฺวา  
สทฺธึ ปริสาย อตฺตโน  สนติฺก  อุปคเต  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน  
อคฺคผล  สจฺฉิกตฺวา สาวกปารมิยา มตฺถก  ปตฺเต  อคฺค- 
สาวกฏาเน เปตฺวา  กาฬุทายิตฺเถรสฺส  อภิยาจนาย  กปลวตฺถุ  
คนฺตฺวา มานตฺถทฺเธ  าตเก  ยมกปาฏหิาริเยน  ทเมตฺวา  ปตร  
อนาคามิผเล มหาปชาปตึ  โสตาปตฺติผเล  จ  ปติฏาเปตฺวา  
นนฺทกุมาร ฺจ  ราหุลกุมาร ฺจ  ปพฺพาเชตฺวา สตฺถา ปุนเทว  
ราชคห ปจฺจาคจฺฉิ ฯ   
        อปเรน  สมเยน  สตฺถร ิ เวสาลึ  อุปนิสฺสาย  กูฏาคาร- 
สาลาย  วิหรนฺเต  สุทฺโธทนมหาราชา  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏาว  
อรหตฺต  สจฺฉิกตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  อถ มหาปชาปติยา  โคตมิยา  
ปพฺพชฺชาย  จิตฺต อุปฺปชฺชิ ตโต โรหิณีนทีตีเร กลหวิวาท- 
สุตฺตนฺตเทสนาย  ปริโยสาเน  นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตาน ป ฺจนฺน  
# ๑  ม.  ส ฺจย    
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กุมารสตาน ปาทปริจาริกา  เอกชฺฌาสยาว  หุตฺวา  มหาปชา- 
ปติยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  สพฺพาว  สตฺถุ สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามาติ  
มหาปชาปตึ  เชฏ ิก  กตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก คนฺตุกามา อเหสุ ฯ 
อย ฺจ  มหาปชาปติ  ปุพฺเพป เอกวาร สตฺถาร ปพฺพชฺช  
ยาจิตฺวา นาลตฺถ ตสฺมา  กปฺปก  ปกโฺกสาเปตฺวา กาสายานิ  
อจฺฉาเทตฺวา สพฺพา  ตา  สากิยานิโย  อาทาย  เวสาลึ  คนฺตฺวา  
อานนฺทตฺเถเรน ทสพล ยาจาเปตฺวา  อฏครุธมฺมปฏิคฺคหเณน   
ปพฺพชฺช  อุปสมฺปท ฺจ  อลตฺถ ฯ  อิตรา  ปน  สพฺพาป เอกโต  
อุปสมฺปนฺนา  อเหสุ ฯ  
        อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถารโต  ปเนต  วตฺถุ ตตฺถ ตตฺถ   
ปาลิย  อาคตเมว ฯ   
        เอว  อุปสมฺปนฺนา  ปน  มหาปชาปติ  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  อถสฺสา  สตฺถา  ธมฺม  
เทเสสิ ฯ  สา สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เสสา  จ  ป ฺจสตภิกฺขุนิโย  นนฺทโกวาทปรโิยสาเน   
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ เอว ภิกฺขุนิสงฺเฆ สุปฺปติฏ ิเต ปุถุภูเต  
ตตฺถ ตตฺถ คามนิคมชนปทราชธานีสุ กุลิตฺถิโย กลุสุณฺหาโย  
กุลกุมาริกาโย พุทฺธสุพุทฺธต ธมฺมสุธมฺมต สงฺฆสุปฺปฏิปตฺติต ฺจ   
สุตฺวา  สาสเน  อภิปฺปสนนฺา  สสาเร  จ  ชาตสเวคา  อตฺตโน  
สามิเก  มาตาปตโร  าตเก  จ  อนชุานาเปตฺวา  สาสเน  อุร   
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ทตฺวา  ปพฺพชึสุ ฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ  สลีาจารสมฺปนฺนา  สตฺถุโน 
จ  เตส  เถราน ฺจ  สนฺติเก  โอวาท  ลภิตฺวา  ฆเฏนฺติโย  
วายมนฺติโย  นจิรสฺเสว อรหตฺต สจฺฉากสุ ฯ ตาหิ อุทานาทิ- 
วเสน ตตฺถ  ตตฺถ  ภาสิตา  คาถา  ปจฺฉา สงฺคีติการเกหิ  
เอกชฺฌ กตฺวา เอกกนิปาตาทิวเสน  สงฺคีตึ  อาโรปยสึุ ฯ 
อิมา  เถรีคาถา  นามาติ ฯ  ตาส  นิปาตาทิวิภาโค  เหฏา   
วุตฺโตเยว ฯ ตตฺถ นิปาเตสุ เอกกนิปาโต อาทิ ฯ ตตฺถป   
                สขุ สุปาหิ เถรเิก        กตฺวา โจเฬน ปารตุา   
                อุปสนฺโต หิ เต ราโค  สุกขฺฑากว กุมฺภิยนฺติ   
อย คาถา อาทิ ฯ   
        ตสฺสา  กา  อุปปตฺติ ฯ 
        อตีเต  กริ  อ ฺตรา  กุลธีตา  โกนาคมนสฺส  ภควโต   
กาเล  สาสเน  อภิปฺปสนฺนา  หุตฺวา  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  
ทุติยทิวเส  สาขามณฺฑป กาเรตฺวา  วาลิก  อตฺถริตฺวา  อุปริ  
วิตาน พนฺธิตฺวา คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูช กตฺวา สตฺถุ  กาล  
อาโรจาเปสิ ฯ  สตฺถา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  
นิสีทิ ฯ  สา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  
ปริวิสิตฺวา (๑) ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอณีตปตฺตปาณึ  ติจีวเรน  
อจฺฉาเทสิ ฯ  ตสฺสา  ภควา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา   
#๑. สี. ปริวิเสตฺวา ฯ  ยุ. ปริภุ ฺชาเปตฺวา ฯ  
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ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา  อายุปริโยสาเน  เทวโลเก  
นิพฺพตฺติตฺวา  เอก พุทฺธนฺตร  สุคตีสุ  เอว  สสรนฺตี กสฺสปสฺส  
ภควโต กาเล คหปติกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สสาเร   
ชาตสเวคา สาสเน ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปชฺชิตฺวา วีสติวสฺส- 
สหสฺสานิ  ภิกฺขุนิสีล ปูเรตฺวา ปุถุชฺชนกาลกิริย กตฺวา  
สคฺเค นิพฺพตฺติตฺวา เอก  พุทฺธนฺตร  สคฺคสมฺปตฺ  ตึ อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ  
พุทฺธปฺปาเท เวสาลิย ขตฺติยมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  ต  
ถิรสนฺตสรีรตาย เถริกาติ โวหรึสุ ฯ สา วยปฺปตฺตา กุลปฺป- 
เทสาทินา  สมานชาติกสฺส ขตฺติยกุมารสฺส มาตาปตูหิ ทินฺนา  
ปติเทวตา หุตฺวา วสนฺตี สตฺถุ  เวสาลิ  คมเน  สาสเน  ปฏิลทฺธ- 
สทฺธา  อุปาสิกา  หุตฺวา  อปรภาเค มหาปชาปติโคตมีเถริยา  
สนฺติเก  ธมมฺ สุตฺวา ปพฺพชฺชาย รุจึ อุปฺปาเทตฺวา อห  
ปพฺพชิสฺสามีติ  สามิกสฺสาโรเจสิ ฯ  สามิโก  นานุชานาติ ฯ สา  
ปน  กตาธิการตาย ยถาสุต  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขิตฺวา รูปารูปธมฺเม  
ปริคฺคเหตฺวา วิปสฺสน อนุยุตฺตา วิหรติ ฯ   
        อเถกทวิส  มหานเส  สพฺพพฺย ฺชเน (๑) ปจฺจมาเน  มหตี   
อคฺคิชาลา (๒) อุฏหิ ฯ สา  อคฺคิชาลา  สกลภาชน  ตฏตฏายนตฺ   
ฌายติ ฯ  สา  ต ทิสฺวา ตเทวารมฺมณ กตฺวา  สุฏ ุตฺตร  
อนิจฺจต  อุปฏหนฺต  อุปธาเรตฺวา  ตโต ตตฺถ ทุกฺขานิจฺจา- 
# ๑. ม. พฺย ฺชเน ฯ  ๒. ส.ี ตาย อคฺคิชาลาย ฯ  
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นตฺตต ฺจ อาโรเปตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อนุกฺกเมน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  มคฺคปฏิปาติยา อนาคามิผเล  ปติฏหิ ฯ  สา  
ตโต  ปฏาย  อาภรณ  วา  อลงฺการ วา น ธาเรติ ฯ  
สา  สามิเกน  กสฺมา  ตฺว  ภทฺเท  อิทานิ  ปุพฺเพ  วิย  
อาภรณ  วา  อลงฺการ  วา  น  ธาเรสีติ  วุตฺตา  อตฺตโน  
คิหิภาเว  อภพฺพภาว อาโรเจตฺวา ปพฺพชฺช  อนุชานาเปสิ ฯ  
โส  วิสาโข  อุปาสโก  วิย  ธมฺมทินฺน มหตา ปริหาเรน  
มหาปชาปติโคตมิยา  สนฺติก  เนตฺวา  อิม  อยฺเย  ปพฺพาเชถาติ  
อาห ฯ อถ มหาปชาปติโคตมี  ต  ปพฺพาเชตฺวา  อุปสมฺปาเทตฺวา   
วิหาร เนตฺวา สตฺถาร ทสฺเสสิ ฯ สตฺถา ตสฺสา  ปกติยา  
ทิฏารมฺมณเมว วิภาเวนฺโต   
        [๔๐๒]สุข สุปาหิ เถริเก  กตฺวา โจเฬน ปารุตา   
                อุปสนฺโต หิ เต ราโค  สุกขฺฑากว กุมฺภิยนฺติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สขุนฺติ  ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ สุปาหีติ อาณตฺติ- 
วจน ฯ เถริเกติ อามนฺตนวจน ฯ  กตฺวา  โจเฬน  ปารุตาติ   
อปฺปจฺฉตาย  นิโยชน ฯ  อุปสนฺโต  ห ิ เต ราโคติ  ปฏิปตฺติ- 
กิตฺตน ฯ  สุกขฺฑากวาติ  อุปสเมตพฺพสฺส  กิเลสสฺส อสาร- 
ภาวนิทสฺสน ฯ กุมฺภิยนฺติ ตทาธารสฺส อนิจฺจตุจฺฉาทิภาว- 
นิทสฺสน ฯ    
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        สุขนฺติ  เจต  อิฏาธิวจน ฯ สุเขน  นิทฺทุกฺขา  หุตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ สุปาหีติ นิปฺปชฺชนิทสฺสน ฺเจต  จตุนฺน  อิริยาปถาน ฯ 
ตสฺมา จตฺตาโรป อิริยาปเถ สุเขเนว กปฺเปหิ  สุข  วิหราติ  
อตฺโถ ฯ  เถรเิกติ  อิท  ยทปิ ตสฺสา นามกิตฺตน ปจุเรน  
อนฺวตฺถส ฺาภาวโต  ปน  ถิรสาสเน  ถิรภาวปฺปตฺเต  ถิเรหิ   
สีลาทิธมฺเมหิ  สมนฺนาคเตติ  อตฺโถ ฯ  กตฺวา  โจเฬน ปารุตาติ  
ปสุกูลโจเฬหิ จีวร กตฺวา อจฺฉาทิตสรีรา  ต  นิวตฺถา  เจว  
ปารุตา จ ฯ  อุปสนฺโต หิ เต ราโคติ หิสทฺโท เหตฺวตฺโถ ฯ  
ยสฺมา  ตว  สนฺตาเน  อุปฺปชฺชนกกามราโค  อุปสนฺโต  อนาคามิ- 
มคฺคาณคฺคินา  ทฑฺโฒ  อิทานิ  ตทวเสส  ราค  อคฺคมคฺค- 
าณคฺคินา  ทเหตฺวา  สุข  สุปาหีติ อธิปฺปาโย ฯ  สกฺุขฑากว   
กุมฺภิยนฺติ  ยถา  ต  ปกฺเก  ภาชเน  อปปฺก ฑากพฺย ฺชน  
มหติยา  อคฺคิชาลาย  ปจฺจมาน  ฌายิตฺวา  สุสฺสนฺต วูปสมฺมติ ฯ 
ยถา วา อุทกมิสฺเส ฑากพฺย ฺชเน  อุทธฺน  อาโรเปตฺวา  
ปจฺจมาเน  อุทเก  วิชชฺมาเน  ต  จิจฺจิฏายติ จิฏิจิฏายติ  อุทเก  
ปน  ฉินฺเน  อุปสนฺตเมว  โหติ  เอว  ตว สนฺตาเน กามราโค   
อุปสนฺโต อิตรมฺป วูปสเมตฺวา สุข สุปาหีติ ฯ   
        เถรี  อินฺทฺริยาน  ปรปิาก คตตฺตา (๑) สตฺถุ เทสนาวิลาเสน 
จ คาถาปริโยสาเน  สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 11 

        เลมที ่ 27  อ ฺตราเถรีคาถาวณฺณนา หนา  11 
 
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                โกนาคมนพุทฺธสฺส        มณฺฑโป การิโต มยา   
                ถปู ฺจ ปวรมท (๒)  พุทฺธสฺส โลกพนฺธุโน ฯ   
                ย ย ชนปท ยามิ        นิคเม ราชธานิโย   
                สพฺพตฺถ ปูชิตา โหมิ  ปุ ฺกมฺมสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปตฺวา  ปน  เถรี  อุทาเนนฺตี  ตเมว  คาถ  
อภาสิ  เตนาย คาถา  ตสฺสา  เถริยา  คาถา  อโหสิ ฯ  
ตตฺถ  เถรยิา  วุตฺตคาถาย  อนวเสโส  ราโค  ปริคฺคหิโตป  
อคฺคมคฺเคน  ตสฺส  วูปสมสฺส  อธิปฺเปตตฺตา ฯ ราควูปสเมเนว  
เจตฺถ สพฺเพส  กิเลสานมฺป  วูปสโม วุตฺโตติ ทฏพฺพ ฯ 
ตเทกฏตาย สพฺเพส กิเลสธมฺมาน วูปสมสิทฺธิโต ฯ ตถา หิ  
วุจฺจติ   
                อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาหิ  โย โมโห สหโช มโต   
                ปหาเนกฏภาเวน  ราเคน สรโณ  หิ โสติ ฯ   
# ๑ ขุ. อป. มณฺฑปทายิกาเถริยาปทาน  ฯ ๓๓/๒๖/๘๕  
# ๒ ม.  ธุว ติจีวร  ทาสึ ฯ   
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        ยถา  เจตฺถ  สพฺเพส  สงฺกิเลสาน  วูปสโม  วุตฺโต  เอว  
สพฺพถาป  เตส  วูปสโม  วุตฺโตติ  เวทิตพฺพ  ปุพฺพภาเค  
ตทงฺควเสน สมถวิปสฺสนากฺขเณ วิกฺขมฺภนวเสน  มคฺคกฺขเณ   
สมุจฺเฉทวเสน  ผลกฺขเณ  ปฏิปฺปสฺสทธฺิวเสน  วูปสมสิทฺธิโต ฯ  
เตน  จตุพฺพิธสฺสาป  ปหานสฺส  สิทฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ  
ตทงฺคปฺปหาเนน สีลสมฺปทาสิทฺธิ  วิกขฺมฺภนปหาเนน สมาธิ- 
สมฺปทาสิทฺธิ อิตเร หิ ป ฺาสมฺปทาสิทฺธิ ทสฺสิตา โหติ   
ปหานาภิสมโยปสิชฺฌนโต ฯ  (๑) ยถา ภาวนาภิสมย สาเธติ ตสฺมึ  
อสติ ตทภาวโต  ตถา สจฺฉิกิริยาภิสมย ปริ ฺาภิสมย ฺจ  
สาเธติ เอวาติ ฯ จตุราภิสมยสิทฺธิยา ติสฺโส สิกฺขา  ปฏิปตฺติยา   
ติวิธกลฺยาณตา  สตฺต  วิสุทฺธิโย  จ ปรปิุณฺณา อิมาย คาถาย  
ปกาสิตา  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  อ ฺตรา  เถร ี อป ฺาตา   
นามโคตฺตาทิวเสน  อปากฏา เอกา เถรี ลกฺขณสมฺปนฺนา  
ภิกฺขุนี อิม คาถ อภาสีติ อธิปฺปาโย ฯ   
                อ ฺตราเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑ ยุ.  ปหานาภิสมโย  จ  สชิฺฌนฺโต ฯ   
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                                มุตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา   
        มุตฺเต มจฺุจสฺสุ(๑) โยเคหิ  จนฺโท ราหุคฺคหา อิว   
        วิปฺปมุตฺเตน จิตฺเตน        อนณา ภุ ฺช ปณฺฑกนฺติ   
อย มุตฺตานามาย สิกฺขมานาย คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺวา เอกทิวส สตฺถาร  วีถยิ  คจฺฉนฺต  
ทิสฺวา ปสนฺนมานสา ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา ปติเวเคน  
สตฺถุ  ปาทมูเล  อวกุชฺชา  นิปชฺช ิฯ  สา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  
เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  สุคตีสุเยว สสรนฺตี อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ ฯ 
มุตฺตาติสฺสา  นาม  อโหสิ ฯ  สา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย  วีสต- 
 ิวสฺสกาเล มหาปชาปติโคตมิยา  สนฺติเก  ปพฺพชตฺิวา  สิกฺขมานาว   
หุตฺวา กมฺมฏาน กถาเปตฺวา วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรติ ฯ  
สา  เอกทิวส  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา เถรีน  
ภิกฺขุนีน  วตฺต ทสฺเสตฺวา ทิวาฏาน คนฺตฺวา รโห นิสินฺนา   
วิปสฺสนากมฺมฏาเน  มนสิการ  อารภิ ฯ  สตฺถา  สุรภิคนฺธกุติยา   
นิสินฺโนว  โอภาส วิสฺสชฺเชตฺวา ตสฺสา ปุรโต นิสินโฺน วิย  
อตฺตาน ทสฺเสตฺวา    
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        [๔๐๓]มุตฺเต มุจฺจสฺสุ โยเคหิ  จนฺโท ราหุคฺคหา อิว   
                วิปฺปมุตฺเตน จิตฺเตน  อนณา ภุ ฺช ปณฺฑกนฺติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  มตฺุเตติ  ตสฺสา  อาลปน ฯ  มุจฺจสฺสุ  โยเคหีติ  
มคฺคปฏิปาติยา  กามโยคาทีหิ  จตูหิ โยเคหิ มุจฺจ เตหิ  
วิมุตฺตจิตฺตา โหหิ ฯ ยถา กึ จนฺโท ราหุคฺคหา อิวาติ   
ราหุอสุรินฺเทน (๑)  คหโต จนฺโท วิย อุปกฺกิเลสโต  
วิมุจฺจสฺสุ ฯ วิปฺปมุตฺเตน จิตฺเตนาติ อริยมคฺเคน สมุจฺเฉท- 
วิมุตฺติยา สุฏ ุ วิมุตฺเตน จิตฺเตน อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  เจต  
กรณวจน ฯ  อนณา  ภุ ฺช  ปณฺฑกนฺติ  กิเลสอิณ  ปหาย  อนณา  
หุตฺวา รฏปณฺฑ  ภุ ฺเชยฺยาสิ ฯ  โย  หิ  กิเลเส  อปฺปหาย  
สตฺถารา  อนุ ฺาตปจฺจเย ปริภุ ฺชติ ฯ โส  สาโณ  ปริภุ ฺชติ  
นาม ฯ  ยถาห  อายสฺมา  พากุโล  สตฺตาหเมว  โข  อห  
อาวุโส  สาโณ (๒) รฏปณฺฑ  ภุ ฺชินฺติ  ตสฺมา  สาสเน  ปพฺพชิเตน  
กามจฺฉนฺทาทิอิณ  ปหานาย  อนเณน  หุตฺวา สทฺธาเทยฺย  
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ ปณฺฑกนฺติ เทสนาสีสเมว  จตฺตาโรป  ปจฺจเยติ   
อตฺโถ ฯ  อภิณฺห  โอวทตีติ อริยมคฺคปฺปตฺติยา อุปกฺกิเลเส  
วิโสเธนฺโต พหุโส โอวาท เทติ ฯ   
        สา  ตสฺมึ  โอวาเท  ตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
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เตน  วุตฺต  อปทาเน (๑)   
        โกณฺฑ ฺสฺส (๒) ภควโต        โลกเชฏสฺส ตาทิโน   
        รถิย ปฏิปนฺนสฺส                        ตารยนฺตสฺส ปาณิโน ฯ   
        ฆรโต นิกฺขมิตฺวาน                        อวกุชฺชา นปิชฺชห   
        อนุกมปฺโก โลกเชฏโ(๓)        สิรสิ อกกฺมิ ตทา(๔) ฯ   
        อกฺกมิตฺวาน สิรสิ                        อคมา โลกนายโก   
        เตน จิตฺตปฺปสาเทน                        ตุสิต อคมาสห ฯ   
        กิเลสา ฌาปตา มยฺห                        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
        นาคีว พนฺธน เฉตฺวา                วิหรามิ อนาสวา ฯ   
        สฺวาคต วต เม อาสิ                        พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
        ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา                กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา จตสฺโส                        วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม   
        ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา                        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปตฺวา  ปน  สา  ตเมว  คาถ  อุทาเนสิ ฯ  
ปริปุณฺณสิกฺขา  อุปสมฺปชฺชิตฺวา อปรภาเค ปรินิพฺพานกาเล  ปน 
ตเมว คาถ ปจฺจภาสีติ ฯ  
                มตฺุตาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________ 
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๑๔๔/๒๕๗ ฯ  ๒.  ม.  วิปสฺสิสฺส ฯ   
# ๓. ม.  โลกนาโถ  ฯ  ๔. ม. อกฺกม ีมม ฯ  
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                                ปุณฺณาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ปุณฺเณ ปูรสฺสุ ธมฺเมหีติอาทิกา  ปุณฺณาย  นาม   
สิกฺขมานาย  คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  จนฺทภาคาย   
นทิยา  ตีเร  กินฺนรโยนิย  นิพฺพตฺตา เอกทิวส  ตตฺถ  อ ฺตร   
ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  ปสนฺนมานสา  นฬมาลาย ต ปเูชตฺวา  
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  สา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  สุคตีสุเยว   
สสรนฺตี  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  คหปติมหาสาลกุเล   
นิพฺพตฺติ  ปุณฺณาติสฺสา นาม อโหสิ ฯ อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย   
วีสติวสฺสานิ  วสมานา  มหาปชาปติโคตมิยา  สนฺติเก  ธมฺม  สตฺุวา   
ปฏิลทฺธสทฺธา  ปพฺพชิตฺวา  สิกฺขมานา  เอว หุตฺวา วิปสฺสน  
อารภิ ฯ สตฺถา ตสฺสา คนฺธกุฏิย นิสินฺโน เอว โอภาส  
วิสฺสชฺเชตฺวา   
        [๔๐๕] ปุณฺเณ ปูรสฺสุ ธมฺเมหิ  จนฺโท ปณฺณรเสริว   
                        ปริปุณฺณาย ป ฺาย  ตโมกฺขนฺธ ปทาลยาติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺุเณติ  ตสฺสา  อาลปน ฯ ปูรสฺสุ ธมฺเมหีติ  
สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺเมหิ ปริปุณฺณา  โหหิ ฯ  จนโฺท  ปณฺณ-  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 17 

                เลมที่  27  ติสสฺาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  17 
 
รเสริวาติ  รกาโร  ปทสนธฺิกโร ฯ ปณฺณรเส ปุณฺณมาสิย สพฺพาหิ   
กลาหิ  ปริปณฺุโณ  จนฺโท  วิย ฯ  ปริปณฺุณาย  ป ฺายาติ  
โสฬสนฺน กจฺิจาน  ปาริปูริยา  ปริปุณฺณาย  อรหตฺตมคฺค- 
ป ฺาย ฯ  ตโมกฺขนฺธ  ปทาลยาติ โมหกฺขนฺธ  อนวเสสโต  
ภินฺท  สมุจฺฉินฺท  โมหกฺขนฺธปทาลเนน  สเหว  สพฺเพป  กิเลสา  
ปทาลิตา โหนฺตีติ ฯ   
        สา  ต  คาถ  สุตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๑)   
                จนฺทภาคานทีตีเร  อโหสึ กินฺนรี ตทา   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ  สยมฺภภ อปราชิต ฯ   
                ปสนฺนจิตฺตา สุมนา  เวทชาตา กต ฺชลี   
                นฬมาล คเหตฺวาน  สยมฺภภ อภิปูชยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา กินฺนรีเทห  อคจฺฉึ ติทส คณ ฯ (๒)   
                ฉตฺตึสเทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
                ทสนฺน จกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                เวทยิตฺวาน กุสล (๓)  ปพฺพชึ อนคาริย   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                สพฺพาสวา ปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ  
# ๑ ขุ. อป. นฬมาลิกาเถริยาปทาน ๓๓/๑๔๕/๒๕๘ ฯ 
# ๒ ม.  คตึ ฯ  ๓ ม.  สเวเชตฺวาน เม จิตฺต ฯ   
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                จตุนฺนวุติโต กปฺเป  ย ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  พุทฺธปูชายิท (๑) ผล   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺตา  สา  เถรี  ตเมว  คาถ  อุทาเนสิ ฯ  
อยเมว  จสฺสา  อ ฺาพฺยากรณคาถา อโหสีติ ฯ   
                        ปุณฺณาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ติสฺสาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ติสฺเส สกิฺขสฺสุ สิกฺขายาติอาทิกา ติสฺสาย สิกฺขมานาย  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินิตฺวา  สมฺภตกุสลปจฺจยา  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุสฺม ึสกฺยราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา   
โพธิสตฺตสฺส  โอโรธภูตา  ปจฺฉา มหาปชาปติโคตมิยา สทฺธึ  
นิกฺขมิตฺวา  วิปสฺสนาย กมฺม กโรติ ฯ ตสฺสา สตฺถา เหฏา  
วุตฺตนเยเนว โอภาส วิสฺสชฺเชตฺวา   
        [๔๐๕] ติสฺเส สิกฺขสฺสุ สิกฺขาย  มา ต โยคา อุปจฺจคุ   
                        สพฺพโยควิสยุตฺตา        จร โลเก อนาสวาติ   
คาถ อภาสิ ฯ   
# ๑ ม.  ปุปฺผปูชายิท  ผล ฯ  
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        ตตฺถ  ติสฺเสติ  ตสฺสา  อาลปน ฯ  สิกฺขสฺสุ  สิกขฺายาติ   
อธิสีลสิกฺขาทิกาย ติวิธาย  สิกฺขาย  สกิขฺ  มคฺคสมฺปยุตฺตา  
ติสฺโส  สิกฺขาโย  สมฺปาเทหีติ อตฺโถ ฯ อิทานิ  ตาส  สมฺปาทเน   
การณมาห  มา  ต  โยคา  อุปจฺจคุนฺติ  มนุสฺสตฺต อินฺทฺริยา- 
เวกลฺล  พุทฺธุปฺปาโท  สทธฺาปฏิลาโภติ  อิเม  โยคา  สมยา   
ทุลฺลภกฺขณา  ต  มา อติกฺกมุ ฯ  กามโยคาทโยเอว  วา  จตฺตาโร  
โยคา  ต  มา อุปจฺจคุ มา (๑)  อภิภเวยฺยุ ฯ สพฺพโยควิสยุตฺตาติ  
สพฺเพหิ  กามโยคาทีหิ  โยเคหิ  วิมุตฺตา  ตโต  เอว  อนาสวา  
หุตฺวา โลเก จร ทิฏธมฺมสุขวิหาเรน  วิหราหีติ อตฺโถ ฯ   
        สา  ต  คาถ  สุตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณีติอาทินโย เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
                        ติสฺสาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                        ติสฺสาทิเถรีคาถาวณฺณนา   
        ติสฺเส ยุ ฺชสฺสุ ธมฺเมหีติอาทิกา ติสฺสาย เถริยา คาถา ฯ   
ตสฺสา  วตฺถุ  ติสฺสาสิกฺขมานาย  วตฺถุสทิส ฯ  อย  ปน  เถรี  
หุตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  ยถา  จ  อย  เอว  อิโต  ปร   
ธีรา  วีรา  มตฺิตา ภทฺรา อุปสมาติ  ป ฺจนฺน  เถรีน  วตฺถุ  
เอกสทิสเมว ฯ สพฺพาป อิมา กปลวตฺถวุาสินิโย โพธิสตฺตสฺส  
โอโรธภูตา  มหาปชาปติโคตมิยา  สทฺธึ  นิกฺขนฺตา  โอภาสคาถาย  
จ  อรหตฺต ปตฺวา  เปตฺวา  สตฺตมึ ฯ  สา  ปน  โอภาส- 
คาถาย  วินา  ปเคว  (๑)  สตฺถุ  สนฺติเก ลทฺธ  โอวาท  นิสฺสาย   
วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิตฺวา อุทานวเสน  
ธีรา  ธีเรหีติ  (๒) คาถ อภาสิ ฯ อิตราป อรหตฺต ปตฺวา   
        [๔๐๖] ติสฺเส ยุ ฺชสฺสุ ธมฺเมหิ        ขโณ ต มา อุปจฺจคา   
                        ขณาตีตา หิ โสจนฺติ                นิรยมฺหิ สมปฺปตา ฯ   
        [๔๐๗]  ธีเร นิโรธ ผุเสหิ                ส ฺาวูปสม สุข   
                        อาราธยาหิ นิพฺพาน                โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ   
        [๔๐๘]  วีรา วีเรหิ ธมฺเมหิ                ภิกฺขุนี ภาวิตินฺทฺริยา   
                        ธาเรติ อนฺติม เทห                เชตฺวา มาร สวาหน ฯ   
        [๔๐๙]  สทฺธาย ปพฺพชิตฺวาน        มิตฺเต มิตฺตรตา ภว   
                        ภาเวหิ กุสเล ธมฺเม                โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา ฯ   
# ๑ สี. ม.  สเวค  ๒.  วีรา วีเรหิ  ฯ   
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        [๔๑๐]  สทฺธาย ปพฺพชิตฺวาน        ภเทฺร ภทฺรรตา ภว   
                        ภาเวหิ กุสเล ธมฺเม                โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ   
        [๔๑๑]  อุปสเม ตเร โอฆ                มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร   
                        ธาเรหิ อนฺติม เทห                เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ   
อิมา คาถาโย อภาสึสุ ฯ   
        ตตฺถ  ยุ ฺชสฺสุ  ธมฺเมหีติ  สมถวิปสฺสนาธมฺเมหิ  อริเยหิ  
โพธิปกฺขิยธมฺเมหิ จ  ยุ ฺช  โยค  กโรหิ ฯ  ขโณ  ต  มา  
อุปจฺจคาติ  โย  เอว โยคภาวน น กโรติ  ต  ปุคฺคล  
ปติรูปเทเส  อุปฺปตฺติกฺขโณ  ฉนฺน  อายตนาน  อเวกลฺลกฺขโณ  
พุทฺธุปฺปาทกฺขโณ  สทฺธาปฏิลทฺธกฺขโณติ  สพฺโพป  อย  ขโณ   
อติกฺกมติ  นาม ฯ  โส  ขโณ  ต  มา  อติกฺกมิ ฯ  ขณาตีตาติ  เยหิ  
ขณ  อตีตา  เย  จ  ปุคฺคเล  โส  ขโณ  อตีโต  เต  นริยมฺหิ  
สมปฺปตา  หุตฺวา  โสจนฺติ  ตตฺถ  นิพฺพตฺติตฺวา มหาทุกฺข  
ปจฺจานุภวนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        นิโรธ  ผุเสหีติ  กิเลสนิโรธ  ผุสสฺ  ปฏิลภ ฯ  ส ฺาวูปสม  
สุข อาราธยาหิ นิพฺพานนฺติ  กามส ฺาทีน  ปาปส ฺาน   
อุปสมนิมิตฺต  อจฺจนฺตสุข  นิพฺพาน อาราเธหิ ฯ  วีรา  วีเรหิ  
ธมฺเมหีติ  วีริยปธานตาย  วีเรหิ เตชุสฺสเทหิ อริยมคฺคธมฺเมหิ  
ภาวิตินฺทฺริยา  วฑฺฒิตสทฺธาทิอินฺทฺริยา  วีรา  ภิกฺขุนี  วตฺถุกาเมหิ   
สวาหน กิเลสมาร  ชินิตฺวา  อายตึ  ปุนพฺภวาภาวโต อนฺติม   
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เทห ธาเรตีติ เถรี อ ฺ วิย กตฺวา อตฺตาน ทสฺเสติ ฯ   
        มิตฺเตติ  ต  อาลปติ ฯ  มิตฺตรตาติ  กลฺยาณมิตฺเตสุ  อภิรตา  
ตตฺถ  สกฺการสมฺมานกรณตา  โหหิ ฯ  ภาเวหิ  กุสเล  ธมฺเมติ   
อริยมคฺคธมฺเม  วฑฺเฒหิ ฯ  โยคกฺเขมสฺสาติ อรหตฺตสฺส นิพฺพานสฺส  
จ ปตฺติยา อธิคมาย ฯ   
        ภเทฺรติ  ต  อาลปติ ฯ  ภทฺรรตาติ  ภเทฺรสุ  สีลาทิธมฺเมสุ  
รตา อภิรตา โหหิ ฯ โยคกฺเขม  อนุตฺตรนฺติ  จตูหิ โยเคหิ  
เขม อนุปทฺทว (๑) อนุตฺตร นิพฺพาน ตสฺส ปตฺติยา กุสลโพธิ- 
ปกฺขิยธมฺเม ภาเวหีติ อตฺโถ ฯ   
        อุปสเมติ  ต  อาลปติ ฯ  ตเร  โอฆ  มจฺจุเธยฺย  สุทุตฺตรนฺติ  
มจฺจุ เอตฺถ ธียตีติ  มจฺจุเธยฺย  อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ  สุฏ ุ  
ทุตฺตรนฺติ  สทุุตฺตร สสารมโหฆ  ตเร  อริยมคฺคนาวาย  
ตเรยฺยาสิ ฯ(๒)  ธาเรหิ  อนฺติม  เทหนฺติ ตสฺส  ตรเุณเนว  อนฺติมเทห- 
ธรา โหหีติ อตฺโถ ฯ   
                ติสฺสาทิเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________ 
# ๑ สี. อนุปทฺทุต  ๒ ยุ. ตาเรสฺสามิ    
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                        มุตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา   
        สุมุตฺตา สาธุ มุตฺตามฺหีติอาทิกา มุตฺตาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ ตตฺถ ภเว กุสล  
อุปจินิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  โกสลชนปเท  โอฆาตกสฺส  นาม   
ทลิทฺทพฺราหฺมณสฺส  ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ต  วยปฺปตฺตกาเล   
มาตาปตโร  เอกสฺส  ขุชฺชพฺราหฺมณสฺส  อทสุ ฯ  สา เตน  
ฆราวาส  อโรจนฺตี  ต  อนุชานาเปตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  
กมฺม กโรติ ฯ ตสฺสา  พหิทฺธารมฺมเณสุ  จิตฺต  วิธาวติ ฯ สา  
ต  นิคฺคณฺหนฺตี  สุมุตฺตา สาธุ  มุตฺตามฺหีติ คาถ วทนฺตีเยว  
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา   
                ปาณิเน อนุคฺคณฺหนฺโต        ปณฺฑาย ปาวิสี ปุร ฯ   
                ตสฺส อาคจฺฉโต สตฺถุ        สพฺเพ นครวาสิโน   
                หฏตุฏา สมาคนฺตฺวา        วาลิกา อากิรึสุ เต ฯ   
                วีถสิมฺมชฺชน กตฺวา                กทลิปุณฺณกทฺธเช   
                ธปู (๒) จุณฺณ จ มาล (๓) จ  สกฺการ กตฺวาน (๔) สตฺถุโน ฯ   
                มณฺฑป ปติยาเทตฺวา        นมินฺเตตฺวา วินายก   
                มหาทาน ททิตฺวาน                สมฺโพธึ อภิปตฺถยิ ฯ   
# ๑ อปทานปาลิย นตฺถิ ฯ ๒ ม.  ธูม ฯ ๓ ม.  มาส ฯ๔ ม.  กจฺจ ฯ   
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                ปทุมุตฺตโร มหาวีโร  หารโก สพฺพปาณิน   
                อนุโมทนิย กตฺวา  พฺยากาสิ อคฺคปุคฺคโล ฯ   
                สตสหสฺเส อติกฺกนฺเต  กปฺโป เหสฺสติ ภทฺทโก   
                ภวาภเว สุข ลทฺธา  ปาปุณิสฺสสิ โพธิย ฯ   
                หตฺถกมฺม ฺจ เย เกจิ  กตาวี นรนาริโย   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน  สพฺพา เหสฺสนฺติ สมฺมุขา ฯ   
                เตน กมฺมวิปาเกน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                อุปฺปนฺนเทวภวเน  ตุยฺห ตา ปริจาริกา ฯ   
                ทพฺิพสุข อสงฺเขฺยยฺย  มานุส ฺจ อสงฺขิย   
                อนุโภนฺติ จิร กาล  สสริมหฺ ภวาภเว ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  ย กมมฺ อกรึ ตทา   
                สขุุมาลา มนุสฺเสสุ  อโถ เทวปุเรสุ จ ฯ   
                รปู โภค ยส อายุ  อโถ กิตฺติสุข ปย   
                ลภามิ สตต สพฺพ  สุกต กมฺมสมฺปท ฯ   
                ปจฺฉิเม ภเว สมฺปตฺเต  ชาตาห พฺราหฺมเณ กุเล   
                สขุุมาลหตฺถปาทา  รมณิเย นิเวสเน ฯ   
                สพฺพกาลมฺป ปวี  น ปสสฺามนลงฺกต   
                จิกขฺลฺลภูมึ อสุจึ  น ปสฺสามิ กุทาจน ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อุทาเนนฺตี    
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        [๔๑๒] สุมุตฺตา สาธุ มุตฺตามฺหิ  ตีหิ ขุชฺเชหิ มตฺุติยา   
                        อุทุกฺขเลน มุสเลน  ปตินา ขุชฺชเกน จ   
                        มุตฺตามฺหิ ชาติมรณา  ภวเนตฺติ สมูหตาติ   
อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สมุุตฺตาติ  สุฏ ุ  มุตฺตา ฯ  สาธุ  มุตฺตามฺหีติ สาธุ  
สมฺมเทว มุตฺตา อมฺหิ ฯ  กุโต  ปน  สมุุตฺตา  สาธุมุตฺตาติ  
อาห  ตีหิ ขุชฺเชหิ มุตฺติยาติ ตีหิ วงฺเกหิ  ปริมุตฺติยาติ  
อตฺโถ ฯ  อิทานิ  ตานิ  สรปูโต ทสฺเสนฺตี อุทุกฺขเลน มุสเลน  
ปตินา  ขุชฺชเกน  จาติ  อาห ฯ  อุทุกฺขเล  หิ  ธ ฺ  ปกฺขิปนฺติยา  
ปริวตฺเตนฺติยา มุสเลน โกฏเฏนฺติยา จ ปฏ ิ โอนาเมตพฺพา  
โหตีติ ขุชฺชกรณเหตุตาย ตทุภย  ขุชฺชนฺติ  วุตฺต ฯ  สามิโก  
ปนสฺสา ขุชฺโช เอว อิทานิ ยสฺสา มุตฺติยา นิทสฺสนวเสน  
ตีหิ  ขุชฺเชหิ  มุตฺติ  วุตฺตา  ตเมว  ทสฺเสนฺตี  มุตฺตามฺหิ  
ชาติมรณาติ  วตฺวา  ตตฺถ  การณมาห ภวเนตฺติ สมูหตาติ ฯ  
ตสฺสตฺโถ น เกวลมห  ตีห ิ ขุชฺเชหิ เอว มุตฺตา อถโข  
สพฺพสฺมา ชาติมรณาป (๑) ยสฺมา สพฺพสฺสาป ภวสฺส เนตฺติ  
นายิกา ตณฺหา อคฺคมคฺเคน มยา สมุคฺฆาฏิตาติ ฯ   
                        มุตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________________ 
# ๑. ส.ี ชรามรณาป ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 26 

                                เลมที่  27  หนา  26 
 
                        ธมฺมทินฺนาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ฉนฺทชาตา อวสายีติอาทิกา ธมฺมทินฺนาย เถริยา คาถา ฯ   
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  ปราธีนวุตฺติกา  
หุตฺวา  ชีวนฺตี นิโรธโต  วุฏ ิตสฺส  อคฺคสาวกสฺส  ปูชาสกฺการ- 
ปุพฺพก  ทาน  ทตฺวา  เทวโลเก นิพฺพตฺตา ฯ  ตโต  จวิตฺวา   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  ปสฺุสสฺส  ภควโต กาเล สตฺถุ  
เวมาติกภาติกาน  กมฺมิกสฺส  เคเห วสมานา ทาน ปฏิจฺจ  
เอก เทหีติ สามิเกน  วุตฺเต  เทฺว  เทนฺตี  พหุปุ ฺานิ  กตฺวา   
กสฺสปพุทฺธกาเล  กิกิสฺส  กาสิกร ฺโ เคเห  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา   
สตฺตนฺน  ภคินีน  อพฺภนฺตรา หุตฺวา วีสติวสฺสสหสฺสานิ  
พฺรหฺมจริย จริตฺวา เอก พุทฺธนฺตร เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา  
วิสาขสฺส เสฏ ิโน เคห คตา ฯ   
        อเถกทวิส  วิสาโข  เสฏ ี  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  
อนาคามี  หุตฺวา  ฆร  คโต  ปาสาท  อภิรุหนฺโต  โสปาณมตฺถเก  
 ิตาย  ธมฺมทินฺนาย ปสาริตหตฺถ  อนาลมฺพิตฺวาว  ปาสาท   
อภิรุหิตฺวา  ภุ ฺชมาโนป ตุณฺหีภูโตว ภุ ฺชิ ฯ ธมฺมทินฺนา  
ต  อุปธาเรตฺวา  อยฺยปุตฺต  กสฺมา  ตฺว  อชฺช  มม  หตฺถ นาลมฺพิ  
ภุ ฺชมาโนป  น  กิ ฺจิ  กเถสิ  อตฺถิ  นุ  โข  โกจิ  มยฺห  
โทโสติ อาห ฯ วิสาโข ธมฺมทินฺเน น  เต  โทโส  อตฺถิ   
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อห  ปน  อชชฺ  ปฏาย  อิตฺถิสรีร  ผุสตุิ  อาหาเร  จ  โลลภาว  
กาตุ  อนรโห  ตาทิโส  มยา  ธมฺโม  ปฏิวิทฺโธ ฯ  ตฺว ปน  
สเจ  อิจฺฉสิ  อิมสฺมึเยว  เคเห  วส ฯ  โน  เจ  อิจฺฉสิ  ยตฺตเกน  
ธเนน  เต  อตฺโถ  ตตฺตก  คเหตฺวา  กุลฆร  คจฺฉาหีติ  อาห ฯ  
นาห  อยฺยปุตฺต  ตยา  วนตฺวมน อาจมิสฺสามิ ปพฺพชฺช เม  
อนุชานาหีติ ฯ วิสาโข สาธุ ธมฺมทินฺเนติ ต สุวณฺณสิวิกาย  
ภิกฺขุนิอุปสฺสย  เปเสสิ ฯ  
        สา  ปพฺพชิตฺวา  กมมฺฏาน  คเหตฺวา  กติปาห  ตตฺถ  
วสิตฺวา วิเวกวาส  วสิตุกามา  อาจริยุปชฺฌายาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  
อยฺยา อากิณฺณฏาเน มยฺห  จิตฺต  น  รมติ  คามกาวาส  คจฺฉามีติ   
อาห ฯ  ภิกฺขุนิโย  ต คามกาวาส นยึสุ ฯ  สา  ตตฺถ  วสนฺตี  อตีเต   
มทฺทิตสงฺขารตาย  นจิรสเฺสว  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ  กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทาห หสวติยา  กุเล อ ฺตเร อหุ   
                ปรกมฺมกร ีอาสึ  นิปกา สลีสวุตา ฯ   
                ปทุมุตฺตรพุทธฺสฺส  สชุาโต อคฺคสาวโก   
                วิหารา อภินิกฺขมฺม  ปณฺฑปาตาย คจฺฉติ ฯ   
# ๑. ขุ. อุป. ๓๓/๑๖๓/๓๓๕ ฯ  
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                ฆฏ คเหตฺวา คจฺฉนฺตี  ตทา อุทกหาริกา   
                ต ทิสฺวา อททึ ปูว (๑)  ปสนฺนา เสหิ ปาณิภิ ฯ   
                ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว  นิสินฺโน ปริภุ ฺชิ โส   
                ตโต เนตฺวาน ต เคห  อทาสึ ตสฺส โภชน ฯ   
                ตโต เม อยฺยโก ตุฏโ  อกรึ สุณิส สก   
                สสฺสุยา สห คนฺตฺวาน  สมฺพุทฺธ อภิวาทยึ ฯ   
                ตทา โส ธมฺมกถิก  ภิกฺขุนึ ปริกิตฺตย   
                เปสิ เอตทคฺคมฺหิ  ต สุตฺวา มุทิตา อห ฯ   
                นมินฺตยิตฺวา สุคต  สสงฺฆ โลกนายก   
                มหาทาน ททิตฺวาน  ต าน อภิปตฺถยึ ฯ   
                ตโต ม สุคโต อาห  ฆนนินฺนาทสุสฺสโร   
                มมุปฏานนิรตา  สสงฺฆปริเวสิกา ฯ   
                สทฺธมฺมสฺสวเน ยุตฺตา  คุณวฑฺฒิตมานสา   
                ภทฺเท ภวสฺสุ มุทิตา  ลจฺฉเส ปณิธีผล ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                ธมฺมทินฺนาติ นาเมน  เหสฺสติ สตฺถุ สาวิกา ฯ   
                ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา  ยาวชีว มหามุนึ   
                เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ  ปจฺจเยหิ วินายก ฯ   
# ๑. ม. ปูป ฯ  
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                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                อุปฏาโก มเหสิสฺส  ตทา อาสิ นริสฺสโร   
                กาสิราชา กิกี นาม  พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ   
                ฉฏา ตสฺส อห(๑) ธีตา  สุธมฺมา อิติ วิสฺสุตา   
                ธมฺม สุตฺวา ชนิคฺคสฺส  ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ   
                อนุชานิ น โน ตาโต  อคาเรว ตทา มย   
                วีส วสฺสสหสฺสานิ  วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ   
                โกมาริพฺรหฺมจริย  ราชก ฺา สุเขธิตา   
                พุทฺโธปฏานนิรตา  มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ   
                สมณี สมณคุตฺตา จ  ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา   
                ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ  สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ  ปฏาจารา จ กุณฺฑลา   
                โคตมี จ อห ฺเจว  วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ   
                เตหิ กมฺเมหิ สกุเตหิ  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  คิริพฺพชปุรุตฺตเม   
                ชาตา เสฏ ิกุเล ผีเต  สพฺพกามสมิทฺธเน ฯ   
# ๑. ม. ตสฺสาสห ฯ  
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                ยทา รูปคุณูเปตา  ปเม โยพฺพเน  ิตา   
                ตทา ปรกุล คนฺตฺวา  วสึ สุขสมปฺปตา ฯ   
                อุเปตฺวา โลกสรณ  สุณิตฺวา ธมฺมเทสน   
                อนาคามิผล ปตฺโต  สามิโก เม สุพุทฺธิมา ฯ   
                ตทาห อนุชาเนตฺวา  ปพฺพชึ อนคาริย   
                น จิเรเนว กาเลน  อรหตฺต อปาปุณึ ฯ   
                ตทา อุปาสโก โส ม  อุปคนฺตฺวา อปุจฺฉถ   
                คมฺภีเร นิปุเณ ปเ ฺห  เต สพฺเพ พฺยากรึ อห ฯ   
                ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ  เอตทคฺเค เปสิ ม   
                ภิกฺขุนึ ธมฺมกถิก  นา ฺ ปสฺสามิ เอทิสึ ฯ   
                ธมฺมทินฺนา ยถา ธีรา  เอว ธาเรถ ภิกฺขโว   
                เอวาห ปณฺฑิตา นาม  นายเกนานุกมฺปตา ฯ   
                ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา  กต พุทฺธสฺส สาสน   
                โอหิโต ครุโก ภาโร  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
                ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา  อคารสฺมานคาริย   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สพฺพส ฺโชนกฺขโย ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                ปรจิตฺตานิ ชานามิ  พุทฺธสาสนการิกา ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ  วิสุทธฺาสึ สุนิมฺมลา ฯ    
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                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  มยฺห  มน  กจฺิจมตฺถก  ปตฺต  
อิทานิ อิธ วสิตฺวา กึ  กรสิฺสามิ  ราชคหเมว  คนฺตฺวา  
สตฺถาร ฺจ  วนฺทิสฺสามิ  พหู  จ  เม  าตกา  ปุ ฺานิ  
กริสฺสนฺตีติ  ภิกฺขุนีหิ  สทธฺึ  ราชคหเมว  ปจฺจาคตา ฯ  วิสาโข  
ตสฺสา อาคตภาว  สุตฺวา  ตสฺสา  อธิคม  วีมสนฺโต  ป ฺจกฺ- 
ขนฺธาทีน วเสน ป ฺห ปุจฺฉิ ฯ ธมฺมทินฺนา  สุนิสิเตน  สตฺเถน  
กุมุทนาเฬ ฉินฺทนฺตี วิย ปจฺุฉิต ปุจฺฉิต ป ฺห วิสฺสชฺเชสิ ฯ 
วิสาโข สพฺพ ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนนย  สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา  
ปณฺฑิตา วิสาข  ธมฺมทินฺนา  ภิกฺขุนีติอาทินา  ต  ปสสนฺโต   
สพฺพ ฺ ุตาเณน  สทฺธึ  สสนฺเทตฺวา  พฺยากตภาว  ปเวเทตฺวา  
ตเมว จูฬเวทลฺลสุตฺต  อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา  ต  ธมฺมกถิกาน  
ภิกฺขุนีน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  ยทา  ปน  สา  ตสฺมึ  คามกาวาเส  
วสนฺตี เหฏ ิมมคฺเค อธิคนฺตฺวา อคฺคมคฺคตฺถาย วิปสฺสน  
ปฏเปสิ ฯ ตทา    
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        [๔๑๓] ฉนฺทชาตา อวสายี        มนสา จ ผุฏา (๑) สิยา   
                กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺตา  อุทฺธโสตาติ วุจฺจตีติ   
อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ฉนฺทชาตาติ  อคฺคผลตฺถ  ชาตจฺฉนฺทา ฯ  อวสายีติ  
อวสาโย วุจฺจติ อวสาน  นิฏาน  ตมฺป  กาเมสุ  อปปฺฏิพทฺธ- 
จิตฺตตาย  อุทฺธโสตาติ  วกฺขมานตฺตา สมณกิจฺจสฺส  นิฏาน   
เวทิตพฺพ  น  ยสฺส  กสฺสจิ ตสฺมา ปททฺวเยนาป อปฺปตฺตมานสา  
อนุตฺตร โยคกฺเขม  ปตฺถยมานาติ  อยมตฺโถ  วุตฺโต  โหติ ฯ 
มนสา  จ ผุฏา สิยาติ เหฏ ิเมหิ  ตีหิ  มคฺคจิตฺเตหิ  นิพฺพาน  
ผุฏา  ผุสิตา  ภเวยฺย ฯ  กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺตาติ อนาคามิ- 
มคฺควเสน  กาเมสุ  น  ปฏพิทฺธจิตฺตา ฯ  อุทฺธโสตาติ  อุทฺธเมว   
มคฺคโสโต สสารโสโต  จ  เอติสฺสาติ  อุทฺธโสตา ฯ  อนาคามิโน 
หิ ยถา อคฺคมคฺโค อุปฺปชฺชติ น อ ฺโ เอว อวิหาทีสุ  
อุปปฺนฺนสฺส ยาว อกนิฏา อุทฺธเมว อุปฺปตฺติ โหตีติ ฯ   
                ธมฺมทินฺนาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                วิสาขาเถรีคาถาวณฺณนา   
        กโรถ พุทฺธสาสนนฺติอาทิกา วิสาขาย เถริยา คาถา ฯ   
        ตสฺสา  วตฺถุ  ธีราเถรยิา  วตฺถุสทสิเมว ฯ  สา  อรหตฺต   
ปตฺวา วิมุตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺตี   
        [๔๑๔] กโรถ พุทฺธสาสน  ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
                ขิปฺป ปาทานิ โธวิตฺวา  เอกมนฺเต นิสีทถาติ   
อิมาย คาถาย อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กโรถ  พุทฺธสาสนนฺติ  พุทฺธาน  สาสน  โอวาท- 
อนุสิฏ ึ  (๑)  กโรถ  ยถานุสิฏ ึ  ปฏิปชฺชถาติ อตฺโถ ฯ ย กตฺวา  
นานุตปฺปตีติ ย  อนุสิฏ ึ กตฺวา  กรณเหตุ  น  อนุตปฺปติ  
ตกฺกรสฺส  สมฺมเทว  อธิปฺปายาน สมิชฺฌนโต ฯ ขิปปฺ ปาทานิ  
โธวิตฺวา  เอกมนฺเต  นิสีทถาติ  อิท  ยสมฺา  สย ปจฺฉาภตฺต  
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา อาจริยุปชฺฌายาน  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  
อตฺตโน  ทิวาฏาเน  ปาเท  โธวิตฺวา  รโห  นิสินฺนา สทตฺถ  
มตฺถก ปาเปสิ ตสฺมา ตตฺถ อ ฺเป นิโยเชนฺตี อโวจ ฯ   
                วิสาขาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________ 
# ๑ ม.  ยถานุสิฏ ฯ  
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                                สุมนาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ธาตุโย ทุกฺขโต ทิสฺวาติอาทิกา สุมนาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        ตสฺสา  วตฺถุ  ติสฺสาเถริยา  วตฺถุสทิส ฯ  อิมิสฺสาป  หิ   
สตฺถา  โอภาส วิสฺสชฺเชตฺวา ปุรโต นิสนิฺโน วิย อตฺตาน  
ทสฺเสตฺวา   
        [๔๑๕] ธาตุโย ทุกฺขโต ทิสฺวา  มา ชาตึ ปุนราคมิ   
                        ภเว ฉนฺท วิราเชตฺวา        อุปสนฺตา จริสฺสสีติ   
อิม คาถมาห ฯ  
        สา คาถา ปริโยสาเน อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        ตตฺถ  ธาตุโย  ทุกฺขโต  ทิสฺวาติ สนฺตติปริยาปนฺนา  
จกฺขาทิธาตุโย อิตราป จ  อุทยพฺพยปฏิปฬนาทินา  ทุกฺขาติ   
าณจกฺขุนา  ทิสฺวา ฯ  มา  ชาตึ  ปุนราคมีติ ปุน  ชาตึ  
อายตึ ปุนพฺภว  มา อุปคจฺฉิ ฯ ภเว ฉนฺท วิราเชตฺวาติ  
กามภวาทิเก  สพฺพสฺมึ  ภเว  ตณฺหาฉนฺท  วิราคสงฺขาเตน  
มคฺเคน ปชหิตฺวา ฯ อุปสนฺตา จริสฺสสีติ สพฺพโส ปหีนกิเลสตาย  
นิพฺพุตา วิหริสฺสสิ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ธาตุโย  ทุกขฺโต  ทิสฺวาติ อิมินา ทุกฺขา- 
นุปสฺสนามุเขน วิปสฺสนา ทสฺสิตา ฯ  ภเว  ฉนฺท วิราเชตฺวาติ  
อิมินา มคฺโค อุปสนฺตา จริสฺสสีติ อิมินา สอุปาทิเสสา   
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นิพฺพานธาตุ  มา ชาตึ ปุนราคมีติ อิมินา อนุปาทิเสสา  
นิพฺพานธาตุ ทสฺสิตาติ ทฏพฺพ ฯ   
                        สุมนาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อุตฺตราเถรีคาถาวณฺณนา   
        กาเยน สวุตา อาสินฺติอาทิกา อุตฺตราย เถริยา คาถา ฯ   
        ตสฺสาป วตฺถุ ติสฺสาเถริยา วตฺถุสทิส ฯ สาป หิ  
สกฺยกุลปฺปสตุา โพธิสตฺตสฺส โอโรธภูตา  มหาปชาปติโคตมิยา   
สทฺธึ  นิกฺขนฺตา  โอภาสคาถาย  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา 
        [๔๑๖] กาเยน สวุตา อาสึ  วาจาย อุท เจตสา   
                สมูล ตณฺหมพฺพุยฺห  สีติภูตามฺหิ นิพฺพุตาติ   
อุทานวเสน สยเมว อิม คาถ (๑) อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กาเยน  สวุตา  อาสินฺติ  กายิเกน  สวเรน  สวุตา  
อโหสึ ฯ วาจายาติ  วาจสิเกน  สวเรน  สวุตา  อาสินฺติ  โยชนา  ฯ 
ปททฺวเยนาป  สลีสวรมาห ฯ  อุทาติ  อถ ฯ  เจตสาติ  สมาธิ- 
จิตฺเตน(๒)  เอเตน วิปสฺสนาภาวนมาห ฯ สมูล ตณฺห อพฺพุยฺหาติ   
สมูล  สห  วา  อวิชฺชาย  ตณฺห  อุทฺธรตฺิวา ฯ อวิชฺชาย หิ  
ปฏิจฺฉาทิตาทีนเว ภวตฺตเย ตณฺหา อุปฺปชฺชติ ฯ   
        อปโร  นโย  กาเยน  สวุตาติ  สมฺมากมฺมนฺเตน  สพฺพโส   
# ๑ ม.  ตเมว คาถ ฯ ๒ ส.ี อธิจิตฺเตน  ฯ  
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มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส  ปหานา  มคฺคสวเรเนว  กาเยน  สวุตา  
อาสึ ฯ  วาจายาติ  สมฺมาวาจาย  สพฺพโส  มิจฺฉาวาจาย  ปหานา   
มคฺคสวเรเนว  วาจาย  สวุตา  อาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เจตสาติ   
สมาธินา ฯ  เจโตสีเสน  เหตฺถ  สมฺมาสมาธิ  วุตฺโต  สมฺมา- 
สมาธิคฺคหเณเนว  มคฺคลกฺขเณน  เอกลกฺขณา  สมฺมาทิฏ ิอาทโย  - 
มคฺคธมฺมา  คหิตาว  โหนฺตีติ  มคฺคสวเรน อภิชฺฌาทิกสฺส  อสวรสฺส   
อนวเสสโต  ปหาน  ทสฺสิต  โหติ ฯ  เตเนวาห  สมูล   
ตณฺหมพฺพุยฺหาติ ฯ  สีติภูตามฺหิ  นิพฺพุตาติ  สพฺพโส  กิเลส- 
ปริฬาหาภาเวน  สีติภาวปฺปตฺตา อนุปาทิเสสาย  นิพฺพาน- 
ธาตุยา นิพฺพุตา อมฺหีติ ฯ   
                อุตฺตราเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________  
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                        วุฑฺฒปพฺพชิตสุมนาเถรีคาถาวณฺณนา   
        สุข ตฺว วุฑฺฒิเก เสหีติอาทิกา สุมนาย วุฑฺฒปพฺพชิตาย  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ ตตฺถ ภเวสุ  
กุสล อุปจินิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  มหาโกสล- 
ร ฺโ  ภคินี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สา  สตฺถารา ร ฺโ   
ปเสนทิโกสลสฺส  จตฺตาโร  โข  เม  มหาราช  ทหราติ  น  
อุ ฺาตพฺพาติอาทินา  (๑)  เทสิต ธมฺม สุตฺวา ลทฺธปสาทา  
สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏาย ปพฺพชิตุกามาป  อยฺยิก  ปฏ-ิ 
ชคฺคิสฺสามีติ  จิร  กาล  วีตินาเมตฺวา อปรภาเค อยฺยิกาย  
กาลกตาย  ร ฺา  สทฺธึ  มหคฺฆานิ  อตฺถรณานิ  ปาวุรณานิ   
คาหาเปตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สงฺฆสฺส  ทาเปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  
ธมฺม  สุตฺวา  อนาคามิผเล ปติฏ ิตา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ สตฺถา  
ตสฺสา าณปริปาก ทิสฺวา   
        [๔๑๗] สุข ตฺว วุฑฺฒิเก เสหิ  กตฺวา โจเฬน ปารุตา   
                        อุปสนฺโต หิ เต ราโค  สีติภูตาสิ นิพฺพุตาติ   
อิม  คาถ  อภาสิ ฯ   
        สา  คาถาปริโยสาเน  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต ปตฺวา  
อุทานวเสน  ตเมว  คาถ  อภาสิ ฯ  อิทเมว  จสฺสา  อ ฺา- 
พฺยากรณ  อโหสิ สา ตาวเทว  ปพฺพชิ ฯ  คาถาย  ปน   
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วุฑฺฒิเกติ  วุฑฺเฒ  วโยวุฑฺเฒติ  อตฺโถ ฯ  อย  ปน  สลีาทิคุเณหิป  
วุฑฺฒา เถริยา วุตฺตคาถาย จตุตฺถปาเท สีติภูตาสิ นิพฺพุตาติ  
โยเชตพฺพ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                วุฑฺฒปพฺพชิตสุมนาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ธมฺมาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ปณฺฑปาต จริตฺวานาติอาทิกา ธมฺมาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินิตฺวา  สมฺภตปุ ฺสมฺภารา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  กลุฆเร นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา   
ปฏริูปสามิกสฺส  เคห  คนฺตฺวา  (๑)  สตฺถุ  สาสเน ปฏลิทฺธสทธฺา   
ปพฺพชิตุกามา  หุตฺวา  สามิเกน  อนนุ ฺาตา  ปจฺฉา  สามิเก  
กาลกเต  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺตี เอกทิวส ภิกฺขาย  
จริตฺวา วิหาร อาคจฺฉนฺตี ปริปติตฺวา  ตเมว  อารมฺมณ  กตฺวา   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา   
        [๔๑๘] ปณฺฑปาต จริตฺวาน  ทณฺฑมาทาย (๒) ทุพฺพลา   
                        เวธมาเนหิ คตฺเตหิ  ตตฺเถว นิปตึ ฉมา   
                        ทิสฺวา อาทีนว กาเย  อถ จิตฺต วิมุจฺจิ เมติ   
อุทานวเสน อิม คาถ อภาสิ ฯ   
# ๑ สี. คตา ฯ  ๒ ม. ย.ุ  ทณฺฑโมลุพฺภ  ฯ  
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        ตตฺถ  ปณฺฑปาต  จริตฺวาน  ทณฺฑมาทาย  ทุพฺพลาติ   
ปณฺฑปาตตฺถาย  ยฏ ึ อุปตฺถมฺเภน  นคเร  จริตฺวา  ภิกฺขาย   
อาหิณฺเฑตฺวา ฯ  ฉมาติ ฉมาย ภูมิย ปาทาน อวเสน  ภูมิย  
นิปตินฺติ  อตฺโถ ฯ  ทิสฺวา  อาทีนว  กาเยติ  อสุภานิจฺจทุกฺขา- 
นตฺตาทีหิ  นานปฺปกาเรหิ  สรีเร  โทส  ป ฺาจกฺขุนา  ทิสฺวา ฯ 
อถ  จิตฺต วิมจฺุจิ  เมติ  อาทีนวานุปสฺสนาย  ปรโต  ปวตฺเตหิ   
นิพฺพิทานุปสฺสนาทีหิ วิกฺขมฺภนวเสน  มม  จิตฺต  กิเลเสหิ  
วิมุจฺจิตฺวา  ปุน  มคฺคผเลหิ  ยถากฺกม สมุจฺเฉทวเสน  เจว   
ปฏิปสฺสทฺธิวเสน  จ  สพฺพโส  วิมุจฺจิ  วิมุตฺต  น ทานิสฺสา  
วิโมเจตพฺพ อตฺถีติ ฯ อิทเมว จสฺสา อ ฺาพฺยากรณ อโหสีติ ฯ   
                        ธมฺมาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                สงฺฆาเถรีคาถาวณฺณนา   
        หิตฺวา ฆเร ปพฺพชิตฺวาติอาทิกา สงฺฆาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        ตสฺสา วตฺถุ ธีราเถริยา วตฺถุสทิส ฯ  สา ปน อรหตฺต  
ปตฺตา   
        [๔๑๙] หิตฺวา ฆเร ปพฺพชิตฺวา        หิตฺวา ปุตฺต ปสุ ปย   
                        หิตฺวา ราค ฺจ โทส ฺจ        อวิชฺช ฺจ วิราชิย   
                        สมลู ตณฺหมพฺพุยฺห  อุปสนฺตามฺหิ นิพฺพุตาติ   
อิม  คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  หตฺิวาติ  ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  ฆเรติ  เคห ฯ  ฆรสทฺโท  
หิ  เอกสฺมิมปฺ อภิเธยฺเย  กทาจิ พหูสุ พีช วิย รุฬฺหวิเสน  
โวหรียติ ฯ หิตฺวา ปุตฺต ปสุ ปยนฺติ ปยายิตพฺเพ  ปุตฺเต  เจว   
โคมหิสาทิเก  ปส ู จ ตปฺปฏิพทฺธฉนฺทราคปฺปหาเนน ปหาย ฯ   
หิตฺวา  ราค ฺจ  โทส ฺจาติ  รชฺชนสภาว  ราค  ทุสสฺนสภาว   
โทส ฺจ  อรยิมคฺเคน สมุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  อวิชชฺ ฺจ  วิราชิยาติ   
สพฺพากุสเลสุ  ปุพฺพงฺคม  โมห ฺจ วิราชิตฺวา มคฺเคน  
สมุคฺฆาเฏตฺวา อิจฺเจวมตฺโถ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                สงฺฆาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                เอกกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ____________________  
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                                ทุกนปิาตวณฺณนา 
 
                        อภิรูปนนทฺาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ทุกนิปาเต อาตุร อสุจึ ปูตินฺติอาทิกา อภิรูปนนฺทาย  
สิกฺขมานาย คาถา ฯ   
        อย  กริ  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  พนฺธุมตีนคเร   
คหปติมหาสาลสฺส  ธีตา  หุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  
สรเณสุ  จ  สเีลสุ  จ  ปติฏ ิตา  สตฺถริ ปรินิพฺพุเต  
ธาตุเจติย  รตนปฏิมณฺฑิเตน สุวณฺณจฺฉตฺเตน ปูช กตฺวา  
กาล กตฺวา สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  สุคตีสุเยว 
สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุนคเร  เขมกสฺส   
สกฺกสฺส  อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ นนฺทาติสฺสา นาม  
อโหสิ ฯ สา อตฺตภาวสฺส อติวิย รูปโสภคฺคปฺปตฺติยา อภิรูปา  
ทสฺสนียา ปาสาทิกา อภิรูปนนฺทา  นามาเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ  
ตสฺสา  วยปฺปตฺตาย  วาเรยฺยทิวเสเยว  ปรมภูโต  สกฺยกุมาโร  
กาลมกาสิ ฯ อถ น มาตาปตโร อกาม ปพฺพาเชสุ ฯ   
        สา  ปพฺพชิตฺวาป  รปู  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนมทา  สตฺถา  
รูป วิวณฺเณติ ครหติ อเนกปริยาเยน  รูเป  อาทีนว  ทสฺเสตีติ   
พุทฺธุปฏาน  น  คจฺฉติ ฯ  ภควา ตสฺสา าณปริปาก  ตฺวา   
มหาปชาปตึ  อาณาเปสิ  สพฺพาป  ภิกฺขุนิโย  ปฏิปาฏิยา    
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โอวาท  คหิตุ  อาคจฺฉนฺตูติ ฯ  สา  อตฺตโน  วาเร  สมฺปตฺเต   
อ ฺ เปเสสิ ฯ ภควา  วาเร  สมฺปตฺเต  อตฺตนาว  อาคนฺตพฺพ  
น  อ ฺา  เปเสตพฺพาติ  อาห ฯ  สา  สตฺถุ  อาณ  ลงฺฆิตุ   
อสกฺโกนฺตี  ภิกฺขุนีหิ  สทธฺึ พุทฺธุปฏาน อคมาสิ ฯ ภควา  
อิทฺธิยา  เอก  อภิรูป  อิตฺถริูป  มาเปตฺวา  ปุน  ชราชณฺิณ  
ทสฺเสตฺวา สเวค อุปฺปาเทตฺวา   
        [๔๒๐] อาตุร อสุจึ ปูตึ  ปสฺส นนฺเท สมุสฺสย   
                อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ  เอกคฺค สุสมาหิต ฯ   
                อนิมิตฺต ฺจ ภาเวหิ  มานานุสฺสยมุชฺชห   
                ตโต มานาภิสมยา  อุปสนฺตา จริสฺสสีติ   
อิมา  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ  ตาส  อตฺโถ  เหฏา วุตฺตนโย  
เอว ฯ คาถาปริโยสาเน  อภิรูปนนฺทา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นคเร (๒) อรุณวติยา  อรุโณ นาม ขตฺติโย   
                ตสฺส ร ฺโ อหุ ภริยา  เอกชฺฌ จารยามห ฯ   
                รโหคตา นิสีทิตฺวา  เอว จินฺเตสห ตทา   
                อาทาย คมนีย หิ  กุสล นตฺถิ เม กต ฯ   
# ๑ นตฺถิท ปาลิย อตฺถุปฺปตฺติยา จ น สเมติ ฯ 
#  อปทานมิท ฺหิ  อุปฺปลทายิกาเถริยาปทาน  
#  ขุ. อุป.  ๓๓/๑๗๓/๓๘๒ ฯ  อภิรูปนนฺทาเถรีอปทาน 
# ขุ. อป.  ๓๓/๑๗๖/๓๙๑ ฯ 
๒ ม.  นคเร พนฺธุมติยา พนฺธุมา  นาม ขตฺติโย   
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                มหาภิตาป กฏก  โฆรรูป สทุารุณ   
                นริย นูน คจฺฉามิ  เอตฺถ เม นตฺถิ สสโย ฯ   
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน  ปหเสตฺวาน มานส   
                ราชาน อุปคนฺตฺวาน  อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                อิตฺถี นาม มย เทว  ปุริสานคุตา สทา   
                เอก เม สมณ เทหิ  โภชยิสสฺามิ ขตฺติย ฯ   
                อทาสิ เม มหาราชา  สมณ ภาวิตินฺทฺริย   
                ตสฺส ปตฺต คเหตฺวาน  ปรมนฺเนน ปูรย ึฯ   
                ปรูยิตฺวา ปรมนฺน  สหสฺสคฺฆนเกนห   
                วตฺถยุเคน ฉาเทตฺวา  อทาสึ ตุฏมานสา ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                สหสฺส เทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
                สหสฺส จกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                ปเทสรชฺช วิปุล  คณนาโต อสงฺขิย   
                นานาวิธ พหุ ปุ ฺ  ตสฺส กมฺมผลา  ตโต ฯ   
                อุปฺปลสฺเสว เม วณฺณา  อภิรูปา สุทสฺสนา   
                อิตฺถี สพฺพงฺคสมฺปนฺนา  อภิชาตา ชุตินฺธรา ฯ   
                ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต  อชายึ สากิเย กุเล   
                นารีสหสฺสปาโมกฺขา  สุทฺโธทนสุตสฺสห ฯ    
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                นพฺิพินฺทิตฺวา อคาเรห  ปพฺพชึ อนคาริย   
                สตฺตมึ รตฺตึ สมฺปตฺวา  จตุสจฺจ อปาปุณึ ฯ   
                จีวรปณฺฑปาต จ  ปจฺจย จ เสนาสน   
                ปริเมตุ น สกฺโกมิ  ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ   
                ย มยฺห ปุริม กมฺม  กุสล ชนิต มุนิ   
                ตุยหฺตฺถาย มหาวีร  ปริจิณฺณ พหุ มยา ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป  ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ   
                ทุเว คตี  ปชานามิ  เทวตฺต อถ มานุส  
                อ ฺ คตึ น ชานามิ  ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ   
                อุจฺเจ กุเล ปชานามิ  ตโย สาเล มหาธเน   
                อ ฺ กุล น ชานามิ  ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ   
                ภวาภเว สสริตฺวา  สุกฺกมูเลน โจทิตา   
                อมนาป น ปสสฺามิ  โสมนสฺสกต ผล ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี โหม ิมหามุเน ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 45 

                เลมที่  27  เชนตฺาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  45 
 
                าณ มม มหาวีร  อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปตฺวา ปน สา สยมฺป อุทานวเสน ตาเยว  
คาถา อภาสิ อิทเมว  จสฺสา อ ฺาพฺยากรณ อโหสติี ฯ   
                อภิรูปนนฺทาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________ 
                                ชนฺตา(๑)เถรีคาถาวณฺณนา   
        เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคาติอาทิกา เชนฺตาย เถริยา คาถา ฯ   
        ตสฺสา  อตีต  ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ วตฺถุ อภิรูปนนทฺาวตฺถุ- 
สทิส ฯ อยมฺปน เวสาลิย  ลิจฺฉวิราชกุเล นิพฺพตฺติ ฯ อยเมว  
วิเสโส ฯ สตฺถารา เทสิต ธมฺม สุตฺวา เทสนาวสาเน อรหตฺต  
ปตฺวา อตฺตนา อธิคต วิเสส ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปติวเสน   
        [๔๒๑] เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา  มคฺคา นิพฺพานปตฺติยา   
                        ภาวิตา เต มยา สพฺเพ  ยถา พุทฺเธน เทสิตา ฯ   
                        ทฏิโ หิ เม โส ภควา  อนฺติโมย สมสฺุสโย   
                        วิกฺขีโณ ชาติสสาโร  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวติ   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคาติ เย อิเม สติธมฺมวิจย- 
วีริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตา  โพธิยา  ยถาวุตฺตาย   
# ๑. ม. เชนตฺา... ฯ  
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ธมฺมสามคฺคิยา  โพธิสฺส  วา  พุชฺฌนกสฺส ตสมงฺคิโน  ปุคฺคลสฺส   
องฺคภูตตฺตา  โพชฺฌงฺคาติ  ลทฺธนามา  สตฺต ธมฺมา ฯ มคฺคา  
นิพฺพานปตฺติยาติ  นิพฺพานาธิคมสฺส  อุปายภูตา ฯ  ภาวิตา  เต  
มยา  สพฺเพ  ยถา  พุทฺเธน  เทสิตาติ  เต  สตฺตตึสโพธิปกฺขิย- 
ธมฺมา  สพฺเพป  มยา  ยถา พุทฺเธน ภควตา เทสิตา  
ตถา (๑) มยา อุปฺปาทิตา จ วฑฺฒิตา จ ฯ   
        ทฏิโ  หิ  เม  โส  ภควาติ  หิสทฺโท  เหตุอตฺโถ ฯ  
ยสฺมา  โส ภควา ธมฺมกาโย  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อตฺตนา  ว   
อธิคตอริยธมฺมทสฺสเนน  ทฏิโ ตสฺมา อนฺติโมย สมุสฺสโยติ   
โยชนา ฯ  อริยธมฺมทสฺสเนน  หิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  อ ฺเ  
จ  อริยา  ทฏิา  นาม  โหนฺติ  น  รูปกายทสฺสนมตฺเตน ฯ  
ยถาห  โย  โข  วกฺกล ิ ธมมฺ  ปสฺสติ  โส  ม  ปสฺสตีติ  จ   
สุตวา  จ  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก อริยาน  ทสฺสาวีติ  จ อาทิ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                        เชนฺตาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________  
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                                สุมงฺคลมาตุเถรีคาถาวณฺณนา   
        สุมุตฺติกาติอาทิกา สุมงฺคลมาตาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ ตตฺถ ภเว กุสล  
อุปจินิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  ทลิทฺทกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา อ ฺตรสฺส นฬการสฺส ทนิฺนา   
ปมคพฺเภเยว  ปจฺฉิมภวิก  ปุตฺต  ลภิ  ตสฺส  สุมงฺคโลติ  นาม  
อโหสิ ฯ ตโต  ปฏาย  สา  สุมงฺคลมาตาติ  ป ฺายิตฺถ ฯ   
ยสฺมา  ปน  ตสฺสา  นามโคตฺต  น  ปากฏ  ตสฺมา  อ ฺตรา  
เถรี  ภิกฺขุนี อป ฺาตาติ ปาลิย วุตฺต ฯ โสปสฺสา ปุตฺโต  
วิ ฺ ุต ปตฺโต ปพฺพชิตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา  
สุมงฺคลตฺเถโรติ ปากโฏ  อโหสิ ฯ  ตสฺส  มาตา  ภิกขฺุนีสุ  
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตี เอกทิวส  คิหิกาเล  
อตฺตนา  ลทฺธทุกฺข  (๑)  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  สเวคชาตา วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา อุทาเนนฺตี   
        [๔๒๓] สุมุตฺติกา สุมุตฺติเก  สาธุ มุตฺติกามฺหิ มุสลสฺส   
                อหิริโก เม ฉตฺตก วาป  อุกขฺลิกา เม เทฑฺฑุภ วาติ (๓)   
        [๔๒๔]  ราค ฺจ อห โทส ฺจ  จิจฺจิฏิ จิจฺจฏีติ วิหนามิ (๔)  
                สา รุกฺขมูลมุปคมฺม  อโห สุขนฺติ สุขโต ฌายามีติ    
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อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สมุุตฺติกาติ  สุมุตฺตา ฯ  กกาโร  ปน  ปรูณมตฺต ฯ 
สุฏ ุ มุตฺตา วตาติ อตฺโถ ฯ  สา  สาสเน  อตฺตนา  
ปฏิลทฺธสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ปสาทวเสน  ตสฺสา  วา  ปสสาวเสน  
อามนฺเตตฺวา วุตฺต สุมุตฺติกา สุมุตฺติกาติ ฯ ย ปน คิหิกาเล วิเสสโต  
ชิคุจฺฉติ  ตโต  วิมุตฺตึ  ทสฺเสนฺตี  สาธุ  มุตฺติกามฺหีติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
สาธุ มุตฺติกามฺหีติ สมฺมเทว มุตฺตา วต อมฺหิ ฯ มุสลสฺสาติ มุสลโต ฯ  
อย กิร ทลิททฺภาเวน คิหิกาเล  สยเมว  มุสลกมฺม  กโรติ  ตสฺมา   
เอวมาห ฯ  อหิริโก  เมติ มม สามิโก  อหิริโก  นิลลฺชฺโช  โส  มม น  
รุจฺจตีติ วจนเสโส ฯ ปกติยาว กาเมสุ วิรตฺตจิตฺตตาย กามาธิมุตฺตาน   
ปวตฺตึ  ชิคุจฺฉนฺตี  วทติ ฯ ฉตฺตก วาปติ ชีวิตเหตุเกน กรียมาน  
ฉตฺตกมฺป  เม น รุจฺจตีติ อตฺโถ ฯ วาสทฺโท อวุตฺตสมุจฺจยตฺโถ เตน  
เปฬาจงฺโกฏกาทึ สงฺคณฺหาติ ฯ  เวฬทุณฺฑาทีนิ  คเหตฺวา  ทิวเส ทิวเส  
ฉตฺตาทีน กรณวเสน ทุกฺขชีวิต ชิคุจฺฉนฺตี  วทติ ฯ  อหิตโก  เม  วาโต   
วาตีติ  เกจิ  วตฺวา  อหิตโก  ชราวโห คิหิกาเล  มม  สรีเร  วาโต   
วายตีติ  อตฺถ  วทนฺติ ฯ  อปเร  ปน  อหิตโก ปเรส  ทุคฺคนฺธตโร  จ   
มม  สรรีโต  วาโต  วายตีติ อตฺถ วทนฺติ ฯ อุกฺขลิกา เม เทฑฺฑุภ  
วาตีติ  เม  มม  ภตฺตปจนภาชน  จิรปาริวาสิกภาเวน  อปริสุทฺธตาย    
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อุทกสปฺปคนฺธ วายติ ตโต อห สาธุมุตฺติกามฺหีติ โยชนา ฯ   
        ราค ฺจ  อห โทส ฺจ จิจฺจิฏิ จิจฺจิฏีติ วิหนามีติ อห  
กิเลสเชฏก ราค ฺจ โทส ฺจ  วิจฺฉินฺทนฺตี (๑) วิหรามีติ  อิมินา  
สทฺเทน สทฺธึ วิหนามิ วินาเสมิ ปชหามีติ (๒) อตฺโถ ฯ  สา  
กิร  อตฺตโน  สามิก  ชิคุจฺฉนฺตี  เตน  ทิวเส  ทิวเส  ปลิยมานาน  
สุกฺขาน  เวฬุทณฺฑาทีน  สทฺท  ครหนฺตี  ตสฺส  ปหาน   
ราคโทสปฺปหาเนน  สม กตฺวา  อโวจ ฯ  สา  รุกฺขมลูมุปคมฺมาติ  
สา  อห  สุมงฺคลมาตา  วิวิตฺต รุกฺขมูล อุปสงฺกมิตฺวา ฯ  สุขโต   
ฌายามีติ  สุขนฺติ  ฌายามิ  กาเลน  กาล  สมาปชฺชนตีฺ ผลสุข ฺจ   
นิพฺพานสุข ฺจ  ปฏิสเวทิยมานา  ผลชฺฌาเนน  ฌายามีติ   
อตฺโถ ฯ  อโห  สุขนฺติ  อิท  ปนสฺสา  สมาปตฺติโต  ปจฺฉา   
ปวตฺตมนสิการวเสน  วุตฺต ปุพฺพาโภควเสนาติป ยุชฺชเตว ฯ   
                สมุงฺคลมาตุเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________ 
# ๒ ยุ.  วิชหามีติ  ฯ  
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                        อฑฺฒกาสีเถรีคาถาวณฺณนา   
        ยาว กาสิชนปโทติอาทิกา อฑฺฒกาสิยา เถริยา คาถา ฯ   
        อย  กริ  กสฺสปสฺส  ทสพลสฺส  กาเล  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺวา ภิกฺขุนีน  สนฺติก  คนฺตฺวา  
ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺธา ปพฺพชิตฺวา ภิกฺขุนิสีเล  ิต อ ฺตร   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺต  ขีณาสว  เถร ึ คณิกวาเทน  อกฺโกสิตฺวา  ตโต  
จุตา  นิรเย  ปจิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กาสิกรฏเ  
อุฬารวิภเว เสฏ ิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  วุฑฺฒิปฺปตฺตา  ปุพฺเพ  
กตสฺส  วจีทุจฺจริตสฺส  นิสฺสนฺเทน  านโต ปริภฏา  คณิกา  
อโหสิ ฯ  สาป  นาเมน  อฑฺฒกาสี  นาม  ตสฺสา  ปพฺพชฺชา   
จ ทูเตน อุปสมฺปทา จ ขนฺธเก อาคตาเยว ฯ วุตฺต ฺเหต ฯ 
        เตน โข ปน สมเยน อฑฺฒกาสี คณิกา ภิกฺขุนีสุ  
        ปพฺพชติา  โหติ สา จ สาวตฺถึ คนฺตุกามา โหติ  
        ภควโต สนฺติเก อุปสมฺปชฺชิสฺสามีติ ฯ อสฺโสสุ โข ธุตฺตา  
        อฑฺฒกาสี กิร คณิกา สาวตฺถึ คนฺตุกามาติ ฯ  เต  
        มคฺเค ปริยุฏ ึสุ ฯ อสฺโสสิ โข อฑฺฒกาสี คณิกา ธุตฺตา  
        กริ  มคฺเค ปริยุฏ ิตาติ ฯ สา ภควโต สนฺติเก ทตู  
        ปาเหสิ อห หิ  อุปสมฺปชฺชิตุกามา กถ นุ โข มยา  
        ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ  นิทาเน  
        เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมกิถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ    
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        ภิกฺขเว ทูเตนป อุปสมฺปาเทตุนฺติ ฯ   
        เอว  ลทธฺูปสมฺปทา  ปน  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตี  
นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                ตทาห ปพฺพชิตฺวาน  ตสฺส พุทฺธสฺส สาสเน   
                สวุตา ปาติโมกฺขมฺหิ  อินฺทรฺิเยสุ จ ป ฺจสุ ฯ   
                มตฺต ฺ ุนี จ อสเน  ยุตฺตา ชาคริเยป จ   
                วสนฺตี ยุตฺตโยคาห  ภิกฺขุนึ วิคตาสว ฯ   
                อกฺโกสึ ทฏุจิตฺตาห  คณิเกติ ภณึ  ตทา   
                เตเนว ปาเปน กมฺเมน นิรยมหฺิ อปจฺจิส ฯ   
                เตน กมฺมาวเสเสน  อชายึ คณิกากุเล   
                พหุโสว ปราธนีา  ปจฺฉิมาย จ ชาติยา ฯ   
                กาสิเสฏ ิกุเล ชาตา  พฺรหฺมจริยผเลนห   
                อจฺฉรา วิย เทเวสุ  อโหส ึรูปสมฺปทา ฯ   
                ทสิฺวาน ทสฺสนีย ม  คิริพฺพชปุรุตฺตเม   
                คณิกตฺเต นิเวเสสุ  อกฺโกสนผเลน เม ฯ  
                สาห สุตฺวาน สทฺธมฺม  พุทฺธเสฏเน ภาสิต   
                ปพฺุพวาสนสมฺปนฺนา  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ    
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                ตทุปสมฺปทตฺถาย  คจฺฉนฺตี ชินสนฺติก   
                มคฺเค ธุตฺเต  ิเต สุตฺวา  ลภึ ทูโตปสมฺปท ฯ   
                สพฺพกมฺม ปรกิฺขีณ  ปุ ฺปาป ตเถว จ   
                สพฺพสสารมุตฺติณฺณา  คณิกตฺต ฺจ เขปต ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี โหม ิมหามุเน ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ   
                าณ มม มหาวีร  อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
อรหตฺต ปน ปตฺวา อุทานวเสน   
        [๔๒๓] ยาว กาสิชนปโท                สุงฺโก เม ตตฺตโก อหุ   
                        ต กตฺวา เนคโม อคฺฆ        อฑฺเฒนคฺฆ เปสิ ม ฯ   
                        อถ นิพฺพินฺทห รูเป                นิพฺพินฺท ฺจ วิรชฺชห   
                        มา ปุน ชาติสสาร                สนฺธาเวยฺย ปุนปฺปุน   
                        ติสฺโส วิชชฺา สจฺฉิกตา        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยาว  กาสิชนปโท  สุงฺโก  เม  ตตฺตโก  อหูติ   
กาสิชนปเทสุ ภโว  สุงฺโก  กาสิชนปโท  โส  ยาว  ยตฺตโก   
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ตตฺตโก  มยหฺ สุงฺโก อหุ อโหสิ ฯ กิตฺตโก  ปน  โสติ ฯ 
สหสฺสมตฺโต ฯ  กาสิรฏเ  กริ  ตทา  สงฺุกวเสน  เอกทิวส  ร ฺโ   
อุปฺปชฺชนโก  อาโย  อโหสิ  สหสฺสมตฺโต อิมายป ปุริสาน หตฺถโต  
เอกทิวส ลทฺธธน ตตฺตก ฯ  เตน  วุตฺต  ยาว  กาสิชนปโท  สุงฺโก  เม   
ตตฺตโก  อหูติ ฯ  สา  ปน  กาสิสุงฺกปรมิาณตาย  กาสีติ  สม ฺ   
ลภติ ฯ  ตตฺถ เยภุยฺเยน มนุสฺสา สหสฺส ทาตุ อสกฺโกนฺตา  ตโต   
อุปฑฺฒ  ทตฺวา  ทิวสภาคเมว  รมิตฺวา  คจฺฉนฺติ  เตส  วเสนาย  
อฑฺฒกาสีติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  เตน  วุตฺต  ต  กตฺวา  เนคโม  อคฺฆ   
อฑฺเฒนคฺฆ เปสิ  มนฺติ ฯ  ต  ป ฺจสตธน  อคฺฆ  กตฺวา  เนคโม   
นิคมวาสิชโน อิตฺถิรตนภาเวน อนคฺฆมฺป  สมาน  อฑฺเฒน  อคฺฆ   
นิมิตฺต  อฑฺฒกาสีติ  สม ฺาวเสน  ม  เปสิ ตถา ม โวหรีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อถ  นิพฺพินฺทห  รูเปติ  เอว  รูปูปชีวินี  หุตฺวา   ิตา  
อถ ปจฺฉา สาสน นิสฺสาย  รูเป  อห  นิพฺพินฺทึ  อิติป  
รูป อนิจฺจ อิติปท รูป ทุกฺข (๑) อสุภนฺติ ปสฺสนฺตี ตตฺถ  
อุกฺกณฺ ึ ฯ นพฺิพินฺท ฺจ วิรชฺชหนฺติ นพฺิพินฺทนฺตี จาห ตโต  
ปร  วิราค  อาปชฺชึ ฯ  นิพฺพินฺทคฺคหเณน  เจตฺถ  ตรณุวิปสฺสน   
ทสฺเสติ วิราคคฺคหเณน  พลววิปสฺสน ฯ  นิพฺพินฺทนฺโต  วิรชฺชติ    
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วิราคา  วิมุจฺจตีติ วุตฺต  โหติ ฯ  มา  ปนุ  ชาติสสาร  สนฺธาเวยฺย   
ปุนปฺปุนนฺติ  อิมินา นิพฺพินฺทนวิรชฺชนากาเร  นิทสฺเสติ ฯติสฺโส  
วิชฺชาติอาทินา เตส มตฺถกปฺปตฺตึ (๑) ฯ  ต วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อฑฺฒกาสีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________________ 
                                จิตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา   
        กิ ฺจาป โขมฺหิ กิสิกาติอาทิกา จิตฺตาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อิโต จตุนวุติกปฺเป จนฺทภาคาย  
นทิยา ตีเร กนิฺนรโยนิย นพฺิพตฺติ สา เอกทิวส  เอก  
ปจฺเจกสมฺพุทฺธ รุกฺขมูเล นิสินฺน ทิสฺวา ปสนฺนมานสา  
นฬปุปฺเผหิ ปูช  กตฺวา  วนฺทิตฺวา  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา  
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  เตน ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท ราชคเห  
คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถุ   
ราชคหปฺปเวสเน  ปฏลิทธฺสทฺธา ปจฺฉา มหาปชาปติโคตมิยา   
สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา มหลฺลกิากาเล คิชฺฌกูฏ ปพฺพต อภิรุหิตฺวา  
สมณธมฺม  กโรนฺตี  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)  
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                จนฺทภาคานทีตีเร  อโหสึ กินฺนรี ตทา   
                อทฺทส วิรช  พุทฺธ  สยมฺภภ อปราชิต ฯ   
                ปสนฺนจิตฺตา สุมนา  เวทชาตา กต ฺชลี   
                นฬมาล คเหตฺวาน  สยมฺภภ อภิปูชยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา กินฺนรีเทห  อคจฺฉึ ติทส คณ ฯ  
                ฉตฺตึสเทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึr   
                ทสนฺน จกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                สเวเชตฺวาน เม จิตฺต  ปพฺพชึ อนคาริย   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา ฯ   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป  ย ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  พุทฺธปูชายิท  ผล   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        สา ปน อรหตฺต ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
        [๔๒๔]  กิ ฺจาป โขมฺหิ กิสิกา  คิลานา พาฬฺหทุพฺพลา   
                        ทณฺฑโมลพฺุภ คจฺฉามิ  ปพฺพต อภิรูหิย ฯ   
                        สงฺฆาฏึ นกิฺขิปตฺวาน  ปตฺตก ฺจ นิกุชฺชิย   
                        เสเล ขมฺเภสึ อตฺตาน  ตโมกฺขนฺธ  ปทาลิยาติ   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  โขมฺหิ  กิสิกาติ  ยทิป  อห ชรา ชิณฺณา   
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อปฺปมสโลหิตภาเวน กิสสรีรา  อมฺห ิฯ  คิลานา  พาฬฺหทุพฺพลาติ  
ธาตฺวาทิวิกาเรน  คิลานา  เตเนว  เคล ฺเน อติวิย ทุพฺพลา ฯ  
ทณฺฑโมลุพฺภ คจฺฉามีติ ยตฺถ กตฺถจิ คจฺฉนฺตี กตฺตรยฏ ึ  
อาลมฺพิตฺวา ว  คจฺฉามิ ฯ ปพฺพต อภิรูหิยาติ เอว ภูตาป  
วิเวกกามตาย คิชฺฌกฏู ปพฺพต  อภิรุหิตฺวา ฯ  
        สงฺฆาฏึ  นิกฺขิปตฺวานาติ  สนฺตรุตฺตรา  เอว  หุตฺวา  ยถา  
สหต  องฺเส  ปต  สงฺฆาฏึ  หตฺถปาเส  เปตฺวา ฯ  ปตฺตก ฺเจ   
นิกุชฺชิยาติ  มยฺห วล ฺชนมตฺติกาปตฺต  อโธมุข  กตฺวา  เอกมนฺเต 
เปตฺวา ฯ  เสเล  ขมฺเภสึ อตฺตาน ตโมกฺขนฺธ  ปทาลิยาติ  
ปพฺพเต  นิสินฺนา  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธนุา  อปทาลิตปุพฺพ โมหกฺขนฺธ   
ปทาเลตฺวา  เตเนว  จ  โมหกฺขนฺธปทาลเนน อตฺตาน อตฺตภาว  
ขมฺเภสึ  มม สนฺตาน อายตึ อนุปตฺติธมฺมตาปาทเนน  
วิขมฺเภสินฺติ อตฺโถ ฯ   
                        จิตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                เมตฺติกาเถรีคาถาวณฺณนา   
        กิ ฺจาป โขมฺหิ ทุกฺขิตาติอาทิกา เมตฺติกาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺตี  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล  
คหปติกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺวา สตฺถุ  เจติเย  รตน- 
ปฏิมณฺฑิตาย  เมขลาย  ปชู  อกาสิ ฯ  สา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  ราชคเห  พฺราหฺมณ- 
มหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  เสส  อนนฺตรวุตฺตสทิส ฯ  อย ปน  
ปฏิภาคกูฏ  อภิรุหิตฺวา สมณธมฺม กโรนฺตี  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สทิฺธตฺถสฺส ภควโต  ถูปการมกาสห (๒)   
                เมขลิกา มยา ทินฺนา  นวกมฺมสฺส  สตฺถโุน ฯ   
                นฏิ ิเต จ มหาถูเป        เมขลึ (๓)ปุนทาสห   
                โลกนาถสฺส มนุิโน  ปสนฺนา เสหิ ปาณิภิ ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป  เมขลึ  อททึ  ตทา (๔)  
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  ถูปการสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 58 

                เลมที่  27  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  58 
 
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
        [๔๒๕]  กิ ฺจาป โขมฺหิ ทุกฺขิตา  ทุพฺพลา คตโยพฺพนา   
                        ทณฺฑโมลพฺุภ คจฺฉามิ  ปพฺพต อภิรูหิย ฯ   
                        นิกฺขิปตฺวาน สงฺฆาฏึ  ปตฺตก ฺจ นิกุชฺชิย   
                        นิสินฺนา จมฺหิ เสลมฺหิ  อถ จิตฺต วิมุจฺจิ เม   
                        ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุขิตาติ โรคาภิภเวน ทุกฺขิตา ส ฺชาต- 
ทุกฺขา ทุกฺขปฺปตฺตา ฯ ทุพฺพลาติ ตาย  เจว  ทุกฺขปฺปตฺติยา  ชรา- 
ชิณฺณตาย  จ  พลวิรหิตา ฯ  เตนาห คตโยพฺพนาติ   
อทฺธคตาติ  อตฺโถ ฯ  
        อถ  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เมติ  เสลมฺหิ  ปาสาเณ นิสินฺนา  
จมฺหิ อถ  ตทนนฺตร  วีริยสมตาย  สมฺมเทว  โยชิตตฺตา   
มคฺคปฏิปาติยา  สพฺเพหิป อาสเวหิ มม จิตฺต วิมุจฺจิ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ   
                        เมตฺติกาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                มิตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา   
        จาตุทฺทสึ ป ฺจทสินฺติอาทิกา อปราย มิตฺตาย  เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺตี  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺวา พนฺธุมสฺส  ร ฺโ   
อนฺเตปุริกา หุตฺวา วิปสฺสิสฺส ภควโต สาวิก เอก ขีณาสวตฺเถรึ  
ทิสฺวา  ปสนฺนมานสา  หุตฺวา  ตสฺสา หตฺถโต ปตฺต คเหตฺวา  
ปณีตสฺส ขาทนียโภชนียสฺส ปูเรตฺวา  มหคฺเฆน  สาฏกยุเคน  สทฺธึ   
อทาสิ ฯ  สา  เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุสฺม ึสกฺยราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  
ปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺธา  อุปาสิกา  
อโหสิ ฯ สา อปรภาเค  มหาปชาปติยา  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม กโรนฺตี นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นคเร พนฺธุมติยา                พนฺธุมา นาม ขตฺติโย   
                ตสฺส ร ฺโ อห  ภริยา  เอกชฺฌ จารยามห ฯ   
                รโหคตา นิสีทิตฺวา                เอว จินฺเตสห ตทา   
                อาทาย คมนีย หิ(๒)                กุสล นตฺถิ เม กต ฯ    
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                มหาภิตาป กฏก  โฆรรูป สทุารุณ   
                นริย นูน คจฺฉามิ  ตตฺถ เม นตฺถิ สสโย ฯ   
                ราชาน อุปสงฺกมึ  อิท วจนมพฺรวึ   
                เอก เม สมณ เทหิ  โภชยิสสฺามิ ขตฺติย ฯ   
                อทาสิ เม มหาราชา  สมณ ภาวิตินฺทฺริย   
                ตสฺส ปตฺต คเหตฺวาน  ปรมนฺเนน ปูรย ึฯ   
                ปรูยิตฺวา ปรมนฺน  คนฺธาเลป อกาสห   
                ชาเลน ปทหิตฺวาน  ปตโจเลน (๑) ฉาทยึ ฯ   
                อารมฺมณ มม เอต  สรามิ ยาวชีวิต   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา  ตาวตึส อคจฺฉห ฯ   
                ตึสาน เทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
                มนสา ปตฺถิต มยฺห  นิพฺพตฺติ จ ยถิจฺฉิต ฯ   
                วีสาน จกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ   
                อุปจิตตฺตา  หุตฺวาน  สสรามิ ภวาภเว(๓) ฯ   
                สพฺพพนฺธนมุตฺตาห  อเปตา เม อุปาทิกา   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป  ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑  วตฺถยุเคน ฯ ๒. ม. โอจิตตฺตาว ฯ ๓. ม.  ภเวสฺวาห  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 61 

                เลมที่  27  มิตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  61 
 
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปติโสมนสฺสชาตา  อุทานวเสน   
        [๔๒๖]  จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ  ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี   
                        ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ  อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
                        อุโปสถ อุปาคจฺฉึ  เทวกายาภินนฺทินี   
                        สาชชฺ เอเกน ภตฺเตน  มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา   
                        เทวกาย น ปตฺเถห  วิเนยฺย หทเย ทรนฺติ   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสินฺติ  จตุทฺทสนฺน  ปูรณี  
จาตุทฺทสี  ป ฺจทสนฺน ปูรณี  ป ฺจทสี  ต  จาตุทฺทสึ  
ป ฺจทสึ  จ ปกฺขสฺสาติ สมฺพนฺโธ ฯ อจฺจนฺตสโยเค  
เจต  อุปโยควจน ฯ  ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏมี  ต ฺจาติ โยชนา ฯ  
ปาฏิหาริยปกฺข ฺจาติ ปริหรณกปกฺข ฺจ  จาตุทฺทสีป ฺจทสี   
อฏมีน  ยถากฺกม  อาทิโต  อนฺตโต  วา ปเวสนิคฺคมวเสน   
อุโปสถสีลสสฺ  ปริหริตพฺพปกฺข ฺจ  เตรสีปาฏิปทสตฺตมีนวมีสุ  จาติ  
อตฺโถ ฯ  อฏงฺคสุสมาคตนฺติ  ปาณาติปาตา  เวรมณีอาทีหิ  
อฏหิ  องฺเคหิ  สุฏ ุ  สมนฺนาคต ฯ  อุโปสถ  อุปาคจฺฉินฺติ  
อุปวาส อุปคมึ อุปวสินฺติ อตฺโถ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต (๑)   
                ปาณ น หเน น จาทินฺนมาทิเย   
                มสุา น ภาเส น จ มชชฺโป สิยา    
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                อพฺรหฺมจริยา วิรเมยฺย เมถนุา   
                รตฺตึ น ภุ ฺเชยฺย วิกาลโภชน ฯ   
                มาล น ธาเร น จ คนฺธมาจเร   
                ม ฺเจ ฉมายว สเยถ สนฺถเต   
                เอต หิ อฏงฺคิกมาหุโปสถ   
                พุทฺเธน ทุกฺขนฺตคุนา ปกาสิตนฺติ ฯ (๑)   
        เทวกายาภินนฺทินีติ  ตตฺรูปปตฺติอากงฺขาวเสน  จาตุมหา- 
ราชิกาทึ  เทวกาย อภิปตฺเถนฺตี  อุโปสถ  อุปาคจฺฉินฺติ  
โยชนา ฯ  สาชฺช  เอเกน  ภตฺเตนาติ  สา  อห อชชฺ  อิมสฺมึเยว  
ทิวเส  เอเกน  ภตฺตโภชนกฺขเณน ฯ  มณฺุฑา  สงฺฆาฏิปารุตาติ   
มุณฺฑิตเกสา  สงฺฆาฏิปารุตสรีรา  จ  หุตฺวา  ปพฺพชิตาติ  อตฺโถ ฯ   
เทวกาย  น ปตฺเถหนฺติ  อคฺคมคฺคสฺสาป  อธิคตตฺตา  
ก ฺจิ เทวนิกาย อห น ปตฺถเย ฯ เตเนวาห วิเนยฺย  
หทเย  ทรนฺติ  จิตฺตคต  กิเลสทรถ  สมจฺุเฉทวเสน  วิเนตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ อิทเมว จสฺสา อ ฺาพฺยากรณ อโหสิ ฯ   
                มตฺิตาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________  
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                        อภยมาตุเถรีคาถาวณฺณนา   
        อุทฺธ ปาทตลาติอาทิกา อภยมาตาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺตี  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺวา เอกทิวส สตฺถาร ปณฺฑาย  
จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานสา  ปตฺต  คเหตฺวา  กฏจฺฉุมตฺต  
ภิกฺข อทาสิ ฯ สา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ตาทิเสน กมฺมนิสสฺนฺเทน  อุชฺเชนิย  
ปทุมวตี  นาม  นครโสภินี  อโหส ิฯ  ราชา พิมฺพิสาโร ตสฺสา  
รูปสมฺปตฺติอาทิเก  คุเณ สุตฺวา ปุโรหิตสฺส อาจิกฺขิ อุชฺเชนิย  
กิร ปทุมวตี นาม คณิกา  อโหสิ  ตมห  ทฏ ุกาโมมฺหีติ ฯ  
ปุโรหิโต  สาธุ  เทวาติ  มนฺตพเลน  กมฺุภีร  นาม  ยกฺข  
อาวเหตฺวา  ยกฺขานุภาเวน  ราชาน  ตาวเทว  อุชฺเชนนีคร  
เนสิ ฯ  ราชา  ตาย  สทฺธ ึ เอกรตฺตึ  สวาส  กปฺเปสิ ฯ  
สา  เตน  คพฺภ  คณฺหิ ฯ  ร ฺโ  จ  อาโรเจสิ  มม  กุจฺฉิย  
คพฺโภ  ปติฏหีติ ฯ  ต  สตฺุวา  ราชา  น  สเจ  ปุตฺโต  
ภเวยฺย  วฑฺเฒตฺวา  ม  ทสฺเสหีติ  วตฺวา  นาม  มุททฺิก  ทตฺวา  
อคมาสิ ฯ  สา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิตฺวา  นามคฺคหณ- 
ทิวเส  อภโยติ  นาม  อกาสิ ฯ  ปุตฺต ฺจ  สตฺตวสฺสิกกาเล  ตว 
ปตา  พิมฺพิสารมหาราชาติ ร ฺโ สนติฺก ปหิณิ ฯ ราชา   
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ต ปุตฺต ปสฺสิตฺวา ปุตฺตสิเนห ปฏิลภิตฺวา กุมารกปริหาเรน  
วฑฺเฒสิ ฯ ตสฺส  สทฺธาปฏิลาโภ  ปพฺพชฺชา  วิเสสาธิคโม  จ  
เหฏา  อาคโตเยว ฯ ตสฺส มาตา  อปรภาเค  ปุตฺตสฺส  
อภยตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา ปฏลิทฺธสทฺธา ภิกฺขุนีสุ  
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม กโรนฺตี นจิรสฺเสว สห  
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปณฺฑจาร จรนฺตสฺส  ติสฺสนามสฺส สตฺถุโน   
                กฏจฺฉุภิกฺข ปคฺคยฺห  พุทฺธเสฏสฺส ทาสห ฯ   
                ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ  ติสฺโส โลกคฺคนายโก   
                วีถยิา สณฺ ิโต สตฺถา  อกา เม อนุโมทน ฯ   
                กฏจฺฉุภิกฺข ทตฺวาน  ตาวตึส คมิสฺสสิ   
                ฉตฺตึสเทวราชูน  มเหสิตฺต กริสฺสสิ ฯ   
                ป ฺาสจกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺต กริสฺสสิ   
                มนสา ปตฺถิต สพฺพ  ปฏลิจฺฉสิ สพฺพทา ฯ   
                สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน  ปพฺพชิสฺสสิ กิ ฺจนา   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย  นิพฺพายิสฺสสินาสวา ฯ   
                อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ  ติสโฺส โลกคฺคนายโก   
                นภ อพฺภุคฺคมี ธีโร  หสราชาว อมฺพเร ฯ   
                สทุินฺนเมว(๒)  เม ทาน  สุยฏิา ยาคสมฺปทา   
                กฏจฺฉุภิกฺข ทตฺวาน  ปตฺตาห อจล ปท ฯ    
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                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป  ย กมมฺมกรึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  ภิกฺขทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุตฺเตน  อภยตฺเถเรน ธมฺม  
กเถนฺเตน โอวาทวเสน ยา คาถา ภาสิตา ฯ อุทานวเสน  
สยมฺป ตา เอว ปจฺจุทาหรนฺตี   
        [๔๒๗]  อุทฺธ ปาทตลา อมฺม  อโธ เว เกสมตฺถกา   
                        ปจฺจเวกฺขสฺสุม กาย  อสุจึ ปูติคนฺธิก ฯ   
                        เอว วิหรมานาย  สพฺโพ ราโค สมหูโต   
                        ปรฬิาโห สมุจฺฉินฺโน  สีติภูตามฺหิ นิพฺพุตาติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  อย  สงฺเขปตฺโถ  อมฺม  ปทุมวติ   
ปาทตลโต  อุทฺธ  เกสมตฺถกโต  อโธ นานปฺปการอสุจิปูริตาย (๒)  
อสุจึ สพฺพกาล ปูติคนฺธวายนโต ปูติคนฺธิก  อิม  กจฺุฉิตาน   
อายตนตาย กาย สรีร าณจกฺขุนา ปจฺจเวกฺขสฺสูติ ฯ อย  
หิ ตสฺสา ปุตฺเตน โอวาททานวเสน ภาสิตา คาถา ฯ   
        สา  ต  สุตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  อุทาเนนฺตี  
        อาจริยปูชาวเสน                ตเมว  คาถ  ปม วตฺวา  
        อตฺตโน ปฏิปตฺตึ กเถนฺตี เอว วิหรมานายาติ  
ทุติยคาถมาห ฯ   
# ๑ ม.  ทานมททึ ฯ  ๒ ส.ี อสุจิปุ ฺชตาย ฯ   
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        ตตฺถ  เอว  วิหรมานายาติ  เอว มม ปุตฺเตน อภยตฺเถเรน  
อุทฺธ ปาทตลาติอาทินา  ทินฺเน  โอวาเท  ตฺวา  สพฺพกาย   
อสุภโต  ทิสวฺา  เอกคฺคจิตฺตา  ตตฺถ  ภูตุปาทายเภเท  รูปธมฺเม   
ตปฺปฏิพทฺเธ  เวทนาทิเก  อรูปธมฺเม  ปริคฺคเหตฺวา  ตตฺถ ติลกฺขณ   
อาโรเปตฺวา  อนิจฺจานุปสฺสนาทิวเสน  วิหรมานาย ฯ  สพฺโพ  
ราโค สมูหโตติ  วุฏานคามินิยา  วิปสฺสนาย  มคฺเคน  ฆฏิตาย   
มคฺคปฏิปาติยา  อคฺคมคฺเคน  สพฺโพ ราโค  มยา  สมูหโต   
สมุคฺฆาฏิโต ฯ  ปรฬิาโห  สมุจฺฉินฺโนติ  ตโต  เอว  สพฺโพ   
กิเลสปริฬาโห  สมฺมเทว  อุจฺฉินฺโน  ตสฺส  จ  สมุจฺฉินฺนตฺตา  
เอว  สีติภูตา สอุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา นิพฺพุตา  
อมฺหีติ ฯ   
                อภยมาตุเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________  
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                                อภยาเถรีคาถาวณฺณนา   
        อภเย ภิทุโร กาโยติอาทิกา  อภยมาตุเถริยา สหายิกาย  
อภยาเถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺตี  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  
ขตฺติยมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺวา อรุณร ฺโ  (๑)  อคฺคมเหสี  อโหสิ ฯ  ราชา  
ตสฺสา  เอกทิวส  คนฺธสมฺปนฺนานิ  
สตฺต  อุปฺปลานิ  อทาสิ ฯ  สา ตานิ คเหตฺวา กึ เม (๒)  
อิเมหิ ปลนฺธนฺเตหิ ฯ  ยนนฺูนาห อิเมหิ ภควนฺต  ปูเชสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา นิสีทิ ฯ ภควา จ ภิกฺขาจารเวลาย ราชนิเวสน  
ปาวิสิ ฯ  สา  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานสา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เตหิ  
ปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิ  สา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท อุชฺเชนิย กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺวา อภยมาตุยา สหายิกา  หตฺุวา  ตาย   
ปพฺพชิตาย  ตสฺสา  สิเนเหน  สยมฺป  ปพฺพชิตฺวา  ตาย   
สทฺธึ  ราชคเห  วสมานา  เอกทิวส  อสุภทสฺสนตฺถ สีตวน  
อคมาสิ ฯ สตฺถา คนฺธกุฏยิ นิสินฺโนว  ตสฺสา  อนุภูตปุพฺพ   
อารมฺมณ  ปรุโต  กตฺวา ตสฺสา อุทฺธุมาตกาทิภาว  
ปกาเสสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  สเวคมานสา  อฏาสิ ฯ  
สตฺถา โอภาส ผริตฺวา ปุรโต นิสินฺน วิย อตฺตาน ทสฺเสตฺวา   
# ๑ ม.  ส.ี อรุณวโต ร ฺโ ฯ  ๒ ย.ุ คเหตฺวานิเม  ฯ  
# ๓ สี. ปนทเฺธหิ ฯ  ๔  ส.ี ต ภควนฺต ฯ   
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        [๔๒๘]  อภเย ภิทุโร กาโย  ยตฺถ สตฺตา ปุถุชฺชนา   
                นกิฺขิปสฺสามิม เทห  สมฺปชานา ปติสฺสตา ฯ (๑)   
                พหูหิ ทุกฺขธมฺเมหิ  อปฺปมาทรตาย เม   
                ตณฺหกฺขโย อนุปฺปตฺโต  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ  สา  คาถาปริโยสาเน  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน (๒)   
                นคเร อรุณวติยา  อรุโณ นาม ขตฺติโย   
                ตสฺส ร ฺโ อห ภริยา  นคุล ปาทยามห ฯ (๔)   
                สตฺต  มาลา(๕)  คเหตฺวาน  อุปฺปลา (๖) เทวคนฺธิกา   
                นสิชฺช ปาสาทวเร  เอว จินฺเตสิ ตาวเท ฯ   
                ก ึเม อิมาหิ มาลาหิ  สิรสาโรปตาหิ เม   
                วร เม พุทฺธเสฏสฺส  าณมฺหิ อภิโรปต ฯ   
                สมฺพุทฺธ ปฏิมาเนนฺตี  ทฺวาราสนฺเน นิสีทห   
                ยทา เอหิติ(๗) สมฺพุทฺโธ  ปูชยิสฺส มหามุนึ ฯ   
                กกุโธ วิลสนโฺตว  มิคราชาว เกสรี   
                ภิกฺขุสงฺเฆน สหิโต  อาคจฺฉิ วีถิยา ชโิน ฯ   
                พุทฺธสฺส รสึ ทิสฺวาน  หฏา สวิคคมานสา   
                ทวฺาร อปาปุณิตฺวาน (๘)  พุทฺธเสฏมปูชยึ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 69 

                เลมที่  27  อภยาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  69 
 
                สตฺต อุปฺปลปุปฺผานิ  ปริกณฺิณานิ (๑) อมฺพเร   
                ฉทึ กโรนฺตี (๒) พุทฺธสฺส  มตฺถเก ธารยนฺติ เต ฯ   
                อุทคฺคจิตฺตา สุมนา  เวทชาตา กต ฺชลี   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา  ตาวตึส อคจฺฉห ฯ   
                มหาเนลสฺส ฉาทน  ธาเรนฺติ มม มุทฺธน ิ  
                ทพฺิพคนฺธ ปวายติ (๓)  สตฺตุปฺปลานิท ผล ฯ   
                กทาจิ นียมานาย  าติสงฺเฆน เม ตทา   
                ยาวตา ปริสา มยฺห  มหาเนล ธรียติ ฯ   
                สตฺตติเทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
                สพฺพตฺถ อิสฺสรา หุตฺวา  สสรามิ ภวาภเว ฯ   
                เตสฏ ิจกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺต อการยึ   
                สพฺเพ ม อนุวตฺตนฺติ  อาเทยฺยวจนา อห ฯ   
                อุปฺปลสฺเสว เม วณฺโณ  คนฺโธ เจว ปวายติ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อิทฺธิปฺปาเทสุ กุสลา  โพชฌฺงฺคภาวนารตา   
                อภิ ฺาปารมิปฺปตฺตา  พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                สติปฏานกุสลา  สมาธิชฌฺานโคจรา   
                สมฺมปฺปธานมนุยุตฺตา  พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                วีรยิ เม ธุรโธรยหฺ  โยคกฺเขมาธิวาหน   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
# ๑  สฺยา.  สวิุตฺถิณฺณานิ ฯ  ๒. สยา. ฉาทึ กโรนฺตา ฯ   
# ๓ ปวายามิ ฯ  
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                เอกตึเส อิโต กปฺเป  ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อุทาเนนฺตี ตา เอว คาถา ปริวตฺติตฺวา  
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อภเยติ  อตฺตานเมว  อาลปติ ฯ  ภิทุโรติ ภิชฺชน- 
สภาโว อนิจฺโจติ อตฺโถ ฯ  ยตฺถ  สตฺตา  ปถุุชชฺนาติ  ยสฺมึ  
ขเณน  ภิชฺชนสีเล อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูลสภาเว  กาเย  
อิเม  อนฺธปุถชฺุชนา สตฺตา ลคฺคา ลคฺคิตา ฯ นิกฺขิปสฺสามิม  
เทหนฺติ อห  ปน  อิม  เทห  ปูติกาย  ปุน  อนาทาเนน  
นิรเปกฺขา ขิปสฺสามิ ฉฑฺเฑสฺสามิ ฯ ตตฺถ การณมาห  
สมฺปชานา ปติสฺสตาติ ฯ   
        พหูหิ  ทุกฺขธมฺเมหีติ  ชาติชราทหีิ  อเนเกหิ  ทุกฺขธมฺเมหิ   
ผุฏายาติ อธิปฺปาโย ฯ  อปฺปมาทรตายาติ  ตาย  เอว  ทุกฺโข  
ติณฺณตาย  ปฏิลทฺธสเวคตฺตา  สติอวิปฺปวาสสงฺขาเต  อปฺปมาเท   
รตาย ฯ  เสส วุตฺตนยเมว ฯ เอตฺถ เจ  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมน   
                นกิฺขิปาหิ อิม เทห  อปฺปมาทรตาย เต   
                ตณฺหกฺขย ปาปุณาหิ  กโรหิ พุทฺธสาสนนฺติ   
ปาโ ฯ  เถรยิา  วุตฺตนิยาเมเนว ปน สงฺคีตึ อาโรปตา (๑)ฯ   
# ๑ ม.  อาโรปตตฺตา ฯ   
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อปฺปมาทรตาย เตติ  อปฺปมาทรตาย ตยา ภวิตพฺพนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
                        อภยาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สามาเถรีคาถาวณฺณนา   
        จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุนฺติอาทิกา สามาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินิตฺวา สุคตีสุเยว สสรนฺตี อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท โกสมฺพิย คหปติมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  
สามาติสฺสา  นาม  อโหสิ ฯ  สา วิ ฺ ุต ปตฺตา สามาวติยา  
อุปาสิกาย ปยสหายิกา  หุตฺวา  ตาย กาลกตาย ส ฺชาต- 
สเวคา ปพฺพชิ ปพฺพชิตฺวา จ สามาวตึ อารพฺภ  อุปฺปนฺนโสก   
วิโนเทตุ  อสกฺโกนฺตี  อริยมคฺค คณฺหิตุ นาสกฺขิ ฯ อปรภาเค  
อาสนสาลาย  นิสินฺนสฺส  อานนฺทตฺเถรสฺส  โอวาท  สุตฺวา  
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา ตโต  สตฺตเม  ทิวเส  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน ปฏิปตฺตึ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา ต ปกาเสนฺตี   
        [๔๒๙]  จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุ  วิหารา อุปนิกฺขมึ   
                        อลทฺธา เจตโส สนฺตึ  จิตฺเต อวสวตฺตินี   
                        ตสฺสา เม อฏมี รตฺติ  ยโต ตณฺหา สมูหตา ฯ    
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                        พหูหิ ทุกขฺธมฺเมหิ  อปฺปมาทรตาย เม   
                        ตณฺหกฺขโย อนุปฺปตฺโต  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ  
อุทานวเสน เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  จตุกฺขตฺตุ  ป ฺจกฺขตฺตุ  วิหารา  อุปนิกฺขมินฺติ  มม   
วสนกวิหาเร วิปสฺสนามนสิกาเรน  นสิินฺนา  สมณกิจฺจ  มตฺถก   
ปาเปตุ  อสกฺโกนฺตี  อุตุสปฺปายาภาเวน  นน ุ โข  มยฺห  วิปสฺสนา   
มคฺเคน  ฆฏเฏตีติ  จินฺเตตฺวา จตฺตาโร ป ฺจ  จาติ  นว  วาเร  
วิหารา  อุปสฺสยโต  พหิ  นิกฺขมึ ฯ  เตนาห  อลทฺธา  เจตโส  สนฺตึ   
จิตฺเต  อวสวตฺตินีติ ฯ  ตตฺถ  เจตโส  สนฺตินฺติ  อริยมคฺคสมาธึ  
สนฺธายาห ฯ  จิตฺเต  อวสวตฺตินีติ  วีริยสมตาย  อภาเวน  มม   
ภาวนาจิตฺเต  น  วสวตฺตินี ฯ  สา  กริ  อติวิย  ปคฺคหิตวีริยา  
อโหสิ ฯ ตสฺสา เม อฏมี รตฺตีติ ยโต ปฏาย  อานนฺทตฺเถรสฺส   
สนฺติเก  โอวาท  ปฏลิภึ ตโต ปฏาย รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา  
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตี  รตฺติย  จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุ วิหารโต  
นิกฺขมิตฺวา มนสิการ  ปวตฺเตนฺตี  วิเสส  อนธิคนฺตฺวา  อฏมิย  
รตฺติย วีริยสมต ลภิตฺวา มคฺคปฏิปาติยา  กิเลเส  เขเปสินฺติ  
อตฺโถ ฯ  เตน  วุตฺต ตสฺสา เม อฏมี รตฺติ ยโต ตณฺหา  
สมูหตาติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                สามาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ทุกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                ติกนปิาตวณฺณนา 
                        อปราสามาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ติกนิปาเต ปณฺณวีสติ วสฺสานีติอาทิกา อปราย สามาย  
เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺตี  วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล  
จนฺทภาคาย นทิยา ตีเร กนิฺนรโยนิย นพฺิพตฺติ ฯ สา  ตตฺถ  
กินฺนเรหิ  สทฺธึ  กฬีาปสุตา วิจรติ ฯ อเถกทิวส สตฺถา  
ตสฺสาป กุสลพีชโรปนตฺถ  ตตฺถ  คนตฺฺวา  นทีตีเร  จงฺกมิ ฯ  
สา  ภควนฺต  ทิสฺวา  หฏตุฏา สลลปุปฺผานิ  อาทาย  สตฺถ ุ 
สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เตหิ  ปุปฺเผหิ ภควนฺต ปูเชสิ ฯ  สา  
เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  
โกสมฺพิย กุลฆเร นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา สามาวติยา สหายิกา  
หุตฺวา ตสฺสา มตกาเล สเวคชาตา  ปพฺพชิตฺวา  ป ฺจวีสติ  
วสฺสานิ  จิตฺตสมาธาน  อลภิตฺวา มหลฺลิกากาเล สุคโตวาท  
ลภิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                จนฺทภาคานทีตีเร  อโหสึ กินฺนรี ตทา   
                อทฺทสาห เทวเทว  จงฺกมนฺต นราสภ ฯ   
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๒๒/๓๐๐  ฯ  
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                โอจินิตฺวาน สฬล  พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                อุปสิงฺฆิ มหาวีโร  สลล เทวคนฺธิก ฯ   
                ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ  วิปสฺสี โลกนายโก   
                อุปสิงฺฆิ มหาวีโร  เปกฺขมานาย เม ตทา ฯ   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน  วนฺทิตฺวา ทิปทตฺุตม  
                สก จิตฺต ปสาเทตฺวา  ตโต ปพฺพตมารุหึ ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป  ย ปุปฺผมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
        [๔๓๐]  ปณฺณวีสติ วสฺสานิ  ยโต ปพฺพชิตาย เม   
                        นาภิชานามิ จิตฺตสฺส  สม ลทฺธ กุทาจน ฯ   
                        อลทฺธา เจตโส สนฺตึ  จิตฺเต อวสวตฺตินี   
                        ตโต สเวคมาปาทึ  สริตฺวา ชินสาสน ฯ   
                        พหูหิ ทุกขฺธมฺเมหิ  อปฺปมาทรตาย เม   
                        ตณฺหกฺขโย อนุปฺปตฺโต  กต พุทฺธสฺส สาสน   
                        อชชฺ เม สตฺตมี รตฺติ  ยโต ตณฺหา วิโสสิตาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ จิตฺตสฺส สมนฺติ จิตฺตสฺส วูปสม เจโตสมถมคฺค- 
ผลสมาธีติ อตฺโถ ฯ  ตโตติ  ตสฺมา  จิตฺตวส  วตฺเตตุ  อสมตฺถ-  
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ภาวโต ฯ  สเวคมาปาทินฺติ  สตฺถร ิธรนฺเตป  ปพฺพชิตกิจฺจ  
มตฺถก ปาเปตุ อสกฺโกนฺตี ปจฺฉากถ ปาปยิสฺสามีติ สเวค  
าณุตฺราส  อาปชฺชึ ฯ  สริตฺวา  ชินสาสนนฺติ  กาณกจฺฉ- 
โปปมาทิสตฺถุโอวาท อนุสฺสริตฺวา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                อปราสามาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อุตฺตมาเถรีคาถาวณฺณนา   
        จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุนฺติอาทิกา อุตฺตมาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺตี  วิปสฺสิสฺส  ภควโต กาเล  
พนฺธุมตีนคเร อ ฺตรสฺส กุฏมฺพิกสฺส กุลเคเห  ฆรทาสี  หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ ฯ สา วยปฺปตฺตา อตฺตโน อยฺยกาน เวยฺยาวจฺจ กโรนฺตี  
ชีวติ ฯ  เตน  สมเยน พนฺธุมราชา ปุณฺณมทิวเส อุโปสถิโก หุตฺวา  
ปุเรภตฺต ทานานิ ทตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณาติ ฯ  อถ   
มหาชนา  ยถา  ราชา  ปฏปิชฺชติ  ตเถว  ปุณฺณมทิวเส  อุโปสถงฺคานิ   
สมาทาย  วตฺตนฺติ ฯ  อถสฺสา  ทาสิยา  เอตทโหสิ  เอตรหิ  โข   
มหาราชา  มหาชนา  จ  อุโปสถงฺคานิ  สมาทาย  วตฺตนฺติ ยนฺนูนาห   
อุโปสถทิวเสสุ  อุโปสถสีล  สมาทาย  วตฺเตยฺยนฺติ ฯ สา ตถา  
กโรนฺตี สุปรสิุทฺธ อุโปสถสีล  รกฺขิตฺวา  ตาวตึเสสุ นิพฺพตฺตา  
อปราปร สุคตีสุเยว   
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สสรนฺตี อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต ปตฺวา(๑) ปฏาจาราย เถริยา  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา ปพฺพชิตฺวา  
วิปสฺสน ปฏเปตฺวา ต มตฺถก ปาเปตุ นาสกฺขิ  ปฏาจาราเถรี  
ตสฺสา  จิตฺตาจาร ตฺวา โอวาทมทาสิ ฯ สา ตสฺสา โอวาเท   
ตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๒)   
                นคเร พนฺธุมติยา  พนฺธุมา นาม ขตฺติโย   
                ทวิเส ปุณฺณมาย โส  อุปวสิ อุโปสถ ฯ   
                อห เตน สมเยน  กุมฺภทาสี อหุ ตหึ   
                ทสิฺวา สราชิก เสน  เอวาห จินฺตยึ ตทา ฯ   
                ราชาป รชชฺ ฉฑฺเฑตฺวา  อุปวสิ อุโปสถ   
                สผล นูน ต กมฺม  ชนกาโย ปโมทิโต ฯ   
                โยนิโส ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ทุคฺคติ ฺจ (๓) ทลิทฺทต   
                มานส สมฺปหสิตฺวา  อุปวสึ อุโปสถ ฯ   
                อห อุโปสถ กตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห  อุทฺธ โยชนมุคฺคต (๔)   
                กฏูาคารวรูเปต  มหาสนสุภูสิต ฯ    
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                อจฺฉรา สตสหสฺสา  อุปติฏนฺติ ม สทา   
                อ ฺเ เทเว อติกฺกมฺม  อติโรจามิ สพฺพทา ฯ   
                จตุสฏ ิเทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
                เตสฏ ิจกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                สวุณฺณวณฺณา หุตฺวาน  ภเวสุ สสรามห   
                สพฺพตฺถ ปวรา โหมิ  อุโปสถสฺสิท ผล ฯ   
                หตฺถิยาน อสฺสยาน  รถยาน ฺจ สีวิก   
                ลภามิ สพฺพเมเวต  อุโปสถสฺสิท ผล ฯ   
                โสวณฺณมย รูปมย  อโถป ผลิกามย   
                โลหิตงฺกมย ฺเจว  สพฺพ ปฏลิภามห ฯ   
                โกเสยฺยกมฺพลกานิ  โขมกปปฺาสิกานิ จ   
                มหคฺฆานิ จ วตฺถานิ  สพฺพ ปฏิลภามห ฯ   
                อนฺน ปาน ขาทนีย  วตฺถเสนาสนานิ จ   
                สพฺพเมต ปฏิลเภ  อุโปสถสสฺิท ผล ฯ   
                วรคนฺธ ฺจ มาล ฺจ  จุณฺณก ฺจ วิเลปน   
                สพฺพเมต ปฏิลเภ  อุโปสถสสฺิท ผล ฯ   
                กฏูาคาร ฺจ ปาสาท  มณฺฑป หมฺมิย คุห   
                สพฺพเมต ปฏิลเภ  อุโปสถสสฺิท ผล ฯ   
                ชาติยา สตฺตวสฺสาห  ปพฺพช ึอนคาริย   
                อฑฺฒมาเส อสมฺปตฺเต  อรหตฺตมปาปุณึ ฯ    
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                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป  ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  อุโปสถสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
        [๔๓๑]  จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุ  วิหารา อุปนิกฺขมึ   
                        อลทฺธา เจตโส สนฺตึ  จิตฺเต อวสวตฺตินี ฯ   
                        สา ภิกฺขุนึ อุปาคจฺฉึ  ยา เม สทฺธายิกา อหุ   
                        สา เม ธมมฺมเทเสสิ  ขนฺธายตนธาตุโย ฯ   
                        ตสฺสา ธมมฺ สุณิตฺวาน  ยถา ม อนุสาสิ สา   
                        สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน  นิสีทึ ปติสุขสมปฺปตา   
                        อฏมิยา ปาเท ปสาเรสึ  ตโมกฺขนธฺ ปทาลิยาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สา  ภิกฺขุนึ  อุปาคจฺฉึ  ยา  เม  สทฺธายิกา อหูติ ยา  
มยา สทฺธาตพฺพา สทฺเธยฺยวจนา  อโหสิ  ต  ภิกฺขุนึ  สา  
อห  อุปคจฺฉึ  อุปสงฺกมึ  ปฏาจาราเถรึ สนฺธาย  วทติ ฯ  
สา  ภิกฺขุนี  อุปคจฺฉิ  ยา เม สาธยิกาติป ปาโ สา   
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ปฏาจารา  ภิกฺขุนี  อนุกมปฺาย  ม  อุปคจฺฉิ  ยา  มยฺห  
สทตฺถสฺส  สาธิกาติ  อตฺโถ ฯ  สา เม  ธมฺมมเทเสสิ  ขนฺธายตน- 
ธาตุโยติ  สา  ปฏาจารา  เถรี  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  อิมานิ   
ทฺวาทสายตนานิ อิมา อฏารส ธาตุโยติ ขนฺธาทิเก วิภชิตฺวา (๑) 
ทสฺเสนฺตี  มยฺห ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        ตสฺสา  ธมฺม  สุณิตฺวานาติ  ตสฺสา  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาย   
เถริยา  สนฺติเก  ขนฺธาทิวิภาคปุพฺพงฺคม  อริยมคฺค  ปาเปตฺวา  
เทสิต สณฺห สุขุม วิปสฺสนาธมฺม สุตฺวา ฯ  ยถา  ม  อนุสาสิ  
สาติ  สา  เถรี  ยถา  ม  อนุสาสิ  โอวทิ  ตถา  ปฏปิชฺชนฺตี  
ปฏิปตฺตึ  มตฺถก  ปาเปตฺวาป  สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสีท ึฯ  
กถ ปติสุขสมปฺปตาติ  ฌานมเยน  ปติสุเขน  สมงฺคีภูตา ฯ  
อฏมิยา  ปาเท  ปสาเรสึ ตโมกฺขนฺธ  ปทาลิยาติ  อนวเสส   
โมหกฺขนฺธ  อคฺคมคฺเคน  ปทาเลตฺวา อฏเม ทิวเส ปลฺลงฺก  
ภินฺทนฺตี ปาเท ปสาเรสึ อิทเมว วสฺสา อ ฺาพฺยากรณ  
อโหสิ ฯ   
                อุตฺตมาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________ 
# ๑. ย.ุ วิราเชตฺวา ฯ  
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                        อ ฺตราอุตฺตมาเถรีคาถาวณฺณนา   
        เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคาติอาทิกา อปราย อุตฺตมาย  
เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  วิปสฺสสิฺส  ภควโต  กาเล   
พนฺธุมตีนคเร กลุทาสี หตฺุวา นิพฺพตฺติ ฯ สา  เอกทิวส  
สตฺถุสาวก  เอก  ขีณาสวตฺเถร  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทสิฺวา   
ปสนฺนมานสา ตีณิ  โมทกานิ  อทาสิ ฯ  สา  เตน  ปุ ฺ- 
กมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสมฺึ  พุทฺธุปฺปาเท  โกสลชนปเท 
อ ฺตรสฺมึ  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  
ปตฺตา  ชนปทจาริก  จรนฺตสฺส สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺธา ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                นคเร พนฺธุมติยา  กุมฺภทาสี อโหสห   
                มม ภาค คเหตฺวาน  คจฺฉ อุทกหาริกา ฯ   
                ปนฺถมฺหิ สมณ ทิสฺวา  สนฺตจิตฺต สมาหิต   
                ปสนฺนจิตฺตา สุมนา  โมทเก ตีณิทาสห ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                เอกนวุติกปฺปานิ  วินิปาต น คจฺฉห ฯ   
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                สมฺปตฺติ  ต  กริตฺวาน        สพฺพ อนุภวึ อห   
                โมทเก ตีณิ ทตฺวาน                ปตฺตาห อจล ปท ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
        [๔๓๒]  เย อิเม สตฺตา โพชฺฌงฺคา  มคฺคา นิพฺพานปตฺติยา   
                        ภาวิตา เต มยา สพฺเพ  ยถา พุทฺเธน เทสิตา ฯ   
                        สุ ฺตสฺสานิมิตฺตสฺส  ลาภินีห ยทิจฺฉก   
                        โอรสา ธีตา พุทฺธสฺส  นิพฺพานาภิรตา สทา ฯ   
                        สพฺเพ กามา สมุจฺฉินฺนา  เย ทิพฺพา เย จ มานุสา   
                        วิกฺขีโณ ชาติสสาโร  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สุ ฺตสฺสานิมิตฺตสฺส  ลาภินีห  ยทิจฺฉกนฺติ  สุ ฺต- 
สมาปตฺติยา  จ  อนิมิตฺตสมาปตฺติยา  จ  อห  ยทิจฺฉก  ลาภินี ฯ 
ตตฺถ  ย ย สมาปชฺชิตุ อิจฺฉามิ ยตฺถ  ยตฺถ  ยทา  ยทา  
ต  ต  ตตฺถ  ตตฺถ  ตทา  ตทา  สมาปชชฺิตฺวา  วิหรามีติ   
อตฺโถ ฯ  ยทปิ หิ สุ ฺตาปฺปณิหิตาทินามกสฺส ยสฺส กสฺสจิป  
มคฺคสฺส สุ ฺตาทิเภท ติวิธมฺป  ผล  สมฺภวติ ฯ  อย  ปน  เถรี   
สุ ฺตานิมิตฺตสมาปตฺติโยว  สมาปชชฺติ ฯ เตน  วุตฺต   
สุ ฺตสฺสานิมิตฺตสฺส ลาภินีห ยทิจฺฉกนฺติ ฯ เยภุยยฺวเสน วา เอต  
วุตฺต ฯ นิทสฺสนมตฺตเมตนฺติ อปเร ฯ    
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        เย  ทิพฺพา  เย  จ  มานุสาติ  เย  เทวโลกปริยาปนฺนา   
เย  จ มนุสฺสโลกปริยาปนฺนา  วตฺถุกามา  เต  สพฺเพป  ตปฺปฏ-ิ 
 ิพทฺธฉนฺทราคปฺปหาเนน  มยา  สมฺมเทว  อุจฺฉินฺนา  อปริโภคารหา   
กตา ฯ  วุตฺต ฺหิ  อภพฺโพ  อาวุโส  ขีณาสโว  ภิกฺขุ กาเม  
ปริภุ ฺชิตุ เสยฺยถาป ปุพฺเพ อคาริยภูโตติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                อ ฺตราอุตฺตมาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ทนฺติกาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ทิวา  วิหารา นิกฺขมฺมาติอาทิกา ทนฺติกาย เถรยิา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  พุทฺธสุ ฺตกาเล  จนฺทภาคาย  
นทิยา  ตีเร กนิฺนรโยนิย นพฺิพตฺติ ฯ สา เอกทิวส  กินนฺเรหิ  
สทฺธึ  กฬีนฺตี  วิจรมานา  อทฺทส  อ ฺตร  ปจฺเจกพุทฺธ  
อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  ทิวาวิหาร  นิสินฺน  ทิสฺวาน ปสนฺนมานสา  
อุปสงฺกมิตฺวา สาลปุปฺเผหิ  ปูช  กตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  
เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถิย  โกสลร ฺโ  ปโุรหิตพฺราหฺมณสฺส เคเห นิพฺพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เชตวนปฏคฺิคหเณ  ปฏิลทฺธสทฺธา  อุปาสิกา  
หุตฺวา ปจฺฉา  มหาปชาปติโคตมิยา  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ราชคเห  
วสมานา  เอกทิวส  ปจฺฉาภตฺต คิชฺฌกูฏ อภิรุหิตฺวา ทิวาวิหาร   
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นิสินฺนา หตฺถาโรหกสฺส อภิรุหนตฺถาย ปาท  ปสาเรนฺต  หตฺถ ึ  
ทิสฺวา  ตเทว  อารมฺมณ  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา สห  
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
        จนฺทภาคานทีตีเร  อโหสึ กินฺนร ีตทา   
        อทฺทส วิรช พุทฺธ  สยมฺภภ อปราชิต ฯ   
        ปสนฺนจิตฺตา สุมนา  เวทชาตา กต ฺชลี   
        สาลมาล (๒) คเหตฺวาน  สยมฺภภ อภิปูชยึ ฯ   
        เตน กมเฺมน สุกเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
        ชหิตฺวา กินฺนรีเทห  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
        ฉตฺตึสเทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
        มนสา ปตฺถิต มยฺห  นิพฺพตฺตติ ยถิจฺฉิต ฯ   
        ทสนฺน จกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ   
        โอจิตตฺตาว หุตฺวาน  สสรามิ ภเวสุห ฯ   
        กุสล วิชฺชเต มยฺห  ปพฺพชึ อนคาริย   
        ปชูารหา อห อชฺช  สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน ฯ   
        วิสุทฺธมานสา อชฺช  อเปตมนปาปกา   
        สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปนุพฺภโว ฯ   
        จตุนฺนวุติโต กปฺเป  ย พุทฺธมภิปูชยึ   
        ทุคฺคตึ นาภิชานามิ  สาลมาลายิท ผล ฯ   
        กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปติโสมนสฺสชาตา อุทานวเสน   
        [๔๓๓] ทิวาวิหารา นิกฺขมฺม  คิชฌฺกูฏมฺหิ ปพฺพเต   
                        นาค โอคาหมุตฺติณฺณ  นทีตีรมฺหิ อทฺทส ฯ   
                        ปุรโิส องฺกุสมาทาย  เทหิ ปาทนฺติ ยาจติ   
                        นาโค ปสารยี ปาท  ปรุิโส นาคมารุหิ ฯ   
                        ทิสฺวา อทนฺต ทมิต  มนุสฺสาน วส คต   
                        ตโต จิตฺต สมาเธสึ  ขลุ ตาย วน คตาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นาค  โอคาหมุตฺติณฺณนฺติ  หตฺถินาค  นทิย  โอคาห  
กตฺวา โอคยฺห ตโต อุตฺติณฺณ ฯ  โอคยฺห  อุตฺติณฺณนฺติ  วา  
ปาโ ฯ มกาโร ปทสนฺธกิโร ฯ นทีตีรมฺหิ อทฺทสนฺติ จนฺทภาคาย  
นทิยา ตีเร อปสฺสึ ฯ   
        ก ึ กโรนฺตนฺติ  เจต ทสฺเสตุ วุตฺต ปุริโสติ  อาทิ ฯ  
ตตฺถ เทหิ ปาทนฺติ ยาจตีติ  ปาท เทหิ อิติ ปฏ ิอาโรหนตฺถ  
ปาท ปสาเรตุ ส ฺ เทติ ยถาปริจิต หิ ส ฺ เทนฺโต  
อิธ ยาจตีติ วุตฺโต ฯ   
        ทิสฺวา  อทนฺต  ทมิตนฺติ  ปกติยา  ปุพฺเพ อทนฺต อิทานิ  
หตฺถาจริเยน หตฺถิสิกฺขาย  ทมิตทมถ  อุปคมิต  กีทิส  ทมิต   
มนุสฺสาน  วส คต ย ย มนุสฺสา อาณาเปนฺติ  ต  ต  
ทิสฺวาติ  โยชนา ฯ  ตโต  จิตฺต  สมาเธสึ  ขล ุ ตาย  วน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 85 

                เลมที่  27  อุพฺพิรีเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  85 
 
คตาติ  ขลูติ  อวธารณตฺเถ  นิปาโต ฯ  ตโต  หตฺถิทสฺสนโต  
ปจฺฉา  ตาย  หตฺถิโน  กิรยิาย  เหตุภูตาย  วน  อร ฺ  คตา  
จิตฺต  สมาเธสึเยว ฯ  กถ  อยมฺป  นาม ติรจฺฉานคโต  หตฺถี   
หตฺถิทมกสฺส  วเสน  ทมถ  คโต  กสฺมา  มนุสฺสภูตาย  จิตฺต  
ปุริสทมกสฺส  สตฺถ ุ วเสน  ทมถ  น  คมิสฺสตีติ  สเวคชาตา  
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา อคฺคมคฺคสมาธินา  มม  จิตฺต  สมาเธสึ   
อจฺจนฺตสมาธาเนน สพฺพโส กิเลเส เขเปสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
                        ทนฺติกาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อุพฺพิริเถรีคาถาวณฺณนา   
        อมฺม ชวีาติอาทิกา อุพฺพิริยา เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต กาเล  
หสวตีนคเร กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺตา  เอกทิวส   
มาตาปตูสุ  มงฺคล  อนุภวิตุ  เคหนฺตรคเตสุ  อทุติยา  สย เคเห  
โอหีนา  อุปกฏาย  เวลาย  ภควโต  สาวก  เอก  ขีณาสวตฺเถร   
เคหทฺวารสมีเปน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ภิกขฺ  ทาตุกามา  ภนฺเต  
อิธ  ปวิสถาติ  วตฺวา  เถเร  เคห ปวิฏเ  ป ฺจปติฏ ิเตน  เถร   
วนฺทิตฺวา  โคนกาทีหิ  อาสน  ป ฺาเปตฺวา อทาสิ ฯ 
นิสีทิ  เถโร  ป ฺตฺเต  อาสเน ฯ  สา  ปตฺต  คเหตฺวา  
ปณฺฑปาตสฺส  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  เปสิ ฯ  เถโร  อนุโมทน   
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กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  เตน ปุ ฺกมฺเมน  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติตฺวา   
ตตฺถ  ยาวตายุก  อุฬารทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต จุตา   
สุคตีสุเยว  สสรนฺตี  อิมสมฺึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  คหปติ- 
มหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  อุพฺพิรีติ  ลทฺธนามา  อภิรูปา   
ทสฺสนียา  ปาสาทิกา  อโหสิ ฯ  สา วยปฺปตฺตกาเล  โกสลร ฺโ   
อตฺตโน  เคห  นีตา  กติปยสวจฺฉราติกฺกเมน  เอก ธีตร  
ลภิ  ตสฺสา  ชีวนฺตีติ  นาม  อกสุ ฯ  ราชา  ตสฺสา  ธีตร  ทิสฺวา   
ตุฏมานโส อุพฺพิริยา  อภิเสก  อทาสิ ฯ  ธีตา  ปนสฺสา  
อาธาวิตฺวา  ปริธาวิตฺวา  วิจรณกาเล กาลมกาสิ ฯ  มาตา  
ยตฺถ  ตสฺสา  สรีรนิกฺเขโป  กโต  ต  สุสาน  คนฺตฺวา  ทิวเส   
ทิวเส  ปริเทวติ ฯ  เอกทิวส สตฺถุ สนติฺก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา โถก  
นิสีทิตฺวา คตา อจิรวตีนทิยา  ตีเร  ตฺวา  ธีตร  อารพฺภ  
ปริเทวติ ฯ สตฺถา ต ทิสฺวา คนฺธกุฏิย ยถานิสินฺโนว  อตฺตาน   
ทสฺเสตฺวา  กสฺมา  วิปฺปลปสีติ ปุจฺฉิ ฯ มม ธีตร อารพฺภ  
วิปฺปลปามิ  ภควาติ ฯ  อิมสฺมึ  สุสาเน  ฌาปตา  ตว  ธีตโร   
จตุราสีติสหสฺสมตฺตา ตาส กตร สนฺธาย วิปฺปลปสีติ ฯ  
ตาส ต ต อาฬาหนฏาน ทสฺเสตฺวา   
        [๔๓๔]  อมฺม ชีวาติ วนมฺหิ กนฺทสิ  อตฺตาน อธิคจฺฉ อุพฺพิริ   
                        จุลลฺาสีติสหสฺสานิ  สพฺพา ชีวสนามิกา   
                        เอตมฺหาฬาหเน ทฑฺฒา  ตาส กมนุโสจสีติ    
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อุปฑฺฒคาถมาห (๑)ฯ   
        ตตฺถ  อมฺม  ชีวาติ  มาตุปจารนาเมน  ธีตุยา  อาลปน ฯ 
อิท ฺจสฺสา  วิปฺปลปนาการทสฺสน ฯ  วนมฺหิ  กนฺทสีติ  วนมชฺเฌ  
ปริเทวสิ ฯ  อตฺตาน  อธิคจฺฉ อุพฺพิรีติ  อุพฺพิริ  ตว  อตฺตานเมว  
ตาว  พุชฺฌสฺสุ  ยาถาวโต  ชานาหิ ฯ จุลฺลาสีติสหสฺสานีติ  
จตุราสีติสหสฺสานิ ฯ สพฺพา ชีวสนามิกาติ ตา สพฺพาป ชีวนฺติ  
ยา  สมานนามิกา ฯ  (๒)  เอตมฺหาฬาหเน  ทฑฺฒาติ  เอตมฺหิ  
สุสาเน  ฌาปตา ฯ ตาส  กมนุโสจสีติ  ตาสุ  ชีวนฺตี  นามาสุ  
จตุราสีติสหสฺสมตฺตาสุ ก สนฺธาย ตฺว อนุโสจสิ อนุโสก  
อาปชฺชสีติ  เอว  สตฺถารา  ธมฺเม  เทสิเต เทสนานุสาเรน าณ  
เปเสตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  สตฺถุ  เทสนาวิลาเสน  อตฺตโน  
จ เหตุสมฺปตฺติยา ยถา ิตาว  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  
มคฺคปฏิปาติยา อคฺคผเล อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน  (๓)  
                นคเร หสวติยา  อโหส ึพาลิกา  ตทา   
                มาตา จ เม ปตา เจว  กมฺมนตฺ อคมสุ เต ฯ   
                มชฺฌนฺติกมฺหิ สูริเย  อทฺทส สมณ อห   
                วีถยิา อนุคจฺฉนฺต  อาสน ป ฺเปสห ฯ   
                โคณกจิตฺตกาทีหิ  ป ฺาเปตฺวาหมาสน   
                ปสนฺนจิตฺตา สุมนา  อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
# ๑ สี. ทิยฑฺฒฺคาถมาห  ๒ สี. เอกนามิกา  ฯ 
# ๓ ขุ. อป. ๓๓/๑๕๔/๒๗๔ ฯ  
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                สนฺตตฺตา ก ิตา(๑)  ภูมิ  สโูร มชฌฺนฺติเก  ิโต   
                มาลุตา จ น วายนฺติ  กาโล  เจวตฺถ  เมหิติ (๒)ฯ   
                ป ฺตฺตมาสนมิท  ตวตฺถาย มหามุนิ   
                อนุกมฺป อุปาทาย  นิสีท มม อาสเน ฯ   
                นสิีทิ ตตฺถ สมโณ  สุทนโฺต  สุทฺธมานโส   
                ตสฺส ปตฺต คเหตฺวาน  ยถารนฺธ อทาสห ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห  อาสเนน สุนิมฺมิต   
                สฏ ิโยชนมุพฺเพธ  ตึสโยชนวิตฺถต ฯ   
                โสณฺณมยา มณิมยา  อโถป ผลิกามยา   
                โลหิตงฺกมยา เจว  ปลลฺงฺกา วิวิธา มม ฯ   
                ตูลิกาวิกติกาหิ  กฏ ิสฺสจิตฺตกาหิ จ   
                อุทฺธ เอกนฺตโลมิ จ  ปลลฺงฺกา เม สุสณฺ ิตา ฯ   
                ยทา อิจฺฉามิ คมน  หาสขิฑฺฑาสมปฺปตา   
                สห ปลฺลงฺกเสฏเน  คจฺฉามิ มม ปตฺถิต ฯ   
                อสีติเทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
                สตฺตติจกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                ภวาภเว สสรนฺตี  มหาโภค ลภามห   
                โภเค เม อูนตา นตฺถิ  เอกาสนผล อิท ฯ    
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                ทุเว ภเว สสรามิ  เทวตฺเต อถ มานุเส   
                อ ฺเ ภเว น ชานามิ  เอกาสนผล อิท ฯ   
                ทุเว กุเล ปชายามิ  ขตฺติเย จาป พฺราหฺมเณ   
                อุจฺจากุลิกา  สพฺพตฺถ  เอกาสนผล อิท ฯ   
                โทมนสฺส น ชานามิ  จิตฺตสนฺตาปน มม   
                เววณฺณิย น ชานามิ  เอกาสนผล อิท ฯ   
                ธาติโย ม อุปฏนฺติ  ขุชฺชา เจลาวกา (๑) พหู   
                องฺเกน องฺก คจฺฉามิ  เอกาสนผล อิท ฯ   
        อ ฺา มเมว นฺหาเปนฺติ  อ ฺา โภเชนฺติ โภชน   
                อ ฺา ม อลงฺกโรนฺติ  อ ฺา รเมนฺติ ม สทา   
                อ ฺา คนฺธ วิลิมฺปนฺติ  เอกาสนผล อิท ฯ   
                มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา  สุ ฺาคาเร วสนฺติยา   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย  ปลฺลงฺโก อุปติฏติ ฯ   
                อย ปจฺฉิมโก มยฺห  จริโม วตฺตเต ภโว   
                อชฺชาป รชฺช ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  เอกาสนผล อิท ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
# ๑ ม.  เจลาปกา    
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                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺเต ปน ปติฏาย อตฺตนา อธิคตวิเสส ปกาเสนฺตี   
        [๔๓๔] อพฺพุหิ  วต เม สลลฺ  ทุททฺส หทยสฺสติ   
                        ย เม โสกปเรตาย  ธีตุโสก พฺยปานุทิ ฯ   
                        สาชชฺ อพฺพูฬฺหสลฺลาห  นิจฺฉาตา ปรินิพฺพุตา   
                        พุทฺธ ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ  อุเปมิ สรณ มุนินฺติ   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อพฺพุหิ  วต  เม  สลฺล  ทุทฺทส  หทยสฺสิตนฺติ  
อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ ยาถาวโต  ทุททฺส  มม  จิตฺตสนฺนิสฺสิต  
ปฬาชนนโต ทุนฺนิสฺสรณโต  อนฺโต ตุทนโต จ  สลลฺนฺติ  
ลทฺธนาม  โสก ฺจ  ตณฺห ฺจ  อพฺพุหิ  วต  นีหริ  วต ฯ  ย  เม  
โสกปเรตายาติ  ยสฺมา  โสเกน  อภิภูตาย  มยฺห  ธตุีโสก  
พฺยปานุทิ  อนวเสสโต  นหีริ ตสฺมา อพฺพุหิ วต เม สลฺลนฺติ  
โยชนา ฯ   
        สาชชฺ  อพฺพูฬฺหสลฺลาหนฺติ  สา  อห  อชชฺ  สพฺพโส  
อุทฺธฏตณฺหาสลฺลา ตโต เอว นิจฺฉาตา  ปรินิพฺพุตา ฯ มุนินฺติ  
สพฺพ ฺ ุพุทฺธ ตทุปฺปเทสิต มคฺคผลนิพฺพานปเภท   
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นววิธโลกุตฺตรธมฺม ฺจ  ตตฺถ  ปติฏ ิต อฏอริยปุคฺคลสมูหสงฺขาต  
สงฺฆ ฺจ อนุตฺตเรหิ  เตหิ  โยชนโต  สกลวฏฏทุกฺขวินาสนโต  
จ  สรณ  ตาณ เลณ ปรายนนฺติ อุเปมิ  อุปคจฺฉามิ พุชฺฌามิ  
เสวามิ จาติ อตฺโถ ฯ   
                        อุพฺพิรีเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สุกฺกาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ก ึเม กตา ราชคเหติอาทิกา สุกฺกาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  วิปสฺสสิฺส  ภควโต กาเล  
พนฺธุมตีนคเร กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺตา  
อุปาสิกาหิ สทฺธึ วิหาร คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺธา ปพฺพชิตฺวา  พหุสฺสุตา  ธมฺมธรา  ปฏิภานวตี  
อโหสิ ฯ  สา  ตตฺถ พหูน ิวสฺสสหสฺสานิ พฺรหฺมจริย  จริตฺวา   
ปุถุชชฺนกาลกิริยเมว  กตฺวา  ตุสิเต  นิพฺพตฺติ  ตถา   
วิปสฺสิสฺส  ภควโต  สิขิสฺสป ภควโต เวสฺสภุสฺสป  
ภควโต กาเลติ เอว ติณฺณ สมฺมาสมฺพุทฺธาน  สาสเน 
สีล  รกฺขิตฺวา  พหุสฺสุตา  ธมฺมธรา  อโหสิ  ตถา กกสุนฺธสฺส   
โกนาคมนสฺส  กสฺสปสฺส  จ  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา    
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วิสุทฺธสีลา  พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา อโหสิ ฯ   
        เอว  สา  ตตฺถ  ตตฺถ  พหุ  ปุ ฺ อุปจินิตฺวา สุคตีสุเยว  
สสรนฺตี อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  ราชคหนคเร  คหปติมหาสาลกุเล   
นิพฺพตฺติ  สุกฺกาติสฺสา นาม อโหสิ ฯ สา  วิ ฺ ุต  ปตฺตา  สตฺถุ   
ราชคหปเวสเน  ลทฺธปสาทา  อุปาสิกา  หุตฺวา อปรภาเค   
ธมฺมทินฺนาย  เถริยา  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ส ฺชาตสเวคา  
ตสฺสา  เอว  สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตี   
นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                เอกนวุติโต กปเฺป  วิปสฺสี นาม นายโก   
                อุปฺปชฺช ิจารุทสฺสโน  สพฺพธมฺมวิปสฺสโก ฯ   
                ตทาห พนฺธุมติย  ชาตา อ ฺตเร กุเล   
                ธมฺม สุตฺวาน มุนิโน  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
                พหุสฺสุตา ธมฺมธรา  ปฏิภานวตี ตถา   
                วิจิตฺตกถิกา จาป  ชินสาสนการิกา ฯ   
                ตทา ธมฺมกถ กตฺวา  หิตาย ชนต สทา   
                ตโต จุตาห ตุสิต  อุปปนฺนา ยสสฺสินี ฯ   
                เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป  สิขี วิย สิขี ชโิน   
                ตปนฺโต ยสสา โลเก  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ    
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                ตทาป ปพฺพชิตฺวาน  พุทฺธสาสนโกวิทา   
                โชเตตฺวา ชินวากฺยานิ  ตโตป ติทิวงฺคตา ฯ   
                เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป  เวสฺสภู นาม นายโก   
                อุปฺปชฺชิตฺถ มหาาณี  ตทาป จ ตเถวห ฯ   
                ปพฺพชิตฺวา ธมฺมธรา  โชตย ึชินสาสน   
                คนฺตฺวา มรุปุร รมฺม  อนโุภสึ มหาสุข ฯ   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป  กกุสนฺโธ ชินุตฺตโม   
                อุปฺปชฺช ินรสรโณ  ตทาป จ ตเถวห ฯ   
                ปพฺพชิตฺวา มุนิมต  โชตยิตฺวา ยถายุก   
                ตโต จุตาห ติทส  อค สภวน ยถา ฯ   
                อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ  โกนาคมนนายโก   
                อุปฺปชฺช ิวทต วโร  สพฺพสตฺตานมุตฺตโม ฯ   
                ตทาป ปพฺพชิตฺวาน  สาสเน ตสฺส ตาทิโน   
                พหุสฺสุตา ธมฺมธรา  โชตย ึชินสาสน ฯ   
                อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ  กสฺสโป มุนิมุตฺตโม   
                อุปฺปชฺช ิโลกสรโณ  อรโณ มรณนฺตคู ฯ   
                ตสฺสาป นรธีรสฺส  ปพฺพชิตฺวาน สาสเน   
                ปริยาปุฏสทฺธมฺมา  ปริปุจฺฉา วิสารทา ฯ   
                สสุีลา ลชฺชิน ีเจว  ตีสุ สิกฺขาสุ โกวิทา   
                พหุ ธมฺมกถ กตฺวา  ยาวชีว มหามุเน ฯ    
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                เตน กมฺมวิปาเกน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห (๑)ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  คิริพฺพชปุรุตฺตเม   
                ชาตา เสฏ ิกุเล ผีเต  มหารตนส ฺจเย ฯ   
                ยทา ภิกฺขุสหสฺเสน  ปริวุโต โลกนายโก   
                อุปาคมิ ราชคห  สหสฺสกฺเขหิ วณฺณิโต ฯ   
                        ทนฺโต ทนเฺตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ   
                        วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ   
                        สิงฺคีนิกฺขสวณฺโณ   
                        ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ   
                ทสิฺวา พุทฺธานุภาวนฺต  สุตฺวา จ  คุณส ฺจย   
                พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทตฺวา  ปูชยึ ต มหพฺพล ฯ (๒)   
                อปเรน จ กาเลน  ธมฺมทินฺนาย สนฺติเก   
                อคารา นิกฺขมิตฺวาน  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
                เกเสสุ ฉิชฺชมาเนสุ  กิเลเส ฌาปยึ อห   
                อุคฺคหึ สาสน สพฺพ  ปพฺพชิตฺวา จิเรนห ฯ   
                ตโต ธมฺม อเทเสสึ  มหาชนสมาคเม   
                ธมฺเม เทสิยมานมฺหิ  ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ   
                เนกปาณสหสฺสาน  ต  วิทตฺิวาติวิมฺหิโต   
                อภิปฺปสนฺโน เม ยกฺโข  คมิตฺวาน  คิริพฺพช ฯ    
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                ก ึเม ภตา(๑) ราชคเห มนุสฺสา  มธุ ปตาว อจฺฉเร   
                เย สุกฺก น ปยิรปุาสนฺติ  เทเสนฺตึ อมต ปท ฯ   
                ต ฺจ อปฺปฏิวานีย  อเสจนกโมชว   
                ปวนฺติ ม ฺเ สปฺป ฺา  วลาหกมิวทฺธคู ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี โหม ิมหามุเน ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ   
                าณ มม มหาวีร  อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ป ฺจสตภิกฺขุนิปริวารา  มหาธมฺม- 
กถิกา  อโหสิ ฯ  สา  เอกทิวส  ราชคเห  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
กตภตฺตกิจฺจา  ภิกฺขุนุปสฺสย  ปวิสิตฺวา สนฺนิสินฺนาย  มหติยา   
ปริสาย  มธุภณฺฑ  (๔)  ปเฬตฺวา รส มธรุ  ปาเยนฺตี วิย อมเตน  
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อภิสิ ฺจนฺตี  วิย  ธมฺม  เทเสติ ฯ  ปริสา  จสฺสา  ธมฺมกถ  
โอหิตโสตา อวิกฺขิตฺตจิตฺตา  สกฺกจฺจ  สุณาติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  
เถริยา  จงฺกมนโกฏิย  รุกฺเข  อธิวตฺถา  เทวตา  ธมฺมเทสนาย  
ปสนฺนา  ราชคห ปวิสิตฺวา รถิยาย รถิย สิงฺฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก  
วิจริตฺวา ตสฺสา คุณ วิภาเวนฺตี   
        [๔๓๕] กึ เม กตา ราชคเห มนุสฺสา  มธุ ปตาว อจฺฉเร   
                เย สุกฺก น อุปาสนฺติ  เทเสนฺตึ พุทฺธสาสน ฯ   
                ต ฺจ อปฺปฏิวานีย  อเสจนกโมชว   
                ปวนฺติ ม ฺเ สปฺป ฺา  วลาหกมิวทฺธคูติ   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ก ึ เม  กตา  ราชคเห  มนุสสฺาติ  อิเม  ราชคเห  
มนุสฺสา  กึ  กตา  กิสฺมึ  นาม  กิจฺเจ  พฺยากตา ฯ  มธุ  
ปตา ว  อจฺฉเรติ ยถา ภณฺฑมธุ (๑) คเหตฺวา มธุ ปตวนฺโต  
วิส ฺ ิโน หุตฺวา สีส อุกฺขิปตุ น สกฺโกนฺติ เอว อิเมป  
ธมฺมส ฺาย วิส ฺ ิโน  หุตฺวา  ม ฺเ  สีส อุกฺขิปตุ น  
สกฺโกนฺติ เกวล  อจฺฉรนติฺเยวาติ อตฺโถ ฯ  เย  สุกฺก  น 
อุปาสนฺติ  เทเสนฺตึ พุทฺธสาสนนฺติ พุทฺธสฺส ภควโต สาสน  
ยาถาวโต  เทเสนฺตึ  ปกาเสนฺตึ  สุกฺก  เถรึ  เย  น  อุปาสนฺติ  
น  ปยริุปาสนฺติ เต อิเม ราชคเห มนุสฺสา กึ กตาติ  
โยชนา ฯ    
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        ต ฺจ  อปฺปฏิวานียนฺติ  ต ฺจ  ปน  ธมฺม  อนิวตฺติตภาวาวห (๑) 
นิยฺยานิก อภิกฺกนฺตตาย  วา  ยถา  โสตุชนสวนมโนหรภาเวน   
อเสจนีย (๒) อเสจนก อนาสิตฺตก  ปกติยา ว  มหารส  ตโต เอว  
โอชวนฺต ฯ โอสธนฺติป ปาลิ วฏฏทกุขฺพฺยาธิติกิจฺฉาย  
โอสธภูต ฯ  ปวนฺติ  ม ฺเ  สปฺป ฺา  วลาหกมิวทฺธคูติ   
วลาหกนฺตรโต  นิกฺขนฺต อุทก  นิรุทกกนฺตาเร  ปถคา  วิย  
ต  ธมฺม  สปปฺ ฺา  ปณฺฑิตปุริสา ปวนฺติ ม ฺเ ปวนฺตา  
วิย สุณนฺติ ฯ   
        มนุสฺสา  ต  สุตฺวา  ปสนฺนมานสา  เถริยา  สนติฺก  
อุปสงฺกมิตฺวา  สกฺกจฺจ ธมฺม  สุณึสุ ฯ  อปรภาเค  เถริยา   
อายุปริโยสาเน  ปรินิพฺพานกาเล  สาสนสฺส  นิยฺยานิกภาว- 
วิภาวนตฺถ อ ฺ พฺยากโรนฺตี   
        [๔๓๕] สุกฺกา สุกฺเกหิ ธมฺเมหิ  วีตราคา สมาหิตา   
                        ธาเรติ อนฺติม เทห  เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ   
อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สกฺุกาติ  สุกฺกาเถรี  อตฺตานเมว ปร วิย ทสฺเสติ ฯ  
สุกฺเกหิ ธมฺเมหีติ  สุปริสทฺุเธหิ  โลกุตฺตรธมฺเมหิ ฯ  วีตราคา   
สมาหิตาติ  อคฺคมคฺเคน สพฺพโส วีตราคา  
อรหตฺตผลสมาธินา สมาหิตา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                สกฺุกาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________  
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                                เสลาเถรีคาถาวณฺณนา   
        นตฺถ ินสิฺสรณ โลเกติอาทิกา เสลาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏ- 
ปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  หสวตีนคเร  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  
วิ ฺ ุต ปตฺตา มาตาปตูหิ สมานชาติกสฺส  กลุปุตฺตสฺส  ทินฺนา  
เตน  สทฺธึ  พหูนิ  วสฺสสตานิ  สุขสวาส วสิตฺวา ตสฺมึ  กาลงฺกเต   
สยมฺป  อทฺธคตา  วโยอนุปฺปตฺตา  สเวคชาตา  กึ  กสุลคเวสินี  
กาเลน  กาล  อาราเมน  อาราม  วิหาเรน  วิหาร  อนุวิจรนฺตี   
สมณพฺราหฺมณาน  สนฺติเก  ธมฺม  โสสฺสามีติ ฯ เอกทิวส สตฺถุ  
โพธิรุกฺข อุปสงฺกมิตฺวา ยทิ พุทฺโธ  ภควา  อสโม  อสมสโม   
อปฺปฏิปุคฺคโล  ทสฺเสตุ เม อย โพธ ิปาฏิหาริยนฺติ นสิีทิ ฯ  
ตสฺสา  ตถา  จิตฺตุปฺปาทสมนนฺตรเมว  โพธิ  ปชฺชลิ  สพฺพ- 
โสวณฺณมยา  สาขา อุปฏหึสุ  สพฺพา  ทิสา  วิโรจึสุ ฯ  สา  
ต  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา  ปสนฺนมานสา ครุจิตฺตีการ อุปฏเปตฺวา  
สิรสิ อ ฺชล ึปคฺคยฺห สตฺตรตฺตินฺทิว ตตฺเถว นิสีทิ ฯ สตฺตเม  
ทิวเส  อุฬาร  ปูชาสกฺการ  อกาสิ ฯ  สา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  อาฬวิกสฺส  ร ฺโ  
ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ เสลาติสฺสา  นาม  อโหส ิฯ  อาฬวิกสฺส  
ปน  ร ฺโ  ธีตาติ  กตฺวา  อาฬวิกาติป  น โวหรนฺติ ฯ  
สา  วิ ฺ ุต ปตฺตา สตฺถริ อาฬวก ทเมตฺวา ตสฺส หตฺเถ   
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ปตฺตจีวร ทตฺวา เตน  สทฺธึ  อาฬวีนคร  อุปคเต  ทาริกา  
หุตฺวา  ร ฺา  สทฺธึ  สตฺถุ  สนฺติก อุปคนฺตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺธา  อุปาสิกา  อโหสิ ฯ  
        สา  อปรภาเค  ส ฺชาตสเวคา  ภิกฺขุนีสุ  ปพฺพชิตฺวา  
กตปุพฺพกิจฺจา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา สงฺขาเร สมฺมสนฺตี   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา  ปริปกฺกาณา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นคเร หสวติยา  จาริกี  อาสห ตทา   
                อาราเมเนว  อาราม  จรามิ กสุลตฺถิกา ฯ   
                กาฬปกฺขมฺหิ ทวิเส  อทฺทส โพธิมุตฺตม   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา  โพธิมูเล นิสีทห ฯ   
                ครจิุตฺต อุปฏเตฺวา  สิเร กตฺวาน อ ฺชลึ   
                โสมนสฺส ปเวเทตฺวา  เอว จินฺเตสิ ตาวเท ฯ   
                ยทิ พุทฺโธ อมิตคุโณ  อสมปฺปฏิปุคฺคโล   
                ทสฺเสตุ ปาฏิหีร เม  โพธิ โอภาสตุ อย ฯ   
                สห อาวชฺชิเต มยฺห  โพธิ ปชฺชลิ ตาวเท   
                สพฺพโสณฺณมยา  อาสิ  ทิสา สพฺพา วิโรจติ ฯ   
                สตฺตรตฺตินฺทิว ตตฺถ  โพธิมูเล นิสีทห   
                สตฺตเม ทิวเส ปตฺเต  ทีปปูช อกาสห ฯ   
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๑๔๙/๒๖๕ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 100 

                เลมที่  27  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  100 
 
                อาสน ปริวาเรตฺวา  ป ฺจทีปานิ ปชฺชลุ   
                ยาว อุเทติ สูริโย  ทีปา เม ปชฺชลุ ตทา ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห  ป ฺจทีปาติ วุจฺจติ   
                สตโยชนมุพฺเพธ  สฏ ิโยชนวิตฺถต ฯ  
                อสงฺเขฺยยฺยานิ (๑)ทีปานิ  ปริวาเร ชลนฺติ (๒) เม   
                ยาวตา เทวภวน  ทีปาโลเกน โชตติ ฯ   
                ปรุตฺถาภิมุขา สนฺติ (๓)  ยทิ อิจฺฉามิ ปสฺสิตุ   
                อุทฺธ อโธ จ ติริย  สพฺพ ปสฺสามิ จกฺขุนา ฯ   
                ยาวตา อภิกงฺขามิ  ทฏ ุ สุกตทุกฺกฏ   
                ตตฺถ อาวรณ นตฺถิ  รุกฺเขสุ ปพฺพเตสุ วา ฯ   
                อสีติเทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
                สตาน จกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                ย ย โยนูปปชฺชามิ  เทวตฺต อถ มานุส   
                ทปีสตสหสฺสานิ  ปริวาเร ชลนฺติ เม ฯ   
                เทวโลกา จวิตฺวาน  อุปฺปชฺช ึมาตุกุจฺฉิย   
                มาตุ กุจฺฉิคตา สนฺต (๔)  อกฺขิ เม น นิมลีติ ฯ   
                ทปีสตสหสฺสานิ  ปุ ฺกมฺมสมงฺคิโน   
                สติูฆเรว ชลนฺติ  ป ฺจทีปานิท ผล ฯ    
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                ปจฺฉิเม ภเว สมฺปตฺเต  มานส วินิวตฺตยึ   
                อชรามร  สีติภาว  นิพฺพาน ผสฺสยึ อห ฯ   
                ชาติยา สตฺตวสฺสาห  อรหตฺต อปาปุณึ   
                อุปสมฺปาทยี พุทฺโธ  คุณม ฺาย โคตโม ฯ   
                มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา  ปาสาเทสุ คุหาสุ วา (๑)   
                สุ ฺาคาเร ปชฺฌายนฺตา  ป ฺจทีปา ชลนฺติ เม (๒)ฯ   
                ทพฺิพจกฺขุ วิสุทฺธ เม  สมาธิกุสลา อห   
                อภิ ฺาปารมิปฺปตฺตา  ป ฺจทีปานิท ผล ฯ   
                สพฺพโวสิตโวสานา  กตกิจฺจา อนาสวา   
                ป ฺจทีปา มหาวีร  ปาเท วนฺทามิ จกฺขุมา ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  ย ทีปมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  ป ฺจทีปานิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถรี สาวตฺถิย วิหรนฺตี เอกทิวส   
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ปจฺฉาภตฺต สาวตฺถิโต นิกฺขมิตฺวา  ทิวาวิหารตฺถาย  อนฺธวน  
ปวิสิตฺวา อ ฺตรสฺมึ รุกขฺมูเล นิสีทิ ฯ อถ น มาโร วิเวกโต  
วิจฺเฉเทตุกาโม (๑) อ ฺาตกรูเปน อุปคนฺตฺวา   
        [๔๓๖] นตฺถิ นิสฺสรณ โลเก  ก ึวิเวเกน กาหสิ   
                        ภุ ฺชาหิ (๒) กามรติโย  มาหุ ปจฺฉานุตาปนีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิมสฺมึ โลเก สพฺพสมเยสุป อุปปรกิฺขิยมาเนสุ  
นิสฺสรณ นิพฺพาน นาม  นตฺถิ  เตส  เตส สมณพฺราหฺมณาน  
ฉนฺทโส ปฏิ ฺายมาน โวหารมตฺตเมเวต  ฯ  ตสฺมา  กึ  
วิเวเกน  กาหสิ  เอวรูเป  สมฺปนฺนปมวเย   ิตา  อิมินา   
กายวิเวเกน  กึ  กริสฺสสิ ฯ  อถโข  ภุ ฺชาหิ กามรติโย  
วตฺถุกามกิเลสกามสนฺนิสฺสิตา ขิฑฺฑารติโย ปจฺจนุโภหิ ฯ 
กสฺมา  มาหุ ปจฺฉานุตาปนี ยทตฺถ  พฺรหฺมจริย จรามิ ตเทว  
นิพฺพาน  นตฺถิ  เตเนเวต  นาธิคต  กามโภคา  จ  ปรหิีนา อนตฺโถ  
วต มยฺหนฺติ ปจฺฉา วิปฺปฏิสารินี มา อโหสีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถร ี พาโล  วตาย  มาโร  โย  มม  
ปจฺจกฺขภูต  นิพฺพาน  ปฏกิฺขิปติ ฯ  กาเมสุ  จ  ม  ปวาเรติ  
มม  ขีณาสวภาว  น  ชานาติ  หนฺท  น  ต ชานาเปตฺวา  
ตชฺเชสฺสามีติ จินฺเตตฺวา    
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        [๔๓๖] สตฺติสูลูปมา กามา  ขนฺธาส อธิกุฏฏนา   
                        ย ตฺว กามรตึ พฺรูสิ  อรตี ทานิ สา มม ฯ   
        [๕๙]  สพฺพตฺถ วิหตา นนฺที  ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต   
                เอว ชานาหิ ปาปม  นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ   
อิม คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  สตฺติสูลูปมา  กามาติ  กามา  นาม  เยน  อธิฏ ิตา  
ตสฺส  สตฺตสฺส  วินิวิชฺฌนโต  นิสฺสิตสตฺติ วิย สูล วิย (๑)  จ   
ทฏพฺพา ฯ ขนฺธาติ อุปาทานกฺขนฺธา ฯ อาสนฺติ  เตส ฯ   
อธิกุฏฏนาติ  ฉินฺทนาธิฏานา  อจฺจาทานฏานนฺติ  อตฺโถ ฯ 
ยโต ขนฺเธ  อจฺจาทาย  สตฺตา  กาเมหิ  เฉชฺชเภชฺช  ปาปุณนฺติ ฯ 
ย ตฺว กามรตึ พฺรูสิ อรตี  ทานิ  สา  มมาติ  ปาปม  ตฺว  ย  
กามรตึ  รมิตพฺพ  เสวิตพฺพ  กตฺวา วทสิ  สา  ทานิ  มม   
นิรติชาติกตฺตา  (๒)  มีฬหฺสทิสา  น  ตาย  มม โกจิ อตฺโถ อตฺถตีิ ฯ   
        ตตฺถ  การณมาห  สพฺพตฺถ  วิหตา  นนฺทีติ  อาทินา ฯ 
ตตฺถ  เอว  ชานาหีติ  สพฺพโส  ปหีนตณฺหาวิชฺชาติ  ม   
ชานาหิ  ตโต  เอว  พลวิธมนวิสยาติกฺกมเนหิ  อนตฺกา 
ลามกาจาร  มาร  ตฺว  มยา  นิหโต  พาธิโต  อสิ ฯ น   
ปนาห  ตยา  พาธิตพฺพาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  เถริยา  มาโร  สนฺตชฺชิโต  ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ  เถรีป    
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ผลสมาปตฺติสุเขน  อนฺธวเน ทิวสภาค วีตินาเมตฺวา สายเณฺห  
วสนฏานเมว คตา ฯ   
                        เสลาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                โสมาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ยนฺต อิสีหิ ปตฺตพฺพนฺติอาทิกา โสมาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  
ขตฺติยมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺวา อรุณร ฺโ  (๑)   
อคฺคมเหสี  อโหสีติ  สพฺพ  อตีตวตฺถุ  อภยตฺเถริยา  วตฺถุ- 
สทิส ฯ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  ปน  อย  เถร ี ตตฺถ  ตตฺถ  
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห  
พิมฺพิสารสฺส ร ฺโ ปุโรหิตสฺส ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺสา โสมาติ  นาม  อโหสิ ฯ สา วิ ฺ ุต ปตฺตา สตฺถุ  
ราชคหปเวสเน ปฏิลทฺธสทฺธา อุปาสิกา หุตฺวา  อปรภาเค   
ส ฺชาตสเวคา  ภิกฺขุนีส ุ ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺจา วิปสฺสนาย  
กมฺม  กโรนฺตี  นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมภิฺทาหิ  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๒)    
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        นคเร อรุณวติยา  อรโุณ นาม ขตฺติโย   
                ตสฺส ร ฺโ อห ภริยา  นคุล ปาทยามห (๒)   
                ยาวตา ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        สพฺพ อภยตฺเถริยา อปทานสทิส ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา วิมุตฺติสุเขน สาวตฺถิย วิหรนฺตี  
เอกทิวส ทิวาวิหารตฺถาย อนฺธวน  ปวิสิตฺวา อ ฺตรสฺมึ  
รุกฺขมูเล นิสทีิ ฯ อถ น มาโร วิเวกโต วิจฺเฉเทตุกาโม   
อทิสฺสมานรูโป อุปคนฺตฺวา อากาเส ตฺวา   
        [๔๓๗] ยนฺต อิสีหิ ปตฺตพฺพ  าน ทุรภิสมฺภว   
                        น ต ทฺวงฺคุลป ฺาย  สกฺกา ปปฺโปตุมิตฺถิยาติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สีลกฺขนฺธาทีน  เอสนฏเน อิสีติ ลทฺธนาเมหิ  
พุทฺธาทีหิ มหาป ฺเหิ  ปตฺตพฺพ  ต  อ ฺเหิ  ปน ทุรภิสมฺภว  
ทุนฺนิปฺผาทนีย ฯ ย ต อรหตฺตสงฺขาต  ปรมสฺสาสฏาน ฯ 
น  ต  ทฺวงฺคุลป ฺาย  นิหีนป ฺาย อิตฺถิยา ปาปุณิตุ  
สกฺกา ฯ  อิตฺถิโย  หิ  สตฺตฏวสฺสกาลโต  ปฏาย  สพฺพกาล  
โอทน  ปจฺจนฺติโย  ปกกฺฏุ ิ  เต  อุทเก ตณฺฑุเล ปกฺขิปตฺวา  
เอตฺตาวตา โอทน ปกฺกนฺติ น ชานนฺติ ปกฺกุฏ ิยมาเน  
ปน  ตณฺฑุเล  ทพฺพิยา  อุทฺธริตฺวา  ทฺวีหิ  องฺคุเลหิ  ปเฬตฺวา  
ชานนฺติ ตสฺมา ทฺวงฺคุลป ฺายาติ วุตฺตา ฯ    
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        ต สุตฺวา เถร ีมาร อปสาเทนฺตี   
        [๔๓๗] อิตฺถิภาโว โน กึ กยิรา (๑)  จิตฺตมฺหิ สุสมาหิเต   
                        าณมฺหิ วตฺตมานมฺหิ  สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต ฯ   
                        สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ  ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต   
                        เอว ชานาหิ ปาปม  นหิโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ   
อิตรา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อิตฺถิภาโว  โน  ก ึ กยิราติ  มาตุคามภาโว  อมฺหาก  
กึ  กเรยฺย  อรหตฺตุปฺปตฺติยา  กีทิส  วิพนฺธ  อุปฺปาเทยฺย ฯ  
จิตฺตมฺหิ  สุสมาหิเตติ จิตฺเต อคฺคมคฺคสมาธินา  สุฏ ุ  
สมาหิเต ฯ  าณมฺหิ  วตฺตมานมฺหีติ  ตโต  อรหตฺตมคฺคาเณ  
ปวตฺตมาเน ฯ  สมฺมา  ธมฺม  วิปสฺสโตติ  จตุสจฺจธมฺม  ปริ ฺาทิ- 
วิธินา  สมฺมเทว ปสฺสโต ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขโป  ปาปม  
อิตฺถี  วา  โหตุ  ปุรโิส วา อคฺคมคฺเค  อธิคเต อรหตฺต  
หตฺถคตเมวาติ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  อตฺตนา  อธิคตภาว  อุชุกเมว  ทสฺเสนฺตี  
สพฺพตฺถ  วิหตา นนฺทีติ คาถมาห ฯ สา วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
                        โสมาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ติกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________  
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                                จตุกฺกนิปาตวณฺณนา 
                        ภทฺทกาปลา(๑)นีเถรีคาถาวณฺณนา   
        จตุกฺกนปิาเต  ปุตฺโต  พุทฺธสฺส  ทายาโทติอาทิกา   
ภทฺทกาปลานิยา  เถริยา คาถา ฯ   
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา สตฺถุ สนติฺเก ธมฺม สณุนฺตี  
สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺตีน  อคฺคฏาเน  
เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม กตฺวา สยมฺป ต านนฺตร  
ปตฺเถตฺวา  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต จุตา เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺตี อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ พาราณสิย กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา  
ปติกุล คนฺตฺวา เอกทิวส อตฺตโน นนนฺทาย สทฺธึ  กลห  
กโรนฺตี  ตาย  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺฑปาเต  ทินฺเน  อย  อิมสฺส  
ทาน  ทตฺวา  อุฬารสมฺปตฺตึ  ลภิสฺสตีติ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  
หตฺถโต  ปตฺต คเหตฺวา ภตฺต ฉฑฺเฑตฺวา  กลลสฺส  ปูเรตฺวา  
อทาสิ ฯ  มหาชโน  ครห ิ พาเล  ปจฺเจกพุทฺโธ  เต  ก ึ 
อปรชฺฌีติ ฯ  สา  เตส  วจเนน  ลชชฺมานา  ปุน  ปตฺต  
คเหตฺวา กลล นีหริตฺวา โธวิตฺวา  คนฺธจุณฺเณน  อุพฺพฏเฏตฺวา  
จตุมธุรสฺส ปูเรตฺวา อุปริ อาสิตฺเตน ปทุมคพฺภวณฺเณน  
สปฺปนา  วิชโฺชตมาน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ  เปตฺวา  ยถา  
# ๑. ม. ภทฺทากาปลานี... ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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อย  ปณฺฑปาโต  โอภาสชาโต  เอว  โอภาสชาต  เม  สรีร  
โหตูติ  ปตฺถน ปฏเปสิ ฯ  สา  ตโต  จวิตฺวา  สุคตีสุเยว  
สสรนฺตี  กสสฺปพุทฺธกาเล  พาราณสิย  มหาวิภวสฺส เสฏ ิโน  
ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ปุพฺพกมฺมผเลน  ทุคฺคนฺธสรีรา  
มนุสฺเสหิ ชิคุจฺฉิตพฺพา  หุตฺวา  สเวคชาตา  อตฺตโน  อาภรเณหิ  
สุวณฺณิฏก กาเรตฺวา ภควโต เจติเย  ปติฏาเปสิ  อุปฺปล- 
หตฺเถน  จ  ปชู  อกาสิ ฯ เตนสฺสา สรีร ตสฺมึเยว ภเว  
สุคนฺธ  มโนหร  ชาต ฯ  สา  ปติโน  ปยา  มนาปา  หุตฺวา  
ยาวชีว กุสล กตฺวา ตโต จุตา  สคฺเค  นิพฺพตฺติ ฯ  ตตฺถาป  
ยาวชีว  ทิพฺพสุข  อนุภวิตฺวา  ตโต  จุตา พาราณสิร ฺโ  
ธีตา  หุตฺวา  ตตฺถ  เทวสมฺปตฺติสทิส  สมฺปตฺตึ อนุภวนฺตี จิรกาล  
ปจฺเจกพุทฺเธ  อุปฏหิตฺวา  เตสุ  ปรินิพฺพุเตสุ  สเวคชาตา   
ตาปสปพฺพชฺชาย ปพฺพชิตฺวา  อุยฺยาเน  วสนฺตี  ฌานานิ  
ภาเวตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  ตโต จุตา  สาคลนคเร   
โกสิยโคตฺตสฺส  พฺราหฺมณกุลสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  มหตา   
ปริวาเรน  วฑฺฒิตฺวา  วยปฺปตฺตา  มหาติตฺถคาเม  ปปฺผลิกุมารสฺส  
เคห นีตา ฯ ตสฺมึ ปพฺพชิตุ  นิกฺขนฺเต  มหนฺต โภคกฺขนฺธ  
มหนฺต ฺจ าติปริวฏฏ ปหาย ปพฺพชฺชตฺถาย นิกฺขมิตฺวา  ป ฺจ   
วสฺสานิ  ติตฺถิยาราเม  ปวิสิตฺวา  อปรภาเค  มหาปชาปติโคตมิยา  
สนฺติเก  ปพฺพชฺช  อุปสมปฺท ฺจ  ลภิตฺวา  วิปสฺสน ปฏเปตฺวา  
นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๑๖๗/๓๕๑ ฯ  
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                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ                กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทา  หิ  หสวติย                วิเทโห นาม นามโก   
                เสฏ ี ปหูตรตโน                ตสฺส ชายา อโหสห ฯ   
                กทาจิ โส นราทิจฺจ                อุเปจฺจ สปริชฺชโน   
                ธมฺม อสฺโสสิ พุทฺธสฺส        สพฺพทุกฺขกฺขยาวห ฯ   
                สาวก ธุตวาทาน                อคฺค กิตฺเตสิ นายโก   
                สตฺุวา สตฺตาหิก ทาน        ทตฺวา พุทฺธสฺส ตาทิโน ฯ   
                นปิจฺจ สิรสา ปาเท                ต าน อภิปตฺถยึ   
                ส หาสยนฺโต ปริส                ตทา หิ นรปุงฺคโว ฯ   
                เสฏ ิโน อนุกมฺปาย                อิมา คาถา อภาสถ   
                ลจฺฉเส ปตฺถิต าน                นิพฺพุโต โหหิ ปุตฺตก ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป                โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน        เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
                ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา        ยาวชีว ตทา ชิน   
                เมตฺตจิตฺโต ปริจริ                ปจฺจเยหิ วินายก ฯ   
                สาสน โชตยิตฺวาน                โส มทฺทิตฺวา กุติตฺถิเย   
                เวเนยฺย วินยิตฺวาน                นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
                นพฺิพุเต ตมฺหิ โลกคฺเค        ปูชนตฺถาย สตฺถุโน    
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                าติมิตฺเต สมาเนตฺวา        สห เตหิ อการยิ ฯ   
                สตฺตโยชนิก ถปู  อุพฺเพธ  รตนามย   
                ชลนฺต สตรสึว  สาลราชว ผุลฺลิต ฯ   
                สตฺตสตสหสฺสานิ  จาติโย สตฺต(๑) การยิ   
                นฬคฺคิ วิย โชตนฺตี  รตเนเหว สตฺตหิ ฯ   
                คนฺธเตเลหิ ปูเรตฺวา  ทีปานุชฺชลยี ตหึ   
                ปชูนตฺถาย มเหสิสฺส  สพฺพสตฺตานุกมฺปโน  ฯ   
                สตฺตสตสหสฺสานิ  ปุณฺณกุมฺภานิ การยึ   
                รตเนเหว ปุณฺณานิ  ปูชนตฺถาย มเหสิโน ฯ   
                มชฺเฌ อฏฏกุมฺภีน  อุสฺสติา ก ฺจนคฺฆิโย   
                อติโรจนฺติ วณฺเณน  สารเทว ทิวากโร ฯ   
                จตุทฺวาเรสุ โสภนฺติ  โตรณา รตนามยา   
                อุสฺสิตา ผลกา รมฺมา  โสภนฺติ รตนามยา ฯ   
                วิโรจนฺติ ปริกฺขาโย  อวฏสา สุนิมฺมิตา   
                อุสฺสิตานิ ปฏากานิ  รตนานิ วิโรจเร ฯ   
                สรุตฺต สุกต ฺเจต  เจติย รตนามย   
                อติโรจติ วณฺเณน  สส ฺฌา ว  ทิวากโร ฯ   
                ถปูสฺส เม ทิสา(๒)  ติสฺโส  หริตาเลน ปรูยึ (๓)   
                เอกา มโนสิลาเยกา  อ ฺชเนน จ เอกิกา ฯ   
                ปชู เอตาทิส รมฺม  กาเรตฺวา วรวาทิโน    
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                อทาสึ ทาน สงฺฆสฺส  ยาวชีว ยถาพล ฯ   
                สหาห  เสฏ ินา เตน  ตานิ ปุ ฺานิ สพฺพโส   
                ยาวชีว กริตฺวาน  สหาว สุคตึ คตา ฯ   
                สมฺปตฺติโยนุภุตฺวาน  เทวตฺเต อถ มานุเส   
                ฉายา วิย สรีเรน  สห เตเนว สสรึ ฯ   
                เอกนวุเต อิโต(๑) กปฺเป  วิปสฺสี นาม นายโก   
                อุปฺปชฺช ิจารุทสฺสโน  สพฺพธมฺมวิปสฺสโก ฯ   
                ตทา หิ(๒) พนฺธุมติยา  พฺราหฺมโณ สาธุสมฺมโต   
                อฑฺโฒ สนฺโต คุเณนาสิ  ธเนน จ สุทุคฺคโต ฯ   
                ตทาป ตสฺสาห อาสึ  พฺราหฺมณี สมเจตสา   
                กทาจิ โส ทิชวโร  สงฺคเมสิ มหามุนึ ฯ   
                นสิินฺน ชนกายมฺหิ  เทเสนฺต อมต ปท   
                สตฺุวา ธมฺม ปมุทิโต  อทาสิ เอกสาฏก (๓)ฯ   
                ฆร เอเกน วตฺเถน  คนฺตฺวาเนต มม  พฺรวิ (๔)   
                อนุโมท มหาปุ ฺเ  ทินฺน พุทฺธสฺส สาฏก   
                ตทาห อ ฺชลึ กตฺวา  อนุโมทึ สุวิทิตา   
                สทุินฺโน สาฏโก สามิ  พุทฺธเสฏสฺส ตาทิโน ฯ   
                สขิุโต สชฺชโิต หุตฺวา  สสรนฺโต ภวาภเว   
                พาราณสิปุเร รมฺเม  ราชา อาสิ มหีปติ ฯ   
                ตทา ตสฺส มเหสีห  อิตฺถิคุมพฺสฺส อุตฺตมา    
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                ตสฺสาป ทุติยิกา(๑)  อาสึ  ปพฺุพเสฺนเหน อุตฺตริ (๒) ฯ   
                ปณฺฑาย วิจรนฺเต โส  อฏ ปจฺเจกนายเก   
                ทสิฺวา ปมุทิโต หุตฺวา  ทตฺวา ปณฺฑ มหารห ฯ   
                พุทฺเธ  นิมนฺตยิตฺวาน  กตฺวา รตนมณฺฑป   
                กมฺมาเรหิ กตมฏ  โสวณฺณ สตหตฺถก ฯ   
                สมาเนตฺวาน เต สพฺเพ  เตส ทานมทาสิ โส   
                เสนาสเน  ปวิฏาน  ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ   
                ตมฺป ทาน สหาทาสึ  กาสิราเชนหนฺตทา   
                ปนุาห พาราณสิย  ชาตา กาสิกคามเก ฯ   
                กฏุมฺพิกกุเล ผีเต  สุขิโต โส สภาตุโก   
                เชฏสฺส ภาตุโน ชายา  อโหสึ สุปติพฺพตา ฯ   
                ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวาน  มม ภตฺตุกนิยโส (๓)   
                ภาตุ ภตฺต ตสฺส ทตฺวา  อาคเต ตมฺหิ ปาวทึ ฯ   
                นาภินนฺทิตฺถ โส ทาน  ตโต ตสฺส อทาสห   
                พุทฺธานานิย (๔) ต อนฺน  ปุโน ตสฺเสว โส อทา ฯ   
                ต ทาน  ฉฑฺฑยิตฺวาน  ทุฏา พุทฺธสฺสห ตทา   
                ปตฺต กลลปุณฺณนฺต  อทาสึ ตสฺส ตาทิโน ฯ   
                ทาเน จ คหเณ เจว  อปเจ ปทุเสป จ   
                สมจิตฺตมุข ทิสฺวา  ตทาห สวิชึ ภุส ฯ    
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                ปโุน ปตฺต คเหตฺวาน  โสธยิตฺวา สุคนฺธินา   
                ปสนฺนจิตฺตา ปูเรตฺวา  สฆต สกฺขร อท ฯ   
                ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ  สุรูปา โหมิ ทานโต   
                พุทฺธสฺส อปกาเรน  ทุคฺคนฺธา มทเนน(๑)  จ ฯ   
                ปนุ กสฺสปธีรสฺส(๒)  นิฏาปตมฺหิ (๓) เจติเย   
                โสวณฺณ อิฏก วร  อทาสึ มุทิตา อห ฯ   
                จตุชฺชาเตน คนฺเธน  เตมยิตฺวา  ตมิฏก   
                มตฺุตา ทุคฺคนฺธโทสมฺหา  สพฺพงฺคสุสมาคตา ฯ   
                สตฺตปาติสหสฺสานิ  รตเนหิ จ  สตฺตหิ   
                กาเรตฺวา ฆตปูรานิ  วฏฏีน ิจ สหสฺสโส ฯ   
                ปกฺขิเปตฺวา ปทีเปตฺวา  ปยึ สตฺตปนฺติโย   
                ปชูนตฺถ โลกนาถสฺส  วิปปฺสนฺเนน เจตสา ฯ   
                ตทาป ตสฺมึ ปุ ฺสฺมึ  ภาคินีห วิเสสโต   
                ปนุ กาสีสุ ส ฺชาโต  สุมิตฺโต  อิติ วิสฺสุโต ฯ   
                ตสฺสาห ภริยา อาสึ  สุขิตา สชฺชิตา ปยา   
                ตทา ปจฺเจกมุนิโน  อทาสึ ฆนเวน ฯ   
                ตสฺสาป ภาคินี อาสึ  โมทิตฺวา ทานมุตฺตม   
                ปนุาป กาสิรฏมฺหิ  ชาโต โกลิยชาติยา ฯ   
                ตทา โกลิยปุตฺตาน  สเตหิ สห ป ฺจหิ   
                ป ฺจ ปจฺเจกพุทฺธาน  สตานิ สมุปฏหิ ฯ    
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                เตมาส วาสยิตฺวาน  อทาสิ จ ติจีวร   
                ชายา ตสฺส ตทา อาสึ  ปุ ฺกมฺมปถานุคา ฯ   
                ตโต จุโต อหุ ราชา  นนฺโท นาม มหายโส   
                ตสฺสาป มเหสี อาสึ  สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ   
                ตโต อหุ จวิตฺวาน  พฺรหฺมทตฺโต มหีปติ   
                ปทุมวติปุตฺตาน  ปจฺเจกมุนิน ตทา ฯ   
                สตานิ ป ุจนูนานิ  ยาวชีว อุปฏหึ   
                ราชุยฺยาเน นิวาเสตฺวา  นิพฺพุตานิ จ ปูชยึ ฯ   
                เจติยานิ จ กาเรตฺวา  ปพฺพชิตฺวา อุโภ มย   
                ภาเวตฺวา อปฺปม ฺาโย  พฺรหฺมโลก อคมฺหเส ฯ   
                ตโต จุโต มหาติตฺเถ  สุชาโต ปปฺผลายโน   
                มาตา สุมนเทวีติ  โกสโิคตฺโต ทิโช ปตา ฯ   
                อห มทฺเท ชนปเท  สากลาย  ปรุุตฺตเม   
                กปลสฺส ทชิสสฺาสึ  ธีตา มาตา สุจีมติ ฯ   
                ฆนก ฺจนพิมฺเพน  นิมฺมินตฺิวาน ม ปตา   
                อทา กสฺสปธีรสฺส  กาเมหิ วชฺชิตสฺส จ ฯ   
                กทาจิ โส ตรณิุโก (๑)  คนฺตฺวา กมฺมนฺตเปกฺขโก   
                กากาทิเกหิ ขชฺชนฺเต  ปาเณ ทิสฺวาน สวิชิ ฯ   
                ฆเรปาห  ติเล ชาเต  ทิสฺวานาตปตาปเน   
                กมิิกาเกหิ (๒)ขชฺชนฺเต  สเวคมลภึ ตทา ฯ   
# ๑. ม. การณิุโก ฯ  ๒. ม. กิม ี กาเกหิ ฯ  
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                ตทา โส ปพฺพชี ธีโร  อห ต อนุปพฺพชึ   
                ป ฺจวสฺสานิ นิวสึ  ปริพฺพาชปเถ  อห ฯ   
                ยทา ปพฺพชิตา อาสิ  โคตมี ชินโปสิกา   
                ตทาห ตมุปคนฺตฺวา(๑)  พุทฺเธน อนุสาสิตา ฯ   
                นจิเรเนว กาเลน  อรหตฺต อปาปุณึ   
                อโห กลฺยาณมิตฺตตฺต  กสฺสปสฺส สิรีมโต ฯ   
                ปตฺุโต  พุทฺธสสฺ ทายาโท  กสฺสโป สุสมาหิโต   
                ปพฺุเพนิวาส โยเวทิ  สคฺคาปาย ฺจ ปสฺสติ ฯ   
                อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต  อภิ ฺาโวสิโต มุนิ   
                เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ  เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ ฯ   
                ตเถว ภทฺทกาปลานี  เตวิชฺชา มจฺจุหายินี   
                ธาเรติ อนฺติม เทห  เชตฺวา มาร สวาหน ฯ   
                ทสิฺวา อาทีนว โลเก  อุโภ ปพฺพชิตา มย   
                ตยมฺห ขีณาสวา ทนฺตา  สีติภูตามฺห นิพฺพุตา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ม. ตมุปคนฺตฺวา ฯ  
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ปุพฺเพนิวาสาเณ  จิณฺณวสี  
อโหสิ ฯ  ตตฺถ  สาติสย  กตาธิการตฺตา  อปรภาเค  ต  สตฺถา 
เชตวเน  อริยคณมชฺเฌ  นสิินฺโน  ภิกฺขุนิโย  ปฏิปาติยา  
านนฺตเรสุ  เปนฺโต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺตีน  อคฺคฏาเน  
เปสิ ฯ สา  เอกทิวส  มหากสฺสปสฺส  เถรสฺส  คุณาภิตฺถวน- 
ปุพฺพก  อตฺตโน  กตกิจฺจตาทิวิภาวนมุเขน อุทาน อุทาเนนฺตี   
        [๔๓๘] ปุตฺโต พุทฺธสฺส ทายาโท  กสฺสโป สุสมาหิโต   
                        ปุพฺเพนิวาส โยเวทิ  สคฺคาปาย ฺจ ปสฺสติ ฯ   
                        อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต  อภิ ฺาโวสิโต มุนิ   
                        เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ  เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ ฯ   
                        ตเถว ภทฺทกาปลานี  เตวิชฺชา มจฺจุหายินี   
                        ธาเรติ อนฺติม เทห  เชตฺวา มาร สวาหน ฯ   
                        ทิสฺวา อาทีนว โลเก  อุโภ ปพฺพชติา มย   
                        ตฺยมฺห ขีณาสวา ทนฺตา  สีติภูตามฺห นิพฺพุตาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปตฺุโต  พุทฺธสสฺ  ทายาโทติ  พุทฺธานุพุทฺธภาวโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อนุชาติสุโต  ตโต  เอว  ตสฺส  ทายภูตสฺส   
นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส  อาทาเนน  ทายาโท  กสฺสโป  (๑)  โลกยิ- 
โลกุตฺตเรหิ  สมาธีหิ  สุฏ ุ  สมาหิตจิตฺตตาย  สุสมาหิโต ฯ  
ปุพฺเพนิวาส โยเวทีติ โย มหากสฺสปตฺเถโร ปุพฺเพนิวาส  
อตฺตโน ปเรส ฺจ นิวุตฺถกฺขนฺธสนฺตาน  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ-  
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าเณน  ปากฏ  กตฺวา  อเวทิ  อ ฺาสิ ปฏิวิชฌฺิ ฯ  
สคฺคาปาย ฺจ  ปสฺสตีติ  ฉพฺพีสติเทวโลกเภท สคฺค จตุพฺพิธ  
อปาย ฺจ ทิพฺพจกฺขุนา หตฺถตเล อามลก วิย ปสสฺติ ฯ   
        อโถ  ชาติกฺขย  ปตฺโตติ  ตโต  ปร ชาติกฺขยสงฺขาต  
อรหตฺต ปตฺโต ฯ อภิ ฺาย  อภิปตฺเถน  าเณน อภิวิสิฏเน  
อภิ ฺเยฺย ธมฺม อภิชานิตฺวา ปริ ฺเยฺย ปรชิานิตฺวา  ปหาตพฺพ   
ปหาย  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกตฺวา  โวสิโต  นฏิ  ปตฺโต  
กตกิจฺโจ ฯ อาสวกฺขยป ฺาสงฺขาต โมน ปตฺตตฺตา มุนิ ฯ   
        ตเถว  ภทฺทกาปลานีติ  ยถา  มหากสฺสโป  เอตาหิ  ยถา- 
วุตฺตาหิ  ตีหิ  วิชฺชาหิ เตวิชฺโช  มจฺจุหายี  จ  ตเถว  ภทฺทกา- 
ปลานี  เตวิชชฺา  มจฺจุหายินีติ ฯ  ตโต เอว ธาเรติ  อนฺติม  เทห  
เชตฺวา  มาร  สวาหนนฺติ  อตฺตานเมว  ปร  วิย  กตฺวา  ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ยถา  เถรสฺส  ปฏิปตฺติอาทิมชฺฌปรโิยสานกลฺยาณา  
เอว  มมปติ  ทสฺเสนฺตี  ทิสฺวา  อาทีนวนฺติ  โอสานคาถมาห ฯ  
ตตฺถ  ตฺยมฺห  ขีณาสวา  ทนฺตาติ  เต  มย  มหากสฺสปตฺเถโร  
อห ฺจ  อุตฺตเมน  ทเมน  (๑)  ทนฺตา  สพฺพโส ขีณาสวา   
จ  อมฺห ฯ  สติีภูตามฺห  นิพฺพุตาติ  ตโต  เอว  
กิเลสปริฬาหาภาวโต  สีติภูตา สอุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา  
นิพฺพุตา จ อมฺห ภวามาติ อตฺโถ ฯ   
                ภทฺทกาปลานีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        จตุกฺกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________ 
# ๑  ส.ี ทมเถน ฯ   
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                                        ป ฺจกนิปาตวณฺณนา 
                                อ ฺตราเถรีคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจกนิปาเต ปณฺณวีสติ วสฺสานีติอาทิกา อ ฺตราย  
เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อิมสฺม ึ พุทฺธุปฺปาเท  เทวทหนคเร  
มหาปชาปติโคตมิยา  ธาตี  หุตฺวา วฑฺเฒสิ ฯ  นามโคตฺตโต  ปน  
อป ฺาตา (๑) อโหสิ ฯ สา มหาปชาปติโคตมิยา ปพฺพชิตกาเล   
สยมฺป  ปพฺพชิตฺวา  ป ฺจวีสติ  สวจฺฉรานิ  กามราเคน  อุปทฺทูตา   
อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป  กาล  จิตฺเตกคฺคต  อลภนฺตี  พาหา  
ปคฺคยฺห  กนฺทมานา ธมฺมทินฺนาเถริยา  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  
กาเมหิ  วินิวตฺติตมานสา  กมฺมฏาน คเหตฺวา  ภาวนมนุยุ ฺชนฺตี  
นจิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
        [๔๓๙] ปณฺณวีสติ วสฺสานิ                ยโต ปพฺพชิตา อห   
                        นาจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป  จิตฺตสฺสูปสมชฺฌค ฯ   
                        อลทฺธา เจตโส สนฺตึ        กามราเคนวสฺสุตา   
                        พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺตี  วิหาร ปาวิสึ อห ฯ   
# ๑ สี. อ ฺาตา  ฯ  
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                สา ภิกฺขุนึ อุปาคจฺฉึ        ยา เม สทฺธายิกา อหุ   
                สา เม ธมฺมมเทเสสิ        ขนธฺายตนธาตุโย ฯ   
                ตสฺสา ธมฺม สณิุตฺวาน  เอกมนฺเต อุปาวิสึ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต ฯ   
                เจโตปริจฺจาณ ฺจ (๑) โสตธาตุ วิโสธิตา   
                อิทฺธีป เม สจฺฉิกตา        ปตฺโต เม อาสวกฺขโย   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นาจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺปติ  อจฺฉราฆฏิตมตฺตมฺป ขณ ฯ 
องฺคุลิโผฏนมตฺตมฺป (๒) กาลนฺติ  อตฺโถ ฯ  จิตฺตสฺสูปสมชฺฌคนฺติ   
จิตฺตสฺส  อุปสม  จิตฺเตกคฺค  น  อชฺฌคนฺติ โยชนา น ปฏลิภินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        กามราเคนวสฺสุตาติ  กามคุณสงฺขาเตสุ  วตฺถุกาเมสุ   
ทฬฺหตราภินิเวสิตาย  พหเลน ฉนฺทราเคน ตินฺตจิตฺตา ฯ   
        ภิกฺขุนนิฺติ ธมฺมทินฺนาเถรึ สนฺธาย วทติ ฯ   
        เจโตปรจฺิจาณ ฺจาติ  เจโตปริยาณ ฺจ  วิโสธิตนฺติ   
สมฺพนฺโธ  อธิคตนฺติ อตฺโถ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                อ ฺตราเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________  
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                                วิมลาเถรีคาถาวณฺณนา   
        มตฺตา วณฺเณน รูเปนาติอาทิกา วิมลาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท เวสาลิย  
อ ฺตราย รูปูปชีวินิยา อิตฺถิยา ธีตา หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ 
วิมลาติสฺสา  นาม  อโหสิ ฯ  สา  วยปฺปตฺตา  ตเถว  ชีวิต   
กปฺเปนฺตี  เอกทิวส  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน  เวสาลิย  
ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  เถรสฺส  
วสนฏาน  คนฺตฺวา  เถร  อุทฺทิสฺส  ปโลภนกมฺม  กาตุ  
อารภิ ฯ  ติตฺถิเยหิ  อุยฺโยชิตา  ตถา  อกาสีติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ 
เถโร  ตสฺสา อสุภวิภาวนมุเขน (๑) สนฺตชฺชน กตฺวา โอวาท- 
มทาสิ ฯ ต เหฏา เถรคาถาย (๒) อาคตเมว  ตถา  ปน  เถเรน  
โอวาเท ทินฺเน สา สเวคชาตา หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏเปตฺวา  
สาสเน  ปฏิลทฺธสทฺธา  อุปาสิกา  หุตฺวา  อปรภาเค ภิกฺขุนีสุ  
ปพฺพชิตฺวา ฆเฏนฺตี วายมนฺตี เหตุสมฺปนฺนตาย  นจิรสฺเสว  
อรหตฺต ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทานวเสน   
        [๔๔๐] มตฺตา วณฺเณน รูเปน  โสภคฺเคน ยเสน จ   
                        โยพฺพเนน จุปตฺถทฺธา  อ ฺาสมติม ฺ ิห ฯ   
                        วิภูสิตฺวา อิม กาย  สุจิตฺต พาลลาปน   
                        อฏาสึ เวสิทฺวารมฺหิ  ลุทฺโท ปาสมิโวฑฺฑิย ฯ    
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                ปลนฺธน วิทเสนฺตี                คุยฺห ปกาสิก พหุ   
                อกาสึ วิวิธ มาย                        อุชฌฺคฺฆนฺตี พหุ ชน ฯ   
                สาชฺช ปณฺฑ จรตฺิวาน        มณฺุฑา สงฺฆาฏิปารุตา   
                นสิินฺนา รุกฺขมูลมฺหิ                อวิตกฺกสสฺ ลาภินี ฯ   
                สพฺเพ โยคา สมุจฺฉินฺนา        เย ทิพฺพา เย จ มานสา   
                เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ        สีติภูตามฺหิ นิพฺพุตาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มตฺตา  วณฺเณน  รูเปนาติ  คุณวณฺเณน  เจว  
รูปสมฺปตฺติยา  จ ฯ  โสภคฺเคนาติ  สุภคภาเวน ฯ  ยเสนาติ   
ปริวารสมฺปตฺติยา ฯ  มตฺตา  วณฺณมทรูปมทโสภคฺคมท- 
ปริวารมทวเสน  มท  อาปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ  โยพฺพเนน  จุปตฺถทฺธาติ   
โยพฺพนมเทน  อุปรูปริ  ถทฺธา  โยพฺพนนิมิตฺเตน  อหงฺกาเรน   
อุปตฺถทฺธจิตฺตา อนุปสนฺตมานสา ฯ  อ ฺาสมติม ฺ ิหนฺติ  อ ฺา  
อิตฺถิโย  อตฺตโน  วณฺณาทิคุเณหิ สพฺพถาป  อติกฺกมิตฺวา  ม ฺ ึ  
อห ฯ  อ ฺาส  วา อิตฺถีน วณฺณาทิคุเณ อติม ฺ ึ อติกฺกมิตฺวา  
อม ฺ ึ อวมาน อกาสึ ฯ   
        วิภูสิตฺวา  อิม  กาย  สุจิตฺต  พาลลาปนนฺติ  อิม  นานา- 
วิธอสุจิภริต เชคุจฺฉ  อห  มมาติ  พาลาน  ลาปนโต  วาจนโต  
พาลลาปน มม กาย ฉวิราคกรณเกสฏปนาทินา  สุจิตฺต   
วตฺถาภรเณหิ วิภูสิตฺวา สุมณฺฑิตปสาทิต กตฺวา ฯ อฏาสึ   
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เวสิทฺวารมฺหิ  ลุทฺโท  ปาสมิโวฑฺฑิยาติ  มิคลุทฺโท วิย มิคาน  
พนฺธนตฺถาย ทณฺฑวากราทิมิคปาส  มารสฺส  ปาสภูต  ยถาวุตฺต  
มม  กาย  เวสิทฺวารมฺหิ  เวสิยา ฆรทฺวาเร โอฑฺฑิยิตฺวา  
อฏาสึ ฯ   
        ปลนฺธน  วิทสฺเสนฺตี  คุยฺห  ปกาสิก  พหุนฺติ  อูรุชฆนถน- 
ทสฺสนาทิก  คุยฺห ฺเจว  ปาทชาณุสิราทิก (๑) ปกาส ฺจาติ  คุยฺห  
ปกาสิก ฺจ  พหุ นานปฺปการ ปลนฺธน  อาภรณ  ทสฺเสนฺตี ฯ  
อกาสึ  วิวิธ  มาย  อุชฺฌคฺฆนฺตี  พหุ  ชนนฺติ โยพฺพนมทมตฺต  
พหุ  พาลชน  วิปฺปลมฺเภตุ  หสนฺตี  คนฺธมาลาวตฺถาภรณาทีหิ  
สรีรสภาวปฏิจฺฉาทเนน หสวิลาสภาวาทีหิ (๒) เตหิ จ วิวิธ  
นานปฺปการ ว ฺจน อกาสึ ฯ   
        สาชชฺ  ปณฺฑ  จริตฺวาน  มุณฺฑา  สงฺฆาฏิปารุตา  นิสินฺนา   
รุกฺขมูลมฺหิ อวิตกฺกสฺส  ลาภินีติ  สา  อห  เอว  ปมาทวิหารินี   
สมานา  อชฺช  อิทานิ อยฺยสฺส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  โอวาเท   
ตฺวา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา  หุตฺวา  
ปณฺฑ  จริตฺวาน ภิกฺขาหาร ภุ ฺชิตฺวา นิสินฺนา รุกฺขมูลมฺหิ  
รุกฺขมูเล วิวิตฺตาสเน  นิสินฺนา  ทุติยชฌฺานปาทกสฺส  อคฺคผลสฺส 
อธิคเมน อวิตกฺกสฺส ลาภินี อมฺหีติ โยชนา ฯ   
        สพฺเพ  โยคาติ  กามโยคาทโย  จตฺตาโรป  โยคา ฯ  
# ๑ สี. ปาทชาลนูปุราทิก ฯ  ๒ สี. หาวภาววิลาสาทีหิ ฯ  
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สมุจฺฉินฺนาติ ปมมคฺคาทินา  ยถารห สมฺมเทว อุจฺฉินฺนา  
ปหีนา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                        วิมลาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สีหาเถรีคาถาวณฺณนา   
        อโยนโิสมนสิการาติอาทิกา สีหาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทเฺธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เวสาลิย  
สีหเสนาปติโน ภคินิยา ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺสา  
มาตุลสฺส  นาม  กโรมาติ  สีหาติ  นาม  อกสุ ฯ สา วิ ฺ ุต  
ปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถารา  สีหสฺส  เสนาปติโน  ธมฺเม  เทสิยมาเน 
ต ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺธา  มาตาปตโร  อนุชานาเปตฺวา  
ปพฺพชิ  ปพฺพชิตฺวา  จ  วิปสฺสน อารภิตฺวาป  พหิทฺธา  
ปุถุตฺตารมฺมเณ วิธาวนฺต จิตฺต นิวตฺเตตุ อสกฺโกนฺตี สตฺต  
สวจฺฉรานิ  มิจฺฉาวิตกฺเกหิ  พาธิยมานา  จิตฺตสฺสาท อลภนฺตี  
กึ เม อิมินา ปาปชีวิเตน  อุพฺพนฺธิตฺวา  มริสฺสามีติ  ปาส  
คเหตฺวา รุกฺขสาขาย ลคฺคิตฺวา ต อตฺตโน  กณฺเ  ปฏิมุ ฺจนฺตี   
ปุพฺพาจิณฺณวเสน  วิปสฺสนาย  จิตฺต  อภินีหริ ฯอนฺติมภวิกตาย   
ปาสสฺส พนฺธน คีวฏาเน อโหสิ ฯ  าณสฺส ปริปาก  
# ๑.  ม. กโรมาติ ฯ  
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คตตฺตา สา ตาวเทว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหตฺตปฺปตฺตสมกาลเมว จ ปาสพนฺโธ  
คีวโต มุจฺจิตฺวา วินิวตฺติ ฯ สา อรหตฺเต ปติฏ ิตา อุทานวเสน   
        [๔๔๑] อโยนิโสมนสิการา  กามราเคน อฏฏิตา   
                        อโหส ึอุทฺธตา ปุพฺเพ  จิตฺเต อวสวตฺตินี ฯ   
                        ปรยิุฏ ิตา กิเลเสหิ  สุภส ฺานุวตฺตินี   
                        สม จิตฺตสฺส นาลภึ  ราคจิตฺตวสานุคา ฯ   
                        กิสา ปณฺฑุ วิวณฺณา จ  สตฺต วสฺสานิ จาริห   
                        นาห ทิวา วา รตฺตึ วา  สุข วินฺทึ สุทุกฺขิตา ฯ   
                        ตโต รชชฺุ คเหตฺวาน  ปาวิสึ วนมนฺตร   
                        วรมฺเม อิธ อุพฺพนฺธ  ย ฺจ หีน ปุนาจเร ฯ   
                        ทฬฺหปาส  กริตฺวาน  รกฺุขสาขาย  พนฺธิย   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อโยนิโสมนสิการาติ  อนุปายมนสิกาเรน  อสุเภ  
สุภนฺติ  วิปลลฺาสคฺคาเหน ฯ  กามราเคน  อฏฏิตาติ  กามคุเณสุ   
ฉนฺทราเคน  ปฬิตา ฯ  อโหสึ อุทฺธตา  ปุพฺเพ  จิตฺเต  
อวสวตฺตินีติ  ปุพฺเพ  มม  จิตฺเต  มยฺห วเส อวตฺตมาเน  
อุทฺธตา นานารมฺมเณ วิกฺขิตฺตจิตฺตา อสมาหิตา อโหสึ ฯ   
ปริยุฏ ิตา กิเลเสหิ สุภส ฺานุวตฺตินีติ ปริยุฏานปฺปตฺเตหิ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 125 

                เลมที่  27  สีหาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  125 
 
กามราคาทีหิ กิเลเสหิ  อภิภูตา  รูปาทีสุ  สุภนฺติ  ปวตฺตาย  
กามส ฺาย  อนุวตฺตนสีลา ฯ  สม จิตฺตสฺส  นาลภึ  ราคจิตฺต- 
วสานุคาติ  กามราคสมฺปยุตฺตสฺส  วส  อนุคจฺฉนฺตี ฯ อีสกป  
จิตฺตสฺส สม เจโตสมถ จิตฺเตกคฺคต น ลภึ ฯ  กิสาปณฺฑุ- 
วิวณฺณา  จาติ  เอว  อุกฺกณฺ ิตภาเวน  กิสา  ธมนิสนฺถตคตฺตา  
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา  ตโต  เอว  วิวณฺณา  วิคตฉวิวณฺณา 
จ  หุตฺวา ฯ  สตฺต วสฺสานีติ  สตฺต  สวจฺฉรานิ ฯ  จาริหนฺติ  
จรึ  อห ฯ  นาห  ทิวา  วา  รตฺตึ  วา สุข  วินฺทึ  สุทุกขิฺตาติ  
เอวมห  สตฺตสุ  สวจฺฉเรสุ  กิเลสทกฺุเขน  ทุกฺขิตา เอกทาป  
ทิวา วา รตฺตึ วา สมณสุข น ปฏลิภึ ฯ  ตโตติ  กิเลสปริยุฏาเน 
สมณสุขาลาภภาวโต ฯ  รชฺชุ  คเหตฺวาน  ปาวิสึ  วนมนฺตรนฺติ   
ปาสรชฺชุ  อาทาย  วนนฺตร  ปาวิสึ ฯ กมิตฺถ ปาวิสีติ เจ  
อาห วรมฺเม อิธ  อุพฺพนฺธ  ย ฺจ  หีน  ปุนาจเรติ  ยทห  
สมณธมฺม  กาตุ  อสกฺโกนฺตี หีน คิหิภาว  ปุน  อาจเร  
อาจเรยฺย  อนุติฏเยฺย ฯ ตโต สตคุเณน สหสฺสคุเณน อิมสฺมึ  
วนนฺตเร  อุพฺพนฺธ  พนฺธิตฺวา  มรณ เม วร เสฏนฺติ  
อตฺโถ ฯ อถ จิตฺต วิมุจฺจิ เมติ  ยทา  รุกขฺสาขาย  พนฺธปาส  
คีวาย  ปกฺขิป อถ ตทนนฺตรเมว วุฏานคามินีวิปสฺสนา- 
มคฺเคน  ฆฏิตตฺตา  มคฺคปฏิปาติยา สพฺพาสเวหิ มม จิตฺต  
วิมุจฺจิ วิมุตฺต อโหสีติ ฯ   
                        สีหาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                        สุนฺทรีนนทฺาเถรีคาถาวณฺณนา   
        อาตุร อสุจินฺติอาทิกา สุนฺทรีนนฺทาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร   
กุลเคเห นิพฺพตฺติ ฯ  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  
สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ ฌายินีน อคฺคฏาเน  เปนฺต  
ทิสฺวา  อธิการ  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา กุสล อุปจินนฺตี  
กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี อิมสฺมึ พุทฺธปฺุปาเท  
สกฺยราชกุเล นิพฺพตฺติ  นนฺทาติสฺสา  นาม  อกสุ ฯ  
        อปรภาเค  รูปสมฺปตฺติยา  สุนฺทรนีนฺทา ชนปท- 
กลฺยาณีติ  จ  ป ฺายิตฺถ ฯ  ภทฺทกาปลานี  วิย  ฆนนฺธกาเร   
ทฺวาทสหตฺเถ คพฺเภ ปทีปกิจฺจ นตฺถิ สรีโรภาเสเนว  
โชเตติ ฯ เอตาส สตคุเณน ยโสธรา โสภติ ฯ  
        สา อมฺหาก ภควติ  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  อนุปุพฺเพน  
กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา  นนฺทกุมาร ฺจ  ราหุลกุมาร ฺจ  ปพฺพาเชตฺวา   
คเต  สุทฺโธทนมหาราเช  จ  ปรินิพฺพุเต  มหาปชาปติยา   
โคตมิยา  ราหุลมาตาย  จ  ปพฺพชิตาย  จินฺเตสิ  มยฺห  เชฏภาตา   
จกฺกวตฺติรชฺช ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  โลเก  อคฺคปุคฺคโล  พุทฺโธ 
ชาโต  ปุตฺโตปสฺส  ราหุลกุมาโรป ปพฺพชิ  ภตฺตาป  (๑)  เม  
นนฺทราชา มาตาป มหาปชาปติโคตมี ภคินีป ราหุลมาตา   
# ๑. ย.ุ ภาตา ฯ  
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ปพฺพชิตา  อิทานาห  เคเห  ก ึ กริสฺสามิ ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ 
สา  ภิกฺขุนุปสฺสย คนฺตฺวา  าติสิเนเหน  ปพฺพช ิ โน  สทฺธาย   
ตสฺมา (๑) ปพฺพชิตฺวาป รูป นิสฺสาย อุปฺปนฺนมทา ฯ สตฺถา  
รูป วิวณฺเณติ ครหติ อเนกปริยาเยน รูเป อาทีนว ทสฺเสตีติ  
พุทฺธุปฏาน  น  คจฺฉตีติอาทิ สพฺพ เหฏา อภิรูปนนฺทาย  
วตฺถุสฺมึ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ สตฺถารา  
นิมฺมิต อิตฺถิรปู อนุกฺกเมน ชราภิภูต ทสิฺวา  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  
อนตฺตโต มนสิกโรนฺติยา เถริยา กมฺมฏานาภิมุข จิตฺต  
อโหสิ ฯ ต ทิสฺวา สตฺถา ตสฺสา สปฺปายวเสน ธมฺม เทเสนฺโต   
        [๔๔๒] อาตุร อสุจึ(๒)  ปูตึ  ปสสฺ นนฺเท สมสฺุสย   
                อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ                เอกคฺค สุสมาหิต ฯ   
                ยถา อิท ตถา เอต                ยถา เอต ตถา อิท   
                ทคฺุคนฺธ ปูติก วาติ                พาลาน อภินนฺทิต ฯ   
                เอวเมต อเวกฺขนฺตี                รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา   
                ตโต สกาย ป ฺาย                อภินิพฺพิชฺฌ ทกฺขิสนฺติ   
อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        สา  เทสนานุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ ฯ ตสฺสา อุปริมคฺคตฺถาย  กมฺมฏาน  อาจิกฺขนฺโต  
นนฺเท  อิมสฺมึ  สรีเร  อปปฺมตฺตโกป  สาโร นตฺถ ิมสโลหิตเลปโน   
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ชราทีน วาสภูโต อฏ ิปุ ฺชมตฺโต เอวายนฺติ ทสฺเสตุ   
        อฏ ีน นคร กต                มสโลหิตเลปน   
        ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ        มาโน มกโฺข จ โอหิโตติ   
ธมฺมปเท อิม คาถมาห ฯ   
        สา เทสนาวสาเน อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
        ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺมาน ปารคู   
        อิโต สตสหสฺสมฺหิ  กปฺเป อุปฺปชชฺิ นายโก ฯ   
        โอวาทโก วิ ฺาปโก  ตารโก สพฺพปาณิน   
        เทสนากุสโล พุทฺโธ  ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
        อนุกมปฺโก การุณิโก  หิเตสี สพฺพปาณิน   
        สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ  ป ฺจสีเล ปติฏป ฯ   
        เอว นิรากุล อาสิ  สุ ฺต ติตฺถิเยหิ จ   
        วิจิตฺต อรหนฺเตหิ  วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ   
        รตนานฏป ฺาส  อุคฺคโต โส  มหามุนิ   
        ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส  ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ   
        วสฺสสตสหสฺสานิ  อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
        ตาวตา ติฏมาโน โส  ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
        ตทาห หสวติย  ชาตา เสฏ ิกุเล อหุ   
        นานารตนปชฺโชเต  มหาสุขสมปฺปตา ฯ   
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๑๖๕/๓๔๒ ฯ  
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        อุเปตฺวา ต มหาวีร  อสฺโสสึ ธมฺมเทสน   
        อมต ปรมสฺสาท  ปรมตฺถ นิเวทก ฯ   
        ตทา นมินฺตยิตฺวาน  สสงฺฆ โลกนายก   
        ทตฺวา ตสฺส มหาทาน  ปสนฺนา เสหิ ปาณิภิ ฯ   
        ฌายินีน ภิกฺขุนีน  อคฺคฏาน อปตฺถยึ   
        นิปจฺจ สิรสา วีร  สสงฺฆ โลกนายก ฯ   
        ตทา อทนฺตทมโก  ติโลกสรโณ ปภู   
        พฺยากาสิ นรสุนฺธโร  ลจฺฉเส ต สุปตฺถิต ฯ   
        สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกกฺากกุลสมฺภโว   
        โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
        ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
        นนฺทาติ นาม นาเมน  เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ   
        ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา  ยาวชีว ตทา ชิน   
        เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ  ปจฺจเยหิ วินายก ฯ   
        เตน กมเฺมน สุกเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
        ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
        ตโต จุตา ยามมค  ตโตห ตุสิต คตา   
        ตโต จ นิมฺมานรตึ  วสวตฺติปุร ตโต ฯ   
        ยตฺถ ยตฺถูปปชชฺามิ  ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา   
        ตตฺถ ตตฺเถว ราชูน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
# ๑. สตสหสฺสิโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 130 

        เลมที ่ 27  ป ฺจกนิปาตวณฺณนา  หนา  130 
 
        ตโต จุตา มนุสฺสตฺเต  ราชาน จกฺกวตฺติน   
        มณฺฑลนี ฺจ ราชูน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
        สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน  เทเวสุ มนุเชสุ จ   
        สพฺพตฺถ สุขิตา หุตฺวา  เนกกปฺเปสุ สสรึ ฯ   
        ปจฺฉิเม ภเว สมฺปตฺเต  ปุรสฺม ึ กปลวฺหเย   
        ร ฺโ สุทฺโธทนสฺสาห  ธีตา อาสึ อนินฺทิตา ฯ   
        รสิริว  รูปนึ ทิสฺวา  นนฺทิต อาสิ ต กุล   
        เตน นนฺทาติ เม นาม  สุนฺทรา ปวรา อห ฯ   
        ยุวตีน ฺจ สพฺพาส  กลฺยาณีติ จ วิสฺสุตา   
        ตสฺมิมปฺ นคเร รมฺเม  เปตฺวา ต ยโสธร ฯ   
        เชฏโ ภาตา ติโลกคฺโค  ปจฺฉิโม อรหา ตถา   
        เอกากินี คหฏาห  มาตุยา ปริโจทิตา ฯ   
        สากิยมหฺิ กุเล ชาตา  ปุตฺเต พุทฺธานุชา ตุว   
        นนฺเทนป วินา ภูตา  อคาเร กึ นุ ลจฺฉสิ ฯ   
        ชราวสาน โยพฺพ ฺ  รูป อสุจิสมฺมต   
        โรคนฺตมปจาโรคฺย  ชีวิต มรณนติฺก ฯ   
        อิทมฺป เต สุภ รูป  สสีกนฺต มโนหร   
        ภูสนาน อลงฺการ  สริสิงฺเกตสนฺนิภ (๑)ฯ   
        ปชูิต โลกสารว  นยนาน รสายน   
        ปุ ฺาน กิตฺติชนน  โอกฺกากกลุนนฺทน ฯ   
# ๑. สริิสงฺฆาฏสนิภ ฯ  
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        น  จิเรเนว กาเลน        ชรา สมภิโภสฺสติ   
        ปหาย เคห คารยฺห  จร ธมฺมมนินฺทิเต ฯ   
        สุตฺวาห มาตุ วจน  ปพฺพชึ อนคาริย   
        เทเหน น ตุ จิตฺเตน  รูปโยพฺพนโลลิตา ฯ   
        มหตา จ ปยตฺเตน  ฌานชฺเฌน สร มม   
        กาตุ ฺจ วทเต มาตา  น จาห ตตฺถ อุสฺสุกา ฯ   
        ตโต มหาการุณิโก  ทิสฺวา ม กมลานน   
        นิพฺพินทฺนตฺถ รูปสมฺึ  มม จกฺขุปเถ ชโิน ฯ   
        สเกน อานุภาเวน  อิตฺถึ มาเปสิ โสภน   
        ทสฺสนยี สุรุจิร  มมโตป สุรูปน ึฯ   
        ตมห วิมฺหิตา ทิสฺวา  อติวิมฺหิตเทหินึ   
        จินฺตยึ สผล เมติ  เนตฺตลาภ ฺจ มานุส ฯ   
        ตมห เอหิ สุภเน  เยนตฺโถ ต วเทหิ เม   
        กลุนฺเต นามโคตฺต ฺจ  วท เม ยท ิเต ปย ฯ   
        น ป ฺหกาโล  สุภเน  อุจฺฉงฺเค ม นิเวสย   
        สีทนฺตีว มมงฺคานิ  ปสุปฺปย มุหตฺุตก ฯ   
        ตโต สสี มมงฺเก สา  กตฺวา สยิ สโุสภนา   
        ตสฺสา ลลาเต ปติตา  ลุทฺธา ปรมทารุณา ฯ   
        สห ตสฺสา นิปาเตน  ปฬกา อุปปชฺชถ   
        ปคฺฆรสึุ ปภินฺนา จ  กุณปา ปุพฺพโลหิตา ฯ    
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        สมฺภินนฺ  วทน ฺจาป  กุณปปูติคนฺธิก   
        อุทฺธุมาต วินีล ฺจ  สพฺพ ฺจาป  สรีรก ฯ   
        สา ปเวธิตสพฺพงฺคี  นิสฺสสนฺตี มุหุ มุหุ   
        เวทยนฺตี สก ทุกฺข  กรุณ ปริเทวยิ ฯ   
        ทุกฺเขน ทุกฺขิตา โหมิ  ผุสยนฺตี จ เวทนา   
        มหาทุกเฺข นิมุคฺคมฺหิ  สรณ โหหิ เม สขี ฯ   
        กุห ึวทนโสภนฺเต  กหุินฺเต ตุงฺคนาสิกา   
        ตมฺพพิมฺพวโรฏนฺเต  วทนนฺเต กุหึ คต ฯ   
        กุห ึสสนิิภ  วณฺณ  กมฺพุคีวา กุหึ คตา   
        ทามามาล ฺจ เต กณฺณ  เววณฺณ สมุปาคต ฯ   
        มกลุปทุมาการา  กลสาว  ปโยธรา   
        ปภินฺนา ปูติกุณปา  ทุฏคนฺธชมาคตา ฯ   
        เวทิมชฌฺา ปุถุสฺโสณิ  สุณาว  นตีกิพฺพิสา   
        ชาตา อมชฺฌภริตา  อโห รูป อสสฺสต ฯ   
        สพฺพ สรีรส ฺชาต  ปูติคนฺธ ภยานก   
        สุสานมิว เชคุจฺฉ  รมนฺเต ยตฺถ พาลิยา ฯ   
        ตทา มหาการุณิโก  ภาตา เม โลกนายโก   
        ทิสฺวา สวิคฺคจิตฺต ม  อิมา คาถา อภาสถ ฯ    
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        อาตุร กณุป  ปูตึ  ปสสฺ นนฺเท สมสฺุสย   
        อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ  เอกคฺค สุสมาหิต ฯ   
        ยถา อิท ตถา เอต  ยถา เอต ตถา อิท   
        ทุคฺคนฺธ ปูติก วาติ  พาลาน อภินนฺทิต ฯ   
        เอวเมต อเวกฺขนฺตี  รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา   
        ตโต สกาย ป ฺาย  อภินิพฺพิชฌฺ ทกฺขิส ฯ   
        ตโตห อาสิ สวิคฺคา  สุตฺวา คาถา สุภาสิตา   
        ตตฺรฏ ิตาวห สนฺตี  อรหตฺต อปาปุณึ ฯ   
        ยตฺถ ยตฺถ นิสินฺนาห  ตทา ฌานปรายนา   
        ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ  เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ   
        กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
        นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
        สฺวาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
        ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา จตสฺโส  วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม   
        ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
อุทานวเสน  อาตุร อสุจึ ปูตินฺติอาทินา สตฺถารา เทสิตาหิ  
ตีหิ คาถาหิ สทฺธึ    
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        [๔๔๒] ตสฺสา เม อปฺปมตฺตาย  วิจินนฺติยา โยนิโส   
                        ยถาภูต อย กาโย  ทิฏโ สนฺตรพาหิโร ฯ   
                        อถ นิพฺพินฺทห กาเย  อชฺฌตฺต ฺจ วิรชฺชห   
                        อปฺปมตฺตา วิสยุตฺตา  อุปสนฺตามฺหิ นิพฺพุตาติ   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอวเมต  อเวกฺขนฺตี  รตฺตินฺทวิมตนฺทิตา  ตโต  สกาย   
ป ฺาย  อภินิพฺพิชฺฌ  ทกฺขิสนฺติ  เอต อาตุราทิสภาว กาย  
เอว ยถา อิท ตถา เอตนฺติอาทินา  วุตฺตปฺปกาเรน  รตฺตินฺทิว   
สพฺพกาล  อตนฺทิตา  หุตฺวา  ปรโตโฆสเหตุก สุตฺตมยาณ   
มุ ฺจิตฺวา  ตโต  ต  นิมิตฺต  อตฺตนิ  สมฺภูตตฺตา  สกาย ภาวนา- 
มยาย ป ฺาย  ยาถาวโต  ฆนวินิพฺโภคกรเณน  อภินิพฺพิชฺฌ  
กถ นุ โข ทกขิฺส ปสฺสิสฺสนฺตี อาโภคปุเรจาริเกน  
ปุพฺพภาคาณจกฺขุนา อเวกฺขนฺตี วิจินนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เตนาห  ตสฺสา  เม  อปฺปมตฺตายาติอาทึ ฯ  ตสฺส  
อตฺโถ  ตสฺสา  เม สติ  อวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺตาย  โยนิโส  
อุปาเยน  อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสนาป ฺาย  วิจินนฺติยา อย   
ขนฺธป ฺจกสงฺขาโต  กาโย  สสนฺตานปรสนฺตานวิภาคโต  สนฺตร- 
พาหิโร ยถาภูต ทิฏโ ฯ   
        อถ  ตถา  ทสฺสนโต  ปจฺฉา  นิพฺพินฺทห  กาเย   
วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  อตฺตภาเว  นิพฺพินฺทึ ฯ วิเสสโต ว  
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อชฺฌตฺตสนฺตาเน  วิรชฺช ิ วิราค อาปชฺชึ ฯ อห  ยถาภูตาย   
อปฺปมาทปฏิปตฺติยา  มตฺถกปฺปตฺติยา  อปฺปมตฺตา  สพฺพโส  
สโยชนาน สมุจฺฉินฺนตฺตา วิสยุตฺตา อุปสนฺตา จ นิพฺพุตา  
จ อมฺหีติ ฯ   
                สนฺุทรีนนทฺาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        นนฺทุตฺตราเถรีคาถาวณฺณนา   
        อคฺคึ จนฺท ฺจาติอาทิกา นนฺทุตฺตราย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กรุุรฏเ   
กมฺมาสธมฺมนิคเม (๑) พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  เอกจฺจานิ   
วิชฺชาฏานานิ  สิปฺปายตนานิ  จ  อุคฺคเหตฺวา นิคณฺปพฺพชฺช  
อุปคนฺตฺวา  วาทปฺปสุตา  ชมฺพุสาข  คเหตฺวา  ภทฺทากุณฺฑลเกสา 
วิย  ชมฺพุทีปตเล  วิจรนฺตี มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  
ป ฺห ปุจฺฉิตฺวา ปราชย ปตฺตา เถรสฺส โอวาเท ตฺวา  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺตี  นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ  
อรหตฺต ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทานวเสน   
        [๔๔๓] อคฺคึ จนฺท ฺจ สูริย ฺจ  เทวตา จ นมสฺสิห   
                        นทีติตฺถานิ คนฺตฺวาน  อุทก โอรุหามิห ฯ   
# ๑ สี. ยุ. กมมฺาสทมฺมนิคเม ฯ   
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                        พหูวตฺตสมาทานา  อฑฺฒ สีสสฺส โอลิขึ   
                        ฉมาย เสยฺย กปฺเปมิ  รตฺตึ ภตฺต น ภุ ฺชิห ฯ   
                        วิภูสามณฺฑนรตา  นฺหาปนุจฺฉาทเนหิ จ   
                        อุปกาสึ อิม กาย  กามราเคน อฏฏิตา ฯ   
                        ตโต สทฺธ ลภิตฺวาน  ปพฺพชึ อนคาริย   
                        ทิสฺวา กาย ยถาภูต  กามราโค สมูหโต ฯ   
                        สพฺเพ ภวา สมุจฺฉินฺนา  อิจฺฉา จ ปตฺถนาป จ   
                        สพฺพโยควิสยุตฺตา  สนฺตึ ปาปุณิ เจตโสติ   
อิมา ป ฺจ คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อคฺคึ  จนฺท ฺจ สูริย ฺจ เทวตา จ นมสฺสิหนฺติ  
อคฺคิปฺปมุขา  เทวาติ อินฺทาทีน  เทวาน  อาราธนตฺถ อาหุตึ  
ปคฺคเหตฺวา อคฺคิ ฺจ มาเส มาเส สุกฺกปกฺขสฺส  ทุติยาย  
จนฺท ฺจ  ทิวเส  ทิวเส  สาย  ปาต  สรูิย ฺจ  อย ฺจ  ปริหร (๒)  
หิร ฺคพฺภาทโย  เทวตาป  วิสุทฺธิมคฺค  คเวสนฺตี  นมสฺสิห  
นมการ  อกาสึ ฯ นทีติตฺถานิ  คนฺตฺวาน  อุทก  โอรุหามิหนฺติ   
คงฺคาทีน  นทีน  สุปติฏานิ ปูชาติตฺถานิ  อุปคนฺตฺวา  สาย  
ปาต  อุทก  โอตรามิ  อุทเก  นิมฺมชฺุชิตฺวา องฺคสิ ฺจน (๓) กโรมิ ฯ   
        พหูวตฺตสมาทานาติ  ป ฺจ  ตปตปฺปนาทิ(๔)พหุวิธวตฺต- 
สมาทานา ฯ  คาถาสุขตฺถ หิ  พหูติ  ทีฆกรณ ฯ  อฑฺฒ  สีสสฺส   
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โอลิขินฺติ  มยฺห  สีสสฺส  อฑฺฒเมว  มุณฺเฑมิ ฯ เกจิ  อฑฺฒ  
สีสสฺส  โอลขิินฺติ  เกสกลาปสฺส  อฑฺฒ  ชฏาพนฺธนวเสน  
พนฺธิตฺวา อฑฺฒ วิสฺสชฺเชสินฺติ อตฺถ วทนฺติ ฯ ฉมาย เสยฺย  
กปฺเปมีติ ถณฺฑิลสายินี หุตฺวา อนนฺตรหิตาย  ภูมิยา  สยามิ ฯ 
รตฺตึ  ภตฺต  น  ภุ ฺชิหนฺติ  รตฺตุปรตา  หุตฺวา รตฺติย โภชน  
น ภุ ฺชึ ฯ   
        วิภูสามณฺฑนรตาติ  จิร  กาล  อตฺตกิลมถานุโยเคน  กิลนฺต- 
กายา เอว สรีรสฺส กลิมเนน  นตฺถ ิ ป ฺาสุทฺธิ ฯ  สเจ  
ปน  อินฺทฺริยาน  โตสนวเสน  สรรีสฺส ตปฺปเนน สุทฺธิ  สิยาติ   
มนฺตฺวา  อิม  กาย  อนุคฺคณฺหนฺตี  วิภูสาย  มณฺฑเน  จ  
รตา วตฺถาลงฺกาเรหิ  อลงฺกรเณ  คนฺธมาลาทีหิ  มณฺฑเน  จ  
อภิรตา ฯ  นหฺาปนุจฺฉาทเนหิ  จาติ  ปเรหิ  สมฺพาหนาทีนิ  
กาเรตฺวา นฺหาปเนน อุจฺฉาทเนน จ ฯ อุปกาสึ อิม กายนฺติ  
อิม  มม  กาย  อนุคฺคณฺหึ  สนฺตปฺเปสึ ฯ  กามราเคน  อฏฏิตาติ  
เอว กายทฬฺหี (๑) พหุลา  หุตฺวา  อโยนิโสมนสิการปจฺจยา   
ปริยุฏ ิเตน  กามราเคน  อฏฏิตา  อภิณฺห อุปทฺทุตา อโหสึ ฯ   
        ตโต  สทฺธ  ลภิตฺวานาติ  เอว  สมาทินฺนวตานิ  ภินฺทิตฺวา   
กายทฬฺหีพหุลา วาทปฺปสุตา  หุตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจรนฺตี  
ตโต  ปจฺฉา อปรภาเค มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  สนฺติเก   
ลทฺโธวาทานุสาสนา  สทฺธ  ปฏิลภิตฺวา ฯ  ทิสฺวา  กาย ยถาภูตนฺติ   
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สห  วิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย  อิม  มม  กาย  ยถาภูต  ทิสฺวา   
อนาคามิมคฺเคน  สพฺพโส  กามราโค  สมูหโต ฯ  ตโต  ปร   
อคฺคมคฺเคน สพฺเพ ภวา สมุจฺฉินฺนา อิจฺฉา  จ  ปตฺถนาป  
จาติ  ยา  ปจฺจุปฺปนฺนวิสยาภิลาสสงฺขาตา  อิจฺฉา  จ  อายติ- 
ภวาภิลาสสงฺขาตา  ปตฺถนาป  สพฺเพ  ภวาป  สมุจฺฉินฺนาติ  
โยชนา ฯ  สนฺตึ  ปาปุณึ(๑)  เจตโสติ อจฺจนฺต สนฺตึ อรหตฺตผล  
ปาปุณึ อธิคจฺฉินฺติ อตฺโถ ฯ   
                        นนฺทุตฺตราเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                มิตฺตากาฬี(๒)เถรีคาถาวณฺณนา   
        สทฺธาย ปพฺพชิตฺวานาติอาทิกา มิตฺตากาลิยา เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อิมสฺม ึ พุทฺธุปฺปาเท  กรุุรฏเ  
กมฺมาสธมฺมนิคเม  พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺตา  
มหาสติปฏานเทสนาย  ปฏิลทฺธสทฺธา  ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตฺวา  
สตฺต  สวจฺฉรานิ  ลาภสกกฺารคิทฺธิกา  สมณธมฺม  กโรนฺตี  ตตฺถ  
ตตฺถ วิจริตฺวา  อปรภาเค  โยนิโสมนสิกาเรน  อุปฺปชฺชนฺตี  
สเวคชาตา หุตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา  นจิรสฺเสว  สห  
# ๑. ม. ปาปณิุ ฯ  ๒. ม. มิตฺตกาลี... ฯ  
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ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
        [๔๔๔] สทฺธาย ปพฺพชิตฺวาน  อคารสฺมานคาริย   
                        วิจรึห เตน เตน                ลาภสกฺการอุสฺสุกา ฯ   
                        ริ ฺจิตฺวา ปรม อตฺถ        หีนมตฺถ อเสวิห   
                        กิเลสาน วส คนฺตฺวา  สาม ฺตฺถ น พุชฺฌิห ฯ   
                        ตสฺสา เม อหุ สเวโค  นิสินฺนาย วิหารเก   
                        อุมฺมคฺคปฏิปนฺนามฺหิ  ตณฺหาย วสมาคตา ฯ   
                        อปฺปก ชีวิต มยฺห        ชรา พฺยาธิ จ มทฺทติ   
                        ปุราย ภิชชฺติ กาโย        น เม กาโล ปมชฺชิตุ ฯ   
                        ยถาภูตมเวกฺขนฺตี        ขนฺธาน อุทยพฺพย   
                        วิมุตฺตจิตฺตา อุฏาสึ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วิจรึห  เตน  เตน  ลาภสกกฺารอุสฺสุกาติ  ลาเภ  
จ สกฺกาเร จ อุสฺสุกา  ยุตฺตปฺปยุตฺตา  หุตฺวา  เตน  เตน   
พาหุสจฺจธมฺมกถาทินา  ลาภุปฺปาทเหตุนา  วิจรึ อห ฯ   
        ริ ฺจิตฺวา  ปรม  อตฺถนฺติ  ฌานวิปสฺสนามคฺคผลาทึ  อุตฺตม  
อตฺถ  ชหิตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  หีนมตฺถ  อเสวิหนฺติ  จตุปจฺจย- 
สงฺขาตอามิสภาวโต  หีน  ลามก  อตฺถ อโยนิโส ปรเิยสนาย  
อเสวึ  อห ฯ กิเลสาน วส คนฺตฺวาติ มานมทตณฺหาทีน กิเลสาน   
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วส  อุปคนฺตฺวา ฯ  สาม ฺตฺถ  น  พุชฌฺิหนฺติ  สมณกิจฺจ  น  
พุชฺฌึ  น  ชานึ อห ฯ   
        นิสินฺนาย  วิหารเกติ มม วสนฏาเน โอวรเก (๑) นิสินฺนาย  
อหุ สเวโค ฯ กถนฺติ  เจ  อาห อุมฺมคฺคปฏิปนฺนามฺหีติ ฯ  
ตตฺถ อุมฺมคฺคปฏิปนฺนามฺหีติ ยาวเทว อนุปาทาย ปรินิพฺพา- 
นตฺถมิท  สาสน  ตตฺถ  สาสเน ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏาน  
อมนสิกโรนตีฺ ตสฺส อุมฺมคฺคปฏิปนฺนา อมฺหีติ ฯ ตณฺหาย  
วสมาคตาติ ปจฺจยุปฺปาทนตณฺหาย วส อุปคตา ฯ   
        อปฺปก  ชีวิต  มยฺหนฺติ  ปริจฺฉินฺนกาลา  วชชฺิตโต  
พหูปทฺทวโต จ มม ชีวิต อปฺปก [๒]  ลหุก ฯ  ชรา  พฺยาธิ  
จ  มทฺทตีติ  ต ฺจ  สมนฺตโต  อาปติตฺวา  นิปฺโปเถนตฺา  ปพฺพตา  
วิย  ชรา  จ  พฺยาธิ  จ  มททฺติ  นิมฺมถติ ฯ  มทฺทเรติป  ปาโ ฯ 
ปุราย  ภิชชฺติ  กาโยติ  อย  กาโย ภิชฺชติ ปุรา (๓)ฯ  
ยสฺมา ตสฺส เอกสิโก เภโท ฯ ตสฺมา  น  เม  กาโล  ปมชชฺิตุ  
อย  กาโล  อฏกฺขณวชฺชโิต นวโม ขโณ  โส ปมชชฺิตุ  
น ยุตฺโตติ ฯ ตสฺสาหุ สเวโคติ โยชนา ฯ   
        ยถาภูตมเวกฺขนฺตีติ  เอว ชาตสเวคา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา  
อนิจฺจาทิมนสิกาเรน ยถาภูต  อเวกฺขนฺตี ฯ  ก ึ อเวกขฺนฺตีติ  อาห   
ขนฺธาน  อุทยพฺพยนฺติ ฯ อวิชฺชาสมุทยา  รูปสมุทโยติอาทินา    
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สมป ฺาสปฺปเภทาน  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  อุปฺปาท- 
นิโรธ ฺจ  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย  อเวกฺขนฺตี  วิปสฺสน อุสฺสุกฺกา- 
เปตฺวา  มคฺคปฏิปาติยา  สพฺพโส  กิเลเสหิ  จ  ภเวหิ  จ  วิมุตฺตจิตฺตา  
อุฏาสึ ฯ อุภโต  อุฏาเนน  มคฺเคน  ภวตฺตยโต  จาติ  (๑)   
วุฏ ิตา  อโหสึ ฯ  เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                        มิตฺตากาฬีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________________ 
                                สกลุาเถรีคาถาวณฺณนา   
        อคารสฺมึ วสนฺตีหนฺติอาทิกา สกุลาย เถริยา คาถา ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  
อานนฺทสฺส  ร ฺโ  ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตา ฯ สตฺถุ  เวมาติกภคินี   
นนฺทาติ  นาเมน ฯ  สา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา เอกทิวส  สตฺถุ  สนฺติเก  
ธมฺม  สุณนฺตี  สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ ทิพฺพจกฺขุกาน อคฺคฏาเน   
เปนฺต  ทิสฺวา  อุสฺสาหชาตา  อธิการกมฺม  กตฺวา สยมฺป  
ต านนฺตร ปตฺเถนฺตี  ปณิธานมกาสิ ฯ  สา  ตตฺถ  ยาวชีว  
พหุ อุฬาร กสุลกมฺม กตฺวา เทวโลเก นพฺิพตฺติตฺวา  อปราปร   
สุคตีสุเยว  สสรนฺตี  กสฺสปสฺส ภควโต กาเล พฺราหฺมณกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  เอกจารินี เอกทิวส  
เตล ภิกฺขาย  อาหิณฺฑิตฺวา  เตล  ลภิตฺวา  เตน เตเลน สตฺถุ   
# ๑. ย.ุ ภวตฺตยโตป ฯ  
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เจติเย สพฺพรตฺตึ ทีปปูช อกาสิ ฯ  สา  ตโต  จุตา  ตาวตึเส   
นิพฺพตฺติตฺวา  สุวิสุทฺธทิพฺพจกฺขุกา  หุตฺวา เอกพุทฺธนฺตร  เทเว- 
สุเยว สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล  
นิพฺพตฺติ  สกุลาติสฺสา  นาม  อโหส ิฯ  สา  วิ ฺ ุต ปตฺตา  
สตฺถุ เชตวนปฏิคฺคหเณ ปฏิลทฺธสทฺธา  อุปาสิกา  หุตฺวา  
อปรภาเค อ ฺตรสฺส ขีณาสวตฺเถรสฺส สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา   
ส ฺชาตสเวคา ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา ฆเฏนฺตี  
วายมนฺตี นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ  กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                หติาย สพฺพสตฺตาน  สุขาย วทต วโร   
                อตฺถาย ปุริสาช ฺโ  ปฏปินฺโน สเทวเก ฯ   
                ยสคฺคปฺปตฺโต สิริมา  กิตฺติวณฺณคโต ชิโน   
                ปชูิโต สพฺพโลกสฺส  ทิสา สพฺพาสุ วิสฺสุโต ฯ   
                อุตฺติณฺณวิจิกิจฺโฉ โส  วีติวตฺตกถกโถ   
                สมฺปุณฺณมนสงฺกปฺโป  ปตฺโต สมฺโพธิมตฺุตม ฯ   
                อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส  อุปฺปาเทตา นรุตฺตโม   
                อนกฺขาต ฺจ อกฺขาสิ  อส ฺชาต ฺจ ส ฺชนี ฯ   
                มคฺค ฺ ู จ มคฺควิทู  มคฺคกฺขายี นราสโภ   
                มคฺคสฺส กุสโล สตฺถา  สารถีน วรุตฺตโม ฯ   
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๑๖๔/๓๓๙ ฯ    
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                มหาการุณิโก นาโถ        ธมฺม เทเสติ นายโก   
                นมิุคฺเค กามปงฺกมฺหิ        สมุทฺธรติ ปาณิโน  ฯ   
                ตทาห หสวติย  ชาตา ขตฺติยนนฺทนา   
                สรุูปา สธนา จาป  ทยิตา จ สิรีมตี ฯ   
                อานนฺทสฺส มหาร ฺโ  ธีตา ปรมโสภนา   
                เวมาตา ภคินี จาป  ปทุมุตฺตรนามิโน ฯ   
                ราชก ฺาหิ สหิตา  สพฺพาภรณภูสิตา   
                อุปาคมฺม มหาวีร  อสฺโสสึ ธมฺมเทสน ฯ   
                ตทา หิ โส โลกวิทู  ภิกฺขุนึ ทิพฺพจกฺขุก   
                จตุปริสาย มชฺเฌ (๑)  อคฺคฏาเน เปสิ ต ฯ   
                สณิุตฺวา ตมห หฏา  ทาน ทตฺวาน สตฺถุโน   
                ปูเชตฺวาน จ สมฺพุทฺธ  ทิพฺพจกฺขุ อปตฺถยึ ฯ   
                ตโต อโวจ ม สตฺถา  นนฺเท ลจฺฉสิ ปตฺถิต   
                ปทีปธมฺมทานาน  ผลเมต สุนิจฺฉิต ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                สกุลาติ จ  โคตฺเตน  เหสฺสสิ  สตฺถุสาวิกา ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
# ๑ ม.  กิตฺตย ปริสา มชฺเฌ ฯ  
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                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป  พฺรหฺมพนฺธุมหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                ปริพฺพาชกินี อาสึ  ตทาห เอกจารินี   
                ภิกฺขาย วิจริตฺวาน  อลภึ เตลมตฺตก ฯ   
                เตน ทีป ปทีเปตฺวา  อุปฏ ึ สพฺพสวร   
                เจติย ทิปทคฺคสฺส  วิปฺปสนเฺนน เจตสา ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ  ตสฺส กมมฺสฺส วาหสา   
                ส ฺชลนฺติ  มหาทีปา  ตตฺถ ตตฺถ คตาย เม ฯ   
                ติโรกุฑฺฑ  ติโรเสล  สมติคฺคยฺห ปพฺพต   
                ปสฺสามห ยทิจฺฉามิ  ทีปทานสฺสิท ผล ฯ   
                วิสุทฺธนยนา โหมิ  ยสสา ปชฺชลามห   
                สทฺธา ป ฺวตี  เจว  ทีปทานสฺสิท ผล ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  ชาตา วิปฺปกุเล อห   
                ปหูตธนธ ฺมฺหิ  มุทิเต ราชปูชิเต ฯ   
                อห สพฺพงฺคสมฺปนฺนา  สพฺพาภรณภูสิตา   
                ปรุปฺปเวเส สุคต  วาตปาเน  ิตา อห ฯ   
                ทสิฺวา ชลนฺต ยสสา  เทวมนุสฺสสกฺกต   
                อนุพฺย ฺชนสมฺปนฺน  ลกฺขเณหิ วิภูสิต ฯ    
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                อุทคฺคจิตฺตา สุมนา  ปพฺพชชฺ สมโรจยึ   
                นจิเรเนว กาเลน  อรหตฺต อปาปุณึ ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                ปรจิตฺตานิ ชานามิ  สตฺถุสาสนการิกา ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ  วิสุทธฺาสึ สุนิมฺมลา ฯ   
                ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา  กต พุทฺธสฺส สาสน   
                โอหิโต ครุโก ภาโร  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
                ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา  อคารสฺมานคาริย   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                ตโต มหาการุณิโก  เอตทคฺเค เปสิ ม   
                ทพฺิพจกฺขุกาน อคฺคา  สกุลาติ นรุตฺตโม ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  กตาธิการตาย  ทิพฺพจกฺขุาเณ   
จิณฺณวสี  อโหสิ ฯ  เตน  น  สตฺถา  ทพฺิพจกฺขุกาน  ภิกฺขุนีน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 146 

                เลมที่  27  ป ฺจกนิปาตวณฺณนา  หนา  146 
 
อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  สา  อตฺตโน ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ปติโสมนสฺสชาตา อุทานวเสน   
        [๔๔๕] อคารสฺมึ วสนฺตีห  ธมฺม สุตฺวาน ภิกฺขุโน   
                        อทฺทส วิรช ธมฺม  นิพฺพาน ปทมจฺจุต ฯ   
                        สาห ปุตฺต ธีตร ฺจ  ธนธ ฺ ฺจ ฉฑฺฑิย   
                        เกเส เฉทาปยิตฺวาน  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
                        สิกฺขมานา อห สนฺตี  ภาเวนฺตี มคฺคม ฺชส   
                        ปหาสึ ราคโทส ฺจ  ตเทกฏเ จ อาสเว ฯ   
                        ภิกฺขุนี อุปสมฺปชฺช  ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ   
                        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต  วิมล สาธุภาวิต ฯ   
                        สงฺขาเร ปรโต ทิสฺวา  เหตุชาเต ปโลกิเน   
                        ปหาสึ อาสเว สพฺเพ  สีติภูตามฺหิ นิพฺพุตาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อคารสฺมึ  วสนฺตีห  ธมฺม  สุตฺวาน ภิกฺขุโนติ อห  
ปุพฺเพ อคารมชฺเฌ วสมานา  อ ฺตรสฺส  ภินฺนกิเลสสฺส ภิกฺขุโน  
สนฺติเก จตุสจฺจคพฺภ ธมฺมกถ สุตฺวา ฯ อทฺทส  วิรช  ธมฺม   
นิพฺพาน  ปทมจฺจุตนฺติ  ราครชาทีน  อภาเวน วิรช วานโต  
นิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพาน (๑)สุขาธิคมเหตุตาย ปท จวนาภาวโต (๒) 
อจฺจุตนฺติ  จ ลทฺธนาม อสงฺขต ธมฺม สหสฺสนยปฏมิณฺฑิเตน  
# ๑ ม. จวนาภาวโต  อธิคตาน อจฺจุติเหตุตาย จ นิพฺพาน  
# อจฺจุต  ปทนฺติ  จ  ลทฺธนาม  อสงฺขิตธมฺม ฯ 
# ๒. ส.ียุ. มจฺจุนาภาวโต ฯ  
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ทสฺสนสงฺขาเตน ธมฺมจกฺขุนา อทฺทส ปสฺสึ ฯ   
        สาหนฺติ สา อห วุตฺตปฺปกาเรน โสตาปนฺนา โหมิ ฯ   
สิกฺขมานา  อห  สนฺตีติ  อห สิกฺขมานาว สมานา ปพฺพชิตฺวา  
วสฺเส อปริปุณฺเณ เอว ฯ  ภาเวนฺตี  มคฺคม ฺชสนฺติ  มชฺฌิม- 
ปฏิปตฺติภาวโต  อ ฺชส  อุปริมคฺค อุปฺปาเทนฺตี ฯ  ตเทกฏเ 
จ  อาสเวติ ราคโทเสหิ สหเชกฏเ ปหาเนกฏเ จ ตติย- 
มคฺควชฺเฌ อาสเว ปหาสึ สมุจฺฉินฺทึ ฯ   
        ภิกฺขุนี  อุปสมฺปชฺชาติ  วสฺเส ปรปิุณฺเณ อุปสมฺปชฺชิตฺวา  
ภิกฺขุนี หุตฺวา ฯ วิมลนฺติ  อภิชฺฌาทีหิ  (๑)  อุปกฺกิเลเสหิ  วิมุตฺตตาย  
วิคตมล สาธูติ สกฺกจฺจ สมฺมเทว  ภาวิต สาธูหิ วา พุทฺธาทีหิ  
ภาวิต อุปฺปาทิต ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สงฺขาเรติ  เตภูมกสงฺขาเร ฯ  ปรโตติ  อนตฺตโต ฯ  เหตุชาเตติ  
ปจฺจยุปฺปนฺเน ฯ  ปโลกิเนติ  ปลชฺุชนสภาเว  ปภงฺคุเณ  (๒) ป ฺา- 
จกฺขุนา  ทิสฺวา ฯ  ปหาสึ  อาสเว  สพฺเพติ  อคฺคมคฺเคน  อวสิฏเ   
สพฺเพป  อาสเว  ปชหึ  เขเปสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                        สกลุาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อวิชชฺาทีหิ ฯ  ๒.  สี. ปภงฺคุเร ฯ ยุ. ปภงฺคุเรน ฯ  
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                                โสณาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ทส ปุตฺเต วิชายิตฺวาติอาทิกา โสณาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  
สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ อารทฺธวีริยาน  ภิกฺขุนีน  
อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม กตฺวา สยมฺป  
ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุตา   
กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  
สาวตฺถิย กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา  ปติกุล  คตา  ทส   
ปุตฺตธีตโร  ลภิตฺวา  พหุปุตฺติกาติ ป ฺายิตฺถ ฯ สา สามิเก  
ปพฺพชิเต วยปฺปตฺเต ปุตฺตธีตโร ฆราวาเส ปติฏาเปตฺวา สพฺพ  
ธน ปุตฺตาน วิภชิตฺวา  (๑)  อทาสิ  น  กิ ฺจิ  อตฺตโน  เปสิ ฯ  
ต  ปุตฺตา จ ปุตฺตภริยา  จ กติปาหเมว  อุปฏหิตฺวา  ปริภว  
อกสุ ฯ  สา  กึ  มยฺห  อิเมหิ ปริภวาย (๒)  ฆเร วสนฺติยาติ  
ภิกฺขุนิโย  อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ต ภิกฺขุนิโย  
ปพฺพาเชสุ ฯ  สา  ลทฺธูปสมฺปทา  อห  มหลฺลิกากาเล   
ปพฺพชิตฺวา  อปฺปมตฺตาย  ภวิตพฺพนฺติ  ภิกฺขุนีน  วตฺตปฏิวตฺต  
กโรนฺตี สพฺพรตฺตึ สมณธมฺม กริสฺสามีติ เหฏาปาสาเท  
เอกถมฺภ  หตฺเถน  คเหตฺวา ต อวิชหมานา สมณธมฺม กโรนฺตี   
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จงฺกมมานาป อนฺธกาเร  าเน  รุกฺขาทีสุ  ยตฺถ กตฺถจิ เม  
สีส ปฏิห ฺเยฺยาติ รุกฺข หตฺเถน คเหตฺวา ต อวิชหมานาว   
สมณธมฺม  กโรติ ฯ  ตโต  ปฏาย  สา  อารทฺธวีริยตาย  ปากฏา   
อโหสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  าณปริปาก  ทิสฺวา  คนธฺกุฏิย  
นิสินฺโนว โอภาส ผริตฺวา สมฺมุเข นิสินฺโน วิย อตฺตาน  
ทสฺเสตฺวา   
                โย จ วสฺสสต ชเีว  อปสฺส ธมฺมมุตฺตม   
                เอกาห ชีวิต เสยฺโย  ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตมนฺติ   
คาถ อภาสิ ฯ สา คาถาปริโยสาเน อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)  
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ        กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทา เสฏ ิกุเล ชาตา  สุขิตา สชชฺิตา (๒) ปยา   
                อุเปตฺวา ต มุนิวร        อสฺโสสึ มธุร วจ ฯ   
                อารทฺธวีริยานคฺค        วณฺเณติ ภิกฺขุนึ ชิโน   
                ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา  การ กตฺวาน สตฺถุโน ฯ   
                อภิวาทิย สมฺพุทฺธ        ต าน ปตฺถยึ ตทา   
                อนุโมทิ มหาวีโร        สิชฌฺต ปณิธี ตว ฯ   
                สตสหสฺเส อิโต(๓) กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
# ๑  ขุ. อป. ๓๓/๑๖๖/๓๔๘ ฯ   
# ๒. ม. ปชูิตา ฯ  ๓. ม. สตสหสฺสิโตฯ  
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                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                โสณาติ นาม นาเมน  เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ   
                ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา  ยาวชีว ตทา ชิน   
                เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ  ปจฺจเยหิ วินายก ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  ชาตา เสฏ ิกุเล อห   
                สาวตฺถิย ปุรวเร  อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ   
                ยทา จ โยพฺพน ปตฺตา  คนฺตฺวา ปติกุล อห   
                ทส ปุตฺตานิ อชนึ  สุรูปานิ วิเสสโต ฯ   
                สุเข  ิตา จ เต สพฺเพ  ชนเนตฺตมโนหรา   
                อมิตฺตานมฺป รุจิตา  มม ปเคว เต ปยา ฯ   
                ตโต มยฺห อกามาย  ทสปุตฺตปุรกฺขโต   
                ปพฺพชิตฺถ ส เม ภตฺตา  เทวเทวสฺส สาสเน ฯ   
                ตเทกิกา วิจินฺเตสึ  ชีวิเตนาลมตฺถุ เม   
                จตฺตาย  ปติปุตฺเตหิ  วุฑฺฒาย จ  วรากิยา ฯ   
                อหมฺป ตตฺถ คจฺฉิสฺส  สมฺปตฺโต ยตฺถ เม ปติ   
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
                ตโต มม  ภิกฺขุนโิย  เอก ภิกฺขุนุปสฺสเย   
                วิหาย ค ฺฉุโมวาท  ตาเปหิ อุทก อิติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 151 

                เลมที่  27  โสณาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  151 
 
                ตทา อุทกมาหิตฺวา  โอกิริตฺวาน กุมฺภิยา   
                จุลเฺล เปตฺวา อาสีนา  ตโต จิตฺต สมาทหึ ฯ   
                ขนฺเธ อนิจฺจโต ทิสฺวา  ทุกขฺโต จ อนตฺตโต   
                เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ  อรหตฺต อปาปุณึ ฯ   
                ตทาคนฺตฺวา ภิกฺขุนิโย  อุโณฺหทกมปุจฺฉิสุ   
                เตโชธาตุ อธิฏาย  ขิปฺป สนฺตาปยึ ชล ฯ   
                วิมฺหิตา ตา ชินวร  เอตมตฺถมสาวยุ   
                ต สุตฺวา มุทิโต นาโถ  อิม คาถ อภาสถ ฯ   
                โย จ วสฺสสต ชเีว  กุสีโต หนีวีริโย   
                เอกาห ชีวิต เสยฺโย  วีริยารภโต ทฬฺห ฯ   
                อาราธิโต มหาวีโร  มยา สปฺุปฏิปตฺติยา   
                อารทฺธวีริยานคฺค  มมาห ส มหามุนิ ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  น  ภควา  ภิกฺขุนิโย  ปฏิปาติยา  านนฺตเร  เปนฺโต   
อารทฺธวีริยาน  ภิกฺขุนีน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ สา เอกทิวส   
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อตฺตโน ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทานวเสน   
        [๔๔๖]ทส ปุตฺเต วิชายิตฺวา  อสฺมึ รูปสมุสฺสเย   
                ตโตห ทุพฺพลา ชิณฺณา  ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมึ ฯ   
                สา เม ธมฺมมเทเสสิ  ขนฺธายตนธาตุโย   
                ตสฺสา ธมฺม สณิุตฺวาน  เกเส เฉตฺวาน ปพฺพชึ ฯ   
                ตสฺสา เม สิกฺขมานาย  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ยตฺถ เม วุสิต ปุเร ฯ   
                อนิมิตฺต ฺจ ภาเวมิ  เอกคฺคา สุสมาหิตา   
                อนนฺตราวิโมกฺขาสึ  อนุปาทาย นิพฺพุตา ฯ   
                ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตา  ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา   
                ธ ิตวตฺถุ ชเร ชมฺเม  นตฺถิ ปนุพฺภโวติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  รปูสมุสฺสเยติ รูปสงฺขาเต สมุสฺสเย ฯ อย หิ  
รูปสทฺโท จกขฺุ ฺจ ปฏิจฺจ รูเป  จ [๑] อุปฺปชฺชติ จกขฺุ- 
วิ ฺาณนฺติอาทีสุ  รปูายตเน อาคโต ฯ ยงฺกิ ฺจิ รูป  
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทีสุ  รูปกฺขนฺเธ ฯ  ปยรูเป  สาตรูเป  
รชฺชตีติอาทีสุ  สภาเว ฯ  พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติอาทีสุ  กสิณา- 
ยตเน ฯ รูป รปูานิ ปสฺสตีติอาทีสุ  รูปฌาเน ฯ  อฏ ิ ฺจ  ปฏิจฺจ  
นหารุ ฺจ ปฏิจฺจ มส ฺจ ปฏิจฺจ จมฺม ฺจ  ปฏิจฺจ  อากาโส   
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ปริวาริโต  รปูนฺเตฺวว  สงฺขย  คจฺฉตีติอาทีสุ  รูปกาเย ฯ  
อิธาป  รูปกาเยว  ทฏพฺโพ ฯ  สมุสฺสยสทฺโทป อฏ ีน  
สรีรสฺส ปริยาโย ฯ สตนฺติ  สมุสฺสยาติอาทีสุ  อฏ ิสรีร- 
ปริยาเย ฯ  อาตุร  อสุจึ ปูตึ ปสฺส นนฺเท สมุสฺสยนติฺ- 
อาทีสุ  สรีเร ฯ  อิธาป  สรเีร  เอว  ทฏพฺโพ ฯ  เตน  วุตฺต  
รูปสมุสฺสเยติ  รูปสงฺขาเต  สมุสฺสเย  สรีเรติ  อตฺโถ ฯ ตฺวาติ  
วจนเสโส ฯ อสฺมึ รูปสมสฺุสเยติ  หิ  อิมสฺมึ  รูปสมสฺุสเย  ตฺวา 
อิม รูปกาย นิสฺสาย ทส ปุตฺเต วิชายิตฺวาติ  โยชนา ฯ  
ตโตติ ตสฺมา ทสปุตฺตวิชายนเหตุ ฯ สา หิ ปมวย อติกฺกมิตฺวา  
ปุตฺตเก  วิชายนฺตี  อนุกฺกเมน ทุพฺพลสรีรา ชราชิณฺณา จ  
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต ตโตห ทุพฺพลา ชิณฺณาติ ฯ   
        ตสฺสาติ  ตโต  ตสฺสาติ  วา  ตสฺสา  สนฺติเก ฯ  ปุน (๑) 
ตสฺสาติ กรเณ วา  สามิวจน ตายาติ อตฺโถ ฯ สิกฺขมานายาติ  
ติสฺโสป สิกขฺา สิกฺขมานา ฯ   
        อนนฺตราวิโมกฺขาสินฺติ  อคฺคมคฺคสฺส  อนนฺตรา  อุปฺปนฺน- 
วิโมกฺขา  อาสึ ฯ รูป รูปานิ  ปสฺสตีติ  อาทโย  หิ  อฏป  
วิโมกฺขา  อนนฺตรวิโมกฺขา  นาม  น  โหนฺติ ฯ มคฺคานนฺตร   
อนุปฺปตฺตา  หิ  ผลวิโมกขฺา  ผลสมาปตฺติกาเล  ปวตฺตมานาป  
ปมมคฺคานนฺตรเมว  สมปฺุปตฺติโต  ต  อุปาทาย  อนนฺตรวิโมกขฺา    
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นาม  ยถา มคฺคสมาธิ  อานนฺตริกสมาธีติ  วุจฺจติ ฯ  อนุปาทาย   
นิพฺพุตาติ  รูปาทีสุ กิ ฺจิป อคฺคเหตฺวา กิเลสปรินพฺิพาเนน  
นิพฺพุตา อาสึ ฯ   
        เอว  วิชชฺาตฺตย  วิภาเวตฺวา  อรหตฺตผเลน กูฏ คณฺหนฺติ  
อุทาเนตฺวา อิทานิ ชราย  จิรกาล  อุปททฺุตสรีร วิครหนฺตี  
สห วตฺถุนา ตสฺส สมติกฺกนฺตภาว วิภาเวตุ ปจฺจกฺขนฺธา  
ปริ ฺาตาติ  โอสานคาถมาห ฯ  ตตฺถ  ธ ิ ตวตฺถุ ชเร ชมฺเมติ  
องฺคาน สิถิลภาวกรณาทินา  ชเร  ชมฺเม  ลามเก  หีเน  ตว  
ตุยฺห  ธิ อตฺถ ุธิกาโร โหตุ ฯ  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวติ  
ตสฺมา ตฺว มยา อติกฺกนฺตา อภิภูตาสีติ อธิปฺปาโย ฯ   
                        โสณาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ภทฺทากุณฺฑลเกสาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ลูนเกสี ปงฺกธรีติอาทิกา ภทฺทาย กุณฺฑลเกสาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  
สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ ขิปฺปาภิ ฺาน  อคฺคฏาเน  
เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร ปตฺเถตฺวา (๑) 
#  ๑. ม. ปตฺเถตฺวา ฯ  
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ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  
กสฺสปพุทฺธกาเล  กิงฺกิสสฺ  กาสีร ฺโ  เคเห  สตฺตนฺน  ภคินีน  
อพฺภนฺตรา หุตฺวา วีสติ วสฺสสหสฺสานิ ทส สีลานิ สมาทาย  
โกมาริพฺรหฺมจริย จรนฺตี สงฺฆสฺส วสนปริเวณ กาเรตฺวา  เอก   
พุทฺธนฺตร  สคุตีสุเยว  สสริตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห  
เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  ภทฺทาติสฺสา นาม อโหสิ ฯ สา มหตา  
ปริวาเรน วฑฺฒมานา วยปฺปตฺตา  ตสฺมึเยว  นคเร ปุโรหิตสฺส  
ปุตฺต สตฺตุก นาม โจร สโหฑฺฒ มหาปราธ (๑) คเหตฺวา  
ราชาณาย นครคุตฺติเกน มาเรตุ อาฆาตน นิยฺยมาน  
สีหป ฺชเร  โอโลเกนฺตี  ทิสฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา สเจ  
ต ลภามิ ชีวิสฺสามิ โน เจ มริสฺสามีติ สยเน อโธมุขี  
นิปชฺช ิฯ   
        อถสฺสา  ปตา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา เอกธีตุตาย พลวสิเนโห  
สหสฺสล ฺจ  ทตฺวา อุปาเยน  โจร  วิสฺสชฺชาเปตฺวา  สพฺพาภรณ- 
ปฏิมณฺฑิต กาเรตฺวา  ปาสาท  เปเสสิ ฯ  ภทฺทาป ปรปิุณฺณ- 
มโนรถา อติเรกาลงฺกาเรน อลงฺกริตฺวา  ต  ปริจรติ ฯ  สตฺตุโก   
กติปาห  วีตินาเมตฺวา  ตสฺสา  อาภรเณสุ  อุปฺปนนฺโลโภ ภทฺเท  
อห  นครคุตฺติเกน  คหิตมตฺโตว  โจรปปาเต  อธิวตฺถาย  เทวตาย   
สจาห  ชีวิต  ลภามิ ตุยฺห พลิกมฺม อุปสหริสฺสามีติ ปตฺถน   
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อายาจึ ตสฺสา พลิกมฺม สชชฺาเปหีติ ฯ  สา  ตสฺส  มน  
ปูเรสฺสามีติ  พลิกมฺม  สชชฺาเปตฺวา  สพฺพาภรณวิภูสิตา  สามิเกน   
สทฺธึ  เอก  ยาน  อภิรุยฺห  เทวตาย  พลิกมฺม กริสฺสามีติ  
โจรปปาต อภิรุหิตุ อารทฺธา ฯ   
        สตฺตุโก  จินฺเตสิ  สพฺเพสุ อภิรุหนฺเตสุ อิมิสฺสา อาภรณ  
คเหตุ น สกฺกาติ ปริวารชน  ตตฺเถว  เปตฺวา ตเมว (๑) พลิภาชน  
อาหราเปตฺวา (๒) ปพฺพต อภิรุหนฺโต  ตาย  สทฺธึ  ปยกถ  น  
กเถสิ ฯ  สา  อิงฺคิเตเนว  ตสฺสาธิปฺปาย อ ฺาสิ ฯ สตฺตุโก  
ภทฺเท  ตว  อุตฺตรสาฏก  โอมุ ฺจิตฺวา  กายารุฬฺหปสาธน  ภณฺฑิก   
กโรหีติ ฯ สา  สามิ (๓) มยฺห  โก  อปราโธติ ฯ  ก ึน ุม  
พาเล (๔) พลิกมฺมตฺถ อาคโตติ  ส ฺ  กโรสิ  พลกิมฺมาปเทเสน  
ปน  ตว  อาภรณ  คเหตุ  อาคโตติ ฯ  กสฺส  ปน  อยฺย  ปสาธน  
กสฺส  อหนฺติ ฯ  นาห  เอต  วิภาค  ชานามีติ ฯ  โหตุ  อยฺย  
เอก ปน  เม  อธิปฺปาย  ปูเรหิ  อลงฺกตนิยาเมน (๕) จ  อาลิงฺคิตุ  
เทหีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สา เตน สมฺปฏิจฺฉิตภาว  
ตฺวา ปุรโต อาลิงฺคิตฺวา ปจฺฉโต อาลิงฺคนฺตี วิย  ปพฺพตปปาเต (๖)  
ปาเตสิ ฯ  โส  ปติตฺวา  จุณฺณวิจุณฺณ  อโหสิ ฯ  ตาย  กต   
อจฺฉริย ทิสฺวา ปพฺพเต อธิวตฺถา เทวตา วิภาเวนฺตี  
# ๑  ส.ี สยเมว  ๒ สี. คเหตฺวา ฯ ม.  คาหาเปตฺวา  ๓ ยุ. สาป   
# ๔. สี. ก ึนุ พาล ฯ ยุ. ก ึพาเล ฯ๕ สี. อาลิงฺคิตนิยาเมน ฯ  
# ๖ สี. ปพฺพตา ต  ฯ  
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อิมา คาถา อภาสิ   
                น หิ สพฺเพสุ าเนสุ  ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต   
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ  ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา ฯ   
                น หิ สพฺเพสุ าเนสุ  ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต   
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ  ลหุ อตฺถ วิจินฺติตาติ (๑) ฯ   
        ตโต  ภทฺทา  จินฺเตสิ  น  สกฺกา  มยา  อิมินา  นยิาเมน  เคห  
คนฺตุ  อิโตว  คนฺตฺวา  เอก  ปพฺพชฺช  ปพฺพชิสฺสามีติ  นิคณฺาราม  
คนฺตฺวา  นิคณฺเ ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  อถ  น  เต  อาหสุ  เกน  
นิยาเมน  ปพฺพชฺชา  โหตูติ ฯ ย  ตุมฺหาก  ปพฺพชชฺาย  อุตฺตม  
ตเทว  กโรถาติ ฯ  เต  สาธูติ  ตสฺสา  ตาลฏ ินา เกเส  ลุ ฺจิตฺวา  
ปพฺพาเชสุ ฯ  ปุน  เกสา  วฑฺฒนฺตา กุณฺฑลาวฏฏา หตฺุวา  
วฑฺเฒสุ ฯ ตโต  ปฏาย  สา  กุณฺฑลเกสา  นาม  ชาตา ฯ  
สา  ตตฺถ  อุคฺคเหตพฺพ  สมย  วาทมคฺค ฺจ  อุคฺคเหตฺวา เอตฺตก  
นาม  อิเม  ชานนฺติ  อิโต อุตฺตริ (๒) วิเสโส  นตฺถีติ  ตฺวา  
ตโต  อปกฺกมิตฺวา  ยตฺถ  ยตฺถ  ปณฺฑิตา  อตฺถิ  ตตฺถ  ตตฺถ  
คนฺตฺวา  เตส  ชานนสิปฺป  อุคฺคเหตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  กเถตุ  
สมตฺถ  อทิสวฺา ย  ย  คาม  วา  นิคม  วา  ปวิสติ  ตสฺส  
ทฺวาเร  วาลุการาสึ (๓) กตฺวา ตตฺถ  ชมฺพุสาข  เปตฺวา  โย  
มม  วาท อาโรเปตุ  สกโฺกติ  โส  อิม สาข มทฺทตูติ สมีเป   
# ๑ ม. ลหุ อตฺถวิจินฺติกา ฯ  ๒  สี. ยุ. อุตฺตรึ  ฯ  ๓. สี. ยุ. วาลิกราสึ ฯ   
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 ิตทารกาน ส ฺ  ทตฺวา  วสนฏาน  คจฺฉติ ฯ  สตฺตาหมฺป   
ชมฺพุสาขาย ตเถว   ิตาย  ต  คเหตฺวา  ปกฺกมติ ฯ  
        เตน  จ  สมเยน  อมหฺาก  ภควา  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  
ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ อุปนิสฺสาย เชตวเน  
วิหรติ ฯ กุณฺฑลเกสาป  วุตฺตนเยน  คามนิคมราชธานีสุ  วิจรนฺตี   
สาวตฺถึ  ปตฺวา  นครทฺวาเร วาลุการาสิมฺหิ (๑)ชมฺพุสาข เปตฺวา  
ทารกาน ส ฺ ทตฺวา สาวตฺถึ ปาวิสิ ฯ   
        อถายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ  เอกโกว  นคร  ปวิสนฺโต  ต  
สาข  ทิสฺวา  ต  ทเมตุกาโม  ทารเก  ปจฺุฉิ กสฺมาย สาขา  
เอว ปตาติ ฯ ทารกา ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ  เถโร  ยทปิ  
เอว  อิม  สาข  มทฺทถาติ  อาห ฯ  ทารกา  ต มทฺทึส ุฯ  
        กุณฺฑลเกสา กตภตฺตกิจฺจา  นครโต  นิกฺขมนฺตี  ต  สาข  
มทฺทิต  ทิสฺวา เกนิท มทฺทิตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา  เถเรน  มทฺทาปตภาว  
ตฺวา  อปกฺขิโก  วาโท  น  โสภตีติ  สาวตฺถึ  ปวิสิตฺวา  
วีถิโต วีถ ึวิจรนฺตี ปสฺเสยฺยาถ สมเณหิ สกฺยปุตฺตเกหิ  
สทฺธึ มยฺห วาทนฺติ  อุคฺโฆเสตฺวา  มหาชนปริวุตา อ ฺตรสฺมึ  
รุกฺขมูเล นิสนิฺน ธมฺมเสนาปตึ อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏิสนฺถาร  
กตฺวา  เอกมนฺต   ิตา  กึ  ตุเมฺหหิ  มยา  ปตา ชมฺพุสาขา  (๒) มทฺทาปตาติ อาห ฯ อาม มยา 
มทฺทาปตาติ ฯ เอว สนฺเต  
# ๑. ส.ี ย.ุ วาลิกราสิมฺหิ ฯ  ๒ ม.  มม ชมฺพุสาขา ฯ  
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ตุเมฺหหิ สทฺธึ มยฺห  วาโท  โหตูติ ฯ  โหตุ  ภทฺเทติ ฯ  ภนฺเต  
กสฺส ปุจฺฉา กสฺส วิสฺสชชฺนาติ ฯ ปุจฺฉา  นาม  อมฺหาก  
ปตฺตา  ตฺว ปน  อตฺตโน ชานนก ปุจฺฉาติ ฯ สา  เถเรน   
ทินฺนอนุมติยา  สพฺพเมว อตฺตโน ชานนก วาท ปุจฺฉิ ฯ  
เถโร ต สพฺพ วิสฺสชฺเชสิ ฯ สา  อุปร ิปุจฺฉิตพฺพ อชานนฺตี  
ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถ น เถโร อาห ตยา พหุ ปุจฺฉิต  
มยมฺป  ต  เอก  ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามาติ ฯ  ปุจฺฉถ  ภนฺเตติ ฯ  
เถโร เอก นาม กินฺติ  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  กุณฺฑลเกสา   
เนว  อนฺต น โกฏ ึปสฺสนตีฺ อนฺธการ ปวิฏา  วิย  หุตฺวา  
น  ชานามิ  ภนฺเตติ ฯ อาห ฯ ตฺว เอตฺตกมฺป น ชานาสิ   
อ ฺ  กึ  ชานิสฺสสีติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  สา  เถรสฺส  
ปาเทสุ  นิปติตฺวา ภนฺเต  ตุเมฺห  สรณ  คจฺฉามีติ  อาห ฯ  มา  
ม  ตฺว  ภทฺเท สรณ คจฺฉ สเทวเก  โลเก  อคฺคปุคฺคล  
ภควนฺตเมว  สรณ  คจฺฉาติ ฯ  เอว  กรสิฺสามิ  ภนฺเตติ  สา  
สายณฺหสมเย  ธมฺมเทสนาเวลาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ สตฺถา ตสฺสา  
าณปริปาก ตฺวา   
                สหสฺสมป เจ คาถา  อนตฺถปทส ฺหิตา   
                เอก คาถาปท เสยฺโย  ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ   
# ๑. ส.ี ตฺว ย กิมป ฯ  
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อิม  คาถมาห ฯ   
        คาถาปริโยสาเน  ยถา ิตาว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ        กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทาห หสวติยา                ชาตา เสฏ ิกุเล อหุ   
                นานารตนปชฺโชเต        มหาสุขสมปฺปตา ฯ   
                อุเปตฺวา ต มหาวีร        อสฺโสสึ ธมฺมมุตฺตม   
                ตโต ชาตปฺปสาทาห  อุเปสึ สรณ ชิน ฯ   
                ตทา มหาการุณิโก  ปทุมุตฺตรนามโก   
                ขิปฺปาภิ ฺานมคฺคนฺติ  เปสิ ภิกฺขุนึ สุภ ฯ   
                ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา  ทาน ทตฺวา มเหสิโน   
                นปิจฺจ สิรสา ปาเท  ต าน อภิปตฺถยึ ฯ   
                อนุโมทิ มหาวีโร  ภทฺเท ยนฺเตภิปตฺถิต   
                สมิชฺฌิสฺสติ ต สพฺพ  สุขินี โหหิ นิพฺพุตา ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                ภทฺทากุณฺฑลเกสาติ  เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ    
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                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ตโต จุตา ยามมค  ตโตห ตุสติ คตา   
                ตโต จ นิมฺมานรตึ  วสวตฺติปุร ตโต ฯ   
                ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ  ตสฺส กมมฺสฺส วาหสา   
                ตตฺถ ตตฺเถว ราชูน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                ตโต จุตา มนุสฺเสสุ  ราชูน จกฺกวตฺติน   
                มณฺฑลีน ฺจ ราชูน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน  เทเวสุ มานุเสสุ จ   
                สพฺพตฺถ สุขิตา หุตฺวา  เนกกปฺเปสุ สสร ึฯ   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                อุปฏาโก มเหสิสฺส  ตทา อาสิ นริสฺสโร   
                กาสิราชา กิกี นาม  พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ   
                ตสฺส ธีตา จตุตฺถาสึ  ภิกฺขุทาสีติ (๑) วิสฺสุตา   
                ธมฺม สุตฺวา ชนิคฺคสฺส  ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ   
                อนุชานิ น โน ตาโต  อคาเรว ตทา มย   
                วีส วสฺสสหสฺสานิ  วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ   
                โกมาริพฺรหฺมจริย  ราชก ฺา สุเขธิตา   
                พุทฺโธปฏานนิรตา  มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ    
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                สมณี สมณคุตฺตา จ  ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา   
                ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ  สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ  ปฏาจารา อหนฺตทา   
                กสิาโคตมี ธมฺมทินฺนา  วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ   
                เตหิ กมฺเมหิ สกุเตหิ  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  คิริพฺพชปุรุตฺตเม   
                ชาตา เสฏ ิกุเล ผีเต  ยทาห โยพฺพเน  ิตา ฯ   
                โจร วธตฺถ นิยฺยนฺต  ทิสฺวา รตฺตา ตหึ อห   
                ปตา เม ต สหสฺเสน  โมจยตฺิวา วธา ตโต ฯ   
                อทาสิ ตสฺส ม ตาโต  วิทิตฺวาน มน มม   
                ตสฺสาหมาสิ วิสฺสฏา  อตีว ทยิตา หิตา ฯ   
                โส เม ภูสนโลเภน  พลึ ปจฺจาหร ทิโส (๑)   
                โจรปฺปปาต เนตฺวาน  ปพฺพเต (๒) เจตยี วธ ฯ   
                ตทาห ปณมิตฺวาน  สตฺตุก สุกต ฺชลี   
                รกขฺนฺตี อตฺตโน ปาณ  อิม วจนพฺรวึ ฯ   
                อิท สุวณฺณเกยูร  มุตฺตา เวฬรุิยา พหู   
                สพฺพ หรสฺสุ ภทฺทนฺเต  ม ฺจ ทาสีติ สาวย ฯ   
                โอโรปยสฺสุ กลยฺาณี  มา พาฬฺห ปริทเวส ิ  
                น จาห อภิชานามิ  อหนฺตฺวา ธนมาภต ฯ    
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                ยโต สรามิ อตฺตาน  ยโต ปตฺโตสฺมิ วิ ฺ ุต   
                น จาห อภิชานามิ  อ ฺ ปยตร ตยา ฯ   
                เอหิ ต อุปคูหิสฺส  กตฺวาน ต ปทกฺขิณ   
                ต วนฺทามิ ปุน นตฺถิ  มม ตุยหฺ ฺจ สงฺคโม ฯ   
                น หิ สพฺเพสุ าเนสุ  ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต   
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ  ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา ฯ   
                น หิ สพฺเพสุ าเนสุ  ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต   
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ  ลหุ อตฺถ วิจินฺติตา ฯ   
                ลหุ ฺจ วต ขิปฺป ฺจ  เนกตฺเถ  สมเจตยึ   
                จิตฺตปุณฺณายตาเนว  ตทาห สตฺตุก วธึ ฯ   
                โย จ อุปฺปติต อตฺถ  น ขิปฺปมนุพุชฺฌติ   
                โส ห ฺเต มนฺทมติ  โจโรว คิริคพฺภเร ฯ   
                โย จ อุปฺปติต อตฺถ  ขิปฺปเมว นิโพธติ   
                มจฺุจเต สตฺตุสมฺพาธา  ตทาห สตฺตุกา ยถา ฯ   
                ตทาห ปาตยิตฺวาน  คิริทุคฺคมฺหิ สตฺตุก   
                สนฺติก เสตวตฺถาน  อุเปตา  ปพฺพชึ อห ฯ   
                สณฺฑาเสน จ เกเส เม  ลุ ฺจิตฺวา สพฺพโส ตทา   
                ปพฺพชิตฺวาน สมย  อาจิกฺขึสุ นิรนฺตร ฯ   
                ตโต ต อุคฺคเหตฺวาห  นิสีทิตฺวาน เอกิกา   
                สมย ต วิจินฺเตสึ  สุวาโน มานุส กร ฯ   
                ฉินฺน คยฺห สมเีป เม  ปาตยิตฺวา อปกฺกมิ   
                ทสิฺวา นิมิตฺต อลภึ  ติฏนตฺ  ปุฬวากุล ฯ   
# ๑  ม.  มิค อุณฺณา ยถา เอว ฯ   
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                ตโต อุฏาย สวิคฺคา  อาปุจฺฉึ สหธมฺมิเก   
                เต อโวจุ วิชานนฺติ  ต อตฺถ สกฺยภิกฺขโว ฯ   
                สาห ตมตฺถ ปุจฺฉิสฺส  อุเปตฺวา พุทฺธสาวเก   
                เต มมาทาย คจฺฉึสุ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติก ฯ   
                โส เม ธมฺมมเทเสสิ  ขนฺธายตนธาตุโย   
                อสุภานิจฺจ ทุกฺขาติ  อนตฺตาติ จ นายโก ฯ   
                ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาห  ธมฺมจกฺขุ วิโสธยึ   
                ตโต วิ ฺาตสทฺธมฺมา  ปพฺพชฺช อุปสมฺปท ฯ   
                อายาจิโต ตทา อาห  เอหิ ภทฺเทติ นายโก   
                ตทาห อุปสมฺปนฺนา  ปริตฺต โตยมทฺทส ฯ   
                ปาทปกฺขาลเนนาห  ตฺวา สอุทยพฺพย   
                ตถา สพฺเพป สงฺขารา  อีทิส จินฺตยึ ตทา ฯ   
                ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม  อนุปาทาย สพฺพโส   
                ขิปฺปาภิ ฺานมคฺคมฺเม  ตทา ป ฺาปยี ชิโน ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                ปรจิตฺตานิ ชานามิ  สตฺถุสาสนการิกา ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ  วิสุทธฺาสึ สุนิมฺมลา ฯ   
                ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา  กต พุทฺธสฺส สาสน   
                โอหิโต ครุโก ภาโร  ภวเนตฺติสมูหตา ฯ    
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                ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา  อคารสฺมานคาริย   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ   
                าณ เม วิปุล  สุทฺธ  พุทฺธเสฏสฺส สาสเน ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ตาวเทว  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  สตฺถา  
ตสฺสา  ปพฺพชฺช  อนุชานิ ฯ  สา  ภิกฺขุนุปสฺสย  คนฺตฺวาน  
ปพฺพชิตฺวา  ผลสุเขน  นิพฺพานสุเขน  จ วีตินาเมนฺตี อตฺตโน  
ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทานวเสน   
        [๔๔๗] ลูนเกสี ปงฺกธรี  เอกสาฏ ีปุเร จรึ   
                        อวชฺเช วชชฺมตินี  วชฺเช จาวชฺชทสฺสินี ฯ   
                        ทิวาวิหารา นิกฺขมฺม  คิชฺฌกูฏมฺห ิปพฺพเต   
                        อทฺทส วิรช พุทฺธ  ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ฯ   
                        นิหจฺจ ชาณณ วนฺทิตฺวา  สมฺมุขา อ ฺชลึ อก   
                        เอหิ ภทฺเทติ ม อวจ  สา เม อาสูปสมฺปทา ฯ    
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                        จิณฺณา องฺคา จ มคธา  วชฺชี กาสี จ โกสลา   
                อนณา ปณฺณาส วสฺสานิ  รฏปณฺฑ อภุ ฺชิห ฯ   
                ปุ ฺ จ ปสวิ พหุ                สปฺป ฺโย อุปาสโก   
                โย ภทฺทาย จีวรมทาสิ  มุตฺตาย  สพฺพคนฺเถหีติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ลนูเกสีติ  ลูนา  ลุ ฺจิตา  เกสา  มยฺหนฺติ  ลูนเกสี  ฯ 
นิคณเถสุ ปพฺพชฺชาย  ตาลฏ ินา  ลุ ฺจิตเกสา  ต  สนฺธาย  
วทติ ฯ  ปงฺกธรีติ  ทนฺตกฏสฺส อขาทเนน  ทนฺเตสุ  มลปงฺก- 
ธารณโต  ปงฺกธรี ฯ  เอกสาฏีติ  นิคณฺจาริตฺตวเสน  เอกสาฏิกา ฯ   
ปุเร  จรินฺติ ปุพฺเพ นิคณฺ ี หุตฺวา เอว วิจรึ ฯ อวชฺเช  
วชฺชมตินีติ นฺหานุจฺฉาทนทนฺตกฏขาทนาทิเก  อนวชฺเช   
สาวชฺชส ฺ ี ฯ  วชฺเช  จาวชฺชทสฺสินีติ มานมกฺขปลาส- 
วิปลฺลาสาทิเก สาวชฺเช อนวชฺชทิฏ ี ฯ   
        ทิวาวิหารา  นิกฺขมฺมาติ  อตฺตโน  ทิวาวิหารฏานโต  
นิกฺขมิตฺวา ฯ  อยมฺป  ิตมชฺฌณฺหิกเวลาย  เถเรน  สมาคตา  
ตสฺส  ป ฺหสฺส  วิสฺสชชฺเนน  ธมฺมเทสนาย  จ  นหิตมานทพฺพา  
ปสนฺนมานสา  หุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อุปสงฺกมิตุกามาว  อตฺตโน  
วสนฏาน  คนฺตฺวา  ทิวาฏาเน  นิสีทิตฺวา  สายณฺหสมเย  สตฺถ ุ  
สนฺติก อุปสงฺกมิตฺวา ฯ   
        นิหจฺจ  ชาณณ  วนฺทิตฺวาติ  ชาณุทฺวย  ปวิย นิหนฺตฺวา   
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ปติฏเปตฺวา ป ฺจปติฏ ิเตน  ฯ  สมฺมขุา อ ฺชลึ อกนฺติ สตฺถุ  
สมฺมุขา ทสนขสโมธานสมุชฺชล อ ฺชล ึอกาสึ ฯ  เอหิ  ภทฺเทติ  
ม  อวจ  สา  เม  อาสูปสมฺปทาติ  ย  ม  ภควา อรหตฺต   
ปตฺวา  ปพฺพชฺช ฺจ อุปสมฺปท ฺจ ยาจิตฺวา  ิต เอหิ ภทฺเท  
ภิกฺขุนุปสฺสย คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน  สนฺติเก  ปพฺพช  อุปสมฺปชฺชสฺสูติ   
อวจ  อาณาเปสิ ฯ  สา  สตฺถุ  อาณา มยฺห อุปสมฺปทาย  
การณตฺตา อุปสมฺปทา อาสิ อโหสิ ฯ   
        จิณฺณาติอาทิกา  เทฺว  คาถา  อ ฺาพฺยากรณคาถา ฯ  
ตตฺถ  จิณฺณา  องฺคา  จ  มคธาติ  เย  อิเม  องฺคา  จ  มคธา  
จ  วชฺช ี จ  กาสี  จ  โกสลา  จ  ชนปทา  ปุพฺเพ  สาณาย  
มยา  รฏปณฺฑ  ภุ ฺชนฺติยา  จิณฺณา  จริตา  เตสุเยว สตฺถารา   
สมาคมโต  ปฏาย  อนณา  นิทฺโทสา  อปคตกิเลสา  หุตฺวา   
ป ฺาส  สวจฺฉรานิ รฏปณฺฑ อภุ ฺชึ อห ฯ   
        เยน  อภิปฺปสนฺนมานเสน  อุปาสเกน  อตฺตโน  จีวร  
ทินฺน  ตสฺส ปุ ฺวิเสสกิตฺตนมุเขน  อ ฺ  พฺยากโรนฺตี  
ปุ ฺ  จ  ปสวิ  พหุนฺติ  โอสานคาถมาห ฯ สา สุวิ ฺเยฺยาว ฯ   
                ภทฺทากุณฺฑลเกสาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________________  
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                                ปฏาจาราเถรีคาถาวณฺณนา   
        นงฺคเลหิ กส เขตฺตนฺติอาทิกา ปฏาจาราย เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต กาเล หสวตีนคเร กลุเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺวา  เอกทิวส สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม  
สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ วินยธราน (๑) อคฺคฏาเน  เปนฺต  
ทิสฺวา  อธิการกมฺม กตฺวา ต านนฺตร ปตฺเถสิ ฯ สา  
ยาวชีว กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  กสฺสปพุทฺธกาเล  
กิกิสฺส  กาสิร ฺโ  เคเห ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา สตฺตนฺน ภคินีน  
อพฺภนฺตรา หุตฺวา วีสติ วสฺสสหสฺสาน ิพฺรหฺมจริย  จริตฺวา   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปริเวณ กาเรสิ ฯ (๒) สา ตโต จุตา เทวโลเก  
นิพฺพตฺตา เอก  พุทฺธนฺตร  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย เสฏ ิเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา  
อตฺตโน  เคเห  เอเกน  กมฺมกาเรน (๓) สทฺธึ  กิเลสสนฺถว  อกาสิ ฯ   
ต  มาตาปตโร สมชาติกสสฺ กุมารสฺส ทาตุ ทิวส สณฺเปสุ (๔)ฯ   
ต  ตฺวา  สา  หตฺถสาร  คเหตฺวา  เตน  กตสนฺถเวน  ปุริเสน  
สทฺธึ อคฺคทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  เอกสฺมึ  คามเก  วสนฺตี  คพฺภินี   
อโหสิ ฯ สา ปริปกฺเก คพฺเภ กึ อิธ อนาถวาเสน  กุลเคห  
# ๑  กตฺถจิ วินยธารีนนฺติ ฯ  ๒ ม.  อกาสิ  ๓ ส.ี กมมฺกเรน ฯ  
# ๔ ย.ุ คณฺหาเปสุ ฯ   
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คจฺฉาม สามีติ วตฺวา ตสฺมึ อชฺช คจฺฉาม เสฺว คจฺฉามาติ   
กาลวิกฺเขป (๑) กโรนฺเต  น  อย  พาโล  ม  เนสฺสตีติ  ตสฺมึ  
พหิ คเต เคเห  ปฏิสาเมตพฺพ  ปฏิสาเมตฺวา  กุลฆร  คตาติ  
มยฺห  สามิกสฺส  กเถถาติ  ปฏิวิสฺสกฆรวาสีน  อาจิกฺขิตฺวา  
เอกิกาว  กุลฆร  คมิสฺสามีติ มคฺค ปฏิปชฺช ิฯ โส อาคนฺตฺวา  
เคเห ต  อปสฺสนฺโต  ปฏิวิสฺสเก ปุจฺฉิตฺวา กุลฆร คตาติ  
สุตฺวา ม นิสฺสาย กุลธีตา อนาถา  ชาตาติ  ปทานุปท  
คนฺตฺวา สมฺปาปุณิ ฯ ตสฺสา อนฺตรามคฺเค เอว คพฺภวุฏาน  
อโหสิ ฯ  สา  ปสุตกาลโต  ปฏาย  ปฏิปฺปสฺสทฺธคมนุสฺสุกฺกา (๒)  สามิก  คเหตฺวา นิวตฺติ ฯ 
ทุติยวารมฺป คพฺภินี อโหสีติ  อาทิก  
สพฺพ ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  ยทา  ตสฺสา  อนตฺรามคฺเค  กมฺมชช- 
วาตา  จลึสุ  ตทา  มหาอกาลเมโฆ  อุทปาทิ ฯ  สมนฺตโต  
วิชฺชุลตาหิ  อาทิตฺต วิย เมฆถนิเตหิ ภิชฺชมาน วิย  จ   
อุทกธารานิปาตนิรนฺตร  นภ  อโหสิ ฯ สา ต ทิสฺวา สามิ  
เม อโนวสฺสิกาน ชานาหีติ  อาห ฯ  โส  อิโต  จิโต  จ  
โอโลเกนฺโต  เอก ติณส ฺฉนฺน คุมฺพ ทิสฺวา ตตฺถ  คนฺตฺวา   
หตฺถคตาย  วาสิยา  ตสฺมึ  คุมฺเพ  ทณฺฑเก  ฉินฺทิตุกาโม  ติเณหิ  
ส ฺฉาทิตวมฺมิกปริยนฺเต  (๓) อุฏ ิตรกฺุขทณฺฑก ฉินฺทิ ฯ ตาวเทว 
# ๑. ม.  กาลกฺเขป    
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จ น ตโต วมฺมิกโต นิกฺขมิตฺวา โฆรวิโส อาสีวิโส ฑสิ (๑)ฯ  
โส ตตฺเถว ปติตฺวา กาลมกาสิ ฯ สา มหาทุกฺข อนุภวนฺตี  
ตสฺส  อาคมน  โอโลเกนตีฺ  เทฺวป  ทารเก  วาตวุฏ ึ อสหมาเน  
วิรวนฺเต อุรนฺตเร  กตฺวา  ทฺวีหิ  ชาณุเกหิ  ทฺวีหิ หตฺเถหิ  
จ ภูมึ อุปฺปเฬตฺวา ยถา ิตาว รตฺตึ  วีตินาเมตฺวา  วิภาตาย  
รตฺติยา มสเปสิวณฺณ เอก ปุตฺต ปโลติกจุมฺพฏเก นิปชฺชาเปตฺวา   
หตฺเถหิ  อุเรหิ  จ  ปริคฺคเหตฺวา  อิตร  เอหิ  ตาต  ปตา  
เต อิโต คโตติ วตฺวา สามิเกน คตมคฺเคน คจฺฉนฺตี ต  
วมฺมิกสมีเป กาลกต นิปฺปนฺน  ทิสฺวา  ม  นิสฺสาย  มม  
สามิโก  มโตติ  โรทนฺตี  ปริเทวนฺตี  สกลรตฺตึ  เทเวน  
วุฏตฺตา  ชณฺณุกปฺปมาณ  ถนปฺปมาณ  อุทก  สวนฺตึ  
อนฺตรามคฺเค  นท ึ ปตฺวา อตฺตโน  มนทฺพุทฺธิตาย  
ทุพฺพลตาย จ ทฺวีหิ ทารเกหิ สทฺธึ อุทก โอตริตุ อวิสหนฺตี  
เชฏปุตฺต  โอริมตีเร เปตฺวา อิตร อาทาย ปรตีร คนฺตฺวา สาขาภงฺค  
อตฺถริตฺวา ตตฺถ  ปโลติกจุมฺพฏเก นิปชฺชาเปตฺวา  อิตรสฺส สนฺติก  
คมิสฺสามีติ พาลปุตฺตก ปหาตุ อสกฺโกนฺตี ปุนปฺปุน นิวตฺเตตฺวา  
โอโลกยมานา นทึ โอตรติ ฯ   
        อถสฺสา  นทีมชฺฌ  คตกาเล  เอโก  เสโน ต ทารก  
ทิสฺวา มสเปสีติ ส ฺาย  อากาสโต  ภสฺสิ ฯ  (๒)  สา  ต   
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ทิสฺวา อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปตฺวา สูสูติ ติกฺขตฺตุ มหาสทฺท  
นิจฺฉาเรสิ ฯ  เสโน  ทูรภาเวน  ต  อนาทิยนฺโต  กุมาร  คเหตฺวา  
เวหาส  อุปฺปติ ฯ  โอริมตีเร   ิโต ปุตฺโต อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปตฺวา  
มหาสทฺท นิจฺฉารยมาน ทิสฺวา  ม  สนฺธาย  วทตีติ  ส ฺาย  
เวเคน  อุทเก ปติ ฯ อิติสสฺา (๑) พาลปุตฺตโก เสเนน นีโต เชฏปุตฺโต อุทเกน หโต ฯ สา เอโก 
เม ปุตฺโต เสเนน  
คหิโต เอโก  อุทเกน  วูโฬหฺ  ปนฺเถ  เม  ปติ  มโตติ  โรทนฺตี  
ปริเทวนฺตี คจฺฉนฺตี สาวตฺถิโต อาคจฺฉนฺต  เอก  ปรุสิ  
ทิสฺวา  ปุจฺฉิ  กตฺถ  วาสิโกสิ  ตาตาติ ฯ  สาวตฺถิวาสิโกมฺหิ  
อมฺมาติ ฯ สาวตฺถิย อสุกวีถิย อสุกกุล นาม อตฺถิ ต ชานาสิ  
ตาตาติ ฯ ชานามิ  อมฺม  ต  ปน  มา  ปุจฺฉิ  อ ฺ  ปุจฺฉาติ ฯ 
อ ฺเน  เม ปโยชน นตฺถิ ตเทว  ปุจฺฉามิ  ตาตาติ ฯ  อมฺม  
ตฺว  อตฺตโน  อนาจิกฺขิตุ  น  เทสิ  อชฺช  เต สพฺพรตฺตึ  เทโว   
วสฺสนฺโต  ทฏิโติ ฯ  ทิฏโ  เม  ตาต  มยฺหเมว  โส  สพฺพรตฺตึ  
วุฏโ  ต  การณ  ปจฺฉา กเถสฺสามิ เอตสฺมึ ตาว เม เสฏ ิเคเห  
ปวตฺตึ กเถหีติ ฯ อมฺม  อชฺช  รตฺติย  เสฏ ี (๒) จ  เสฏ ิภริยา  
จ  เสฏ ิปุตฺโต จาติ  ตโยป ชเน อวตฺถรมาน  เคห  ปติ  เต  
เอกจิตฺตกาย ฌายนฺติ สฺวาย ธูโม ป ฺายติ อมฺมาติ ฯ  
สา  ตสฺมึ  ขเณ  นิวตฺถวตฺถมฺป  ปตมาน น ส ฺชานิ ฯ   
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โสกุมฺมตฺตตฺต (๑) ปตฺวา ชาตรูเปเนว   
                อุโภ ปุตฺตา กาลกตา (๒)  ปนฺเถ มยฺห ปตี ตโต   
                มาตา ปตา จ ภาตา จ        เอกจิตมฺหิ (๓) ฑยฺหเรติ   
วิลปนฺตี ปรพฺิภมติ ฯ  ตโต  ปฏาย  ตสฺสา  นิวาสนมตฺเตนป  
ปเฏน  อจรณโต  ปติตาจารตฺตา  ปฏาจาราเตฺวว  สม ฺา  
อโหสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  มนุสฺสา  คจฺฉ  อุมฺมตฺติเกติ  เกจิ  กจวร  
มตฺถเก  ขิปนฺติ  อ ฺเ  ปสุ  โอกรินฺติ อปเร เลฑฺฑุ ทณฺฑ  
ขิปนฺติ ฯ สตฺถา  เชตวเน  มหาปริสมชฺเฌ  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  
เทเสนฺโต  ต  ตถา  ปริพฺภมนฺตึ ทิสฺวา  าณปริปาก ฺจ  
โอโลเกตฺวา  ยถา  วิหาราภิมุขี  อาคจฺฉติ  ตถา  อกาสิ ฯ  ปริสา  
ต  ทิสฺวา  อิมสิฺสา  อุมฺมตฺติกาย  อิโต อาคนฺตุ  มา 
เทถาติ  อาหสุ ฯ ภควา  มา  น  นิวารยิตฺถาติ  วตฺวา  
อวิทูรฏาน  อาคตกาเล  สตึ ปฏิลภ  ภคินีติ  อาห ฯ  สา  
ตาวเทว พุทฺธานุภาเวน สตึ ปฏิลภิตฺวา นิวตฺถวตฺถสสฺ  
ปติตภาว สลฺลกฺเขตฺวา  หิโรตฺตปฺป  ปจฺจุปฏเปตฺวา  อุกฺกุฏิก  
อุปนิสชฺชาย  นิสีทิ ฯ เอโก  ปรุิโส  อุตฺตรสาฏก  ขิป ฯ  สา  
ต นิวาเสตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  
ภนฺเต  อวสฺสโย เม โหถ เอก เม ปุตฺต เสโน คณฺหิ   
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เอโก อุทเกน  วูโฬฺห  ปนฺเถ  ปติ  มโต  มาตาปตโร  ภาตา  จ  
เคเหน  อวตฺถตา  มตา  เอกจิตกมฺหิ  ฌายนฺตีติ  สา  โสกการณ (๑) 
อาจิกฺขิ ฯ สตฺถา ปฏาจาเร มา  จินฺตยิ  ตว  อวสฺสโย  
ภวิตุ  สมตฺถสฺเสว  สนฺติก  อาคตาสิ ยถา หิ ตฺว อิทานิ  
ปุตฺตาทีน  มรณนิมิตฺต  อสฺสูนิ  ปวตฺเตสิ  เอว  อนมตคฺเค  
สสาเร ปุตฺตาทีน มรณเหตุ ปวตฺติต อสฺสุ จตุนฺน มหาสมุทฺทาน  
อุทกโต พหุตรนฺติ ทสฺเสนฺโต   
                จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ  ชล ปริตฺตก   
                ตโต พหุ อสฺสุชล อนปฺปก   
                ทกฺุเขน ผุฏสฺส นรสฺส โสจนา   
                ก ึการณา อมฺม ตุว  ปมชชฺสติี   
คาถ อภาสิ ฯ   
        เอว  สตฺถริ  อนมตคฺคปริยายกถ  กเถนฺเต ตสฺสา โสโก  
ตนุตรภาว อคมาสิ ฯ  อถ  น  ตนุภูตโสก  ตฺวา  ปฏาจาเร   
ปุตฺตาทโย  นาม  ปรโลก  คจฺฉนฺตสฺส  ตาณ  วา  เลณ  วา  
สรณ  วา  ภวิตุ  น  สกฺโกนฺตีติ  วิชฺชมานาป  เต  น  สนฺติ  
เอว  ตสฺมา  ปณฺฑิเตน  อตฺตโน  สีล  วิโสเธตฺวา  นิพฺพาน- 
คามิมคฺโคเยว  สาเธตพฺโพติ  ทสฺเสนฺโต   
                น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย  น ปตา นาป พนฺธวา   
                อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส  นตฺถ ิาตีสุ ตาณตา ฯ    
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                ยมหฺิ สจฺจ ฺจ ธมฺโม จ  อหึสา ส ฺมา ทโม   
                เอตทริยา เสวนฺติ  เอต โลเก อนามต ฯ   
                เอตมตฺถวส ตฺวา  ปณฺฑิโต สีลสวุโต   
                นพฺิพานคมน มคฺค  ขิปฺปเมว วิโสธเยติ (๑)   
อิมาหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
        เทสนาวสาเน ปฏาจารา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิตฺวา   
สตฺถาร  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  สตฺถา  ต ภิกฺขุนีน สนฺติก (๒) เนตฺวา  
ปพฺพาเชสิ ฯ สา ลทฺธูปสมฺปทา  อุปรมิคฺคตฺถาย  วิปสฺสนาย  กมฺม   
กโรนฺตี  เอกทิวส  ฆเฏน  อุทก อาทาย  ปาเท  โธวนฺตี อุทก อาสิ ฺจิ  
ฯ ต โถก าน คนฺตฺวา ปจฺฉิชฺชิ ทุติยวาร อาสิตฺต  ตโตป  ทูรตร   
อคมาสิ ตติยวาร อาสิตฺต ตโตป ทูรตร อคมาสิ ฯ สา ตเทว  
อารมฺมณ  คเหตฺวา  ตโย  วเย  ปริจฺฉินฺทิตฺวา มยา ปม อาสิตฺต อุทก  
วิย  อิเม  สตฺตา  ปมวเยป  มรนฺติ  ตโต ทูร คต ทุติยวาร อาสิตฺต  
อุทก วิย มชฌฺิมวเยป  ตโตป  ทูรตร  คต  ตติยวาร  อาสิตฺต  
อุทก  วิย  ปจฺฉิมวเยป มรนฺติเยวาติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏยิ   
นิสินฺโนว  โอภาส  ผริตฺวา  ตสฺสา สมฺมุเข ตฺวา กเถนฺโต  
วิย  เอวเมต ปฏาจาเร สพฺเพป เม สตฺตา มรณธมฺมา  
ตสฺมา  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทยพฺพย อปสฺสนฺตสฺส วสฺสสต    
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ชีวโต ต ปสฺสนฺตสฺส  เอกาหมฺป  เอกกฺขณมฺป  ชีวิต  เสยฺโยติ  
อิมมตฺถ ทสฺเสนฺโต   
                โย จ วสฺสสต ชเีว        อปสฺส อุทยพฺพย   
                เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ปสสฺโต อุทยพฺพยนฺติ (๑)   
คาถมาห ฯ  คาถาปริโยสาเน  ปฏาจารา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๒)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ  กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทาห หสวติย  ชาตา เสฏ ิกุเล อหุ   
                นานารตนปชฺโชเต  มหาสุขสมปฺปตา ฯ   
                อุเปตฺวา ต มหาวีร  อสฺโสสึ ธมฺมเทสน   
                ตโต ชาตปฺปสาทาห  อุเปสึ สรณ ชิน ฯ   
                ตโต วินยธารีน  อคฺค วณฺเณสิ นายโก   
                ภิกฺขุนึ ลชชฺินึ ตาทึ  กปฺปากปฺปวิสารท ฯ   
                ตทา มุทิตจิตฺตาห  ต าน อภิกงฺขยึ (๓)   
                นมินฺเตตฺวา ทสพล  สสงฺฆ โลกนายก ฯ   
                โภชยิตฺวาน สตฺตาห  ททิตฺวา ปตฺตจีวร   
                นปิจฺจ สิรสา ปาเท  อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                ยา ตยา วณฺณิตา ธีร(๔)  อิโต อฏมเก มุนิ   
                ตาทิสาห ภวิสฺสามิ  ยทิ สชิฌฺติ นายก ฯ   
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๑๖๐/๓๑๙ ฯ  ๒ ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๓๐ ฯ 
# ๓ ม.  านมภิกงฺขินี ฯ  ๔ ม.  วีร  ฯ  
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                ตทา อโวจ ม สตฺถา  ภทฺเท มา ภายิ อสฺสส   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน  ลจฺฉเส ต มโนรถ ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                ปฏาจาราติ นาเมน  เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ   
                ตทาห มุทิตา หุตฺวา  ยาวชีว ตทา ชิน   
                เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ  สสงฺฆ โลกนายก ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                อุปฏาโก มเหสิสฺส  ตทา อาสิ นริสฺสโร   
                กาสิราชา กิกี นาม  พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ   
                ตสฺสาสึ ตติยา ธีตา  ภิกฺขุนี อิติ วิสฺสุตา   
                ธมฺม สุตฺวา ชนิคฺคสฺส  ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ   
                อนุชานิ น โน ตาโต  อคาเรว ตทา มย   
                วีสวสฺสสหสฺสานิ  วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ   
                โกมาริพฺรหฺมจริย  ราชก ฺา สุเขธิตา   
                พุทฺโธปฏานนิรตา  มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ   
# ๑. ม. โคตฺเตน ฯ  
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                สมณี สมณคุตฺตา จ  ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา (๑)   
                ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ  สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ   
                อห อุปฺปลวณฺณา จ  เขมา ภทฺทา จ ภิกฺขุนี   
                กสิาโคตมี ธมฺมทินฺนา  วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ   
                เตหิ กมฺเมหิ สกุเตหิ  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  ชาตา เสฏ ิกุเล อห   
                สาวตฺถิย ปุรวเร  อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ   
                ยทา จ โยพฺพนูเปตา  วิตกฺกวสคา อห   
                นร ชานปท (๒) ทิสฺวา  เตน สทฺธึ อค ฺฉห ฯ   
                เอกปุตฺตปสูตาห  ทุติโย กุจฺฉิยา มม   
                ตทาห มาตาปตโร  อิกฺขามีติ (๓) สุนิจฺฉิตา ฯ   
                นาโรเจสึ ปตึ มยฺห  ตทา ตมฺหิ ปวาสิเต   
                เอกิกา นิคฺคตา เคหา  คนฺตุ สาวตฺถิมุตฺตม ฯ   
                ตโต เม สามิ อาคนฺตฺวา  สมฺภาเวสิ ปเถ มม   
                ตทา เม กมฺมชา วาตา  อุปฺปนฺนา อติทารุณา ฯ   
                อุทิโต(๔) จ มหาเมโฆ  ปสูติสมเย มม   
                ทพฺพตฺถาย ตทา คนฺตฺวา  สามิ สปฺเปน มาริโต ฯ   
                ตทา วิชาตทุกฺเขน  อนาถา กปณา อห   
                กนฺุนทึ ปูริต ทิสฺวา  คจฺฉนฺตี สกุลาลย ฯ    
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                พาล อาทาย โอตรึ  ปารกูเล จ เอกก   
                สาเยตฺวา พาลก ปุตฺต  อิตร ตารณายห ฯ   
                นวิตฺตา อุกฺกุโส หาสิ  ตรุณ วิลปนฺตก   
                อิตร ฺจ วหี โสโต  สาห โสกสมปฺปตา ฯ   
                สาวตฺถินคร คนฺตฺวา  อสฺโสสึ สชเน มเต   
                ตทา อโวจ โสกฏฏา  มหาโสกสมปฺปตา ฯ   
                อุโภ ปุตฺตา กาลกตา  ปนฺเถ มยฺห ปตี มโต   
                มาตา ปตา จ ภาตา จ  เอกจิตมฺหิ ฑยฺหเร ฯ   
                ตทา กิสา จ ปณฺฑุ จ  อนาถา ทีนมานสา   
                อิโต ตโต คจฺฉนฺตีห (๑)  อทฺทส นรสารถึ ฯ   
                ตโต อโวจ ม สตฺถา  ปุตฺเต มา โสจิ อสฺสุ   
                อตฺตาน เต คเวสสฺสุ  ก ึนิรตฺถ วิห ฺสิ ฯ   
                น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย  น าตี นาป พนฺธวา   
                อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส  นตฺถ ิาตีสุ ตาณตา ฯ   
                ต สุตฺวา มุนิโน วากฺย  ปม ผลมชฺฌค   
                ปพฺพชิตฺวาน นจิร  อรหตฺต อปาปุณึ ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                ปรจิตฺตานิ ชานามิ  สตฺถุสาสนการิกา ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ  วิสุทธฺาสึ สุนิมฺมลา ฯ   
# ๑ ม.  ภมนฺตีห  ฯ  
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                ตโตห วินย สพฺพ  สนฺติเก สพฺพทสฺสิโน   
                อุคฺคหึ สพฺพวิตฺถาร  พฺยาหริ ฺจ ยถาตถ ฯ   
                ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ  เอตทคฺเค เปสิ ม   
                อคฺคา วินยธารีน  ปฏาจาราว เอกิกา ฯ   
                ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา  กต พุทฺธสฺส สาสน   
                โอหิโต ครุโก ภาโร  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
                ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา  อคารสฺมานคาริย   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา เสกฺขกาเล อตฺตโน ปฏิปตฺตึ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุปริผลสฺส  นิพฺพตฺติตาการ วิภาเวนฺตี  
อุทานวเสน   
        [๔๔๘] นงฺคเลหิ กส เขตฺต  พีชานิ ปวป ฉมา   
                        ปุตฺตทารานิ โปเสนฺตา  ธน วินฺทนฺติ มาณวา ฯ   
                        กิมห สีลสมฺปนฺนา  สตฺถุสาสนการิกา   
                        นิพฺพาน นาธิคจฺฉามิ  อกุสีตา อนุทฺธตา ฯ   
                        ปาเท ปกขฺาลยิตฺวาน  อุทเกสุ กโรมห   
                        ปาโททก ฺจ ทิสฺวาน  ถลโต นินฺนมาคต ฯ   
                        ตโต จิตฺต สมาเธสึ  อสฺส ภทฺรวชานิย   
                        ตโต ทีป คเหตฺวาน  วิหาร ปาวิสึ อห   
                        เสยฺย โอโลกยิตฺวาน  ม ฺจกมฺหิ อุปาวิสึ ฯ    
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                        ตโต สูจึ คเหตฺวาน  วฏฏึ โอกสฺสยามห   
                        ปชฺโชตสฺเสว  นิพฺพาน  วิโมกโฺข อหุ เจตโสติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กสนฺติ กสนฺตา กสิกมฺม กโรนฺตา ฯ พหุตฺเถ (๑) หิ  
อิท เอกวจน ฯ ปวปนฺติ พีชานิ  วปนฺตา ฯ  ฉมาติ  ฉมาย ฯ  
ภุมฺมตฺเถ  หิ  อิท  ปจฺจตฺตวจน ฯ  อย  เหตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ 
อิเม  มาณวา  สตฺตา  นงฺคเลหิ  ผาเลหิ เขตฺต กสนฺตา  
ยถาธิปฺปาย  เขตฺตภูมิย  ปพฺุพณฺณาปรณฺณเภทานิ  พีชานิ  
วปนฺตา  ตเหตุ  ตนิมิตฺต  อตฺตาน ปุตฺตทาราทีนิ  โปเสนฺตา  
หุตฺวา  ธน  ปฏิลภนฺติ ฯ  เอว  อิมสฺมึ  โลเก  โยนิโส ปยุตฺโต  
ปจฺจตฺตปุริสกาโร นาม สผโล สอุทโย ฯ   
        ตตฺถ  กมิห  สีลสมฺปนฺนา  สตฺถุสาสนการิกา ฯ นิพฺพาน  
นาธิคจฺฉามิ อกุสีตา อนุทฺธตาติ  อห สุวิสุทฺธสีลา อารทฺธ- 
วีริยตาย อกุสีตา อชฺฌตฺต สุสมาหิตจิตฺตตาย อนุทฺธตา  จ  
หุตฺวา  จตุสจฺจกมฺมฏานภาวนาสงฺขาต  สตฺถุสาสน  กโรนฺตี  
กสฺมา นิพฺพาน นาธิคจฺฉามิ อธิคมิสฺสามิ เอวาติ ฯ   
        เอว  ปน  จินฺเตตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตี  เอกทิวส   
ปาทโธวนอุทเก  นิมิตฺต  คณฺหิ ฯ  เตนาห  ปาเท  ปกฺขาล- 
ยิตฺวานาติอาทึ ฯ  ตสฺสตฺโถ  อห  ปาเท  โธวนฺตี  ปาท- 
# ๑  ส.ี ย.ุ ปถุุตฺเถ ฯ   
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ปกฺขาลนเหตุ  ติกฺขตฺตุ  อาสิตฺเตสุ อุทเกสุ ถลโต นินฺนมาคต  
ปาโททก ทสิฺวา นิมิตฺต กโรมิ ฯ   
        ยถา  อิท  อุทก  ขยธมฺม  วยธมฺม  เอว  สตฺตาน  
อายุสงฺขาราติ  เอว อนิจฺจลกฺขณ  ตทนุสาเรน  ทุกฺขลกฺขณ   
อนตฺตลกฺขณ ฺจ  อุปธาเรตฺวา  วิปสฺสน วฑฺเฒนฺตี  ตโต  จิตฺต  
สมาเธสึ อสฺส ภทฺรวชานิยนฺติ ยถา อสฺส ภทฺร อาชานิย  
กุสโล  สารถ ิ สุเขน สาเรติ เอว มยฺห จิตฺต สุเขเนว สมาเธสึ  
วิปสฺสนาสมาธินา สมาหิต  อกาสึ ฯ  เอว  ปน  วิปสฺสน  
วฑฺเฒนฺตี  อุตุสปฺปายนิชิคึสาย  (๑) โอวรก ปวิสนตีฺ   
อนฺธการวิธมนตฺถ  ทีป  คเหตฺวา  คพฺภ ปวิสิตฺวา ทีป เปตฺวา  
ม ฺจเก นิสินฺนมตฺตาว ทีป วิชฺฌาเปตุ อคฺคฬสูจิยา ทีปวฏฏึ  
อากฑฺฒึ ฯ ตาวเทว อุตุสปฺปายลาเภน  ตสฺสา  จิตฺต  สมาหิต   
อโหสิ  วิปสสฺนาวีถึ  โอตริ  มคฺเคน  ฆฏเฏสิ ฯ ตโต  
มคฺคปฏิปาติยา  สพฺพโส  อาสวาน  ขโย  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  
        ตโต  ทปี  คเหตฺวาน                 ฯเปฯ  
                ฯ เป ฯ                                วิโมกฺโข  อหุ เจตโสติ ฯ 
        ตตฺถ เสยฺย โอโลกยิตฺวานาติ ทีปาโลเกน  เสยยฺ   
ปสฺสิตฺวา ฯ   
        สูจินฺติ  อคฺคฬสูจึ ฯ  วฏฏึ  โอกสฺสยามีติ  ทีป  วิชฺฌาเปตุ   
เตลาภิมุข ทีปวฏฏึ  อากฑฺเฒมิ ฯ  วิโมกฺโขติ  กิเลเสหิ  วิโมกฺโข ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ นชิิคึสาย ฯ  
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โส  ปน  ยสมฺา  ปรมตฺถโต จิตฺตสฺส  สนฺตติ  ตสฺมา  วุตฺต  
เจตโสติ ฯ  ยถา  ปน วฏฏเิตลาทิเก ปจฺจเย สติ อุปฺปชฺชนา- 
รโห (๑) ปทโีป ตทภาเว อนุปฺปชฺชนโต นิพฺพุโตติ วุจฺจติ ฯ 
เอว กิเลสาทิปจฺจเย  สติ อุปฺปชฺชนารห จิตฺต ตทภาเว  
อนุปฺปชฺชนโต วิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ อาห ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน  
วิโมกฺโข อหุ เจตโสติ ฯ   
                ปฏาจาราเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                         ตึสมตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา   
        มุสลานิ คเหตฺวานาติอาทิกา ตึสมตฺตาน เถรีน คาถา ฯ   
        ตาป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺติโย  อนกฺุกเมน  อุปจิตวิโมกฺข- 
สมฺภารา  (๒) อิมสฺมึ พุทธฺุปฺปาเท สกกมฺมส ฺโจทิตา  ตตฺถ  ตตฺถ   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา ปฏาจาราย เถริยา  
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺธา  ปพฺพชิตฺวา  ปริสุทฺธสีลา   
วตฺตปฏิวตฺต ปริปูเรนฺติโย วิหรนฺติ ฯ อเถกทิวส ปฏาจาราเถรี  
ตาส โอวาท เทนฺตี   
        [๔๔๙] มุสลานิ คเหตฺวาน  ธ ฺ โกฏเฏนฺติ มาณวา   
                ปตฺุตทารานิ โปเสนฺตา  ธน วินฺทนฺติ มาณวา ฯ   
# ๑ ยุ.  อุปฺปชฺชนโต ฯ  ๒ สี. อุปจิตกุสลสมฺภารา ฯ   
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                กโรถ พุทฺธสาสน  ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
                ขิปฺป ปาทานิ โธวิตฺวา  เอกมนฺเต นิสีทถ   
                เจโตสมถมนุยตฺุตา  กโรถ พุทฺธสาสนนฺติ   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถาย  สงฺเขปตฺโถ  อิเม  สตฺตา  ชีวิตเหตุ  มุสลานิ  
คเหตฺวา  ปเรส  ธ ฺ  โกฏเฏนฺติ  อุทกฺุขลกมฺม กโรนฺติ ฯ  
อ ฺมฺป เอทิส  นิหีนกมฺม กตฺวา  ปตฺุตทาร  โปเสนฺตา  
ยถารห  ธนมฺป  สหรนฺติ ฯ  ต  ปน เนส กมฺม นิหีน คมฺม  
โปถุชชฺนิก  ทุกฺข  อนตฺถส ฺหิต ฺจ ฯ  ตสฺมา  เอทิส  
สงฺกิเลสิกปป ฺจ วชฺเชตฺวา กโรถ  พุทฺธสาสน  สกิฺขตฺตยสงฺขาต  
สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน  กโรถ  สมฺปาเทถ  อตฺตโน สนฺตาเน   
นิพฺพตฺเตถ ฯ ตตฺถ การณมาห ย กตฺวา นานุตปฺปตีติ ยสฺส  
กรณเหตุ เอตรหิ อายตึ  จ  อนุตาป  นาปชฺชติ ฯ  อิทานิ  
ตสฺส  กรเณ  ปุพฺพกิจฺจ  อนุโยควิธิ ฺจ ทสฺเสตุ  ขิปฺป  ปาทานิ  
โธวิตฺวาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  อโธวิตปาทสฺส  
อวิกฺขาลิตมุขสฺส  จ  นิสชฺชนสุข  อุตุสปฺปายลาโภ  จ  น  
โหติ ปาเท ปน โธวิตฺวา มุข ฺจ  วิกฺขาเลตฺวา  เอกมนฺเต  
นิสินฺนสฺส  ตทุภย  ลภติ  ตสฺมา  ขิปฺป  อิม ยถาลทธฺ  ขณ   
อวิราเธนฺติโย  ปาทานิ  อตฺตโน  ปาเท  โธวิตฺวา  
เอกมนฺเต วิวิตฺเต โอกาเส  นิสีทถ  นิสชฺชถ ฯ  
อฏตึสาย อารมฺมเณสุ ยตฺถ กตฺถจิ จิตฺตรุจิเก   
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อารมฺมเณ อตฺตโน  จิตฺต  อุปริพนฺธิตฺวา เจโตสมถมนุยุตฺตา   
สมาหิเตน  จิตฺเตน  จตุสจฺจ-กมฺมฏานภาวนาวเสน พุทฺธสฺส  
ภควโต สาสน โอวาท อนุสิฏ ึ กโรถ สมฺปาเทถาติ ฯ   
        อถ  ตา  ภิกฺขุนิโย  ตสฺสา  เถริยา  โอวาเท  ตฺวา  
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  ภาวนาย  กมฺม  กโรนฺติโย  าณ- 
ปริปากคตตฺตา  เหตุสมฺปนฺนตาย  จ  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  
อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  โอวาทคาถาหิ  
สทฺธึ   
        [๔๔๙] ตสฺสา ตา วจน สุตฺวา  ปฏาจาราย สาสน   
                ปาเท ปกฺขาลยิตฺวาน  เอกมนฺต อุปาวิสุ   
                เจโตสมถมนุยตฺุตา  อกสุ พุทฺธสาสน ฯ   
                รตฺติยา ปุริเม ยาเม  ปุพฺพชาติมนุสฺสรุ   
                รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยุ   
                รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม  ตโมกขฺนฺธ ปทาลยุ ฯ   
                อุฏาย ปาเท วนฺทึสุ  กตา เต อนุสาสนี   
                อินฺทว เทวา ติทสา  สงฺคาเม อปราชิต   
                ปรุกฺขตฺวา วิหสฺสาม  เตวิชฺชามฺห อนาสวาติ   
อิมา คาถา อภาสึสุ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺสา  ตา  วจน  สุตฺวา  ปฏาจาราย  สาสนนฺติ   
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ตสฺสา ปฏาจาราย  เถริยา  กิเลเส  ปฏินสิฺสคฺคสาสนฏเน   
สาสน  ต  ต  โอวาทวจน  ตา  ตึสมตฺตา  ภิกฺขุนิโย สุตฺวา  
ปฏิสุตฺวา สิรสา สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ฯ   
        อุฏาย  ปาเท  วนฺทึสุ  กตา  เต  อนุสาสนีติ  ยถา- 
สมฺปฏิจฺฉิต  ตทนุสาสน อฏ ิกตฺวา(๒) มนสิกตฺวา ยถาผาสุกฏาเน 
นิสีทิตฺวา  ภาเวนฺติโย ภาวน มตฺถก ปาเปตฺวา  อตฺตนา  
อธิคตวิเสส  อาโรเจตุ  นิสินฺนาสนโต  อุฏาย  ตสฺสา  สนฺติก  
คนฺตฺวา  มหาเถริ  ตว  อนสุาสนี  ยถานุสิฏ  อเมฺหหิ  กตาติ  
วตฺวา  ตสฺสา ปาเท  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทึสุ ฯ อินฺทว  เทวา  ติทสา   
สงฺคาเม  อปราชิตนฺติ เทวาสุรสงฺคาเม  อปราชิต  วิชิตาวึ  อินฺท   
ตาวตึสา  เทวา  วิย  มหาเถริ มยนฺต ปรุกฺขตฺวา  วิหริสฺสาม  (๓)   
อ ฺสฺส  กตฺตพฺพสฺส  อภาวโต ฯ  ตสฺมา  เตวิชฺชามฺห  
อนาสวาติ  อตฺตโน  กต ฺ ุภาว  ปเวเธนฺตี  อิทเมตาส   
อ ฺาพฺยากรณ อโหสิ ฯ อ ฺ  ปเนตฺถ อตฺถโต ฯ  ต เหฏาวุตฺตนยเมว ฯ   
                ตึสมตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________  
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                                จนฺทาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ทุคฺคตาห ปุเร อาสินฺติอาทิกา จนฺทาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  สมฺภตวิโมกฺขสมฺภารา 
ปริปกฺกาณา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท อ ฺตรสฺมึ  พฺราหฺมณคาเม   
อป ฺาตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ ตสฺสา   
นิพฺพตฺติโต  ปฏาย  ต กลุ โภเคหิ ปริกฺขย คต ฯ สา อนุกฺกเมน  
วิ ฺ ุต ปตฺตา  ทุกฺเขน  ชวีติ ฯ อถ ตสฺมึ เคเห อหิวาตโรโค  
อุปฺปชฺชิ ฯ เตนสฺสา สพฺเพป าตกา  มรณพฺยสน  ปาปุณึสุ ฯ  
สา  าติกฺขเย  ชาเต  อ ฺตฺถ  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺตี กปาลหตฺถา 
กุเล  กุเล  วิจริตฺวา  ลทฺธลทฺเธน  ภิกฺขาหาเรน  ยาเปนฺตี  เอกทิวส  
ปฏาจาราย เถริยา ภตฺตวิสฺสคฺคฏาน อคมาสิ ฯ ภิกฺขุนิโย ต ทุกฺขิต  
ทุกฺขาภิภูต ทิสฺวา  ส ฺชาตกรุณา  ปยสมุทาจาเรน สงฺคเหตฺวา ตตฺถ  
วิชฺชมาเนน อุปจารมโนหเรน  อาหาเรน  สนฺตปฺเปสุ ฯ  สา  ตาส   
อาจารสีเล  ปสีทิตฺวา เถริยา สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  ตสฺสา  เถรี  ธมฺม  กเถสิ ฯ  สา ต ธมฺม  สุตฺวา   
สาสเน  อภิปฺปสนฺนา  สสาเร  จ  ส ฺชาตสเวคา  ปพฺพชิ ฯ  
ปพฺพชิตฺวา จ  เถริยา  โอวาเท  ตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  
ภาวน อนุยุ ฺชนฺตี กตาธิการตาย าณสฺส  จ  ปริปาก   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 187 

                เลมที่  27  จนฺทาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  187 
 
คตตฺตา  นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  
ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
        [๔๕๐]         ทุคฺคตาห ปุเร อาสึ  วิธวา จ อปุตฺติกา   
                        วินา มิตฺเตหิ าตีหิ  ภตฺตโจฬสฺส นาธิค ฯ   
                        ปตฺต ทณฺฑ ฺจ คณฺหิตฺวา  ภิกฺขมานา กุลา กุล   
                        สีตุเณฺหน จ ฑยฺหนฺตี  สตฺต วสฺสานิ จาริห ฯ   
                        ภิกฺขุนึ ปุน ทิสฺวาน  อนนฺปานสฺส ลาภินึ   
                        อุปสงฺกมมฺ อโวจ  ปพฺพชฺช อนคาริย ฯ   
                        สา จ ม อนุกมฺปาย  ปพฺพาเชสิ ปฏาจารา   
                        ตโต ม โอวทิตฺวาน  ปรมตฺเถ นิโยชยิ ฯ   
                        ตสฺสาห วจน สุตฺวา  อกาสึ อนุสาสนึ   
                        อโมโฆ อยฺยาโยวาโท  เตวิชฺชามฺหิ อนาสวาติ   
อุทานวเสน อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทคฺุคตาติ  ทลทิฺทา ฯ  ปุเรติ  ปพฺพชิตโต  ปุพฺเพ ฯ  
ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย หิ  อิธ  ปุคฺคโล  โภเคหิ  อฑฺโฒ  วา   
ทลิทฺโท  วาติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  คุเณหิ  ปน  อย  เถรี  อฑฺฒาเยว ฯ   
เตนาห  ทุคฺคตาห  ปุเร  อาสินฺติ ฯ  วิธวาติ ธโว วุจฺจติ สามิโก   
ตทภาวา  วิธวา มตปติกาติ อตฺโถ ฯ อปุตฺติกาติ ปุตฺตรหิตา ฯ  
วินา มิตฺเตหิ าตีหีติ  มิตฺเตหิ  พนฺธเวหิ  ปริหีนา  รหิตา ฯ  
ภตฺตโจฬสฺส นาธิคนฺติ ภตฺตสฺส   
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โจฬสฺส  จ  ปาริปูรึ  นาธคิจฺฉึ เกวล  ปน  ภิกฺขาปณฺฑสฺส   
ปโลติกาขณฺฑสฺส (๑)  จ  วเสน  ฆาสจฺฉาทนมตฺตเมว   
อลตฺถนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  เตนาห  ปตฺต  ทณฺฑ ฺจ  คณฺหิตฺวาติ   
อาทึ ฯ   
        ตตฺถ  ปตฺตนฺติ  มตฺติกาภาชน ฯ  ทณฺฑนฺติ  โคณสุนขาทีน   
ปริหรณทณฺฑก ฯ  (๒) กลุา  กลุนฺติ  กลุโต  กุล ฯ  สีตุเณฺหน  
จ  ฑยฺหนฺตีติ  วสนเคหาภาวโต  สีเตน  จ อุเณฺหน จ ปฬิยมานา ฯ   
        ภิกฺขุนนิฺติ  ปฏาจาราเถรึ  สนฺธาย  วทติ ฯ  ปนุาติ  ปจฺฉา   
สตฺตสวจฺฉรโต อปรภาเค ฯ   
        ปรมตฺเถติ  ปรเม  อุตฺตเม  อตฺเถ  นิพฺพานคามินิยา  
ปฏิปทาย  นพฺิพาเน  จ ฯ นิโยชยีติ กมมฺฏาน อาจิกฺขนฺตี  
นิโยเชสิ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                        จนฺทาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ป ฺจกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________ 
# ๑ สี. ปโลติกากณฺฑสฺส ฯ ๒.โคสุนขาทีน ปริหารกทณฺฑก  ฯ  
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                                        ฉกฺกนิปาตวณฺณนา 
                                ป ฺจสตมตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ฉกฺกนปิาเต ยสฺส มคฺค น ชานาสีติอาทิกา ป ฺจ- 
สตมตฺตาน เถรีน คาถา ฯ   
        อิมาป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺติโย  อนกฺุกเมน  อุปจิตวิโมกฺข- 
สมฺภารา หุตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ตตฺถ ตตฺถ  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา  มาตาปตูหิ  ปติกุล  อานีตา ตตฺถ  
ตตฺถ ปุตฺเต  ลภิตฺวา  ฆราวาส  วสนฺติโย  สมานชาติกสฺส  
ตาทิสสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา สพฺพาว  มตปุตฺตา  หุตฺวา  
ปุตฺตโสเกน  อภิภูตา  ปฏาจาราย  เถริยา  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  นิสินฺนา  อตฺตโน  โสกการณ  อาโรเจสุ ฯ เถร ี 
ตาส โสก วิโนเทนฺตี   
        [๔๕๑] ยสฺส มคฺค น ชานาสิ  อาคตสฺส คตสฺส วา   
                        ต กุโต จาคต สตฺต  มม ปุตฺโตติ โรทสิ ฯ   
                        มคฺค ฺจ โขสฺส ชานาสิ  อาคตสฺส คตสฺส วา   
                        น น สมนุโสเจสิ  เอวธมฺมา หิ ปาณิโน ฯ   
                        อยาจิโต ตตาคจฺฉิ  นานุ ฺาโต อิโต คโต    
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                        กโุตจิ (๑)นูน อาคนฺตฺวา  วสิตฺวา กติปาหก   
                        อิโตป อ ฺเน คโต  ตโตป ฺเน คจฺฉติ ฯ   
                        เปโต มนสฺุสรูเปน  สสรนฺโต คมิสสฺติ   
                        ยถาคโต ตถา คโต  กา ตตฺถ ปริเทวนาติ   
อิมาหิ จตูหิ คาถาหิ ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        ตา  ตสฺสา  ธมฺม  สตฺุวา ส ฺชาตสเวคา เถริยา สนฺติเก  
ปพฺพชึสุ ฯ ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย  กมมฺ  กโรนฺติโย   
วิมุตฺติปริปาจนียาน  ธมฺมาน  ปริปาก  คตตฺตา นจิรสฺเสว  สห   
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  อถ  ตา  อธิคตารหตฺตา  
อตฺตโน ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อุทานวเสน  ยสสฺ  มคฺค  น   
ชานาสีติอาทิกาหิ โอวาทคาถาหิ สทฺธึ   
        [๔๕๑] อพฺพหี (๒) วต เม สลฺล  ทุทฺทส หทยสฺสิต   
                        ยา เม โสกปเรตาย  ปุตฺตโสก พฺยปานุทิ ฯ   
                        สาชชฺ อพฺพูฬฺหสลฺลาห  นิจฺฉาตา ปรินิพฺพุตา   
                        พุทฺธ ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ  อุเปมิ สรณ มุนึ ฯ   
ป ฺจสตมตฺตาเถริโย (๕) อิมา คาถา วิสุ วิสุ อภาสึสุ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  มคฺค  น  ชานาสิ  อาคตสฺส  คตสฺส  วาติ   
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ยสฺส  สตฺตสฺส  อิธ  อาคตสฺส  อาคตมคฺค  วา  อิโต  คตสฺส  
คตมคฺค  วา  ตฺว  น  ชานาสิ ฯ  อนนฺตรา  อตีตานาคตภวูป- 
ปตฺติโย  (๑)  สนฺธาย  วทติ ฯ  ต  กโุต  จาคต  สตฺตนฺติ ต เอว   
อวิ ฺาตาคตคตมคฺค  กุโตจิ  คติโต  อาคตมคฺค (๒) อาคจฺฉนฺเตน   
อนฺตรามคฺเค สพฺเพน  สพฺพ  อกตปริจยสมาคตปุริสสทิส (๓) สตฺต  
เกวล มมตฺต อุปฺปาเทตฺวา มม ปุตฺโตติ  กุโต  เกน  การเณน  
โรทสิ ฯ  อปปฺฏิการโต  มม  ปุตฺตสฺส  จ อกาตพฺพโต  น  
เอตฺถ โรทนการณ อตฺถีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        มคฺค ฺจ  โขสฺส  ชานาสีติ  อสฺส  ตว  ปุตฺตาภิมตสฺส  
สตฺตสฺส  อาคตสฺส  อาคตมคฺค ฺจ  คตสฺส  คตมคฺค ฺจ  อถ   
ชาเนยฺยาสิ ฯ  น  น  สมนโุสเจสีติ  เอวมฺป  น  น  สมนุโส- 
เจยฺยาสิ ฯ  กสฺมา  เอวธมฺมา  หิ  ปาณิโน ทิฏธมฺเมป หิ  
สตฺตาน สพฺเพหิ  ปเยหิ  มนาเปหิ  นานาภาวา  วินาภาวา  
ตตฺถ  วสวตฺติตาย  อภาวโต  ปเคว อภิสมฺปราย ฯ   
        อยาจิโต  ตตาคจฺฉีติ  ตโต  ปรโลกโต  เกนจิ  อยาจิโต  
อิธ  อาคจฺฉิ ฯ  อาคโตติป  ปาล ิ โส  เอวตฺโถ ฯ  อนนุ ฺาโต  
อิโต  คโตติ  อิธ โลกโต เกนจิ  อนนุ ฺาโต  ปรโลก  คโต ฯ   
กุโตจีติ  นิรยาทิโต  ยโต  กุโตจิ  คติโต ฯ  นูนาติ  ปริสงฺกาย ฯ   
วสิตฺวา  กติปาหกนฺติ  กติปยทิวสมตฺต  อิธ  วสิตฺวา ฯ อิโตป   
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อ ฺเน คโตติ  อิโตป  ภวโต  อ ฺเน  คโต  อิโต  อ ฺมฺป  
ภว  ปฏิสนฺธวิเสน  อุปคโต ฯ  ตโตป ฺเน คจฺฉตีติ ตโตป  
ภวโต อ ฺเน คมิสฺสติ อ ฺเมว ภว อุปคมิสฺสติ ฯ   
        เปโตติ  อเปโต  ต  ต  ภว  อุปปชชฺิตฺวา  ตโต  อปคโต ฯ   
มนุสฺสรูเปนาติ  นิทสฺสนมตฺตเมต  มนุสฺสภาเวน  ติรจฺฉานาทิ- 
ภาเวน  จาติ  อตฺโถ ฯ  สสรนฺโตติ อปราปร  อุปปตฺติวเสน   
สสรนฺโต ฯ  ยถาคโต  ตถา  คโตติ  ยถา  อวิ ฺาตคติโต   
จ  อนามนฺเตตฺวา  (๑)  อาคโต  ตถา  อวิ ฺาตคติโก   
อนนุ ฺาโตว คโต ฯ กา ตตฺถ  ปริเทวนาติ  ตตฺถ  ตาทิเส   
อวสวตฺตินี  ยถากามาวจเร  กา  นาม  ปริเทวนา  กึ   
ปริเทวิเตน ปโยชนนฺติ อตฺโถ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอตฺถ  จ  อาทิโต  จตสฺโส  คาถา  ปฏาจาราเถริยา เตส  
ป ฺจมตฺตาน อิตฺถิสตาน  โสกวิโนทนวเสน  วิสุ  วิสุ  ภาสิตา ฯ   
ตสฺสา  โอวาเท  ตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อธิคตวิเสสาหิ  ตาหิ   
ป ฺจสตมตฺตาหิ  ภิกฺขุนีหิ  ฉป  คาถา  ปจฺเจก  ภาสิตาติ  
ทฏพฺพา ฯ   
        ป ฺจสตา  ปฏาจาราติ  ปฏาจาราย  เถริยา  สนฺติเก   
ลทฺธโอวาทตาย  ปฏาจาราย  วุตฺต  อเวทิสุนฺติ  กตฺวา   
ปฏาจาราติ  ลทฺธนามา  อิมา  ป ฺจสตา  ภิกฺขุนิโย ฯ   
                ป ฺจสตมตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑ สี. อนามนฺติโต    
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                                วาสิฏ ีเถรีคาถาวณฺณนา   
        ปุตฺตโสเกนห อฏฏาติอาทิกา วาสิฏ ิยา เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  สมฺภตวิโมกฺขสมฺภารา 
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  เวสาลิย กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา มาตาปตูหิ สมานชาติกสฺส กุลปุตฺตสฺส   
ทินฺนา  ปติกุล  คนฺตฺวา  เตน  สทฺธึ สขุสวาส วสนฺตี เอก ปุตฺต  
ลภิตฺวา  ตสฺมึ  อาธาวิตฺวา ปริธาวิตฺวา วิจรณกาเล กาล กเต  
ปุตฺเต  ปุตฺตโสเกน  อฏฏติา  อุมฺมตฺติกา  อโหสิ ฯ  สา  าตเกสุ  
สามิเก  จ  ติกิจฺฉ  กโรนฺเตสุ เตส อชานนฺตานเยว  ปลายิตฺวา  ยโต   
ตโต  ปริพฺภมนฺตี  มิถลิานคร  สมฺปตฺตา ตตฺถทฺทส ภควนฺต   
อนฺตรวีถิย  คจฺฉนฺต  ทนฺต คุตฺต สยตินฺทฺริย (๑) นาค ฯ 
ทิสฺวาน สห ทสฺสเนน  พุทฺธานุภาวโต อปคตอุมฺมาทา ปกติจิตฺต  
ปฏิลภิ ฯ อถสฺสา สตฺถา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสสิ ฯ สา ต ธมฺม สตฺุวา  
ปฏิลทฺธสเวคา สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา สตฺถุ อาณาย ภิกฺขุนีสุ  
ปพฺพชิตฺวา กตปุพฺพกิจฺจา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา ฆเฏนฺตี วายมนฺตี  
ปริปกฺกาณตาย  นจิรสฺเสว  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา   
อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทานวเสน   
# ๑. ส.ี สนฺตินฺทฺริย  ฯ  
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        [๔๕๒] ปุตฺตโสเกนห อฏฏา  ขิตฺตจิตฺตา วิส ฺ ินี   
                        นคฺคา ปกิณฺณเกสี จ  เตน เตน วิจาริห ฯ   
                        วีถิสงฺการกูเฏสุ  สุสาเน รถยิาสุ จ   
                        อจรึ ตีณิ วสฺสานิ  ขุปฺปปาสา สมปฺปตา ฯ   
                        อถทฺทสามิ  สุคต  นคร มิถลิ คต   
                        อทนฺตาน ทเมตาร  สมฺพุทฺธ อกุโตภย ฯ   
                        สจิตฺต ปฏลิทฺธาน  วนทฺิตฺวาน อุปาวิสึ   
                        โส เม ธมมฺมเทเสสิ  อนุกมฺปาย โคตโม ฯ   
                        ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน  ปพฺพชึ อนคาริย   
                        ยุ ฺชนฺตี สตฺถุวจเน  สจฺฉากาสึ ปท สิว ฯ   
                        สพฺเพ โสกา สมุจฺฉินฺนา  ปหีนา เอตทนฺติกา   
                        ปริ ฺาตา หิ เม วตฺถู  ยโต โสกาน สมฺภโวติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อฏฏาติ  อฏฏติา ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  อฏฏิตา  
ปฬิตาติ  อตฺโถ ฯ  ขิตฺตจิตฺตาติ  โสกุมฺมาเทน  ขิตฺตหทยา  ตโต  
เอว  ปกติส ฺาย วิคเมน วิส ฺ ินี ฯ หิโรตฺตปฺปาภาวโต   
อปคตวตฺถตาย  นคฺคา ฯ  วิธุตเกสตาย  ปกิณฺณเกสี ฯ เตน  
เตนาติ  คาเมน คาม นคเรน นคร วีถิยา วีถึ วิจร ึ 
อห ฯ   
        อถาติ  ปจฺฉา  อุมฺมาทสวตฺตนิยสฺส  กมฺมสฺส  ปริกฺขเย ฯ   
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สุคตนฺติ โสภนคมนตฺตา สุนฺทร  าน  คตตฺตา  สมฺมา  คทตฺตา   
สมฺมา  จ  คตตฺตา  สุคต  ภควนฺต ฯ มิถลิ คตนฺติ มิถิลาภิมุข  
มิถิลานคราภิมุข คจฺฉนฺตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        สจิตฺต  ปฏิลทฺธานาติ  พุทฺธานุภาเวน  อุมฺมาท  ปหาย  
อตฺตโน  ปกติจิตฺต ปฏิลภิตฺวา ฯ   
        ยุ ฺชนฺตี  สตฺถุวจเนติ  สตฺถุ  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  
โยค กโรนฺตี ภาวน อนุยุ ฺชนฺตี ฯ สจฺฉากาสึ ปท สิวนฺติ  
สิว เขม จตูหิ โยเคหิ อนุปทฺทุต นิพฺพาน ปท สจฺฉิก  
อกาสึ ฯ  เอตทนฺติกาติ  เอต  อิทานิ  มยา  อธิคต อรหตฺต  
อนฺโต ปริโยสาน เอเตสนฺติ เอตทนฺติกา  โสกา ฯ  น  ทานิ  
เตส  สมฺภโว อตฺถีติ อตฺโถ ฯ ยโต โสกาน สมฺภโวติ   
ยโต  อนฺโตนิชฺฌานลกฺขณาน  โสกาน  สมฺภโว  เตส  โสกาน   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธสงฺขาตา  วตฺถู  อธิฏานานิ  าตตีรณ- 
ปหานปริ ฺาหิ  ปริ ฺาตา ฯ  ตสฺมา  โสกา  เอตทนฺติกาติ  
โยชนา ฯ   
                        วาสิฏ ีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________________  
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                                 เขมาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ทหรา ตฺว รูปวตีติอาทิกา เขมาย เถริยา คาถา ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  ปราธีน- 
วุตฺติกา  ปเรส  ทาสี  อโหสิ ฯ  สา  ปเรส  เวยฺยาวจฺจกรเณน  
ชีวิต กปฺเปนฺตี เอกทิวส ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อคฺคสาวก   
สุชาตตฺเถร  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  ตโย  โมทเก ทตฺวา  
ต  ทิวสเมว  อตฺตโน  เกเส  วิสฺสชฺเชตฺวา  เถรสฺส  ทาน ทตฺวา  
อนาคเต  มหาป ฺา  พุทฺธสาวิกา  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  กตฺวา  
ยาวชีว กุสลธมฺเม อปฺปมตฺตา หุตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี   
อนุกฺกเมน  ฉกามาวจราน (๑) สกฺกาทีน  เตส เตส เทวราชูน   
มเหสิภาเวน  อุปปนฺนา  มนุสฺสโลเกป  อเนกวาร  จกฺกวตฺตีน   
มณฺฑลราชูน ฺจ  มเหสิภาว  อุปคตา  มหาสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
วิปสฺสิสฺส  ภควโต กาเล มนุสฺสโลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา ปฏิลทฺธสเวคา ปพฺพชิตฺวา  
ทสวสฺสสหสฺสานิ พฺรหฺมจริย จรนฺตี พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา  
หุตฺวา  พหุชนสฺส ธมฺมกถนาทินา ป ฺาสวตฺตนิยกมฺม  
กตฺวา ตโต จุตา  สุคตีสุเยว สสรนฺตี  อิมสฺมึ  กปฺเป  ภควโต  จ   
กกุสนฺธสฺส  ภควโต  จ  โกนาคมนสฺส  กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  
กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  มหนฺต  สงฺฆาราม  กาเรตฺวา  
# ๑ ม.  ฉกามาวจรสคฺเค ฯ   
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พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิยฺยาเทสิ ฯ   
        ภควโต  ปน  กสฺสปทสพลสฺส  กาเล  กิกิสฺส  กาสิร ฺโ   
สพฺพเชฏ ิกา  สมณี  นาม  ธีตา  หุตฺวา  สตฺถุ  สนติฺเก  ธมฺม  
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสเวคา  อคาเรเยว   ิตา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ   
โกมาริพฺรหฺมจริย จรนฺตี สมณคุตฺตาทีหิ อตฺตโน ภคินีหิ สทฺธึ  
รมณีย  ปริเวณ  กาเรตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิยฺยาเทสิ ฯ  
เอวเมว สา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  อายตนคต  อุฬาร  ปุ ฺกมฺม  กตฺวา   
สุคตีสุเยว  สสริตฺวา อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท มทฺทรฏเ  สาคลนคเร  
ราชกุเล นิพฺพตฺติ เขมาติสฺสา นาม อโหสิ ฯ  สุวณฺณวณฺณา   
ก ฺจนสนฺนิภตฺตจา ฯ  สา  วยปฺปตฺตา  พิมฺพิสารร ฺโ  เคห  
คตา  สตฺถริ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  รูปมตฺตา  หุตฺวา  รูเป  โทส  
ทสฺเสตีติ สตฺถุ ทสฺสนาย น คจฺฉติ ฯ   
        ราชา  มนุสฺเสหิ  เวฬุวนสฺส  วณฺเณ ปกาสาเปตฺวา เทวิยา  
วิหารทสฺสนาย จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  อถ  เทวี  วิหาร  ปสฺสิสฺสามีติ   
ราชาน ปฏิปจฺุฉิ ฯ ราชา วิหาร คนฺตฺวา  สตฺถาร  อทิสฺวา  
อาคนฺตุ  น  ลภิสฺสสีติ  วตฺวา ปุริสาน ส ฺ อทาสิ  
พลกฺกาเรนป  เทวึ  ทสพล  ทสฺเสถาติ ฯ  เทวี  วิหาร คนฺตฺวา  
ทิวสภาค เขเปตฺวา นิวตฺเตนฺตี  สตฺถาร  อทิสฺวาว  คนฺตุ  
อารทฺธา ฯ อถ น ราชปุรสิา อนิจฺฉนฺติมฺป สตฺถุ  สนฺติก   
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นยึสุ ฯ  สตฺถา  ต  อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา  อิทฺธิยา  เทวจฺฉราสทิส  
อิตฺถึ  นิมฺมินตฺิวา  ตาลปณฺณ  คเหตฺวา  พีชยมาน  อกาสิ ฯ  
เขมาเทวี  ต ทิสฺวา จินฺเตสิ  เอวรูปา  นาม  เทวจฺฉรปฏิภาคา   
อิตฺถี  ภควโต  อวิทูเร  ติฏติ อห  เอตาส  ปริจาริกตายป   
นปฺปโหมิ  มนมฺป  นิกฺการณา  ปาปจิตฺตสฺส  วเสน นฏาติ  
นิมิตฺต  คเหตฺวา  ตเมว  อิตฺถึ  โอโลกยมานา  อฏาสิ ฯ  อถสฺสา   
ปสฺสนฺติยาว  สตฺถุ  อธิฏานพเลน  สา  อิตฺถ ี ปมวย  อติกฺกมฺม   
มชฺฌิมวยมฺป อติกฺกมฺม  ปจฺฉิมวย  ปตฺวา  ขณฺฑทนฺตา  ปลิตเกสา   
วลิตฺตจา  หุตฺวา  สทฺธึ ตาลปณฺเณน  ปริวตฺติตฺวา  ปติ ฯ ตโต ต ทิสฺวา   
เขมา กตาธิการตฺตา เอว จินฺเตสิ เอววิธมฺป  สรรี  อีทิส  วิปตฺตึ   
ปาปุณิ  มยฺหมฺป  สรรี  เอวคติกเมว ภวิสฺสตีติ ฯ อถสฺส จิตฺตวาร  
ตฺวา สตฺถา   
                เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสต   
                สย กต มกฺกฏโกว ชาล   
                เอตมฺป เฉตฺวาน ปริพฺพชนติฺ (๑)   
                อนเปกฺขิโต กามสุข (๒) ปหายาติ   
คาถมาห ฯ  สา  คาถาปริโยสาเน  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณีติ  อฏกถาสุ  อาคต ฯ  
อปทาเน  ปน  อิม  คาถ  
# ๑ สี. วชนติฺ ธีรา ฯ  ๒ สี. สพฺพทุกฺข  ฯ  
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สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิตา  ราชาน  อนุชานาเปตฺวา  
ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณีติ อาคต ฯ ตตฺถาย อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ  กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทาห หสวติย  ชาตา เสฏ ิกุเล อหุ   
                นานารตนปชฺโชเต  มหาสุขสมปฺปตา ฯ   
                อุเปตฺวา ต มหาวีร  อสฺโสสึ ธมฺมเทสน   
                ตโต ชาตปฺปสาทาห  อุเปมิ สรณ ชิน ฯ   
                มาตร ปตร ฺจาห  อายาจิตฺวา วินายก   
                นมินฺตยิตฺวา สตฺตาห  โภชยึ สหสาวก ฯ   
                อติกฺกนฺเต จ สตฺตาเห  มหาป ฺานมุตฺตม   
                ภิกฺขุนึ เอตทคฺคมฺหิ  เปสิ นรสารถิ ฯ   
                ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา  ปุน ตสฺส มเหสิโน   
                การ กตฺวาน ต าน  ปณิปจฺจ ปณีทหึ ฯ   
                ตโต ม ส  ชโิน อาห  สิชฺฌต ปณิธี ตว   
                สสงฺเฆ เม กต การ  อปฺปเมยฺยผล ตยา ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                เอตทคฺคมนุปฺปตฺตา  เขมา นาม ภวิสฺสติ ฯ    
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                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสูปคา อห ฯ   
                ตโต จุตา ยามมค  ตโตห ตุสติ คตา   
                ตโต จ นิมฺมานรตึ  วสวตฺติปุร ตโต ฯ   
                ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ  ตสฺส กมมฺสสฺ วาหสา  
                ตตฺถ ตตฺเถว ราชูน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                ตโต จุตา มนุสฺสตฺเต  ราชูน จกฺกวตฺติน   
                มณฺฑลีน ฺจ ราชูน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน  เทเวสุ มานุเสสุ  จ   
                สพฺพตฺถ สุขิตา หุตฺวา  เนกกปฺเปสุ สสร ึฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป  วิปสฺสี โลกนายโก   
                อุปฺปชฺช ิจารุทสฺสโน  สพฺพธมฺมวิปสฺสโก ฯ   
                ตมห โลกนายก  อุเปตฺวา นรสารถึ   
                ธมฺม ภณิต สุณิตฺวา  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
                ทสวสฺสสหสฺสานิ  ตสฺส วีรสฺส สาสเน   
                พฺรหฺมจริย จรตฺิวาน  ยุตฺตโยคา พหุสฺสุตา ฯ   
                ปจฺจยาการกุสลา  จตุสจฺจวิสารทา   
                นปิุณา จิตฺตกถิกา  สตฺถุสาสนการิกา ฯ   
                ตโต จุตาห ตุสิต  อุปปนฺนา ยสสฺสินี   
                อภิโภสึ  ตหึ อ ฺเ  พฺรหฺมจารีผเลนห ฯ    
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                ยตฺถ ยตฺโถปปนฺนาห  มหาโภคา มหทฺธนา   
                เมธาวินี รูปวตี (๑)  วินีตปรสิาป จ ฯ   
                ภวามิ เตน กมฺเมน  โยเคน ชินสาสเน   
                สพฺพา สมฺปตฺติโย มยฺห  สลุภา มนโส ปยา ฯ   
                โยป เม ภวเต ภตฺตา  ยตฺถ ยตฺถ คตายป   
                วิมาเนติ น ม โกจิ  ปฏิปตฺติพเลน เม ฯ   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                นาเมน โกนาคมโน  อุปฺปชชฺิ วทต วโร ฯ   
                ตทา หิ พาราณสิย  สุสมิทธฺกุลปฺปชา   
                ธน ฺชานี สุเมธา จ  อหมฺป จ ตโย ชนา ฯ   
                สงฺฆาราม อทาสิมฺห  เนเก สหสฺสิเก มุเน (๒)   
                สงฺฆสฺส จ วิหาร (๓) ห ิ อุททฺิสฺส การิกา มย ฯ   
                ตโต จุตา มย สพฺพา  ตาวตึสูปคา อหุ   
                ยสสา อคฺคต ปตฺตา  มนุสฺเสสุ ตเถว จ ฯ   
                อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                อุปฏาโก มเหสิสฺส  ตทา อาสิ นริสฺสโร   
                กาสิราชา กิกี นาม  พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ   
                ตสฺสาสึ เชฏ ิกา ธีตา  สมณี อิติ วิสฺสุตา   
                ธมฺม สุตฺวา ชนิคฺคสฺส  ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ   
# ๑  ม.  สีลวตี ฯ ๒ ม. ทานสหายิกา ปุเร ฯ ๓ ม. วิหารมฺป ฯ  
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                อนุชานิ น โน ตาโต  อคาเรว ตทา มย   
                วีสวสฺสสหสฺสานิ  วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ   
                โกมาริพฺรหฺมจริย  ราชก ฺา สุเขธิตา   
                พุทฺโธปฏานนิรตา  มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ   
                สมณี สมณคุตฺตา จ  ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา   
                ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ  สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ   
                อห อุปฺปลวณฺณา จ  ปฏาจารา จ กุณฺฑลา   
                กสิาโคตมี ธมฺมทินฺนา  วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ   
                กทาจิ โส นราทิจฺโจ  ธมฺม เทเสสิ อพฺภุต   
                มหานิทานสุตฺตนฺต  สุตฺวา ต ปริยาปุณึ ฯ   
                เตหิ กมฺเมหิ สกุเตหิ  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึส อค ฺฉห ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  สากลาย ปุรุตฺตเม   
                ร ฺโ มทฺทสฺส ธีตามฺหิ  มนาปา ทยิตา ปยา ฯ   
                สห เม ชาตมตฺตมฺหิ  เขม ตมฺหิ ปุเร อหุ   
                ตโต เขมาติ นาม เม  คุณโต อุปปชฺชถ ฯ   
                ยทาห โยพฺพน ปตฺตา  รูปวณฺณวิภูสิตา  
                ตทา อทาสิ ม ตาโต  พิมฺพิสารสฺส ราชโิน ฯ   
                ตสฺสาห สุปฺปยา อาสึ  รูปเก ลายเน รตา   
                รปูาน โทสวาทีติ  น อุเปมิ  มหาทย ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 203 

                เลมที่  27  เขมาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  203 
 
                พิมฺพิสาโร ตทา ราชา  มมานุคฺคหพุทฺธิยา   
                วณฺณยิตฺวา เวฬุวน  คายเก คาปยี มม ฯ   
                รมฺม เวฬุวน เยน  น ทิฏ สุคตาลย   
                น เตน นนฺทน ทิฏ  อิติ ม ฺามฺหเส มย ฯ   
                เยน เวฬุวน ทฏิ  นรนนฺทนนนฺทน   
                สทุิฏ นนฺทน เตน  อมรินทฺสุนนฺทน ฯ   
                วิหาย นนฺทน เทวา  โอตริตฺวา มหีตล   
                รมฺม เวฬุวน ทสิฺวา  น ตปฺปนฺติ สุวิมฺหิตา ฯ   
                ราชปุ ฺเน นิพฺพตฺต  พุทฺธปุ ฺเน ภูสิต   
                โก วตฺตา ตสฺส นิสฺเสส  วนสฺส คุณส ฺจย ฯ   
                ต สุตฺวา วนสมิทฺธึ  มม โสตมโนหร   
                ทฏ ุกามา ตมุยฺยาน  ร ฺโ อาโรจยึ ตทา ฯ   
                มหตา ปริวาเรน  ตทา จ โส มหีปติ   
                ม เปเสสิ ตมุยฺยาน  ทสฺสนาย สมุสฺสุก ฯ   
                คจฺฉ ปสฺส มหาโภเค  วน เนตฺตรสายน   
                ย สทา ภาติ สิริยา  สุคตาภานุร ฺชิต ฯ   
                ยทา จ ปณฺฑาย มุนิ  คิริพฺพชปุรุตฺตม   
                ปวิฏโห ตทาเยว  วน ทฏ ุมุปาคมึ ฯ   
                ตทา ต สมฺผุลฺลวน  นานาภมรกุชฺชิต   
                โกกิลาคีตสหิต  มยูรคณนจฺจิต ฯ   
# ๓ ม. อคจฺฉห ฯ  ๔ ม.  รูปลาว ฺภูสิตา    
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                อปฺปสทฺทมนากิณฺณ  นานาจงฺกมภูสิต   
                กฏุิมณฺฑปสงฺกิณฺณ  โยคีวรวิราชิต ฯ   
                วิจรนฺตี อม ฺ ิสฺส  สผล นยน มม   
                ตตฺถาป ตรุณ ภิกฺขุ  ยุตฺต ทสิฺวา วิจินฺตยึ ฯ   
                อีทิเส วิปเน รมฺเม   ิโตย นวโยพฺพเน   
                วสนฺตมิว กนฺเตน  รูเปน สสุมนฺวิโต ฯ   
                นสิินฺโน รกฺุขมูลมฺป  มุณฺโฑ สงฺฆาฏิปารุโต   
                ฌายเต วตย ภิกฺขุ  หิตฺวา วิสยช รตึ ฯ   
                นนุนาม คหฏเน  กาม ภุตฺวา ยถาสุข   
                ปจฺฉา ชิณฺเณน ธมฺโมย  จรติพฺโพ สุภทฺทโก ฯ   
                สุ ฺกนฺติ วิทิตฺวาน  คนฺธเคห ชินาลย   
                อุเปตฺวา ชินมทฺทกฺข  อุทยนตฺว ภากร ฯ   
                เอกก สุขมาสีน  วีชมาน วรตฺิถิยา   
                ทสิฺวา เนว วิจินฺเตสึ  นาย ลูโข นราสโภ ฯ   
                สา ก ฺา กนกาภาสา  ปทุมานนโลจนา   
                พิมฺโพฏ ี กุนทฺทสนา  มโนเนตฺตรสายนา ฯ   
                เหมโทลา สุวทนา  กมลาการสุตฺถนี (๓)   
                เวทิมชฺฌาว สสฺุโสณี  รมฺโภรุ จารุภูสนา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 205 

                เลมที่  27  เขมาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  205 
 
                รตฺตสกุปสมฺพฺยานา  นีลมฏนิวาสนา   
                อตปฺปเนยฺยรูเปน  สพฺพาภรณมณฺฑิตา (๑) ฯ   
                ทสิฺวา ตเมว จินฺเตสึ  อโหยมภิรูปนี   
                น มยาเนน เนตฺเตน  ทิฏปุพฺพา กุทาจน ฯ   
                ตโต ชราภิภูตา สา  วิวณฺณา วิกตานนา   
                ฉินฺนทนฺตา  เสตสิรา  สลาลา วทนาสุจิ ฯ   
                สงฺขิตฺตกณฺณา เสตกฺขี  ลมฺพาสุภปโยธรา   
                วลวิิตตสพฺพงฺคี  สิราวิตตเทหินี ฯ   
                นตงฺคา ทณฺฑทุติยา  อุปฺผาสุลิกตา กิสา   
                ปเวธมานา ปติตา  นิสฺสสนฺตี มุหุ มุหุ ฯ   
                ตโต เม อาสิ สเวโค  อพฺภุโต โลมหสโน   
                ธิรตฺถุ รูป อสุจึ  รมนฺเต ยตฺถ พาลิสา ฯ   
                ตทา มหาการุณิโก  ทิสฺวา สวิคฺคมานส   
                อุทคฺคจิตฺโต สุมโน  อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
                อาตุร อสุจึ ปูตึ  ปสฺส เขเม สมุสฺสย   
                อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต  พาลาน อภินนฺทิต ฯ   
                อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ  เอกคฺค สุสมาหิต   
                สติ กายคตา ตฺยตฺถุ  นิพฺพิทา พหุลา ภว ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 206 

                เลมที่  27  ฉกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  206 
 
                ยถา อิท ตถา เอต  ยถา เอต ตถา อิท   
                อชฺฌตฺต ฺจ พหิทฺธา จ  กาเย ฉนฺท วิราชย ฯ   
                อนิมิตฺต ฺจ ภาเวหิ  มานานุสยมุชฺชห   
                ตโต มานาภิสมยา  อุปสนฺตา จริสฺสสิ ฯ   
                เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสต   
                สย กต มกฺกฏโกว ชาล   
                เอตมฺป เฉตฺวาน ปริพฺพชนติฺ   
                อนเปกฺขิโน กามสุข ปหาย ฯ   
                ตโต กลฺลิตจิตฺต ม  ตฺวาน นรสารถิ   
                มหานิทาน เทเสสิ  สุตฺตนฺต  วินยาย เม ฯ   
                สตฺุวา สุตฺตนฺตเสฏ ต  ปุพฺพส ฺมนุสฺสรึ   
                ตตฺถ  ิตาวห สนฺตี  ธมฺมจกฺขุ วิโสธยึ ฯ   
                นปิติตฺวา มเหสิสฺส  ปาทมูลมฺหิ ตาวเท   
                อจฺจย เทสนตฺถาย  อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                นโม เต สพฺพทสฺสาวิ  นโม เต กรุณาลย (๑)   
                นโม เต ติณฺณสสาร  นโม เต อมต ทุ ฯ   
                ทฏิ ิคหนปกฺขนฺทา  กามราควิโมหิตา   
                ตยา สมฺมา อุปาเยน  วินีตา วินเย รตา ฯ   
                อทสฺสเนน วิหิตา (๒)  ตาทิสาน มเหสิน   
                อนุโภนฺติ มหาทุกฺข  สตฺตา สสารสาคเร ฯ   
# ๑  ม.  กรณุากร  ฯ ๒ ม.  วิโภคา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 207 

                เลมที่  27  เขมาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  207 
 
                ยทาห โลกสรณ  อรณ มรณนฺตคุ   
                นาทฺทสามิ มธุรตฺถ (๑)  เทเสสฺสามิ  ตมจฺจย ฯ   
                มหาหิต วรทท  อหิโตติ วิสงฺกิตา   
                โนเปสึ รูปนิรตา  เทเสสฺสามิ ตมจฺจย ฯ   
                ตทา มธุรนิคฺโฆโส  มหาการุณิโก ชโิน   
                อโวจ ติฏ เขเมติ  สิ ฺจนฺโต อมเตน ม ฯ   
                ตทา ปณมฺย สิรสา  กตฺวา จ น ปทกฺขิณ   
                คนฺตฺวา ทิสฺวา นรปตึ  อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                อโห สมฺมา อุปาโย เต  จินฺติโตยมรินฺทม   
                วนทสฺสนกามาย  ทิฏโ นพฺิพานโต มุนิ ฯ   
                ยทิ เต รุจฺจเต ราช  สาสเน ตสฺส ตาทิโน   
                ปพฺพชิสฺสามิ รูเปห  นิพฺพินฺนา มุนิวาณินา ฯ   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน  ตทาห ส มหีปติ   
                อนุชานามิ เต ภทฺเท  ปพฺพชฺชา ตว สชิฌฺตุ ฯ   
                ปพฺพชิตฺวา ตทา จาห  สตฺตมาเส  อุปฏ ิเต   
                ทโีปทย ฺจ เภท ฺจ  ทิสฺวา สวิคฺคมานสา ฯ   
                นพฺิพินฺนา สพฺพสงฺขาเร  ปจฺจยาการโกวิทา   
                จตุโรเฆ อติกฺกมฺม  อรหตฺต อปาปุณึ ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี อาสึ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี จาป ภวามห ฯ   
# ๑  อทรูฏ ฯ ๒ ม. มุนิวาณินา ฯ  ๓ ม.  อฑฺฒมาเส ฯ   
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                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ   
                ปริสุทฺธ มม าณ  อุปฺปนฺน พุทฺธสาสเน ฯ   
                กสุลาห วิสุทฺธีสุ  กถาวตฺถุวิสารทา   
                อภิธมฺมนย ฺ ู จ  วสิปฺปตฺตามฺหิ สาสเน ฯ   
                ตโต โตรณวตฺถสฺุมึ  ร ฺา โกสลสามินา   
                ปจฺุฉิตา นิปุเณ ปเ ฺห  พฺยากโรนฺตี ยถาตถ ฯ   
                ตทา ส ราชา สุคต  อุปสงฺกมฺม ปุจฺฉถ   
                ตเถว พุทฺโธ พฺยากาสิ  ยถา เต พฺยากตา มยา ฯ   
                ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ  เอตทคฺเค เปสิ ม   
                มหาป ฺานมคฺคาติ  ภิกฺขุนีน นรุตฺตโม ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ผลสุเขน  นิพฺพานสุเขน  จ  วิหรนฺติยา   
อิมิสฺสา เถริยา สติป  อ ฺาส  ขีณาสวตฺเถรีน  ป ฺา- 
เวปุลฺลปฺปตฺติย  ตตฺถ  ปน  กตาธิการตฺตาย มหาป ฺาภาโว  
ปากโฏ  อโหสิ ฯ  ตถา  หิ  น  ภควา  เชตวนมหาวิหาเร  
อริยคณมชฺเฌ  นิสินโฺน  ปฏิปาติยา  ภิกฺขุนิโย  านนฺตเร  
เปนฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว มม  สาวิกาน  ภิกฺขุนีน  มหา- 
ป ฺาน  ยทิท  เขมาติ  มหาป ฺตาย อคฺคฏาเน เปสิ ฯ   
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ต  เอกทิวส  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  ทิวาวิหาร  นิสินฺน  มาโร  
ปาปมา ตรุณรูเปน อุปสงฺกมิตฺวา กาเมหิ ปโลเภนฺโต   
        [๔๕๓] ทหรา ตฺว รปูวตี  อหมฺป ทหโร ยุวา   
                ป ฺจงฺคิเกน ตุริเยน  เอหิ เขเม รมามฺหเสติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เขเม  ตฺว  ตรุณปตฺตา  โยพฺพเน   ิตา   
รูปสมฺปนฺนา  อหมฺป  ตรโุณ  ยุวา  ตสฺมา  มย  โยพฺพ ฺ  
อเขเปตฺวา  ป ฺจงฺคิเกน  ตุริเยน วชฺชมาเนน เอหิ กามขิฑฺฑา- 
รติยา รมาม กีฬามาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  สา  กาเมสุ  สพฺพธมฺเมสุ  จ  อตฺตโน วิรตฺตภาว  
ตสฺส จ มารภาว  อตฺตาภินิเวเสสุ สตฺเตสุ อตฺตโน ถามคต  
อปฺปสาท กตกิจฺจต ฺจ ปกาเสนฺตี   
        [๔๕๓] อิมินา ปูติกาเยน  อาตุเรน ปภงฺคุนา   
                        อฏติยามิ หรายามิ  กามตณฺหา สมูหตา ฯ   
                        สตฺติสูลูปมา กามา  ขนฺธาส อธิกุฏฏนา   
                        ย ตฺว กามรตึ พฺรูสิ  อรตี ทานิ สา มม ฯ   
                        สพฺพตฺถ วิหตา นนฺที  ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต   
                        เอว ชานาหิ ปาปม  นหิโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ   
                        นกฺขตฺตานิ นมสฺสนฺตา  อคฺคึ ปริจร วเน   
                        ยถาภุจฺจมชานนฺตา  พาลา สุทฺธิมม ฺถ ฯ    
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                อห ฺจ โข นมสฺสนฺตี  สมฺพุทฺธ ปุริสุตฺตม   
                ปมุตฺตา สพฺพทุกฺเขหิ  สตฺถุสาสนการิกาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อคฺคึ ปริจร วเนติ ตโปวเน อคฺคิหุตฺต ปริจรนฺโต ฯ  
ยถาภุจฺจมชานนฺตาติ ปวตฺติโย ยถาภูต อปริชานนฺตา ฯ  
เสสเมตฺถ เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ   
                        เขมาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                 สุชาตาเถรีคาถาวณฺณนา   
        อลงฺกตา สุวสนาติอาทิกา สุชาตาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี อนุกฺกเมน สมฺภตวิโมกฺขสมฺภารา  
หุตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาเกตนคเร เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺตา  มาตาปตูหิ  สมานชาติกสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส ทินฺนา  
หุตฺวา  ปติกุล  คตา ตตฺถ เตน สทฺธึ สุขสวาส วสนฺตี  
เอกทิวส อุยฺยาน คนฺตฺวา  นกฺขตฺตกีล  กีฬิตฺวา  ปรชิเนน  
สทฺธึ นคร อาคจฺฉนฺตี อ ฺชนวเน สตฺถาร ทิสฺวา  
ปสนฺนมานสา  อุปสงฺกมิตฺวา [๒] เอกมนฺต  นิสีท ิฯ  สตฺถา  ตสฺสา  
อนุปุพฺพิกถ  กเถตฺวา  กลลฺจิตฺตต ตฺวา อุปริ สามุกฺกสิก   
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ธมฺมเทสน ปกาเสสิ ฯ สา  เทสนาวสาเน  อตฺตโน  กตาธิ- 
การตาย  าณปริปากคตตฺตา  จ  สตฺถ ุ จ  เทสนาวิลาเสน   
ยถานิสินฺนาว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา เคห  คนฺตฺวา  สามิก ฺจ  มาตาปตโร  จ อนุชานา- 
เปตฺวา สตฺถุ อาณาย ภิกฺขุนุปสฺสย คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน สนฺติเก  
ปพฺพชิ ฯ ปพฺพชิตฺวา จ อตฺตโน ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
        [๔๕๔] อลงฺกตา สุวสนา  มาลินี จนฺทโนกฺขิตา   
                        สพฺพาภรณส ฺฉนฺนา  ทาสีคณปุรกฺขตา ฯ   
                        อนฺน ปาน จ อาทาย  ขชฺช โภชชฺ อนปฺปก   
                        เคหโต นกิฺขมิตฺวาน  อุยฺยานมภิหารยึ ฯ   
                        ตตฺถ รมิตฺวา กีฬิตฺวา  อาคจฺฉนฺตี สก ฆร   
                        วิหาร ทฏ ุ ปาวิสึ (๑)  สาเกเต อ ฺชน วน ฯ   
                        ทิสฺวาน โลกปชโฺชต  วนฺทิตฺวาน อุปาวิสึ   
                        โส เม ธมมฺมเทเสสิ  อนุกมฺปาย จกฺขุมา ฯ   
                        สุตฺวา จ โข มเหสิสฺส  สจฺจ สมฺปฏิวิชฺฌห   
                        ตตฺเถว วิรช ธมฺม  ผุสย ึอมต ปท ฯ   
                        ตโต วิ ฺาตสทฺธมฺมา  ปพฺพชึ อนคาริย   
                        ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  อโมฆ พุทฺธสาสนนฺติ    
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อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อลงฺกตาติ  วิภูสิตา ฯ  ต  ปน  อลงฺกตาการ  ทสฺเสตุ   
สุวสนา  มาลินี  จนฺทโนกขิฺตาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  มาลนิีติ  มาลา- 
ธารินี ฯ  จนทฺโนกฺขิตาติ จนฺทนานุลิตฺตา ฯ  สพฺพาภรณส ฺฉนฺนาติ   
หตฺถูปคาทีหิ  สพฺพาภรเณหิ  อลงฺการวเสน ส ฺฉาทิตสรีรา ฯ   
        อนฺน  ปาน  จ  อาทาย  ขชฺช  โภชฺช  อนปฺปกนฺติ  สาล-ิ 
โอทนาทิอนฺน อมฺพปานาทิปาน  ปฏขาทนียาทิขชฺช  อวสิฏ   
อาหารสงฺขาต  โภชชฺ ฺจ  ปหูต คเหตฺวา ฯ  อุยฺยานมภิหารยินฺติ   
นกฺขตฺตกีฬาวเสน  อุยฺยาน  อุปเนสึ  อนฺนปานาทึ ตตฺถ อาเนตฺวา  
สห ปริชเนน กีฬนฺตี รมนฺตี ปริจาเรสินฺติ อธิปฺปาโย ฯ   
        สาเกเต อ ฺชน วนนฺติ สาเกตสมีเป อ ฺชนวเน วิหาร  
ปาวิสึ ฯ   
        โลกปชโฺชตนฺติ าณปชฺโชเตน โลกสฺส ปชโฺชตภูต ฯ   
        ผุสยินฺติ ผุสึ ต  อธิคจฺฉินฺติ อตฺโถ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                        สชุาตาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                        อโนปมาเถรีคาถาวณฺณนา   
        อุจฺเจ กุเลติอาทิกา อโนปมาย เถรยิา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ (๑) 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  วิมุตฺติปริปาจนีเย 
ธมฺเม  ปริพฺรหูิตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สาเกตนคเร  เมฆิสฺส  (๒) 
นาม เสฏ ิโน ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ตสฺสา รูปสมฺปตฺติยา  
อโนปมาติ  นาม  อโหสิ ฯ  ตสฺสา  วยปฺปตฺตกาเล  พหู  เสฏ ิปุตฺตา  
ราชมหามตฺตา  ราชาโน  จ ปตุ ทูต ปาเหสุ อตฺตโน ธีตร  
อโนปม เทหิ อิท ฺจิท ฺจ เต  ทสฺสามาติ ฯ  สา  ต  สุตฺวา   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย  ฆราวาเสน  มยฺห  อตฺโถ   
นตฺถีติ  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สตฺุวา  าณสฺส  ปริปาก   
คตตฺตา เทสนานุสาเรน  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ต  อุสฺสุกฺกาเปนฺตี   
มคฺคปฏิปาติยา ตติยผเล ปติฏาสิ ฯ  สา สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา  
สตฺถุ อาณาย ภิกฺขุนุปสฺสย อุปคนฺตฺวา ภิกฺขุนีน  สนติฺเก  
ปพฺพชิตฺวา สตฺตเม ทิวเส อรหตฺต สจฺฉิกตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทานวเสน   
        [๔๕๕] อุจฺเจ กุเล อห ชาตา  พหุวิตฺเต มหทฺธเน   
                        วณฺณรูเปน สมฺปนนฺา  ธีตา เมฆิสฺส อตฺรชา ฯ   
                        ปตฺถิตา ราชปุตฺเตหิ  เสฏ ิปุตฺเตหิ คิชฺฌิตา   
                        ปตุ เม เปสยี ทูต  เทถ มยฺห อโนปม ฯ   
# ๑ ม. ภเว ฯ ๒ สี. เมฆสฺส ม.  มชฺฌสสฺ ฯ  
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                ยตฺตก ตุลิตา เอสา  ตุยฺห ธีตา อโนปมา   
                ตโต อฏคุณ ทสฺส  หิร ฺ รตนานิ จ ฯ   
                สาห ทิสฺวาน สมฺพุทฺธ  โลกเชฏ อนุตฺตร   
                ตสฺส ปาทานิ วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต อุปาวิสึ ฯ   
                โส เม ธมฺมมเทเสสิ  อนุกมฺปาย โคตโม   
                นสิินฺนา อาสเน ตสฺมึ  ผุสย ึตติย ผล ฯ   
                ตโต เกสานิ เฉตฺวาน  ปพฺพชึ อนคาริย   
                สาชฺช (๑) เม สตฺตมา รตฺติ  ยโต ตณฺหา วิโสสิตาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุจฺเจ  กุเลติ  อุฬารตเม  เวสฺสกุเล ฯ  พหุวิตฺเตติ   
อลงฺการาทิปหูตวิตฺตูปกรเณ ฯ  มหทฺธเนติ  นิธานคตสฺเสว จตฺตารีส- 
โกฏิปริมาณสฺส  มหโต  ธนสฺส อตฺถภิาเวน  มหทฺธเน  อห  ชาตาติ   
โยชนา ฯ  วณฺณรูเปน  สมฺปนฺนาติ  วณฺณสณฺานสมฺปนฺนา   
เจว รูปสมฺปนฺนา จ สินิทฺธวณฺณา สุทฺธปภสฺสราย ฉวิยา  
สมฺปตฺติยา  วตฺถาภรณาทิสรีราวยวสมฺปตฺติยา  จ  สมนฺนาคตาติ   
อตฺโถ ฯ  ธีตา  เมฆิสฺส  อตฺรชาติ เมฆินามสฺส  เสฏ ิโน โอรสา  
ธีตา ฯ   
        ปตฺถิตา  ราชปุตฺเตหีติ กถ นุ โข ต ลเภยฺยามาติ  
ราชกุมาเรหิ อภิปตฺถิตา ฯ เสฏ ิปุตฺเตหิ  คิชฺฌิตาติ ตถา เสฏ ิ- 
# ๑ ม.  อชฺช  ฯ  
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กุมาเรหิป อภิคิชฺฌิตา  ปจฺจาสึสิตา ฯ  เทถ มยฺห  อโนปมนฺติ   
ราชปุตฺตาทโย  เทถ  มยฺห  อโนปม  เทถ  มยฺหนฺติ  ปตุ  สนฺติเก  
ทูต เปสยึสุ ฯ  ยตฺตก  ตุลติา  เอสาติ  ตุยฺห  ธีตา  อโนปมา  
ยตฺตก ธน อคฺฆตีติ ตุลิตา ลกฺขณ ฺ ูหิ  ปริจฺฉินฺนา  ตโต  
อฏคุณ  ทสฺสามีติ  ปตุ  เม  เปสยิ ทูตนฺติ โยชนา ฯ เสส  
เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อโนปมาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                         มหาปชาปติโคตมีเถรีคาถาวณฺณนา   
        พุทฺธวีร นโม ตฺยตฺถติูอาทิกา มหาปชาปติโคตมิยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถุ  สนติฺเก ธมฺม สณุนฺตี  
สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ รตฺต ฺ ูน อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  
อธิการกมฺม กตฺวา ต านนฺตร ปตฺเถตฺวา (๑) ยาวชีว  
ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ  
สสริตฺวา  กสฺสปสฺส  จ ภควโต  อนฺตเร  อมฺหาก ฺจ  ภควโต   
พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  พาราณสิย  ป ฺจนฺน  ทาสิสตาน  เชฏ ิกา  
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ อถ สา วสฺสูปนายิกสมเย ป ฺจ ปจฺเจกพุทฺเธ   
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นนฺทมูลกปพฺภารโต  อิสิปตเน  โอตริตฺวา  นคเร  ปณฺฑาย  
จริตฺวา  อิสิปตนเมว  คนฺตฺวา  วสฺสูปนายิกสมเย  กุติยา อตฺถาย   
หตฺถกมฺม  ปริเยสนฺเต  ทิสฺวา  ตา ทาสิโย  จ  ตาส อตฺตโน  
อตฺตโน จ สามิเก สมาทเปตฺวา  จงฺกมนาทิปริวารสมฺปนฺนา  
ป ฺจ  กุฏิโย  กาเรตฺวา  ม ฺจปปานียปริโภชนียภาชนาทีนิ   
อุปฏเปตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ  เตมาส  ตตฺเถว  วสนตฺถาย  ปฏิ ฺ   
กาเรตฺวา  วารภิกฺข ปฏเปสุ ฯ ยา  อตฺตโน  วารทิวเส  ภิกฺข  
ทาตุ  น  สกโฺกติ  ตสฺสา  สย สกเคหโต นีหริตฺวา  เทติ ฯ  
เอว  เตมาส  ปฏิชคฺคิตฺวา  ปวารณาย  สมฺปตฺตาย  เอเกก ทาสึ (๒)  
เอเกก  สาฏก  วิสฺสชชฺาเปสิ ฯ  ป ฺจสาฏกสตานิ  อเหสุ ฯ ตานิ  
ปริวตฺตาเปตฺวา ป ฺจนฺน ปจฺเจกพุทฺธาน  ติจีวรานิ กตฺวา  
อทาสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺธา ตาส ปสฺสนฺตีนเยว อากาเสน  
คนฺธมาทนปพฺพต อคมสุ ฯ   
        ตาป  สพฺพา  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวโลเก  นพฺิพตฺตึสุ ฯ  
ตาส  เชฏ ิกา ตโต  จวิตฺวา  พาราณสิยา  อวิทูเร  เปสการคาเม   
เปสการเชฏกสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  ปทุมวติยา   
ปุตฺเต  ป ฺจสเต ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา สมฺปยายมานา  สพฺเพ  
วนฺทิตฺวา  ภิกฺข  อทาสิ ฯ เต ภตฺตกิจฺจ กตฺวา คนฺธมาทนเมว  
อคมสุ ฯ  สาป  ยาวชีว  กสุล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี   
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อมฺหาก  สตฺถุ นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  เทวทหนคเร  มหาสุปฺป- 
พุทฺธสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ โคตมีติสฺสา  โคตฺตาคตเมว  
นาม  อโหสิ ฯ  มหามายาย  กนฏิภคินี ฯ  ลกฺขณปากาป   
อิมาส  ทฺวินฺนมฺป กุจฺฉิย วสิตา ทารกา จกฺกวตฺติโน ภวิสฺสนฺตีติ  
พฺยากรึสุ ฯ สุทฺโธทนมหาราชา วยปฺปตฺตกาเล เทฺวป มงฺคล  
กตฺวา อตฺตโน ฆร อภิเนสิ ฯ   
        อปรภาเค  อมฺหาก  สตฺถริ  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตปวร- 
ธมฺมจกฺเก  อนุปุพฺเพน ตตฺถ  ตตฺถ  เวเนยฺยาน  อนคฺุคห  
กโรนฺเต  เวสาลึ  อุปนิสฺสาย  กูฏาคารสาลาย วิหรนฺเต   
สุทฺโธทนมหาราชา  เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา อรหตฺต สจฺฉิกตฺวา  
ปรินิพฺพายิ ฯ อถ  มหาปชาปติโคตมี  ปพฺพชิตุกามา  หุตฺวา  
สตฺถาร  เอกวาร  ปพฺพชชฺ  ยาจมานา  อลภิตฺวา  ทติุยวาร  
เกเส  ฉินฺทาเปตฺวา  กาสายานิ  อจฺฉาเทตฺวา  กลหวิวาท- 
สุตฺตนฺตเทสนาย  ปริโยสาเน  นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตุกามาน  
ป ฺจสตาน สกฺยกุมาราน ปาทปริจาริกาหิ  สทฺธึ  เวสาลึ  
คนฺตฺวา  อานนฺทตฺเถร สตฺถาร ยาจาเปตฺวา อฏหิ  
ครุธมฺเมหิ  ปพฺพชฺช ฺจ  อุปสมฺปท ฺจ  ปฏลิภิ ฯ  อิตรา  ปน   
สพฺพาป  เอกโต อุปสมฺปนฺนา อเหสุ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป  
วิตฺถารโต ปเนต วตฺถุ ปาลิย  อาคตเมว ฯ   
        เอว  อุปสมฺปนฺนา  ปน  มหาปชาปติโคตมี  สตฺถาร    
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อุปสงฺกมิตฺวา อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถสฺสา  สตฺถา  
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  สา สตฺถ ุสนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา   
ภาวนมนุยุ ฺชนฺตี  นจิรสฺเสว  อภิ ฺาปฏิสมฺภิทาปริวาร อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เสสา  ปน  ป ฺจสตา ภิกฺขุนิโย นนฺทโกวาท- 
ปริโยสาเน  ฉฬภิ ฺา อเหสุ ฯ อเถกทิวส  สตฺถา  เชตวเน   
มหาวิหาเร  อริยคณมชฺเฌ  นิสินโฺน  ภิกฺขุนิโย  านนฺตเร เปนฺโต   
มหาปชาปติโคตมึ รตฺต ฺ ูน ภิกฺขุนีน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ สา  
ผลสุเขน นิพฺพานสุเขน จ  วีตินาเมนฺตี  กต ฺ ุตาย  ตฺวา  
เอกทิวส  สตฺถุ  คุณาภิตฺถวนปุพฺพกอุปการกวิภาวนามุเขน (๑)  
อ ฺ พฺยากโรนฺตี   
                 พุทฺธวีร นโม ตฺยตฺถุ  สพฺพสตฺตานมุตฺตม   
                โย ม ทุกฺขา ปโมเจสิ  อ ฺ ฺจ พหุก ชน ฯ   
                สพฺพทุกฺข ปริ ฺาต  เหตุตณฺหา วิโสสิตา   
                ภาวิตฏงฺคิโก (๒) มคฺโค  นโิรโธ ผุสิโต มยา ฯ   
                มาตา ปุตฺโต ปตา ภาตา  อยฺยกา จ ปุเร อหุ   
                ยถาภุจฺจ อชานนฺตี  สสรึห อนิพฺพิส ฯ   
                ทฏิโ หิ เม โส ภควา  อนฺติโมย สมุสฺสโย   
                วิกขีฺโณ ชาติสสาโร  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                อารทฺธวีริเย ปหิตตฺเต  นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเม   
                สมคฺเค สาวเก ปสฺเส  เอสา พุทฺธาน วนฺทนา ฯ   
# ๑ สี. ปุพฺพงฺคมูปการวิภาวนามุเขน ฯ  
# ๒ ม. อฏงฺคิโก ฯ ยุ. อริยอฏงฺคิโก  ฯ  
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                พหูน วต อตฺถาย  มายา ชนยิ โคตม   
                พฺยาธิมรณตุนฺนาน  ทุกฺขกขฺนฺธ พฺยปานุทีติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธวีราติ  จตุสจฺจพุทฺเธสุ  วีร  สพฺพพุทธฺา (๑) หิ  
อุตฺตมวีริเยหิ จตุสจฺจพุทฺเธหิ  วา จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวีริย- 
นิปฺผตฺติยา วิชิตวิชยตฺตา วีรา นาม ฯ  ภควา  ปน  วีริยปารมิ- 
ปาริปูริยา  จตุรงฺคสมนฺนาคตวีริยาธิฏาเนน สาติสยจตุพฺพิธ- 
สมฺมปฺปธานกิจฺจนิปฺผตฺติยา  ตสฺสา  จ  เวเนยฺยสนฺตาเน  สมฺมเทว   
ปติฏาปตตฺตา วิเสสโต  วีริยยุตฺตตาย  วีโรติ  วตฺตพฺพต อรหติ ฯ  
นโม ตฺยตฺถูติ นโม นมกฺกาโร เต โหตุ ฯ  สพฺพสตฺตานมุตฺตมาติ   
อปทาทิเภเทสุ  สตฺเตสุ  สลีาทิคุเณหิ  อุตฺตม  ภควา ฯ ตเทกเทส   
สตฺถุปการคุณ  ทสฺเสตุ  โย  ม  ทุกฺขา  ปโมเจสิ  อ ฺ ฺจ  
พหุก ชนนฺติ วตฺวา อตฺตโน ทุกฺขา(๒) ปมุตฺตภาว  วิภาเวนฺตี  
สพฺพทุกฺขนฺติ คาถมาห ฯ   
        (๓)ปุน  ยโต  ปโมเจสิ  ต  วฏฏทกฺุข  เอกเทเสน  ทสฺเสนฺตี   
มาตา ปุตฺโตติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  มาตา  ปุตฺโตติ  อาทิมฺหิ   
ยสฺมึ  ภเว  เอกสฺส  มาตา  อโหสิ ฯ ตโต  อ ฺสฺมึ  ภเว  
ตสฺเสว  ปุตฺโต  ตโต  อ ฺสฺมึ  ภเว  ปตา  ภาตา  อหูติ  
อตฺโถ ฯ  ยถาภุจฺจ อชานนฺตีติ ปวตฺติเหตุอาทึ ยถาภูต   
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อนวพุชฺฌนฺตี ฯ สสรึห อนิพฺพิสนฺติ สสารสมุทฺเท  ปติฏ  
อวินฺทนฺตี  อลภนฺตี วา ภวาทีสุ อปราปรุปฺปตฺติวเสน สสรึ  
อหนฺติ  กเถนฺตี  อาห  มาตา  ปุตฺโตติอาทึ ฯ  ยสฺม ึ ภเว  เอตสฺส   
มาตา อโหสิ  ตโต  อ ฺสฺมึ  ภเว  ตสเฺสว  ปุตฺโต  ตโต  อ ฺสฺมึ   
ภเว  ปตา  ภาตา  อหูติ  อตฺโถ ฯ   
        ทฏิโ  หิ  เมติ  คาถายป  อตฺตโน  ทุกฺขโต  ปมุตฺตภาวเมว   
วิภาเวติ ฯ  ตตฺถ  ทฏิโ  หิ  เม  โส  ภควาติ  โส  ภควา   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อตฺตนา  ทิฏโลกุตฺตรธมฺมทสฺสเนน  าณจกฺขุนา   
มยา  ปจฺจกฺขโต  ทฏิโ ฯ  โย  หิ ธมฺม ปสฺสติ โส  ภควนฺต  
ปสฺสติ  นาม ฯ  ยถาห  โย  โข  วกฺกล ิ ธมฺม  ปสฺสติ  โส  
ม  ปสฺสตีติอาทึ ฯ   
        อารทฺธวีริเยติ  ปคฺคหิตวีริเย ฯ  ปหิตตฺเตติ  นิพฺพาน  
เปสิตจิตฺเต ฯ นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเมติ  อปตฺตสฺส ปตฺติยา ปตฺตสฺส  
เวปุลฺลตฺถาย ผลสมาปตฺตตฺถาย จ (๑)สพฺพกาล ถิรปรกฺกเม ฯ  
สมคฺเคติ  สีลทิฏ ิสาม ฺเน  สหตภาเวน  สมคฺเค ฯ  สตฺถ-ุ 
เทสนาย  สวนนฺเต  ชาตตฺตา  สาวเก  (๒) อิเม มคฺคฏา อิเม  
ผลฏาติ ยาถาวโต ปสฺสติ ฯ  เอสา  พุทฺธาน  วนฺทนาติ  ยา  
สตฺถุ  ธมฺมสรีรภูตสฺส  อริยสาวกาน  อริยภาวภูตสฺส  จ   
โลกุตฺตรธมฺมสฺส  อตฺตปจฺจกฺขกิริยา  เอสา  สมฺมาสมฺพุทฺธาน    
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สาวกพุทฺธาน ฺจ วนฺทนา ยาถาวโต คุณนินฺนตา ฯ   
        พหูน  วต  อตฺถายาติ  โอสานคาถายป  สตฺถุ  โลกสฺส   
พหูปการตเยว  วิภาเวติ ฯ ย ปเนตฺถ อตฺถโต น วิภตฺต  
ต  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        อเถกทา  มหาปชาปติโคตมี  สตฺถริ  เวสาลิย  วิหรนฺเต  
มหาวเน  กูฏาคารสาลาย  สย  เวสาลิย  ภิกฺขุนุปสฺสเย  วิหรนฺตี  
ปุพฺพณฺหสมย เวสาลิย ปณฺฑาย  จริตฺวา  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา อตฺตโน  
ทิวาฏาเน ยถาปริจฺฉินฺนกาล ผลสมาปตฺติสุเขน วีตินาเมตฺวา   
ผลสมาปตฺติโต  วุฏาย อตฺตโน ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
โสมนสฺสชาตา อตฺตโน  อายุสงฺขาเร  อาวชฺเชนฺตี  เตส  ขีณภาว  
ตฺวา เอว จินฺเตสิ ยนฺนูนาห วิหาร  คนฺตฺวา  ภควนฺต   
อนุชานาเปตฺวา  อตฺตโน  มโนภาวนีเย จ เถเร สพฺเพว   
สพฺรหฺมจริเย  อาปุจฺฉิตฺวา  อิเธว อาคนฺตฺวา ปรินิพฺพา- 
เยยฺยนฺติ ฯ ยถา จ เถริยา เอว  ตสฺสา  ปริวารภูตาน  
ป ฺจนฺนมฺป  ภิกฺขุนิสตาน  ปริวิตกโฺก  อโหส ิฯ  เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                เอกทา โลกปชโฺชโต  เวสาลิย มหาวเน   
                กฏูาคาเรสุ สาลาย  วสเต นรสารถิ ฯ   
                ตทา ชินสฺส มาตุจฺฉา  มหาโคตมิ ภิกฺขุนี   
                ตหึเยว (๒) ปุเร รมฺเม  วสี ภิกฺขุนุปสฺสเย ฯ   
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๑๕๗/๒๘๑ ฯ ๒. ม.  ตหึ กเต ฯ   
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                ภิกฺขุนีหิ วิมุตฺตาหิ  สเตหิ สห ป ฺจหิ   
                รโหคตาย ตสฺเสว  จิตฺตสฺสาป (๑) วิตกฺกิต ฯ   
                พุทฺธสฺส ปรินพฺิพาน  สาวกคฺคยุคสฺส วา   
                ราหุลานนฺทนนฺทาน  นาห ลจฺฉามิ ปสฺสิตุ ฯ   
                พุทฺธสฺส ปรินพฺิพานา  สาวกคฺคยุคสฺส วา   
                มหากสฺสปนนฺทาน  อานนฺทราหุลาน จ ฯ   
                ปฏิกจฺจายุสงฺขาร  โอสชฺชิตฺวาน นิพฺพุตึ   
                คจฺเฉยฺย โลกนาเถน  อนุ ฺาตา มเหสินา ฯ   
                ตถา ป ฺจสตานมฺป  ภิกฺขุนนี วิตกฺกิต   
                อาสิ เขมาทิกานมฺป  เอตเทว วิตกฺกิต ฯ   
                ภูมิจาโล ตทา อาสิ  นาทิตา เทวทุนฺทุภี   
                อุปสฺสยาธิวตฺถาโย  เทวตา โสกปฬิตา ฯ   
                วิลปนฺตา สกรุณ (๒)  ตตฺถสฺสูนิ ปวตฺตยุ   
                สพฺพา (๓) ภิกฺขุนิโย ตาหิ  อุปคนฺตฺวาน โคตมึ ฯ   
                นปิจฺจ สิรสา ปาเท  อิท วจนมพฺรวุ   
                ตตฺถ โตยลวาสิตฺตา  มยมยฺเย รโหคตา ฯ   
                สา จลา จลิตา ภูมิ  นาทิตา เทวทุนฺทุภี   
                ปริเทวา จ สุยฺยนฺเต  กิมตฺถ นูน โคตมี ฯ   
                ตทา อโวจ สา สพฺพ  ยถาปริวิตกฺกิต   
                ตโตป  สพฺพา อาหสุ  ยถาปรวิิตกฺกิต ฯ   
# ๑ ม. ยุ.  จิตสฺสาสิ ฯ ๒ ม.  สุกรุณ ฯ ๓ ม.  มิตฺตา ฯ ๔ ม.  ตาโยป ฯ  
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                ยทิ เต รุจิต อยฺเย  นิพฺพาน ปรม สิว   
                นพฺิพายิสฺสาม สพฺพาป  พุทฺธานุ ฺาตปุพฺพเก ฯ (๑)   
                มย สหาว นิกฺขนฺตา  ฆราป จ ภวาป จ   
                สหาเยว คมิสฺสาม  นิพฺพาน ปุรมุตฺตม ฯ (๒)   
                นพฺิพานาย วชนฺตีน  กึ วกฺขามีติ สา วท   
                สห สพฺพาหิ นิคฺค ฺฉิ  ภิกฺขุนีนิลยา ตทา ฯ   
                อุปสฺสเย ยาธิวตฺถา  เทวตา ตา ขมนฺตุ เม   
                ภิกฺขุนีนิลยสฺเสท  ปจฺฉิม ทสฺสน มม ฯ   
                น ชรา มจฺจุ วา ยตฺถ  อปฺปเยหิ สมาคโม   
                ปเยหิ น วิโยโคตฺถิ  ต วชฺชิย (๓) อสงฺขต ฯ   
                อวีตราคา ต สุตฺวา  วจน สุคโตรสา   
                โสกฏฏา ปริเทวึสุ  อโห โน อปฺปปุ ฺตา ฯ   
                ภิกฺขุนีนิลโย สุ ฺโ  ภูโต ตาหิ วินา อย   
                ปภาเต วิย ตาราโย  น ทิสฺสนฺติ ชิโนรสา ฯ   
                นพฺิพาน โคตมี ยาติ  สเตหิ สห ป ฺจหิ   
                นทีสเตหิว สห  คงฺคา ป ฺจหิ สาคร ฯ   
                รถยิาย วชนฺติโย  ทิสฺวา สทธฺา อุปาสิกา   
                ฆรา นิกฺขมฺม ปาเทสุ  นิปจฺจ อิทมพฺรวว ฯ   
                ปสีทสฺสุ มหาโภเค  อนาถาโย วิหาย โน   
                ตยา น ยุตฺตา นิพฺพาตุ  อิจฺฉฏฏา วิลปส ุตา ฯ   
# ๑ ม.  พุทฺธานุ ฺาย สุพฺพเต ฯ ๒ ม.  ปทมุตฺตม ฯ ๓ ม.  วชิสสฺ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 224 

                เลมที่  27  ฉกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  224 
 
                ตาส โสกปหานตฺถ  อโวจ มธุร คิร   
                รทุิเตน อล ปตฺุตา  หาสกาโลยมชฺช โว ฯ   
                ปริ ฺาต มยา ทุกฺข  ทกฺุขเหตุ วิวชฺชิโต   
                นโิรโธ เม สจฺฉิกโต  มคฺโค จาป สุภาวิโต ฯ   
                ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา  กต พุทฺธสฺส สาสน   
                โอหิโต ครุโก ภาโร  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
                ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา  อคารสฺมานคาริย   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                พุทฺโธ ตสฺส จ สทฺธมฺโม  อนูโน ยาว ติฏติ   
                นพฺิพาตุ ตาว กาโล เม  มา ม โสจถ ปุตฺติกา ฯ   
                โกณฺฑ ฺานนฺทนนฺทาที  ติฏนฺติ ราหุโล ชิโน   
                สขิุโต สหิโต สงฺโฆ  หตทปฺปา(๑)ว  ติตฺถิยา ฯ   
                โอกฺกากวสสฺส ยโส  อุสฺสิโต มารมทฺทโน   
                นนุ สมฺปตฺติ กาโล  เม  นิพฺพานตฺถาย ปุตฺติกา ฯ   
                จิรปฺปภูติ ย มยหฺ  ปตฺถิต อชชฺ สชิฺฌเต   
                อานนฺทเภริกาโลย  กึ โว อสฺสูหิ ปุตฺติกา ฯ   
                สเจ มยิ ทยา อตฺถิ  ยท ิจตฺถิ กต ฺ ุตา   
                สทฺธมฺมฏ ิติยา สพฺพา  กโรถ วีริย ทฬหฺ ฯ   
                ถนี อทาสิ ปพฺพชฺช  สมฺพุทโฺธ ยาจิโต มยา   
                ตสฺมา ยถาห นนฺทิสฺส  ตถา ตมนุติฏถ ฯ   
# ๑ ม.  หตทพฺพา จ ฯ   
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                ตา เอวมนุสาสิตฺวา  ภิกฺขุนีหิ ปุรกฺขตา   
                อุเปจฺจ พุทฺธ วนฺทิตฺวา  อิท วจนมพฺรวิ ฯ   
                อห สุคต เต มาตา  ตฺว จ วีร ปตา มม   
                สทฺธมฺมสุขท นาถ  ตยิ ชาตามฺหิ โคตม ฯ   
                สวทฺธิโตย สุคต  รูปกาโย มยา ตว   
                อานนฺทิโย (๑) ธมฺมกาโย  มม สวทฺธิโต ตยา ฯ   
                มหุุตฺต ตณฺหาสมณ  ขีร ตฺว ปายิโต มยา   
                ตยาห สนฺตมจฺจนฺต  ธมฺมขีร หิ ปายิตา ฯ   
                พนฺธนารกฺขเน มยฺห  อนโณ (๒) ตฺว มหามุเน   
                ปตฺุตกามิตฺถิโย  ยาจ  ลภนฺติ ตาทิส สุต ฯ   
                มนฺธาตาทินรินฺทาน  ยา มาตา สา ภวณฺณเว   
                นมิุคฺคาห ตยา ปุตฺต  ตาริตา ภวสาครา ฯ   
                ร ฺโ มาตา มเหสีติ  สุลภ นามมิตฺถิน   
                พุทฺธมาตาติ ย นาม  เอต ปรมทุลฺลภ ฯ   
                ต ฺจ ลทฺธ มหาวีร  ปณิธาน มม ตยา   
                อนุก วา มหนฺต วา  ต สพฺพ ปูริต มยา ฯ   
                ปรินิพฺพาตุมิจฺฉามิ  วิหาเยม กเฬวร   
                อนุชานาหิ เม วีร  ทุกฺขนฺตกร นายก ฯ   
                จกกฺงฺกุสธชากิณฺเณ  ปาเท กมลโกมเล   
                ปสาเรหิ ปณาม เต  กริสฺส ปุตฺตเปมห ฯ   
# ๑ ม.  อนินทฺิโต ฯ  ๒ ม.  อณโณ  ฯ  
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                สวุณฺณราสิสงฺกาส  สรรี กุรุ ปากฏ   
                กตฺวา เทห สุทิฏนฺเต  สนฺตึ คจฺฉามิ นายก ฯ   
                ทวฺตฺตึสลกฺขณูเปต  สุปฺปภาลงฺกต ตนน   
                ส ฺฌาฆนาว พาลกฺก  มาตุจฺฉ ทสฺสยี ชโิน ฯ   
                ผุลฺลารวินฺทสงฺกาเส  ตรุณาทิจฺจสปฺปเภ   
                จกกฺงฺกิเต ปาทตเล  ตโต สา สิรสา ปติ ฯ   
                ปณมามิ นราทิจฺจ  อาทิจฺจกุลเกตุก   
                ปจฺฉิเม มรเณ มยฺห  น ต อิกฺขามห ปุน ฯ   
                อิตฺถิโย นาม โลกคฺค  สพฺพโทสากรา มตา   
                ยทิ โก จตฺถิ โทโส เม  ขมสฺสุ กรุณากร ฯ   
                อิตฺถิกาน ฺจ ปพฺพชฺช  ยมห (๑) ยาจึ ปุนปฺปุน   
                ตตฺถ เจ อตฺถิ โทโส เม  ต ขมสฺสุ นราสภ ฯ   
                มยา ภิกฺขุนิโย วีร  ตวานุ ฺาย สาสิตา   
                ตตฺถ เจ อตฺถิ ทุนฺนีต  ต ขมสฺสุ ขมาธิติ ฯ (๒)   
                อกฺขนฺเต นาม ขนฺตพฺพ  กึ ภเว คุณภูสเน   
                กมิุตฺตร เต วกฺขามิ  นิพฺพานาย วชนฺติยา ฯ   
                        สุทฺเธ อนูเน มม ภิกฺขุสงฺเฆ   
                        โลกา อิโต นิสฺสริตุ ขมนฺเต    
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                        ปภาตกาเล พฺยสนงฺคตาน   
                        ทิสฺวาน นยิฺยาติ หิ (๑) จนฺทเลขา ฯ   
                        ตเทตรา ภิกฺขุนิโย ชินคฺค   
                        ตาราว จนฺทานุคตา สุเมรุ   
                        ปทกฺขิณ กตฺว (๒) นิปจฺจ ปาเท   
                         ิตา มุขนฺต สมุทิกฺขมานา ฯ   
                        น ติตฺติปุพฺพ ตว ทสฺสเนน   
                        จกฺขุ น โสต ตว ภาสิเตน   
                        จิตฺต มม เกวลเมกเมว   
                        ปปฺปุยฺย ต ธมฺมรเสน ติตฺติ ฯ   
                นทโต ปริสาย เต  วาทิตพฺพปหาริโน   
                เย เต ทกฺขนฺติ วทน  ธ ฺา เต นรปุงฺคว ฯ   
                ทฆีงฺคุลี ตมฺพนเข  สุเภ อายตปณฺหิเก   
                เย ปาเท ปณมายนฺติ (๓)  เตป ธ ฺา คุณนฺธร ฯ   
                มธุรานิ ปหฏานิ  โทสคฺฆานิ หิตานิ จ   
                เย เต วากฺยานิ สุณนฺติ  เตป ธ ฺา นรุตฺตม ฯ   
                ธ ฺาหนฺเต มหาวีร  ปาทปูชนตปฺปรา   
                ติณฺณสสารกนฺตารา  สุวาเกฺยน สิรีมโต ฯ    
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                ตโต สา อนุสาเวตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆมฺป สุพฺพตา   
                ราหุลานนฺทนนฺเท จ  วนฺทิตฺวา อิทมพฺรวิ ฯ   
                อาสีวิสาลยสเม  โรคาวาเส กเฬวเร   
                นพฺิพิณฺณา(๑)  ทุกฺขสงฺฆาเฏ  ชรามรณโคจเร ฯ   
                นานากลิมลากิณฺเณ  ปรายตฺเต นิรีหเก   
                เตน นิพฺพาตุมิจฺฉามิ  อนุม ฺถ ปุตฺตกา ฯ   
                นนฺโท ราหุลภทฺโท จ  วีตโสกา นิราสวา   
                 ิตาจลา ธิตี วีรา (๒)  ธมฺมตมนุจินฺตยุ ฯ   
                ธิรตฺถุ สงฺขต โลล         อสาร กทลูปม   
                มายามรีจิสทิส                อิตร อนวฏ ิต ฯ   
                ยตฺถ นาม ชินสสฺาย  มาตุจฺฉา พุทฺธโปสิกา   
                โคตมี นิธน ยาติ        อนิจฺจ สพฺพสงฺขต ฯ   
                อานนฺโท จ ตทา เสโข  กนิฏโ (๔) ชินวจฺฉโล   
                ตตฺถสฺสูนิ กโรนฺโต โส  กรณุ ปริเทวติ ฯ   
                ภาสนฺตี (๕) โคตมี ยาติ  นูน พุทฺโธป นิพฺพุตึ   
                คจฺฉติ นจิเรเนว  อคฺคิ วิย นิรนิฺธโน ฯ   
                เอว วิลาปมาน ต  อานนฺท อาห โคตมี   
                สติุสาครคมฺภีร  พุทโฺธปฏานตปฺปร ฯ    
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                น ยุตฺต โสจิตุ ปุตฺต  หาสกาเล อุปฏ ิเต   
                ตยา เม สรณ ปตฺุต  นิพฺพาน ตมุปาคต ฯ   
                ตยา ตาต สมชฺฌิฏโ  ปพฺพชฺช อนุชานิ โน   
                มา ปุตฺต วิมโน โหหิ  สผโล เต ปริสฺสโม ฯ   
                ย น ทิฏ ปุราเณหิ  ติตฺถิกาจริเยหิ จ   
                ต ปท สุกุมารหีิ  สตฺตวสฺสาหิ เวทิต ฯ   
                พุทฺธสาสนปาเลตา (๑)  ปจฺฉิม ทสฺสน ตว   
                ตตฺถ คจฺฉามห ปุตฺต  คโต ยตฺถ น ทิสฺสเต ฯ   
                กทาจิ ธมฺม เทเสนฺโต  ขิป โลกคฺคนายโก   
                ตทาห อาสึสวาจ  อโวจ อนุกมฺปกา ฯ   
                จิร ชีว มหาวีร  กปฺป ติฏ มหามุเน   
                สพฺพโลกหิตตฺถาย  ภวสฺสุ อชรามโร ฯ   
                ต ตถาวาทินึ พุทฺโธ  มม โส เอตทพฺรวิ   
                น เหว วนฺทิยา พุทฺธา  ยถา วนฺทสิ โคตมี ฯ   
                กถ จรหิ สพฺพ ฺ ู  วนฺทิตพฺพา ตถาคตา๕   
                กถ อวนฺทิยา พุทฺธา  ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
                อารทฺธวีริเย ปหิตตฺเต  นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเม   
                สมคฺเค สาวเก ปสฺส  เอต พุทฺธาน วนฺทน ฯ   
                ตโต อุปสฺสย คนฺตฺวา  เอกิกาห วิจินฺตยึ   
                สมคฺค ปริส นาโถ  โรเธสิ ติภวนฺตโค ฯ   
# ๑ ม. พุทฺธสาสนปาเลต ฯ  
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                หนฺทาห ปรินิพฺพิสฺส  มา วิปตฺติตมทฺทส (๑)  
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน  ทิสฺวาน อิสิสตฺตม ฯ   
                ปรินิพฺพานกาล เม  อาโรเจมิ  วินายก   
                ตโต โส สมนุ ฺาสิ  กาล ชานาหิ โคตมี ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว (๒) พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส  สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ถนี ธมฺมาภิสมเย  เย พาลา วิมตึ คตา   
                เตส ทิฏ ิปฺปหานตฺถ  อิทฺธึ ทสฺเสหิ โคตมี ฯ   
                ตทา นิปจฺจ สมฺพุทฺธ  อุปฺปติตฺวาน อมฺพร   
                อิทฺธี อเนกา ทสฺเสสิ  พุทฺธานุ ฺาย โคตมี ฯ   
                เอกิกา พหุธา อาสิ  พหุธา เจกิกา ตถา   
                อาวิภาว ติโรภาว  ติโรกุฑฺฑ (๒) ติโรนค ฯ   
                อสชฺชมานา อคมา  ภูมิยมฺป นิมุชชฺถ   
                อภิชฺชมาเน อุทเก  อค ฺฉิ มหิยา ยถา ฯ   
                สกุณีว ตถากาเส  ปลฺลงฺเกน กมี ตทา   
                วส วตฺเตสิ กาเยน  ยาว พฺรหฺมนิเวสน ฯ    
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                สิเนรุ ทณฺฑ กตฺวาน  ฉตฺต กตฺวา มหามหึ   
                สมูล ปริวตฺเตตฺวา  ธารย จงฺกมี นเภ ฯ   
                ฉสฺสูโรทยกาเลว  โลก ฺจากาสิ ธูมิก   
                ยุคนฺเต วิย ต โลก (๑)  ชาลามาลากุล อกา ฯ   
                มจฺุจลินฺท มหาเสล  เมรุมลูนทนฺตเร   
                สาสปาริว สพฺพานิ  เอเกนคฺคณฺหิ มุฏ ินา ฯ   
                องฺคุลคฺเคน ฉาเทสิ  ภากร สนิสากร   
                จนฺทสูรสหสฺสานิ  อาเวฬมิว ธารยิ ฯ   
                จตุสาครโตยานิ  ธารยี เอกปาณินา   
                ยุคนฺตชลทาการ  มหาวสฺส ปวสฺสถ ฯ   
                จกกฺวตฺตึ สปริส  มาปยี สา นภตฺตเล   
                ครลุ ทฺวิรท สีห  วินทนฺต ปทสฺสยิ ฯ   
                เอกิกา อภินิมฺมิตฺวา  อปฺปเมยฺย ภิกฺขุนีคณ   
                ปนุ อนฺตรธาเปตฺวา  เอกิกา มุนิมพฺรวิ.   
                มาตุจฺฉา เต มหาวีร  ตว สาสนการิกา   
                อนุปฺปตฺตา สก อตฺถ  ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม.   
                ทสฺเสตฺวา วิวิธ อิทฺธึ  โอโรหิตฺวา นภตฺตลา   
                วนฺทิตฺวา โลกปชฺโชต  เอกมนฺต นิสีทิ สา ฯ   
                สา วีสวสฺสสติกา  ชาติยาห มหามุเน   
                อล เอตฺตาวตา วีร  นิพฺพายิสฺสามิ นายก ฯ    
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                ตทาติวิมฺหิตา สพฺพา  ปริสา สา กต ฺชลี   
                อโวจยฺเย กถ อาสิ  อตุลิทฺธิปรกฺกมา ฯ   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ  กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทาห หสวติย  ชาตามจฺจกุเล อหุ   
                สพฺโพปการสมฺปนฺเน  อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ   
                กทาจิ ปตุนา สทฺธึ  ทาสีคณปุรกฺขตา   
                มหตา ปริวาเรน  ต อุเปจฺจ นราสภ ฯ   
                วาสว วิย วสฺสนฺต  ธมฺมเมฆมนาสว   
                สรทาทิจฺจสทิส  รสิมาลากุล ชิน ฯ (๑)   
                ทสิฺวา จิตฺต ปสาเทตฺวา  สุตฺวา จสฺส สุภาสิต   
                มาตุจฺฉ ภิกฺขุนึ อคฺเค  เปนฺต นรนายก ฯ   
                สตฺุวา ทตฺวา มหาทาน  สตฺตาห ตสฺส ตาทิโน   
                สสงฺฆสฺส นรคฺคสฺส  ปจฺจยานิ พหูนิ จ ฯ   
                นปิจฺจ ปาทมูลมฺหิ  ต านมภิปตฺถยึ   
                ตโต มหาปริสตึ  อโวจ อิสิสตฺตโม ฯ   
                ยา สสงฺฆ อโภเชสิ  สตฺตาห โลกนายก   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ  สุณาถ มม ภาสโต ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ    
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                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                โคตมี นาม นาเมน  เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ   
                ตสฺส พุทฺธสฺส มาตุจฺฉา  ชีวิตาปาลิกา (๑) อย   
                รตฺต ฺ ูน ฺจ อคฺคตฺต  ภิกฺขุนีน ลภิสฺสติ ฯ   
                ต สุตฺวาน ปโมทิตฺวา  ยาวชีว ตทา ชิน   
                ปจฺจเยหิ อุปฏ ิตฺวา  ตโต กาล กตา อห ฯ   
                ตาวตึเสสุ เทเวสุ  สพฺพกามสมิทฺธิสุ   
                นพฺิพตฺตา ทสหงฺเคหิ  อ ฺเ อภิภวึ อห ฯ   
                รปูสทฺเทหิ คนฺเธหิ  รเสหิ ผุสเนหิ จ   
                อายุนาป จ วณฺเณน  สุเขน ยสสาป จ ฯ   
                ตเถวาธิปเตยฺเยน  อธิคยฺห วิโรจห   
                อโหสึ อมรินฺทสฺส  มเหสี ทยิตา ตหึ ฯ   
                สสาเร สสรนฺตีห  กมฺมวายุสเมริตา   
                กาสิกร ฺโ  วิสเย  อชายึ ทาสคามเก ฯ   
                ป ฺจทาสสตานูนา  นิวสนฺติ ตหึ ตทา   
                สพฺเพส ตตฺถ โย เชฏโ  ตสฺส ชายา อโหสห ฯ   
                สยมฺภุโน ป ฺจสตา  คาม ปณฺฑาย ปาวิสุ   
                เต ทิสฺวาน อห ตุฏา  สห สพฺพาหิ าติภิ ฯ (๒)   
                กตฺวา ป ฺจสต กุฏ ึ จตุมาเส อุปฏหุ   
                ติจีวรานิ ทตฺวาน  สสริมฺห สสามิกา ฯ   
# ๑ ม.  ชีวิตาปาทิกา  ฯ  ๒ ม. อิตฺถีห ิฯ  
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                ตโต จุตา สพฺพาป ตา(๑)  ตาวตึส คตา มย   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  ชาตา เทวทเห ปุเร ฯ   
                ปตา อ ฺชนสกฺโก เม  มาตา มม สุลกฺขณา   
                ตโต กปลวตฺถุสมฺึ  สุทฺโธทนฆร คตา ฯ   
                เสสา สกฺยกุเล ชาตา  สกฺยาน ฆรมาคมม   
                อห วิสิฏา สพฺพาส  ชินสสฺาปาทิกา อหุ ฯ   
                มม ปุตฺโตภินิกฺขมฺม  พุทฺโธ อาสิ วินายโก   
                ปจฺฉาห ปพฺพชิตฺวาน  สเตหิ สห ป ฺจหิ ฯ   
                สากิยานีหิ ธีราหิ  สห สนฺติสุข ผุสึ   
                เย ตทา ปุพฺพชาติย  อมฺหาก อาสุ สามิโน ฯ   
                สหปุ ฺสฺส กตฺตาโร  มหาสมยการกา   
                ผุสึสุ อรหตฺตนฺเต  สุคเตนานุกมฺปตา ฯ   
                ตเทตรา ภิกฺขุนิโย  อารุหึสุ นภตฺตล   
                สงฺคตา วิย ตาราโย  วิโรจึสุ มหิทฺธิกา ฯ   
                อิทฺธี อเนกา ทสฺเสสุ  ปลนธฺวิกตึ ยถา   
                กมฺมาโร กนกสฺเสว  กมฺม ฺสฺส สุสกิฺขิโต ฯ   
                ทสฺเสตฺวา ปาฏิเหรานิ  วิจิตฺตานิ พหูนิ จ   
                โตเสตฺวา วาทิปวร  มุน ึสปรสิ ตทา ฯ   
                โอโรหิตฺวาน คคนา  วนฺทิตฺวา อิสิสตฺตม   
                อนุ ฺาตา นรคฺเคน  ยถาฏาเน นิสีทิสุ ฯ   
# ๑. ม. สพฺพาป ตา ฯ  
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                อโหนุกมฺปกา อมฺห  สพฺพาส  จิร  โคตม ี  
                วาสิตา ตว ปุ ฺเหิ  ปตฺตา โน อาสวกฺขย ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา อมฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหราม อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต โน อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนติฺเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหม  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี โหม มหามุเน ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานาม  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภวา ฯ   
                อตฺเถ ธมฺเม จ เนรุตฺเต  ปฏิภาเน จ วิชฺชติ   
                าณ อมฺห มหาวีร  อุปฺปนนฺ ตว สนฺติเก ฯ   
                อสฺมาภิ ปริจิณฺโณสิ  เมตฺตจิตฺตา หิ นายก   
                อนุชานาหิ สพฺพาส  นิพฺพานาย มหามุเน ฯ   
                นพฺิพายิสฺสาม อิจฺเจว  กึ วกขฺามิ วทนฺติโย   
                ยสฺส ทานิ จ โว กาล  ม ฺถาติ ชิโนพฺรวิ.   
                โคตมีอาทิกา ตาโย  ตทา ภิกขฺุนิโย ชิน   
                วนฺทิตฺวา อาสนา ตมฺหา  วุฏาย  อาคมึสุ  ตา ฯ    
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                มหตา ชนกาเยน  สห โลกคฺคนายโก   
                อนุสยายี โส วีโร  มาตุจฺฉ ยาวโกฏก ฯ   
                ตทา นิปติ ปาเทสุ  โคตมี โลกพนฺธุโน   
                สเหตราหิ (๑) สพฺพาหิ  ปจฺฉิม ปาทวนฺทน ฯ   
                อิท ปจฺฉิมก มยฺห  โลกนาถสฺส ทสฺสน   
                น ปุน อมตาการ  ปสฺสิสฺสามิ มุข ตว ฯ   
                น จ เม วนฺทน วีร  ตว ปาเท สุโกมเล   
                สมฺผุสิสฺสติ โลกคฺค  อชชฺ คจฺฉามิ นิพฺพุตึ ฯ   
                รูเปน กึ ตวาเนน  ทฏิเ ธมฺเม ยถาตเถ   
                สพฺพ สงฺขตเมเวต  อนสฺสาสิกมิตฺตร ฯ   
                สา สห ตาหิ คนฺตฺวาน  ภิกฺขุนุปสฺสย สก   
                อฑฺฒปลฺลงฺกมาภุชฺช  นิสทีิ ปรมาสเน ฯ   
                ตทา อุปาสิกา ตตฺถ  พุทฺธสาสนวจฺฉลา   
                ตสฺสา ปวตฺตึ สุตฺวาน  อุเปสุ ปาทวนฺทิกา ฯ   
                กเรหิ อุร ปหนฺตา  ฉินฺนมูลา ยถา ลตา   
                โรทนฺตา กรุณ รว  โสกฏฏา ภูมิปาติตา ฯ   
                มา โน สรณเท นาเถ  วิหาย คมิ นิพฺพุตึ   
                นปิติตฺวาน ยาจาม  สพฺพาโย สิรสา มย ฯ   
                ยา ปธานตมา ตาส  สทฺธา ป ฺา อุปาสิกา   
                ตสฺสา สีส ปมชฺชนฺตี  อิท วจนมพฺรวิ ฯ   
# ๑ ม.  สเหว ตาหิ  ฯ  
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                อล ปุตฺตา วิสาเทน  มารปาสานุวตฺตินา   
                อนิจฺจ สงฺขต สพฺพ  วิโยคนฺต จลาจล ฯ   
                ตโต สา ตา วิสชฺชิตฺวา  ปมชฺฌานมุตฺตม   
                ทติุย ฺจ ตติย ฺจ  สมาปชฺชิ จตุตฺถก ฯ   
                อากาสายตน ฺเจว  วิ ฺาณ ฺจายตน (๑) ตถา   
                อากิ ฺจ เนวส ฺ ฺจ  สมาปชฺช ิยถากฺกม ฯ   
                ปฏิโลเมน ฌานานิ  สมาปชฺชิตฺถ  โคตมี   
                ยาวตา ปม ฌาน  ตโต ยาวจตุตฺถก ฯ   
                ตโต วุฏาย นิพฺพายิ  ทีปจฺจีว นิราสวา   
                ภูมิจาโล มหา อาสิ  นภสา วิชฺชุตา ปติ ฯ   
                ปนาทิตา ทุนฺทุภิโย  ปริเทวึสุ เทวตา   
                ปปฺุผวุฏ ิ จ คคนา  อภิวสฺสถ เมทนึ ฯ   
                กมฺปโต เมรุราชาป  รงฺคมชเฺฌ ยถา นโฏ   
                โสเกน จาติทีโนว  วิรโว อาสิ สาคโร ฯ   
                เทวา นาคาสุรา พฺรหฺมา  สวิคฺคาหึสุ ตขเณ   
                อนิจฺจา วต สงฺขารา  ยถาย วิลย คตา ฯ   
                ยา เจ ม ปริวารสึุ  สตฺถ ุสาสนการิกา   
                ตาโยป อนุปาทานา  ทีปสิขา  วิย นิพฺพุตา ฯ   
                หา โยคา วิปฺปโยคนฺตา  หานิจฺจ สพฺพสงฺขต   
                หา ชีวิต วินาสนฺต  อิจฺจาสิ ปริเทวนา ฯ   
# ๑ ม.  วิ ฺาณายตน  ฯ  
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                ตโต เทวา จ พฺรหฺมา จ  โลกธมฺมานุวตฺตน   
                กาลานุรูป กุพฺพนฺติ  อุเปตฺวา อิสิสตฺตม ฯ   
                ตทา อามนฺตยี สตฺถา  อานนฺท สุตสาคร   
                คจฺฉานนฺท นิเวเทหิ  ภิกฺขูน มาตุ นิพฺพุตึ ฯ   
                ตทานนฺโท นิรานนฺโท  อสฺสุนา ปุณฺณโลจโน   
                คคฺคเรน สเรนาห  สมาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขโว ฯ   
                ปพฺุพทกฺขิณปจฺฉาสุ  อุตฺตราย จ สนฺติเก   
                สณุนฺตุ ภาสิต มยฺห  ภิกฺขโว สุคโตรสา ฯ   
                ยา วทฺธยิ ปยตฺเตน  สรรี ปจฺฉิม มุเน   
                สา โคตมี คตา สนฺตึ  ตาราว สูริโยทเย ฯ   
                พุทฺธมาตาป ป ฺตฺตึ  ปยิตฺวา คตาสม   
                น ยตฺถ ป ฺจเนตฺโตป  ตตฺถ  ทกฺขติ นายโก ฯ   
                ยสฺสตฺถิ สุคเต สทฺธา  โย วา สิสฺโส  มหามุเน   
                พุทฺธสฺส มาตุ (๑)สกฺการ  กโรตุ สุคโตรโส ฯ   
                สทุูรฏาป ต สุตฺวา  สีฆมาคจฺฉุ ภิกฺขโว   
                เกจิ พุทฺธานุภาเวน  เกจิ อิทฺธีสุ โกวิทา ฯ   
                กฏูาคาเร วเร รมฺเม  สพฺพโสณฺณมเย สุเภ   
                ม ฺจก สมาโรเปสุ  ยตฺถ สตฺุตาสิ โคตมี ฯ   
                จตฺตาโร โลกปาลา เต  องฺเสหิ สมธารยุ   
                เสสา สกฺกาทิกา เทวา  กูฏาคาเร สมคฺคหุ ฯ   
# ๑. พุทฺธมาตุสฺส  ฯ   
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                กฏูาคารานิ สพฺพานิ  อาสุ ป ฺจสตานิป   
                สรทาทิจฺจวณฺณานิ  วิสฺสกมฺมกตานิ หิ ฯ   
                สพฺพา ตาป ภิกฺขุนิโย  อาสุ ม ฺเจสุ สายิตา   
                เทวาน ขนฺธมารุฬฺหา  นิยยฺนฺติ อนุปุพฺพโส ฯ   
                สพฺพโส ฉาทิต อาสิ  วิตาเนน นภตฺตล   
                สตารา จนฺทสูรา จ  ล ฺฉิตา กนกามยา ฯ   
                ปฏากา อุสฺสิตาเนกา  จิตกา  ปุปฺผก ฺจุกา   
                โอภคฺคากาสปทุมา  มหิยา ปุปฺผมุคฺคต ฯ   
                ทสิฺสนฺติ จนฺทสูริยา  วิชชฺลนฺติ  จ ตารกา   
                มชฺฌ คโตป จาทิจฺโจ  น ตาเปสิ สสี ยถา ฯ   
                เทวา ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ  มาเลหิ สุรภีหิ จ   
                วาทิเตหิ จ นจฺเจหิ  สงฺคีตีหิ จ ปูชยุ ฯ   
                นาคาสุรา จ พฺรหฺมาโน  ยถาสตฺติ ยถาพล   
                ปชูยึสุ จ นิยฺยนฺตึ  นิพฺพุต พุทฺธมาตร ฯ   
                สพฺพาโย ปุรโต นีตา  นิพฺพุตา สุคโตรสา   
                โคตมี นิยฺยเต ปจฺฉา  สกฺกตา พุทฺธโปสิกา ฯ   
                ปรุโต เทวมนุชา  สนาคาสุรพฺรหฺมกา   
                ปจฺฉา สสาวโก พุทฺโธ  ปูชตฺถ ยาติ มาตุยา ฯ   
                พุทฺธสฺส ปรินพฺิพาน  เนทิส อาสิ ยาทิส   
                โคตมี  ปรินิพฺพาน  อติอจฺฉริย (๑) อหุ ฯ   
# ๑. ม. อเตวจฺฉริย ฯ  
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                พุทฺโธ พุทฺธสสฺ นิพฺพาเน  โนปติยาทิ ภิกฺขโว   
                พุทฺโธ โคตมินพฺิพาเน  สาริปุตฺตาทิกา ยถา ฯ   
                จิตกานิ กริตฺวาน  สพฺพคนฺธมยานิ จ   
                คนฺธจุณฺณวิกิณฺณานิ  ฌาปยึสุ จ ตา ตหึ ฯ   
                เสสภาคานิ ฑยฺหึสุ  อฏ ี เสสานิ สพฺพโส   
                อานนฺโท จ ตทาโวจ  สเวคชนก วโจ ฯ   
                โคตมี นิธน ยาตา  ฑยฺห ฺจสฺสา สรีรก   
                สงฺเกต พุทฺธนิพฺพาน  นจิเรน ภวิสฺสติ ฯ   
                ตโต โคตมิธาตูนิ  ตสฺสา ปตฺตคตานิ โส   
                อุปนาเมสิ นาถสฺส  อานนฺโท พุทฺธโจทโิต ฯ   
                ปาณินา ตานิ ปคฺคยฺห  อโวจ อิสิสตฺตโม   
                มหโต สารวนฺตสฺส  ยถา รกฺุขสฺส ติฏโต ฯ   
                โย โส มหตฺตโร ขนฺโธ  ปลชฺุเชยฺย อนิจฺจตา   
                ตถา ภิกฺขุนิสงฺฆสฺส  โคตม ีปรินิพฺพุตา ฯ   
                อโห อจฺฉริย มยฺห  นิพฺพุตายป มาตุยา   
                สารีรมตฺตเสสาย  นตฺถ ิโสกปริทฺทโว ฯ   
                น โสจิยา ปเรส สา  ติณฺณสสารสาครา   
                ปริวชฺชิตสนฺตาปา  สีติภูตา สุนิพฺพุตา ฯ    
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                ปณฺฑิตาสิ มหาป ฺา  ปุถปุ ฺา ตเถว จ   
                รตฺต ฺ ู ภิกฺขุนีน สา  เอว ธาเรถ ภิกฺขโว ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี อาสิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี อาส ิจ โคตมี ฯ   
                ปพฺุเพนิวาสม ฺาสิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ตสฺสา ปุนพฺภโว ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ   
                ปริสุทฺธ อหุ าณ  ตสฺมา โสจนิยา น สา ฯ   
                อโยฆนหตสฺเสว  ชลโต ชาตเวทโส (๑)   
                อนุปุพฺพูปสนฺตสฺส  ยถา น ายเต คติ ฯ   
                เอว สมฺมา วิมุตฺตาน  กามพนฺโธฆตาริน   
                ป ฺาเปตุ คติ นตฺถิ  ปตฺตาน อจล ปท ฯ (๒)   
                อตฺตทีปา ตโต โหถ  สติปฏานโคจรา   
                ภาเวตฺวา สตฺตโพชฺฌงฺเค  ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถาติ ฯ   
        อิตฺถ สทุ มหาปชาปติโคตมี ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย  
อภาสิตฺถาติ ฯ   
                มหาปชาปติโคตมีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________  
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                                คุตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา   
        คุตฺเต ยทตฺถ ปพฺพชชฺาติอาทิกา คุตฺตาย เถริยา  
คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  สมฺภตวิโมกฺข- 
สมฺภารา  หุตฺวา  ปริปกฺกกสุลมูลา สุคตีสุเยว สสรนฺตี  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺตา ฯ 
คุตฺตาติสฺสา  นาม  อโหสิ ฯ  สา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  อุปนิสฺสย- 
สมฺปตฺติยา โจทิยมานา ฆราวาส  ชิคุจฺฉนฺตี  มาตาปตโร   
อนุชานาเปตฺวา  มหาปชาปติโคตมิยา  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ   
ปพฺพชิตฺวา  จ  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา ภาวน อนุยุ ฺชนฺติยา  
ตสฺสา จิตฺต จิรกาล  ปริจเยน  พหิทฺธารมฺมเณ  วิธาวติ  เอกคฺค   
นาโหสิ ฯ  สตฺถา  ทิสฺวา  ต อนุคฺคณฺหนฺโต  คนฺธกฏุิย  ยถา   
นิสินฺโนว  โอภาส ผริตฺวา ตสฺสา อาสนฺเน อากาเส  
นิสินฺน วิย อตฺตาน ทสฺเสตฺวา โอวทนฺโต   
                คุตฺเต ยทตฺถ ปพฺพชฺชา  หิตฺวา ปุตฺต วสุ ปย  (๑) 
                ตเมว อนุพฺรูเหหิ  มา จิตฺตสฺส วส คมิ ฯ   
                จิตฺเตน ว ฺจิตา สตฺตา  มารสฺส วิสเย รตา   
                อเนกชาติสสาร  สนฺธาวนฺติ อวินฺทึสุ ฯ    
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                กามจฺฉนฺท ฺจ พฺยาปาท  สกฺกายทิฏ ิเมว จ   
                สลีพฺพตปรามาส  วิจิกิจฺฉ ฺจ ป ฺจม ฯ   
                สโยชนานิ เอตานิ  ปชหิตฺวาน ภิกฺขุนี   
                โอรมฺภาคมนียานิ  นยิท ปุนเรหิสิ ฯ   
                ราค มาน อวิชฺช ฺจ  อุทฺธจฺจ ฺจ วิวชฺชิย   
                สโยชนานิ เฉตฺวาน  ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺสิ ฯ   
                เขเปตฺวา ชาติสสาร  ปริ ฺาย ปุนพฺภว   
                ทฏิเ ธมฺเมว นิจฺฉาตา  อุปสนฺตา จริสฺสสีติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยทตฺถนฺติ  ยสสฺ  กิเลสปรนิิพฺพานสฺส ขนฺธปริ- 
นิพฺพานสฺส จ อตฺถาย ฯ หิตฺวา  ปุตฺต  วสุ  ปยนฺติ  ปยายิตพฺพ   
าติปริวฏฏ โภคกฺขนฺธ จ หิตฺวา มม สาสเน ปพฺพชฺชา  
พฺรหฺมจริยวาโส อิจฺฉิโต ตเมว อนุพฺรูเหหีติ  ตเมว วฑฺเฒยฺยาสิ  
สมฺปาเทยฺยาสิ ฯ  มา  จิตฺตสฺส วส คมีติ ทีฆรตฺต  รปูาทิ- 
อารมฺมณวเสน วฑฺฒิตสฺส กูฏจิตฺตสฺส วส มา คจฺฉิ ฯ   
        ยสฺมา  จิตฺต  นาเมต  มายูปม  เยน  ปน (๓)ว ฺจิตา  
อนฺธปุถุชฺชนา เต  มารวสานุคา สสาร นาติวตฺตนฺติ  เตน  
วุตฺต จิตฺเตน ว ฺจิตาติอาทิ ฯ   
        สโยชนานิ  เอตานีติ  เอตานิ  กามจฺฉนฺท ฺจ  พฺยาปาทนฺติ-  
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อาทินา  ยถาวุตฺตานิ  ป ฺจ  พนฺธนฏเน  สโยชนานิ ฯ   
ปชหิตฺวานาติ  อนาคามิมคฺเคน  สมุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  ภิกฺขุนีติ  ตสฺสา   
อาลปน ฯ  โอรมฺภาคมนียานีติ  รูปารปูธาตุโต เหฏาภาเค   
กามธาตุย  มนุสฺสชีวสฺส  หิตานิ  อุปการานิ  ตตฺถ ปฏิสนฺธิยา  
ปจฺจยภาวโต ฯ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  โอรมาคมนียานีติ  ปาลิ ฯ 
โส  เอวตฺโถ ฯ  นยิท  ปุนเรหิสีติ  โอรมฺภาคิยาน  สโยชนาน   
ปหาเนน  อิท กามฏาน กามภว ปฏสินฺธิวเสน  ปุน  
นาคมิสฺสสิ ฯ รกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ อิตฺถนฺติป (๑) ปาลิ  อิตฺถตฺต  
กามภวมิจฺเจว อตฺโถ ฯ   
        ราคนฺติ  รูปราค ฺจ  อรูปราค ฺจ ฯ  มานนฺติ  อคฺคมคฺค- 
วชฺฌ  มาน ฯ  อวิชชฺ ฺจ อุทฺธจฺจ ฺจาติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ   
วิวชฺชิยาติ  วิปสฺสนาย  วิกฺขมฺเภตฺวา ฯ สโยชนานิ  เฉตฺวานาติ   
เอตานิ  รูปราคาทีนิ  ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  สโยชนานิ อรหตฺต- 
มคฺเคน  สมุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสสีติ สพฺพสฺสาป  
วฏฏทุกฺขสฺส ปริยนฺต ปรโิยสาน ปาปุณิสฺสสิ ฯ   
        เขเปตฺวา  ชาติสสารนฺติ  ชาติสมูลกสสารปวตฺตึ  ปริโยสา- 
เปตฺวา ฯ  นิจฺฉาตาติ นิตฺตณฺหา ฯ อุปสนฺตาติ สพฺพโส กิเลสาน  
วูปสเมน อุปสนฺตา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  สตฺถารา  อิมาสุ  คาถาสุ  ภาสิตาสุ  คาถาปริโยสาเน  
# ๑ ม.  อิตฺถนฺติ วา ปาลิ ฯ  ๒ ส.ี  ชาติยา  ฯ  
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เถรี  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  อุทานวเสน  ภควตา   
ภาสิตนิยาเมเนว  อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ เตเนว ตา (๑) เถริยา  
คาถา นาม ชาตา ฯ   
                        คุตฺตาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                วิชยาเถรีคาถาวณฺณนา   
        จตุกฺขตฺตุนฺติอาทิกา วิชยาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  ปริพฺรหูิตกุสลมูลา   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  อ ฺตรสฺมึ   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺวา เขมาย เถริยา คิหิกาเล สหายิกา  
อโหสิ ฯ สา ตสฺสา ปพฺพชิตภาว สุตฺวา สาป นาม ราชมเหสี   
ปพฺพชิสฺสติ  กิมงฺค  (๒) ปนาหนฺติ ปพฺพชิตุกามาเยว หุตฺวา เขมาย  
เถริยา สนฺติก อุปสงฺกมิ ฯ  เถร ี ตสฺสา  อชฺฌาสย  ตฺวา  ตถา  ธมฺม   
เทเสสิ  ยถา  สสาเร  สวิคฺคมานสา  สาสเน  สา  อภิปฺปสนฺนา   
ภวิสฺสติ ฯ  สา  ต ธมฺม สุตฺวา สเวคชาตา ปฏิลทฺธสทฺธา  จ  หุตฺวา   
ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  เถรี  ต  ปพฺพาเชสิ ฯ  สา  ปพฺพชิตฺวา กตปุพฺพ- 
กิจฺจา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  เหตุสมฺปนฺนตาย  นจิรสฺเสว สห   
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ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
                จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุ  วิหารา อุปนิกฺขมึ   
                อลทฺธา เจตโส สนฺตึ  จิตฺเต อวสวตฺตินี ฯ   
                ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมฺม  สกกฺจฺจ ปริปุจฺฉห   
                สา เม ธมฺมมเทเสสิ  ธาตุอายตนานิ จ ฯ   
                จตฺตาริ อริยสจฺจานิ  อินฺทฺริยานิ พลานิ จ   
                โพชฺฌงฺคฏงฺคิก มคฺค  อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ฯ   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา  กโรนตีฺ อนุสาสนึ   
                รตฺติยา ปุริเม ยาเม  ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ ฯ   
                รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยึ   
                รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม  ตโมกขฺนฺธ ปทาลยึ ฯ   
                ปติสุเขน จ กาย  ผริตฺวา วิหรึ ตทา   
                สตฺตมิยา ปาเท ปสาเรสึ  ตโมกฺขนฺธ ปทาลิยาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ ภิกฺขุนินฺติ เขมาเถรึ สนฺธาย วทติ ฯ   
        โพชฺฌงฺคฏงฺคิก  มคฺคนฺติ  สตฺตโพชฺฌงฺค  อฏงฺคิก ฺจ   
อริยมคฺค ฯ อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยาติ อรหตฺตสฺส นิพฺพานสฺเสว  
วา ปตฺติยา อธิคมาย ฯ   
        ปติสุเขนาติ  ผลสมาปตฺติปริยาปนฺนาย ปติยา สุเขน   
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จ ฯ กายนฺติ สมฺปยุตฺต  นามกาย  ตทนุสาเรน  รูปกาย ฺจ ฯ   
ผริตฺวาติ  ผุสิตฺวา  พฺยาเปตฺวา  วา ฯ  สตฺตมิยา ปาเท   
ปสาเรสินฺติ  วิปสฺสนาย  อารทฺธทิวสโต  สตฺตมิย  ปลฺลงฺก  
ภินฺทิตฺวา ปาเท ปสาเรสึ ฯ  กถ  ตโมกขฺนฺธ  ปทาลยิ ฯ 
อปทาลิตปุพฺพ  โมหกฺขนธฺ  อคฺคมคฺคาณาสินา ปทาเลตฺวา ฯ  
เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ   
                วิชยาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ฉกฺกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________ 
# ๑ ม. ผุสิตฺวา ฯ  
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                                สตฺตกนิปาตวณฺณนา   
                                อุตฺตราเถรีคาถาวณฺณนา   
        สตฺตกนิปาเต มุสลานิ คเหตฺวานาติอาทิกา อุตฺตราย  
เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  สมฺภาวิต(๑)กุสลมูลา 
สมปุจิตวิโมกฺขสมฺภารา ปริปกฺกวิมุตฺติปริปาจนียธมฺมา หุตฺวา  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย อ ฺตรสฺมึ กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
อุตฺตราติ  ลทฺธนามา  อนุกฺกเมน วิ ฺ ุต ปตฺวา ปฏาจาราย  
เถริยา  สนฺติก  อุปสงฺกมิ ฯ  เถรี  ตสฺสา  ธมฺม  กเถสิ ฯ สา ธมฺม  
สุตฺวา สสาเร ชาตสเวคา สาสเน อภิปฺปสนฺนา หุตฺวา ปพฺพชิ ฯ  
ปพฺพชิตฺวา จ กตปุพฺพกิจฺจา ปฏาจาราย เถริยา  สนติฺเก  วิปสฺสน   
ปฏเปตฺวา  ภาวนมนุยุ ฺชนฺตี  อุปนิสสฺยสมฺปนฺนตาย อินฺทฺริยาน   
ปริปาก  คตตฺตา  จ  นจิรสฺเสว  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา   
สห ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน  
ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทานวเสน   
        [๔๕๙]มุสลานิ คเหตฺวาน  ธ ฺ โกฏเฏนฺติ มาณวา   
                ปตฺุตทารานิ โปเสนฺตา  ธน วินฺทนฺติ มาณวา ฯ    
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                ฆเฏถ พุทฺธสาสเน  ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
                ขิปฺป ปาทานิ โธวิตฺวา  เอกมนฺต นิสีทถ ฯ   
                 จิตฺต อุปฏเปตฺวาน  เอกคฺค สุสมาหิต   
                ปจฺจเวกฺขถ สงฺขาเร  ปรโต โน จ อตฺตโต ฯ   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา  ปฏาจารานุสาสนึ   
                ปาเท ปกฺขาลยิตฺวาน  เอกมนฺเต อุปาวิสึ ฯ   
                รตฺติยา ปุริเม ยาเม  ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ   
                รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยึ ฯ   
                รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม  ตโมกขฺนฺธ ปทาลยึ   
                เตวิชฺชา อถ วุฏาสึ  กตา เต อนุสาสนี ฯ   
                สกฺกว เทวา ติทสา  สงฺคาเม อปราชิต   
                ปรุกฺขตฺวา วิหรามิ (๑) เตวิชฺชามฺหิ อนาสวาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  จิตฺต  อุปฏเปตฺวานาติ  ภาวนาจิตฺต กมฺมฏาเน  
อุปฏเปตฺวา ฯ กถ เอกคฺค  สุสมาหิต  ปจฺจเวกฺขถาติ ปฏิปตฺตึ (๒)  
ปจฺจเวกฺขถ สงฺขาเร อนิจฺจนฺติป ทุกฺขนฺติป  อนตฺตาติป  
ลกฺขณตฺตย วิปสฺสถาติ อตฺโถ ฯ อิท ฺจ โอวาทกาเล อตฺตโน  
อ ฺเส ฺจ ภิกฺขุนีน เถรยิาทีน โอวาทสฺส อนุวาทวเสน วุตฺต ฯ 
ปฏาจารานุสาสนินฺติ ปฏาจาราย เถริยา อนุสิฏ ึ ฯ ปฏาจาราย  
# ๑ ม. วิหสฺสามิ ฯ  ๒. ส.ี ปฏิปาติยา  ฯ  
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สาสนนฺติป วา (๑) ปาโ ฯ   
        อถ  วุฏาสินฺติ  เตวิชฺชาภาวปฺปตฺติโต  ปจฺฉาอาสนโต  
วุฏาสึ ฯ  อยมฺป เถร ี เอกทิวส  ปฏาจาราย  เถริยา สนฺติเก  
กมฺมฏาน โสเธตฺวา อตฺตโน วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  น ตาวิม ปลฺลงฺก ภินฺทิสฺสามิ ยาว เม  
น  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ นิจฺฉย กตฺวา สมฺมสน  
อารภิตฺวา อนุกฺกเมน  วิปสฺสน  อุสฺสกฺุกาเปตฺวา  มคฺคปฏิ- 
ปาติยา  อภิ ฺาปฏิสมฺภิทาปริวาร อรหตฺต  ปตฺวา เอกูน- 
วีสติยา ปจฺจเวกฺขณาณาย  ปวตฺตาย อิทานิมฺหิ กตกิจฺจาติ  
โสมนสฺสชาตา  อิมา  คาถา  อุทาเนตฺวา  ปาเท  ปสาเรสิ   
อรุณุคฺคมนเวลาย ฯ ตโต  สมฺมเทว  วิภาตาย  รตฺติยา  เถริยา 
สนฺติก  อุปคนฺตฺวา  อิมา คาถา ปจฺจุทาหาสิ ฯ เตน วุตฺต  
กตา เต อนุสาสนีติอาทิ ฯ เสส สพฺพ เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ   
                อุตฺตราเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ สาสนนฺติป  ปาโ  ฯ  
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        สตึ อุปฏเปตฺวานาติอาทิกา จาลาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  มคเธ  
นาลกคาเม  รูปสาริยา  พฺราหฺมณิยา กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ  ตสฺสา   
นามคฺคหณทิวเส จาลาติ นาม อกสุ ตสฺสา กนิฏาย อุปจาลาติ  
อถ  ตสฺสา  กนิฏาย  สีสปูจาลาติ ฯ  อิมา  ติสฺโสป   
ธมฺมเสนาปติสฺส กนิฏภคินิโย  อิเมส  ปุตฺตานมฺป  ติณฺณ  
อิทเมว  นาม  เย สนฺธาย เถรคาถาย จาเล อุปจาเล  
สีสูปจาเลติ (๑) อาคต ฯ   
        อิมา  ปน  ติสฺโสป  ภคินิโย  ธมมฺเสนาปติสฺส  ปพฺพชิตภาว (๒)  
สุตฺวา  น หิ  นูน  โส  โอรโก  ธมฺมวินโย  น  สา  โอริกา   
ปพฺพชฺชา  ยตฺถ อมฺหาก  อยฺโย  ปพฺพชิโตติ  อุสฺสาหชาตา   
ติพฺพจฺฉนฺทา  อสฺสุมุข  รทุมาน  าติปริชน ปหาย  ปพฺพชึส ุฯ   
ปพฺพชิตฺวา จ ฆเฏนฺติโย วายมนฺติโย นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ  
อรหตฺต ปน ปตฺวา นิพฺพานสุเขน ผลสุเขน วิหรนฺติ ฯ   
        ตาสุ  จาลา  ภิกฺขุนี  เอกทิวส  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาต- 
ปฏิกฺกนฺตา  อนฺธวน ปวิสิตฺวา  ทิวาวิหาร  นิสีทิ ฯ  อถ น   
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มาโร อุปสงฺกมิตฺวา กาเมหิ อุปเนสิ ฯ  ย สนฺธาย สุตฺเต วุตฺต   
        อถโข จาลา ภิกฺขุนี ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย   
        สาวตฺถยิ  ปณฺฑาย ปาวิสิ สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต   
        ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา เยน อนฺธวน เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย ฯ   
        อุปสงฺกมิตฺวา  อนฺธวน อชฺโฌคาเหตฺวา อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมเูล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ อถโข 
มาโร ปาปมา เยน จาลา ภิกฺขุนี  
        เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา จาล ภิกฺขุนึ เอตทโวจาติ ฯ  
        อนฺธวนมฺหิ  ทิวาวิหาร  นิสินฺน  มาโร  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  
พฺรหฺมจริยวาสโต วิจฺฉินฺทิตุกาโม  (๓) ก นุ อุทฺทิสฺส มุณฺฑาสีติ- 
อาทึ ปุจฺฉิ ฯ อถสฺส สตฺถ ุคุเณ ธมฺมสฺส  จ  นิยฺยานิกภาว   
ปกาเสตฺวา  อตฺตโน  กตกิจฺจภาววิภาวเนน  ตสฺส  วิสยาติกฺกม   
ปเวเทสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มาโร  ทกฺุขี  ทุมมฺโน ตตฺเถว  
อนฺตรธายิ ฯ อถ สา อตฺตโน มาเรน จ ภาสิตา คาถา  
อุทานวเสน กเถนฺตี   
        [๔๖๐]        สตึ อุปฏเปตฺวาน  ภิกฺขุนี ภาวิตินฺทฺริยา   
                        ปฏิวิชฺฌ ิปท สนฺต  สงฺขารูปสม สุข ฯ   
                        ก นุ อุทฺทสิฺส มุณฺฑาสิ  สมณี วิย ทสิฺสติ   
                        น จ โรเจสิ ปาสณฺเฑ  กิมิท จรสิ โมมุหา ฯ    
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                        อิโต พหิทธฺา ปาสณฺฑา  ทฏิ ิโย อุปนิสฺสิตา   
                        น เต ธมฺม วิชานนฺติ  น เต ธมฺมสฺส โกวิทา ฯ   
                        อตฺถ ิสกฺยกุเล ชาโต  พุทฺโธ อปฺปฏปิุคฺคโล   
                        โส เม ธมมฺมเทเสสิ  ทิฏ ีน สมติกกฺม ฯ   
                        ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท  ทกฺุขสฺส จ อติกฺกม   
                        อริยฏงฺคิกมคฺค  ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
                        ตสฺสาห วจน สุตฺวา  วิหรึ สาสเน รตา   
                        ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ   
                        สพฺพตฺถ วิหตา นนฺท ี ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต   
                        เอว ชานาหิ ปาปม  นหิโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สตึ  อุปฏเปตฺวานาติ สติปฏานภาวนาวเสน  
กายาทีสุ อสุภทุกฺขานิจฺจานตฺตวเสน  สตึ  สุฏ ุ  อุปฏ ิต  กตฺวา ฯ  
ภิกฺขุนีติ อตฺตาน สนฺธาย วทติ ฯ ภาวิตินฺทฺริยาติ  อรยิมคฺคภาวนาย  
ภาวิตสทฺธาทิป ฺจินฺทฺริยา ฯ ปฏิวิชฌฺิ ปท สนฺตนฺติ สนฺต  ปท   
นิพฺพาน  สจฺฉิกิริยาปฏิเวเธน  ปฏิวิชฺฌ ิสจฺฉากาสิ ฯ สงฺขารูปสมนฺติ  
สพฺพสงฺขาราน อุปสมเหตุภูต ฯ สุขนฺติ อจฺจนฺตสุข ฯ   
        ก  น ุ อุทฺทิสฺสาติ  คาถา  มาเรน  วุตฺตา ฯ ตตฺราย  
สงฺเขปตฺโถ อิมสฺมึ โลเก  พหู  สมยา  เตส ฺจ  เทเสตาโร   
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พหู  เอว  ติตฺถกรา  เตสุ ก นุ โข ตฺว  อุทฺทิสฺส  มุณฺฑาสิ  
มุณฺฑิตเกสา  อสิ ฯ  น  เกวล  มุณฺฑาว  อถโข  กาสาวธารเณน  
จ  สมณี  วิย  ทิสฺสติ ฯ  น  จ  โรเจสิ  ปาสณฺเฑติ  ตาปส- 
ปริพฺพาชกาทีน อาทาสภูเต  ปาสณฺเฑ  เต  เต  สมยนฺตเรเนว  
โรเจสิ ฯ  กิมทิ  จรสิ  โมมุหาติ กึ นามิท ย  ปาสณฺฑวิหิต  อุชุ   
นิพฺพานมคฺค ปหาย อชฺช กาลิก กุมฺมคฺค ปฏิปชชฺนตีฺ อติวิย  
มูฬฺหา จรสิ ปริพฺภมสีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา เถรี ปฏิวจนทานมุเขน ต ตชเฺชนฺตี อิโต  
พหิทฺธาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อิโต  พหิทธฺา  ปาสณฺฑา นาม  
อิโต สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนโต พหิทฺธา กุฏีสกพหุการาทิกา  
เต  หิ  สตฺตาน  ตณฺหาปาส  ทฏิ ิปาส ฺจ เฑนฺติ  ปาสณฺฑาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ เตนาห  ทิฏ ิโย อุปนิสฺสิตาติ สสฺสตทิฏ ิคตานิ  
อุเปจฺจ นิสฺสิตา ทิฏ ิคตานิ อาทิยึสูติ  อตฺโถ ฯ  ยทคฺเคน  
จ ทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา ตทคฺเคน ปาสณฺฑสนฺนิสฺสิตา ฯ น เต  
ธมฺม  วิชานนฺตีติ เย ปาสณฺฑิโน สสฺสตทิฏ ิคตสนฺนิสฺสิตา  
อย ปวตฺตีติ  ปวตฺติธมฺมมฺป  ยถาภูต  น  วิชานนฺติ ฯ  น  
เต  ธมฺมสฺส  โกวิทาติ  อย นิวตฺติ เอว  นิวตฺตตีติ นิวตฺติ- 
ธมฺมสฺสาป อกุสลา ปวตฺติธมฺมมคฺเคป หิ เต สมฺมูฬหฺา  
กิมงฺค  ปน นวิตฺติธมฺเมติ ฯ   
        เอว  ปาสณฺฑวาทาน  อนิยฺยานิกต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
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ก  น ุ อุทฺทิสสฺ มุณฺฑาสีติ ป ฺห วิสฺสชฺเชตุ อตฺถิ สกยฺกุเล  
ชาโตติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ ทิฏ ีน สมติกฺกมนฺติ  สพฺพาส  ทิฏ ีน   
สมติกฺกมนุปาย  ทิฏ ิชาลวินิเวน ฯ  เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                        จาลาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                 อุปจาลาเถรีคาถาวณฺณนา   
        สติมตีติอาทิกา  อุปจาลาย  เถริยา  คาถา ฯ   
        ตสฺสา  วตฺถุ  จาลาย  เถริยา  วตฺถมฺุหิ วุตฺตเมว ฯ  อยมฺป  
หิ  จาลา  วิย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  
ปตฺวา อุทาเนนฺตี   
                สติมตี จกฺขุมตี  ภิกฺขุนี ภาวิตินฺทฺริยา   
                ปฏิวิชฺฌ ิปท สนฺต  อกาปุรสิเสวิตนฺติ   
อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สติมตีติ  สติสมฺปนฺนา  ปุพฺพภาเคน  ปรเมน  
สติเนปกฺเกน สมนฺนาคตา  หุตฺวา  ปจฺฉา  อริยมคฺคสฺส ภาวิตตฺตา   
สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา  อุตฺตมาย  สติยา สมนฺนาคตาติ  อตฺโถ ฯ   
จกฺขุมตีติ  ป ฺาจกฺขุนา  สมนฺนาคตา  อาทิโต อุทยตฺถคามินิยา   
ป ฺาย  อริยาย  นิพฺเพธิกาย  สมนฺนาคตา  หุตฺวา ป ฺา- 
เวปุลฺลปฺปตฺติยา ปรเมน  ป ฺาจกฺขุนา  สมนฺนาคตาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ อกาปุริสเสวิตนฺติ อลามกปุรเิสหิ อุตฺตมปุริเสหิ อริเยหิ  
พุทฺธาทีหิ เสวิต ฯ    
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        ก ึ น ุ ชาตึ  น  โรเจสีติ  คาถา  เถรึ  กาเมสุ อุปหาเรตุ- 
กาเมน มาเรน  วุตฺตา ฯ  กึ  น ุ ตฺว ภิกฺขุนิ น โรเจสติี   
หิ มาเรน ปุฏา เถรี อาห ชาตึ  ขฺวาห  อาวุโส  น  
โรเจมีติ ฯ  อถ  น มาโร ชาตสฺส กามา ปริโภคา ตสฺมา   
ชาติป อิจฺฉิตพฺพา กามาป ปริภุ ฺชิตพฺพาติ ทสฺเสนฺโต   
                ก ึนุ ชาตึ น โรเจสิ  ชาโต กามานิ ภุ ฺชติ   
                ภุ ฺชาหิ กามรติโย  มาหุ ปจฺฉานุตาปนีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  กึ  นุ  ต  การณ  เยน  ตฺว  อุปจาเล  ชาตึ  
น  โรเจสิ  น  โรเจยฺยาสิ  น  ต  การณ  อตฺถิ ฯ  ยสฺมา  
ชาโต  กามานิ  ภุ ฺชติ  อิธ ชาโต  กามคุณสหิตานิ  รูปาทีนิ   
ปฏิเสวนฺโต  กามสุข  ปรภุิ ฺชติ ฯ  น  หิ  อชาตสฺส  ต  
อตฺถิ  ตสฺมา  ภุ ฺชาหิ  กามรติโย  กามขิฑฺฑารติโย  อนุภว ฯ  มาหุ   
ปจฺฉานุตาปนี โยพฺพ ฺเ  สติ  วิชฺชมาเนสุ  โภเคสุ  น  มยา   
กามสุขมนุภูตนฺติ  ปจฺฉานุตาปนี มา  อโหสิ  อิมสมฺึ  โลเก  ธมมฺา  
นาม ยาวเทว อตฺถาธิคมตฺโถ (๑) อตฺโถ จ กามสุขตฺโถติ  
ปากโฏยมตฺโถติ อธิปฺปาโย ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถร ี ชาติยา  ทุกฺขนิมิตฺตต  อตฺตโน  จ  ตสฺส   
วิสยาติกฺกม วิภาเวตฺวา ตชฺเชนฺตี   
# ๑. ส.ี อตฺถาคมตฺโถ ฯ  
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        [๔๖๑]        ชาตสฺส มรณ โหติ  หตฺถปาทาน เฉทน   
                        วธพนฺธปริเกฺลส  ชาโต ทุกฺข นิคจฺฉติ ฯ   
                        อตฺถ ิสกฺยกุเล ชาโต  สมฺพุทฺโธ อปราชิโต   
                        โส เม ธมมฺมเทเสสิ  ชาติยา สมติกฺกม ฯ  
                        ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท  ทกฺุขสฺส จ อติกฺกม   
                        อริยฏงฺคิก มคฺค  ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
                        ตสฺสาห วจน สุตฺวา  วิหรึ สาสเน รตา   
                        ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ   
                        สพฺพตฺถ วิหตา นนฺที  ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต   
                        เอว ชานาหิ ปาปม  นหิโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ชาตสฺส  มรณ  โหตีติ  ยสฺมา  ชาตสฺส  สตฺตสฺส 
มรณ  โหติ  น  อชาตสฺส ฯ  น  เกวล  มรณเมว  อถ  
โข  ชราโรคาทโย  ยตฺตกา  อนตฺถา สพฺเพป  เต  ชาตสฺส  
โหนฺติ  ชาติเหตุกา ฯ เตนาห ภควา ชาติปจฺจยา ชรา- 
มรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  สมฺภวนฺตีติ ฯ  เตเนวาห  
หตฺถปาทาน เฉทนนฺติ หตฺถาน  ปาทาน  จ  เฉทน  ชาตสฺเสว  
โหติ  น  อชาตสฺส ฯ หตฺถปาทเฉทนาปเทเสน เจตฺถ  ทฺวตฺตึส (๑) 
กมฺมการณาป  ทสฺสิตา  เอวาติ ทฏพฺพ ฯ เตเนวาห วธพนฺธปริเกฺลส  
# ๑. ม. พาตฺตึส ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 258 

                เลมที่  27  สตฺตกนิปาตวณฺณนา  หนา  258 
 
ชาโต ทุกฺข  นิคจฺฉตีติ ฯ  ชีวิตวิโยชนมุฏ ิปฺปหาราทิสงฺขาต   
วธปริเกฺลส  เจว อนฺทุพนฺธนาทิสงฺขาต  พนฺธปริเกลฺส อ ฺ ฺจ  
ยงฺกิ ฺจิ ทุกฺข นาม ต สพฺพ ชาโต เอว นิคจฺฉติ น  
อชาโต ตสฺมา ชาตึ น โรเจมีติ ฯ   
        อิทานิ  ชาติยา  กามาน ฺจ  อจฺจนฺตเมว  อตฺตนา  
สมติกฺกนฺตภาว  มูลโต  ปฏาย  ทสฺเสนฺตี  อตฺถิ  สกฺยกุเล   
ชาโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อปราชิโตติ  กิเลสมาราทินา  เกนจิ  
น  ปราชโิต ฯ  สตฺถา  หิ  สพฺพาภิภู  สเทวก  โลก  อ ฺทตฺถุ   
อภิภวิตฺวา  ิโต ตสฺมา อปราชิโต ฯ เสส วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ   
                        อุปจาลาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        สตฺตกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________________  
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                                อฏกนิปาตวณฺณนา 
 
                                สีสูปจาลาเถรีคาถาวณฺณนา   
        อฏกนิปาเต  ภิกฺขุนี  สลีสมฺปนฺนาติอาทิกา  สีสูปจาลาย  
เถริยา  คาถา ฯ  
        อิมิสฺสาป วตฺถุ จาลาย เถริยา วตฺถมฺุหิ วุตฺตเมว ฯ   
อยมฺป  หิ  อายสฺมโต  ธมมฺเสนาปติสฺส  ปพฺพชิตภาว  สุตฺวา  
สยมฺป อุสฺสาหชาตา  ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺจา วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา ฆเฏนฺตี วายมนฺตี นจิรสฺเสว อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  
อรหตฺต ปน  ปตฺวา ผลสมาปตฺติสุเขน วิหรนฺตี เอกทิวส  
อตฺตโน ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา [๑]โสมนสฺสชาตา  อุทานวเสน   
        [๔๖๒] ภิกฺขุนี สีลสมฺปนฺนา  อินฺทฺริเยสุ สุสวุตา   
                        อธิคจฺเฉ ปท สนฺต  อเสจนกโมชวนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สลีสมฺปนฺนาติ  ปริสุทฺเธน  ภิกฺขุนิสีเลน  สมนฺนาคตา   
ปริปุณฺณา ฯ อินฺทฺริเยสุ สุสวุตาติ มนจฺฉฏเถสุ อินฺทรฺิเยสุ  
สุฏ ุ สวุตา รูปาทิอารมฺมเณ อิฏเ  ราค  อนิฏเ  โทส  
อสมเปกฺขเณ  โมห ฺจ  ปหาย สุฏ ุ ปหิตินฺทฺริยา ฯ อเสจ- 
นกโมชวนฺติ  เกนจิ  อนาสิตก  โอชวนฺต  สภาวมธุร  สพฺพสฺสาป  
กิเลสโรคสฺส วูปสมโนสธภูต  อริยมคฺค  นิพฺพานเมว  วา ฯ   
อริยมคฺคมฺป  หิ  นิพฺพานตฺถิเกหิ ปฏิปชฺชิตพฺพโต กิเลส-  
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ปริฬาหาภาวโต จ ปท สนฺตนฺติ วตฺตุ วฏฏติ ฯ   
        [๔๖๒] ตาวตึสา จ ยามา จ  ตุสิตา จาป เทวตา   
                        นิมฺมานรติโน เทวา  เย เทวา วสวตฺติโน   
                        ตตฺถ จิตฺต ปณีเธหิ  ยตฺถ เต วุสิต ปุเรติ   
อย  คาถา  กามสคฺเคสุ  นิกนฺตึ  อุปฺปาเทหีติ ตตฺถ อุยฺโยชน- 
วเสน เถรึ สมาปตฺติยา จาเวตุกาเมน มาเรน วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  สหปุ ฺการิโน  เตตฺตึส  ชนา  ยตฺถ อุปปฺนฺนา  
ต าน ตาวตึสนฺติ ฯ ตตฺถ  นิพฺพตฺตา  สพฺเพป  เทวปุตฺตา  
ตาวตึสา ฯ  เกจิ  ปน ตาวตึสาติ เตส เทวาน นามเมวาติ  
วทนฺติ ฯ  ทฺวีหิ  เทวโลเกหิ  วิสิฏ  ทพฺิพ  สุข  ยาตา  อุปยาตา  
สมฺปนฺนาติ  (๒)  ยามา ฯ  ทิพฺพาย  สมปฺตฺติยา  ตุฏา  ปหฏาติ   
ตุสิตา ฯ ปกติปฏิยตฺตารมฺมณโต  อติเรเกน  รมิตุกามตา  กาเล   
ยถารุจิเต  โภเค  นิมฺมินิตฺวา รมนฺตีติ นิมฺมานรติโน ฯ จิตฺตรุจึ  
ตฺวา ปเรหิ นิมฺมิเตสุ โภเคสุ วส วตฺเตนฺตีติ ปรนิมฺมิต- 
วสวตฺติโน  ฯ  ตตฺถ  จิตฺต ปณีเธหีติ ตสฺมึ ตาวตึสาทิเก  
เทวนิกาเย ตว จิตฺต  เปหิ  อุปฺปชชฺนาย  นิกนฺตึ  กโรหิ ฯ   
จาตุมหาราชิกาน โภคา อิตเรหิ นิหีนาติ อธิปฺปาเยน ตาวตึ- 
สาทโยว วุตฺตา ฯ ยตฺถ เต วุสิต ปุเรติ เยสุ เทวนิกาเยสุ  
ตยา  ปุพฺเพ  วุตฺถ ฯ  อย  กิร  ปุพฺเพ เทเวสุ อุปฺปชฺชนฺตี   
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ตาวตึสโต ปฏาย ป ฺจกามสคฺเค  โสเธตฺวา  ปุน เหฏโต  
โอตรนฺตี ตุสิเตสุ ตฺวา ตโต จวิตฺวา อิทานิ มนุสฺเสสุ  
นิพฺพตฺตา ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถร ี ติฏตุ  มาร  ตยา  วุตฺตกามโลโก ฯ  
อ ฺโป สพฺโพ โลโก  ราคคฺคิอาทีหิ  อาทิตฺโต  สมฺปชฺชลิโต ฯ  
น  ตตฺถ  วิ ฺ ูน  จิตฺต รมตีติ กามโต จ โลกโต จ  
อตฺตโน วินิวตฺติตมานสต ทสฺเสตฺวา มาร ตชฺเชนฺตี   
        [๔๖๒] ตาวตึสา จ ยามา จ  ตุสิตา จาป เทวตา   
                        นิมฺมานรติโน เทวา  เย เทวา วสวตฺติโน ฯ   
                        กาล กาล ภวา ภว  สกฺกายสฺมึ ปุรกขฺตา   
                        อวีติวตฺตา สกฺกาย  ชาติมรณสาริโน ฯ   
                        สพฺโพ อาทีปโต โลโก  สพฺโพ โลโก ปทีปโต   
                        สพฺโพ ปชชฺลิโต โลโก  สพฺโพ โลโก ปกมฺปโต ฯ   
                        อกมฺปย อตุลิย  อปุถุชชฺนเสวิต   
                        พุทฺโธ ธมมฺมเทเสสิ  ตตฺถ เม นิรโต มโน ฯ   
                        ตสฺสาห วจน สุตฺวา  วิหรึ สาสเน รตา   
                        ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ   
                        สพฺพตฺถ วิหตา นนฺที  ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต   
                        เอว ชานาหิ ปาปม  นหิโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ    
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        ตตฺถ  กาล  กาลนฺติ  ต  ต  กาล ฯ  ภวา  ภวนฺติ  ภวโต  
ภว ฯ สกฺกายสฺมินฺติ ขนฺธป ฺจเก ฯ  ปุรกฺขตาติ  ปุรกฺขาร- 
การิโน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  มาร ตยา วุตฺตา ตาวตึสาทโย  
เทวา  ภวโต  ภว  อุปคจฺฉนฺตา  อนิจฺจตาทิอเนกาทีนวากุเล  
สกฺกาเย  ปติฏ ิตา  ตสฺมา  ตสฺมึ  ภเว  อุปฺปตฺติกาเล  
เวมชฺฌกาเล ปริโยสานกาเลติ ตสฺมึ ตสฺมึ  กาเล  สกกฺายเมว   
ปุรกฺขตฺวา   ิตา ฯ  ตโต  เอว  อวีติวตฺตา  สกฺกาย   
นิสฺสรณาภิมุขา  อหุตฺวา  สกฺกายตีรเมว  อนุปริธาวนฺตา  
ชาติมรณสาริโน ราคาทีหิ (๓) อนุคตตฺตา ปุนปฺปุน ชาติมรณเมว  
อนุสฺสรนฺติ ตโต น วิมุจฺจนฺตีติ ฯ   
        สพฺโพ  อาทีปโต  โลโกติ  มาร  น  เกวล ตยาวุตฺต- 
กามโลโกเยว ธาตุตฺตยส ฺ ิโต ฯ สพฺโพป  โลโก  ราคคฺคิ- 
อาทีหิ  เอกาทสหิ  อาทิตฺโต ฯ  เตหิเยว ปุนปฺปุน อาทีปตตาย   
ปทีปโต ฯ  นิรนฺตร  เอกชาลีภูตตาย  ปชฺชลิโต ฯ  ตณฺหาย   
สพฺพกิเลเสหิ จ อิโต จิโต จ กมฺปตตาย จลิตตาย  
ปกมฺปโต ฯ   
        เอว  อาทิตฺเต  ปชฺชลเิต  ปกมฺปเต  จ  โลเก  เกนจิป  
กมฺเปตุ  จาเลตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  อกมฺปย  คุณโต  เอตฺตโกติ   
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ตุเลตุ  อสกฺกเุณยฺยตาย  อตฺตนา สทิสสฺส  อภาวโต  จ  อตุลิย   
พุทฺธาทีหิ  อริเยหิ เอว โคจรภาวนาภิคมโต เสวิตตฺตา  
อปุถุชฺชนเสวิต  พุทฺโธ  ภควา  มคฺคผลนิพฺพานปฺปเภท  นววิธ   
โลกุตฺตรธมฺม มหากรุณาย  ส ฺโจทิตมานโส  อเทเสสิ  สเทวกสฺส   
โลกสฺส  กเถสิ  ปเวเทสิ ฯ ตตฺถ  ตสฺม ึ อริยธมฺเม  มยฺห  มโน  
นิรโต  อภิรโต  น  ตโต  วินิวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ เสส  
เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ   
                สสีูปจาลาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        อฏกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                นวกนิปาตวณฺณนา 
                        วฑฺฒมาตุเถรีคาถาวณฺณนา   
        นวกนิปาเต ฯ  มา สุ เต วฑฺฒ โลกมฺหีติอาทิกา  
วฑฺฒมาตาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ (๑) 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  สมฺภตวิโมกฺข- 
สมฺภารา  หุตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท ภารุกจฺฉกนคเร  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา ปติกุล คตา เอก ปุตฺต วิชาย ิฯตสฺส  
วฑฺโฒติ นาม อโหสิ ฯ ตโต ปฏาย สา วฑฺฒมาตาติ  
โวหรียิตฺถ ฯ สา ภิกฺขุนีน (๒) สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธ- 
สทฺธา ปุตฺต าตีน นิยฺยาเทตฺวา ภิกฺขุนุปสฺสย คนฺตฺวา  
ปพฺพชิ ฯ  อิโต  ปร ย วตฺตพฺพ ต วฑฺฒตฺเถรสฺส วตฺถุมฺหิ  
อาคตเมว ฯ วฑฺฒตฺเถร หิ อตฺตโน ปุตฺต สนฺตรุตฺตร เอกก  
ภิกฺขุนุปสฺสเย อตฺตโน ทสฺสนตฺถาย อุปคต  อย  เถรี  
กสฺมา  ตฺว  เอกโก  สนฺตรุตฺตโรว  อิธาคโตติ  โจเทตฺวา   
โอวทนฺตี   
        [๔๖๓] มา สุ เต วฑฺฒ โลกมฺห ิ วนโถ อหุ กุทาจน   
                        มา ปุตฺตก ปุนปฺปุน  อหุ ทุกฺขสฺส ภาคิมา ฯ   
# ๑.  ภเว  ฯ  ๒. ม.  ภิกฺขูน ฯ   
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                        สุข หิ วฑฺฒ มุนโย  อเนชา ฉินฺนสสยา   
                        สีติภูตา ทมปฺปตฺตา  วิหรนฺติ อนาสวา ฯ   
                        เตหานุจิณฺณ อิสีหิ  มคฺค ทสฺสนปตฺติยา   
                        ทุกฺขสฺสนตฺกิริยาย  ตฺว วฑฺฒ อนุพฺรูหยาติ   
อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มา  สุ  เต  วฑฺฒ  โลกมฺหิ  วนโถ  อหุ  กุทาจนนฺติ  
สูติ นิปาตมตฺต ฯ วฑฺฒ  ปุตฺตก  สพฺพสฺมิมฺป  สตฺตโลเก  สงฺขาร- 
โลเก  จ  กิเลสวนโถ  ตุยหฺ กทาจิป มา  อหุ  มา  อโหสิ ฯ  
ตตฺถ  การณมาห  มา  ปุตฺตก  ปุนปฺปุน  อหุ  ทุกฺขสฺส   
ภาคิมาติ  วนถ  อนุจฺฉินฺทนฺโต  ตนิมิตฺตสฺส  (๑)  ปนุปฺปุน  
อปราปร ชาติอาทิทุกฺขสฺส ภาคี มา อโหสิ ฯ  เอว  วนถสฺส   
อสมุจฺเฉเท  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สมุจฺเฉเท  อานิสส  
ทสฺเสนฺตี  สุข  หิ  วฑฺฒาติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปุตฺตก  
วฑฺฒ  โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคเตน  มุนโย  เอชาสงฺขาตาย  
ตณฺหาย  อภาเวน อเนชา ทสฺสนมคฺเคเนว  ปหีนวิจิกิจฺฉตาย   
ฉินฺนสสยา  สพฺพกิเลสปริฬาหาภาเวน  สีติภูตา อุตฺตมสฺส ทมถสฺส  
อธิคตตฺตา  ทมปฺปตฺตา  อนาสวา  ขีณาสวา  สุข  วิหรนฺติ ฯ 
น  เตส เอตรหิ เจโตทุกฺข อตฺถิ อายตึ ปน สพฺพมฺป  
ทุกฺข น ภวิสฺสเตว ฯ   
# ๑ สี. อนุจินนฺโต จิตฺตสฺส ฯ  
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        ยสฺมา  เจเตว  (๑)  ตสฺมา  เตหานุจิณฺณ  อิสีหิ  ฯเปฯ   
อนุพฺรูหยาติ  เตหิ ขีณาสเวหิ  อิสีหิ  อนุจิณฺณ  ปฏปินฺน   
สมถวิปสฺสนามคฺค  าณทสฺสนสฺส  อธิคมาย สกลสฺสาป  
วฏฏทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย วฑฺฒ ตฺว อนุพฺรูหย วฑฺเฒยฺยาสีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  วฑฺฒตฺเถโร  อทฺธา  มม  มาตา  อรหตฺเต  
ปติฏ ิตาติ จินฺเตตฺวา ตมตฺถ ปเวเทนฺโต   
        [๔๖๓] วิสารทา ว ภณสิ                เอตมตฺถ ชเนตฺติ เม   
                        ม ฺามิ นูน มามิเก  วนโถ เต น วิชฺชตีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  วิสารทาว  ภณสิ  เอตมตฺถ  ชเนตฺติ  เมติ  มา สุ  
เต วฑฺฒ โลกมฺหิ  วนโถ  อหุ  กุทาจนนฺติ  เอตมตฺถ  เอต  
โอวาท  อมฺม วิคตสารชฺชา กตฺถจิ อลคฺคา อนลฺลีนา ว (๒) หุตฺวา  
มยฺห  วทสิ ฯ  ตสฺมา  ม ฺามิ  นูน  มามิเก  วนโถ เตน   
วิชฺชตีติ  นูน มามิเก มยฺห อมฺม เคหสิตเปมมตฺโตป วนโถ  
ตุยฺห มยิ น วิชฺชตีติ ม ฺามิ น มามิกาติ อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถร ี อณุมตฺโตป  กิเลโส  กตฺถจิป  วิสเย  
มม  น  วิชชฺตีติ วตฺวา อตฺตโน กตกิจฺจต ปกาเสนฺตี   
        [๔๖๓] เย เกจิ วฑฺฒ สงฺขารา  หีนา อุกฺกฏมชฌฺิมา   
                        อณูป อณุมตฺโตป  วนโถ เม น วิชชฺติ ฯ   
# ๑.  สี. ยสฺมา น ภเว ฯ  ย.ุ ยสฺมา เจ เต เทว  ฯ 
# ๒. ส.ี อนาลิตฺตาว ยุ. อนาลีนาว  ฯ  
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                สพฺเพ เม อาสวา ขีณา  อปฺปมตฺตสฺส ฌายโต   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ   
อิม คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  เย  เกจีติ อนิยมวจน ฯ สงฺขาราติ สงฺขตธมฺมา ฯ  
หีนาติ ลามกา ปติกุฏา ฯ อุกฺกฏมชฌฺิมาติ ปณีตา เจว  
มชฺฌิมา จ ฯ เตสุ ชรามรณสงฺขตา  หีนา ชาติสงฺขตา (๑) อุกฺกฏา   
อุภยวิมิสฺสิตา  มชฺฌิมา ฯ  หีเนหิ  วา  ฉนฺทาทีหิ  นิพฺพตฺติตา  
หีนา มชฺฌิเมห  มชฌฺิมา  ปณีเตหิ  อุกฺกฏา ฯ  อกสุลธมฺมา  
วา  หีนา  โลกุตฺตรธมฺมา อุกฺกฏา  อิตรา  มชฌฺิมา ฯ  อณูป   
อณุมตฺโตปติ น เกวล ตยิ เอว อถโข เย เกจิ  
หีนาทิเภทภินฺนา  สงฺขารา  เตสุ  สพฺเพสุ  อณูป  อณุมตฺโตป  
อติปริตฺตโกป วนโถ มยหฺ น วิชชฺติ ฯ   
        ตตฺถ  การณมาห  สพฺเพ  เม  อาสวา  ขีณา  อปฺปมตฺตสฺส   
ฌายโตติ ฯ  ตตฺถ  อปฺปมตฺตสฺส  ฌายโตติ  อปฺปมตฺตาย  
ฌายนฺติยา ลิงฺควิปลฺลาเสน เหต วุตฺต ฯ เอตฺถ  จ  ยสฺมา  
ติสฺโส  วิชชฺา  อนุปฺปตฺตา  ตสฺมา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ 
ยสฺมา อปฺปมตฺตา  ฌายินี  ตสฺมา  สพฺเพ  เม  อาสวา  ขีณา  
อณูป  อณุมตฺโตป  วนโถ  เม น วิชชฺตีติ โยชนา ฯ   
        เอว  วุตฺตโอวาท  องฺกุส  กตฺวา  ส ฺชาตสเวโค  เถโร  
# ๑ สี. ปริสงฺขตา  ฯ  
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วิหาร  คนฺตฺวา ทิวาฏาเน  นิสินฺโน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ส ฺชาต- 
โสมนสฺโส มาตุ สนฺติก คนฺตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
        [๔๖๓] อุฬาร วต เม มาตา  ปโตท สมวสฺสริ   
                ปรมตฺถส ฺหิตา คาถา  ยถาป อนุกมฺปกา ฯ   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา  อนุสิฏ ึ ชเนตฺติยา   
                ธมฺมสเวคมาปาทึ  โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา ฯ   
                โสห ปธานปหิตตฺโต  รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต   
                มาตรา โจทิโต สนฺโต  อผุสึ สนฺติมุตฺตมนฺติ   
อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        อถ  เถร ีอตฺตโน วจน องฺกุส กตฺวา ปุตฺตสฺส อรหตฺต- 
ปฺปตฺติยา อาราธิตจิตฺตา เตน ภาสิตคาถา สย ปจฺจนุภาสิ ฯ  
เอว ตาป เถรีคาถา นาม ชาตา ฯ   
        ตตฺถ  อุฬารนฺติ  วิปลุ  มหนฺต ฯ  ปโตทนฺติ  โอวาท- 
ปโตท ฯ  สมวสฺสรีติ สมฺมา ปวตฺเตสิ  วตาติ  โยชนา ฯ  โก  
ปน  โส  ปโตโทติ อาห ปรมตฺถส ฺหิตา คาถาติ ฯ  ต  มา  
สุ  เต  วฑฺฒ  โลกมฺหีติอาทิคาถา  สนฺธาย  วทติ ฯ  ยถาป   
อนุกมฺปกาติ ยถา  อ ฺาป  อนุคฺคาหิกา  เอว  มยหฺ  มาตา   
ปวตฺตินิวตฺติวิภาวนคาถาสงฺขาต อุฬาร ปโตท ปาชนทณฺฑก   
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มม าณเวคสมุตฺเตช ปวตฺเตสีติ อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมสเวคมาปาทินฺติ าณภยาวหตฺตา (๑) อติวิย มหนฺต  
ภึสน สเวค อาปชฺชึ ฯ   
        ปธานปหิตตฺโตติ  จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานโยเคน  นิพฺพาน  
ปฏิเปสิตจิตฺโต ฯ  อผุสึ สนฺติมุตฺตมนฺติ อนุตฺตร สนฺตึ นิพฺพาน  
ผุสึ อธิคจฺฉินฺติ อตฺโถ ฯ   
                วฑฺฒมาตุเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        นวกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑ สี. ยุ. ...วหนฺต  ฯ  
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                                เอกาทสกนิปาตวณฺณนา 
 
                                กิสาโคตมีเถรีคาถาวณฺณนา   
        เอกาทสกนิปาเต กลฺยาณมิตฺตตาติอาทิกา กิสาโคตมิยา  
เถริยา คาถา ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถุ  สนฺติเก  
ธมฺม สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ ลูขจีวรธารีน อคฺคฏาเน  
เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม กตฺวา ต านนฺตร ปตฺเถสิ ฯ  
สา  กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสมฺึ  พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถิย ทุคฺคตกุเล  นิพฺพตฺติ  โคตมีติสฺสา  นาม  อโหสิ ฯ   
กิสสรีรตาย ปน กิสาโคตมีติ โวหรียิตฺถ ฯ  ต  ปติกลุ  คต   
ทุคฺคตกุลสฺส  ธีตาติ  ปริภวึสุ ฯ  สา เอก ปุตฺต วิชาย ิฯ  
ปุตฺตลาเภน  จสฺสา  สมฺมาน  อกสุ ฯ  โส  ปนสฺสา  ปุตฺโต   
อาธาวิตฺวา ปริธาวิตฺวา กีฬนกาเล กาลมกาสิ ฯ เตนสฺสา  
โสกุมฺมาโท อุปฺปชฺชิ ฯ   
        สา  อห  ปุพฺเพ  ปริภวปตฺตา  หุตฺวา  ปุตฺตสฺส  
ชาตกาลโต  ปฏาย สกฺการ  ปาปุณึ  อิเม  มยฺห ปุตฺต พหิ  
ฉฑฺเฑตุมฺป วายมนฺตีติ โสกุมฺมาทวเสน มตกเฬวร องฺเกนาทาย   
ปุตฺตสฺส  เม  เภสชฺช  เทถาติ  เคหทฺวารปฏิปาติยา  นคเร   
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วิจรติ ฯ  มนสฺุสา  เภสชฺช  กโุตติ  ปริภาสนฺติ ฯ  สา  เตส  
กถ  น  คณฺหาติ ฯ อถ น เอโก ปณฺฑิตปุริโส  อย  
ปุตฺตโสเกน  จิตฺตวิกฺเขป ปตฺตา เอติสฺสา เภสชฺช ทสพโลเยว  
ชานิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา อมฺม ตว ปุตฺตสฺส เภสชฺช สมฺมา- 
สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉาติ  อาห ฯ  สา  สตฺถุ  ธมฺม- 
เทสนาเวลาย  วิหาร  คนฺตฺวา  ปุตฺตสฺส  เม  เภสชชฺ  เทถ  
ภควาติ  อาห ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  คจฺฉ  นคร   
ปวิสิตฺวา  ยสฺมึ  เคเห  โกจิ  มตปุพฺโพ  นตฺถิ  ตโต  สิทฺธตฺถก   
อาหราติ อาห ฯ สา  สาธ ุ ภนฺเตติ  ตุฏมานสา  นคร  ปวิสิตฺวา   
ปมเคเหเยว  สตฺถา  มม  ปุตฺตสฺส  เภสชฺชตฺถาย  สิทฺธตฺถก   
อาหราเปติ  สเจ  เอตสฺมึ เคเห โกจิ มตปุพฺโพ นตฺถิ  สิทฺธตฺถก  เม   
เทถาติ  อาห ฯ  โก  อิธ  มเต  คเณตุ  สกฺโกตีติ ฯ ก ึเตน   
หิ  อล  อิธ สทิฺธตฺถเกหีติ ทุติย ตติย ฆร คนฺตฺวา พุทฺธานุภาเวน  
วิคตุมฺมาทา ปกติจิตฺเต   ิตา  จินฺเตสิ  สกลนคเร  อยเมว นิยโม  
ภวิสฺสติ อิท หิตานุกมฺปนา ภควตา ทิฏ ภวิสฺสตีติ สเวค ลภิตฺวา  
ตโตว พหิ นิกฺขมิตฺวา ปุตฺต อามกสุสาเน ฉฑฺเฑตฺวา อิม คาถมาห   
                น คามธมฺโม นิคมสฺส ธมฺโม (๑)   
                น จาปย เอกกุลสฺส ธมฺโม   
# ๑ โน นิคมสฺส ธมฺโมติป ทิสฺสติ ฯ    
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                สพฺพสฺส โลกสฺส สเทวกสฺส   
                เอเสว ธมฺโม ยทิท อนิจฺจตาติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  อถ  
น  สตฺถา  ลทฺโธ  เต  โคตมิ  สิทฺธตฺถโกติ  อาห ฯ  นิฏ ิต  
ภนฺเต  สิทฺธตฺถเกน  กมฺม  ปติฏา  ปน เม โหถาติ อาห ฯ  
อถสฺสา สตฺถา   
                ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต  พฺยาสตฺตมนส นร   
                สตฺุต คาม มโหโฆว  มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ   
คาถมาห ฯ   
        คาถาปริโยสาเน  ยถา ิตาว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  
สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขุนีน  สนฺติเก  ปพฺพชิตุ  
อนุชานิ ฯ  สา สตฺถาร ติกขฺตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา  วนฺทิตฺวา  
ภิกฺขุนุปสฺสย คนฺตฺวา ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปท ลภิตฺวา นจิรสฺเสว  
โยนิโสมนสิการกมฺม กโรนฺตี วิปสฺสน วฑฺเฒสิ ฯ อถสฺสา  
สตฺถา   
                โย จ วสฺสสต ชเีว  อปสฺส อมต ปท   
                เอกาห ชีวิต เสยฺโย  ปสฺสโต อมต ปทนฺติ   
อิม โอภาสคาถมาห ฯ  สา  คาถาปริโยสาเน  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา   
ปริกฺขารวล ฺเช  ปรมุกกฺฏา  หุตฺวา  ตีหิ  ลูเขหิ  สมนฺนาคต  
จีวร  ปารุปตฺวา  วิจริ ฯ  อถ น สตฺถา เชตวเน นิสินฺโน   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 273 

        เลมที ่ 27  กิสาโคตมีเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  273 
 
ภิกฺขุนิโย  ปฏิปาติยา  านนฺตเร  เปนฺโต  ลูขจีวรธารีน  
อคฺคฏาเน เปสิ ฯ  สา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
สตฺถาร  นิสสฺาย มยา อย วิเสโส ลทฺโธติ กลฺยาณมิตฺตปสสา   
มุเขน  อิมา คาถา อภาสิ   
        [๔๖๔] กลฺยาณมิตฺตตา มุนินา  โลก อาทิสฺส วณฺณิตา   
                กลฺยาณมิตฺเต ภชมาโน  อป พาโล ปณฺฑิโต อสฺส ฯ   
                ภชิตพฺพา สปฺปุริสา  ป ฺา ตถาป  วฑฺฒติ ภชนฺตาน   
                ภชมาโน สปปฺุริเส  สพฺเพหิป ทุกฺเขหิ ปมุจฺเจยฺย ฯ   
                ทกฺุข ฺเจว วิชาเนยฺย  ทุกฺขสสฺ จ สมุทย นิโรธ   
                อฏงฺคิก ฺจ มคฺค  จตฺตาริป อริยสจฺจานิ ฯ   
                ทกฺุโข อิตฺถิภาโว  อกฺขาโต ปุริสทมฺมสารถินา   
                สปตฺติกมฺป หิ ทุกฺข  อปฺเปกจฺจา สกึ วิชาตาโย ฯ   
                คลเก อป กนฺตนฺติ  สุขุมาลินิโย วิสานิ ขาทนฺติ   
                ชนมารกมชฺฌคตา  อุโภป พฺยสนานิ อนุโภนฺติ ฯ   
                อุปวิช ฺา คจฺฉนฺตี  อทฺทสาห ปตึ มต   
                ปนฺถมฺหิ วิชายตฺิวาน  อปฺปตฺตาว สก ฆร ฯ   
                เทวฺ ปุตฺตา กาลกตา  ปตี จ ปนฺเถ มโต กปณิกาย   
                มาตา ปตา จ ภาตา  ฑยฺหนฺติ จ เอกจิตกาย ฯ   
                ขีณกุลีเน กปเณ  อนุภูต เต ทุกฺข อปริมาณ   
                อสฺสู จ เต ปวตฺต  พหูนิ จ ชาติสหสฺสานิ ฯ    
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                วสิตา สุสานมชฺเฌ  อโถป ขาทิตานิ ปุตฺตมสานิ   
                หตกุลิกา สพฺพครหิตา  มตปติกา อมตมธิคจฺฉึ ฯ   
                ภาวิโต เม มคฺโค  อริโย อฏงฺคิโก อมตคามี   
                นพฺิพานมฺป  สจฺฉิกต  ธมฺมาทาส อเวกฺขึห ฯ   
                อหมมฺหิ กนฺตสลฺลา  โอหิตภารา กต หิ กรณีย   
                กสิาโคตมี เถรี  วิมุตฺตจิตฺตา อิม ภณีติ ฯ   
        ตตฺถ กลฺยาณมิตฺตตาติ กลฺยาโณ ภทฺโท สุนฺทโร มิตฺโต  
เอตสฺสาติ กลฺยาณมิตฺโต ฯ โย  ยสฺส  สีลาทิคุณสมฺปนฺโน (๑) อฆสฺส 
ฆตาหตสฺส วิธาตา เอว สพฺพากาเรน  อุปกาโร  มิตฺโต  
โหติ  โส  ปคฺุคโล  กลฺยาณมิตฺโต  ตสฺส  ภาโว กลยฺาณมิตฺตตา   
กลฺยาณมิตฺตวนฺตตา ฯ  มุนินาติ  สตฺถารา ฯ  โลก  อาทิสฺส   
วณฺณิตาติ  กลฺยาณมิตฺเต อนุคนฺตพฺพนฺติ สตฺตโลก อุทฺทิสฺส   
        สกลเมว หิท  อานนฺท พฺรหฺมจริย ยทิท กลฺยาณมิตฺตตา   
        กลฺยาณสหายตา กลฺยาณสมฺปวงฺกตา  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  
        เมฆิย ภิกฺขุโน  ปาฏกิงฺข กลฺยาณสหายสฺส  
        กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส ย สีลวา ภวิสฺสติ  ปาติโมกฺข- 
        สวรสวุโต วิหริสฺสตีติ  จ เอวมาทินา ปสสิตา ฯ   
        กลฺยาณมิตฺเต  ภชมาโนติอาทิ  กลฺยาณมิตฺตตาย  อานิสส- 
ทสฺสน ฯ  ตตฺถ  อป พาโล  ปณฺฑิโต  อสฺสาติ  กลยฺาณมิตฺเต   
# ๑ ม.  สลีาทิคุณสมาทเปตา ฯ  ๒. ขุ. อุ.  ๒๕/๘๘/๑๒๗ ฯ    
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ภชมาโน  ปคฺุคโล  ปุพฺเพ  สุตาทิวิรเหน พาโลป สมาโน  
อสฺสุตสวนาทินา ปณฺฑิโต ภเวยฺย ฯ   
        ภชิตพฺพา  สปฺปุริสาติ  พาลสฺสาป  ปณฺฑิตภาวเหตุโต   
พุทฺธาทโย  สปฺปุริสา กาเลน  กาล  อุปสงฺกมนาทินา  
เสวิตพฺพา ฯ  ป ฺา  ตถาป  วฑฺฒติ  ภชนฺตานนฺติ  กลฺยาณมิตฺเต   
ภชนฺตาน  ตถา  ป ฺา  วฑฺฒติ  พฺรูหติ  ปาริปูร ึคจฺฉติ ฯ  ยถา  
เตสุ  โย  โกจิ  ขตฺติยาทิโก  ภชมาโน  สปฺปุริเส  สพฺเพหิ   
ชาติอาทิทุกฺเขหิ ปมุจฺเจยฺยาติ โยชนา ฯ   
        มุจฺจนวิธึ  ปน กลฺยาณมิตฺตวิธินา  ทสฺเสตุ ทุกขฺ ฺเจว  
วิชาเนยฺยาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ จตฺตาริป อริยสจฺจานีติ ทุกฺข ฺจ  
ทุกฺขสมุทย ฺจ นิโรธ ฺจ อฏงฺคิก มคฺค ฺจาติ อิมานิ จตฺตาริ  
อริยสจฺจานิ วิชาเนยฺย ปฏวิิชฺเฌยฺยาติ โยชนา ฯ  ทุกโฺข   
อิตฺถิภาโวติอาทิกา  เทฺว  คาถา  อ ฺตราย  ยกฺขินยิา  อิตฺถิภาว  
ครหนฺติยา  ภาสิตา ฯ ตตฺถ ทุกโฺข อิตฺถิภาโว อกฺขาโตติ จปลตา  
คพฺภธารณ สพฺพกาล ปรปฏิพทฺธวุตฺติตาติ  เอวมาทีหิ  อาทีนเวหิ   
อิตฺถิภาโว  ทกฺุโขติ  ปุริสทมฺมสารถินา  ภควตา  กถิโต ฯ   
สปตฺติกมฺป  หิ  ทุกฺขนฺติ  สปตฺตวาโส  สปตฺติยา  สทฺธึ  
สวาโสป  ทกฺุโข  อยมฺป  อิตฺถิภาเว  อาทีนโวติ  อธิปฺปาโย ฯ   
อปฺเปกจฺจา  สกึ วิชาตาโยติ  เอกจฺจา อิตฺถิโย  
เอกวารเมว วิชาตา ปมคพฺเภ วิชายนทุกฺข   
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อสหนฺติโย ฯ คลเก  อป  กนฺตนฺตีติ  อตฺตโน คีวมฺป ฉินฺทนฺติ ฯ  
สุขุมาลินิโย วิสานิ ขาทนฺตีติ สุขุมาลสรีรา  อตฺตโน  สุขุมาล- 
ภาเวน  เขท อวิสหนฺติโย วิสานิป ขาทนฺติ ฯ ชนมารก- 
มชฺฌคตาติ  ชนมารโก  วุจฺจติ  มูฬฺหคพฺโภ ฯ  มาตุคามชนสฺส  (๑)  มารโก  มชฺฌคตา  ชน
มารกา  กุจฺฉิคตา  มูฬฺหคพฺภาติ  
อตฺโถ ฯ  อุโภป  พฺยสนานิ  อนุโภนฺตีติ คพฺโภ คพฺภินี  จาติ  
เทฺวป  ชนา  มรณ ฺจ  มารณนฺติกพฺยสนานิ  จ  ปาปณุนฺติ ฯ  
อปเร ปน  ภณนฺติ  ชนมารกา  นาม  กเิลสา  เตส  มชฺฌคตา   
กิเลสสนฺตานปติตา  อุโภป  ชายาปติกา  อิธ  กิเลสปริฬาหวเสน   
อายตึ ทุคฺคติปริกฺกิเลสวเสน พฺยสนานิ ปาปุณนฺตีติ ฯ  อิมา  
กิร เทฺว คาถา สา ยกฺขินี ปรุิมตฺตภาเว อตฺตโน อนุภูตทุกฺข  
อนุสฺสริตฺวา อาห ฯ เถรี ปน อิตฺถิภาเว อาทีนววิภาวนาย  
ปจฺจนุภาสนฺตี อโวจ ฯ   
        อุปวิช ฺา  คจฺฉนฺตีติอาทิกา  เทฺว  คาถา  ปฏาจาราย  
เถริยา  ปวตฺตึ  อารพฺภ  ภาสิตา ฯ  ตตฺถ  อุปวิช ฺา  คจฺฉนฺตีติ  
อุปคตวิชายนกาลา มคฺค คจฺฉนฺตี อปฺปตฺตาว สก เคห ปนฺเถ  
วิชายิตฺวาน ปตึ มต อทฺทส อหนฺติ โยชนา ฯ   
        กปณิกายาติ  วรากาย ฯ อิมา กิร เทฺว คาถา  
ปฏาจาราย ตทา โสกุมฺมาทปตฺตาย  วุตฺตาการสฺส อนุกรณวเสน   
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อิตฺถิภาเว อาทีนววิภาวนตฺถเมว เถริยา วุตฺตา ฯ   
        อุภยมฺเปต  อุทาหรณภาเวน อาเนตฺวา อิทานิ อตฺตโน  
อนุภูต ทุกฺข วิภาเวนฺตี ขีณกุลีเนติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
ขีณกุลีเนติ  โภคาทีหิ ปาริชุ ฺปตฺตกุลิเก ฯ กปเณติ ปรม- 
อว ฺาต  ปตฺเต ฯ  อุภย ฺเจต  อตฺตโน  เอว  อามนฺตนวจน ฯ  อนุภูต  เต ทุกฺข อปริมาณนฺติ  
อิมสฺมึ  อตฺตภาเว ฯ อิโต   
ปุริมตฺตภาเวสุ  วา  อนปฺปก  ทุกฺข ตยา อนุภวิต ฯ  อิทานิ  
ต  ทุกฺข  เอกเทเสน  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ  อสฺสู  จ  เต  
ปวตฺตนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตสฺสตฺโถ  อิมสฺมึ  อนมตคฺเค  สสาเร   
ปริพฺภมนฺติยา พหุกานิ  ชาติสหสฺสานิ โสกาภิภูตาย อสฺสุ  
จ ปวตฺต อวิเสสิต กตฺวา วุตฺต ฺเจต มหาสมุทฺทสฺส  
อุทกโตป พหุกเมว สิยา ฯ   
        วสิตา  สุสานมชฺเฌติ  มนุสฺสมสขาทิกา  สุนขี  สิงฺคาลี  
จ หุตฺวา สุสานมชฺเฌ วุสิตา ฯ  ขาทิตานิ  ปุตฺตมสานีติ   
พฺยคฺฆทีปพิฬาราทิกาเล  ปุตฺตมสานิป  ขาทิตานิ ฯ  
หตกุลิกาติ  วินฏกุลวสา ฯ  สพฺพครหิตาติ  สพฺเพหิ  ฆรวาสีหิ   
ครหิตา ครหปฺปตฺตา ฯ  มตปติกาติ  วิธวา ฯ  อิเม  ปน  ตโย ปกาเร 
ปุริมตฺตภาเว  อตฺตโน  อนุปฺปตฺเต  คเหตฺวา  วทติ ฯ  เอวภูตาป  
หุตฺวา อธิกิจฺจลทฺธกลฺยาณมิตฺตเสวน (๑) อมตมธิคจฺฉึ นิพฺพาน   
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อนุปฺปตฺตา ฯ   
        อิทานิ  ตเมว  อมตาธิคม  ปากฏ  กตฺวา  ทสฺเสตุ  
ภาวิโตติอาทิ  วุตฺต ฯ ตตฺถ  ภาวิโตติ  วิภาวิโต  อุปฺปาทิโต  
วฑฺฒิโต  ภาวนาภิสมยวเสน  ปฏิวิทฺโธ (๑)ฯ  ธมฺมาทาส อเวกฺขึหนฺติ  
ธมฺมมย อาทาส อทฺทกฺขึ อปสฺสึ อห ฯ   
        อหมมฺหิ  กนฺตสลลฺาติ  อริยมคฺเคน  สมุจฺฉินฺนราคาทิ- 
สลฺลา  อห  อมฺหิ ฯ โอหิตภาราติ  โอโรปตกามขนฺธกิเลสาภิ- 
สงฺขารภารา ฯ  กต หิ กรณียนฺติ ปริ ฺาทิเภท โสฬสวิธมฺป  
กิจฺจ  กต  ปรโิยสิต ฯ  วิมตฺุตจิตฺตา อิม ภณีติ สพฺพโส  
มุตฺตจิตฺตา  กิสาโคตมี  เถรี  อิมมตฺถ  กลฺยาณมิตฺตตาติ  อาทินา  
คาถาพนฺธวเสน อภณีติ อตฺตาน ปร วิย เถร ีวทติ ฯ  
ตตฺริท อิมิสฺสา เถริยา อปทาน (๒)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ  กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทาห หสวติย  ชาตา อ ฺตเร กุเล   
                อุเปตฺวา ต นรวร  สรณ สมุปาคมึ ฯ   
                ธมฺม ฺจ ตสฺส อสฺโสสึ  จตุสจฺจูปส ฺหิต   
                มธุร ปรมสฺสาท  วฏฏสนฺติสุขาวห ฯ   
                ตทา จ ภิกฺขุนึ ธีโร  ลูขจีวรธารินึ   
                เปนฺโต เอตทคฺคมฺหิ  วณฺณยี ปุริสุตฺตโม ฯ    
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                ชเนตฺวานปฺปก ปตึ  สุตฺวา ภิกฺขุนิยา คุเณ   
                การ กตฺวาน พุทฺธสฺส  ยถาสตฺติ ยถาพล ฯ   
                นปิจฺจ มุนิธีร (๑) ต  ต าน อภิปตฺถยึ   
                ตทานุโมทิ สมฺพุทฺโธ  านลาภาย นายโก ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                กสิาโคตมี นาเมน        เหสฺสติ  สตฺถุ  สาวิกา ฯ   
                ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา  ยาวชีว ตทา ชิน   
                เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ  ปจฺจเยหิ วินายก ฯ   
                เตหิ กมฺเมหิ สกุเตหิ  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                อิมสฺมึ ภทฺทเก กปฺเป  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                อุปฏาโก มเหสิสฺส  ตทา อาสิ นริสฺสโร   
                กาสิราชา กกิี นาม  พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ   
                ป ฺจมี ตสฺส ธีตาห  ธมฺมา นาเมน วิสฺสุตา   
                ธมฺม สุตฺวา ชนิคฺคสฺส  ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ   
                อนุชานิ น โน ตาโต  อคาเรว ตทา มย   
                วีสวสฺสสหสฺสานิ  วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ   
# ๑  ม.  มุนิวร  ฯ  
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                โกมาริพฺรหฺมจริย  ราชก ฺา สุเข  ตา   
                พุทฺโธปฏานนิรตา  มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ   
                สมณี สมณคุตฺตา จ  ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา   
                ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ  สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ  ปฏาจารา จ กุณฺฑลา   
                อห ฺจ ธมฺมทินฺนา จ  วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ   
                เตหิ กมฺเมหิ สกุเตหิ  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  ชาตา เสฏ ิกุเล อห   
                ทคฺุคเต อธเน นีเจ  คตา จ สธน กุล ฯ   
                ปตึ เปตฺวา เสสา เม  เทสฺสนฺติ อธนา อิติ   
                ยทา จ ปสูตา อาสึ  สพฺเพส ทยิตา ตทา ฯ   
                ยทา โส ตรุโณ ภทฺโท  โกมลโก สุเขธิโต   
                สปาณมิว กนฺโต เม  ตทา ยมวส คโต ฯ   
                โสกฏฏาทีนวทนา  อสฺสุเนตฺตา รุทมฺมุขา   
                มต กุณปมาทาย  วิลปนฺตี คมามห ฯ   
                ตทา เอเกน สนฺทิฏา  อุเปตฺวาภิสกฺกุตฺตม   
                อโวจ เทหิ เภสชฺช  ปุตฺตส ฺชีวนนฺติ โภ ฯ   
                น วิชฺชนฺเต มตา ยสฺมึ  เคเห สิทฺธตฺถก ตโต   
                อาหราติ ชิโน อาห  วินโยปายโกวิโท ฯ    
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                ตทา คมิตฺวา สาวตฺถึ  น ลภึ ตาทิส ฆร   
                กโุต สิทฺธตฺถก ตสฺมา  ตโต ลทฺธา สตึ อห ฯ   
                กณุป ฉฑฺฑยิตฺวาน  อุเปสึ โลกนายก   
                ทรูโตว มม ทิสฺวา  อโวจ มธุรสฺสโร ฯ   
                โย จ วสฺสสต ชเีว  อปสฺส อุทยพฺพย   
                เอกาห ชีวิต เสยฺโย  ปสฺสโต อุทยพฺพย ฯ   
                น คามธมฺโม นิคมสฺส ธมฺโม   
                น จาปย เอกกุลสฺส ธมฺโม   
                สพฺพสฺส โลกสฺส สเทวกสฺส   
                เอเสว ธมฺโม ยทิทมนิจฺจตา ฯ   
                สาห สุตฺวานิมา คาถา  ธมฺมจกฺขุ วิโสธยึ   
                ตโต วิ ฺาตสทฺธมฺมา  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
                ตถา ปพฺพชิตา สนฺตี  ยุ ฺชนฺตี ชินสาสเน   
                นจิเรเนว กาเลน  อรหตฺต อปาปุณึ ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                ปรจิตฺตานิ ชานามิ  สตฺถุสาสนการิกา ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ  วิสุทธฺาสึ สุนิมฺมลา ฯ   
                ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา  กต พุทฺธสฺส สาสน   
                โอหิโต ครุโก ภาโร  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ    
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                ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา  อคารสฺมานคาริย   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว  จ   
                าณ เม วิมล สุทฺธ  พุทฺธเสฏสฺส วาหสา ฯ   
                สงฺการกูฏา อาหิตฺวา  สุสานา รถิยาป จ   
                ตโต สงฺฆาฏิก กตฺวา  ลูข ธาเรมิ จีวร ฯ   
                ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ  ลูขจีวรธารเณ   
                เปสิ เอตทคฺคมฺหิ  ปริสาสุ วินายโก ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                กสิาโคตมีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                เอกาทสกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________  
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                                ทฺวาทสกนิปาตวณฺณนา 
                        อุปฺปลวณณฺาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ทฺวาทสกนิปาเต  อุโภ  มาตา  จ  ธีตา  จาติอาทิกา   
อุปฺปลวณฺณาย  เถริยา  คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต กาเล หสวตีนคเร กลุเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺวา  มหาชเนน สทฺธึ สตฺถ ุสนฺติก  
คนฺตฺวา ธมฺม สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ อิทฺธิมนฺตาน  
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
มหาทาน  ทตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถส ิฯ  สา  ยาวชวี  กุสล  กตฺวา  
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี  กสฺสปพุทฺธกาเล  พาราณสินคเร  กิกิสฺส   
กาสิร ฺโ  เคเห  ปฏิสนธฺึ คเหตฺวา  สตฺตนฺน  ภคินีน  อพฺภนฺตรา   
หุตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  พฺรหฺมจรยิ จริตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปริเวณ  
กาเรตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตา ฯ   
        ตโต  จวิตฺวา  ปุน  มนุสฺสโลก  อาคจฺฉนฺตี  เอกสฺมึ  คามเก   
สหตฺถา  กมมฺ กตฺวา  ชีวนกฏาเน  นิพฺพตฺตา ฯ  สา  เอกทิวส   
เขตฺตกุฏึ  คจฺฉนฺตี  อนฺตรามคฺเค เอกสฺมึ  สเร  ปาโตว  
ปุปฺผิต  ปทุมปุปฺผ  ทิสฺวา  ต  สร โอรุยหฺ ตเมว ปุปฺผ   
จ  ลาชปกฺขิปนตฺถาย  ปทุมินิปตฺต  จ  คเหตฺวา  เกทาเร    
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สาลิสีสานิ  ฉินฺทิตฺวา กุฏิกาย  นิสินฺนา  ลาเช  ภชชฺิตฺวา  ป ฺจ   
ลาชสตานิ  กตฺวา  เปสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ คนธมาทนปพฺพเต   
นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏ ิโต  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาคนฺตฺวา ตสฺสา   
อวิทูเร  าเน  อฏาสิ ฯ สา ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา ลาเชหิ สทฺธึ  
ปทุมปุปฺผ คเหตฺวา กุฏิโต  โอรุยฺห  ลาเช ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต  
ปกฺขิปตฺวา ปทุมปุปฺเผน ปตฺต ปธาย อทาสิ ฯ  อถสฺสา  ปจฺเจกพุทฺเธ   
โถก  คเต  เอตทโหสิ  ปพฺพชิตา  นาม  ปุปฺเผน  อนตฺถิกา  อห  ปุปฺผ   
คเหตฺวา ปลนฺทิสฺสามีติ คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส หตฺถโต ปุปฺผ   
คเหตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ สเจ อยฺโย ปุปฺเผน อนตฺถิโก อภวิสฺส  
ปตฺตมตฺถเก เปตุ  นาทสฺส  อทฺธา  อยยฺสฺส  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  ปนุ   
คนฺตฺวา  ปตฺตมตฺถเก ปุปฺผ  เปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ ขมาเปตฺวา ภนฺเต  
อิเมส เม ลาชาน นิสฺสนฺเทน ลาชคณนาย  มม  ปตฺุโต (๑)  อสสฺุ   
ปทุมปุปฺผนิสฺสนฺเทน  นพฺิพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  ปเท  ปเท  ปทมุปุปฺผ   
อุฏหตูติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตสฺสา  ปสฺสนฺติยาว  
อากาเสน  คนฺธมาทนปพฺพต  คนฺตฺวา  ต  ปทุม  นนฺทมูลกปพภฺาเร   
ปจฺเจกพุทฺธาน อกฺกมนโสปานสมีเป ปาทปุ ฺฉน กตฺวา เปสิ ฯ   
        สาป  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  เทวโลเก  ปฏิสนฺธึ  
# ๑.  ปุตฺตา  ฯ  
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คณฺหิ  นิพฺพตฺตกาลโต ปฏาย  ตสฺสา  ปเท  ปเท  
มหาปทุมปุปฺผ  อุฏาสิ ฯ  สา  ตโต จวิตฺวา ปพฺพตปาเท   
เอกสฺมึ  ปทมุสเร  ปทุมคพฺเภ  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  นิสสฺาย  เอโก  
ตาปโส  วสติ  โส  ปาโตว  มุขโธวนตฺถาย  สร คนฺตฺวา ต ปุปฺผ  
ทิสฺวา จินฺเตสิ อิท ปุปฺผ เสเสหิ มหนฺตตร  เสสานิ  จ  ปุปฺผิตานิ  
อิท  มกลุิตเมว  ภวิตพฺพเมตฺถ  การเณนาติ อุทก  โอตริตฺวา  ต  
ปุปฺผ  คณฺหิ ฯ ต เตน คหิตมตฺตเมว ปุปฺผิต ฯ ตาปโส อนฺโต   
ปทุมคพฺเภ  นิปนฺนทาริก  อทฺทส ฯ  ทฏิกาลโต  ปฏาย  จ   
ธีตุสิเนห  ลภิตฺวา ปทุเมเนว  สทฺธึ  ปณฺณสาล  เนตฺวา  ม ฺจเก  
นิปชฺชาเปสิ ฯ อถสฺสา  ปุ ฺานุภาเวน องฺคุฏเก  ขีร  นิพฺพตฺติ ฯ  
โส ตสฺมึ ปุปเฺผ มิลาเต อ ฺ นว ปุปฺผ อาหริตฺวา ต  นิปชชฺาเปสิ ฯ   
อถสฺสา (๑) อาธาวนวิธาวเนน  กีฬิตุ  สมตฺถกาลโต  ปฏาย ปทวาเร   
ปทวาเร  ปทุมปุปฺผ  อุฏาติ  กุงฺกุมราสิสฺส  วิย  ตสฺสา  สรีรวณฺโณ   
โหติ ฯ สา อปตฺตา  เทววณฺณ  อติกฺกนฺตา  มานุสวณฺณ  อโหส ิฯ 
สา  ปตริ  ผลาผลตฺถาย  คเต ปณฺณสาลาย โอหิยติ ฯ   
        อเถกทวิส  ตสฺสา  วยปฺปตฺตกาเล  ปตร ิ ผลาผลตฺถาย  
คเต  เอโก วนจรโก  ต  ทสิฺวา  จินฺเตสิ  มนุสฺสาน นาม  
เอว  วิธ รูป นตฺถิ อิติ  วีมสิสฺสามิ นนฺติ  ตาปสสฺส  อาคมน   
# ๑  ส.ี อถสสฺ ตสฺสา ฯ   
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อุทิกฺขนฺโต  นิสีทิ ฯ  สา  ปตริ  อาคจฺฉนฺเต  ปฏิปถ คนฺตฺวา  
ตสฺส  หตฺถโต  กาชกมณฺฑลุ  อคฺคเหสิ  อาคนฺตฺวา  นิสินฺนสฺส  
จ  อตฺตโน กรณวตฺต  ทสฺเสสิ ฯ  ตทา  โส  วนจรโก  มนุสฺสภาว  
ตฺวา  ตาปส  อภิวาเทตฺวา  นิสีทิ ฯ  ตาปโส  ต  วนจรก   
วนมูลผเลหิ  จ  ปานีเยน  จ  นิมนฺเตตฺวา  โภ ปรุิส  อิมสฺมึเยว  
าเน  วสิสฺสสิ อุทาหุ คมิสฺสสีติ ปุจฺฉิ ฯ คมิสฺสามิ ภนฺเต อิธ กึ  
กริสฺสามีติ ฯ  อิท  ตยา ทฏิการณ คตฏาเน (๑)  
อกเถตุ สกฺขิสฺสสีติ ฯ สเจ อยฺโย  น  อิจฺฉติ  กึ  การณา  
กเถสฺสามีติ  ตาปส  วนฺทิตฺวา  ยถา  ปนุ อาคมนกาเล   
มคฺคส ฺชานนตฺถ เอว สาขาส ฺ ฺจ รุกฺขส ฺ ฺจ  
กโรนฺโต ปกกฺามิ ฯ   
        โสป  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ราชาน  อทฺทส ฯ  ราชา  
กสฺมา  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อห  เทว  ตุมฺหาก  วนจรโก  
ปพฺพตปาเท  อจฺฉริย  อิตฺถิรตน  ทิสฺวา อาคโตมฺหีติ  สพฺพ  
ปวตฺตึ  กเถสิ ฯ  โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  เวเคน  ปพฺพตปาท  
คนฺตฺวา  อวิทูเร  าเน ขนฺธาวาร นิวาเสตฺวา วนจรเกน เจว  
อ ฺเหิ  จ ปุริเสหิ  สทฺธึ  ตาปสสฺส  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา   
นิสินฺนเวลาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อภิวาเทตฺวา ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ ราชา ตาปสสฺส ปพฺพชิตปริกฺขารภณฺฑ  
# ๑ ม.  เอตฺโต คนฺตฺวา ฯ  
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ปาทมูเล เปตฺวา  ภนฺเต  อิมสฺมึ  าเน  ก ึ กโรม  คมิสฺสามาติ  
อาห ฯ  คจฺฉ  มหาราชาติ ฯ  อาม  คจฺฉามิ  ภนฺเต  อยฺยสฺส  
ปน  สมีเป  วิสภาคปริสา  อตฺถีติ  อสฺสมฺุหา  อสารุปฺปา  เอสา   
ปพฺพชิตาน  มยา  สทฺธึ คจฺฉตุ ภนฺเตติ ฯ มนุสฺสาน นาม  จิตฺต   
ทุตฺโตสย  กถ พหูน มชฺเฌ วสิสฺสตีติ ฯ อมฺหาก รุจิตกาลโต ปฏาย  
เสสาน เชฏกฏาเน เปตฺวา ปฏิชคฺคิตุ สกฺขิสฺสามิ  ภนฺเตติ ฯ   
        โส  ร ฺโ  กถ  สุตฺวา  ทหรกาเล  คหิตนามวเสเนว  
อมฺม  ปทุมวตีติ  ธีตร  ปกฺโกสิ ฯ  สา  เอกวจเนเนว  ปณฺณสาลโต   
นิกฺขมิตฺวา  ปตร  อภิวาเทตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  ปตา  อาห  ตฺว   
อมฺม  วยปฺปตฺตา  อิมสฺมึ  าเน  ร ฺา  ทิฏกาลโต  ปฏาย  วสิตุ   
อผาสุก  ร ฺา  สทฺธึ  คจฺฉ อมฺมาติ ฯ สา สาธุ ตาตาติ  ปตุวจน   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อภิวาเทตฺวา โรทมานา อฏาสิ ฯ ราชา อิมิสฺสา  
ปตุจิตฺต  คณฺหามีติ  ตสฺมึเยว  าเน  กหาปณราสิมฺหิ  เปตฺวา   
อภิเสก อกาสิ ฯ อถ  น  คเหตฺวา  อตฺตโน  นคร  อาเนตฺวา   
อาคตกาลโต  ปฏาย  เสสิตฺถิโย  อโนโลเกตฺวา  ตาย  สทฺธึเยว  
รมติ ฯ  ตา  อิตฺถิโย  อิสฺสาปกตา  ต ร ฺโ อนฺตเร   
ปริภินฺทิตุกามา  เอวมาหสุ  นาย  มหาราช  มนุสฺสชาติกา  
กห  นาม ตุเมฺหหิ  มนุสสฺาน  วิจรณฏาเน   
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ปทุมานิ อุฏหนฺตานิ ทิฏปุพฺพานิ อทฺธา อย ยกขิฺนี นีหรถ  
น มหาราชาติ ฯ ราชา ตาส กถ สุตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ   
        อถสฺสาปเรน  สมเยน  ปจฺจนฺโต  กุปโต  โส  ครุคพฺภา  (๑)  
ปทุมวตีติ  ต  นคเร  เปตฺวา  ปจฺจนฺต  อคมาสิ ฯ  อถ  ตา   
อิตฺถิโย  ตสฺสา  อุปฏายิกาย  ล ฺจ ทตฺวา  อิมิสฺสา  ทารก   
ชาตมตฺตเมว  อปเนตฺวา เอก ทารุฆฏิก โลหิเตน มกขิฺตฺวา  
สนฺติเก  เปหีติ  อาหสุ ฯ  ปทุมวติยาป นจิรสฺเสว คพฺภวุฏาน  
อโหสิ ฯ มหาปทุมกุมาโร  เอกโกว  กจฺุฉิย  ปฏิสนธฺึ  คณฺหิ ฯ  
อวเสสา เอกูนป ฺจสตา ทารกา มหาปทุมกุมารสฺส  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขมิตฺวา  นิปนฺนกาเล (๒) สเสทชา หุตฺวา นิพฺพตฺตึสุ ฯ  
อถสฺสา  น  ตาว  อย  สตึ  ปฏิลภตีติ  ตฺวา  สา  อุปฏายิกา  
เอก  ทารุฆฏกิ โลหิเตน  มกฺขิตฺวา  สมีเป  เปตฺวา  ตาส  อิตฺถนี   
ส ฺ  อทาสิ ฯ ตา ป ฺจสตาป อิตฺถิโย  เอเกกา เอเกก ทารก  
คเหตฺวา จุนฺทการกาน  สนฺติก เปเสตฺวา กรณฺฑเก อาหราเปตฺวา   
อตฺตนา  อตฺตนา  คหิตทารเก  ตตฺถ  นิปชฺชาเปตฺวา  พหิ  ล ฺฉน   
กตฺวา ปยึสุ ฯ   
        ปทุมวตีป  โข  ส ฺ  ลภิตฺวา  ต  อุปฏายิก  ก ึ 
วิชาตมฺหิ  อมฺมาติ ปุจฺฉิ ฯ  สา  ต  สนฺตชฺเชตฺวา  กุโต  ตฺว  
ทารก  ลภิสฺสสีติ  วตฺวา  อย ตว กุจฺฉิโต  นิกฺขนฺตทารโกติ   
# ๑  ส.ี ครุภารา ฯ ๒ สี. นิสินฺนกาเล ฯ ๓ ส.ี จุนฺทาน  ฯ  
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โลหิตมกฺขิต  ทารุฆฏิก  ปรุโต เปสิ ฯ สา ต ทิสฺวา  
โทมนสฺสชาตา  สีฆ  ต  ผาเลตฺวา  อปเนหิ  สเจ  โกจิป  
ปสฺเสยฺย  ลชชฺิตพฺพ ภเวยฺยาติ  อาห ฯ  สา  ตสฺสา  กถ  สุตฺวา  
อตฺถกามา  วิย  ทารุฆฏกิ  ผาเลตฺวา  อุทฺธเน ปกฺขิป ฯ   
        ราชาป  ปจฺจนฺตโต  อาคนฺตฺวา  นกฺขตฺต  ปฏิมาเนนฺโต   
พหินคเร  ขนฺธาวาร  นิวาสาเปตฺวา  (๑)  นิสีทิ ฯ  อถ  ตา ป ฺจสตา  
อิตฺถิโย ร ฺโ ปจฺจุคฺคมน อาคนฺตฺวา อาหสุ  ตฺว  มหาราช  น   
อมฺหาก  สทฺทหสิ  อเมฺหหิ  วุตฺต  อการณ วิย โหติ  
ตฺว  มเหสิยา อุปฏายิก ปกฺโกสาเปตฺวา ปฏิปุจฺฉ ทารุฆฏิก เต 
เทวี วิชาตาติ ฯ ราชา  ต การณ อนุปปริกฺขิตฺวาว อมนุสฺสชาติกา  
ภวิสฺสตีติ ต เคหโต นิกฺกฑฺฒิ ฯ ตสฺสา  ราชเคหโต  สห   
นิกฺขมเนเนว  ปทุมปุปฺผานิ  อนฺตรธายึสุ  สรรีจฺฉวีป  
วิวณฺณา  อโหสิ ฯ  สา  เอกิกาว  อนฺตรวีถิยา  ปายาสิ ฯ  
อถ  น  เอกา  วยปฺปตฺตา  มหลฺลิกา  อิตฺถี  ทิสฺวา  ธตุีสิเนห   
อุปฺปาเทตฺวา  กห  คจฺฉสิ อมฺมาติ อาห ฯ อาคนฺตุกมฺหิ  
วสนฏาน  โอโลเกนฺตี  วิจรามีติ ฯ  อิธาคจฺฉ อมฺมาติ  
วสนฏาน ทตฺวา โภชน ปติยาเทสิ ฯ   
        ตสฺสา  อิมินา  นิยาเมเนว  ตตฺถ  วสมานาย ตา ป ฺจสตา  
อิตฺถิโย เอกจิตฺตา  หุตฺวา  ราชาน  อาหสุ  มหาราช  ตุเมฺหสุ   
# ๑ สี. นิวาเสตฺวา ม.  พนฺธิตฺวา  ฯ  
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ขนฺธาวาร  (๑)  คเตสุ อเมฺหหิ คงฺคาเทวตาย  อมฺหาก  เทเว  
วิชิตสงฺคาเม อาคเต พลิกมฺม กตฺวา อุทกกีล กริสสฺามาติ  
ปตฺถิต  อตฺถิ  เอตมตฺถ  เทว  ชานาเปมาติ ฯ  ราชา  ตาส วจเนน  
ตุฏโ คงฺคาย  อุทกกลี  กาตุ  อคมาสิ ฯ  ตาป  อตฺตนา   
คหิตกรณฺฑก  ปฏิจฺฉนฺน กตฺวา อาทาย นทึ  คนฺตฺวา  เตส   
กรณฺฑกาน  ปฏิจฺฉาทนตฺถ  ปารุปตฺวา  ปารุปตฺวา  อุทเก  
ปติตฺวา  กรณฺฑเก  วิสฺสชฺเชสุ ฯ  เตป  โข  กรณฺฑกา สพฺเพ สห  
คนฺตฺวา เหฏาโสเต  ปสาริตชาลมฺหิ  ลคฺคึสุ ฯ  ตโต  อุทกกีล   
กีฬิตฺวา  ร ฺโ  อุตฺติณฺณกาเล  ชาล อุกฺขิปนฺตา เต กรณฺฑเก  
ทิสฺวา ร ฺโ สนฺติก อานยึสุ ฯ   
        ราชา  กรณฺฑเก  โอโลเกตฺวา  กึ  ตาตา  กรณฺฑเกสูติ  
อาห ฯ  น ชานาม  เทวาติ ฯ  โส  เต กรณฺฑเก วิวราเปตฺวา  
โอโลเกนฺโต ปม มหาปทุมกุมารสฺส กรณฺฑก  วิวราเปติ ฯ  
เตส  ปน  สพฺเพสมฺป  กรณฺฑเกสุ  นปิชฺชาปตทิวเสสุเยว  
ปุ ฺ ิทฺธิยา องฺคุฏโต  (๒)  ขีร  นิพฺพตฺติ ฯ  สกฺโก  เทวราชา 
ตสฺส  ร ฺโ  นิกงฺขภาวตฺถ อนฺโต  กรณฺฑเก  อกฺขรานิ  
ลิขาเปสิ อิเม กุมารา ปทุมวติยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺตา  
พาราณสิร ฺโ  ปุตฺตา  อถ  เน  ปทุมวติยา  สปตฺติโย  ป ฺจสตา  
อิตฺถิโย กรณฺฑเกสุ ปกฺขิปตฺวา  อุทเก  ขิปสุ  ราชา  อิม  การณ    
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ชานาตูติ ฯ กรณฺฑเก วิวฏฏมตฺเต ราชา  อกฺขรานิ  วาเจตฺวา  
ทารเก  ทิสฺวา  มหาปทุมกุมาร  อุกฺขิปตฺวา  เวเคน  รเถ  
โยเชตฺวา  อสฺเส  กปฺเปถ  อห อชชฺ อนฺโต นคร ปวิสิตฺวา  
เอกจฺจาน มาตุคามาน  ปย  กริสฺสามีติ ปาสาทวร อารุยฺห (๑)  
หตฺถิคีวาย สหสฺสภณฺฑิก เปตฺวา นคเร เภรึ จราเปสิ โย  
ปทุมวตึ ปสฺสติ โส อิม สหสฺสภณฺฑิก  คณฺหาตูติ ฯ   
        ต  กถ  สุตฺวา  ปทุมวตี  มาตุส ฺ  อทาสิ  หตฺถิคีวโต  
สหสฺสภณฺฑิก คณฺห อมฺมาติ ฯ  นาห  เอวรูป  คณฺหิตุ  วิสหามีติ  
อาห ฯ สาป  ทุติยมฺป ตติยมฺป วุตฺเต  กึ  วตฺวา  คณฺหามิ  
อมฺมาติ  อาห ฯ  มม  ธีตา  ปทุมวตึ เทวึ ปสฺสตีติ วตฺวา  
คณฺหาหีติ ฯ  สา  ย  วา  ต  วา  โหตูติ  คนฺตฺวา  สหสฺสจงฺโกฏก  
คณฺหิ ฯ อถ  น  มนุสฺสา  ปุจฺฉึสุ  ปทุมวตึ  เทวึ  ปสสฺสิ  อมฺมาติ ฯ   
อห  น ปสฺสามิ ธีตา  กิร  เม  ปสฺสตีติ  อาห ฯ  เต  กห  ปน  สา   
อมฺมาติ  วตฺวา  ตาย  สทฺธึ  คนฺตฺวา  ปทุมวตึ  ส ฺชานิตฺวา  ปาเทสุ   
นิปตึสุ ฯ  ตสฺมึ กาเล สา ปทุมวตี เทวี  อยนฺติ  ตฺวา  ภาริย  วต   
อิตฺถิยา  กมฺม  กต  ยา  เอววิธสฺส ร ฺโ มเหสี สมานา เอวรูเป  
าเน นิรารกฺขา วสีติ อาห ฯ   
        เตป  ราชปุริสา ปทุมวติยา นิเวสน โสธาเปตฺวา  สาณีหิ    
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ปริกฺขิปาเปตฺวา ทฺวาเร  อารกฺข  เปตฺวา  คนฺตฺวา  ร ฺโ  
อาโรเจสุ ฯ  ราชา สุวณฺณสิวิก เปเสสิ ฯ สา  อห  เอว  
น  คมิสฺสามิ  มม วสนฏานโต ปฏาย ยาว ราชเคห  
เอตฺถนฺตเร  วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรเณ  อตฺถราเปตฺวา อุปริ โสวณณฺตารกวิจิตฺตเจลวิตาน พนฺธา
เปตฺวา ปสาธนตฺถาย   
สพฺพาลงฺกาเรสุ  ปหิเตสุ  ปฏิมณฺฑิเตสุ  ปทสา ว  คมิสฺสามิ  เอว  
เม  นาครา  สมฺปตฺตึ  ปสฺสิสฺสนฺตีติ  อาห ฯ  ราชา  ปทุมวติยา  
ยถารุจึ กโรถาติ อาห ฯ  ตโต  ปทุมวตี  สพฺพปสาธน  
ปสาเธตฺวา  ราชเคห  คมิสฺสามีติ  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  อถสฺสา   
อกฺกนฺตอกฺกนฺตฏาเน วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรณานิ ภินฺทิตฺวา  
ปทุมปุปฺผานิ  อุฏหึสุ ฯ  สา  มหาชนสฺส  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ   
ทสฺเสตฺวา  (๒) ราชนิเวสน อารุยฺห สพฺเพป เต เจลจิตฺตตฺถรเณ 
ตสฺสา มหลฺลกิาย โปสาวนิกมูล กตฺวา ทาเปสิ ฯ   
        ราชาป  โข  ตา  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  ปกโฺกสาเปตฺวา  
อิมา  เต  เทวิ  ทาสิโย  กตฺวา  เทมีติ  อาห ฯ  สาธุ  มหาราชติ 
วตฺวา  เอตาส มยฺห ทินฺนภาว สกลนคเร  ชานาเปหีติ ฯ  
ราชา  นคเร  เภรึ จราเปสิ ปทุมวติยา ทุพฺภิกา (๓) ป ฺจสตา  
อิตฺถิโย  เอติสฺสาว  ทาสิโย  กตฺวา  ทินนฺาติ ฯ  สา  ตาส  
# ๑ ม.  อถสสฺา ฯ ๒ สี. ทสฺเสนฺตี ฯ ๓ สี. ทูสิตา  ฯ  
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สกลนาคเรน  ทาสิภาโว  สลฺลกฺขิโตติ  ตฺวา  อห  มม  
ทาสิโย  ภุชสิฺสา  กาตุ  ลภามิ  เทวาติ  ราชาน ปุจฺฉิ ฯ  ตว  
อิจฺฉา  เทวีติ ฯ  เอว  สนฺเต  ตเมว  เภรจิาริก  ปกฺโกสาเปตฺวา  
ปทุมวติเทวิยา  อตฺตโน  ทาสิโย  กตฺวา  ทินฺนา ป ฺจสตา  
อิตฺถิโย สพฺพาว ภุชิสฺสา กตาติ  ปุน  เภรึ  จราเปถาติ  
อาห ฯ  สา  ตาส  ภุชิสฺสภาเว  กเต  เอกูนานิ  ป ฺจปุตฺตสตานิ  
ตาสเยว หตฺเถ โปสนตฺถาย ทตฺวา สย มหาปทุมกุมารเยว  
คณฺหิ ฯ   
        อถาปรภาเค  เตส  กุมาราน  กีฬนวเย  สมฺปตฺเต  ราชา  
อุยฺยาเน นานาวิธ  กีฬนฏาน  กาเรสิ ฯ  เต  อตฺตโน   
โสฬสวสฺสุทเฺทสิกกาเล  สพฺเพ  เอกโตว  หุตฺวา  อุยฺยาเน   
ปทุมส ฺฉนฺนาย  มงฺคลโปกฺขรณิยา  กีฬนฺตา  นวปทุมานิ  ปุปผิฺตานิ  
โปราณปทุมานิ  จ  วณฺฏโต  ปตนฺตานิ  ทิสฺวา  อิมสฺส  ตาว   
อนุปาทินฺนกสฺส  เอวรูปา  ชรา  ปาปุณาติ  กิมงฺค  ปน  อมฺหาก   
สรีรสฺส ฯ อิทมฺป หิ เอวคติกเมว ภวิสฺสตีติ อารมฺมณ คเหตฺวา  
สพฺเพว ปจฺเจกโพธิาณ นิพฺพตฺเตตฺวา อุฏายุฏาย  
ปทุมกณฺณิกาสุ ปลฺลงฺเกน นิสีทึสุ ฯ   
        อถ  เตหิ  สทฺธึ  คตราชปุริสา  พหุคต  ทิวส  ตฺวา  
อยฺยปุตฺตา  ตุมฺหาก เวล  ชานาถาติ  อาหสุ ฯ  เต  ตุณฺหี  
อเหสุ ฯ  ปุรสิา  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ กุมารา  เทว   
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ปทุมกณฺณิกาสุ นิสินฺนา อเมฺหสุ กเถนฺเตสุป วจีเภท น  
กโรนฺตีติ ฯ ยถารุจิยา เนส  นิสีทิตุ  เทถาติ ฯ  เต  
สพฺพรตฺตึ  คหิตารกฺขา  ปทุมกณฺณิกาสุ นิสินฺนนิยาเมเนว  
อรุณ  อุฏาเปสุ ฯ  ปุริสา ปุนทิวเส อุปสงฺกมิตฺวา เทวา เวล  
ชานาถาติ  อาหสุ ฯ  น  มย  เทวา  ปจฺเจกพุทฺธา  นาม  มย   
อมฺหาติ ฯ  อยฺยา  ตุเมฺห  ภาริย  กถ  กเถุ  ปจฺเจกพุทฺธา นาม  
ตุมฺหาสทิสา เนว โหนฺติ ทฺวงฺคุลเกสมสฺสุธรา  กาเย   
ปฏิมุกฺกอฏปริกฺขารธรา  โหนฺตีติ ฯ  (๑) เต ทกฺขิณหตฺเถน สีส  
ปรามสึสุ  ตาวเทว  คิหิลิงฺค อนฺตรธายิ ฯ อฏปริกฺขารา กาเย  
ปฏิมุกฺกา จ อเหสุ ฯ ตโต ปสฺสนฺตสฺเสว มหาชนสฺส อากาเสน  
นนฺทมูลกปพฺภาร อคมสุ ฯ   
        สาป  โข  ปทุมวตี  เทวี  อห  พหุปุตฺตา  หุตฺวา นิปุตฺตา ชาตาติ  
หทยโสก ปตฺวา  เตเนว  โสเกน  กาล  กตฺวา  ราชคหนคเร  
ทฺวารคามเก  สหตฺเถน  กมฺม  กตฺวา  ชวีนฏาเน  นิพฺพตฺติ ฯ   
อถาปรภาเค  กุลฆร  คตา  เอกทิวส  สามิกสฺส  เขตฺต  ยาคุ  หรมานา   
เตส อตฺตโน ปุตฺตาน อนฺตเร อฏ ปจฺเจกพุทฺเธ ภิกฺขาจารเวลาย   
อากาเสน  อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  สีฆ  สฆี  คนฺตฺวา สามิกสฺส อาโรเจสิ   
ปสฺส  อยฺย  ปจฺเจกพุทฺเธ เอเต  นิมนฺเตตฺวา โภเชสฺสามาติ ฯ โส อาห สมณ-  
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สกุณา  นาเมเต  อ ฺตฺถาป  เอว  จรนฺติ  น เอเต ปจฺเจกพุทฺธาติ  
เต เตส  กเถนฺตานเยว  อวิทูเร  าเน โอตรึสุ ฯ สา อิตฺถี ต  ทิวส  
อตฺตโน ภตฺตขชฺชโภชน  เตส  ทตฺวา  เสฺว  อฏป  ชนา  มยฺห  
ภิกฺข  คณฺหถาติ  อาห ฯ สาธุ อุปาสิเก ตว  สกฺกาโร  เอตฺตโกว  
โหตุ  อาสนานิ  จ  อฏเว  โหนฺตุ  อ ฺเ ปน พหูป  ปจฺเจกพุทฺเธ   
ทิสฺวา  ตว  จิตฺต  ปสาเทยฺยาสีติ ฯ  สา ปุนทิวเส อฏ อาสนานิป  
ป ฺาเปตฺวา อฏนฺน สกฺการสมฺมาน ปติยาเทตฺวา นิสีทิ ฯ   
        นิมนฺติตปจฺเจกพุทฺธา  เสสาน  ส ฺ  อทสุ  มาริสา อชฺช  
อ ฺตฺถ อคนฺตฺวา สพฺเพว  ตุมฺหาก  มาตุ  สงฺคห  กโรถาติ ฯ  เต   
เตส  วจน สุตฺวา สพฺเพว เอกโต  อากาเสน  อาคนฺตฺวา  มาตุฆรทฺวาเร 
ปาตุรเหสุ ฯ  สาป  ปม  ลทฺธส ฺตาย  พหูป  ทิสวฺา  น  กมฺปตฺถ ฯ   
สพฺเพป  เต  เคห  ปเวเสตฺวา  อาสเนสุ  นิสีทาเปสิ ฯ  เตสุ  
ปฏิปาติยา  นิสีทนฺเตสุ  นวโม  อ ฺานิ  อฏ  อาสนานิ  มาเปตฺวา  
สย ธุราสเน  นิสีทติ  ยาว  อาสนานิ  วฑฺฒนฺติ  ตาว  เคห   
วฑฺฒติ ฯ  เอว  เตสุ  สพฺเพสุป นิสินฺเนสุ  สา  อิตฺถี  อฏนฺน  
ปจฺเจกพุทฺธาน ปติยาทิต สกฺการ ป ฺจสตานมฺป ยาวทตฺถ ทตฺวา   
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อฏ นีลุปฺปลหตฺถเก อาหริตฺวา นิมนฺติตปจฺเจกพุทฺธานเยว  
ปาทมูเล เปตฺวา  อาห  มยฺห  ภนฺเต  นพฺิพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน   
สรีรวณฺโณ  อิเมส นีลุปฺปลาน  อนฺโตคพฺภวณฺโณ  วิย  โหตูติ   
ปตฺถน  อกาสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  มาตุ อนุโมทน กตฺวา  
คนฺธมาทนเยว อคมสุ ฯ   
        สาป  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  ตโต  จุตา  เทวโลเก   
นิพฺพตฺติตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย  เสฏ ิกุเล  
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  นลีุปปฺลคพฺภสมานวณฺณตาย จสฺสา   
อุปฺปลวณฺณาเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  อถสสฺา  วยปฺปตฺตกาเล   
สกลชมฺพุทีเป ราชา โน  จ  เสฏ ิโน  จ  เสฏ ิสฺส  สนฺติก (๑) 
ทูต ปหิณึสุ ธีตร อมฺหาก เทตูติ ฯ อปหิณนฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ 
ตโต  เสฏ ิ  จินฺเตสิ  อห  สพฺเพส  มน  คเหตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  
อุปาย  ปเนก  กริสฺสามีติ  ธีตร  ปกโฺกสาเปตฺวา ปพฺพชิตุ อมฺม  
สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ  ตสฺสา  ปจฺฉิมภวิกตฺตา  ปตุวจน  สีเส  
อาสิตฺต สตปากเตล วิย  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  ปตร  ปพฺพชิสฺสามิ  
ตาตาติ  อาห ฯ  โส  ตสฺสา  สกฺการ  กตฺวา  ภิกฺขุนุปสฺสย  เนตฺวา   
ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺสา อจิรปพฺพชิตาย เอว อุโปสถาคาเร กาลวาโร   
ปาปุณิ ฯ  สา  ปทีป  ชาเลตฺวา  อุโปสถาคาร  สมฺมชชฺิตฺวา  ทีปสขิาย   
นิมิตฺต  คณฺหิตฺวา   ิตาว  ปุนปฺปุน  โอโลกยมานา เตโชกสิณา- 
# ๑ สี. สนฺติเก  ฯ  
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รมฺมณ  ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเทว  ปาทก  กตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  อรหตฺตผเลน  สทฺธึเยว  จ  อภิ ฺาปฏิสมฺภิทาป  
อิชฺฌึสุ ฯ  วิเสสโต ปน อิทฺธิวิกุพฺพเน จิณฺณวสี อโหสิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ  กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                ตทาห หสวติย  ชาตา เสฏ ิกุเล อหุ   
                นานารตนปชฺโชเต  มหาสุขสมปฺปตา ฯ   
                อุเปตฺวา ต มหาวีร  อสฺโสสึ ธมฺมเทสน   
                ตโต ชาตปฺปสาทาห  อุเปมิ สรณ ชิน ฯ   
                ภควา อิทฺธิมนฺตีน  อคฺค วณฺเณสิ นายโก   
                ภิกฺขุนึ ลชชฺินึ ตาทึ  สมาธิฌานโกวิท ฯ   
                ตทา มุทิตจิตฺตาห  ต าน อภิกงฺขินี   
                นมินฺเตตฺวา ทสพล  สสงฺฆ โลกนายก ฯ   
                โภชยิตฺวาน สตฺตาห  ทตฺวา จ สตฺถุ จีวร   
                สตฺตมาล คเหตฺวาน  อุปฺปลาเทวคนฺธิก ฯ   
                สตฺถุ ปาเท เปตฺวาน  าณมฺหิ อภิปูชยึ   
                นปิจฺจ สิรสา ปาเท  อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                ยาทิสา วณฺณิตา วีร  อิโต อฏมเก มุนิ   
                ตาทิสาห ภวิสฺสามิ  ยทิ สชิฌฺติ นายก ฯ    
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                ตทา อโวจ ม สตฺถา  วิสฺสฏา โหหิ ทาริเก   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน  ลจฺฉเส ต มโนรถ ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน  สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา  โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา   
                นาเมนุปฺปลวณฺณาติ  รูเปน จ ยสสฺสินี ฯ   
                อภิ ฺาสุ วสิปฺปตฺตา  สตฺถุสาสนการิกา   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  เหสฺสสี สตฺถุสาวิกา ฯ   
                ตทาห มุทิตา หุตฺวา  ยาวชีว ตทา ชิน   
                เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ  สสงฺฆ โลกนายก ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ตโต จุตาห มนุเช  อุปปนฺนา สยมฺภุโน   
                อุปฺปเลหิ ปฏิจฺฉนฺน  ปณฺฑปาตมทาสห ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป  วิปสฺสี นาม นายโก   
                อุปฺปชฺช ิจารุทสฺสโน  สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ   
                เสฏ ิธีตา ตทา หุตฺวา  พาราณสิปุรุตฺตเม   
                นมินฺเตตฺวาน สมฺพุทฺธ  สสงฺฆ โลกนายก ฯ   
                มหาทาน ททิตฺวาน  อุปฺปเลหิ วินายก   
                ปชูยิตฺวา เจตสาว  วณฺณโสภ อปตฺถยึ ฯ    
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                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                อุปฏาโก มเหสิสฺส  ตทา อาสิ นริสฺสโร   
                กาสิราชา กิกี นาม  พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ   
                ตสฺสาสึ ทุติยา ธีตา  สมณคุตฺตสวฺหยา   
                ธมฺม สุตฺวา ชนิคฺคสฺส  ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ   
                อนุชานิ น โน ตาโต  อคาเรว ตทา มย   
                วีสวสฺสสหสฺสานิ  วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ   
                โกมาริพฺรหฺมจริย  ราชก ฺา สุเขธิตา   
                พุทฺโธปฏานนิรตา  มุทิตา สตฺตธีตโร ฯ   
                สมณี สมณคุตฺตา จ  ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา   
                ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ  สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ   
                อห เขมา จ สปฺป ฺา  ปฏาจารา จ กุณฺฑลา   
                กสิาโคตมี ธมฺมทินฺนา  วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ   
                เตหิ กมฺเมหิ สกุเตหิ  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ตโต จุตา มนุสฺเสสุ  อุปปนนฺา มหากุเล   
                ปต มฏ วร ทสฺุส  อท อรหโต อห ฯ   
                ตโต จุตาริฏปุเร  ชาตา วิปฺปกุเล อห   
                ธตีา ติริฏิวจฺฉสฺส  อุมฺมาทนฺตี มโนหรา ฯ    
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                ตโต จุตา ชนปเท  กุเล อ ฺตเร อห   
                ปสูตา นาติผีตมฺหิ  สาลึ โคเปมห ตทา ฯ   
                ทสิฺวา ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  ป ฺจลาชสตานิห   
                ทตฺวา ปทุมจฺฉนฺนานิ  ป ฺจ ปุตฺตสตานิห ฯ   
                ปตฺถยึ เตป ปตฺเถสุ  มธุ ทตฺวา สยมฺภุโน   
                ตโต จุตา อร ฺเห  อชายึ ปทุโมทเร ฯ   
                กาสิร ฺโ มเหสีห  หุตฺวา สกฺกตปูชิตา   
                อชนึ ราชปุตฺตาน  อนูน สตป ฺจก ฯ   
                ยทา เต โยพฺพนปตฺตา  กีฬนฺตา ชลกีฬิต   
                ทสิฺวา โอปตฺตปทุม  อาสุ ปจฺเจกนายกา ฯ   
                สาห เตหิ วินาภูตา  สุตวีเรหิ โสกนิี   
                จุตา อิสิคิลิปสฺเส  คามกมฺหิ อชายิห ฯ   
                ยทา พุทฺธา สุตมตี  ปุตฺตาน ภตฺตุโนป จ   
                ยาคุ อาทาย คจฺฉนฺตี  อฏ ปจฺเจกนายเก ฯ   
                ภิกฺขาย คาม คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา ปุตฺเต อนุสฺสรึ   
                ขีรธารา วินิคฺคจฺฉิ  ตทา เม ปุตฺตเปมสา ฯ   
                ตโต เตส อท ยาคุ  ปสนฺนา เสหิ ปาณิหิ   
                ตโต จุตาห ติทส  นนฺทน อุปปชฺชห ฯ   
                อนุโภตฺวา สุข ทุกฺข  สสริตฺวา ภวาภเว   
                ตวตฺถาย มหาวีร  ปริจฺจตฺต ฺจ ชีวิต ฯ    
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                ธตีา ตุยฺห มหาวีร  ป ฺวนฺต ชุตินฺธร   
                พหุ ฺจ ทุกฺกร กมฺม  กต เม อติทุกฺกร ฯ   
                ราหุโล เจว อห จ  เนกชาติสเต พหู   
                เอกสฺมึ สมฺภเว ชาตา  สมานจฺฉนฺทมานสา ฯ   
                นพฺิพตฺติ เอกโต โหติ  ชาติยาป จ เอกโต   
                ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต  อุโภป นานาสมฺภวา ฯ   
                ปรุิมาน ชินคฺคาน  สงฺคม เต นิทสฺสิต   
                อธิการ พหุ มยฺห  ตุยฺหตฺถาย มหามุนิ ฯ   
                ย มยา ปูริต กมมฺ  กุสล สร เม มุนี (๑)   
                ตวตฺถาย มหาวีร  ปุ ฺ อุปจิต มยา ฯ   
                อภพฺพฏาเน วชฺเชตฺวา  วารยนฺติ อนาจาร   
                ตวตฺถาย มหาวีร  ปริจฺจตฺต ฺจ ชีวิต ฯ (๒)   
                เอว พหุวิธ ทุกขฺ  สมฺปตฺติ จ พหุพฺพิธา   
                ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต  ชาตา สาวตฺถิย ปุเร ฯ   
                มหาธเน เสฏ ิกุเล  สุขิเต สชฺชิเต ตถา   
                นานารตนปชฺโชเต  สพฺพกามสมิทฺธิเน ฯ   
                สกฺกตา ปูชิตา เจว  มานิตาปจิตา ตถา   
                รปูโสภคฺคสมฺปนฺนา  กุเลส ุอภิสมฺมตา ฯ  
                อตีว ปตฺถิตา จาสึ  รูปโสภสิรีหิ จ   
                ปตฺถิตา เสฏ ิปุตฺเตหิ  อเนเกหิ สเตหิ จ ฯ   
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                อคาร ปชหิตฺวาน  ปพฺพชึ อนคาริย   
                อฑฺฒมาเส อสมฺปตฺเต  จตุสจฺจ อปาปุณึ ฯ   
                อิทฺธิยา อภินิมฺมิตฺวา  จตุรสฺส รถ อห   
                พุทฺธสฺส ปาเท วนฺทิสฺส  โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี โหม ิมหามุเน ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ   
                าณ เม วิมล สุทฺธ  ปภาเวน มเหสิโน ฯ   
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ  ปจฺจย สยนาสน   
                ขเณน อุปนาเมนฺติ  สหสฺสานิ สมนฺตโต ฯ   
                ชิโน ตมฺหิ คุเณ ตุฏโ  เอตทคฺเค เปสิ ม   
                อคฺคา อิทฺธิมตีนนฺติ  ปริสาสุ วินายโก ฯ   
                ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา  กต พุทฺธสฺส สาสน   
                โอหิโต ครุโก ภาโร  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
                ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา  อคารสฺมานคาริย    
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อย  ปน  เถรี  ยทา  ภควา  สาวตฺถินครทฺวาเร  ยมก-  
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ปาฏิหาริย  กาตุ  คณฺฑมฺพรุกฺขมูเล  (๑) อุปคจฺฉิ ตทา สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอวมาห อห ภนฺเต  ปาฏิหาริย  
กริสฺสามิ  ยทิ  ภควา  อนุชานาตีติ  สีหนาท  นทิ ฯ  
        สตฺถา ต  การณ  อตฺถปฺุปตฺตึ  กตฺวา  เชตวเน  วิหาเร   
อริยคณมชฺเฌ นิสินฺโน ปฏิปาติยา ภิกฺขุนิโย  านนฺตเร  
เปตฺวา  อิม เถรึ อิทฺธิมนตีฺน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ สา  
ฌานสุเขน  จ  ผลสุเขน  จ  นิพฺพานสุเขน  จ  วีตินาเมนฺตี  
เอกทิวส  กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส ฺจ  ปจฺจเวกฺขมานา 
คงฺคาตีริยตฺเถรสฺส  มาตุยา  ธีตาย  สทธฺึ สปตฺตึ สวาส (๒)  
อุทฺทิสฺส สเวคชาตาย วุตฺตคาถา  ปจฺจนุภาสนฺตี   
        [๔๖๕] อุโภ มาตา จ ธีตา จ  มย อาสุ สปตฺติโย   
                        ตสฺสา เม อหุ สเวโค  อพฺภุโต โลมหสโน ฯ   
                        ธิรตฺถุ กามา อสุจี  ทุคฺคนฺธา พหุกณฺฏกา   
                        ยตฺถ มาตา จ ธีตา จ  สภริยา มย อหุ ฯ   
                        กาเมสฺวาทีนว ทิสฺวา  เนกฺขมฺม ทฏ ุ เขมโต   
                        สา ปพฺพช ึราชคเห  อคารสฺมานคาริยนฺติ   
อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุโภ  มาตา  จ  ธีตา  จ  มย  อาสุ  สปตฺติโยติ   
มาตา  จ  ธีตา  จาติ อุโภ มย อ ฺม ฺ สปตฺติโย   
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อหุมฺห ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  อ ฺตรสฺส  วาณิชสฺส  ภริยาย  ปจฺจูสเวลาย   
กุจฺฉิย คพฺโภ สณฺาสิ  สา  ต  น  อ ฺาสิ ฯ  วาณิโช  
วิภาตาย  รตฺติยา  สกเฏสุ  ภณฺฑ  อาโรเปตฺวา  ราชคห  อุทฺทิสฺส   
คโต ฯ  ตสฺสา  คจฺฉนฺเต กาเล คพฺโภ วฑฺเฒตฺวา (๑)  ปริปาก   
อคมาสิ ฯ  อถ  น  สสฺสุ  เอวมาห  มม  ปุตฺโต  จิรปปฺวุตฺโถ  ตฺว ฺจ  
คพฺภินี  ปาปก  ตยา  กตนฺติ ฯ  สา  ตว  ปุตฺตโต  อ ฺ  ปุริส  น   
ชานามีติ อาห ฯ  ต  สุตฺวาป  สสฺสุ  อสทฺทหนฺตี  ต  ฆรโต  นกิกฺฑฺฒิ  
ฯ สา สามิก คเวสนฺตี อนุกฺกเมน  ราชคห  สมฺปตฺตา ฯ  ตาวเทว   
จสฺสา  กมฺมชวาเตสุ  จลนฺเตสุ มคฺคสมีเป  อ ฺตร  สาล  ปวิฏาย   
คพฺภวุฏาน  อโหสิ ฯ  สา  สุวณฺณพิมฺพสทิส  ปุตฺต วิชายิตฺวา   
อนาถสาลาย  สยาเปตฺวา  อุทกกิจฺจตฺถ  (๒) พหิ นิกขฺนฺตา ฯ อถ  
อ ฺตโร อปุตฺตโก  สตฺถวาโห  เตน  มคฺเคน  คจฺฉนฺโต   
อสฺสามิกาย  ทารโก  มม  ปุตฺโต  ภวิสฺสตีติ  ต  ธาติยา  หตฺเถ  
อทาสิ ฯ  อถสฺส  มาตา  อุทกกิจฺจ  กตฺวา  อุทก คเหตฺวา   
ปฏินิวตฺติตฺวา  ปุตฺต  อปสฺสนฺตี  โสกาภิภูตา  ปริเทวิตฺวา  
ราชคห อปฺปวิสิตฺวาว  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  ต  อ ฺตโร  
โจรเชฏโก  อนฺตรามคฺเค  ทิสฺวา  
# ๑ สี. อวฑฺฒิโตว ฯ ๒ สี. อุทกกิจฺจ กาตุ ฯ   
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ปฏิพทฺธจิตฺโต  อตฺตโน  ปชาปตึ  อกาสิ ฯ  สา  ตสฺส  เคเห  
วสนฺตี เอกธีตร วิชายิ ฯ อถ  สา  เอกทิวส  ธีตร  คเหตฺวา   ิตา   
สามิเกน  ภณฺฑิตฺวา  ธีตร  ม ฺจเก  ขิป ฯ  ทาริกาย  สีส  โถก  
ภินฺทิ ฯ  ตโต  สาป  สามิก  ภายิตฺวา  ราชคหเมว ปจฺจาคนฺตฺวา   
เสริวิจาเรน  (๑)  วิจรติ ฯ  ตสฺสา ปุตฺโต ปมโยพฺพเน  ิโต มาตาติ   
อชานนฺโต  อตฺตโน  ปชาปตึ  อกาสิ ฯ  
        อปรภาเค  ต โจรเชฏกธีตร  ภคินิภาว  อชานนฺโต  วิวาห   
กตฺวา  อตฺตโน  เคห  อาเนสิ ฯ  เอว โส อตฺตโน มาตร ภคินิ ฺจ   
ปชาปตี  กตฺวา  วาเสสิ ฯ  เตน  ตา  อุโภป  สปตฺติวาส  วสึสุ ฯ   
อเถกทิวส  มาตา  ธีตุ  เกสวฏฏึ  โมเจตฺวา  อูก  โอโลเกนฺตี  สีเส  
วณ  ทิสฺวา  อปฺเปวนาม  อย มม  ธีตา  ภเวยฺยาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
สเวคชาตา  หุตฺวา ราชคเห ภิกฺขุนีน อุปสฺสย คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา   
กตปุพฺพกิจฺจา  วิเวกวาส  วสนฺตี  อตฺตโน  จ ปุพฺพปฏิปตฺตึ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อุโภ  มาตาติอาทิกา  คาถา  อภาสิ ฯ  ตา  ปน  ตาย วุตฺตคาถาว  กาเมสุ  
อาทีนวทสฺสนวเสน  ปจฺจนุภาสนฺตี  อย  เถรี  อุโภ   
มาตา  จ  ธีตา  จาติอาทิมาห ฯ  เตน  วุตฺต  สา  ฌานสุเขน  จ  ผลสุเขน  จ  นพฺิพานสุเขน  จ  วี
ตินาเมนฺตี อิมา ติสฺโส คาถา  
# ๑.  สี. เสรวิีหาเรเนว ฯ   
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อภาสีติ ฯ   
        ตตฺถ  อสุจีติ  กิเลสาสุจิปคฺฆรเณน  อสุจี ฯ  ทคฺุคนฺธาติ   
วิสคนฺธวายเนน ปูติคนฺธา ฯ  พหุกณฺฏกาติ  วิสูยิกปฺปวตฺติยา   
สุจริตวินิวิชฺฌนตฺเถน พหุวิธกิเลสกณฺฏกา ฯ  ตถา  หิ เต  
สตฺติสูลูปมา กามาติ วุตฺตา ฯ ยตฺถาติ เยสุ กาเมสุ  
ปริภุ ฺชิตพฺเพสุ ฯ สภริยาติ สมานภริยา สปตฺติโยติ อตฺโถ ฯ   
ปุพฺเพนิวาสนฺติอาทิกา  เทฺว  คาถา  อตฺตโน  อธิคตวิเสส   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปติโสมนสฺสชาตาย  เถริยา  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ   
เจโตปริจฺจาณนฺติ เจโตปริยาณ สจฺฉิกต ปตฺตนฺติ วา สมฺพนฺโธ ฯ   
        [๔๖๕] อิทฺธิยา อภินิมฺมิตฺวา  จตุรสฺส รถ อห   
                        พุทฺธสฺส ปาเท วนฺทิตฺวา  โลกนาถสฺส ตาทิโนติ   
        อย  คาถา  ยทา  ภควา  ยมกปาฏหิาริย  กาตุ  
คณฺฑมฺพรุกฺขมูล  อุปสงฺกมิ  ตทา อย  เถร ี เอวรูป  รถ  
นิมฺมินิตฺวา เตน สทฺธึ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ภควา อห  
ปาฏิหาริย  กริสฺสามิ  ติตฺถิยมทนิมฺมถนาย (๑) อนุชานาถาติ  
วตฺวา สตฺถุ สนฺติเก อฏาสิ  ต  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ ตตฺถ  
อิทฺธิยา อภินิมฺมิตฺวา จตุรสฺส รถ อหนติฺ  จตูหิ  อสฺเสหิ   
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โยชิต  รถ  อิทฺธิยา  อภินิมฺมินิตฺวา  พุทฺธสฺส  ภควโต  ปาเท  
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสินฺติ อธิปฺปาโย ฯ   
                [๔๖๕] สุปุปฺผิตคฺค อุปคมฺม ปาทป   
                                เอกา ตุว ติฏสิ สาลมูเล   
                                น จาป ตุยฺห  ทุติยตฺถิ โกจิ   
                                น ตฺว พาเล ภายสิ ธุตฺตกานนฺติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ  สปุุปฺผิตคฺคนฺติ  สฏุ ุ  ปุปฺผิตอคฺค  อคฺคโต  ปฏาย  
สพฺพผาลิผุลฺลนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปาทปนฺติ  รุกฺข  อิธ ปน สาลรุกโฺข  
อธิปฺเปโต ฯ เอกา ตุวนฺติ เอกิกา ตฺว อิธ ติฏสิ ฯ น จาป ตุยฺห  
ทุติยตฺถิ โกจีติ ตว สหายโก ภูโต อารกฺขโก  โกจิป นตฺถิ  
รูปสมฺปตฺติยา วา ตุยฺห ทุติโย โกจิป นตฺถิ อสทิสรูปา  
เอกิกาว  อิมสฺมึ  ชนวิวิตฺเต  าเน  ติฏสิ ฯ  น  ตฺว  พาเล  
ภายสิ ธุตฺตกานนฺติ ตรุณิเก  ตฺว  ธุตฺตปุริสาน กถ น ภายสิ  
สกิ ฺจนการิโน (๑) ธุตฺตาติ อธิปฺปาโย ฯ อิม  กริ  คาถ  
มาโร เอกทิวส เถร ึปุปฺผิเต สาลวเน ทิวาวิหาร นิสินฺน ทิสฺวา  
อุปสงฺกมิตฺวา  วิเวกโต  วิจฺเฉเทตุกาโม  วีมสนฺโต อาห ฯ  
อถ น เถรี สนฺตชฺเชนฺตี อตฺตโน อานุภาววเสน    
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        [๔๖๕] สต สหสฺสานิป ธุตฺตกาน   
                สมาคตา เอทิสกา ภเวยฺยุ   
                โลม น อิ ฺเช นป สมฺปเวเธ   
                ก ึเม ตุว มาร กริสฺสเสโก ฯ   
        เอสา อนฺตรธายามิ  กุจฺฉึ วา ปวิสามิ เต   
        ภมุกนฺตเร ติฏามิ  ติฏนฺตึ ม น ทกฺขสิ ฯ   
        จิตฺตมฺหิ วสีภูตาห  อิทฺธิปาทา สุภาวิตา   
        ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
        สตฺติสูลปูมา กามา  ขนฺธาส อธิกุฏฏนา   
        ย ตฺว กามรตึ พฺรูสิ  อรตี ทานิ สา มม ฯ   
        สพฺพตฺถ วิหตา นนฺที  ตโมกฺขนโฺธ ปทาลิโต   
        เอว ชานาหิ ปาปม  นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สต  สหสฺสานิป  ธุตฺตกาน  สมาคตา  เอทิสกา 
ภเวยฺยุนฺติ  ยาทิสโก ตฺว  เอทิสกา  เอวรูปา  อเนกสตสหสฺส- 
มตฺตาป  ธุตฺตกา  สมาคตา  ยทิ  ภเวยฺยุ ฯ  โลม  น  อิ ฺเช  นป   
สมฺปเวเธติ  โลมมตฺตมฺป  น  อิ ฺเชยฺย  น  สมฺปเวเธยฺย ฯ  
กึ เม ตุว มาร กริสฺสเสโกติ มาร ตฺว เอกโกว มยฺห กึ กริสฺสส ิฯ   
        อิทานิ  มารสฺส  อตฺตโน  กิ ฺจิป  กาตุ  อสมตฺถตเยว   
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วิภาเวนฺตี  เอสา อนฺตรธายามีติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  มาร  
เอสาห  ตว  ปุรโต   ิตาว  อนฺตรธายามิ  อทสฺสน  คจฺฉามิ   
อชานนฺตสฺเสว  เต  กุจฺฉึ วา ปวิสามิ ภมุกนฺตเร วา ติฏามิ ฯ เอว  
ติฏนฺตึ จ ม ตฺว น ปสฺสส ิฯ   
        กสฺมาติ  เจ จิตฺตมฺหิ วสีภูตาห อิทฺธิปาทา สุภาวิตาติ  
อห จมฺหิ (๑) มาร มยฺห  จิตฺต  วสีภาวปฺปตฺต จตฺตาโรป  
อิทฺธิปาทา มยา สุฏ ุ ภาวิตา พหุลีกตา ตสฺมา  อห  
ยถาวุตฺตาย อิทฺธิวิสยตาย (๒) ปโหมีติ ฯ เสส สพฺพ เหฏา  
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ   
                อุปฺปลวณฺณาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ทฺวาทสกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________ 
# ๑ กตฺถจิ อห ฺหีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ กตฺถจิ  อิทฺธิวสิตายาติ  ทิสสติ ฯ    
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                                 โสฬสกนิปาตวณฺณนา   
 
                                 ปุณฺณาเถรีคาถาวณฺณนา   
        โสฬสกนิปาเต อุทหารี อห สีเตติอาทิกา ปุณฺณาย  
เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล  
กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺตา  เหตุสมฺปนฺนตาย   
ส ฺชาตสเวคา  ภิกฺขุนีน  สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา  
ลทฺธปฺปสาทา ปพฺพชิตฺวา  ปริสุทฺธสลีา  ตีณิ ปฏกานิ  
อุคฺคเหตฺวา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมกถิกา จ  อโหสิ ฯ  
ยถา  จ  วิปสฺสิสฺส  ภควโต สาสเน เอว สิขิสฺส เวสฺสภุสฺส  
กกุสนฺธสฺส โกนาคมนสฺส  กสฺสปสฺส  จ  ภควโต  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  สีลสมฺปนฺนา  พหุสฺสุตา  ธมฺมธรา  ธมมฺกถิกา  จ  
อโหสิ ฯ  มานธาตุกตฺตา  ปน  กิเลเส สมุจฺฉินฺทิตุ นาสกฺขิ ฯ  
มาโนปนิสฺสยวเสน  กมฺมสฺส  จ  กตตฺตา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
อนาถปณฺฑิกสฺส เสฏ ิโน  ฆรทาสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ   
ปุณฺณาติสฺสา  นาม  อโหสิ ฯ  สา สีหนาทสุตฺตนฺตเทสนาย  
โสตาปนฺนา หุตฺวา ปจฺฉา อุทกสุทฺธิก พฺราหฺมณ ทเมตฺวา  
เสฏ ินา  สมฺภาวิตา  หุตฺวา  เตน  ภุชิสสฺภาว ปาปตา ต   
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ปพฺพชฺช อนุชานาเปตฺวา ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม กโรนฺตี  
นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                วิปสฺสิโน ภควโต  สิขิโน เวสฺสภุสฺส จ   
                กกุสนฺธสฺส มนุิโน  โกนาคมนตาทิโน ฯ   
                กสฺสปสฺส จ พุทฺธสฺส  ปพฺพชิตฺวาน สาสเน   
                ภิกฺขุนี สีลสมปฺนฺนา  นิปกา สวุตินฺทฺริยา ฯ   
                พหุสฺสุตา ธมฺมธรา  ธมฺมตฺถปฏิปุจฺฉิกา   
                อุคฺคเหตา จ ธมฺมาน  โสตา ปยิรุปาสิตา ฯ   
                เทเสนฺตี ชนมชเฺฌห  อโหสึ ชินสาสเน   
                พาหุสจฺเจน เตนาห  เปสลา อติม ฺ ิส ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ  สาวตฺถิย ปุรุตฺตเม   
                อนาถปณฺฑิโน เคเห  ชาตาห กุมฺภทาสิยา ฯ   
                คตา อุทกหาริย  โสตฺถิย ทิชมทฺทส   
                สตีฏฏ โตยมชฌฺมฺหิ  ต ทิสฺวา อิทมพฺรวึ ฯ   
                อุทหารี อห สีเต  สทา อุทกโมตรึ   
                อยยฺาน ทณฺฑภยภีตา  วาจาโทสภยฏฏิตา ฯ   
                กสฺส พฺราหฺมณ ตฺว ภีโต  สทา อุทกโมตริ   
                เวธมาเนหิ คตฺเตหิ  สีต เวทยเส ภุส ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 312 

                เลมที่  27  โสฬสกนิปาตวณฺณนา  หนา  312 
 
                ชานนฺตี วต ม โภติ  ปุณฺณิเก ปริปุจฺฉสิ   
                กโรนฺต กุสลกมฺม  รุนฺธนฺต กตปาปก ฯ   
                โย จ(๑) วุฑฺโฒ ทหโร  วา  ปาปกมฺม ปกุพฺพติ   
                อุทกาภิเสจนา (๒) โสป  ปาปกมฺมา ปมุจฺจติ ฯ   
                อุตฺตรนฺตสฺส อกฺขาสึ  ธมฺมตฺถสหิต ปท   
                ต ฺจ สุตฺวา สุสวิคฺโค  ปพฺพชิตฺวารหา อหุ ฯ   
                ปูเรนฺตี อูนกสต  ชาตา ทาสิกุเล ยโต   
                ตโต ปุณฺณาติ นาม เม  ภุชิสสฺ ม อกสุ เต ฯ   
                เสฏ ึ ตโตนุชาเนตฺวา  ปพฺพชึ อนคาริย   
                นจิเรเนว กาเลน  อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  ทิพฺพาย โสตธาตุยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี โหม ิมหามุเน ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ   
                าณ เม วิมล สุทฺธ  พุทฺธเสฏสฺส วาหสา ฯ   
                ภาวนาย มหาป ฺา  สุเตเนว สุตาวินี   
                มาเนน นีจกุลชา  น หิ กมฺม วินสฺสติ ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
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        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
        [๔๖๖]        อุทหารี อห สีเต  สทา อุทกโมตรึ   
                        อยฺยาน ทณฺฑภยภีตา  วาจาโทสภยฏฏิตา ฯ   
                        กสฺส พฺราหฺมณ ตฺว ภีโต  สทา อุทกโมตริ   
                        เวธมาเนหิ คตฺเตหิ  สีต เวทยเส ภุส ฯ   
                        ชานนฺตี วต ม โภติ  ปณฺุณิเก ปริปุจฺฉสิ   
                        กโรนฺต กุสล กมฺม  รุนธฺนฺต กมฺมปาปก ฯ (๑)   
                        โย จ วุฑฺโฒ ทหโร วา  ปาปกมฺม ปกุพฺพติ   
                        อุทกาภิเสจนา โสป  ปาปกมฺมา ปมุจฺจติ ฯ   
                        โก น ุเต อิทมกฺขาสิ  อชานนฺตสฺส อชานโก   
                        อุทกาภิเสจนา (๑) นาม  ปาปกมฺมา ปมุจฺจติ ฯ   
                        สคฺค นูน คมิสฺสนฺติ  สพฺเพ มณฺฑูกกจฺฉปา   
                        นาคา จ สสสุมารา (๒) จ  เย จ ฺเ อุทเก จรา ฯ   
                        โอรพฺภิกา สูกริกา  มจฺฉิกา มิคพนฺธกา   
                        โจรา จ วชฺฌฆาตา จ  เย จ ฺเ ปาปกมฺมิโน ฯ   
                        อุทกาภิเสจนา เตป  ปาปกมฺมา ปมุจฺจเร ฯ   
                        สเจ อิมา นทิโย เต  ปาป ปุพฺเพ กต วหุ   
                        ปุ ฺมฺปมา วเหยฺยุ เต  เตน ตฺว ปรพิาหิโร ฯ    
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                        ยสฺส พฺราหฺมณ ตฺว ภีโต  สทา อุทกโมตริ   
                        ตเมว พฺรเหฺม มากาสิ  มา เต สีต ฉวึ หเน ฯ   
                        กุมฺมคฺคปฏิปนฺน ม  อริยมคฺค สมานยิ   
                        อุทกาภิเสจนา โภติ  อิม สาฏ ททามิ เต ฯ   
                        ตุยฺเหว สาฏโก โหตุ  นาห อิจฺฉามิ สาฏก   
                        สเจ ภายสิ ทุกฺขสฺส  สเจ เต ทุกฺขมปฺปย ฯ   
                        มากาสิ ปาปก กมฺม  อาวิ วา ยทิ วา รโห   
                        สเจ จ ปาปก กมฺม  กรสิฺสสิ กโรสิ วา ฯ   
                        น เต ทุกฺขา ปมุตฺยตฺถิ  อุเปจฺจาป ปลายโต   
                        สเจ ภายสิ ทุกฺขสฺส  สเจ เต ทุกฺขมปฺปย ฯ   
                        อุเปหิ สรณ พุทฺธ  ธมมฺ สงฺฆ ฺจ ตาทิน   
                        สมาทิยาหิ สีลานิ  ต เต อตฺถาย เหหิติ ฯ   
                        อุเปมิ สรณ พุทฺธ  ธมมฺ สงฺฆ ฺจ ตาทิน   
                        สมาทิยามิ สีลานิ  ต เม อตฺถาย เหหิติ ฯ   
                        พฺรหฺมพนฺธุ ปุเร อาสึ  อชฺชมฺหิ สจฺจพฺราหฺมโณ   
                        เตวิชฺโช เวทสมฺปนฺโน  โสตฺติโย จมฺหิ นฺหาตโกติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุทหารีติ ฆเฏน อุทก วาหิกา (๑) ฯ สีเต สทา  
อุทกโมตรินติฺ สีตกาเลป สพฺพทา  รตฺตินฺทิว  อุทก  โอตรึ ฯ 
ยทา  ยทา  อยฺยกาน  อุทเกน  อตฺโถ  ตทา  ตทา  อุทก   
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ปาวิสึ  อุทกโมตริตฺวา  อุทก อุปเนสินฺติ อธิปฺปาโย ฯ อยฺยาน  
ทณฺฑภยภีตาติ  อยฺยกาน  ทณฺฑภเยน  ภีตา ฯ  วาจาโทสภยฏฏิตาติ  
วจีทณฺฑภเยน  เจว  โทสภเยน จ อฏฏติา ปฬิตา สีเตป  
อุทกโมตรินติฺ โยชนา ฯ   
        อเถกทวิส  ปุณฺณา  ทาสี  ฆเฏน  อุทก  อาเนตุ  อุทกติตฺถ  
คตา  ตตฺถ  อทฺทส  อ ฺตร  พฺราหฺมณ  อุทกสุทฺธกิ  หิมปาต- 
สมเย  มหติ  สีเต วตฺตมาเน ปาโตว อุทก  โอตริตฺวา  สสีส   
นิมุชฺชิตฺวา มนฺเต ชปฺปตฺวา อุทกโต อุฏหิตฺวา อลฺลวตฺถ  
อลฺลเกส  ปเวธนฺต  ทนฺตวีณ  วาทยมาน ฯ  ต ทิสฺวา กรุณาย  
ส ฺโจทิตมานสา ตโต  น  ทฏิ ิคตา  วิเวเจตุกามา  กสฺส  
พฺราหฺมณ  ตฺว  ภีโตติอาทึ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  กสฺส  พฺราหฺมณ  ตฺว  ภีโตติ  อมฺโภ  พฺราหฺมณ  
กุโต นาม ภยเหตุโต  ภีโต  หุตฺวา ฯ  สทา  อุทกโมตรีติ   
สพฺพกาล  สาย  ปาต  อุทก  โอตริ ฯ โอตริตฺวา  จ  เวธมาเนหิ 
กมฺปมาเนหิ  คตฺเตหิ  สรีราวยเวหิ  สีต  เวทยเส ภุสนฺติ  
สีตทุกฺข  อติวิย ทุสฺสห  ปฏิสเวทยสิ  ปจฺจนุโภสิ ฯ   
        ชานนฺตี  วต  ม  โภตีติ  โภติ ปุณฺณิเก ตฺว ต อุปจิต  
ปาปกมฺม รุนธฺนฺต นิวารณสมตฺถ  กุสล  กมฺม  อิมินา   
อุทโกโรหเนน  กโรนฺต  ม  ชานนฺตี  วต  ปริปุจฺฉสิ ฯ   
        นน ุ อยมตฺโถ  โลเก  ปากโฏ  เอว  ตถาป  มย  ตุยฺห   
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วทามาติ ทสฺเสนฺโต  โย  จ  วุฑฺโฒติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ 
วุฑฺโฒ  วา  ทหโร  วา  มชฺฌิโม  วา  โย  โกจิ  ปาณาติปาตาทิ- 
เภท  ปาปกมฺม  ปกุพฺพติ  อติวิย  กโรติ  โสป  ภุส  
ปาปกมฺมนิรโต  อุทกาภิเสจนา  สินาเนน  ตโต  ปาปกมฺมา  
ปมุจฺจติ อจฺจนฺตเมว  วิมุจฺจตีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ปุณฺณิกา  ตสฺส  ปฏิวจน  เทนฺตี  โก  น ุ 
เตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ โก  นุ  เต  อิทมกขฺาสิ  อชานนฺตสฺส   
อชานโกติ  กมฺมวิปาก  อชานนฺตสฺส  เต  สพฺเพน  สพฺพ  กมฺม- 
วิปาก  อชานโต  อชานโก  อวิทฺทสุ  พาโล  อุทกาภเิสจนเหตุ   
ปาปกมฺมโต  ปมุจฺจตีติ  อิท  อตฺถชาต  โก  นุ  นาม อกฺขาสิ  
น โส สทฺเธยยฺวจโน นาป เจต ยุตฺตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิสฺส  ตเมว  ยุตฺติอภาว  วิภาเวนฺตี สคฺค นูน  
คมิสฺสนฺตีติ  อาทิมาห ฯ ตตฺถ  นาคาติ  ภุชคา ฯ  สุสุมาราติ  
กุมฺภีลา ฯ เย จ ฺเ อุทเก จราติ เย จ ฺเป วาริโคจรา   
มจฺฉมกรนนฺทิยาวตฺตาทโย  จ  เตป  สคฺค  นูน  คมิสฺสนฺติ  
เทวโลก อุปปชฺชิสฺสนฺติ ม ฺเ อุทกาภิเสจนา ปาปกมฺมโต  
มุตฺติ โหติ เจติ อตฺโถ ฯ   
        โอรพฺภิกาติ  อุรพฺภฆาตกา ฯ  สูกริกาติ  สูกรฆาตกา ฯ   
มจฺฉิกาติ  เกวฏฏา ฯ  มิคพนฺธกาติ มาควิกา ฯ วชฺฌฆาตาติ   
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วชฺฌฆาตกมฺเม นิยุตฺตา ฯ   
        ปุ ฺมฺปมา  วเหยฺยุนฺติ  อิมา  อจิรวติอาทโย  นทิโย  ยถา  
ตยา  ปุพฺเพ กต  ปาป  ตตฺถ  อุทกาภิเสจเนน สเจ วเหยฺยุ  
นีหเรยฺยุ ตถา ตยา กต ปุ ฺมฺป อิมา  นทิโย  วเหยฺยุ  
ปวาเหยฺยุ ฯ  เตน  ตฺว  ปรพิาหิโร  ตถา  สติ  เตน  
ปุ ฺกมฺเมน  ตฺว ปริพาหิโร วิรหิโตว ภเวยฺยาสีติ  น เจต  
ยุตฺตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ยถา วา  อุทเกน  อุทโกโรหกสฺส   
ปุ ฺปวาหน  น  โหติ  เอว  ปาปปวาหนมฺป  น  โหตีติเยว ฯ  
กสฺมา  นฺหานสฺส  ปาปเหตูน  อปฺปฏปิกฺขภาวโต ฯ  โย  ย  
วินาเสติ  โส  ตสฺส  ปฏิปกฺโข ฯ  ยถา  อาโลโก  อนฺธการสฺส  
วิชฺชา  จ  อวิชฺชาย น เอว  นฺหาน  ปาปสฺส ฯ  ตสฺมา  
นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ  น  อุทกาภิเสจนา  ปาปกมฺมา  ปริมุตฺตีติ  
เตนาห ภควา   
                น อุทเกน สุจี โหติ   
                พเหฺวตฺถ นฺหายตี ชโน   
                ยมหฺิ สจฺจ ฺจ ธมฺโม จ   
                โส สุจี โส จ พฺราหฺมโณติ ฯ   
        อิทานิ  ยทิ  ปาป  ปวาเหตุกาโมสิ  สพฺเพน  สพฺพ  ปาป  มา   
กโรหีติ  ทสฺเสตุ  ยสฺส  พฺราหฺมณาติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ตเมว   
พฺรเหฺม  มากาสีติ  ยโต  ปาปโต  ตฺว  ภีโต  ตเมว   
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ปาป  พฺรเหฺม  พฺราหฺมณ  ตฺว  มา อกาสิ ฯ อุทโกโรหน   
ปน  อีทิเส  สีตกาเล  เกวล  สรีรเมว  พาธติ  นาม ฯ  
เตนาห  มา เต สีต  ฉวึ  หเนติ  อีทิเส  สีตกาเล   
อุทกาภิเสจเนน  ชาต  สตี  ตว  สรีรจฺฉวึ  มา  หเนยฺย มา  
พาเธสีติ อตฺโถ ฯ  กุมฺมคฺคปฏิปนฺน  มนฺติ  อุทกาภิเสจเนน  สุทฺธิ  
โหตีติ  อิม  กุมฺมคฺค มิจฺฉาคาห  ปฏิปนฺน  ปคฺคยฺห   ิต  
ม ฯ อริยมคฺค สมานยีติ สพฺพปาปสฺส อกรณ กุสลสฺส  
อุปสมฺปทาติ  อิม  พุทฺธาทีหิ  อริเยหิ  คตมคฺค  สมานยิ  สมฺมเทว  
อุปเนสิ  ตสฺมา  โภติ  อิม  สาฏก  ตุฏ ิทาน  อาจริยภาค  
ตุยฺห  ททามิ  ต  ปฏิคฺคณฺหาติ อตฺโถ ฯ   
        สา  ต  ปฏิกฺขิปตฺวา  ธมฺม กเถตฺวา สรเณสุ สีเลสุ  
จ ปติฏาเปตุ ตุยฺเหว สาฏโก  โหตุ  นาห  อิจฺฉามิ   
สาฏกนฺติ  วตฺวา สเจ ภายสิ ทุกฺขสฺสาติอาทิมาห ฯ ตสฺสตฺโถ  
ยทิ  ตุว  สกลาปายิเก  สุคติย ฺจ  (๑) อผาสุกตาโทภคฺคตาทิเภท 
ทุกฺขา ภายสิ ฯ  ยท ิ เต  ต  อปฺปย อนิฏ ฯ อาวิ วา  
ปเรส ปากฏภาเวน อปฺปฏิจฺฉนฺน กตฺวา  กาเยน  วาจาย   
ปาณาติปาตาทิวเสน  วา  ยทิ  วา  รโห  อปากฏภาเวน   
ปฏิจฺฉนฺน  กตฺวา  มโนทฺวาเรเยว  อภิชฺฌาทิวเสน  วา  
อณุมตฺตมฺป  ปาปก  ลามก กมฺม  มากาสิ  มา  กร ิฯ  อถ  
# ๑  ส.ี ชาติยา ฯ  
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ปน  ต  ปาปกมฺม  อายตึ  กริสฺสสิ ฯ  เอตรหิ กโรสิ  วา  
นิรยาทีสุ  จตูสุ  อปาเยสุ  มนุสฺเสสุ  จ  ตสฺส  ผลภูต ทุกฺข  
อิโต เอตฺโต วา  ปลายนฺเต  มยิ  นานุพนฺธิสฺสตีติ  อธิปฺปาเยน  
อุเปจฺจป  ส ฺจิจฺจ ปลายโตป เต  ตโต  ปาปโต  มุตฺติ  โมกฺขา  
นาม  นตฺถิ คติกาลาทิปจฺจยนฺตรสมวาเย สติ  วิปจฺจเต  เอวาติ  
อตฺโถ ฯ  อุปจฺจาติ  วา ปาโ อุปติตฺวาติ อตฺโถ ฯ เอว ปาปสฺส  
อกรเณน  ทกฺุขาภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ปุ ฺสฺส  กรเณนป  ต   
ทสฺเสตุ  สเจ ภายสีติอาทิ  วุตฺต ฯ ตตฺถ ตาทินนฺติ ทิฏาทีสุ  
ตาทิภาวปฺปตฺต ฯ ยถา วา ปุริมกา สมมฺาสมฺพุทฺธา  ปสฺสิตพฺพา  
ตถา  ปสฺสิตพฺพโต  ตาทึ  ต สมฺพุทฺธ  สรณ อุเปหีติ  โยชนา ฯ   
ธมฺมสงฺเฆสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตาทีน  วรพุทฺธาน ธมฺม อฏนฺน  
อริยปุคฺคลาน  สงฺฆ  สมหูนฺติ  โยชนา ฯ ตนฺติ สรณคมน สีลาน  
สมาทาน ฺจ ฯ เหหิตีติ ภวิสฺสติ ฯ   
        โส  พฺราหฺมโณ  สรเณสุ  สีเลสุ  จ  ปติฏาย  อปรภาเค  
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  นจิรสฺเสว เตวิชฺโช หุตฺวา อตฺตโน  
ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทาเนนฺโต พฺรหฺมพนฺธูติ คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อห  ปุพฺเพ พฺราหฺมณกุเล อุปฺปตฺติ มตฺเตน  
# ๑. ตาทิน ฯ  ๒. ม. พุทฺธ ฯ  
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พฺรหฺมพนฺธุ นามาสึ ฯ ตถา  อิรุพฺเพทาทีน  อชฺเฌนาทิมตฺเตน   
เตวิชฺโช  เวทสมฺปนฺโน  โสตฺติโย  นฺหาตโก จ  นามาสึ ฯ  
อิทานิ  สพฺพโส  วาหิตปาปตาย  สจฺจพฺราหฺมโณ  ปรมตฺถ- 
พฺราหฺมโณ  วิชฺชตฺยาธิคเมน  เตวิชฺโช  มคฺคาณสงฺขาเตน  
เวเทน สมนฺนาคตตฺตา เวทสมฺปนฺโน  นิตฺถรสพฺพปาปตาย   
นฺหาตโก  จ  อมฺหีติ ฯ  เอตฺถ  จ  พฺราหฺมเณน  วุตฺตคาถาป   
ปจฺฉา  เถริยา  ปจฺเจก  ภาสิตาติ  สพฺพา  เถริยา  คาถา   
เอว ชาตาติ ฯ   
                ปณฺุณาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                โสฬสกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________  
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                                วีสตินิปาตวณฺณนา   
                        อมฺพปาลีเถรีคาถาวณฺณนา   
        วีสตินปิาเต กาฬกา ภมรวณฺณสาทิสาติอาทิกา อมฺพปาลิยา  
เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ (๑) 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี สิขิสฺส ภควโต สาสเน  
ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปนฺนา หุตฺวา ภิกฺขุนิสิกฺขาปท สมาทาย  
วิหรนฺตี เอกทิวส สมฺพหุลาหิ ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ เจติย วนฺทิตฺวา  
ปทกฺขิณ กโรนฺตี  ปุเรตร  คจฺฉนฺติยา  ขีณาสวตฺเถริยา  ขิปนฺติยา 
สหสา  เขฬปณฺฑ เจติยงฺคเณ  ปติต  ขีณาสวตฺเถริยา  อปสฺสิตฺวา   
คตาย  (๒) อย ปจฺฉโต คจฺฉนฺตี ต เขฬปณฺฑ  ทิสฺวา  กา  
นาม คณิกา อิมสฺมึ าเน เขฬปณฺฑ ปาเตสีติ อกฺโกสิ ฯ สา  
ภิกฺขุนิกาเล สีล รกฺขนฺตี คพฺภวาส ชิคุจฺฉิตฺวา โอปปาติกตฺตภาเว  
จิตฺต เปสิ ฯ เตน  ปจฺฉิมตฺตภาเว  เวสาลิย  ราชอุยฺยาเน   
อมฺพรุกฺขมูเล  โอปปาติกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ  ต  ทิสวฺา   
อุยฺยานปาโล  นคร  อุปเนสิ ฯ  อมฺพรุกขฺมูเล นิพฺพตฺตตาย  
สา  อมฺพปาลีเตฺวว  โวหรียิตฺถ ฯ อถ น อภิรูปทสสฺนีย ปาสาทิก  
วิลาสกนฺตตาทิคุณวิเสสสมุทิก (๓) ทิสฺวา  
# ๑  ม. ภเว ฯ  ๒. สี. ขีณาสวตฺเถรี อปสฺสิตฺวา คตา ฯ  
# ๓. ม. ...สมุทิต ฯ   
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สมฺพหุลา  ราชกุมารา  อตฺตโน  อตฺตโน  ปริคฺคห  กาตุกามา  
อ ฺม ฺ  กลห  อกสุ ฯ  เตส  กลหวปูสมนตฺถ  ตสฺสา  
กมฺมส ฺโจทิตา โวหาริกา สพฺเพส  โหตูติ  คณิกาฏาเน  เปสุ ฯ  
สา สตฺถริ ปฏิลทฺธสทฺธา อตฺตโน อุยฺยาเน วิหาร  กตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิยฺยาเทตฺวา ปจฺฉา อตฺตโน  
ปุตฺตสฺส วิมลโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ธมฺม สุตฺวา  
ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺตี อตฺตโน  สรรีสฺส   
ชราชิณฺณภาว  นิสฺสาย  สเวคชาตา  สงฺขาราน  อนิจฺจต  
เอว วิภาเวนฺตี   
        [๔๖๗]กาฬกา ภมรวณฺณสทิสา   
                เวลฺลิตคฺคา มม มุทฺธชา อหุ   
                เต ชราย สาณวากสาทิสา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                วาสิโตว สุรภี กรณฺฑโก   
                ปปฺุผปูร มม อุตฺตมงฺคภูโต   
                ต ชรายถ สโลมคนฺธิก   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                กานนว สหิต สุโรปต   
                โกจฺฉสูจิวิจิตคฺคโสภิต    
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                ต ชราย วิรล ตหึ ตหึ   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                กณฺหขนฺธก สุวณฺณมณฺฑิต   
                โสภเต สุเวณีหิลงฺกต   
                ต ชราย ขลิต สิร กต   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                จิตฺตการสุกตาว เลขิกา   
                โสภเร สุ  ภมกุา ปุเร มม   
                ตา ชราย วลีหิ ปลมฺพิตา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                ภสฺสรา สุรุจิรา ยถา มณี   
                เนตฺตเหสุมภินีลมายตา   
                เต ชรายภิหตา น โสภเต   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                สณฺหตุงฺคสทิสี จ นาสิกา   
                โสภเต สุ อภิโยพฺพน ปติ   
                สา ชราย อุปกูลติา วิย   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                กงฺกณว สุกต สนุิฏ ิต    
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                โสภเต สุ มม กณฺณปาฬิโย   
                ตา ชราย วลิภิปปฺลมฺพิตา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                ปตฺตลีมกุลวณฺณสาทิสา   
                โสภเต สุ ทนฺตา ปุเร มม   
                เต ชราย ขณฺฑิตา จาสิตา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                กานนมฺหิ วนสณฺฑจารินี   
                โกกิลาว มธุร นิกูชิห   
                ต ชราย ขลิต ตหึ ตหึ   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                สณฺหกมฺพุริว สุปฺปมชฺชิตา   
                โสภเต สุ คีวา ปุเร มม   
                สา ชราย ภคฺคา วินามิตา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                วฏฏปลิฆสทิโสปมา อุโภ   
                โสภเต สุ พาหา ปุเร มม   
                ตา ชราย ยถา ปาฏลิพฺพลิตา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
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                สณฺหมุทฺทิกสุวณฺณมณฺฑิตา   
                โสภเต สุ หตฺถา ปุเร มม   
                เต ชราย ยถา มลูมูลิกา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                ปนวฏฏสหิตุคฺคตา อุโภ   
                โสภเต สุ ถนกา ปุเร มม   
                เถวิกีว ลมฺพนฺติ โนทกา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                ก ฺจนสฺส ผลกว สมฺมฏ   
                โสภเต สุ กาโย ปุเร มม   
                โส วลีหิ สุขุมาหิ โอตโต   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                นาคโภคสทิโสปมา อุโภ   
                โสภเต สุ อูรู ปุเร มม   
                เต ชราย ยถา เวฬุนาฬิโย   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                สณฺหนูปุรสวุณฺณมณฺฑิตา   
                โสภเต สุ ชงฺฆา ปุเร มม   
                ตา ชราย ติลทณฺฑการิว   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
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                ตูลปุณฺณสทิโสปมา อุโภ   
                โสภเต สุ ปาทา ปุเร มม   
                เต ชราย ผุฏิตา วลีมตา   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ   
                เอทิโส อหุ อย สมุสฺสโย   
                ชชฺชโร พหุทขุานมาลโย   
                โสปเลปปติโต ชราฆโร   
                สจฺจวาทิวจน อน ฺถาติ   
อิมา คาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กาฬกาติ  กาฬกวณฺณา ฯ  ภมรวณฺณสทิสาติ (๒) กาฬกา   
โหนฺตาป  ภมรสทิสวณฺณา  สินิทฺธนีลาติ  อตฺโถ ฯ  เวลฺลิตคฺคาติ   
กุ ฺจิตคฺคา มูลโต ปฏาย ยาว  อคฺคา  กุ ฺจิตา  เวลฺลิตาติ  อตฺโถ ฯ   
มุทฺธชาติ  เกสา ฯ  ชรายาติ  ชราเหตุ  ชราย  อุปหตโสภา ฯ   
สาณวากสาทิสาติ  สาณสทิสา  วากสทิสา  จ  สาณวากสทิสา   
เจว  มกจิวากสทิสา  จาติป  อตฺโถ ฯ  สจฺจวาทิวจน  อน ฺถาติ   
สจฺจวาทิโน  อวิตถวาทิโน สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สพฺพ รูป อนิจฺจ  
ชราภิภูตนฺติอาทิวจน อน ฺถา ยถาภูตเมว น ตตฺถ วิตถ อตฺถีติ ฯ   
        วาสิโตว  สุรภี  กรณฺฑโกติ  ปปฺุผคนฺธวาสจุณฺณาทีหิ   
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วาสิโต  วาส  คาหาปโต ปสาธนสมุคฺโค  วิย  สุคนฺธิ ฯ  ปุปฺผปูร  
มม  อุตฺตมงฺคภูโตติ จมฺปกสุมนมลฺลิกาทิปุปฺเผหิ  ปูริโต  ปุพฺเพ  
มม  เกสกลาโป  นิมฺมโลติ อตฺโถ ฯ ตนฺติ อุตฺตมงฺคช ฯ อถ  
ปจฺฉา  เอตรหิ  สโลมคนฺธิก  ปากติกโลมคนฺธเมว  ชาต ฯ  อถ  
วา  สโลมคนฺธิกนฺติ  เมณฺฑกโลเมหิ (๑) สมานคนฺธ ฯ เอฬกโลม- 
คนฺธิกนฺติป  วทนฺติ ฯ   
        กานนว  สหิต  สุโรปตนฺติ  สุฏ ุ  โรปต  สหิต  ฆนสนฺนิเวส   
อุทฺธเมว อุฏ ิต  อุชุกทีฆสาข  อุปวน  วิย ฯ  โกจฺฉสูวิจิตคฺค- 
โสภิตนฺติ  ปพฺุเพ โกจฺเฉน สุวณฺณสูจิยา  จ  เกสชฏาวิชฏเนน   
วิจิตคฺค หุตฺวา โสภิต ฆนภาเวน วา โกจฺฉสทิส หุตฺวา  
ปณทนฺตสูจีหิ(๒)  วิจิตคฺคตาย  โสภิต ฯ  ตนฺติ  อุตฺตมงฺคช ฯ  วิรล  
ตหึ ตหินฺติ ตตฺถ ตตฺถ วิรล วิลูนเกส ฯ   
        กณฺหขนฺธก  สุวณฺณมณฺฑิตนฺติ  สุวณฺณวชิราทีหิ  วิภูสิต   
กณฺหเกสปุ ฺชก ฯ เย  ปน  สณฺหกณฺฑกสุวณฺณมณฺฑิตนฺติ  
วทนฺติ  เตส  สณฺหาหิ  สุวณฺณสูจีหิ ชฏาวิชฏเนน  มณฺฑิตนฺติ  
อตฺโถ ฯโสภเต สุเวณีหิลงฺกตนฺติ สุนฺทเรหิ ราชรุกฺขมาลาสทิเสหิ(๔) 
เกสเวณีหิ  อลงฺกต  หุตฺวา ปุพฺเพ วิราชเต ฯ ต ชราย ขลิต  
สิร  กตนฺติ  ต  ตถา  โสภิต  สิร  อิทานิ  ชราย  ขลติ   
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ขณฺฑิตาขณฺฑิต (๑)  วิลนูเกส กต ฯ   
        จิตฺตการสุกตาว  เลขิกาติ  จิตฺตกาเรน  สิปฺปนา  นีลาย   
วณฺณธาตุยา  สุฏ ุ กตา  เลขา  วิย ฯ  โสภเต  สุ  ภมกุา  ปุเร  
มมาติ  สุนฺทรา  ภมุกา  ปพฺุเพ  มม  โสภน คตา ฯ วลีหิ  
ปลมฺพิตาติ นลาฏนฺเต อุปฺปนฺนาหิ วลีหิ ปลมฺพนฺตา  ิตา ฯ   
        ภสฺสราติ  ภาสุรา (๒) ฯ สุรุจิราติ สุฏ ุ รุจิรา ฯ ยถา  
มณีติ มณิมุทฺทิกา วิย ฯ เนตฺตเหสุนฺติ  สุเนตฺตา  อเหสุ ฯ   
อภินีลมายตาติ  อภินีลา  หุตฺวา  อายตา ฯ  เตติ เนตฺตา ฯ  
ชรายภิหตาติ ชราย อภิหตา ฯ   
        สณฺหตุงฺคสทิสี  จาติ  สณฺหา  ตุงฺคา  เสสมุขาวยวาน  
อนุรูปา  จ ฯ  โสภเตติ วฏเฏตฺวา  ปตหริตาลวฏฏิ  วิย  มม  
นาสิกา  โสภเต ฯ  สุ  อภิโยพฺพน  ปตีติ สุนฺทเร  อภินวโยพฺพนกาเล  
สา  นาสิกา อิทานิ ชราย นิวาริตโสภตาย ปริเสทิตา (๓)  วิย  
วรตฺตา วิย จ ชาตา ฯ   
        กงฺกณว  สุกต  สุนิฏ ิตนฺติ  สุปริกมฺมกต  สุวณฺณกงฺกณ  
วิย วฏฏลภาว  สนฺธาย  วทติ ฯ  โสภเตติ  โสภนฺเต ฯ  
โสภนฺเตติ  วา  ปาโ ฯ  สอิุติ นิปาตมตฺต ฯ  กณฺณปาลิโยติ   
กณฺณคนฺธา  (๔) ฯ  วลิภิปฺปลมฺพิตาติ  ตหึ  ตหึ  อุปฺปนฺนวลีหิ วลิตา   
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หุตฺวา วฏฏนิยา (๑) ปณามิตวตฺถขนฺธา ภสฺสนฺตา (๒) โอลมฺพนฺติ ฯ   
        ปตฺตลีมกุลวณฺณสาทิสาติ  กทลิมกุลสทิสวณฺณสณฺานา ฯ   
ขณฺฑิตาติ  เภทนปตเนหิ ขณฺฑิตา ขณฺฑภาว คตา ฯ อสิตาติ  
วณฺณเภเทน อสิตภาว คตา ฯ   
        กานนมฺหิ  วนสณฺฑจารินี  โกกลิาว  มธุร  นิกชูิหนฺติ  
วนสณฺเฑ โคจรจรเณน (๓) วนสณฺฑจารินี  กานเน  อนุสงฺคีต- 
นิวาสินี  โกกิลา  วิย  มธรุาลาป  นิกชูหิ ฯ ตนฺติ  ต  นิกูชิต  
อาลาป ฯ  ขลิต  ตหึ  ตหินฺติ  ขณฺฑทนฺตาทิภาเวน  ตตฺถ ตตฺถ  
ปกฺขลิต ชาต ฯ   
        สณฺหกมฺพุริว (๔) สปฺุปมชฺชิตาติ  สุฏ ุ  ปมชชฺิตา  สณฺหา  
สุวณฺณสงฺขา  วิย ฯ สา ชราย ภคฺคา วินามิตาติ มสปริกฺขเยน  
วิภูตสราชาลตาย  ภคฺคา หุตฺวา วินตา ฯ   
        วฏฏปลฆิสทิโสปมาติ  วฏเฏน  ปลิฆทณฺเฑน  สมสมา ฯ  
ตาติ  ตา  อุโภป  พาหาโย ฯ ยถา ปาฏลิพฺพลิตาติ ชชฺชรภาเวน  
ปลิตปาฏลิสาขาสทิสา ฯ   
        สณฺหมุทฺทิกสุวณฺณมณฺฑิตาติ  สุวณฺณมยาหิ  มฏภาสุราหิ (๕) 
มุทฺทิกาหิ  วิภูสิตา ฯ ยถา มูลมลูิกาติ มูลกกณฺฑสทิสา  ฯ   
        ปนวฏฏสหิตุคฺคตาติ  ปนา  วฏฏา  อ ฺม ฺ  สหิตาว   
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หุตฺวา  อุคฺคตา อุทฺธมุขา ฯ  โสภเต  ส ุ ถนกา  ปุเร  มมาติ  
มม  อุโภป  ถนา ยถาวุตฺตรูปา หุตฺวา  สุวณฺณกลสิโย  วิย  
โสภึสุ ฯ  ปุถตฺุเต  หิ อิท เอกวจน อตีตตฺเถ จ วตฺตมานวจน  
เถวิกีว  ลมฺพนฺติ  โนทกาติ  เต  อุโภป  เม  ถนา อนุทกา  
คลิตชลา เวณุทณฺฑเก  ปตอุทกภสฺตา วิย ลมฺพนฺติ ฯ   
        ก ฺจนสฺส  ผลกว  สมฺมฏนฺติ  ชาตหิงฺคุลเกน  มกฺขิตฺวา   
จิรปริมชฺชิต โสวณฺณผลก  วิย  โสภเต ฯ  โส  วลีหิ สุขุมาหิ  
โอตโตติ โส มม กาโย อิทานิ สุขุมาหิ วลีหิ ตหึ ตหึ  
วิตโต วลิตฺตจ อาปนฺโน ฯ   
        นาคโภคสทิโสปมาติ  หตฺถินาคสฺส  หตฺเถน  สมูปมา ฯ  
หตฺโถ หิ อิธ ภุ ฺชติ  เอเตนาติ  โภโคติ  วุตฺโต ฯ  เตติ  อูรุโย ฯ  
ยถา เวฬุนาฬโิยติ อิทานิ เวฬุปพฺพสทิสา อเหสุ ฯ   
        สณฺหนูปุรสุวณฺณมณฺฑิตาติ  สินิทฺธมฏเหิ(๑)  สุวณฺณนูปุเรหิ  
วิภูสิตา ฯ ชงฺฆาติ  อฏ ิชงฺฆาโย ฯ  ตาติ  ตา  ชงฺฆาโย ฯ   
ติลทณฺฑการิวาติ  อปฺปมสโลหิตตฺตา กิสภาเวน ลูนาวสิฏ- 
วิสุกฺขติลทณฺฑกา วิย อเหสุ ฯ รกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ   
        ตูลปุณฺณสทิโสปมาติ  มุทุสินิทฺธภาเวน สิมฺพลิตูลปุณฺณปลิ (๒) 
คุณฺ ิตอุปาหนสทิสา ฯ เต มม ปาทา อิทานิ ผุฏิตา ผลิตา  
ภิชฺชิตา  วลีมตา วลิมนฺโต ชาตา ฯ    
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        เอทิโสติ  เอวรูโป ฯ  อหุ  อโหสิ  ยถาวุตฺตปฺปกาโร ฯ 
อย  สมุสฺสโยติ อย มม  กาโย ฯ  ชชฺชโรติ  สิถลิาพนฺโธ ฯ   
พหุทุขานมาลโยติ  ชราทิเหตุกาน  พหูน  ทุกฺขาน อาลยภูโต ฯ   
โสปเลปปติโตติ  โส อย สมุสฺสโย อปเลปปติโต อภิสงฺขาราเลป- 
ปริกฺขเยน  ปติโต  ปาตาภิมุโขติ  อตฺโถ ฯ  โสป  อเลปปติโตติ  
วา ปทวิภาโค โส เอว อตฺโถ ฯ  ชราฆโรติ  ชิณฺณฆรสทิโส ฯ  
ชราย  วา  ฆรภูโต  อโหสิ ฯ  ตสฺมา สจฺจวาทิโน ธมฺมาน   
ยถาภูต  สภาว  สมฺมเทว  ตฺวา  กถนโต  อวิตถวาทิโน   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  มม  สตฺถุ วจน อน ฺถา ฯ   
        เอวมย  เถรี  อตฺตโน  อตฺตภาเว  อนิจฺจตาย  สลลฺกฺขณ- 
มุเขน  สพฺเพสุป  เตภูมกธมฺเมสุ  อนิจฺจต  อุปธาเรตฺวา  
ตทนุสาเรน ตตฺถ ทุกฺขลกขฺณ อนตฺตลกฺขณ ฺจ อาโรเปตฺวา   
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปนฺตี มคฺคปฏิปาติยา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
        เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                โย รสิผุสิตาเวโฬ (๒) ผุสฺโส นาม มหามุนิ   
                ตสฺสาห ภคินี อาสึ        อชายึ ขตฺติเย กุเล ฯ   
                ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาห  วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                มหาทาน ททิตฺวาน        ปตฺถยึ รูปสมฺปท ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        สิขี โลกคฺคนายโก   
                อุปฺปนฺโน โลกปชฺโชโต  ติโลกสรโณ ชิโน ฯ   
# ๑ ขุ. อป. ๓๓/๑๗๙/๓๙๘ ฯ  ๒. ม. ยุ. รสิผุสิตเวโฬ  ฯ  
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                ตทารุณปุเร รมฺเม  พฺรหฺม ฺกุลสมฺภวา   
                วิมุตฺตจิตฺต กุปตา  ภิกฺขุนึ อภิสาปยึ ฯ   
                เวสิกาว อนาจารา  ชินสาสนทูสิกา   
                เอว อกฺโกสยิตฺวาน  เตน ปาเปน กมฺมุนา ฯ   
                ทารุณ นิรย คนฺตฺวา  มหาทุกฺขสมปฺปตา   
                ตโต จุตา มนุสฺเสสุ  อุปปนนฺา ตปสฺสินี ฯ   
                ทสชาติสหสฺสานิ  คณิกตฺต อการยึ   
                ตมฺหา ปาปา น มุจฺจิสฺส  ภุตฺวา ทุฏวิส ยถา ฯ   
                พฺรหฺมเวสมเสวิสฺส  กสฺสเป ชินสาสเน   
                เตน กมฺมวิปาเกน  อชายึ ติทเส ปุเร ฯ   
                ปจฺฉิเม ภเว สมฺปตฺเต  อโหสึ โอปปาติกา   
                อมฺพสาขนฺตเร ชาตา  อมฺพปาลีติ เตนห ฯ   
                ปริวุตา ปาณโกฏีหิ  ปพฺพช ึชินสาสเน   
                ปตฺตาห อจล าน  ธีตา พุทฺธสฺส โอรสา ฯ   
                อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ  โสตธาตุวิสุทฺธิยา   
                เจโตปริยาณสฺส  วสี โหม ิมหามุนิ ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                สพฺพาสวปริกฺขีณา  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเน ตเถว จ   
                าณ เม วิมล สุทฺธ  พุทฺธเสฏสฺส วาหสา ฯ    
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                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
อุทานวเสน  ตา  เอว คาถา ปจฺจุทาหาสีติ ฯ   
                        อมฺพปาลีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________________ 
                                โรหิณีเถรีคาถาวณฺณนา   
        สมณาติ โภติ สุปติอาทิกา โรหิณิยา เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อิโต  เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสิสฺส  
ภควโต  กาเล กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เอกทิวส   
พนฺธุมตีนคเร  ภควนฺต  ปณฺฑาย  จรนฺต ทิสฺวา ปตฺต  
คเหตฺวา  ปูวสฺส  ปูเรตฺวา ภควโต ทตฺวา ปติโสมนสฺสชาตา  
ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิ (๑) ฯ สา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ 
สสรนฺตี  อนกฺุกเมน  อุปจิตวิโมกฺขสมฺภารา หุตฺวา อิมสฺมึ  
# ๑ สี. สนฺทตฺิวา ฯ  
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พุทฺธุปฺปาเท เวสาลิย มหาวิภวสฺส พฺราหฺมณสฺส เคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา โรหิณีติ  ลทธฺนามา  วิ ฺ ุต  ปตฺตา  สตฺถริ  
เวสาลิย  วิหรนฺเต วิหาร คนฺตฺวา ธมฺม  สุตฺวา  โสตาปนฺนา  
หุตฺวา  มาตาปตูน  ธมฺม  เทเสตฺวา  สาสเน  ปสาท  
อุปฺปาเทตฺวา  เต  อนุชานาเปตฺวา  สย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  
กมฺม  กโรนฺตี นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นคเร พนฺธุมติยา  วิปสฺสิสฺส มเหสิโน   
                ปณฺฑาย วิจรนฺตสฺส  ปูเวทาสิมห ตทา ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา  ตาวตึส อคจฺฉห ฯ   
                ฉตฺตึสเทวราชูน  มเหสิตฺตมการยึ   
                ป ฺาสจกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                มนสา ปตฺถิตา นาม  สพฺพา มยฺห สมิชฺฌถ   
                สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน  เทเวสุ มนุเชสุ จ ฯ   
                ปจฺฉิเม ภเว สมฺปตฺเต(๒)  ชาตา วิปฺปกุเล อห   
                โรหิณี นาม นาเมน  าตเกหิ ปยายิตา ฯ   
                ภิกฺขูน สนฺติก คนฺตฺวา  ธมฺม สุตฺวา ยถาตถ   
                สวิคฺคมานสา หุตฺวา  ปพฺพชึ อนคาริย ฯ    
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                โยนิโส ปทหนฺตีน  อรหตฺตมปาปุณึ   
                เอกนวุติโต กปเฺป  ย ทานมททึ ตทา ฯ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  ปูวทานสฺสิท ผล   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ปุพฺเพ โสตาปนฺนกาเล ปตรา อตฺตนา จ วจนปฏิวจนวเสน  
วุตฺตคาถา อุทานวเสน ภาสนฺตี   
        [๔๖๘] สมณาติ โภติ สุป  สมณาติ ปพุชฺฌสิ   
                        สมณาเนว กิตฺเตสิ  สมณี นูน ภวิสฺสสิ ฯ   
                        วิปุล อนฺน ฺจ ปาน ฺจ  สมณาน ปเวจฺฉสิ   
                        โรหิณี ทานิ ปุจฺฉามิ  เกน เต สมณา ปยา ฯ   
                        อกมฺมกามา อลสา  ปรทตฺตูปชีวิโน   
                        อาสสุกา สาทุกามา  เกน เต สมณา ปยา ฯ   
                        จิรสฺส วต ม ตาต  สมณาน ปริปุจฺฉสิ   
                        เตส เต กิตฺตยิสฺสามิ  ป ฺาสีลปรกฺกม ฯ   
                        กมฺมกามา อนลสา  กมมฺเสฏสฺส การกา   
                        ราค โทส ปชหนฺติ  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                        ตีณิ ปาปสฺส มูลานิ  ธุนนฺติ สุจิการิโน   
                        สพฺพปาป ปหีเนส  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                        กายกมฺม สุจิ เนส  วจีกมฺม ฺจ ตาทิส   
                        มโนกมฺม สุจิ เนส  เตน เม สมณา ปยา ฯ    
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                วิมลา สงฺขมุตฺตาว  สุทฺธา สนฺตรพาหิรา   
                ปณฺุณา สุกฺกาน ธมฺมาน  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                พหุสฺสุตา ธมฺมธรา  อริยา ธมฺมชีวิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ เทเสนฺติ  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                พหุสฺสุตา ธมฺมธรา  อริยา ธมฺมชีวิโน   
                เอกคฺคจิตฺตา สติมนฺโต  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                ทรูงฺคมา สติมนฺโต  มนฺตภาณี อนุทฺธตา   
                ทกฺุขสฺสนฺต ปชานนฺติ  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                ยมหฺา คามา ปกฺกมนฺติ  น วิโลเกนฺติ กิ ฺจน   
                อนเปกฺขาว คจฺฉนฺติ  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                น เต ส โกฏเ โอเปนฺติ  น กุมฺภึ น ขโฬปย   
                ปรินิฏ ิตเมสานา  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                น เต หิร ฺ คณฺหนฺติ  น สวุณฺณ น รูปย   
                ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                นานากุลา ปพฺพชิตา  นานาชนปเทหิ จ   
                อ ฺม ฺ ปหยนฺติ  เตน เม สมณา ปยา ฯ   
                อตฺถาย วต โน โภติ  กุเล ชาตาสิ โรหิณี   
                สทฺธา พุทฺเธ จ ธมฺเม จ  สงฺเฆ จ ติพฺพคารวา ฯ   
                ตุว เหต ปชานาสิ  ปุ ฺกฺเขตฺต อนุตฺตร   
                อมฺหมฺป เอเต สมณา  ปฏิคฺคณฺหนฺติ ทกฺขิณ ฯ   
# ๑. สฺยา. กโฬปย ฯ  
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                ปติฏ ิโต เหตฺถ ย ฺโ  วิปุโล โน ภวิสฺสติ   
                สเจ ภายสิ ทุกฺขสฺส  สเจ เต ทุกฺขมปฺปย ฯ   
                อุเปหิ สรณ พุทฺธ  ธมฺม สงฺฆ ฺจ ตาทิน   
                สมาทิยามิ สีลานิ  ตนฺเต อตฺถาย เหหิติ ฯ   
                อุเปมิ สรณ พุทฺธ  ธมฺม สงฺฆ ฺจ ตาทิน   
                สมาทิยามิ สีลานิ  ต เม อตฺถาย เหหิติ ฯ   
                พฺรหฺมพนฺธุ ปุเร อาสึ  โส อิทานิมฺหิ พฺราหฺมโณ   
                เตวิชฺโช โสตฺติโย จมฺหิ  เวทคู จมฺหิ นฺหาตโกติ   
อิมา คาถา ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาทิโต  ติสฺโส  คาถา  อตฺตโน  ธีตุ  ภิกฺขูสุ  
สมฺมุตึ (๑)อนิจฺฉนฺเตน(๒) วุตฺตา ฯ  
        ตตฺถ  สมณาติ  โภติ  สุปติ  (๓)  โภติ  ตฺว  สุปนกาเลป  
สมณา สมณาติ กิตฺเตนฺตี  สมณปฏิพทฺธเยว  กถ  กเถนฺตี  
สุปสิ ฯ  สมณาติ  ปพุชฺฌสีติ  สุปนโต อุฏหนฺตีป  สมณาอิจฺเจว   
วตฺวา  ปพุชฺฌสิ  (๔) นิททฺาย วุฏาสิ (๕) ฯ สมณาเนว กิตฺเตสีติ   
สพฺพกาลมฺป สมเณ เอว สมณานเมว วา คุเณ กิตฺเตสิ  
อภิตฺถวสิ ฯ สมณี นูน ภวิสฺสสีติ  อิทานิ  คิหิรูเปน  ิตาป  
จิตฺเตน สมณี เอว ม ฺเ ภวิสฺสสิ  อถวา สมณี  นนู    
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ภวิสฺสสีติ  อิทานิ  คิหิรูเปน   ิตาป  นจิเรเนว  สมณี  เอว  
ม ฺเ ภวิสฺสสิ สมเณสุ เอว นินฺนโปณภาวโต ฯ  ปเวจฺฉสีติ  
เทสิ ฯ  โรหิณี  ทานิ  ปุจฺฉามีติ  อมฺม  โรหิณิ  ต  อห อิทานิ  
ปุจฺฉามีติ  พฺราหฺมโณ  อตฺตโน  ธีตร  ปุจฺฉนฺโต  อาห ฯ  เกน  
เต  สมณา  ปยาติ  อมฺม  โรหิณิ  ตฺว  สยนฺตีป  ปพุชฌฺนฺตีป   
อ ฺทาป  สมณานเมว  คุเณ กิตฺตยสิ เกน นาม การเณน  
ตุยฺห สมณา ปยายิตพฺพา ชาตาติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  พฺราหฺมโณ  สมเณสุ  โทส  ธีตุ  อาจิกฺขนฺโต  
อกมฺมกามาติ คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อกมมฺกามาติ  น  กมฺมกามา   
อตฺตโน  ปเรส ฺจ  อตฺถาวห  กิ ฺจิ  กมฺม  น  กาตุกามา ฯ  
อลสาติ  กุสตีา ฯ  ปรทตฺตูปชีวิโนติ  ปเรหิ  ทินฺเนเนว  
อุปชีวนสีลา ฯ อาสสุกาติ  ตโต  เอว  ฆาสจฺฉาทนาทีน  
อาสีสนกา ฯ สาทุกามาติ สาทุ มธุรเมว  อาหาร  อิจฺฉนกา ฯ   
สพฺพเมต  พฺราหฺมโณ  สมณาน  คุเณ  อชานนฺโต  อตฺตนาว   
ปริกปฺปต โทสมาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  โรหิณี ลทโฺธ เม  โอกาโส อยฺยาน คุเณ  
กเถตุนฺติ ตุฏมานสา ภิกฺขูน  คุเณ  กตฺิเตตุกามา ปม ตาว  
เตส กิตฺตเน โสมนสฺส ปเวเทนฺตี จิรสฺส วต  ม  ตาตาติ  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  จิรสฺส  วตาติ  จิเรน  วต ฯ  ตาตาติ  ปตร   
อาลปติ ฯ  สมณานนฺติ  สมเณ  สมณาน  วา มยฺห ปยายิตพฺพ (๑)   
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ปริปุจฺฉสิ ฯ เตสนฺติ สมณาน ฯ ป ฺาสีลปรกฺกมนติฺ ป ฺ ฺจ  
สีล ฺจ อุสฺสาห ฺจ ฯ   
        กิตฺตยิสสฺามีติ  กถยสิฺสามิ ฯ ปฏชิาเนตฺวา เต กิตฺเตนฺตี  
อกมฺมกามา อลสาติ เตน  วุตฺต  โทส  ตาว  นิพฺเพเตฺวา  
ตปฺปฏิปกฺขภูต คุณ ทสฺเสตุ กมฺมกามาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
กมฺมกามาติ  วตฺตปฏิวตฺตาทิเภท  กมฺม สมณกิจฺจ ปริปูรณวเสน  
กาเมนฺติ  อิจฺฉนฺตีติ  กมฺมกามา ฯ  ตตฺถ  ยุตฺตปฺปยุตฺตา หุตฺวา  
อุฏาย สมุฏาย วายมนโต  น  อลสาติ  อนลสา ฯ  ต  ปน  
กมฺม  เสฏ  อุตฺตม  นิพฺพานาวหเมว  กโรนฺตีติ  กมฺมเสฏสฺส   
การกา ฯ  กโรนฺตา  ปน  ต  ปฏิปตฺติยา  อนวชฺชภาวโต   
ราค  โทส  ปชหนฺติ  ยถา  ราคโทสา  ปหียนฺติ  เอว  สมณา  
กมฺม (๑) กโรนฺติ ฯ  เตน  เม  สมณา  ปยาติ  เตน  ยถาวุตฺเตน   
สมฺมาปฏิปชชฺเนน  มยฺห  สมณา  ปยายิตพฺพาติ อตฺโถ ฯ   
        ตีณิ  ปาปสฺส  มลูานีติ โลภโทสโมหสงฺขาตานิ อกุสลสฺส  
ตีณิ มูลานิ ฯ ธุนนฺตีติ นิคฺฆาเตนฺติ  (๒)  ปชหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
สุจิการิโนติ  อนวชฺชกมฺมการิโน ฯ สพฺพปาป ปหีเนสนฺติ  
อคฺคมคฺคาธิคเมน เอส สพฺพมฺป ปาป ปหีน ฯ   
        เอว  สมณา  สุจิการิโนติ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  วิภชิตฺวา  
ทสฺเสตุ กายกมฺมนฺติ คาถมาห ฯ ต สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        วิมลา  สงฺขมุตฺตาวาติ  สุโธตสงฺขา  วิย  มุตฺตา  วิย  จ  
# ๑ สี. สมณกมฺม ฯ  ๒ ยุ. นิจฺฉาเทนฺติ  ฯ  
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วิคตมลา ราคาทิมลรหิตา ฯ  สุทฺธา  สนฺตรพาหิราติ  สนฺตร ฺจ   
พาหิร ฺจ  สนฺตรพาหิร ฯ  ตโต  สนฺตรพาหิรโต  สุทฺธา   
สุทฺธาสยปโยคาติ  อตฺโถ ฯ  ปุณฺณา  สุกฺกาน  ธมมฺานนฺติ  
เอกนฺตสุกฺเกหิ อนวชฺชธมฺเมหิ ปริปุณฺณา อเสเขหิ สีลกฺขนฺธาทีหิ  
สมนฺนาคตาติ อตฺโถ ฯ   
        สุตฺตเคยฺยาทิพหุ  สุต  เอเตส สุเตน วา อุปฺปนฺนาติ  
พหุสฺสุตา ปริยตฺติพาหุสจฺเจน  ปฏิเวธพาหุสจฺเจน  จ  สมนฺนา- 
คตาติ  อตฺโถ ฯ  ตเมว  ทุวิธมฺป  ธมฺม ธาเรนฺตีติ  ธมฺมธรา ฯ  
สตฺตาน  อาจารสมาจารสิกฺขาปเทน  อรียนฺตีติ อริยา ฯ ธมฺเมน  
าเยน  ชีวนฺตีติ  ธมฺมชีวิโน ฯ  อตฺถ  ธมฺม ฺจ  เทเสนฺตีติ   
ภาสิตตฺถ ฺจ  เทสนา ธมฺม ฺจ  กเถนฺติ  ปกาเสนฺติ ฯ  อถวา  
อตฺถโต  อนเปต  ธมฺมโต อนเปต ฺจ เทเสนฺติ  อาจิกฺขนฺติ ฯ   
        เอกคฺคจิตฺตาติ สมาหิตจิตฺตา ฯ สติมนฺโตติ อุปฏ ิตสติโน ฯ   
        ทูรงฺคมาติ อร ฺคตา มนุสฺสูปจาร มุ ฺจิตฺวา ทูร  
คจฺฉนฺตา อิทฺธานุภาเวน วา  ยถารุจิต  ทูร  าน  คจฺฉนฺตีติ  
ทูรงฺคมา ฯ  มนฺตา  วุจฺจติ  ป ฺา  ตาย  ภณนสีลตาย  
มนฺตภาณี ฯ  อนุทฺธตาติ  น  อุทฺธตา ฯ อุทฺธจฺจรหิตา วูป- 
สนฺตจิตฺตา ฯ ทุกฺขสฺสนฺต ปชานนฺตีติ วฏฏทุกฺขสฺส ปริยนฺตภูต  
นิพฺพาน ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ   
        น  วิโลเกนฺติ  กิ ฺจนนฺติ  ยโต  คามโต  ปกกฺมนฺติ  ตสฺมึ   
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คาเม  ก ฺจิ สตฺต  วา  สงฺขาร  วา  อเปกฺขาวเสน  น  โอโลเกนฺติ  
อถโข  ปน  อนเปกฺขาว  คจฺฉนฺติ ปกฺกมนฺติ ฯ   
        น  เต  ส  โกฏเ  โอเปนฺตีติ  เต  สมณา  ส  อตฺตโน  
สนฺตก  สาปเตยฺย  โกฏเ  น  โอเปนฺติ  น  ปฏิสาเมตฺวา  
เปนฺติ  ตาทิสสฺส  ปริคฺคหสฺส  อภาวโต ฯ  กุมฺภินติฺ  กุมฺภิย ฯ   
ขโฬปยนฺติ  ปจฺฉิย ฯ  ปรนิิฏ ิตเมสานาติ ปรกุเลสุ ปเรส  
อตฺถาย สิทฺธเมว ฆาส ปริเยสนฺตา ฯ   
        หิร ฺนฺติ  กหาปณ ฯ  รูปยนฺติ  รชต ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเนน   
ยาเปนฺตีติ  อตีต อนนุโสจนฺตา  อนาคต ฺจ  อปจฺจาสึสนฺตา   
ปจฺจุปฺปนฺเนน  ยาเปนฺติ  อตฺตภาว ปวตฺเตนฺติ ฯ   
        อ ฺม ฺ  ปหยนฺตีติ  อ ฺม ฺสฺมึ  เมตฺตึ  กโรนฺติ ฯ   
ปหายนฺตีติป (๑) ปาโ โส เอวตฺโถ ฯ   
        เอว  โส  พฺราหฺมโณ  ธีตุยา  สนฺติเก  ภิกฺขูน  คุเณ  
สุตฺวา  ปสนฺนมานโส ธีตร  ปสสนฺโต  อตฺถาย  วตาติ   
อาทิมาห ฯ  อมฺหมฺปติ  อมฺหากมฺป ฯ  ทกฺขิณนฺติ เทยฺยธมฺม ฯ   
เอตฺถาติ  เอเตสุ  สมเณสุ ฯ  ย ฺโติ  ทานธมฺโม ฯ  วิปุโลติ  
วิปุลผโล ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  พฺราหฺมโณ  สรเณสุ  สีเลสุ  จ  ปติฏ ิโต  อปรภาเค   
ส ฺชาตสเวโค  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺเต  
# ๑  ส.ี ปยาสนฺติป  ฯ  
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ปติฏาย อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทาเนนฺโต  
พฺรหฺมพนฺธูติ คาถมาห ฯ ตสฺสตฺโถ เหฏาวุตฺโตเยว ฯ   
                โรหิณีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        จาปาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ลฏ ิหตฺโถ ปุเร อาสีติอาทิกา จาปาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  อุปจิตกุสลมูลา   
สมฺภตวิโมกฺขสมฺภารา  หุตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  วงฺกหาร- 
ชนปเท (๑) อ ฺตรสฺมึ มิคลุทฺทกคาเม เชฏกมิคลุทฺทกสฺส ธตีา  
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  จาปาติสฺสา  นาม  อโหสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  
อุปโก  อาชีวโก  โพธิมณฺฑโต  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตุ  พาราณสึ   
อุทฺทิสฺส  คจฺฉนฺเตน  สตฺถารา สมาคโต วิปฺปสนฺนานิ  โข  
เต  อาวุโส  อินฺทฺริยานิ  ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปรโิยทาโต กสิ  
ตฺว  อาวุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต  โก  วา  เต  สตฺถา  กสฺส  
วา  ตฺว ธมฺม โรเจสีติ  ปุจฺฉิตฺวา   
                สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ   
                สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต   
                สพฺพ ฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต   
                สย อภิ ฺาย กมุทฺทิเสยฺย ฯ    
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                น เม อาจริโย อตฺถิ  สทโิส เม น วิชชฺติ   
                สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ  นตฺถ ิเม ปฏิปุคฺคโล ฯ   
                อห หิ อรหา โลเก  อห สตฺถา อนุตฺตโร   
                เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สติีภูโตมฺหิ นิพฺพุโต ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตุ  คจฺฉามิ กาสิน ปุร   
                อนฺธีภูตสฺมึ โลกสฺมึ  อาห ฺฉ อมตทุนฺทุภินฺติ ฯ  
สตฺถารา  อตฺตโน  สพฺพ ฺ ุพุทฺธภาเว  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน  จ  ปเวทิเต  ปสนฺนจิตฺโต โส  
หุเปยฺยปาวุโส  อรหส ิ อนนฺตชิโนติ   
วตฺวา  อุมฺมคฺค คเหตฺวา ปกฺกนฺโต วงฺกหารชนปท  อคมาสิ ฯ  
โส  ตตฺถ  เอก  มิคลุทฺทกคามก อุปนิสฺสาย วาส กปฺเปสิ  
ต  ตตฺถ  เชฏกมิคลุทฺทโก  อุปฏาสิ ฯ  โส เอกทิวส ทูร มิคว  
คจฺฉนฺโต มยฺห อรหนฺเต  มา  ปมชชฺีติ  อตฺตโน  ธีตร  จาป   
อาณาเปตฺวา  อคมาสิ  สทฺธึ  ปุตฺตภาตุเกหิ ฯ สา ตสฺส  ธีตา  
อภิรูปา อโหสิ  ทสฺสนียา ฯ   
        อถโข  อุปโก  อาชีวโก  ภิกฺขาจารเวลาย  มิคลุทฺทกสฺส  
ฆร  คโต  ปริวิสิตุ  อุปคต  จาป  ทิสฺวา  ราเคน  อภิภูโต  
ภุ ฺชิตุมฺป  อสกฺโกนฺโต  ภาชเนน  ภตฺต  อาทาย  วสนฏาน  
คนฺตฺวา  ภตฺต  เอกมนฺเต  นิกฺขิปตฺวา  สเจ จาป ลภิสฺสามิ  
ชีวามิ  โน  เจ  มริสฺสามีติ  นิราหาโร  นิปชฺช ิฯ  สตฺตเม   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 344 

                เลมที่  27  วีสตินิปาตวณฺณนา  หนา  344 
 
ทิวเส  มิคลุททฺโก อาคนฺตฺวา ธีตร ปุจฺฉิ กึ มยฺห อรหนฺเต  
น ปมชชฺีติ ฯ สา เอกทิวสเมว อาคนฺตฺวา ปุน  นาคตปุพฺโพติ  
อาห ฯ  มิคลทฺุทโก  จ  ตาวเทวสฺส  วสนฏาน  คนฺตฺวา  กึ   
ภนฺเต  อผาสุกนฺติ  ปาเท  ปริมชฺชนโฺต  ปุจฺฉิ ฯ อุปโก  
นิตฺถุนนฺโต ปริวตฺตติเยว ฯ โส  วทถ  ภนฺเต  ย  มยา  สกฺกา  
กาตุ  สพฺพ  ต  กริสฺสามีติ  อาห ฯ  อุปโก  เอเกน  ปริยาเยน  
อตฺตโน  อชฌฺาสย  อาโรเจสิ ฯ  อิตโร  ชานาสิ  ปน  ภนฺเต   
กิ ฺจิ  สิปฺปนฺติ ฯ  น  ชานามีติ ฯ  น  ภนฺเต  กิ ฺจิ  สปิฺป  
อชานนฺเตน สกฺกา ฆร อาวสิตุนฺติ ฯ  โส  อาห  นาห  กิ ฺจิ  
สิปฺป  ชานามิ  อปจ  ตุมหฺาก มสหารโก ภวิสฺสามิ  มส ฺจ   
วิกฺกิณิสฺสามีติ ฯ  มาควิโก  อมฺหากมฺป เอตเทว รุจฺจตีติ  
อุตฺตรสาฏก  ทตฺวา  อตฺตโน  สหายกสฺส  เคเห  กติปาห  
วสาเปตฺวา ตาทิเส ทิวเส  ฆร อาเนตฺวา ธีตร อทาสิ ฯ   
        อถ  กาเล  คจฺฉนฺเต  เตส  สวาสมนฺวาย  ปุตฺโต  
นิพฺพตฺติ  สุภทฺโทติสฺส นาม  อกสุ ฯ  จาปา  ตสฺส  โรทนกาเล  
อุปกสฺส ปุตฺต อาชีวกสฺส ปุตฺต มสหารกสฺส  ปุตฺต  มา  
โรทิ  มา  โรทีติอาทินา  ปุตฺตโตสนคีเตน  อุปก  อุปฺปณฺเฑสิ ฯ 
โส  มา  ตฺว  จาเป  ม  อนาโถติ  ม ฺ ิ  อตฺถิ  เม  
สหาโย  อนนฺตชิโน  นาม  ตสฺสาห  สนฺติก  คมิสสฺามีติ  อาห ฯ  
จาปา เอวมย อฏฏียตีติ ตฺวา ปุนปฺปุน ตถา  กเถสิเยว ฯ   
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โส  เอกทิวส  ตาย  ตถา  วุตฺโต  กุชฌฺตฺิวา คนฺตุมารทฺโธ ฯ  
ตาย  ต ต วตฺวา อนุนียมาโนป ส ฺตฺตึ อนาคจฺฉนฺโต  
ปจฺฉิมทิสาภิมุโข ปกฺกามิ ฯ   
        ภควา  จ  เตน  สมเยน  สาวตฺถิย  เชตวเน  วิหรนฺโต  
ภิกฺขูน  อาจิกฺขิ  โย  ภิกฺขเว  อชฺช  กุห ึ อนนฺตชิโนติ  
อิธาคนฺตฺวา  ปุจฺฉติ  ต  มม สนฺติก เปเสถาติ ฯ  อุปโกป  
กุหึ  อนนฺตชโิน  วสตีติ  ตตฺถ ตตฺถ ปจฺุฉนฺโต อนุปุพฺเพน  
สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  วิหาร ปวิสิตฺวา วิหารมชฺเฌ ตฺวา กุหึ  
อนนฺตชิโนติ ปุจฺฉิ ฯ ต  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติก  นยึส ุฯ  โส  
ภควนฺต  ทิสฺวา  ชานาถ  ม  ภควาติ อาห ฯ  อาม  
ชานามิ  กุหึ  ปน  ตฺว  เอตฺตก กาล วสีติ ฯ วงฺกหาร- 
ชนปเท ภนฺเตติ ฯ  อุปก  อิทานิ  มหลลฺโก  ชาโต ปพฺพชิตุ  
สกฺขิสฺสสีติ ฯ ปพฺพชิสฺสามิ ภนฺเตติ ฯ สตฺถา อ ฺตร  ภิกฺขุ  
อาณาเปสิ เอหิ ตฺว ภิกฺขุ อิม ปพฺพาเชหีติ ฯ โส ต ปพฺพาเชสิ ฯ  
โส  ปพฺพชิโต  สตฺถุ  สนติฺเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา ภาวน  
อนุยุ ฺชนฺโต นจิรสฺเสว อนาคามิผเล  ปติฏาย  กาล  กตฺวา  
อวิเหสุ นิพฺพตฺโต นิพฺพตฺตกฺขเณเยว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
อวิเหสุ  นิพฺพตฺตมตฺตา  สตฺต  ชนา  อรหตฺต  ปตฺตา  เตส อย  
อ ฺตโร ฯ วุตฺต เหต   
                อวิห อุปปนฺนาเส  วิมุตฺตา สตฺต ภิกฺขโว   
                ราคโทสปริกฺขีณา  ติณฺณา โลเก วิสตฺติก ฯ    
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                อุปโกปลคณฺโฑ จ  ปุกฺกุสาติ  จ เต ตโย   
                ภทฺทิโย ขณฺฑเทโว จ  พาหุรคฺคิ จ ปงฺคิโย (๑)   
                เต หิตฺวา มานุส เทห  ทิพฺพโยค อุปจฺจคุนฺติ ฯ   
        อุปเก  ปน  ปกฺกนฺเต  นิพฺพินฺนมานสา  จาปา  ทารก   
อยฺยกสฺส  นยิฺยาเทตฺวา  ปุพฺเพ  อุปเกน  คตมคฺค คจฺฉนฺตี  
สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย  
กมฺม  กโรนฺตี  มคฺคปฏิปาติยา  อรหตฺเต  ปติฏ ิตา  อตฺตโน   
ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปุพฺเพ  อุปเกน  อตฺตนา  จ  กถิตคาถาโย   
อุทานวเสน  เอกชฺฌ  กตฺวา   
        [๔๖๙] ลฏ ิหตฺโถ ปุเร อาสิ  โส ทานิ มิคลุททฺโก   
                อาสาย(๒) ปลิปา โฆรา  นาสกฺขิ ปารเมตเว ฯ   
                สมุตฺต ม ม ฺมานา  จาปา ปุตฺตมโตสยิ   
                จาปาย พนฺธน เฉตฺวา  ปพฺพชิสฺส ปุโนปห (๓)ฯ   
                มา เม กุชฌฺิ มหาวีร  มา เม กชฺุฌิ มหามุนิ   
                น หิ โกธปเรตสฺส  สุทฺธ ิอตฺถิ กุโต ตโป ฯ   
                ปกฺกมิสฺส ฺจ นาลาโต  โกธ นาลาย วจฺฉติ   
                พนฺธนฺตี อิตฺถิรเูปน  สมเณ ธมฺมชีวิโน ฯ   
                เอหิ กาฬ นิวตฺตสฺสุ  ภุ ฺช กาเม ยถา ปุเร   
                อห ฺจ เต วสีกตา  เย จ เม สนฺติ าตกา ฯ    
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                เอตฺโต จาเป จตุพฺภาค  ยถา ภาสสิ ตฺว ฺจ เม (๑)  
                ตยิ รตฺตสฺส โปสสฺส  อุฬาร วต ต สิยา ฯ   
                กาฬงฺคินึว ตกฺการึ  ปุปฺผิต คิริมุทฺธนิ   
                ผุลฺล ทาลิมลฏ ึว  อนฺโตทีเปว ปาฏลึ ฯ   
                หริจนฺทนลิตฺตงฺคึ  กาสิกุตฺตมธารินึ   
                ต ม รูปวตึ สนตึฺ  กสฺส โอหาย คจฺฉสิ ฯ   
                สากุณิโก(๒)ว สกุณ  ยถา พนฺธิตุมิจฺฉติ   
                อาหริเมน รูเปน  น ม ตฺว พาธยิสฺสสิ ฯ   
                อิม ฺจ เม ปุตฺตผล  กาฬ อุปฺปาทิต ตยา   
                ต ม ปุตฺตวตึ สนฺตึ  กสฺส โอหาย คจฺฉสิ ฯ   
                ชหนฺติ ปุตฺเต สปฺป ฺา  ตโต าตี ตโต ธน   
                ปพฺพชนฺติ มหาวีรา  นาโค เฉตฺวาว พนฺธน ฯ   
                อิทานิ เต อิม ปุตฺต  ทณฺเฑน ฉุริกาย วา   
                ภูมิยว นิสุมฺเภยฺย (๓)  ปุตฺตโสกา น คจฺฉสิ ฯ   
                สเจ ปุตฺต สิคาลาน  กุกกฺุราน ปทาหิสิ   
                น ม ปุตฺตกตฺเต ชมฺมิ  ปุนราวตฺตยิสฺสสิ ฯ   
                หนฺท โข ทานิ ภทนฺเต  กุหึ กาฬ คมิสฺสสิ   
                กตม คามนิคม  นคร ราชธานิโย ฯ    
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                อหุมฺห ปุพฺเพ คณิโน  อสฺสมณา สมณมานิโน   
                คาเมน คาม วิจริมฺห  นคเร ราชธานิโย ฯ   
                เอโส หิ ภควา พุทฺโธ  นท ึเนร ฺชร ปติ   
                สพฺพทุกฺขปฺปหานาย  ธมฺม เทเสสิ ปาณิน   
                ตสฺสาห สนฺติเก คจฺฉ  โส เม สตฺถา ภวิสฺสติ ฯ   
                วนฺทน ทานิ เม วชฺชาสิ  โลกนาถ อนุตฺตร   
                ปทกฺขิณ ฺจ กตฺวาน  อาทิเสยฺยาสิ ทกฺขิณ ฯ   
                เอต โข ลพฺภ อเมฺหหิ  ยถา ภาสสิ ตฺว ฺจ เม   
                วนฺทน ทานิ เต วชฺช  โลกนาถ อนุตฺตร   
                ปทกฺขิณ ฺจ กตฺวาน  อาทิสิสฺสามิ ทกฺขิณ ฯ   
                ตโต จ กาโฬ ปกฺกามิ  นทึ เนร ฺชร ปติ   
                โส อทฺทสาสิ สมฺพุทฺธ  เทเสนฺต อมต ปท ฯ   
                ทกฺุข ทุกฺขสมุปฺปาท  ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม   
                อรยิฏงฺคิก มคฺค  ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
                ตสฺส ปาทานิ วนฺทิตฺวา  กตฺวาน น ปทกขิฺณ   
                จาปาย อาทิสิตฺวาน  ปพฺพชิ  อนคาริย   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ลฏ ิหตฺโถติ  ทณฺฑหตฺโถ ฯ  ปุเรติ  ปุพฺเพ  ปริพฺพา- 
ชกกาเล  จณฺฑโคณกุกฺกุราทีน  ปริหรณตฺถ  ทณฺฑ  หตฺเถน   
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คเหตฺวา  วิจรณโก  อโหสิ ฯ  โส  ทานิ มิคลุทฺทโกติ  โส (๑)  
อิทานิ มิคลุทฺทเกหิ สทฺธึ สมฺโภคสวาเสหิ มิคลุทฺโท มาควิโก  
ชาโต ฯ  อาสยา  วุจฺจติ  ตณฺหา  อาสายาติป  ปาโ ฯ ปาปาย   
อชฺฌาสยเหตูติ อตฺโถ ฯ ปลิปาติ  กามปงฺกโต  ทิฏ ิปงฺกโต  จ ฯ   
โฆราติ  อวิทิตวิปุลานตฺถาวหตฺตา  ทารุณโต  โฆรา ฯ  นาสกฺขิ   
ปารเมตเวติ  ตสฺเสว  ปลปิสฺส  ปารภูต  นิพฺพาน  เอตุ  คนฺตุ  
นาสกฺขิ น อภิสมฺภุนีติ อตฺตานเมว สนฺธาย อุปโก เอว  
วทติ ฯ   
        สุมตฺต  ม  ม ฺมานาติ  อตฺตนิ  สุฏ ุ  มตฺต มทปฺปตฺต  
กามเคธวเสน ลคฺค วา  ปมตฺต  วา  กตฺวา  ม สลลฺกขฺนฺตี ฯ  
จาปา ปุตฺตมโตสยีติ มิคลทฺุทสฺส ธีตา จาปา  อุปกาชีวกสฺส  
ปุตฺตาติอาทินา ม ฆฏเฏนฺตี ปุตฺต โตเสสิ เกลายสิ (๒)ฯ   
สุปติ  ม  ม ฺมานาติ  จ  ปนฺติ  สุปตีติ  ม  ส ฺมานาติ  
อตฺโถ ฯ  จาปาย  พนฺธน  เฉตฺวาติ  จาปาย  ตยิ  อุปปฺนฺน   
กิเลสพนฺธน  ฉินฺทิตฺวา ฯ  ปพฺพชิสฺส ปุโนปหนฺติ ปุน ทุติยวารป  
อห ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺสา  มยฺห  อตฺโถ  นตฺถติี  วทติ  ต  สุตฺวา  
จาปา ขมาเปนฺตี มา  เม  กชฺุฌีติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  มา  
เม  กุชฌฺีติ  เกฬิกรณมตฺเตน  มา  มยหฺ  กชฺุฌิ ฯ  มหาวีร  
มหามุนีติ อุปก อาลปติ ฯ ต หิ สา ปพฺุเพป ปพฺพชิโต อิทานิป   
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ปพฺพชิตุกาโมติ  กตฺวา  ขนฺติ ฺจ  ปจฺจาสึสนฺตี  มหามุนีติ  
อาห ฯ  เตเนวาห น  หิ  โกธปเรตสฺส  สุทฺธิ  อตฺถ ิ กุโต  
ตโปติ  ตฺว  เอตฺตกมฺป  อสหนฺโต  กถ  จิตฺต ทเมสฺสสิ กถ  
วา ตป จริสฺสสีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        อถ  นาล (๑) คนฺตฺวา  ชีวิตุกาโมสีติ  จาปาย  วุตฺโต  อาห   
ปกฺกมิสฺส ฺจ นาลาโต  โกธ  นาลาย  วจฺฉตีติ  โก  อิธ  นาลาย   
วสิสฺสติ  นาลาโตว  อห  ปกฺกมิสฺสาเมว ฯ  โส  ห ิ ตสฺส  
ชาตคาโม  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ  โส  จ  มคธรฏเ   
โพธิมณฺฑสฺส  อาสนฺนปเทเส  ต  สนธฺาย  วุตฺต ฯ พนฺธนฺตี  
อิตฺถิรูเปน สมเณ  ธมฺมชวิีโนติ  จาเป  ตฺว  ธมฺเมน ชีวนฺเต ธมฺมิเก  
ปพฺพชิเต อตฺตโน อิตฺถิรูเปน  อิตฺถิกุตฺตากปฺเปหิ  พนฺธนฺตี  
ติฏสิ ฯ เยนาห อิทานิ อีทิโส ชาโต ตสฺมา ต ปริจฺจชามีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  วุตฺเต  จาปา  ต  นิวตฺเตตุกามา เอหิ กาฬาติ  
คาถมาห ฯ ตสฺสตฺโถ  กาฬวณฺณตาย  กาฬ  อุปก  เอหิ  
นิวตฺตสฺสุ  มา  ปกฺกมิ  ปพฺุเพ  วิย  กาเม  ปริภุ ฺช  อห   
จ  เย จ เม สนฺติ าตกา เต สพฺเพว ตุยฺห มา (๒)  
ปกฺกมิตุกามตาย  วสีกตา วสวตฺติโน กตาติ ฯ  ต  สตฺุวา  
อุปโก  เอตฺโต  จาเปติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ จาเปติ อาลปน ฯ (๓) 
# ๑. ม. นาฬ ฯ  ๒. สี. อิมาย ฯ ๓. ม.  จาเป  ฯ  
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จาปสทิสองฺคลฏ ิตาย  (๑)  หิ  สา  จาปาติ  นาม  ลภิ ตสฺมา  
จาปาติ วุจฺจติ ฯ ตฺว จาเป  ยถา  ภาสสิ  อิทานิ  ยาทิส  
กเถสิ  อิโต  จตุพฺภาคเมว  ปยสมุทาจาร  กเรยฺยาสิ ฯ  ตยิ  
รตฺตสฺส  ราคาภิภูตสฺส  ปุริสสฺส  โอฬาร  วต  ต  สยิา  อห  
ปเนตรหิ ตยิ กาเมสุ จ วิรตฺโต ตสฺมา จาปาย วจเน  
น ติฏามีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        ปุน  จาปา  อตฺตนิ  ตสฺส  อาสตฺตึ  อุปฺปาเทตุกามา   
กาฬงฺคินินฺติ  อาทิมาห ฯ ตตฺถ  กาฬาติ  ตสฺสาลปน ฯ  
องฺคินินฺติ องฺคลฏ ิสมฺปนฺน ฯ อิวาติ อุปมาย นิปาโต ฯ  
ตกฺการึ  ปุปผิฺต  คิริมุทฺธนีติ ปพฺพตมุทฺธนิ  ิต สุปุปฺผิตทาลิม- 
ลฏ ึ  วิย ฯ อุกฺกาคารินฺติ  จ  เกจิ  ปนฺติ  องฺคตฺถิลฏ ึ (๔) วิยาติ  
อตฺโถ ฯ คิรมิุทฺธนีติ  จ อิท เกนจิ อนุปหตโสภตาทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ เกจิ กาลิงฺคินินฺติ(๕) ปา  วตฺวา  ตสฺส  กุมภฺณฺฑลตา- 
สทิสนฺติ อตฺถ วทนฺติ ฯ ผุลฺล ทาลิมลฏ ึวาติ ปุปฺผิต   
พีชปูรลต  วิย ฯ  อนฺโตทเีปว  ปาฏลินติฺ  ทีปกพฺภนฺตเร (๖) ปุปฺผิต- 
ปาฏลิรุกฺข  วิย  ทีปคฺคหณ ฺเจตฺถ โสภาปาฏิหาริยทสฺสนตฺถเมว ฯ   
        หริจนฺทนลิตฺตงฺคินฺติ โลหิตจนฺทเนน อนุลิตฺตสพฺพงฺคึ ฯ  
กาสิกุตฺตมธารินินฺติ อุตฺตมกาสิกวตฺถธร ฯ  ต  มนติฺ  ตาทิส  
# ๑. ส.ี องฺกลฏ ิตาย ฯ  ๒. สี. สุปุปฺผิตคณิกาฬิกลฏ ึ ฯ 
# ๓. ส.ี อุกฺกาหารินฺติ ฯ ๔ สี. อคฺคิลฏ ึ ฯ  ๕. ส.ี กกฺการินฺติ  ฯ 
# ๖. ส.ี ทีปกสฺสนฺตเร  ฯ  
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ม ฯ รูปวตึ สนฺตินฺติ รูปสมฺปนฺน สมาน ฯ กสฺส  โอหาย  
คจฺฉสีติ  กสสฺ  นาม  สตฺตสฺส  กสฺส  วา  เหตุโน  เกน  การเณน   
โอหาย ปหาย ปริจฺจชิตฺวา คจฺฉสิ ฯ   
        อิโต  ปรมฺป  เตส  วจนปฏิวจนคาถา ว  เปตฺวา  
ปริโยสาเน  ติสฺโส คาถา ฯ  ตตฺถ  สากณิุโกวาติ  สกุณลุทฺโท  
วิย ฯ  อาหริเมน  รูเปนาติ  เกสมณฺฑนาทินา  สรีรชคฺคเนน  
เจว  วตฺถาภรณาทินา  จ  อภิสงฺขาริเกน  รูเปน  วณฺเณน  
กิตฺติเมน  จาตุริเยนาติ  อตฺโถ ฯ  น  ม ตฺว พาธยิสฺสสีติ  
ปุพฺเพ วิย อิทานิ ม ตฺว พาธิตุ น สกฺขิสฺสสิ ฯ  ปุตฺตผลนฺติ   
ปุตฺตสงฺขาต  ผล  ปุตฺตปสโว ฯ  
        สปฺป ฺาติ  ป ฺวนฺโต สสาเร อาทีนววิภาวินิยา  
ป ฺาย  สมนฺนาคตาติ  อธิปฺปาโย ฯ  เต  หิ  อปฺป  วา  มหนฺต  
วา  าติปริวฏฏ  โภคกฺขนฺธ  วา  ปหาย  ปพฺพชนฺติ ฯ  เตนาห   
ปพฺพชนฺติ มหาวีรา นาโค  เฉตฺวาว  พนฺธนนฺติ  อยพนฺธน  
วิย  หตฺถินาโค  คิหิพนฺธน  ฉินฺทิตฺวา มหาวีริยาว ปพฺพชนฺติ  
น นิหีนวีริยาติ อตฺโถ ฯ   
        ทณฺเฑนาติ  เยน เกนจิ ทณฺเฑน ฯ ฉุริกายาติ ขุเรน (๑)ฯ  
ภูมิยว นิสุมฺเภยฺยนฺติ ปวิย  ปาเตตฺวา  โปถนวิชชฺนาทินา   
วิพาธิสฺสามิ ฯ  ปุตฺตโสกา  น  คจฺฉสีติ ปุตฺตโสกนิมิตฺต น  
# ๑ สี. ขุริยา ฯ   
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คจฺฉิสฺสสิ ฯ   
        ปทาหิสีติ  ทสฺสสิ ฯ ปุตฺตกตฺเตติ ปุตฺตการณา ฯ ชมฺมีติ  
ตสฺสา อาลปน ลามเกติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ ตสฺส คมน อนุชานิตฺวา คมนฏาน ชานิตุ  
หนฺท โขติ คาถมาห ฯ   
        อิตโร  ปุพฺเพ อห อนิยฺยานิก สาสน ปคฺคยฺห  
อฏาสึ อิทานิ ปน นิยฺยานิเก อนนฺตชินสฺส  สาสเน   
าตุกาโม  ตสฺมา  ตสฺส  สนฺติก  คมิสสฺามีติ  ทสฺเสนฺโต  
อหุมฺหาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  คณิโนติ  คณธรา ฯ  อสฺสมณาติ  น   
สมิตปาปา ฯ  สมณมานิโนติ  สมิตปาปาติ  เอว  ส ฺ ิโน ฯ  
วิจริมฺหาติ ปูรณาทีสุ อตฺตาน ปกฺขิปตฺวา วทติ ฯ   
        เนร ฺชร  ปตีติ  เนร ฺชราย  นทยิา  สมีเป  ตสฺสา  
ตีเร ฯ พุทฺโธติ อภิสมฺโพธึ ปตฺโต  อภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ธมฺม   
เทเสนฺโต  สพฺพกาล  ภควา  ตตฺเถว  วสีติ  อธิปฺปาเยน วทติ ฯ   
        วนฺทน  ทานิ  เม  วชชฺาสีติ  มม  วนฺทน  วเทยฺยาสิ  
มม  วจเนน โลกนาถ  อนุตฺตร  วเทยฺยาสีติ อตฺโถ ฯ ปทกฺขิณ ฺจ  
กตฺวาน อาทิเสยฺยาสิ ทกฺขิณนฺติ พุทฺธ ภควนฺต ติกฺขตฺตุ  
ปทกฺขิณ กตฺวาป จตูสุ ทิสาสุ (๑) วนฺทิตฺวา ตโต ปุ ฺโต  
มยฺห ปตฺติทาน เทนฺโต ปทกฺขิณ อาทิเสยฺยาสิ พุทฺธคุณาน  
สุตปุพฺพตฺตา เหตุสมฺปนฺนตาย จ  เอว  วทติ ฯ  เอต  โข   
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ลพฺภ  อเมฺหหีติ  เอต  ปทกฺขิณกรณ  ปุ ฺ  อเมฺหหิ ตว  
ทาตุ  สกฺกา  น  นิวตฺตน ปุพฺเพ วิย กามูปโภโค จ น  
สกฺกาติ อธิปฺปาโย ฯ  เต วชฺชนฺติ ตว วนฺทน วชฺช วกฺขามิ ฯ   
        โสติ กาโฬ ฯ อทฺทสาสีติ อทกฺขิ ฯ   
        สตฺถุเทสนาย  สจฺจกถาย  ปธานตฺตา  ตพฺพินิมุตฺตาย  
อภาวโต  ทุกฺขนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                จาปาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สุนฺทรีเถรคีาถาวณฺณนา   
        เปตานิ โภติ ปุตฺตานีติอาทิกา สุนฺทริยา เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อิโต  เอกตึสกปฺเป  เวสฺสภุสฺส 
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เอกทิวส   
สตฺถาร  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานสา ภิกฺข  
ทตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิ ฯ (๑) สตฺถา ตสฺสา จิตฺตปฺปสาท ตฺวา  
อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ  สา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตาวตึเส   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  
ตโต  จุตา  อปราปร  สุคตีสุเยว สสรนฺตี ปริปกฺกาณา  
หุตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  พาราณสิย  สชุาตสฺส นาม   
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พฺราหฺมณสฺส ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ  ตสฺสา  รูปสมฺปตฺติ  
สุนฺทรีติ  นาม  อโหส ิ วยปฺปตฺตกาเล  จสฺสา กนิฏภาตา  
กาลมกาสิ ฯ  อถสฺสา  ปตา  ปุตฺตโสเกน  อภิภูโต  ตตฺถ  ตตฺถ  
วิจรนฺโต  วาสิฏ ิตฺเถริยา  สมาคนฺตฺวา  ต  โสกวิโนทนการณ   
ปุจฺฉนฺโต  เปตานิ  โภติ  ปุตฺตานีติ  อาทิกา  เทฺว  คาถา  
อภาสิ ฯ  เถร ีต โสกาภิภูต ตฺวา โสก วิโนเทตุกามา  
พหูนิ  ปุตฺตธีตานีติอาทิกา  เทฺว  คาถา  วตฺวา  อตฺตโน  
อโสกภาว กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  ต  กถ  ตฺว  อยฺเย  
เอว  อโสกา  ชาตาติ  อาห ฯ ตสฺส  เถรี รตนตฺตยสฺส  
คุเณ วณฺเณสิ ฯ (๑)   
        อถ  พฺราหฺมโณ  กุหึ  สตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิทานิ  
มิถิลาย วิหรตีติ ต สุตฺวา  ตาวเทว  รถ  โยเชตฺวา  รเถน  มิถลิ  
คนฺตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา  สมฺโมทนีย  กถ  
กตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  ตสฺส สตฺถา ธมฺม เทเสสิ ฯ โส  
ธมฺม  สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา  
ฆเฏนฺโต วายมนฺโต ตติยทิวเส  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  สารถิ  
รถ  อาทาย พาราณสึ คนฺตฺวา พฺราหฺมณิยา ต  ปวตฺตึ  
อาโรเจสิ ฯ สุนฺทรีป  อตฺตโน ปตุ ปพฺพชิตภาว สุตฺวา อมฺม  
อหมฺป ปพฺพชิสฺสามีติ  มาตร  อาปุจฺฉิ ฯ  มาตา  (๒) ย อิมสฺมึ   
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เคเห โภคชาต สพฺพนฺต  ตุยฺห  สนฺตก  ตฺว  อิมสฺส กุลสฺส  
ทายาทิกา ปฏิปชชฺ อิม สพฺพโภค ปริภุ ฺช มา  ปพฺพชีติ  
อาห ฯ  สา  น  มยฺห  โภเคหิ  อตฺโถ  ปพฺพชิสฺสาเมวาห  
อมฺมาติ  มาตร  อนชุานาเปตฺวา  มหตึ  สมฺปตฺตึ  เขฬปณฺฑ   
วิย  ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชิ ฯ ปพฺพชิตฺวา  จ  สิกฺขมานาเยว  หุตฺวา   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ฆเฏนฺตี  วายมนฺตี เหตุสมฺปนฺนตาย  
าณสฺส  ปริปาก  คตตฺตา  สห  ปฏิสมภิฺทาหิ  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปณฺฑปาต จรนฺตสฺส  เวสฺสภุสฺส มเหสิโน   
                กฏจฺฉุภิกฺขมุคฺคยฺห  พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ   
                ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ  เวสฺสภู โลกนายโก   
                วีถยิ สณฺ ิโต สตฺถา  อกา เม อนุโมทน ฯ   
                กฏจฺฉุภิกฺข ทตฺวาน  ตาวตึส คมิสฺสสิ   
                ฉตฺตึสเทวราชูน  มเหสิตฺต กริสฺสสิ ฯ   
                ป ฺาส จกฺกวตฺตีน  มเหสิตฺต กริสฺสสิ   
                มนสา ปตฺถิต สพฺพ  ปฏลิจฺฉสิ สพฺพทา ฯ   
                สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน  ปพฺพชิสฺสสิ กิ ฺจนา   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย  นิพฺพายิสฺสสินาสวา ฯ   
                อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ  เวสฺสภู โลกนายโก   
                นภ อพฺภุคฺคมี ธีโร  หสราชาว อมฺพเร ฯ   
# ๑  ปาลิย นตฺถิ ฯ  
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                สทุินฺน เม ทาน วร  สุยิฏา ยาคสมฺปทา   
                กฏจฺฉุภิกฺข ทตฺวาน  ปตฺตาห อจล ปท ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป  ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ  ภิกฺขาทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา ผลสุเขน นิพฺพานสุเขน จ วิหรนฺติ  
อปรภาเค สตฺถุ ปุรโตป สีหนาท  นทิสฺสามีติ  อุปชฺฌาย  
อาปุจฺฉิตฺวา พาราณสิโต นิกฺขมิตฺวา สมฺพหุลาหิ ภิกฺขุนีหิ  
สทฺธึ  อนุกฺกเมน  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา  
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต   ิตา  สตฺถารา กตปฏิสนฺถารา  
สตฺถุ โอรสธตุีภาวาทิวิภาวเนน  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ  อถสฺสา  
มาตร  อาทึ  กตฺวา  สพฺโพ  าติคโณ  ปรชิโน  จ  ปพฺพชิ ฯ  
สา  อปรภาเค  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปตรา  วุตฺตคาถ  
อาทึ กตฺวา อุทานวเสน   
        [๔๗๐] เปตานิ โภติ ปุตฺตานิ  ขาทมานา ตุว ปุเร   
                ตุว ทิวา จ รตฺโต จ  อตีว ปรติปฺปสิ ฯ   
                สาชฺช สพฺพานิ ขาทิตฺวา  สตปุตฺตานิ พฺราหฺมณี   
                วาสิฏ ิ เกน วณฺเณน  น พาฬฺห ปริตปฺปสิ ฯ   
                พหูนิ ปุตฺตสตานิ  าติสงฺฆสตานิ จ   
                ขาทิตานิ อตีตเส  มม ตุยฺห ฺจ พฺราหฺมณ ฯ    
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                สาห นิสฺสรณ ตฺวา  ชาติยา มรณสฺส จ   
                น โสจามิ น โรทามิ  น จาป ปริตปฺปยึ ฯ   
                อพฺภุต วต วาสิฏ ิ  วาจ ภาสสิ เอทิสึ   
                กสฺส ตฺว ธมฺมม ฺาย  คิร ภาสสิ เอทิสึ ฯ   
                เอส พฺราหฺมณ สมพฺุทฺโธ  นคร มิถลิ ปติ   
                สพฺพทุกฺขปฺปหานาย  ธมฺม เทเสสิ ปาณิน ฯ   
                ตสฺส พฺรหฺเม อรหโต  ธมมฺ สุตฺวา นิรูปธึ   
                ตตฺถ วิ ฺาตสทฺธมฺมา  ปตฺุตโสก พฺยปานุทึ ฯ   
                โส อหมฺป คมิสฺสามิ  นคร มิถิล ปติ   
                อปฺเปว ม โส ภควา  สพฺพทุกฺขา ปโมจเย ฯ   
                อทฺทส พฺราหฺมโณ พุทฺธ  วิปฺปมุตฺต นิรูปธึ   
                สวฺสฺส ธมฺมมเทเสสิ  มุนิ ทกฺุขสฺส ปารคู ฯ   
                ทกฺุข ทุกฺขสมุปฺปาท  ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม   
                อรยิฏงฺคิก มคฺค  ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
                ตตฺถ วิ ฺาตสทฺธมฺโม  ปพฺพชฺช สมโรจยิ   
                สชุาโต ตีหิ รตฺตีหิ  ติสฺโส วิชฺชา อผสฺสย ิฯ   
                เอหิ สารถิ คจฺฉาหิ  รถ นิยยฺาทยาหิม   
                อาโรคฺย พฺราหฺมณึ วชฺช  ปพฺพชิ ทานิ พฺราหฺมโณ   
                สชุาโต ตีหิ รตฺตีหิ  ติสฺโส วิชฺชา อผสฺสย ิฯ    
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                ตโต จ รถมาทาย  สหสฺส ฺจาป สารถิ   
                อาโรคฺย พฺราหฺมณึโวจ  ปพฺพชิ ทานิ พฺราหฺมโณ   
                สชุาโต ตีหิ รตฺตีหิ  ติสฺโส วิชฺชา อผสฺสย ิฯ   
                เอต ฺจาห(๑) อสฺสรถ  สหสฺส ฺจาป สารถิ   
                เตวิชฺช พฺราหฺมณ สุตฺวา  ปุณฺณปตฺต ททามิ เต ฯ   
                ตุเยฺหว โหตฺวสฺสรโถ  สหสฺส ฺจาป พฺราหฺมณิ   
                อหมฺป ปพฺพชสิฺสามิ  วรป ฺสฺส สนฺติเก ฯ   
                        หตฺถิ(๒) ควสฺส มณิกุณฺฑล ฺจ   
                        ผีต ฺจิม เคหวิคต(๓) ปหาย   
                ปตา ปพฺพชิโต ตุยฺห  ภุ ฺช โภคานิ สุนฺทรี   
                ตุว ทายาทิกา กุเล ฯ   
                        หตฺถิ(๒) ควสฺส มณิกุณฺฑล ฺจ   
                        รมฺม ฺจิม เคหวิคต(๓)  ปหาย   
                ปตา ปพฺพชิโต มยฺห  ปุตฺตโสเกน อฏฏโิต   
                อหมฺป ปพฺพชสิฺสามิ  ภาตุโสเกน อฏฏิตา ฯ   
                โส เต อิชฺฌตุ สงฺกปฺโป  ย ตฺว ปตฺเถสิ สุนฺทรี   
                อุตฺติฏปณฺโฑ อุ ฺโฉ จ  ปสุกูล ฺจ จีวร   
                เอตานิ อภิสมฺโภนฺตี  ปรโลเก อนาสวา ฯ   
                สกิฺขมานาย เม อยฺเย  ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ  ยตฺถ เม วุสิต ปุเร ฯ    
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                ตุว นิสฺสาย กลยฺาณิ  เถริ สงฺฆสฺส โสภเณ 
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                อนุชานาหิ เม อยฺเย  อิจฺเฉ สาวตฺถึ(๑) คนฺตเว   
                สหีนาท นทิสฺสามิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก ฯ   
                ปสฺส สุนฺทริ สตฺถาร  เหมวณฺณ หริตฺตจ   
                อทนฺตาน ทเมตาร  สมฺพุทฺธมกุโตภย ฯ   
                ปสฺส สุนฺทิรมายนฺตึ  วิปฺปมุตฺต นิรูปธึ   
                วีตราค วิสยุตฺต  กตกิจฺจ อนาสว ฯ   
                พาราณสิโต นิกขฺมฺม  ตว สนติฺกมาคตา   
                สาวิกา เต มหาวีร  ปาเท วนฺทติ สุนฺทรี ฯ   
                ตุว พุทฺโธ ตุว สตฺถา  ตุยฺห ธตีามฺหิ พฺราหฺมณ   
                โอรสา มุขโต ชาตา  กตกิจฺจา อนาสวา ฯ   
                ตสฺสา เต สฺวาคต ภทฺเท  ตโต เต อทุราคต   
                เอว หิ ทนฺตา อายนฺติ  สตฺถุ ปาทานิ วนฺทิกา   
                วีตราคา วิสยุตฺตา  กตกิจฺจา อนาสวาติ   
อิมา คาถา ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
        ตตฺถ เปตานีติ มตานิ ฯ โภตีติ ต อาลปติ ฯ ปตฺุตานีติ  
ลิงฺควิปลฺลาเสน วุตฺต เปเต  ปุตฺเตติ  อตฺโถ ฯ  เอโก  เอว  
จ  ตสฺสา  ปตฺุโต  มโต  พฺราหฺมโณ  ปน  จิรกาล  อย   
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โสเกน  อฏฏา  หุตฺวา  วิจริ  พหู  ม ฺเ อิมิสฺสา ปุตฺตา  
มตาติ เอวส ฺ ี  หุตฺวา  พหุวจเนนาห ฯ  ตถา  จ  สาชฺช  
สพฺพานิ ขาทิตฺวา สตปุตฺตานีติ ฯ ขาทมานาติ  โลกโวหารวเสน   
ขขสนวจนเมต ฯ  โลเก  หิ  ยสฺสา  อิตฺถิยา ชาตชาตา  ปุตฺตา  
มรนฺติ  ต  ครหนฺตา  ปุตฺตขาทินีติอาทึ วทนฺติ ฯ อตีวาติ อติวิย  
ภุส ฯ ปริตปฺปสีติ  สนฺตปฺปสิ  ปุเรติ  โยชนา ฯ  อย  เหตฺถ  
สงฺเขปตฺโถ โภติ วาสิฏ ิ ปุพฺเพ  ตฺว  มตปุตฺตา  หุตฺวา  โสจนฺตี   
ปริเทวนฺตี  อติวิย  โสกาย สมปฺปตา (๑) คามนิคมราชธานิโย  
อาหิณฺฑสิ ฯ   
        สาชชฺาติ  สา  อชฺช  สา  ตฺว  เอตรหิ  สพฺพานิ  สตปุตฺตานิ   
ขาทิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  สชฺชาติ วา ปาโ ฯ เกน วณฺเณนาติ  
เกน การเณน ฯ   
        ขาทิตานีติ  เถรีป  พฺราหฺมเณน วุตฺตปริยาเยน  วทติ ฯ  
ขาทิตานิ วา พฺยคฺฆทีปวิฬาราทิชาติโย  สนฺธาเยวมาห ฯ  
อตีตเสติ  อตีตโกฏาเส  อติกฺกนฺตภเวสูติ อตฺโถ ฯ มม  
ตุยฺห ฺจาติ มยา จ ตยา จ ฯ   
        นิสฺสรณ  ตฺวาติ  ชาติยา  มรณสฺส  จาติ  ชาติชรา- 
มรณาน  นิสสฺรณภูต  นิพฺพาน  มคฺคาเณน ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฯ   
น  จาห  ปรติปฺปามีติ(๒) น ปริตุปายาสึ อห อุปายาส  
# ๑. โสกสมปฺปตา ฯ  ๒. ม. ปริตปฺปย ึฯ  
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นาปชฺชินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อพฺภุต วตาติ อจฺฉริย วต ฯ ต หิ อพฺภุต ปุพฺเพ อภูต  
อพฺภุตนฺติ วุจฺจติ ฯ เอทิสินฺติ  เอวรูป  น โสจามิ น โรทามิ  
น จาป ปริตปฺปยินฺติ เอว โสจนาทีน อภาวทีปนิวาจ (๑)ฯ  
กสฺส  ตฺว  ธมฺมม ฺายาติ  เกวล  ยถา(๒)  เอทิโส  ธมฺโม  ลทฺธุ  
น  สกฺกา  ตสฺมา  กสฺส  นาม  สตฺถุโน ธมฺม ฺาย คิร   
วาจ  (๓)ภาสสิ เอทิสนฺติ สตฺถาร สาสน ฺจ ปุจฺฉติ ฯ   
        นิรูปธนิฺติ  นิทฺทุกฺข ฯ  วิ ฺาตสทฺธมฺมาติ  ปฏิวิทฺธ  อรยิ- 
สจฺจธมฺมา ฯ พฺยปานุทินฺติ นีหรึ ปชหึ ฯ   
        วิปฺปมุตฺตนฺติ  สพฺพโส  วิมุตฺต  สพฺพกิเลเสหิ  สพฺพภเวหิ  จ  
วิสยุตฺต ฯ สฺวสฺสาติ โส สมฺมาสมฺพุทฺโธ อสฺส พฺราหฺมณสฺส ฯ   
        ตตฺถาติ ตสฺส จตุสจฺจธมฺมเทสนาย (๔)ฯ   
        รถ นิยฺยาทยาหิมนฺติ อิม รถ พฺราหฺมณิยา นิยฺยาเทหิ ฯ  
สหสฺส ฺจาปติ  มคฺคปริพฺพยตฺถ  นีต  กหาปณสหสฺส ฺจาป  
อาทาย นิยฺยาเทหีติ โยชนา ฯ   
        อสฺสรถนฺติ อสฺสยุตฺต รถ ฯ  
        ปุณฺณปตฺตนฺติ ตุฏ ิทาน ฯ   
        เอว  พฺราหฺมณิยา  ตุฏ ิทาเน  ทิยฺยมาเน ต   
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อสมฺปฏิจฺฉนฺโต สารถ ิตุเยฺหว โหตูติ  คาถ  วตฺวา  สตฺถุ  
สนฺติเกเยว  คนฺตฺวา ปพฺพชิ ฯ ปพฺพชเิต ปน สารถมิฺหิ  
พฺราหฺมณี  อตฺตโน  ธีตร  สุนฺทรึ  อามนฺเตตฺวา  ฆราวาเส  
นิโยเชนฺตี  หตฺถี ควสฺสนฺติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  หตฺถีติ  หตฺถโิน ฯ  
ควสฺสนฺติ  คาโว  จ  อสฺสา  จ ฯ  มณิกณฺุฑล ฺจาติ  มณิ  จ  
กุณฺฑลานิ  จ ฯ  ผีต ฺจิม  คหวิภว ปหายาติ อิม หตฺถ-ิ 
อาทิปฺปเภท  ยถาวุตฺต  อวุตฺต ฺจ  เขตฺตวตฺถุหิร ฺสุวณฺณาทิเภท  
ผีต ปหูต ฺจ คหวิภว  เคหูปกรณ  อ ฺ ฺจ  ทาสิทาสาทิก  
สพฺพ  ปหาย  ตว  ปตา  ปพฺพชิโต ฯ ภุ ฺช  โภคานิ  สุนฺทรีติ  
สุนฺทริ  ตฺว  อิเม  โภเค  ภุ ฺชสฺสุ ฯ  ตุว ทายาทิกา กุเลติ  
ตุว หิ อิมสฺมึ กุเล ทายชฺชารหาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  สุนฺทรี  อตฺตโน  เนกฺขมฺมชฺฌาสย ปกาเสนฺติ  
หตฺถีควสฺสนฺติ  อาทิมาห ฯ   
        อถ  น  มาตา  เนกฺขมฺเมเยว  นิโยเชนฺตี  โส  เต  อิชฺฌตูติ- 
อาทินา  (๒)  ทิยทฺฒคาถมาห ฯ  ตตฺถ  ย  ตฺว ปตฺเถสิ สุนฺทรีติ  
สุนฺทริ ตฺว อิทานิ ย ปตฺเถสิ อากงฺขสิ ฯ โส ตว ปพฺพชฺชาย  
สงฺกปฺโป ปพฺพชฺชาย ฉนฺโท อิชฺฌตุ อนนฺตราเยน สิชฺฌตุ ฯ  
อุตฺติฏปณฺโฑติ  ฆเร  ฆเร  ปติฏ ิตฺวา  ลทฺธพฺพภิกฺขาปณฺโฑ ฯ อุ ฺโฉติ ตทตฺถ ฆรปฏิปาติ
ยา  อาหิณฺฑน  อุทฺทิสฺส  าน ฺจ ฯ (๓) 
#๑. ม. คหวิภว ฯ ๒. ส.ี อาทิก ฯ ๓. ยุ. อาหิณฺฑนฺตา อุตฺติฏาน ฺจฯ  
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เอตานีติ  อุตฺติฏปณฺฑาทีนิ ฯ อภิสมโฺภนฺตีติ อนิพฺพินฺนรูปา  
ชงฺฆพล นิสสฺาย อภิสมฺภวนฺตี สาเธนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อถ สุนทฺรี สาธุ อมฺมาติ มาตุยา ปฏิสฺสุณิตฺวา  
นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขุนุปสฺสย คนฺตฺวา  สิกฺขมานาเยว  สมานา  ติสฺโส  
วิชฺชา  สจฺฉิกตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก คมิสฺสามีติ  อุปชฺฌาย  
อาโรเจตฺวา ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สาวตฺถึ อคมาสิ ฯ เตน วุตฺต  
สิกฺขมานาย  เม  อยฺเยติอาทิ ฯ  ตตฺถ สกิฺขมานาย เมติ  
สิกฺขมานาย สมานาย มยา ฯ  อยฺเยติ อตฺตโน อุปชฌฺาย  
อาลปติ ฯ   
        ตุว  นิสสฺาย  กลฺยาณิ  เถริ  สงฺฆสฺส  โสภเนติ  ภิกฺขุนิสงฺเฆ  
วุฑฺฒตรภาเวน ถิรคุณโยเคน  จ  สงฺฆตฺเถริ  โสภเนหิ  สีลาทีห ิ  
สมนฺนาคตตฺตา  โสภเน  กลฺยาณิ  กลยฺาณมิตฺเต  อยฺเย  ต  
นิสฺสาย  มยา  ติสฺโส  วิชชฺา  อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส  
สาสนนฺติ โยชนา ฯ   
        อิจฺเฉติ  อิจฺฉามิ ฯ  สาวตฺถิ  คนฺตเวติ สาวตฺถึ คนฺตุ ฯ  
สีหนาท นทิสฺสามีติ อ ฺพฺยากรณเมว สนฺธายาห ฯ   
        อถ  สุนทฺรี  อนุกกฺเมน  สาวตฺถึ คนฺตฺวา วิหาร  
ปวิสิตฺวา สตฺถาร ธมฺมาสเน นิสินฺน  ทสิฺวา  อุฬารปติโสมนสฺส  
ปฏิสเวทยมานา  อตฺตานเมว  อาลปนฺตี  อาห ปสฺส  สุนฺทรีติ ฯ   
เหมวณฺณนฺติ  สุวณฺณวณฺณ ฯ  หริตฺตจนฺติ  กา ฺจนสนฺนิภตฺตจ ฯ   
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เอตฺถ  จ  ภควา  ปตวณฺเณน  สุวณฺณวณฺโณติ  วุจฺจติ ฯ  
อถโข  สมฺมเทว  ฆสิตฺวา ชาติหิงฺคุลเกน  อนุลิมฺปตฺวา   
สุปริมชฺชิตกา ฺจนาทาสสนฺนิโภติ  ทสฺเสตุ เหมวณฺณนฺติ วตฺวา  
หริตฺตจนฺติ วุตฺต ฯ   
        ปสฺส  สุนฺทริมายนฺตินฺติ  ต  สุนทฺรึ  นามิก  ม  ภควา  
อาคจฺฉนฺตึ ปสฺส ฯ วิปฺปมตฺุตนฺติอาทินา อ ฺ พฺยากโรนฺตี  
ปติวิปฺผารวเสน วทติ ฯ  กุโต  ปน  อาคตา  กตฺถ  จ  อาคตา  
กีทิสา  จาย  สุนฺทรีติ อาสงฺกนฺตาน  อาสงฺก (๑) นิวตฺเตตุ  
พาราณสิโตติ  คาถ  วตฺวา  ตตฺถ  สาวิกา จาติ วุตฺตมตฺถ  
ปากฏตร  กาตุ  ตุว  พุทฺโธติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  อิมสฺมึ  
สเทวเก  โลเก  ตุวเมเวโก  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิก- 
ปรมตฺเถหิ  ยถารห  อนุสาสนโต ตุว  เม  สตฺถา  อห ฺจ   
ขีณาสวพฺราหฺมณี  ภควา  ตุยฺห  อุเร วายาม (๒) ชนิตาภิชาติตาย  
โอรสา  มุขโต  ปวตฺตธมฺมโฆเสน  สาสนสฺส  จ  ปมุขภูเตน   
อริยมคฺเคน  ชาตตฺตา  มุขโต  ชาตา  นิฏ ิตปริ ฺาตาทิกรณียตาย   
กตกิจฺจา  สพฺพโส  อาสวาน  เขปตตฺตา อนาสวาติ ฯ   
        อถสฺสา  สตฺถา  อาคมน  อภินนฺทนฺโต  ตสฺสา  เต  
สฺวาคตนฺติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยา  ตฺว  มยา  อธิคตธมฺม   
ยาถาวโต  อธิคจฺฉิ ฯ  ตสฺสา  เต  ภทฺเท  สุนฺทร ิ อิธ  มม   
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สนฺติเก  อาคต  อาคมน  สุอาคต ฯ  ตโต  เอว  ต  อทุราคต   
น  ทุราคต  โหติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  เอว  หิ  ทนฺตา อายนฺตีติ  
ยถา ตฺว สุนทฺริ เอว  ห ิ อุตฺตเมน  อริยมคฺคทมเถน  
ทนฺตา  ตโต  เอว  สพฺพธิ วีตราคา สพฺเพสมฺป  สโยชนาน   
สมุจฺฉินฺนตฺตา  วิสยุตฺตา  กตกิจฺจา  อนาสวา  สตฺถุ  ปาทาน  
วนฺทิกา อาคจฺฉนฺติ ตสฺมา ตสฺสา เต สฺวาคต อทุราคตนฺติ  
โยชนา ฯ   
                สนฺุทรีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                สภุากมฺมารธีตุเถรีคาถาวณฺณนา   
        ทหราหนฺติอาทิกา สุภาย กมฺมารธีตาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  อนุกฺกเมน  สมฺภาวิตกุสลมูลา (๑) 
อุปจิตวิโมกฺขสมฺภารา  สุคตีสุเยว สสรนฺตี ปริปกฺกาณา หุตฺวา  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห อ ฺตรสฺส สุวณฺณการสฺส  
ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  รูปสมฺปตฺติโสภาย สุภาติสฺสา นาม  
อโหสิ ฯ สา อนุกฺกเมน วิ ฺ ุต  ปตฺตา  สตฺถ ุราชคหปฺปเวสเน  
สตฺถริ ส ฺชาตปฺปสาทา เอกทิวส ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา  
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา ตสฺสา อินฺทฺริยปริปาก  
ทิสฺวา อชฺฌาสยานุรูป  จตุสจฺจธมฺม  เทเสสิ ฯ  สา ตาวเทว   
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สหสฺสนยปฏิมณฺฑิเต โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ  สา  อปรภาเค  
ฆราวาเส  โทส  ทิสฺวา  มหาปชาปติยา โคตมิยา  สนฺติเก  
ปพฺพชิตฺวา ภิกฺขุนิสีเลสุ ปติฏ ิตา อุปริมคฺคตฺถาย ภาวน  
อนุยุ ฺชิ ฯ (๑) ต  าตกา  กาเลน  กาล  อุปสงฺกมิตฺวา  กาเมหิ   
นิมนฺเตนฺตา  ปหูตธน วิภวชาต ฺจ  ทสฺเสตฺวา  ปโลเภนฺติ ฯ  
สา  เตส  (๒) เอกทิวส อตฺตโน สนฺติก อุปคตาน ฆราวาเสสุ  
กาเมสุ  จ  อาทีนว  ปกาเสนฺตี  ทหราหนฺติอาทีหิ  จตุวีสติยา  
คาถาหิ  ธมฺม กเถตฺวา  เต  นิราเส  กตฺวา  วิสฺสชฺเชตฺวา  
วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺตี อินฺทฺริยานิ ปริโยเชนฺตี  ภาวน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ อรหตฺต ปน ปตฺวา   
        [๔๗๑] ทหราห สุทฺธวสนา  ย ปุเร ธมฺมมสฺสณึุ   
                ตสฺสา เม อปฺปมตฺตาย  สจฺจาภิสมโย อหุ ฯ   
                ตโตห สพฺพกาเมสุ  ภุส อรติมชฺฌค   
                สกฺกายสฺมึ ภย ทิสฺวา  เนกฺขมฺมสฺเสว  ปหเย ฯ   
                หตฺิวานาห าติคณ  ทาสกมฺมกรานิ จ   
                คามเขตฺตานิ ผีตานิ  รมณีเย ปโมทิเต ฯ   
                ปหายาห ปพฺพชิตา  สาปเตยฺยมนปฺปก   
                เอว สทฺธาย นิกฺขมฺม  สทฺธมฺเม สุปฺปเวทิเต ฯ    
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                น เม ต อสฺส  ปฏิรูป(๑)  อากิ ฺจ ฺ หิ ปตฺถเย   
                โย ชาตรูปรชต (๒)        เปตฺวา(๓) ปุนราคเม ฯ   
                รชต ชาตรูป วา  น โพธาย น สนฺติยา (๔)   
                เนต สมณสารุปฺป  น เอต อริยธน ฯ   
                โลภน มทน เจต  สโมหน(๕) รชพนฺธน (๖)  
                สาสงฺก พหุอายาส  นตฺถิ เจตฺถ ธุว  ิติ ฯ   
                เอตฺตาวตา (๗) ปมตฺตา จ  สงฺกิลิฏมนา นรา   
                อ ฺม ฺเน พฺยารุทฺธา  ปุถู กุพฺพนฺติ เมธค ฯ   
                วโธ พนฺโธ ปริเกฺลโส  ชานิ โสกปริทฺทโว   
                กาเมสุ อธิปนฺนาน  ทิสฺสเต พฺยสน พหุ ฯ   
                ต ม าตี อมิตฺตาว  กึ โว กาเมสุ ยุ ฺชถ   
                ชานาถ ม ปพฺพชิต  กาเมสุ ภยทสฺสินึ ฯ   
                น หิร ฺสุวณฺเณน  ปริกฺขียนฺติ อาสวา   
                อมิตฺตา วธกา กามา  สปตฺตา สลฺลพนฺธนา ฯ   
                ต ม าตี อมิตฺตาว  กึ โว กาเมสุ ยุ ฺชถ   
                ชานาถ ม ปพฺพชิต  มณฺฑ สงฺฆาฏิปารุต ฯ   
                อุตฺติฏปณฺโฑ อุ ฺโฉ จ  ปสุกูล ฺจ จีวร   
                เอต โข มม สารุปฺป  อนคารูปนิสฺสโย (๘)ฯ    
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                วนฺตา มเหสีหิ กามา  เย ทพฺิพา เย จ มานุสา   
                เขมฏาเน วิมุตฺตา เต  ปตฺตา เต อจล สุข ฯ   
                มาห กาเมหิ สงฺคจฺฉึ  เยสุ ตาณ น วิชชฺติ   
                อมิตฺตา วธกา กามา  อคฺคิขนฺธูปมา ทุขา ฯ   
                อปริสุทฺโธ(๑) เอโส สภโย  สวิฆาโต สกณฺฏโก   
                เคโธ สุวิสโม เจโส  มหนฺโต โมหนามุโข ฯ   
                อุปสคฺโค ภีมรูโป  กามา สปฺปสิรูปมา   
                เย พาลา อภินนฺทนฺติ  อนฺธภูตา ปุถุชฺชนา ฯ   
                กามสสคฺคสตฺตา หิ ชนา(๒)  พหู โลเก อวินฺทึสุ (๓)   
                ปริยนฺต นาภิชานนฺติ  ชาติยา มรณสฺส จ ฯ   
                ทคฺุคติคมน มคฺค  มนุสฺสา กามเหตุก   
                พหุ เว ปฏิปชชฺนฺติ  อตฺตโน โรคมาวห ฯ   
                เอว อมิตฺตชนนา  ตาปนา สงฺกิเลสิกา   
                โลกามิสา พนฺธนียา  กามา มรณพนฺธนา ฯ   
                อุมฺมาทนา อุลฺลปนา  กามา จิตฺตปฺปมาทิโน(๔)   
                สตฺตาน สงฺกิเลสาย  ขิปฺป มาเรน โอฑฺฑิต ฯ   
                อนนฺตาทีนวา กามา  พหุทุกฺขา มหาวิสา   
                อปฺปสฺสาทา รณกรา  สุกฺกปกฺขวิโสสนา ฯ    
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                สาห เอตาทิส หิตฺวา (๑)  พฺยสน กามเหตุก   
                น ต ปจฺจาคมิสฺสามิ  นิพฺพานาภิรตา สทา ฯ   
                รณ ตริตฺวา กามาน  สีติภาวาภิกงฺขินี   
                อปฺปมตฺตา วิหสฺสามิ  รตา สโยชนกฺขเย ฯ  
                อโสก วิรช เขม  อริยฏงฺคิก อุชุ   
                ต มคฺค อนุคจฺฉามิ  เยน ติณฺณา มเหสิโน ฯ   
                อิม ปสฺสถ ธมมฺฏ  สุภ กมมฺารธีตร   
                อเนช อุปสมฺปชฺช  รกฺุขมูลมฺหิ ฌายติ ฯ   
                อชฺชฏมี ปพฺพชิตา  สทฺธา สทฺธมฺมโสภนา   
                วินีตุปฺปลวณฺณาย  เตวิชฺชา มจฺจุหายินี ฯ   
                สาย ภุชิสฺสา อนณา  ภิกฺขุนี ภาวิตินฺทฺริยา   
                สพฺพโยควิสยุตฺตา  กตกิจฺจา อนาสวา ฯ   
                ต สกฺโก เทวสงฺเฆน  อุปสงฺกมฺม อิทฺธิยา   
                นมสฺสติ ภูตปติ  สุภ กมฺมารธีตรนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทหราห  สุทฺธวสนา  ย  ปุเร  ธมฺมมสฺสณิุนฺติ  ยสฺมา 
อห  ปุพฺเพ ทหรา  ตรุณี  เอว  สุทฺธวสนา  สุทฺธวตฺถนิวตฺถา   
อลงฺกตปฏิยตฺตา  สตฺถุ  สนฺติเก ธมฺม  อสฺโสสึ ฯ  ตสฺสา  เม   
อปฺปมตฺตาย  สจฺจาภิสมโย  อหูติ  ยสมฺา  จ  ตสฺสา  เม มยฺห  
ยถาสุตธมฺม ปจฺจเวกฺขิตฺวา อปฺปมตฺตาย อุปฏ ิตสติยา สีล   
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อธิฏหิตฺวา ภาวน  อนุยุ ฺชนฺติยาว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  
อภิสมโย อิท ทุกฺขนฺติอาทินา  นเยน ปฏิเวโธ อโหสิ ฯ   
        ตโตห  สพฺพกาเมสุ  ภุส  อรติมชฌฺคนฺติ  ตโต  เตน  
การเณน  สตฺถุ สนฺติเก  ธมฺมสฺส  สุตตฺตา  สจฺจาน ฺจ  
อภิสมิตตฺตา  มนุสฺเสสุ  ทพฺิเพสุ  จาติ  สพฺเพสุป กาเมสุ  ภุส  
อติวิย  อรตึ  อุกฺกณฺ ึ อธิคจฺฉึ ฯ สกฺกายสฺมึ อุปาทานกฺขนฺธ- 
ป ฺจเก ภย  สปฺปฏิภยภาว  าณจกฺขุนา  ทิสฺวา  เนกฺขมฺมสฺเสว  
ปพฺพชฺชาย นิพฺพานสฺเสว  ปหเย ปหยามิ ปตฺถยามิ ฯ   
        ทาสกมฺมกรานิ  จาติ  ทาเส  จ  กมฺมกเร  จ ฯ ลิงฺค- 
วิปลฺลาเสน เหต วุตฺต ฯ  คามเขตฺตานีติ  คาเม  จ  ปุพฺพณฺณา- 
ปรณฺณวิรุหนกฺเขตฺตานิ  จ  คามปริยาปนฺนานิ วา  เขตฺตานิ ฯ   
ผีตานีติ  สมิทฺธานิ ฯ  รมณีเยติ  มนุ ฺเ ฯ  ปโมทิเตติ ปมุทิเต (๑) ฯ  
โภคกฺขนฺเธ  หิตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ สาปเตยฺยนฺติ สนฺตก ธน  
มณิกรสุวณฺณกรรชตกราทิปริคฺคหวตฺถุ ฯ  อนปฺปกนฺติ  มหนฺต   
ปหายาติ โยชนา ฯ เอว สทฺธาย นิกฺขมฺมาติ หิตฺวานห  
าติคณนฺติอาทินา วุตฺตปฺปการ  มหนฺต าติปริวฏฏ มหนฺต  
โภคกฺขนฺธ ฺจ  ปหาย  กมมฺ  กมฺมผลานิ  รตนตฺตย ฺจาติ  
สทฺเธยฺยวตฺถุ สทฺธาย สททฺหิตฺวา ฆรโต  นิกฺขมฺม  สทฺธมฺเม   
สุปฺปเวทิเต สมฺมาสมฺพุทฺเธน สุฏ ุ ปเวทิเต อริยวินเย อห  
ปพฺพชิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ปมุทเน  ฯ  
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        เอว  ปพฺพชิตาย  ปน  น  เม  ต  อสฺส  ปฏริูป  ยทิท ฉฑฺฑิตาน  
กามาน ปจฺจาคมน ฯ  อากิ ฺจ ฺ  หิ  ปตฺถเยติ  อห  หิ   
อกิ ฺจนภาว อปริคฺคหภาวเมว ปตฺถยามิ ฯ  โย  ชาตรูปรชต  
ฉฑฺเฑตฺวา ปุนราคเมติ โย ปุคฺคโล สุวณฺณ หิร ฺ  อ ฺมฺป  
วา  กิ ฺจิ  ธนชาต  ฉฑฺเฑตฺวา  ปุน  ต  คเณฺหยฺย ฯ โส  
ปณฺฑิตาน อนฺตเร กถ สีส อุกฺขิเปยฺย ฯ   
        ยสฺมา  รชต  ชาตรูป  วา  น  โพธาย  น  สนฺติยา  น  
มคฺคาณาย  น  นิพฺพานาย  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  เนต  สมณ- 
สารุปฺปนฺติ เอต ชาตรูปรชตาทิปริคฺคหวตฺถุ ตสฺส  วา  ปริคฺคหน 
สมณสารุปฺป  น  โหติ ฯ  ตถา หิ วุตฺต น กปฺปติ สมณาน  
สกฺยปุตฺติยาน  ชาตรูปรชตนฺติอาทิ ฯ  น  เอต  อรยิทฺธนนฺติ  เอต  
ยถาวุตฺตปริคฺคหวตฺถุ  สทธฺาทิธน  วิย อริยธมฺมมยมฺป ธน น  
โหติ น อริยภาวาวหนโต ฯ เตนาห โลภนนฺติ  อาทึ ฯ   
        ตตฺถ  โลภนนฺติ  โลภุปฺปาทน ฯ  มทนนฺติ  มทาวห ฯ  
สโมหนนฺติ(๑) สมฺโมหชนน  ฯ  รชพนฺธนนฺติ(๒)  ราครชาทิส   
พนฺธน(๓) ฯ  เยน  ปริคฺคหิต  ตสฺส  อาสงฺกาวหตฺตา  สห อาสงฺกาย   
วตฺตตีติ  สาสงฺก  เยน  ปริคฺคหิต  ตสฺส  ยโต  กโุต  อาสงฺกาวหนฺติ  
อตฺโถ ฯ  พหุอายาสนฺติ สชฺชนรกฺขณาทิวเสน พหุปริสฺสม ฯ (๔)  
นตฺถิ เจตฺถ ธวุ  ิตีติ เอตสฺมึ ธเน (๕) ธวุภาโว จ  ิติภาโว   
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จ นตฺถิ จ ฺจลมนวฏ ิตเมวาติ (๑) อตฺโถ ฯ   
        เอตฺตาวตา  ปมตฺตา  จ  สงฺกิลฏมนา นราติ  เอตสฺมึ  
ธเน  รตฺตา  ส ฺชาตราคา  นรา  ทสกสุลธมฺเมสุ  สติยา  
วิปฺปวาเสน  ปมตฺตา ฯ  สงฺกิลิฏมนา  โลภาทิสงฺกิเลเสน  
สงฺกิลิฏจิตฺตาว  นาม  โหนฺติ ฯ  ตโต  จ  อ ฺม ฺมฺหิ พฺยารุทฺธา  
ปุถู กุพฺพนฺติ เมธคนฺติ  อนฺตมโส  มาตาป  ปุตฺเตน  ปุตฺโตป  
มาตราติ เอว อ ฺม ฺ ปฏิรุทฺธา หุตฺวา  ปุถู  สตฺตา  
มาตาปุตฺตา  เมธค  กลห  กโรนฺติ ฯ  เตนาห  ภควา  ปุน  
จ  ปร  ภิกฺขเว  กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ  ฯเปฯ  
มาตาป  ปุตฺเตน  วิวทติ  ปุตฺโตป มาตรา  วิวทตีติอาทึ ฯ   
        วโธติ  มรณ ฯ  พนฺโธติ  อทฺทุพนฺธนาทิพนฺธน ฯ  ปริเกฺลโสติ 
หตฺถจฺเฉทาทิปริกิเลสาปตฺติ ฯ  ชานีติ  ธนชานิ  เจว  ปริวารชานิ  
จ ฯ  โสกปรทิฺทโวติ  โสโก  จ  ปริเทโว  จ ฯ  อธปินฺนานนฺติ   
อชฺโฌสิตาน ฯ  ทิสฺสเต  พฺยสน  พหนฺุติ  ยถาวุตฺต วธพนฺธนาทิเภท   
อวุตฺต ฺจ โทมนสฺสุปายาสาทึ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก ฺจ พหุ  
พหุวิธ พฺยสน อนตฺโถ กาเมสุ ทิสฺสเตว ฯ   
        ต  ม  าตี  อมิตฺตาว  ก ึ โว  กาเมสุ  ยุ ฺชถาติ  
ตาทิส  ม ยถา กาเมสุ วิรตฺต  ตุเมฺห  าตี  าตกา  สมานา   
อนตฺถกามา  อมิตฺตา  วิย  กึ เกน การเณน  กาเมสุ  อนุยุ ฺชถ    
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นิโยเชถ ฯ  ชานาถ  ม  ปพฺพชิต  กาเมสุ ภยทสฺสินินฺติ กาเมสุ  
ภยโต ปสฺสนฺตึ ปพฺพชิต ม อนุชานาถ กึ เอตฺตก ตุเมฺหหิ  
อน ฺาตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        น  หิร ฺสุวณฺเณน  ปรกิฺขียนฺติ  อาสวาติ  กามาสวาทโย   
หิร ฺเน  สวุณฺเณน  น  กทาจิ  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ ฯ อถ   
โข  เตหิ  เอว  ปริวฑฺฒนฺเตว ฯ เตนาห  อมิตฺตา  วธกา  
กามา สปตฺตา สลฺลพนฺธนาติ ฯ ตสฺสตฺโถ  กามา หิ  
อหิตาวหตฺตา  เมตฺติยา  อภาเวน  อมิตฺตา  มรณเหตุตาย   
อุกฺขิตฺตาสิกวธกสทิสตฺตา  วธกา  อนพุนฺธิตฺวาป  อนตฺถาวหนตาย  
เวรานุพนฺธสปตฺตสทิสตฺตา  สปตฺตา  ราคาทีน สลฺลาน  
พนฺธนโต สลฺลพนฺธนา ฯ   
        มุณฺฑนฺติ  มุณฺฑิตเกส ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  นนฺตกานิ คเหตฺวา  
สงฺฆาฏิจีวรปารุปเนน สงฺฆาฏิปารุต ฯ  อุตฺติฏปณฺโฑติ  วิวฏทฺวาเร   
ฆเร  ฆเร  ปติฏ ิตฺวา ลภนกปณฺโฑ ฯ อุ ฺโฉติ ตทตฺถ  
อุ ฺฉาจริยา ฯ  อนคารูปนิสฺสโยติ  อนคาราน  ปพฺพชิตาน   
อุปคนฺตฺวา นิสฺสิตพฺพโต  อุปนิสฺสยภูโต  ปพฺพชิตปริกฺขาโร ฯ  
ต  หิ  นิสฺสาย  ปพฺพชิตา ชีวนฺติ ฯ  วนฺตาติ  ฉฑฺฑิตา ฯ  มเหสีหีติ   
พุทฺธาทีหิ มเหสีหิ ฯ เขมฏาเนติ กามโยคาทีหิ อนุปทฺทวฏานภูเต   
นิพฺพาเน ฯ  เตติ  มเหสโย ฯ  อจล สุขนฺติ นิพฺพาเน   
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สุข ปตฺตา ฯ ยสฺมา วนฺตกามา พุทฺธาทโย มเหสิโย  
นิพฺพานสุข ปตฺตา ฯ  ตสฺมา ต ปตฺเถนฺเตน  กามา  
ปริจฺจชิตพฺพาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        มาห  กาเมหิ  สงฺคจฺฉินฺติ  อห  กทาจิป  กาเมหิ  น  
สมาคจฺเฉยฺย ฯ กสฺมาติ เจ  อาห  เยสุ  ตาณ  น  วิชฺชตีติ   
อาทึ ฯ ตตฺถ เยสุ ตาณ น วิชฺชตีติ  เยสุ กาเมสุ  อุปปริกฺขิยมาเนสุ   
เอกสฺมิมฺป อนตฺถปริตฺตาณ นาม นตฺถ ิฯ อคฺคิขนฺธูปมา  
มหาภิตาปฏเน ฯ ทุขา ทุกฺขมฏเน ฯ   
        อปริสุทโฺธ  เอส  สภโย  ยทิท  กามา นาม อวิทิต- 
วิปุลานตฺถาวหตฺตา ฯ สวิฆาโต  จิตฺตวิฆาตกรณตฺตา ฯ  สกณฺฏโกติ 
วินิวิชฺฌนตฺตา ฯ เคโธ สุวิสโม เจโสติ คิทฺธิเหตุตาย เคโธ ฯ  
สุฏ ุ  วิสโม  มหาปลิโพโธ เอโส (๒)ฯ  ทุรติกกฺมนฏเน มหนฺโต ฯ  
โมหนามุโข  มุจฺฉาปตฺติเหตุโต ฯ  อุปสคฺโค  ภีมรโูปติ  อภิภึสนก- 
สภาโว  มหนฺโต  เทวตูปสคฺโค  วิย อนตฺถกาทิทุกฺขาวหนโต ฯ (๓)  
สปฺปสิรูปมา กามา สปฺปฏิภยตฺเถน ฯ   
        กามปงฺเกน สตฺตาติ กามสงฺขาเตน ปงฺเกน สตฺตา ลคฺคา ฯ   
ทุคฺคติคมน  มคฺคนฺติ  นิรยาทิอปายคามิน  มคฺค ฯ  กาม- 
เหตุกนฺติ  กามุปโภคเหตุก ฯ  พหุนฺติ  ปาณาติปาตาทิเภเทน  
พหุวิธ ฯ  โรคมาวหนฺติ  รุชฺชนฏเน โรคสงฺขาตสฺส ทิฏ-  
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ธมฺมิกาทิเภทสฺส ทุกฺขสฺส อาวหนก ฯ   
        เอวนฺติ  อมิตฺตา  วธกาติอาทินา  วุตฺตปฺปกาเรน ฯ   
อมิตฺตชนนาติ  อมิตฺตภาวสฺส  นิพฺพตฺตนกา ฯ  ตาปนาติ   
สนฺตาปนกา  ตปนียาติ  อตฺโถ ฯ  สงฺกิเลสิกาติ  สงฺกเิลสาวหา ฯ   
โลกามิสาติ  โลเก  อามิสภูตา ฯ  พนฺธนียาติ  พนฺธนภูเตน  
สโยชเนน  พนฺธิตพฺพา  สโยชนิยาติ  อตฺโถ ฯ  มรณพนฺธนาติ   
ภวาทีสุ นิพฺพตฺตินิมิตฺตตาย ปวตฺตการณโต จ มรณโต  จ  
มรณวิพนฺธนา ฯ   
        อุมฺมาทนาติ  วิปริณามธมฺมตา (๑) วิโยควเสน โสกุมฺมาทกรา ฯ 
วฑฺฒิยา (๒) วา  อุปรูปริมทาวหา ฯ  อุลฺลปนาติ  อโห  สุข  
อโห  สุขนฺติ  อุทฺธ อุทฺธ ลปาปนกา ฯ อุลฺโลลนาติป  
ปาโ ฯ ภตฺตปณฺฑนิมิตฺต  นงฺคุฏ  อุลโฺลเลนฺโต  สนุโข  วิย  
อามิสเหตุ  สตฺเต  อุปรูปรลิาลนา  ปราภวาว ฺาตปาปนกาติ  
อตฺโถ ฯ จิตฺตปฺปมาถิโนติ ปริฬาหุปปฺาทนาทินา  สมฺปตฺติ  
อายติ ฺจ  จิตฺตสฺส ปมถนสีลา ฯ จิตฺตปฺปมทฺทิโนติ วา  ปาโ ฯ 
โส  เอวตฺโถ ฯ  เย  ปน  จิตฺตปฺปมาทิโนติ  วทนฺติ  เตส  จิตฺตสฺส   
ปมาทาวหาติ  อตฺโถ ฯ  สงฺกิเลสายาติ  วินาสนาย  วิพาธาย   
อุปตาปนาย วา ฯ  ขิปฺป มาเรน โอฑฺฑิตนฺติ กามา นาเมเต  
มาเรน โอฑฺฑิต กุมินนฺติ ทฏพฺพา สตฺตาน อนตฺถาวหนโต ฯ   
# ๑. ย.ุ  ธมฺมตา ฯ ๒. ยุ.  พนฺธิยา ฯ   
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        อนนฺตาทีนวาติ  โลภน  มทน ฺเจตนฺติอาทินา  อิธ  สีตสสฺ   
ปุรกฺขโต  อุณฺหสฺส ปุรกขฺโตติอาทินา จ ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทีสุ  
วุตฺตนเยน อปริยนฺตาทีนวา พหุโทสา ฯ  พหุทุกฺขาติ  อาปายิกาทิ- 
พหุวิธทุกฺขานุพนฺธา ฯ  มหาวิสาติ  กฏกาเสยฺหผลตาย  หลาหลาทิ- 
มหาวิสสทิสา ฯ  (๑)  อปฺปสฺสาทาติ  สตฺถธาราคตมธุพินฺทุ  วิย   
ปริตฺตสฺสาทา ฯ  รณกราติ สาราคาทิสวฑฺฒกา ฯ (๒) สุกฺกปกขฺ- 
วิโสสนาติ สตฺตาน อนวชฺชโกฏาสสฺส วินาสกา ฯ   
        สาหนฺติ  สา  อห  เหฏา วุตฺตนเยเนว สตฺถุ สนฺติเก  
ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺธา  กาเม  ปหาย  ปพฺพชิตาติ  อตฺโถ ฯ  
เอตาทิสนฺติ  เอวรูป  วุตฺตปฺปการ ฯ หตฺิวาติ  เอต  ชหิตฺวา (๓) 
ยถา  วุตฺตการเณนาติ  อตฺโถ ฯ น ต ปจฺจา  คมิสฺสามีติ  
ต  มยา ปุพฺเพ  วนฺตกาเม  ปุน(๔)  น ปริภุ ฺชิสฺสามิ ฯ นิพฺพานา- 
ภิรตา สทาติ ยสฺมา ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย สพฺพกาล  
นิพฺพานาภิรตา ตสฺมา น ต ปจฺจาคมิสฺสามีติ โยชนา ฯ   
รณ  ตริตฺวา  กามานนฺติ  กามาน  รณ  ตริตฺวา  ต ฺจ  มยา  
กาตพฺพ  อริยมคฺคสมฺปหาร  กตฺวา ฯ  สีติภาวาภิกงฺขินีติ   
สพฺพกิเลสทรถปรฬิาหวูปสเมน  สีติภาวสงฺขาต  
อรหตฺต  อภิกงฺขนฺตี ฯ  รตา  สโยชนกขฺเยติ  สพฺเพส  
สโยชนาน  ขยภูเต นิพฺพาเน  
# ๑  ส.ี กณฺฏกาปสฺเสน ผลกาทีสุ ฯ ๒. กตฺถจิ ราคาทิสมฺพนฺธโตติ   
 ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. กตฺวาติ  อิติ  กตฺวา ฯ ๔. ส.ี ปุพฺเพ วนฺต กามเมถุน ฯ  
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อภิรตา ฯ   
        เยน  ติณฺณา  มเหสิโนติ  เยน  อริยมคฺเคน  พุทฺธาทโย  
มเหสิโน สสารมโหฆ  ติณฺณ อหมฺป เตหิ คตมคฺค อนุคจฺฉามิ  
สีลาทิปฏิปตฺติยา อนุปาปุณามีติ อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมฏนฺติ  อริยผลธมฺเม   ิต ฯ  อเนชนฺติ  ปฏิปฺปสฺสทฺธ-(๑) 
เอชตาย  อเนชนฺติ  ลทฺธนาม  อคฺคผล ฯ  อุปสมฺปชชฺาติ   
สมฺปาเทตฺวา  อคฺคมคฺคาธิคเมน  อธิคนฺตฺวา ฯ ฌายตีติ ตเมว  
ผลชฺฌาน อุปนิชฺฌายติ ฯ   
        อชชฺฏมี  ปพฺพชิตาติ  ปพฺพชิตา  หุตฺวา ปพฺพชิตโต ปฏาย  
อชฺช อฏมทิวโส อิโต  อตีเต  อฏมิย  ปพฺพชิตาติ อตฺโถ ฯ  
สทฺธาติ สทฺธาสมฺปนฺนา ฯ สทฺธมฺมโสภนาติ สทฺธมฺมาธิคเมน  
โสภนา ฯ   
        ภุชิสฺสาติ  ทาสภาวสทิสาน  กิเลสาน  ปหาเนน  ภุชิสฺสา ฯ   
กามฉนฺทาทิอิณาปคเมน อนณา ฯ   
        อิมา  กริ  ติสโฺส  คาถา  ปพฺพชิตฺวา อฏเม  
ทิวเส อรหตฺต ปตฺวา อ ฺตรสฺมึ รุกขฺมูเล  ผลสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺน  เถรึ  ภิกฺขุนีน  (๑)  ทสฺเสตฺวา ปสสนฺเตน  
ภควตา วุตฺตา ฯ   
        อถ  สกโฺก  เทวานมินฺโท  ต  ปวตฺตึ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
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ทิสฺวา เอว สตฺถารา ปสสิยมานา  อย  เถรี  ยสฺมา  เทเวหิ  
จ  ปยิรุปาสิตพฺพาติ  ตาวเทว  ตาวตึเสหิ  เทเวหิ  สทฺธึ  อุปสงฺกมิตฺวา  
อภิวาเทตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ ต สนฺธาย  
สงฺคีติกาเรหิ วุตฺต   
                ต สกฺโก เทวสงฺเฆน  อุปสงฺกมฺม อิทฺธิยา   
                นมสฺสติ ภูตปติ  สุภ กมฺมารธีตรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตีสุ  กามภเวสุ ภูตาน สตฺตาน ปติ อิสฺสโรติ  
กตฺวา ภูตปตีติ ลทฺธนาโม สกฺโก  เทวราชา  เทวสงฺเฆน  
สทฺธึ  ต  สุภ  กมฺมารธีตร  อตฺตโน  เทวิทฺธิยา อุปสงฺกมฺม  
นมสฺสติ ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทตีติ อตฺโถ ฯ   
                สภุากมฺมารธีตุเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        วีสตินิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                 ตึสนิปาตวณฺณนา   
                สภุาชีวกมฺพวนิกาเถรีคาถาวณฺณนา   
        ตึสนิปาเต ฯ  ชีวกมพฺวน รมฺมนติฺอาทิกา สุภาย  
ชีวกมฺพวนิกาย เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  สมฺภาวิตกุสลมูลา  อนุกฺกเมน  
ปริพฺรูหิตวิโมกฺขสมฺภารา ปริปกฺกาณา หุตฺวา  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ  
สุภาติสฺสา นาม  อโหสิ ฯ  
        ตสฺสา  กิร  สรีราวยวา  โสภนวณฺณยุตฺตา  อเหสุ  ตสฺมา  
สุภาติ  อนฺวตฺถเมว  นาม  ชาต ฯ  สา  สตฺถุ  ราชคหปฺปเวสเน  
ปฏิลทฺธสทธฺา  อุปาสิกา  หุตฺวา  อปรภาเค  สสาเร  ชาตสเวคา   
กาเมสุ  อาทีนว ทิสฺวา เนกฺขมฺม ฺจ เขมโต  สลฺลกขฺนฺตี   
มหาปชาปติยา  โคตมิยา  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม  
กโรนฺตี กติปาเหเนว อนาคามิผเล ปติฏาสิ ฯ   
        อถ  น  เอกทิวส  อ ฺตโร  ราชคหวาสี  ธุตฺตปุริโส  
ตรุโณ  ปมโยพฺพเน   ิโต  ชีวกมฺพวเน  ทิวาวิหาราย  คจฺฉนฺตึ   
ทิสฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  มคฺค โอวรนฺโต  กาเมหิ  
นิมนฺเตสิ ฯ  สา ตสฺส นานปฺปกาเรหิ กามาน อาทีนว อตฺตโน    
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จ  เนกฺขมฺมชฺฌาสย  ปเวเทนฺตี  ธมฺม  กเถสิ ฯ  โส ธมฺมกถ  
สุตฺวาป น ปฏิกฺกมติ นิพนฺธติเยว ฯ  เถรี  น  อตฺตโน  วจเน   
อติฏนฺต  อกฺขิมฺหิ  จ อภิรตฺต ทิสฺวา หนฺท ตยา (๑) สมฺภาวิต  
อกฺขินฺติ อตฺตโน เอก อกฺขึ อุปฺปาเฏตฺวา ตสฺส อุปเนสิ ฯ  
ตโต  โส  ปรุโิส  สนฺตาโส  สเวคชาโต ตตฺถ วิคตราโค ว  
หุตฺวา เถรึ ขมาเปตฺวา  คโต ฯ  เถร ี สตฺถุ  สนฺติก  
อคมาสิ ฯ สตฺถุโน  สห ทสฺสเนเนวสฺสา อกฺขิปฏิปากติก  
อโหสิ ฯ  ตโต  สา  พุทฺธคตาย  ปติยา  นิรนฺตร  ผุฏา  หุตฺวา  
อฏาสิ ฯ  สตฺถา ตสฺสา  จิตฺตวาร  ตฺวา  ธมฺม  เทเสตฺวา   
อคฺคมคฺคตฺถาย  กมฺมฏาน  อาจิกฺขิ ฯ สา  ปตึ  วิกฺขมฺเภตฺวา  
ตาวเทว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ผลสุเขน  นิพฺพานสุเขน  วิหรนฺตี   
อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อตฺตนา เตน จ ธุตฺตปุริเสน  
วุตฺตคาถา อุทานวเสน   
        [๔๗๒] ชีวกมฺพวน รมฺม  คจฺฉนฺตึ ภิกฺขุนึ สุภ   
                ธตฺุตโก สนฺนวิาเรสิ  ตเมน อพฺรวี สุภา ฯ   
                ก ึเต อปราธิต มยา  ย ม โอวริยาน ติฏสิ   
                น หิ ปพฺพชิตาย อาวุโส  ปรุิโส สมฺผุสนาย กปฺปติ ฯ   
                         ครุเก มม สตฺถุสาสเน   
                        ยา สิกฺขา สุคเตน เทสิตา   
# ๑ สี. ตสฺส ฯ  ๒ ส.ี สนตฺาสี  ฯ  
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                ปริสุทฺธปท อนงฺคณ   
                ก ึม โอวริยาน ติฏสิ ฯ   
                อาวิลจิตฺโต อนาวิล   
                สรโช วีตรช อนงฺคณ   
                สพฺพตฺถ วิมุตฺตมานส   
                ก ึม โอวริยาน ติฏสิ ฯ   
                ทหรา จ อปาปกา จสิ   
                ก ึเต ปพฺพชฺชา กริสฺสติ   
                นกิฺขิป กาสายจีวร   
                เอหิ รมาน สุปปฺุผิเต วเน ฯ   
                มธุร ฺจ ปวนฺติ สพฺพโส   
                กสุุมรเชน สมฏุ ิตา ทุมา   
                ปมวสนฺโต สุโข อุตุ   
                เอหิ รมาม สุปปฺุผิเต วเน ฯ   
                กสุุมิตสิขรา จ ปาทปา   
                อภิคชฺชนฺติว มารุเตริตา   
                กา ตุยฺห รติ ภวิสฺสติ   
                ยทิ เอกา วนโมคหิสฺสสิ ฯ   
                วาฬมิคสงฺฆเสวิต   
                กุ ฺชรมตฺตกเรณุโลฬิต    
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                อสหายิกา คนฺตุมิจฺฉสิ   
                รหิต ภึสนก มหาวน ฯ   
                ตปนียกตาว ธีติกา   
                วิจรสิ จิตฺตลเตว (๑) อจฺฉรา   
                กาสิกสุขุเมหิ วคฺคุภิ   
                โสภสี สุวสเนหิ นูปเม ฯ   
                อห ตว วสานุโค สิย   
                ยทิ วิหเรมเส กานนนฺตเร   
                น หิ มตฺถิ ตยา ปยตฺตโร   
                ปาโณ กินฺนริมนฺทโลจเน ฯ   
                ยทิ เม วจน กริสฺสสิ   
                สขิุตา เอหิ อคารมาวส   
                ปาสาทนิวาตวาสินี   
                ปริกมฺม เต กโรนฺตุ นาริโย   
                กาสิกสุขุมานิ ธารย   
                อภิโรเปหิ จ มาลวณฺณก   
                ก ฺจนมณิมุตฺตก พหุ   
                วิวิธ อาภรณ กโรมิ เต ฯ   
                สโุธตรชปจฺฉท สุภ   
                โคนกตูลิกสนฺถต นว   
# ๑ สยา. ส.ี จิตฺตรเถว ฯ   
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                อภิรุห สยน มหารห   
                จนฺทนมณฺฑิตสารคนฺธิก ฯ   
                อุปฺปล จุทกา สมุคฺคต   
                ยถา ต อมนุสฺสเสวิต   
                เอว ตฺว พฺรหฺมจารินี   
                สเกสงฺเคสุ ชร คมิสฺสสิ ฯ   
                ก ึเต อิธ สารสมฺมต   
                กณุปปูรมฺหิ สสุานวฑฺฒเน   
                เภทนธมฺเม กเฬวเร   
                ย ทิสฺวา วิมโน อุทิกฺขสิ ฯ   
                อกฺขีนิ จ ตูริยาริว   
                กนิฺนริยาริว ปพฺพตนฺตเร   
                ตว เม นยนานิ ทกฺขิย   
                ภิยโฺย กามรตี ปวฑฺฒติ ฯ   
                อุปฺปลสิขโรปมานิ เต   
                วิมเล หาฏกสนฺนิเภ มุเข   
                ตว เม นยนานิ ทกฺขิย   
                ภิยโฺย กามคุโณ ปวฑฺฒติ ฯ   
                อป ทูรคตา สรมฺหเส   
                อายตปเมฺห วิสุทฺธทสฺสเน    
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                น หิ มตฺถิ ตยา ปยตฺตโร   
                นยนา กินฺนริมนฺทโลจเน ฯ   
                อปเถน ปยาตุมิจฺฉสิ   
                จนฺท กีฬนก คเวสสิ   
                เมรุ ลงฺเฆตุมิจฺฉสิ   
                โย ตฺว พุทฺธสุต มคฺคยสิ ฯ   
                นตฺถิ หิ โลเก สเทวเก   
                ราโค ยตฺถป ทานิ เม สิยา   
                นป น ชานามิ กีริโส   
                อถ มคฺเคน หโต สมูลโก ฯ   
                อิงฺคาลกุยาว อุชฺฌิโต   
                วิสปตฺโตริว อคฺคิโต กโต (๑)   
                นป น ปสฺสามิ กีรโิส   
                อถ มคฺเคน หโต สมูลโก ฯ   
                ยสฺสา สิยา อปจฺจเวกฺขิต   
                สตฺถา วา อนุปาสิโต สิยา   
                ตฺว ตาทิสิก ปโลภย   
                ชานนฺตึ โส อิม วิห ฺสิ ฯ   
                มยหฺ หิ อกฺกฏุวนฺทิเต   
                สขุทุกฺเข จ สตี อุปฏ ิตา   
# ๑ สี. อคฺฆโต หโต  ฯ  
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                สงฺขตมสุภนฺติ ชานิย   
                สพฺพตฺเถว มโน น ลิมฺปติ ฯ   
                สาห สุคตสฺส สาวิกา   
                มคฺคฏงฺคิกยานยายินี   
                อุทฺธฏสลลฺา อนาสวา   
                สุ ฺาคารคตา รมามห ฯ   
                ทฏิา หิ มยา สุจิตฺติตา   
                โสมฺภา ทารุกปลฺลกานิ วา   
                ตนฺตีหิ จ ขีลเกหิ จ   
                วินิพทฺธา วิวิธ ปนจฺจกา ฯ   
                ตมฺหุทฺธเฏ ตนฺติขีลเก   
                วิสฺสฏเ วิกเล ปริกรฺิเต   
                น วินฺเทยฺย ขณฺฑโส กเต   
                กมิฺหิ ตตฺถ มน นิเวสเย ฯ   
                ตถูปมา เทหกานิ ม   
                เตหิ ธมฺเมหิ วินา น วตฺตนฺติ   
                ธมฺเมหิ วินา น วตฺตติ   
                กมิฺหิ ตตฺถ มน นิเวสเย ฯ   
                ยถา หริตาเลน มกฺขิต   
                อทฺทส จิตฺติก ภิตฺติยา กต    
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                ตมฺหิ เต วิปรีตทสฺสน   
                ส ฺา มานุสิกา นิรตฺถิกา ฯ   
                มาย วิย อคฺคโต กต   
                สปุนนฺเตว สุวณฺณปาทป   
                อุปคจฺฉสิ อนฺธ ริตฺตก   
                ชนมชฺเฌริว รปฺุปรูปก ฯ   
                วฏฏนิริว โกฏโรหิตา   
                มชฺเฌ ปุพฺพุฬกา สอสฺสุกา   
                ปฬโกฬิกา เจตฺถ ชายติ   
                วิวิธา จกฺขุวิธา จ ปณฺฑิตา ฯ   
                อุปฺปาฏิย จารุทสฺสนา   
                น จ ปชฺชิตฺถ อสงฺคมานสา   
                หนฺท เต จกฺขุ หรสฺสุ ต   
                ตสฺส นรสฺส อทาสิ ตาวเท ฯ   
                ตสฺส จ วิรมาสิ ตาวเท   
                ราโค ตตฺถ ขมาปยี จ น   
                โสตฺถิ สิยา พฺรหฺมจารินี   
                น ปุโน เอทิสก ภวิสฺสติ ฯ   
                อาสาทิย เอทิส ชน   
                อคฺคึ ปชฺชลิตว ลิงฺคิย    
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                คณฺหิย(๑) อาสีวิส วิย   
                อป นุ โสตฺถิ สิยา ขเมหิ โน ฯ   
                มตฺุตา จ ตโต สา ภิกฺขุนี   
                อคมี พุทฺธวรสฺส สนฺติก   
                ปสฺสิย วรปุ ฺลกฺขณ   
                จกขฺุ อาสิ ยถา ปุราณกนฺติ   
อิมา คาถา ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ชวีกมฺพวนนฺติ  ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวน ฯ   
รมฺมนฺติ  รมณีย ฯ ต  กิร  ภูมิภาคสมฺปตฺติยา  ฉายูทกสมฺปตฺติยา  
จ  รุกฺขาน  โรปตากาเรน  อติวิย มนุ ฺ  มโนรม ฯ  
คจฺฉนฺตินฺติ อมฺพวน อุทฺทิสฺส คต ทิวาวิหาราย อุปคจฺฉนฺตึ ฯ  
สุภนฺติ  เอวนามิก ฯ  ธุตฺตโกติ  อิตฺถธิุตฺโต ฯ  ราชคหวาสี  
กิเรโก  มหาวิภวสฺส สุวณฺณการสฺส  ปุตฺโต  ยุวา  อภิรูโป  
อิตฺถิธุตฺโต ปุริโส มตฺโต (๒) วิจรติ ฯ โส ต ปฏิปเถ  ทิสฺวา   
ปฏิพทฺธจิตฺโต มคฺค อุปรุนฺธิตฺวา อฏาสิ ฯ เตน วุตฺต  
ธุตฺตโก สนนฺิวาเรสีติ  มม  คมน  นิเสเธสีติ  อตฺโถ ฯ  ตเมน  
อพฺรวี  สุภาติ  ตเมน นิวาเรตฺวา   ิต  ธุตฺต สุภา ภิกฺขุนี  
กเถสิ ฯ เอตฺถ จ คจฺฉนฺตึ ภิกฺขุนึ สุภ อพฺรวี  สุภาติ  จ  
อตฺตานเมว  เถรี  อ ฺ  วิย กตฺวา วทติ ฯ เถริยา วุตฺตคาถาน  
# ๑. สฺยา. คณฺหิสฺส  ฯ  ๒.  ส.ี ปรุิสมทมตฺโต ฯ  
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สมฺพนฺธทสฺสนวเสน สงฺคีติกาเรหิ อย คาถา วุตฺตา ฯ   
        อพฺรวี  สุภาติ  วตฺวา ตสฺสา วุตฺตาการทสฺสนตฺถ อาห  
กึ เต อปราธิตนฺติอาทิ ฯ  ตตฺถ  ก ึ เต  อปราธิต  มยาติ  
กึ  ตุยฺห  อาวุโส  มยา  อปรทฺธ  ฯ  ย  ม  โอวรยิาน  ติฏสีติ  
เยน  อปราเธน  ม  คจฺฉนฺตึ โอวริตฺวา คมน  นิเสเธตฺวา  
ติฏสิ  โส  นตฺเถวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อถ  อิตฺถีติส ฺาย เอว  
ปฏิปชชฺสิ  เอวมฺป  น  ยตฺุตนฺติ  ทสฺเสนฺตี  อาห  น  หิ  
ปพฺพชิตาย  อาวุโส ปุริโส  สมฺผุสนาย  กปฺปตีติ  อาวุโส  
สุวณฺณการปุตฺต โลกิยจาริตฺเตนป ปุริสสฺส ปพฺพชติาน  
สมฺผุสนาย  น  กปฺปติ  ปพฺพชิตาย  ปน  ปุรโิส  ติรจฺฉานคโตป  
สมฺผุสนาย  น  กปฺปติ  ติฏตุ  ตาว  ปรุิสผุสนา  ราควเสนสฺสา  
นิสฺสคฺคิเยน ปุริสสฺส นิสสฺคฺคิยสฺสาป ผุสนา น กปฺปเตว ฯ   
        เตนาห  ครุเก  มม  สตฺถุสาสเนติอาทึ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ครุเก   
ปาสาณจฺฉตฺต  วิย  ครุกาตพฺเพ  มยฺห  สตฺถุ  สาสเน  ยา  
สิกฺขา  ภิกฺขุนิโย  อุทฺทิสฺส สุคเตน สมฺมาสมฺพุทฺเธน  เทสิตา   
ป ฺตฺตา ฯ  ตาหิ  ปริสุทธฺปท  ปริสุทธฺกุสลโกฏาส ราคาทิ- 
องฺคณาน  สพฺพโส  อภาเวน  อนงฺคณ  เอวภูต  ม  คจฺฉนฺตึ  
เกน  การเณน  อาวริตฺวา ติฏสีติ ฯ   
        อาวิลจิตฺโตติ  จิตฺตสฺส  อาวิลภาวกราน  กามวิตกฺกาทีน  
วเสน  อาวิลจิตฺโต ตฺว  ตทภาวโต  อนาวิล  ราครชาทีน  วเสน    
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สรโช  สางฺคโณ  ตทภาวโต  วีตรช  อนงฺคณ  สพฺพตฺถ  
ขนฺธป ฺจเก สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา วิมุตฺตมานส ม กสมฺา  
โอวริตฺวา ติฏสีติ ฯ   
        เอว  เถริยา  วุตฺเต  ธตฺุตโก  อตฺตโน  อธิปฺปาย  วิภาเวนฺโต   
ทหรา  จาติอาทินา  ทส  คาถา  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  ทหราติ  ตรุณี  
ปเม  โยพฺพเน   ิตา ฯ  อปาปกา  จสีติ  รูเปน  อลามิกา  จ  
อสิ  อุตฺตมรูปธรา  จาโหสีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ก ึ เต  ปพฺพชฺชา   
กริสฺสตีติ  ตุยฺห  เอว  ปมวเย  ิตาย รูปสมฺปนฺนาย ปพฺพชฺชา  
กึ กริสฺสติ วุฑฺฒาย พีภจฺฉรูปาย วา ปพฺพชิตพฺพนฺติ  
อธิปฺปาเยน วทติ ฯ นิกฺขิปาติ ฉฑฺเฑหิ ฯ อุกฺขิปาติ วา ปาโ  
อปเนหีติ อตฺโถ ฯ   
        มธุรนฺติ  สุภ  สุคนฺธนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปวนฺตีติ  วายนฺติ ฯ  
สพฺพโสติ สมนฺตโต ฯ กสุุมรเชน  สมุฏ ิตา  ทุมาติ  อิเม  รุกฺขา  
มนฺทวาเตน สมุฏหมานกุสุมเรณุชาเตน อตฺตโน  กุสุมรเชน  สย  
สมุฏ ิตา  วิย หุตฺวา สมนฺตโต สุรภี วายนฺติ ฯ ปมวสนฺโต  
สุโข อุตูติ อย ปโม วสนฺตมาโส สุขสมฺผสฺโส จ อุตุ  
วตฺตตีติ อตฺโถ ฯ   
        กุสุมิตสิขราติ  สุปุปฺผิตคฺคา ฯ  อภิคชฺชนฺติว  มารุเตริตาติ  
วาเตน ส ฺจลิตา อภิคชฺชนฺติว  อภิตฺถนิตา  (๑)  วิย  ติฏนฺติ ฯ  
# ๑ สี. อภิตฺถุนนฺตา  ฯ  
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ยทิ เอกา วนโมคหิสฺสสีติ สเจ ตฺว เอกิกา  วนโมคาหิสฺสสิ  
กา  นาม  เต  ตตฺถ  รติ  ภวิสฺสตีติ  อตฺตนา  พทฺธสุขาภิรตฺตตฺตา  
เอวมาห ฯ   
        วาฬมิคสงฺฆเสวิตนฺติ  สีหพฺยคฺฆาทิวาฬมิคสมูเหหิ  ตตฺถ  
ตตฺถ  อุปเสวิต ฯ กุ ฺชรมตฺตกเรณุโลฬิตนฺติ  มตฺตกุ ฺชเรหิ   
หตฺถินีหิ จ มคิาน จิตฺตตาปเนน รุกฺขคจฺฉาทีน  สาขาภ ฺชเนน  
จ  อาโลฬิตปเทส ฯ  กิ ฺจาป  ตสฺมึ  วเน  อีทิส  ตทา  นตฺถิ  
วน  นาม  เอวรูปนฺติ  ต  ภึสาเปตุกาโม เอวมาห ฯ รหิตนฺติ  
ชนรหิต วิชน ฯ ภึสนกนฺติ ภยชนก ฯ   
        ตปนียกตาว  ธีติกาติ  รตฺตสุวณฺเณน  วิจริตา  ธตีลิกา  
วิย  สุกุสเลน ยนฺตาจริเยน  ยนฺตโยควเสน  สชฺชิตา  สุวณฺณ- 
ปฏิมา  วิย  วิจรสิ  อิทาเนว (๑) อิโต  จิโต  จ  ส ฺจรสิ ฯ  
จิตฺตลเตว  อจฺฉราติ  จิตฺตลตา  (๒) นามเก อุยฺยาเน เทวจฺฉรา   
วิย ฯ  กาสิกสุขุเมหีติ  กาสิรฏเ  อุปฺปนฺเนหิ  อติวิย  สุขุเมหิ ฯ   
วคฺคุภีติ  สินิทฺธมฏเหิ (๓)ฯ โสภสี  สุวสเนหิ  นูปเมติ  นิวาสน- 
ปารุปนวตฺเถหิ  อนุปเม อุปมารหิเต  ตฺว  อิทานิ  เม  วสานุโค   
โสภสีติ  ภาวิน  อตฺตโน  อธิปฺปายวเสน เอกนฺติก วตฺตมาน  
วิย กตฺวา วทติ ฯ   
        อห  ตว  วสานุโค  สยินฺติ  อหมฺป  ตุยฺห วสานุโค  
# ๑ สี. อิทานิ ตฺว ฯ ๒ ส.ี จิตฺตรถ ฯ ๓  ม. สินิทฺธมฏเฏ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 392 

                เลมที่  27  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  392 
 
กึการปฏิสฺสาวี ภเวยฺย ฯ ยทิ  วิหเรมเส  กานนนฺตเรติ  
ยทิ  มย  อุโภป  วนนฺตเร  สห  วสาม  รมาน ฯ  น  ห ิ 
มตฺถิ  ตยา  ปยตฺตโรติ  วสานุคภาวสฺส  การณมาห ฯ  ปาโณติ  
สตฺโต  อ ฺโ  โกจิป  สตฺโต  ตยา  ปยตโร  มยฺห  น  หิ  
อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา ปาโณติ  อตฺตโน  ชีวิต  สนฺธาย  
วทติ  มยฺห  ชีวิต  ตยา  ปยตร  น หิ อตฺถีติ อตฺโถ ฯ  
กินฺนริมนฺทโลจเนติ กินฺนริยา วิย มนฺทปุถุวิโลจเน ฯ   
        ยท ิ เม  วจน  กริสฺสสิ  สุขิตา  เอหิ  อคารมาวสาติ  
สเจ  ตฺว  มม วจน  กริสฺสสิ  เอกาสน  เอกเสยฺย  พฺรหฺม- 
จริยทุกฺข  ปหาย  เอหิ  กามโภเคหิ  สุขิตา หุตฺวา  อคาร  
อชฺฌาวส ฯ  สุขิตา  เหติ  อคารมาวสนฺตีติ  เกจิ  ปนฺติ ฯ 
เตส สุขิตา  ภวิสฺสติ  อคาร  อชฺฌาวสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
ปาสาทนิวาตวาสินีติ  นิวาเตสุ  ปาสาเทสุ  วาสินี ฯ  ปาสาท- 
วิมานวาสินีติ  จ  ปาโ  วิมานสทิเสสุ  ปาสาเทสุ  วาสินีติ  
อตฺโถ ฯ ปรกิมฺมนฺติ เวยฺยาวจฺจ ฯ   
        ธารยาติ  ปริทห  นิวาเสหิ  เจว  อุตฺตริย ฺจ  กโรหิ ฯ   
อภิโรเปหีติ  มณฺฑนวิภูสนวเสน  วา  สรีร  อาโรปย  อลงฺกโรหีติ   
อตฺโถ ฯ  มาลวณฺณกนฺติ  มาล ฺเจว  คนฺธวิเลปน ฺจ ฯ  ก ฺจนมณิ- 
มุตฺตกนฺติ  ก ฺจเนน  มณิมุตฺตาหิ  จ  ยุตฺต สุวณฺณมยมณิมุตฺตาหิ   
ขจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  พหุนติฺ  หตฺถูปคาทิเภทโต  พหุปฺปการ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 393 

        เลมที ่ 27  สุภาชีวกมฺพวนิกาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  393 
 
วิวิธนฺติ กรณวิกติยา นานาวิธ ฯ   
        สุโธตรชปจฺฉทนฺติ  สุโธตตาย  ปวาหิตรช  อุตฺตรจฺฉท ฯ   
สุภนฺติ  โสภน ฯ โคนกตูลิกสนฺถตนฺติ  ทีฆโลมกาฬโกชเวน  เจว   
หสโลมาทิปุณฺณาย  ตูลิกาย  จ สนฺถต ฯ นวนฺติ  อภินว ฯ   
มหารหนฺติ  มหคฺฆ ฯ  จนฺทนมณฺฑิตสารคนฺธิกนฺติ  โคสีสกาทิ- 
สารจนฺทเนน  มณฺฑิตตาย  สรุภิคนฺธิก  เอวรูป  สยนมารุห  
ต  อารุหิตฺวา  ยถาสุข สยาหิ เจว นิสีท จาติ อตฺโถ ฯ   
        อุปฺปล  จุทกา  สมุคฺคตนฺติ  จกาโร  นิปาตมตฺต  อุทกโต  
อุคฺคต อุฏ ิต อจฺจุคฺคมฺม  ิต สุผุลฺลมุปฺปล ฯ ยถา ต  
อมนุสฺสเสวิตนฺติ ต ฺจ รกฺขสปริคฺคหิตาย โปกฺขรณิยา  ชาตตฺตา   
นิมฺมนุสฺเสหิ เสวิต เกนจิ อปริภุตฺตเมว ภเวยฺย ฯ เอว ตฺว  
พฺรหฺมจารินีติ เอวเมว ต สุฏ ุ ผุลฺลมุปฺปล วิย ตุว พฺรหฺม- 
จารินี ฯ สเกสงฺเคสุ อตฺตโน  สรีราวยเวสุ  เกนจิ  อปริภุตฺเตสุเยว  
ชร  คมิสฺสสิ  มุธาเยว ชราชิณฺณา ภวิสฺสสิ ฯ   
        เอว  ธุตฺตเกน  อตฺตโน  อธิปฺปาเย  ปกาสิเต  เถรี   
สรีรสภาววิภาวเนน  ตถ  ตตฺถ  วิจฺฉินฺเทนฺตี  กึ  เต  อิธาติ  
คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  อาวุโส  สุวณฺณการปุตฺต  เกสาทิกุณปปูเร 
เอกนฺเตน  เภทนธมฺเม  สสุานวฑฺฒเน  อิธ  อิมสฺม ึ กายส ฺ ิเต   
อสุจิกเฬวเร  กึ  นาม  ตว  สารนฺติ  สมมฺต  สมฺภาวิต  ย  
ทิสฺวา วิมโน  อ ฺตรสฺมึ  อารมฺมเณ  วิคตมนสงฺกปฺโป  เอตฺเถว   
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วา  อวิมโน โสมนสฺสิโก  หุตฺวา อุทิกฺขสิ ต มยฺห กเถหีติ ฯ   
        ต สุตฺวา ธุตฺตโก กิ ฺจาป ตสฺสา รูป จาตุริยโสภิต  
ปมทสฺสนโต ปน ปฏาย ยสฺมึ  ทิฏ ิปาเต  (๑)  ปฏิพทฺธจิตฺโต  
ตเมว อปทิสนฺโต อกฺขีนิ จ ตูริยาริวาติ  อาทิมาห ฯ  กาม ฺจาย  
เถรี  สุฏ ุ  สยตตาย  สนฺตินฺทฺริยา  ตาย  ถิรวิปฺปสนนฺโสมฺมสนฺต- 
นยนนิปาเตสุ กมฺมานุภาวนิปฺผนฺเนสุ  ปสนฺนป ฺจปฺปสาท- 
ปฏิมณฺฑิเตสุ  นยเนสุ  ลพฺภมาเน ปภาวิสิฏจาตุริเย (๒) ทิฏ ิปาเต  
ยสฺมา  สย  จริตหาวภาววิลาสาทิปริกปฺปว ฺจิโต  โส  ธุตฺโต  
ชาโต  ตสฺมาสฺส  (๓)  ทฏิ ิราโค  สวิเสส  เวปุลฺล อคมาสิ ฯ ตตฺถ  
อกฺขีนิ จ ตูริยาริวาติ ตูริ วุจฺจติ มิคี  จสทฺโท นิปาต- 
มตฺต มิคจฺฉาปาย วิย เต อกฺขีนีติ อตฺโถ ฯ โกริยาริวาติ (๔)  
วา  ปาลิ  กุ ฺจการ(๕)กุกฺกุติยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กินนฺริยาริว  
ปพฺพตนฺตเรติ ปพฺพตกุจฺฉิย  วิจรมานาย  กินฺนริวนิตาย วิย  
จ เต อกฺขีนีติ อตฺโถ ฯ ตว เม นยนานิ ทกฺขิยาติ  ตว  
วุตฺตคุณวิเสสานิ  นยนานิ  ทิสฺวา  ภิยโฺย อุปรูปริ เม กามาภิรติ  
ปวฑฺฒติ ฯ   
        อุปฺปลสิขโรปมานิ  เตติ  รตฺตุปฺปลอคฺคสทิสานิ ปมฺหานิ  
ตว ฯ วิมเลติ นิมฺมเล ฯ หาฏกสนฺนิเภติ ก ฺจนรูปกสฺสมุขสทิเส   
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เต มุเข นยนานิ ทกฺขิยาติ โยชนา ฯ   
        อป  ทูรคตาติ  ทูร  าน  คตาป ฯ  สรมฺหเสติ  อ ฺ   
กิ ฺจิ  อจินฺเตตฺวา ตว  นยนานิ  เอว อนุสฺสรามิ ฯ อายตปเมฺหติ  
ทีฆปขุเม ฯ  วิสุทฺธทสฺสเนติ นิมฺมลโลจเน ฯ น  ห ิ มตฺถ ิ ตยา   
ปยตฺตโร  นยนาติ  ตว  นยนโต  อ ฺโ  โกจิ  มยหฺ  ปยตโร   
นตฺถิ ฯ ตยาติ หิ สามิอตฺเถ เอว กรณวจน ฯ   
        เอว  จกขฺุสมฺปตฺติยา  อุมฺมาทิตสฺส  วิย  ต  ต  วิปฺปลปโต  
ตสฺส ปุริสสสฺ มโนรถ  วิปริวตฺเตนฺตี  เถรี  อปเถนาติอาทินา  
ทฺวาทส  คาถา  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  อปเถน  ปยาตุมิจฺฉสีติ  อาวุโส   
สุวณฺณการปุตฺต  สนฺเต  อ ฺสฺมึ  อิตฺถิชเน  โย  ตฺว  พุทฺธสุต   
พุทฺธสฺส  ภควโต  โอรสธตีร  ม มคฺคยสิ ปตฺเถสิ โส ตฺว สนฺเต  
เขเม  อุชุมคฺเค  อปเถน  กณฺฏกนิวุเตน สภเยน กุมฺมคฺเคน  
ปยาตุมิจฺฉสิ ปฏิปชชฺิตุกาโมสิ  จนฺท  กีฬนก  คเวสสิ  
จนฺทมณฺฑล  กีฬาโคฬก  กาตุกาโมสิ  เมรุ ลงฺเฆตุมิจฺฉสิ   
จตุราสีติโยชนสหสฺสุพฺเพธ  สิเนรุปพฺพตราช  ลงฺฆยิตฺวา  
อปรภาเค าตุกาโมสิ โส ตฺว ม พุทฺธสุต มคฺคยสีติ โยชนา ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  อตฺตโน  อวิสยภาว  ปตฺถนาย  จ  
วิฆาตาวหต ทสฺเสตุ นตฺถีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ราโค  ยตฺถป  
ทานิ  เม  สิยาติ  ยตฺถ  อิทานิ เม ราโค สิยา ภเวยฺย   
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ต  อารมฺมณ  สเทวเก  โลเก  นตฺถ ิ เอว ฯ  นป  น  ชานามิ  
กีริโสติ  น  ราค  กีริโสติป  น  ชานามิ ฯ  อถ  มคฺเคน  
หโต  สมลูโกติ  อถาติ นปิาตมตฺต ฯ อโยนิโสมนสิการสงฺขาเตน  
มูเลน สมูลโก ราโค อริยมคฺเคน หโต สมุคฺฆาติโต ฯ   
        อิงฺคาลกุยาติ  องฺคารกาสุยา ฯ  อุชฺฌิโตติ วาตุกฺขิตฺโต วิย  
โย โกจิ ทหนิยา อินฺธน  วิยาติ  อตฺโถ ฯ  วิสปตฺโตริวาติ   
วิสคตภาชน วิย ฯ อคฺคิโต กโตติ อคฺคิโต องฺคารโต  อปคโต  
กโต  (๑)  วิสสฺส  เลสมปฺ  อเสเสตฺวา อปนีโต (๒) วินาสิโตติ   
อตฺโถ ฯ   
        ยสฺสา  สิยา  อปจฺจเวกฺขิตนฺติ  ยสฺสา  อิตฺถิยา  อิท  
ขนฺธป ฺจก  าเณน อปฺปฏิเวกฺขิต  อปริ ฺาต  สิยา ฯ  สตฺตา  
วา อนุสาสิโต สิยาติ สตฺตา (๓) วา ธมฺมสรีรสฺส  อทสฺสเนน  
ยสฺสา  อิตฺถิยา  อนนุสาสิโต  สิยา ฯ ตฺว ตาทิสิก ปโลภยาติ  
อาวุโส  ตฺว  ตถารูป อปรมิทฺทิตสงฺขาร อปจฺจเวกฺขิตโลกุตฺตรธมฺม  
กาเมหิ ปโลภย อุปคจฺฉ ฯ  ชานนฺตึ  โส อิม วิห ฺสีติ  
โส ตฺว  ปวตฺตึ นิวตฺติ ฺจ ยาถาวโต ชานนฺตึ  ปฏิวิทธฺสจฺจ  
อิม  สุภ  ภิกขฺุนึ  อาคมฺม วิห ฺสิ สมฺปติ อายติ ฺจ วิฆาต  
ทุกฺข อาปชฺชสิ ฯ   
        อิทานิสฺส  วิฆาตาปตฺติต  การณวิภาวเนน  ทสฺเสนฺตี  
# ๑ สี. ยุ. อคฺฆโต หโตติ อคฺฆโต อภิหโต อปฺปคฺฆนโก กโต ฯ 
๒ สี. อปนิหโิต ฯ  ๓ ส.ี สตฺถา ฯ  ๔ สี. อุปจฺฉนฺทย  ๕ ส.ี อิม ฯ  
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มยฺห  หีติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  หีติ  เหตุอตฺเถ นิปาโต ฯ  
อกฺกุฏวนฺทิเตติ อกฺโกเส วนฺทนาย จ ฯ สุขทุกฺเขติ สุเข  
จ  ทุกฺเข จ อิฏานิฏวิสยสมาโยเค วา ฯ สตี อุปฏ ิตาติ  
ปจฺจเวกฺขณยุตฺตา สติ  สพฺพกาล  อุปฏ ิตา ฯ  สงฺขตมสุภนฺติ   
ชานิยาติ  เตภูมก  สงฺขารคต กิเลสาสุจิปคฺฆรเณน  อสุภนฺติ  
ตฺวา ฯ สพฺพตฺเถวาติ สพฺพสฺมึเยว ภวตฺตเย มยฺห มโน  
ตณฺหาเลปาทินา น อุปลมิฺปติ ฯ   
        มคฺคฏงฺคิกยานยายินีติ  อฏงฺคิกมคฺคสงฺขาเตน  อริยยาเยน   
นิพฺพานปุร ยายินี อุปคตา ฯ อุทฺธฏสลฺลาติ อตฺตโน สนฺตานโต  
สมุทฺธฏราคาทิสลฺลา ฯ   
        สุจิตฺติตาติ  หตฺถปาทมุขาทิอากาเรน  สฏุ ุ  จิตฺติตา  
วิรจิตา ฯ  โสมฺภาติ สุมฺภกา ฯ  ทารุกปลฺลกานิ  วาติ  ทาร-ุ 
ทณฺฑาทีหิ  อุปรจิตรูปกานิ ฯ  ตนฺตีหีติ นฺหารุสุตฺตเกหิ ฯ  
ขีลเกหีติ หตฺถปาทปฏ ิกณฺณาทิอตฺถาย ปตทณฺเฑหิ ฯ  
วินิพทฺธาติ วิวิเธนากาเรน  พทฺธา ฯ  (๑)  วิวิธ ปนจฺจกาติ  
ยนฺตสุตฺตาทีน อ ฺฉนวิสฺสชฺชนาทินา ปฏปตนจฺจกา ปนจฺจนฺตา  
วิย ทิฏาติ โยชนา ฯ   
        ตมฺหุทธฺเฏ ตนฺติขีลเกติ สนฺนิเวสวิสิฏรจนาวิเสสยุตฺต  
อุปาทาย รูปกสม ฺา ตมฺหิ  ตนฺติมฺหิ  ขีลเก  จ านโต  
# ๑ ยุ.  พนฺธา  ฯ  
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อุทฺธเฏ พนฺธโต วิสฺสฏเ วิสุ กรเณน อ ฺม ฺ วิกเล  
ตหึ ตหึ ขิปเนน ปริกรฺิเต วิกิริเต ฯ น วินฺเทยฺย ขณฺฑโส  
กเตติ โปตฺถกรูปสฺส อวยเว  ขณฺฑาขณฺฑิเต  กเต  โปตฺถกรูป  
น  วินฺเทยฺย  น  อุปลเภยฺย ฯ  เอว สนฺเต  กิมฺหิ  ตตฺถ  มน  
นิเวสเย  ตสฺมึ  โปตฺถกรปูาวยเว  กิมฺหิ  ก ึ ขาณุเก  อุทาหุ  
รชฺชุเก  มตฺติกาปณฺฑาทิเก  วา  มน  มนส ฺ  นิเวเสยฺย   
วิสงฺขาเร  อวยเว สา ส ฺา กทาจิป นปเตยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        ตถูปมาติ  ตสทิสา  เตน  โปตฺถกรูเปน  สทิสา ฯ  กินฺติ  
เจ อาห เทหกานีติอาทึ ฯ  ตตฺถ  เทหกานีติ  หตฺถปาท- 
มุขาทิเทหาวยวา ฯ  มนฺติ เม ปฏิพทฺธา อุปฏหนฺติ ฯ เตหิ  
ธมฺเมหีติ  เตหิ  ปวิอาทีหิ  จ  จกฺขาทีหิ  จ  ธมฺเมหิ ฯ วินา น  
วตฺตนฺตีติ น  หิ  ตถา  ตถา  สนฺนิวิฏเ  ปวิอาทิธมฺเม  มุ ฺจิตฺวา   
เทหา  นาม  สนฺติ ฯ ธมฺเมหิ  วินา  น  วตฺตตีติ  เทโห  อวยเวหิ   
อวยวธมฺเมหิ  วินา  น  วตฺตติ  น  อุปลพฺภติ ฯ  เอว  สนฺเต  กิมฺห ิ  
ตตฺถ  มน  นิเวสเยติ กิมฺหิ กึ ปวิย อุทาหุ อาปาทิเก  เทโหติ  วา   
หตฺถปาทาทีนีติ  วา  มน  มนส ฺ  นิเวเสยฺย ฯ  ยสมฺา   
ปวิอาทิปสาทธมฺมมตฺเต  เอสา  สม ฺา  ยทิท  เทโหติ  วา   
หตฺถปาทาทีนีติ  วา  สตฺโตติ  วา  อิตฺถติี  วา  ปุรโิสติ  วา  
ตสฺมา  น  เอตฺถ ชานโต โกจิ อภินิเวโส โหตีติ ฯ    
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        ยถา  หริตาเลน  มกขิฺต  อทฺทส  จิตฺติก  ภิตฺติยา  กตนฺติ  
ยถา  กุสเลน จิตฺตกาเรน  ภิตฺติย  หริตาเลน  มกฺขิต  ลิตฺต  
เตน  เลป  ทตฺวา กต อาลิขิต จิตฺติก  อิตฺถิรูป  อทฺทส  
ปสฺเสยฺย ฯ ตตฺถ ยา อุปถมฺภนเขปนาทิกิริยาสมฺปตฺติยา  
มานุสิกา  นุ  โข  อย  ภิตฺติ  อปสฺสาย   ิตาติ  ส ฺา ฯ 
สา นิรตฺถกา มนุสฺสภาวสงฺขาตสฺส  อตฺถสฺส  ตตฺถ  อภาวโต   
มานุสีติ  ปน เกวล ตหึ ตสฺส จ วิปรีตทสฺสน ยาถาวโต  
คหณ  น  โหติ  ธมฺมปุ ฺชมตฺเต  อิตฺถิปุริสาทิคหณมฺป  เอว  
สมฺปทมิท ทฏพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ   
        มาย  วิย  อคฺคโต  กตนฺติ  มายากาเรน  ปรุโต  อุปฏาปต  
มายาสทิส ฯ  สุปนนฺเตว สุวณฺณปาทปนฺติ สุปนเมว สุปนนฺต  
ตตฺถ อุปฏ ิตสุวณฺณมยรุกฺข วิย ฯ อุปคจฺฉสิ  อนฺธ รตฺิตกนฺติ  
อนฺธพาล ริตฺตก ตุจฺฉก อนฺโตสารรหิต อิม อตฺตภาว เอต  
มมาติ  สารวนฺต  วิย  อุปคจฺฉสิ  อภินิวิสสิ ฯ  ชนมชฺเฌริว  
รุปฺปรูปกนฺติ มายากาเรน  มหาชนมชฺเฌ  ทสฺสิต  รปูยรูปสทิส  
สาร  วิย อุปฏหนฺต อสารนฺติ อตฺโถ ฯ   
        วฏฏนิรวิาติ  ลาขาย  คุฬิกา  วิย ฯ  โกฏโรหิตาติ  โกฏเร   
รุกฺขสุสิเร ปตา ฯ มชฺเฌ  ปุพฺพุฬกาติ  อกฺขิทลมชฺเฌ   
 ิตชลปุพฺพุฬสทิสา ฯ  สอสฺสุกาติ อสฺสุชลสหิตา ฯ ปฬโกฬิกาติ   
อกฺขิคูถโก ฯ  เอตฺถ  ชายตีติ  เอตสฺมึ  อกฺขิมณฺฑเล  อุโภสุ  โกฏสีุ   
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วิสคนฺธ  วายนฺโต  นิพฺพตฺตติ ฯ  ปฬโกฬิกาติ  วา  อกฺขิทเลสุ   
นิพฺพตฺตนกา ปฬกา วุจฺจติ ฯ  วิวิธาติ  เสตนีลมณฺฑลาน ฺเจว   
รตฺตปตาทีน  สตฺตนฺต  ปฏลาน ฺจ  วเสน อเนกวิธา ฯ  
จกฺขุวิธาติ  จกฺขุภาคา  จกฺขุปฺปการา วา ตสฺส อเนกกลาป- 
คตภาวโต (๑) ฯ  ปณฺฑิตาติ สมุทิตา ฯ   
        เอว  จกขฺุสฺมึ  สารชชฺนฺตสฺส  จกขฺุโน  อสุภต  อนวฏ ิตตาย   
อนิจฺจต ฺจ วิภาเวสิ ฯ  วิภาเวตฺวา  จ  ยถา  นาม  โกจิ  โลภนีย  
ภณฺฑ  คเหตฺวา โจรกนฺตาร  ปฏิปชชฺนโฺต  โจเรหิ  ปลิพุทฺโธ  
ต  โลภนียภณฺฑ ทตฺวา คจฺฉติ เอวเมว จกฺขุมฺหิ สารตฺเตน  เตน   
ปุริเสน  ปลพุิทฺธา  เถรี  อตฺตโน จกฺขุ อุปฺปาเฏตฺวา ตสฺส อทาสิ ฯ  
เตน วุตฺต อุปฺปาฏิย จารุทสฺสนาติอาทิ ฯ ตตฺถ อุปฺปาติยาติ  
อุปฺปาเฏตฺวา จกฺขุกูปโต  นีหริตฺวา ฯ  จารุทสฺสนาติ  ปยทสสฺนา   
มโนหรทสฺสนา ฯ  น  จ  ปชฺชิตฺถาติ ตสฺมึ  จกฺขุสฺมึ  สงฺค  
นาปชฺชิ ฯ อสงฺคมานสาติ กตฺถจิป อารมฺมเณ อนาสตฺตจิตฺตา ฯ  
หนฺท  เต  จกขฺุนฺติ  ตยา  กามิต  ตโต  เอว  มยา  ทินนฺตฺตา  เต   
จกฺขุส ฺ ิต อสุจิปณฺฑ คณฺห คเหตฺวา หรสฺสุ ปสาทยุตฺต  
อิจฺฉิต าน เนหิ ฯ   
        ตสฺส  จ  วิรมาสิ ตาวเทติ ตสฺส ธุตฺตปุริสสฺส ตาวเทว  
อกฺขิมฺหิ อุปฺปาฏิตกฺขเณ  เอว  ราโค  วิคจฺฉิ ฯ  ตตฺถาติ  
# ๑ สี. อเนกกุณปคฺคหณภาวโต ฯ   
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อกฺขิมฺหิ  ตสฺส  วา  เถริย ฯ อถวา ตตฺถาติ ตสฺมึเยว  
าเน ฯ  ขมาปยีติ  ขมาเปสิ ฯ  โสตฺถ ิ สิยา  พฺรหฺมจารินีติ   
เสฏจารินิ มเหสิเก  ตุยฺห  อาโรคฺยเมว ภเวยฺย ฯ น ปุโน  
เอทิสก ภวิสฺสตีติ อิโต ปร เอวรูป อนาจารจรณ น ภวิสฺสติ น  
กริสฺสามีติ อตฺโถ ฯ   
        อาสาทิยาติ  ฆฏเฏตฺวา ฯ เอทิสนฺติ เอวรูป สพฺพตฺถ  
วีตราค ฯ อคฺคึ ปชฺชลิต ว ลิงฺคิยาติ ปชฺชลิต อคฺคึ  
อาลิงฺเคตฺวา วิย ฯ   
        ตโตติ  ตสฺมา ธุตฺตปุริสา ฯ สา ภิกฺขุนีติ สา สุภา  
ภิกฺขุนี ฯ อคมี พุทฺธวรสฺส สนฺติกนฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สนฺติก  
อุปคจฺฉิ  อุปสงฺกมิ ฯ  ปสสฺิย  วรปุ ฺลกฺขณนฺติ  อุตฺตเมหิ   
ปุ ฺสมฺภาเรหิ  นิพฺพตฺตมหาปุริสลกขฺณ  ทิสฺวา ฯ  ยถา  
ปุราณกนฺติ  โปราณก  วิย  อุปฺปาฏนโต  ปุพฺเพ  วิย  จกฺขุ  ปฏิปากติก  
อโหสิ ฯ ยเมตฺถ อนฺตรนตฺรา น วุตฺต ต วุตฺตนยตฺตา  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
                สภุาชีวกมฺพวนิกาเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ตึสนปิาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________________  
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                                 จตฺตาฬีสนิปาตวณฺณนา   
 
                                อิสิทาสีเถรีคาถาวณฺณนา   
        จตฺตาฬีสนิปาเต นครมฺหิ กุสุมนาเมติอาทิกา อิสิทาสิยา  
เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุริสตฺตภาเว  ตฺวา วิวฏฏปนิสฺสย  กสุล  อุปจินนฺตี  จริมภวโต  
สตฺตเม  ภเว  อกลฺยาณสนฺนิสฺสเยน ปรทาริกกมฺม  (๑)  กตฺวา   
กายสฺส  เภทา นิรเย นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ พหูนิ วสฺสสตานิ  
นิรเย  ปจิตฺวา  ตโต  จุตา  ตีสุ  ชาตีสุ  ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา  
ตโต จุตา ทาสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นปปสโก  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  
ตโต  ปน  จุตา เอกสฺส ทลิทฺทสฺส สากฏิกสฺส  ธีตา  หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ ฯ  ต  วยปฺปตฺต  คิริทาโส  นาม  อ ฺตรสฺส  
สตฺถวาหสฺส  ปุตฺโต  อตฺตโน  ภริย  กตฺวา  เคห  อาเนสิ ฯ  
ตสฺส  จ  ภรยิา  อตฺถิ สลีวตี  กลยฺาณธมฺมา ฯ  ตสฺส  อิสฺสาปกตา   
สามิโน  ตสฺสา  วิทฺเทสนกมฺม  อกาสิ ฯ สา  ตตฺถ ยาวชีว ตฺวา  
กายสฺส เภทา อิมสฺมึ พุทฺธปฺุปาเท อุชฺเชนิย กุลปเทสสีลา  
จาราทิคุเณหิ  อภิสมฺมตสฺส  วิภวสมฺปนฺนสฺส  เสฏ ิสฺส  
ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  อิสิทาสีติสฺสา  นาม  อโหสิ ฯ  ต  
# ๑ สี. ยุ. ปรทาริยกมฺม ฯ    
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วยปฺปตฺตกาเล มาตาปตโร กลุรูปวยวิภวาทิสทิสสฺส อ ฺตรสฺส   
เสฏ ิปุตฺตสฺส  อทสุ ฯ  สา  ตสฺส  เคเห  ปฏิเทวตา  หุตฺวา  
มาสมตฺต วสิ ฯ  อถสฺสา  กมฺมผเลน  สามิโก  วิรตฺตรูโป  หุตฺวา  
ต  ฆรโต  นหีริ ฯ  ต สพฺพ ปาลิโต  เอว  วิ ฺายติ ฯ  
เตส  เตส  ปน  สามิกาน  อรุจฺจเนยฺยตาย  สเวคชาตา   
ปตร  อนุชานาเปตฺวา  ชนิทตฺตาย  เถริยา  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม กโรนฺตี  นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  
ปตฺวา  ผลสุเขน  นิพฺพานสุเขน จ  วีตินาเมนฺตี  เอกทิวส   
ปาฏลิปุตฺตนคเร ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาต- 
ปฏิกฺกนฺตา  มหาคงฺคาย  วาลุกปุลิเน  นิสีทิตฺวา  โพธิตฺเถริยา  
นาม  อตฺตโน สหายตฺเถริยา  ปุพฺพปฏิปตฺตึ  ปุจฺฉิตา  ตมตฺถ   
คาถาพนฺธวเสน  วิสฺสชฺเชสิ อุชฺเชนยิา ปุรวเรติอาทินา ฯ  
เตส ปน ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนาน สมฺพนฺธ ทสฺเสตุ   
[๔๗๓] นครมฺหิ กุสุมนาเม  ปาฏลิปุตฺตมฺหิ ปวิยา มณฺเฑ   
                สกฺยกุลกลุีนาโย  เทฺว ภิกฺขุนิโย หิ คุณวติโย ฯ   
                อิสิทาสี ตตฺถ เอกา  ทุติยา โพธีติ สีลสมปฺนฺนา จ   
                ฌานชฺฌายนรตาโย  พหุสฺสุตาโย ธุตกิเลสาโย ฯ   
                ตา ปณฺฑาย จริตฺวา  ภตฺตตฺถ กริย โธตปตฺตาโย   
                รหิตมฺหิ สุขนิสินฺนา  อิมา คิรา อพฺภุทีเรสุนฺติ๔   
อิมา ติสฺโส คาถา สงฺคีติกาเรหิ ปตา ฯ    
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        [๔๗๓]  ปาสาทิกาสิ อยฺเย  อิสิทาสิ วโยป เต อปริหีโน   
                        ก ึทิสฺวาน พฺยาลิก  อถาสิ เนกฺขมฺมมนุยุตฺตา ฯ   
                        เอวมนุยุ ฺชิยมานา สา  รหิเต ธมฺมเทสนากุสลา   
                        อิสิทาสี วจนมพฺรวิ  สณุ โพธิ ยถามฺหิ ปพฺพชิตา ฯ   
        อิโต ปร วิสฺสชชฺนคาถา ฯ   
        [๔๗๓]  อุชฺเชนยิา ปรุวเร  มยฺห ปตา สีลสวุโต เสฏ ิ   
                        ตสฺสมฺหิ เอกธีตา  ปยา มนาปา จ ทยิตา จ ฯ   
                        อถ เม สาเกตโต วรกา  อาคจฺฉุมุตฺตมกุลีนา   
                        เสฏ ี ปหูตรตโน  ตสฺส มม สุณฺหมทาสิ ตาโต ฯ   
                        สสฺสุยา สสุรสฺส จ  สาย ปาต ปณามมุปคมฺม   
                        สิรสา กโรมิ ปาเท  วนฺทามิ ยถามฺหิ อนุสิฏา ฯ   
                        ยา มยฺห สามิกสฺส  ภคินิโย ภาตุโน ปริชโน วา   
                        ตเมกวรกมฺป ทิสฺวา  อุพฺพิคฺคา อาสน เทมิ ฯ   
                        อนฺเนน จ ปาเนน จ  ขชฺเชน จ ย จ ตตฺถ สนฺนิหิต   
                        ฉาเทมิ อุปนยามิ จ  เทมิ จ ย ยสฺส ปฏิรูป ฯ   
                        กาเลน อุปฏหิตฺวา  ฆร สมุปคมามิ อุมฺมาเร   
                        โธวนฺตี หตฺถปาเท        ป ฺชลิกา สามิกมุเปมิ ฯ   
                        โกจฺฉ ปสาท อ ฺชนิ ฺจ  อาทาสก ฺจ คณฺหิตฺวา   
                        ปรกิมฺมการิกา วิย        สยเมว ปตึ วิภูเสมิ ฯ   
                        สยเมว โอทน สาธ-        ยามิ สยเมว ภาชน โธวนฺตี   
                        มาตาว เอกปุตฺตก        ตถา ภตฺตาร ปริจรามิ ฯ    
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                เอว ม ภตฺติกต  อนุรตฺต การกิ นิหตมาน   
                อุฏายิก อนลส  สลีวตึ ทสฺุสเต ภตฺตา ฯ   
                โส มาตร ฺจ ปตร ฺจ  ภณติ อาปุจฺฉห คมิสฺสามิ   
                อิสิทาสิยา น สห วจฺฉ  เอกาคาเรห สห วตฺถุ ฯ   
                มา เอว ปุตฺต อวจ  อิสิทาสี ปณฺฑิตา ปริพฺยตฺตา   
                อุฏายิกา อนลสา  ก ึตุยฺห น โรจเต ปุตฺต ฯ   
                น จ เม หึสติ กิ ฺจิ  น จห อิสิทาสิยา สห วจฺฉ   
                เทสฺสาว เม อล เม  อปุจฺฉาห คมิสฺสามิ ฯ   
                ตสฺส วจน สุณิตฺวา  สสฺสุ สสุโร จ ม อปุจฺฉึสุ   
                กสิฺส ตยา อปรทฺธ  ภณ วิสฺสฏา ยถาภูต ฯ   
                นปห อปรชฺฌ กิ ฺจิ  นป หึเสมิ น ภณามิ ทุพฺพจน   
                ก ึสกฺกา กาตุยฺเย  ย ม วิทฺเทสฺสเต ภตฺตา ฯ   
                เต ม ปตุฆร ปฏ-ินยึสุ วิมนา ทุเขน อภิภูตา   
                ปตฺุตมนุรกฺขมานา  ชิตามฺหเส รูปนึ ลกฺขึ ฯ   
                อถ ม อทาสิ ตาโต  อฑฺฒสฺส ฆรมฺหิ ทุติยกุลิกสฺส   
                ตโต อุปฑฺฒสุงฺเกน  เยน ม วินฺทถ เสฏ ิ ฯ   
                ตสฺสป ฆรมฺหิ มาส  อวส ึอถ โสป ม ปฏิจฺฉรยิ   
                ทาสีว อุปฏหนฺตึ  อทูสิก สีลสมฺปนฺน ฯ   
                ภิกฺขาย จ วิจรนฺต  ทมก ทนฺต เม ปตา ภณติ   
                โหหิสิ เม ชามาตา  นิกฺขิป โปฏ ิ ฺจ ฆฏิก ฺจ ฯ    
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                โสป วสิตฺวา ปกฺข  อถ ตาต ภณติ เทหิ เม โปฏ ึ   
                ฆฏิก ฺจ มลฺลก ฺจ  ปุนป ภิกฺข จริสฺสามิ ฯ   
                อถ น ภณตี ตาโต  อมฺมา สพฺโพ จ เม าติคณวคฺโค   
                ก ึเต น กีรติ อิธ  ภณ ขิปฺป ต เต กริหิติ ฯ   
                เอว ภณิโต ภณติ  ยทิ เม อตฺตา สกฺโกติ อล มยฺห   
                อิสิทาสิยา น สห วจฺฉ  เอกฆเรห สห วตฺถุ ฯ   
                วิสฺสชฺชิโต คโต โส  อหมฺป เอกากินี วิจินฺเตมิ   
                อาปุจฺฉิตูน คจฺฉ  มริตุเย วา ปพฺพชิสฺส วา ฯ   
                อถ อยฺยา ชินทตฺตา  อาคจฺฉี โคจราย จรมานา   
                ตาต กุล วินยธร ี พหุสฺสุตา สีลสมฺปนฺนา ฯ   
                ต ทิสฺวาน อมฺหาก  อุฏายาสน ตสฺสา ป ฺาปยึ   
                นสิินฺนาย จ ปาเท  วนฺทิตฺวา โภชนมทาส ึฯ   
                อนฺเนน จ ปาเนน จ  ขชฺเชน จ ย ฺจ ตตฺถ สนฺนิหิต   
                สนฺตปฺปยิตฺวา อวจ  อยฺเย อิจฺฉามิ ปพฺพชิตุ ฯ   
                อถ ม ภณตี ตาโต  อิเธว ปุตฺตก จราหิ ตฺว ธมฺม   
                อนฺเนน จ ปาเนน จ  ตปฺปย สมเณ ทฺวิชาตี จ ฯ   
                อถห ภณามิ ตาต  โรทนฺตี อ ฺชลึ ปณาเมตฺวา   
                ปาป หิ มยา ปกต  กมฺม ต นชิฺชเรสฺสามิ ฯ   
                อถ ม ภณตี ตาโต  ปาปุณ โพธิ ฺจ อคฺคธมฺม ฺจ   
                นพฺิพาน ฺจ ลภสฺสุ  ย สจฺฉิกรี ทฺวิปทเสฏโ ฯ    
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                มาตาปตู อภิวาท-ยิตฺวา        สพฺพ ฺจ าติคณวคฺค   
                สตฺตาห ปพฺพชิตา                ติสฺโส วิชฺชา อผสฺสยึ ฯ   
                ชานามิ อตฺตโน สตฺต        ชาติโย ยสฺสย ผลวิปาโก   
                ต ตว อาจิกฺขิสฺส                ต เอกมนา นิสาเมหิ ฯ   
                นครมฺหิ เอรกจฺเฉ                สุวณฺณกาโร อห ปหูตธโน   
                โยพฺพนมเทน มตฺโต        โส ปรทาร อเสวิห ฯ   
                โสห ตโต จวิตฺวา                นิรยมฺหิ อปจฺจิส จิร   
                ปกฺโก ตโต จ อุฏหิตฺวา  มกฺกติยา กุจฺฉิโมกฺกมึ ฯ   
                สตฺตาหชาตก ม                มหากป ยูถโป นิลลฺจฺเฉสิ   
                ตสฺเสต กมฺมผล                        ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ฯ   
                โสห ตโต จวิตฺวา                กาล กริตฺวา สินฺธวาร ฺเ   
                กาณาย จ ข ฺชาย จ                เอฬกิยา กจฺุฉิโมกฺกมึ ฯ   
                ทวฺาทส วสฺสานิ อห                นิลลฺจฺฉิโต ทารเก ปรวิหิตฺวา   
                กมิินาวฏโฏ อกลฺโล        ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ฯ   
                โสห ตโต จวิตฺวา                โควาณิชกสฺส คาวิยา ชาโต   
                วจฺโฉ ลาขาตมฺโพ                นิลลฺจฺฉิโต ทฺวาทเส มาเส ฯ  
                โวฒูน นงฺคลมห                สกฏ จ ธารยามิ   
                อนฺโธวฏโฏ อกลฺโล        ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ฯ   
                โสห ตโต จวิตฺวาน                วีถิยา ทาสิยา ฆเร ชาโต   
                เนว มหิลา น ปรุิโส                ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 408 

        เลมที ่ 27  จตฺตาฬีสนิปาตวณฺณนา  หนา  408 
 
                ตึสติวสฺสมฺหิ มโต  สากฏกิกุลมฺหิ ทารกิา ชาตา   
                กปณมฺหิ อปฺปโภเค  ธนิกปุริสปาตพหุลมฺหิ ฯ   
                ต ม ตโต สตฺถวาโห  อุสฺสนฺนาย วิปุลาย วฑฺฒิยา   
                โอกฑฺฒติ วิลปนฺตึ  อจฺฉินฺทิตฺวา กุลฆรสฺมา ฯ   
                อถ โสฬสเม วสฺเส  ทิสฺวา ม ปตฺตโยพฺพน ก ฺ   
                โอรุนฺธตสฺส ปตฺุโต  คิริทาโส นาม นาเมน ฯ   
                ตสฺสป อ ฺา ภริยา  สีลวตี คุณวตี ยสวตี จ   
                อนุรตฺตา ภตฺตาร  ตสฺสาห วิทฺเทสนมกาสึ ฯ   
                ตสฺเสต กมฺมผล  ย ม อปกีรตูิน คจฺฉนฺติ   
                ทาสีว อุปฏหนฺตึ  ตสฺสป อนฺโต กโต มยาติ ฯ   
        ตตฺถ  นครมฺหิ  กุสุมนาเมติ  กุสุมปุรนฺติ  เอว  กุสุมสทฺเทน   
คหิตนามเก นคเร  อิทานิ  ต  นคร  ปาฏลิปุตฺตมฺหีติ  สรูปโต   
ทสฺเสติ ฯ  ปวิยา  มณฺเฑติ สกลาย  ปวิยา  มณฺฑภูเต ฯ   
สกฺยกุลกลุีนาโยติ  สกฺยกเุล  กลุธีตโร  สกฺยปุตฺตสฺส  
ภควโต สาสเน ปพฺพชิตตาย เอว วุตฺต ฯ   
        ตตฺถาติ  ตาสุ ทฺวีสุ ภิกฺขุนีสุ ฯ โพธีติ เอวนามิกา เถรี ฯ  
ฌานชฺฌายนรตาโยติ โลกิยโลกุตฺตรสฺส  ฌานสฺส  ฌายเน  
อภิรตา ฯ  พหุสฺสุตาโยติ  ปริยตฺติพาหุสจฺเจน พหุสฺสุตา ฯ   
ธุตกิเลสาโยติ  อคฺคมคฺเคน  สพฺพโส  สมุคฺฆาติตกิเลสา ฯ  
ภตฺตตฺถ กริยาติ  ภตฺตกิจฺจ  นฏิาเปตฺวา ฯ  รหิตมฺหติี ชนรหิตมฺหิ    
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วิวิตฺตฏาเน ฯ สุขนิสินฺนาติ ปพฺพชฺชาสุเขน  วิเวกสุเขน  จ   
สุขนิสินฺนา ฯ  อิมา  คิราติ อิทานิ วุจฺจมานา สุขา ลาปนา ฯ  
อพฺภุทีเรสุนฺติ ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนวเสน กถยึสุ ฯ   
        ปาสาทิกาสีติ  คาถา  โพธิตฺเถริยา  (๑)  ปุจฺฉาวเสน  วุตฺตา ฯ   
เอวมนุยุ ฺชิยมานาติ  คาถา  สงฺคีติกาเรเหว  วุตฺตา ฯ อุชฺเชนยิาติ- 
อาทิกา  หิ สพฺพาป  อิสิทาสิยาว  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  ปาสาทิกาสีติ   
รูปสมฺปตฺติยา  ปสฺสนฺตาน ปสาทาวหา  อสิ ฯ  วโยป  เต  
อปริหีโนติ  ตุยฺห วโยป น ปริหีโน ปมวเย  ิตาสีติ  
อตฺโถ ฯ  ก ึ ทิสฺวาน  พฺยาลิกนฺติ  กีทิส พฺยาลิก โทส ฆราวาเส  
อาทีนว ทิสฺวา ฯ อถาสิ เนกฺขมฺมมนุยุตฺตาติ อถาติ นิปาตมตฺต  
เนกฺขมฺม ปพฺพชฺช อนุยุตฺตา อสิ ฯ   
        อนุยุ ฺชิยมานาติ  ปุจฺฉิยมานา  สา อิสิทาสีติ โยชนา ฯ  
รหิเตติ สุ ฺฏาเน ฯ สุณ  โพธ ิ ยถามฺหิ  ปพฺพชิตาติ  โพธิตฺเถริ  
อห  ยถา  ปพฺพชิตา  อมฺหิ  ต  ต ปุราณ สุณ สุณาหิ ฯ   
        อุชฺเชนยิา  ปุรวเรติ  อุชฺเชนีนามเก  อวนฺติรฏเ  อุตฺตม- 
นคเร ฯ  ปยาติ เอกธีตุภาเวน  ปยายิตพฺพา ฯ  มนาปาติ   
สีลาจารคุเณน  มนวฑฺฒนกา ฯ  ทยิตาติ  อนุกมฺปตพฺพา ฯ   
        อถาติ  ปจฺฉา  มม  วยปฺปตฺตกาเล ฯ  เม  สาเกตโต  วรกาติ  
สาเกตนครโต  มม  วรกา  ม  วาเรนฺตา  อาคจฺฉุ ฯ  อุตฺตม- 
# ๑. ส.ี โพธตฺิถรีเถริยา  ฯ  
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กุลีนาติ  ตสฺมึ  นคเร  อคฺคกุลิกา เยน เต  เปสิตา  โส  เสฏ ี   
ปหูตรตโน ฯ  ตสฺส  มม  สุณฺหมทาสิ  ตาโตติ  ตสฺส  สาเกต- 
เสฏ ิโน สุณิส ปุตฺตสฺส ภริย กตฺวา มยฺห ปตา ม อทาสิ ฯ   
        สาย  ปาตนฺติ  สายเณฺห  ปุพฺพเณฺห  จ ฯ  ปณามมุปคมฺม  
สิรสา  กโรมีติ  สสฺสุยา  สสุรสฺส  จ  สนฺติก  อุปคนฺตฺวา  
สิรสา  ปณาม  กโรมิ  เตส  ปาเท วนฺทามิ ฯ  ยถามฺหิ  อนุสิฏาติ  
เตหิ  ยถา  อนุสิฏา  อมฺหิ  ตถา  กโรมิ เตส อนุสิฏ ึ น  
อติกฺกมามิ ฯ   
        ตเมกวรกมฺปติ  เอกวลฺลภมฺป ฯ  อุพฺพิคฺคาติ  ตสนฺตา ฯ  (๑)  
อาสน เทมีติ ยสฺส ปุคฺคลสฺส ย อนุจฺฉวิก ต ตสฺส เทมิ ฯ   
        ตตฺถาติ  ปริเวสนฏาเน ฯ  สนฺนหิิตนฺติ  สชฺชติ หุตฺวา  
วิชฺชมาน ฯ ฉาเทมีติ อุปจฺฉาเทมิ  อุปจฺฉาเทตฺวา  อุปนยามิ  
จ  อุปเนตฺวา  เทมิ  เทนฺตีป  ย ยสฺส ปฏิรูป ตเทว เทมีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อุมฺมาเรติ  ทฺวาเร ฯ  โธวนฺตี  หตฺถปาเทติ  หตฺถปาเท  
โธวินี อาสึ โธวิตฺวา ฆร สมุปคมามีติ โยชนา ฯ   
        โกจฺฉนฺติ  มสฺสูน  เกสาน ฺจ  อุลฺลิขนโกจฺฉ ฯ  ปสาทนฺติ   
คนฺธจุณฺณาทิมุขวิเลปน ฯ  ปสาธนนฺติป  ปาโ  ปสาธนภณฺฑ ฯ   
อ ฺชนินฺติ  อ ฺชนนาฬึ ฯ  ปริกมฺมการกิา วิยาติ อคฺคกุลิกา  
# ๑ สี. สภนฺตา ฯ  
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วิภวสมฺปนฺนาป ปติปริจาริกา เจฏิกา วิย ฯ   
        สาธยามีติ ปจามิ ฯ ภาชนนฺติ โลหภาชน ฺจ ฯ โธวนฺตี  
ปริจรามีติ โยชนา ฯ   
        ภตฺติกตนฺติ  กตสามิภติก ฯ อนุรตฺตนฺติ อนุรตฺตวนฺตึ ฯ  
การิกนฺติ ตสฺส ตสฺเสว อิติ  กตฺตพฺพสฺส  การิก ฯ  นหิตมานนฺติ   
อปนีตมาน ฯ  อุฏายิกนติฺ อุฏานวีริยสมฺปนฺน ฯ  อนลภนฺติ  
ตโต  เอว  อกุสีต ฯ  สลีวตินฺติ  สีลาจารสมฺปนฺน ฯ  ทุสฺสเตติ  
ทุสฺสติ กุชฺฌตฺิวา ภณติ ฯ   
        ภณติ  อาปุจฺฉห  คมิสฺสามีติ  อห  ตุเมฺห  อาปุจฺฉิตฺวา  
ยตฺถ  กตฺถจิ คมิสฺสามีติ  โส  มม  สามิโก  อตฺตโน  มาตร ฺจ   
ปตร ฺจ  ภณติ ฯ  ก ึ ภณตีติ  เจ  อาห  อิสิทาสิยา  น  สห  
วจฺฉ  เอกาคาเรห  สห  วตฺถุนฺติ ฯ ตตฺถ วจฺฉนฺติ วสิสฺส ฯ   
        เทสฺสาติ  อปฺปยา ฯ  อล  เมติ  ปโยชน  เม  ตาย  นตฺถีติ  
อตฺโถ ฯ อปุจฺฉาห คมิสฺสามีติ  ยทิ  เม  ตุเมฺห  ตาย  สทฺธึ  
สวาส อิจฺฉถ อห ตุเมฺห อปุจฺฉิตฺวา วิเทส ปกฺกมิสฺสามิ ฯ   
        ตสฺสาติ  มม  ภตฺตุโน ฯ  กิสฺสาติ  ก ึ อสฺส  ตว  
สามิกสฺส ฯ  ตยา  อปรทฺธ  พฺยาลิก กต ฯ   
        นปห  อปรชฺฌนฺติ  นป  อห  ตสฺส  กิ ฺจิ  อปรชฺฌ ึฯ  
อยเมว  วา  ปาโ ฯ  นป  หึเสมีติ  นป  พาเธมิ ฯ  ทุพฺพจนนฺติ   
ทุรุตฺตวจน ฯ  ก ึสกฺกา กาตุยฺเยติ กึ มยา  กาตุ  อยฺเย   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 412 

        เลมที ่ 27  จตฺตาฬีสนิปาตวณฺณนา  หนา  412 
 
สกฺกา ฯ  ย  ม  วิทฺเทสฺสเต  ภตฺตาติ ยสฺมา อการเณเนว  
ภตฺตา  มยฺห วิทฺเทสฺสเต วิทฺเทสฺส จิตฺตปฺปโกป กโรติ ฯ   
        วิมนาติ  โทมนสฺสิกา ฯ  ปุตฺตมนุรกฺขมานาติ  อตฺตโน  ปุตฺต   
มยฺห  สามิก จิตฺตมนุรกฺขเณน  อนุรกฺขนฺตา ฯ  ชิตามฺหเส  รูปนึ   
ลกฺขินฺติ  ชิตา  อมฺหเส ชติา วตามฺห รูปวตึ สิรึ มนสฺุสเวเสน  
จรนฺติยา สิริเทวตาย ปริหีนา วตาติ อตฺโถ ฯ   
        อฑฺฒสฺส  ฆรมฺห ิ ทติุยกุลิกสฺสาติ  ปมสามิก  อุปาทาย   
ทุติยสฺส  อฑฺฒสฺส กุลปุตฺตสฺส  ฆรมฺห ิ ม อทาสิ เทนฺโต  
จ ตโต ปมสุงฺกโต อุปฑฺฒสุงฺกโต  อทาสิ ฯ เยน  ม  วินฺทถ  
เสฏ ีติ  เยน  สุงฺเกน  ม  ปม  เสฏ ี  วินฺทถ  ปฏิลภิ ตโต  
อุปฑฺฒสุงฺเกนาติ โยชนา ฯ   
        โสปติ  ทุติยสามิโกป ฯ  ม  ปฏิจฺฉรยีติ  ม นีหริ โส  
ม เคหโต นิกฺกฑฺฒิ ฯ อุปฏหนฺตินฺติ ทาสี วิย อุปฏหนฺตึ  
อุปฏาน กโรนฺตึ ฯ อทูสกินฺติ อทุพฺภนก ฯ   
        ทมกนฺติ  การุ ฺาธิฏานตาย  ปเรส  จิตฺตสฺส  ทมก ฯ  
ยถา  ปเร  กิ ฺจิ ทสฺสนฺติ  เอว  อตฺตโน  กาย  วาจ ฺจ  
ทนฺต  วูปสนตฺ  กตฺวา  ปรทตฺตภิกฺขาย วิจรณก ฯ  ชามาตาติ   
ทุหิตุปติ ฯ  นิกฺขิป  โปฏ ิ ฺจ  ฆฏิก ฺจาติ  ตยา  ปริทหิต  
ปโลติกาขณฺฑ ฺจ ภิกฺขากปาล ฺจ ฉฑฺเฑหิ ฯ   
        โสป  วสิตฺวา  ปกฺขนฺติ  โสป  ภิกฺขโก  ปรุิโส  มยา   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 413 

        เลมที ่ 27  อิสิทาสีเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  413 
 
สทฺธึ  อฑฺฒมาสมตฺต วสิตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        อถ  น  ภณตี  ตาโตติ  ต  ภิกฺขก  มม  ปตา  มาตา  
สพฺโพ  จ  เม  าติคโณ  วคฺควคฺโค  หุตฺวา  ภณติ ฯ  
กถ  กึ  เต  น  กีรติ  อิธ  ตุยฺห  ก ึนาม น กิรติ น  
สาธิยติ ภณ ขิปฺป ฯ ต เต กริหิตีติ ต ตุยฺห กริสฺสติ (๑) ฯ   
        ยท ิ เม  อตฺตา  สกฺโกตีติ  ยทิ  มยหฺ  อตฺตา  อตฺตาธีโน  
ภุชิสฺโส จ โหติ อล  มยฺห  อิสิทาสิยา  ตาย  ปโยชน  นตฺถ ิ 
ตสฺมา  น  สห  วจฺฉ  น  สห  วสิสฺส เอกฆเร อห ตาย  
สห วตฺถุนฺติ โยชนา ฯ   
        วิสฺสชชฺโิต  คโต  โสติ  โส  ภิกฺขโก  ปตรา  วิสสฺชฺชิโต  
ยถารุจิ  คโต ฯ เอกากินีติ  เอกิกาว ฯ  อาปุจฺฉิตูน  คจฺฉนฺติ  
มยฺห ปตร วิสฺสชฺเชตฺวา คจฺฉามิ ฯ มรตุิเยติ มริตุ ฯ วาติ  
วิกปฺปตฺเถ นิปาโต ฯ   
        โคจรายาติ ภิกฺขาย ตาต กุล อาคจฺฉีติ โยชนา ฯ   
        ตนฺติ  ต ชินทตฺตตฺเถรึ ฯ อุฏายาสน ตสฺสา ป ฺา- 
ปยินฺติ อุฏหิตฺวา อาสน ตสฺสา เถริยา ป ฺาเปสึ ฯ   
        อิเธวาติ  อิมสฺมึ  เอว  เคเห   ิตา ฯ  ปุตฺตกาติ  สาม ฺ- 
โวหาเรน  ธตีร  อนุกมฺเปนฺโต  อาลปติ ฯ  จราหิ  ตฺว  ธมฺมนฺติ  
ตฺว ปพฺพชิตฺวา จริตพฺพ พฺรหฺมจริยาทิธมฺม จร ฯ ทฺวิชาตีติ  
# ๑ ม.  น สาธิยติ ฯ  
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พฺราหฺมณชาตี ฯ   
        นชิฺชเรสฺสามีติ ชีราเปสฺสามิ วินาเสสฺสามิ ฯ   
        โพธินฺติ  สจฺจาภิสมฺโพธึ  มคฺคาณนฺติ  อตฺโถ ฯ  อคฺค- 
ธมฺมนฺติ  ผลธมฺม อรหตฺต ฯ  ย  สจฺฉิกรี  ทฺวิปทเสฏโติ  ย   
มคฺคผลนิพฺพานส ฺ ิต โลกุตฺตรธมฺม ทฺวิปทาน เสฏโ สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ สจฺฉิ อกาสิ ต ลภสฺสูติ โยชนา ฯ   
        สตฺตาห  ปพฺพชิตาติ  ปพฺพชิตา  หุตฺวา  สตฺตาเหน ฯ   
อผสฺสยินฺติ  ผุสึ สจฺฉากาสึ ฯ   
        ยสฺสย  ผลวิปาโกติ  ยสฺส  ปาปกมฺมสฺส  อย  สามิกสฺส   
อมนาปภาวสงฺขาโต  นิสฺสนฺทผลภูโต  วิปาโก ฯ  ต  ตว   
อาจิกฺขิสฺสนฺติ  ต กมฺม ตว กเถสฺสามิ ฯ ตนฺติ อาจิกฺขิยมาน  
ตเมว  กมฺม  ต  วา  มม  วจน ฯ  เอกมนาติ  เอกคฺคมนา ฯ  
อยเมว  วา ปาโ ฯ   
        นครมฺห ิ เอรกจฺเฉติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  โส  ปรทาร   
อเสวิหนฺติ  โส อห  ปรสสฺ ทาร อเสวึ ฯ   
        จิร  ปกโฺกติ  พหูน ิวสฺสสตสหสฺสานิ นิรยคฺคินา  
ทฑฺโฒ ฯ ตโต จ อุฏหิตฺวาติ ตโต  นิรยโต  วุฏ ิโต  จุโต ฯ   
มกฺกติยา  กุจฺฉิโมกฺกมินฺติ  วานริยา  กจฺุฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหึ ฯ   
        ยถูโปติ ยูถปติ ฯ นิลลฺจฺเฉสีติ ปุริสภาวสฺส ลกฺขณภูตานิ  
พีชกานิ นิลลฺจฺเฉสิ นีหริ ฯ  ตสฺเสต  กมฺมผลนฺติ  ตสฺส  มยฺห   
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เอต  อตีเต กตสฺส กมฺมสฺส ผล ฯ ยถาป คนฺตฺวาน ปรทารนฺติ  
ยถา ต ปรทาร อติกฺกมิตฺวา ฯ   
        ตโตติ  มกฺกฏโยนโิต ฯ  สินฺธวาร ฺเติ สินฺธวรฏเ  
อร ฺฏาเน ฯ (๑) เอฬกิยาติ  อชิยา ฯ   
        ทารเก  ปริวหิตฺวาติ  ปฏ ึ  อารุยหฺ  กุมารเก  วหิตฺวา ฯ   
กิมินาวฏโฏติ อภิชาตฏาเน  กิมิปริคโตว  หุตฺวา  อฏโฏ  
อฏฏิโต ฯ  อกลฺโลติ  คิลาโน  อโหสีติ  วจนเสโส ฯ   
        โควาณิชกสฺสาติ  คาวิโย  วิกกฺิณิตฺวา  ชีวกสฺส ฯ  ลาขา- 
ตมฺโพติ ลาขารสรตฺเตหิ วิย ตมฺเพหิ โลเมหิ สมนฺนาคโต ฯ   
        โวฒูนาติ  วหิตฺวา ฯ  นงฺคลนฺติ  สรี สกฏ ฺจ ธารยามีติ  
อตฺโถ ฯ อนฺโธวฏโฏติ  กาโณ ว หุตฺวา อฏโฏ ปฬิโต ฯ   
        วีถิยาติ  นครวีถิย ฯ  ทาสิยา  ฆเร  ชาโตติ  ฆรทาสิยา  
กุจฺฉิมฺหิ  ชาโต ฯ วณฺณทาสิยาติป  (๒)  วทนฺติ ฯ  เนว  มหิลา  
น ปุริโสติ อิตฺถีป ปุรโิสป น โหม ิชาตินปปสโกติ อตฺโถ ฯ   
        ตึสติวสฺสมฺหิ  มโตติ  นปปสโก  หุตฺวา  ตึสวสฺสกาเล  มโต ฯ   
สากฏิกกุลมหฺีติ สูตกกุเล ฯ  (๓)  ธนิกปุริสปาตพหุลมฺหีติ   
อิณายิกาน  ปุริสาน  อธปิตนพหุเล พหูหิ อิณายิเกหิ อภิภวิตพฺเพ ฯ   
        อุสฺสนนฺายาติ  อุปจิตาย ฯ  วิปุลายาติ  มหติยา ฯ  วฑฺฒิยาติ   
อิณวฑฺฒิยา ฯ โอกฑฺฒตีติ อวกฑฺฒติ ฯ กุลฆรสฺมาติ มม  
# ๑ ม.  กตฺถจิ  อ ฺตรฏาเน  ทิสฺสติ ฯ ๒ ส.ี วณฺณชาติยาติป ฯ 
# ๓ ม. ย.ุ  เสนกกุเล  ฯ  
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ชาตกุลเคหโต ฯ   
        โอรุนฺธตสฺส  ปุตฺโตติ  อสฺส  สตฺถวาหสฺส  ปตฺุโต  มยิ   
ปฏิพทฺธจิตฺโต นาเมน คิริทาโส นาม อวรุนฺธติ อตฺตโน  
ปริคฺคหภาเวน เคเห กโรติ ฯ   
        อนุรตฺตา ภตฺตารนฺติ ภตฺตาร อนุวตฺติกา ฯ (๑) ตสฺสาห  
วิทฺเทสนมกาสินฺติ ตสฺส ภตฺตุโน  ต  ภริย  สปตฺตึ วิทฺเทสนกมฺม  (๒) 
อกาสึ ฯ  ยถา ต โส กชฺุฌติ เอว ปฏิปชชฺึ ฯ   
        ย  ม  อปกีริตูน  คจฺฉนฺตีติ  ย  ทาสี  วิย สกฺกจฺจ  
อุปฏหนฺตึ ม ตตฺถ ตตฺถ  ปติโน  อปกริิตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  
อนเปกฺขา  อปคจฺฉนฺติ ฯ  เอต  ตสฺสา  มยฺห ตทา  กตสฺส   
ปรทาริกกมฺมสฺส  สปตฺตึ  วิทฺเทสนกมฺมสฺส  (๓)  จ นิสฺสนฺทผล ฯ ตสฺสป อนฺโต  กโต  มยาติ  
ตสฺสป  ตถา  อนุนยปาปกกมฺมสฺส   
ทารุณสฺส  ปริยนฺโต  อิทานิ  มยา  อคฺคมคฺค  อธิคจฺฉนฺติยา  
กโต  อิโต ปร กิ ฺจิ ทุกฺข นตฺถีติ ฯ ย ปเนตฺถ อนฺตรนฺตรา  
น วิภตฺต ต วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
                อิสิทาสีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                จตฺตาฬีสนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________ 
# ๑ สี. อนุราควตี  ๒ สี. ย.ุ ภริย ปฏิวิทเฺทสนกมฺม   
# ๓ สี. ปฏิวิทฺเทสนกมฺมสฺส ฯ   
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                                มหานิปาตวณฺณนา   
                                สุเมธาเถรีคาถาวณฺณนา   
        มหานิปาเต มนฺตาวติยา นคเรติอาทิกา สุเมธาย  
เถริยา คาถา ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺตี  สกฺกจฺจ  วิโมกฺขสมฺภาเร  
สมฺภาเรนฺตี โกนาคมนสฺส ภควโต กาเล กุลเคเห นพฺิพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต  ปตฺวา  อตฺตโน  สขีหิ  กุลธีตาหิ  สทฺธึ  เอกชฺฌาสยา  
หุตฺวา  มหนฺต  อาราม  กาเรตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
นิยฺยาเทสิ ฯ สา เตน  ปุ ฺกมฺเมน  กายสฺส  เภทา  ตาวตึส  
อุปคจฺฉิ ฯ ตตฺถ ยาวตายุก ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา ตโต จุตา  
ยาเมสุ อุปปชฺช ิฯ ตโต จุตา ตุสิเตสุ ตโต จุตา นิมฺมานรตีสุ  
ตโต  จุตา  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีสูติ อนุกฺกเมน ป ฺจสุ กามสคฺเคสุ  
อุปฺปชฺชิตฺวา ตตฺถ ตตฺถ  เทวราชูน  มเหสี  หุตฺวา  ตโต  จุตา   
กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล มหาวิภวสฺส  เสฏ ิโน  ธตีา  หุตฺวา   
อนุกฺกเมน  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สาสเน  อภิปฺปสนฺนา  หุตฺวา  
รตนตฺตย อุทฺทิสฺส อุฬารปุ ฺกมฺม อกาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยาวชีว  ธมฺมูปชีวินี  กุสลธมฺมนิรตา  หตฺุวา  ตโต  
จุตา  ตาวตึเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  สุคตีสุเยว  สสรนฺตี   
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อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท มนฺตาวตีนคเร โก ฺจสฺส  นาม  ร ฺโ   
ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺสา  มาตาปตโร  สุเมธาติ นาม  อกสุ ฯ 
ต  อนุกฺกเมน  วุฑฺฒิปฺปตฺตวยปฺปตฺตกาเล  มาตาปตโร   
วารณวตีนคเร อนิกรตฺตสฺส  (๑)  นาม ร ฺโ ทสฺสามาติ  
สมฺมนฺเตสุ ฯ (๒) สา ปน ทหรกาลโต ปฏาย  อตฺตโน  
สมานวยาหิ  ราชก ฺาหิ  ทาสิชเนหิ  จ  สทฺธึ  ภิกขฺุนุปสฺสย   
คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน  สนฺติเก  ธมฺม สุตฺวา จิรกาลโต ปฏาย  
กตาธิการตาย สสาเร ชาตสเวคา สาสเน  อภิปฺปสนฺนา  
หุตฺวา  วยปฺปตฺตกาเล  กาเมหิ  วินิวตฺติตมานสา  อโหสิ ฯ   
เตน  สา  มาตาปตูน  าตีน  สมฺมนฺตน  สุตฺวา  น  มยฺห  
ฆราวาเสน  กิจฺจ ปพฺพชิสฺสามหนฺติ  อาห ฯ  ต  มาตาปตโร   
ฆราวาเส  นิโยเชนฺตา  นานปฺปกาเรน  ยาจนฺตาป  ส ฺาเปตุ   
นาสกฺขึสุ ฯ  สา เอว เม ปพฺพชิตุ ลพฺภตีติ ขคฺค คเหตฺวา  
สยเมว  อตฺตโน เกเส ฉินฺทิตฺวา เต เอว เกเส อารพฺภ  
ปฏิกูลมนสิการ  ปวตฺเตนฺตี  ตตฺถ  กตาธิการตาย  ภิกฺขุนีน   
สนฺติเก  มนสิการวิธานสฺส  สุตปุพฺพตฺตา  จ อสุภนิมิตฺต   
อุปฺปาเทตฺวา  ตตฺถ  ปมชฌฺาน  อธิคจฺฉิ ฯ  อธิคตปมชฺฌานา  
จ  อตฺตนา ฆราวาเส  อุยฺโยเชตุ  อุปคเต  มาตาปตโร  อาทึ  
กตฺวา  อนฺโตชนปริชน  สพฺพ  ราชกลุ  สาสเน  อภิปฺปสนฺน   
# ๑ สี. อณิกทตฺตสฺส ฯ ๒ ยุ. อามนฺเตสุ  ฯ  
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กาเรตฺวา  ฆรโต นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขุนุปสฺสย คนฺตฺวา ปพฺพชิ ฯ   
ปพฺพชิตฺวา  จ  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  สมฺมเทว ปริปกฺกาณา (๑)  
วิมุตฺติปริปาจนียาน  ธมฺมาน  วิเสสิตาย (๒) นจิรสฺเสว สห  
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๓)  
                ภควติ โกนาคมเน  สงฺฆารามมฺหิ นวนิเวสมฺหิ   
                สขิโย ติสฺโส ชนิโย  วิหารทาน อทมฺหเส ฯ   
                ทสกฺขตฺตุ สตกฺขตฺตุ  ทสสตกฺขตฺตุ สตานิ จ สตกฺขตฺตุ   
                เทเวสุ อุปปชฺชมิฺห  โก ปน วาโท มนุสฺเสสุ ฯ   
                เทเวสุ มหิทฺธิกา อหุมฺห  มานุสกมฺหิ โก ปน วาโท   
                สตฺตรตนสฺส มเหสี  อิตฺถิรตน อห อาสึ ฯ   
                อิธ ส ฺจิตกุสลา  สุสมิทฺธกุลปฺปชา   
                ธน ฺชานี จ เขมา จ  อหมฺป จ ตโย ชนา ฯ   
                อาราม สุกต กตฺวา  สพฺพาวยวมณฺฑิต   
                พุทฺธปฺปมุขสงฺฆสฺส  นิยฺยาเทตฺวา ปโมทิตา ฯ   
                ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ  ตสฺส กมมฺสฺส วาหสา   
                เทเวสุ อคฺคต ปตฺตา  มนุสฺเสสุ ตเถว จ ฯ   
                อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ  พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน  อุปฺปชฺช ิวทต วโร ฯ   
                อุปฏาโก มเหสิสฺส  ตทา อาสิ นริสฺสโร   
                กาสิราชา กิกี นาม  พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ    
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                ตสฺสาสุ สตฺต ธีตโร  ราชก ฺา สุเขธิตา   
                พุทฺโธปฏานนิรตา  พฺรหมฺจริย จรึสุ ตา ฯ   
                ตาส สหายิกา หุตฺวา  สีเลสุ สุสมาหิตา   
                ทตฺวา ทานานิ สกฺกจฺจ  อคาเรว วต จรึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน  เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสูปคา อห ฯ   
                ตโต จุตา ยามาสคฺค (๑)  ตโตห ตุสิต คตา   
                ตโต จ นิมฺมานรตึ  วสวตฺติปุร คตา ฯ   
                ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ  ปุ ฺกมฺมสโมหิตา   
                ตตฺถ ตตฺเถว ราชูน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                ตโต จุตา มนุสฺสตฺเต  ราชูน จกฺกวตฺติน   
                มณฺฑลีน ฺจ ราชูน  มเหสิตฺตมการยึ ฯ   
                สมฺปตฺติมนุโภตฺวาน  เทเวสุ มานุเสสุ จ   
                สพฺพตฺถ สุขิตา หุตฺวา  เนกชาตีสุ สสรึ ฯ   
                โส เหตุ โส ปภโว  ตมฺมูล สาว สาสเน ขนฺตี   
                ต ปมสโมธาน  ต ธมฺมรตาย นิพฺพาน ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาคีว พนฺธน เฉตฺวา  วิหรามิ อนาสวา ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
# ๑ ม.  ยามมค ฯ   
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                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส  วิโมกขฺาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทานวเสน   
[๔๗๔]  มนตฺาวติยา นคเร        ร ฺโ โก ฺจสฺส อคฺคมเหสิยา   
                ธตีา อาสึ สุเมธา        ปสาทิตา สาสนกเรหิ ฯ   
                สลีวตี จิตฺตกถา                พหุสฺสุตา พุทฺธสาสเน วินิตา   
                มาตาปตโร อุปคมฺม  ภณติ อุภโย นิสาเมถ ฯ   
                นพฺิพานาภิรตาห        อสสฺสต ภวคต ยทิป ทิพฺพ   
                กมิงฺค ปน ตุจฺฉา กามา  อปฺปสฺสาทา พหุวิฆาตา ฯ   
                กามา กฏกา อาสี                วิสูปมา เยสุ มุจฺฉิตา พาลา   
                เต ทีฆรตฺต นิรเย        สมปปฺตา ห ฺนฺเต ทุกฺขิตา ฯ   
                โสจนฺติ ปาปกมฺมา        วินิปาเต ปาปวทฺธิโน สทา   
                กาเยน จ วาจาย จ        มนสา จ อสวุตา พาลา ฯ   
                พาลา เต ทุปฺป ฺา  อเจตนา ทุกฺขสมุทโยรุทฺธา   
                เทเสนฺเต อชานนฺตา  น พุชฌฺเร อริยสจฺจานิ ฯ   
                สจฺจานิ อมฺม พุทฺธวรเทสิ  ตานิ เต พหุตรา อชานนฺตา เย   
                อภินนฺทนฺติ ภวคต  ปเหนฺติ เทเวสุ อุปปตฺตึ ฯ   
                เทเวสุป อุปปตฺติ  อสสฺสตา ภวคเต อนิจฺจมฺหิ   
                น จ สนฺตสนฺติ พาลา  ปุนปฺปุน ฌายิตพฺพสฺส ฯ    
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                จตฺตาโร วินิปาตา  ทุเว จ คติโย กถ ฺจิ ลพฺภนฺติ   
                น จ วินิปาตคตาน  ปพฺพชฺชา อตฺถิ นิรเยสุ ฯ   
                อนุชานาถ ม อุภโย  ปพฺพชิตุ ทสพลสสฺ ปาวจเน   
                อปฺโปสฺสุกฺกา ฆฏิสฺส  ชาติมรณปฺปหานาย ฯ   
                ก ึภวคเต อภินนฺทิ  เตน กายกลินา อสาเรน   
                ภวตณฺหาย นิโรธา  อนุชานาถ ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
                พุทฺธาน อุปฺปาโท  วิวชฺชิโต อกฺขโณ ขโณ ลทฺโธ   
                สลีานิ พฺรหฺมจริย  ยาวชีว น ทูเสยฺย ฯ   
                เอว ภณติ สุเมธา  มาตาปตโร น ตาว อาหาร   
                อาหริสฺส คหฏา  มรณวส คตาว เหสฺสามิ ฯ   
                มาตา ทุกฺขิตา โรทติ ปตา จ  อสฺสา สพฺพโส สมภิหโต   
                ฆเฏนฺติ ส ฺาเปตุ  ปาสาทตเล ฉมาปติต ฯ   
                อุฏเหิ ปุตฺตก  ก ึโสจิ-เตน ทินฺนาสิ วารณวติมฺหิ   
                ราชา อนีกรตฺโต  อภิรูโป ตสฺส ตฺว ทินฺนา ฯ   
                อคฺคมเหสี ภวิสฺสสิ  อนิกรตฺตสฺส ราชิโน ภริยา   
                สลีานิ พฺรหฺมจริย  ปพฺพชฺชา ทุกฺกรา ปุตฺติเก ฯ   
                รชเฺช อาณา ธนมิสฺส-  รยิ โภคา สุขา ทหริกาสิ   
                ภุ ฺชาหิ กามโภเค  วาเรยฺย โหตุ เต ปุตฺต ฯ   
                อถ เน ภณติ สเุมธา  มา เอทิสิกานิ ภวคตมสาร   
                ปพฺพชฺชา วา โหหิติ  มรณ วา เม น เจว วาเรยฺย ฯ    
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                กมิิว ปูติกายมสุจึ  สวนคนฺธ ภยานก กณุป   
                อภิสวิเสยฺย ภสฺต  อสกึ ปคฺฆริต อสุจิปุณฺณ ฯ   
                กมิิว ตห ชานนฺตี  วิกูลก มสโสณิตุปลิตฺต   
                กมิิกุลลย สกณุภตฺต  กเฬวร กิสฺส ทยิตีติ ฯ   
                นพฺิพุยฺหติ สุสาน  อจิร กาโย อเปตวิ ฺาโณ   
                ฉุฑฺโฑ กฬิงฺคร วิย  ชิคุจฺฉมาเนหิ าตีหิ ฯ   
                ฉุฑฺฑูน น สุสาเน  ปรภตฺต นฺหายนฺติ ชคุิจฺฉนฺตา   
                นยิกา มาตาปตโร  กึ ปน สาธารณา ชนตา ฯ   
                อชฺโฌสิตา อสาเร  กเฬวเร อฏ ินฺหารุสงฺฆาเต   
                เขฬสฺสุจฺจารสฺสว-ปริปุณฺเณ ปูติกายมฺหิ ฯ   
                โย น วินิพฺภุชิตฺวา  อพฺภนฺตรมสฺส พาหิร กยิรา   
                คนฺธสฺส อสหมานา  สกาป มาตา ชิคุจฺเฉยฺย ฯ   
                ขนฺธธาตุอายตน  สงฺขต ชาติมูลก ทุกฺข   
                โยนิโส อนุวิจินนฺตี  วาเรยฺย กิสฺส อิจฺเฉยฺย ฯ   
                ทวิเส ทิวเส ติสตฺติ-สตานิ นวนวา ปเตยฺยุ กายมฺหิ   
                วสฺสสตมฺป จ ฆาโต  เสยฺโย ทุกฺขสฺส เจว ขโย ฯ   
                อชฺฌุปคจฺเฉ ฆาต  โย วิ ฺาเยว สตฺถุโน วจน   
                ทโีฆ เตส สสาโร  ปุนปฺปุน ห ฺมานาน ฯ   
                เทเวสุ มนุสฺเสสุ จ  ติรจฺฉานโยนิยา อสุรกาเย   
                เปเตสุ จ นิรเยสุ จ  อปริมิตา ทิสฺสนฺเต ฆาตา ฯ    
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                ฆาตา นิรเยสุ พหู  วินิปาตคตสฺส ปลิยมานสฺส   
                เทเวสุป อตฺตาณ  นิพฺพานสุขา ปร นตฺถิ ฯ   
                ปตฺตา เต นิพฺพาน  เย ยุตฺตา ทสพลสฺส ปาวจเน   
                อปฺโปสฺสุกฺกา ฆเฏนฺติ  ชาติมรณปฺปหานาย ฯ   
                อชฺเชว ตาตภินิกฺข-มิสฺส โภเคหิ กึ อสาเรหิ   
                นพฺิพินฺนา เม กามา  วนฺตสมา ตาลวตฺถุกตา ฯ   
                สา เจว ภณติ ปต-  รมนีกรตฺโต จ ยสฺส สา ทินฺนา   
                อุปยาสิ วารณวเต  วาเรยฺยมุปฏ ิเต กาเล ฯ   
                อถ อสิตนิจิตมุทุเก  เกเส ขคฺเคน ฉินฺทิย สุเมธา   
                ปาสาท ปทหิตฺวา  ปมชฺฌาน สมาปชฺช ิฯ   
                สา จ ตหึ สมาปนฺนา  อนีกรตฺโต จ อาคโต นคร   
                ปาสาเท จ สุเมธา  อนิจฺจส ฺ สุภาเวติ ฯ   
                สา จ มนสิ กโรติ  อนีกรตฺโต จ อารุหี ตุริต   
                มณิกนกภูสิตงฺโค  กต ฺชล ียาจติ สุเมธ ฯ   
                รชเฺช อาณา ธนมิสฺส-  รยิ โภคา สุขา ทหริกาสิ   
                ภุ ฺชาหิ กามโภเค  กามสุขา ทุลฺลภา โลเก ฯ   
                นสิฺสฏ เต รชชฺ  โภเค ภุ ฺชสฺสุ เทหิ ทานานิ   
                มา ทุมฺมนา อโหสิ  มาตาปตโร เต ทุกฺขิตา ฯ   
                ต ต ภณติ สุเมธา  กาเมหิ อนตฺถิกา วิคตโมหา   
                มา กาเม อภินนฺทิ  กาเมสฺวาทีนว ปสฺส ฯ    
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                จาตุทฺทีโป ราชา  มนฺธาตา อาสิ กามโภคินมคฺโค   
                อติตฺโต กาลงฺกโต  น จสฺส ปริปูริตา อิจฺฉา ฯ   
                สตฺต รตนานิ วสฺเสยฺย  วุฏ ิมา ทสทิสา สมนฺเตน   
                น จตฺถิ ติตฺติ กามาน  อติตฺตาว มรนฺติ นรา ฯ   
                อสิสูนูปมา กามา  กามา สปฺปสิโรปมา   
                อุกฺโกปมา อนุทหนฺติ  อฏ ิกงฺกลสนฺนิภา ฯ   
                อนิจฺจา อธุวา กามา  พหุทุกฺขา มหาวิสา   
                อโยคุโฬว สนฺตตฺโต  อฆมูลา ทุขปฺผลา ฯ   
                รกุขฺผลูปมา กามา  มสเปสูปมา ทุขา   
                สปุโนปมา ว ฺจนิยา  กามา ยาจิตกูปมา ฯ   
                สตฺติสูลูปมา กามา  โรโค คณฺโฑ อฆ นฆิ   
                องฺคารกาสุสทิสา  อฆมูล ภย วโธ ฯ   
                เอว พหุทุกฺขา กามา  อกฺขาตา อนฺตรายิกา   
                คจฺฉถ น เม ภวคเต  วิสฺสาโส อตฺถิ อตฺตโน ฯ$   
                ก ึมม ปโร กรสิฺสติ  อตฺตโน สีสมฺหิ ฑยฺหมานมฺหิ   
                อนุพนฺเธ ชรามรเณ  ตสฺส ฆาตาย ฆฏิตพฺพ ฯ   
                ทวฺาร อปาปุริตฺวานห  มาตาปตโร อนีกรตฺต ฺจ   
                ทสิฺวาน ฉม นิสินฺเน  โรทนฺเต อิทมโวจ ฯ   
                ทโีฆ พาลาน สสาโร  ปุนปฺปุน ฺจ โรทต   
                อนมตคฺเค ปตุ มรเณ  ภาตุ วเธ อตฺตโน จ วเธ ฯ    
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                อสฺสุ ถ ฺ รุธิร  สสาร อนมตคฺคโต สรถ   
                สตฺตาน สสรต  สราหิ อฏ ีน ฺจ สนฺนิจย ฯ   
                สร จตุโรทธี  อุปนีเต อสฺสุถ ฺรุธิรมฺหิ   
                สร เอกกปฺปมฏ ีน  ส ฺจย วิปุเลน สม ฯ   
                อนมตคฺเค สสรโต  มหึ ชมพฺุทีปมุปนีต   
                โกลฏ ิมตฺตคุฬิกา  มาตามาตุเสฺวว นปฺปโหนฺติ ฯ   
                ติณกฏสาขาปลาส  อุปนตี อนมตคฺคโต สร   
                จตุรงฺคุลิกา ฆฏกิา  ปตุปตุเสฺวว นปฺปโหนฺติ ฯ   
                สร กาณกจฺฉป ปุพฺเพ  สมุทเฺท อปรโต จ ยุคฉิทฺทพ   
                สริ ตสฺส จ ปฏมิุกฺก  มนุสฺสลาภมฺหิ โอปมฺม ฯ   
                สร รูป เผณปณฺโฑป-  มสสฺ กายกลิโน อสารสฺส   
                ขนฺเธ ปสฺส อนิจฺเจ  สราหิ นิรเย พหุวิฆาเต ฯ   
                สร กฏสึ วฑฺเฒนฺเต  ปุนปฺปุน ตาสุ ตาสุ ชาตีสุ   
                สร กุมฺภีลภยานิ จ  สราหิ จตฺตาริ สจฺจานิ ฯ   
                อมตมฺหิ วิชฺชมาเน  กึ ตว ป ฺจกฏเกน ปเตน   
                สพฺพา หิ กามรติโย  กฏกตรา ป ฺจกฏเกน ฯ   
                อมตมฺหิ วิชฺชมาเน  กึ ตว กาเมหิ เย ปริฬาหา   
                สพฺพา หิ กามรติโย  ชลิตา กุถิตา กมฺปตา สนฺตาปตา ฯ   
                อสปตฺตมฺหิ สมาเน  กึ ตว กาเมหิ เย พหุสปตฺตา   
                ราชคฺคิโจรอุทกปฺปเยหิ  สาธารณา กามา พหุสปตฺตา ฯ    
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                โมกฺขมฺหิ วิชฺชมาเน  กึ ตว กาเมหิ เยสุ วธพนฺโธ   
                กาเมสุ หิ อสกามา  วธพนฺธทุขานิ อนุโภนฺติ ฯ   
                อาทีปตา ติณุกฺกา  คณฺหนฺต ทหนฺติ เนว มุ ฺจนฺต   
                อุกฺโกปมา หิ กามา  ทหนฺติ เย เต น มุ ฺจนฺติ ฯ   
                มา อปฺปกสฺส เหตุ  กามสุขสฺส วิปุล ชหี สุข   
                มา ปุถุโลโมว พลิส  คิลิตฺวา ปจฺฉา วิห ฺสิ ฯ   
                กาม กาเมสุ ทมสฺสุ  ตาว สุนโขว สงฺขลาพทฺโธ   
                กาหนฺติ ขุ ต กามา  ฉาตา สุนขว จณฺฑาลา ฯ   
                อปริมิต ฺจ ทุกฺข  พหูนิ จ จิตฺตโทมนสฺสานิ   
                อนุโภหิสิ กามยุตฺโต  ปฏินสิฺสช อทฺธุเว กาเม ฯ   
                อชรมฺหิ วิชฺชมาเน  กึ ตว กาเมหิ เยสุ ชรา   
                มรณพฺยาธิคหิตา  สพฺพา สพฺพตฺถ ชาติโย ฯ   
                อิทมชรมิทมมร  อิทมชรามร ปทมโสก   
                อสปตฺตมสมฺพาธ  อขลิตมภย นิรุปตาป ฯ   
                อธิคตมิท พหูหิ  อมต อชชฺาป จ ลภนียมิท   
                โย โยนิโส ปยุ ฺชติ  น จ สกฺกา อฆฏมาเนน ฯ   
                เอว ภณติ สุเมธา  สงฺขารคเต รตึ อลภมานา   
                อนุเนนฺตี อนิกรตฺต  เกเส จ ฉม ขิป สุเมธา ฯ   
                อุฏาย อนิกรตฺโต  ป ฺชลโิก ยาจตสฺสา ปตร โส   
                วิสฺสชฺเชถ สุเมธ  ปพฺพชิตุ วิโมกฺขสจฺจทสฺสา ฯ    
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                วิสฺสชฺชิตา มาตาปตูหิ  ปพฺพชิ โสกภยภีตา   
                ฉ อภิ ฺา สจฺฉิกตา  อคฺคผล สิกฺขมานาย ฯ   
                อจฺฉริยมพฺภุต ต  นิพฺพาน อาสิ ราชก ฺาย   
                ปพฺุเพนิวาสจริต  ยถา พฺยากริ ปจฺฉิเม กาเล ฯ   
                ภควติ โกนาคมเน  สงฺฆารามมฺหิ นวนิเวสมฺหิ   
                สขิโย ติสฺโส ชนิโย  วิหารทาน อทมฺหเส ฯ   
                ทสกฺขตฺตุ สตกฺขตฺตุ  ทสสตกฺขตฺตุ สตานิ จ สตกฺขตฺตุ   
                เทเวสุ อุปปชฺชมิฺห  โก ปน วาโท มนุสฺเสสุ ฯ   
                เทเวสุ มหิทฺธิกา อหุมฺห  มานุสกมฺหิ โก ปน วาโท   
                สตฺตรตนสฺส มเหสี  อิตฺถิรตน อห อาสึ ฯ   
                โส เหตุ โส ปภโว  ตมฺมูล สาว สาสเน ขนฺตี   
                ต ปมสโมธาน  ต ธมฺมรตาย นิพฺพาน ฯ   
                เอว กโรนฺติ เย สทฺท-หนฺติ วจน อโนมป ฺสฺส   
                นพฺิพินฺทนฺติ ภวคเต  นิพฺพินฺทิตฺวา วิรชฺชนฺตีติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มนฺตาวติยา  นคเรติ  มนฺตาวตีติ  เอวนามเก นคเร ฯ  
ร ฺโ โก ฺจสฺสาติ  โก ฺจสฺส  นาม  ร ฺโ  มเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ   
ชาตา  ธีตา  อาสึ ฯ  สุเมธาติ  นาเมน  สุเมธา ฯ  ปสาทิตา   
สาสนกเรหีติ  สตฺถุสาสนกเรหิ  อริเยหิ  ธมฺมเทสนาย  สาสเน   
ปสาทิตา ส ฺชาตรตนตฺตยปฺปสาทา กตา ฯ    
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        สลีวตีติ  อาจารสีลสมฺปนฺนา ฯ  จิตฺตกถาติ  จิตฺตธมฺมกถา ฯ   
พหุสฺสุตาติ ภิกฺขุนีน  สนติฺเก  ปริยตฺติธมฺมสฺสุติยุตา ฯ  พุทฺธ- 
สาสเน วินิตาติ เอว ปวตฺติ เอว  นิวตฺติ  อิติ  สลี  อิติ  
สมาธิ  อิติ  ป ฺาติ  สุตฺตานุคเตน  (๑) โยนิโสมนสิกาเรน  
ตทงฺคโต  กิเลสาน  วินิวตฺตตฺตา  (๒)  พุทฺธาน  สาสเน  วินีตา  
สยตกายวาจาจิตฺตา ฯ  อุภโย นิสาเมถาติ ตุเมฺห เทฺวป มม วจน  
นิสาเมถ มาตาปตโร  อุปคนฺตฺวา ภณตีติ โยชนา ฯ   
        ยทิป  ทพฺิพนฺติ  เทวโลกปริยาปนฺนมฺป  ภวคต นาม  
สพฺพมฺป อสสฺสต อนิจฺจ ทุกฺข  วิปริณามธมฺม ฯ  กมิงฺค  ปน  
ตุจฺฉา  กามาติ  กิมงฺค  ปน มานุสกา กามา เต  สพฺเพป   
อสารกภาวโต (๒) ตุจฺฉา ริตฺตา สตฺถธาราย มธุพินฺทุ วิย  
อปฺปสฺสาทา เอตรหิ อายติ ฺจ วิปุลทุกฺขตาย พหุวิฆาตา ฯ   
        กฏกาติ  อนิฏา ฯ  สปฺปฏิภยฏเน  อาสีวิสูปมา ฯ  เยสุ  
กาเมสุ ฯ  มุจฺฉิตาติ อชฺโฌสิตา ฯ  สมปปฺตาติ  สกมฺมุนา  สพฺพโส   
อปฺปตา  ขิตฺตา  อุปปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ ห ฺนฺเตติ พาธียนฺติ ฯ   
        วินิปาเตติ อปาเย ฯ   
        อเจตนาติ  อตฺตหิตเจตนาย  อภาเวน  อเจตนา ฯ  ทุกฺข- 
สมุทโยรุทฺธาติ  ตณฺหานิมิตฺตสสาเร  อวรุทฺธา ฯ  เทเสนฺเตติ   
จตุสจฺจธมฺเม เทสิยมาเน ฯ อชานนฺตาติ อตฺถ อชานนฺตา ฯ  
# ๑  ส.ี วินิสสฺฏตฺตา  ๒ สี. สารตาภาวโต ฯ   
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น พุชฺฌเร อรยิสจฺจานีติ ทุกฺขาทีนิ อริยสจฺจานิ น  
ปฏิพุชฺฌนฺติ ฯ   
        อมฺมาติ  มาตร  ปมุข  กตฺวา  อาลปติ ฯ เต พหุตรา  
อชานนฺตาติ เย อภินนฺทนฺติ ภวคต  ปเหนฺติ  เทเวสุ  อุปปตฺตึ   
พุทฺธวรเทสิตานิ  สจฺจานิ  อชานนฺตา  เตเยว  จ  อิมสฺมึ โลเก  
พหุตราติ โยชนา ฯ   
        ภวคเต  อนิจฺจมฺหีติ  สพฺพสฺมึ  ภเว  อนิจฺเจ  เทเวสุ  
อุปปตฺติ  น  สสฺสตา เอว  สนฺเตป  น  จ  สนฺตสนฺติ  
พาลา  น  อุตฺตสนฺติ  น  สเวค  อาปชฺชนฺติ ฯ ปุนปฺปนุ  
ชายิตพฺพสฺสาติ อปราปร อุปปชฺชมานสฺส ฯ   
        จตฺตาโร  วินิปาตาติ  นิรโย  ติรจฺฉานโยนิ  เปตฺติวิสโย   
อสุรโยนีติ  อิเม จตฺตาโร  สุขสมุสฺสยโต  วินิปาตคติโย ฯ   
มนุสฺสเทวูปปตฺติส ฺ ิตา  ปน  เทฺวว คติโย กถ ฺจิ  กิจฺเฉน  
กสิเรน ลพฺภนฺติ ปุ ฺกมฺมสฺส ทุกฺกรตฺตา ฯ นิรเยสูติ สุขรหิเตสุ  
อปาเยสุ ฯ   
        อปฺโปสฺสุกฺกาติ  อ ฺกิจฺเจสุ  นิรสฺุสุกฺกา ฯ  ฆฏิสฺสนฺติ   
วายมิสฺส ภาวน อนุยุ ฺชิสฺสามิ กายกลินา อสาเรน ภวคเต  
กึ อภินนฺทิเตนาติ โยชนา ฯ   
        ภวตณฺหาย นิโรธาติ ภวคตาย ตณฺหาย นิโรธเหตุ  
นิโรธตฺถ ฯ   
        พุทฺธาน  อุปฺปาโท  ลทฺโธ  วิวชชฺิโต  นิรยูปปตฺติอาทิโก   
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อฏวิโธ อกขฺโณ ขโณ  นวโม  ขโณ  ลทฺโธติ  โยชนา ฯ  สีลานีติ  
จตุปาริสุทฺธิสีลานิ ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ สาสนพฺรหฺมจริย ฯ น  
ทูเสยฺยนฺติ น โกเปยฺยามิ ฯ   
        น  ตาว  อาหาร  อาหริสฺส  คหฏาติ  เนว  ตาว  
อห  คหฏา  หุตฺวา  อาหาร  อาหริสฺสามิ  สเจ  ปพฺพชฺช  
น  ลภิสฺสามิ  มรณวสเมว  คตา ภวิสฺสามีติ เอว สุเมธา  
มาตาปตโร ภณตีติ โยชนา ฯ   
        อสฺสาติ  สุเมธาย ฯ  สพฺพโส  สมภิหโตติ  อสฺสูหิ  สพฺพโส   
อภิหตมุโข ฯ ฆเฏนฺติ  ส ฺาเปตุนฺติ  ปาสาทตเล  ฉมาปติต  
สุเมธ  มาตา  จ  ปตา  จ  คิหิภาวาย  ส ฺาเปตุ ฆเฏนฺติ  
วายมนฺติ ฯ ฆเฏนฺติ วายมนฺตีติป ปาโ โส เอวตฺโถ ฯ   
        ก ึ โสจิเตนาติ  ปพฺพชฺช  น  ลภิสฺสามีติ  กึ  โสจเนน ฯ  
ทินฺนาสิ วารณวติมฺหีติ  วารณวตีนคเร  ทินฺนา  อสิ ฯ  ทินฺนาสีติ  
วตฺวา  ปุนป  ตฺว ทินฺนาติ วจน ทฬฺห ทนิฺนภาวทสฺสนตฺถ ฯ   
        รชฺเช  อาณาติ  อนิกรตฺตสฺส  รชฺเช  ตว  อาณา  ปวตฺตติ ฯ   
ธนมิสฺสริยนติฺ  อิมสฺมึ  กุเล  ปติกุเล  จ  ธน  
อิสฺสริย ฺจ  โภคา  สุขา  อติวิย อิฏา โภคาติ สพฺพมิท  
ตุยฺห อุปฏ ิต หตฺถคต ฯ ทหริกาสีติ ตรุณี จาสิ ตสฺมา  
ภุ ฺชาหิ กามโภเค ฯ เตน การเณน วาเรยฺย โหตุ เต  
ปุตฺตาติ โยชนา ฯ    
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        เนติ  มาตาปตโร ฯ  มา  เอทิสิกานีติ  เอวรูปานิ  รชฺเช  
อาณาทีนิ  มา  ภวนฺตุ ฯ กสฺมาติ เจ อาห ภวคตมสารนฺติ- 
อาทึ ฯ   
        กิมิวาติ  กิมิ  วิย ฯ  ปติูกายนฺติ  อิม  ปูติกเฬวร ฯ  
สวนคนฺธนฺติ วิสฺสฏวิสฺสคนฺธ ฯ  ภยานกนฺติ  อวีตราคาน  
ภยาวห ฯ  กณุป  อภิสวิเสยฺย (๑)ภสฺตนฺติ กุณปภริต จมฺม- 
ปสิพฺพก อสกึ ปคฺฆริต อสุจิปุณฺณ นานปฺปการสฺส อสุจิโน  
ปุณฺณ หุตฺวา อสกึ  สพฺพกาล อธิปคฺฆรนฺต มม อิทนติฺ  
อภินิเวเสยฺย ฯ   
        กิมิว  ตห  ชานนฺตี  วิกูลกนฺติ  อติวิย  ปฏิกกฺลู  อสุจีหิ  
มสเปสีหิ โสณิเตหิ  จ  อุปลิตฺต  อเนเกส  กิมกิุลาน  อาลย  
สกุณาน  ภตฺตภูต ฯ กิมิกลุาลสกุณภตฺตนฺติป   ปาโ กิมีน  
อวสิฏสกุณาน ฺจ ภตฺตภูตนฺติ(๒) อตฺโถ ฯ ต  อห  กเฬวร  
ชานนฺตี   ิตา ฯ  ต  ม  อิทานิ วาเรยฺยวเสน กิสฺส เกน  
นาม  การเณน ทิยฺยตีติ(๓) ทสฺเสติ ฯ ตสฺส ต ฺจ ทาน กิมิว  
กึ วิย โหตีติ โยชนา ฯ   
        นิพฺพุยหฺติ  สุสาน  อจิร  กาโย  อเปตวิ ฺาโณติ  อย  
กาโย  อจิเรเนว อปคตวิ ฺาโณ  สุสาน  นิพฺพุยฺหติ  อุปนียติ ฯ  
ฉุฑฺโฑติ ฉฑฺฑิโต ฯ กฬิงฺคร วิยาติ นิรตฺถกกฏขณฺฑสทิโส ฯ  
# ๑ ยุ. วิสฏคนฺธ ฯ ๒ สี. กุลาน...  ๓ สี.  ิตา  ฯ  
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ชิคุจฺฉมาเนหิ าตีหีติ าติชเนหิป ชิคุจฺฉมาเนหิ ฯ   
        ฉุทฺธูน  น  สุสาเนติ  น  กเฬวร  สสุาเน  ฉฑฺเฑตฺวา ฯ   
ปรภตฺตนฺติ  ปเรส โสณสงฺิคาลาทีน  ภตฺตภูต ฯ  นฺหายนฺติ   
ชิคุจฺฉนฺตาติ  อิมสฺส  ปจฺฉโต อาคตาติ เอตฺตเกนาป  ชิคุจฺฉมานา   
สสีส  นิมชฺุชนฺตา นฺหายนฺติ ปเคว ผุฏวนฺโต ฯ นิยกา  
มาตาปตโรติ  อตฺตโน  มาตาปตโรป ฯ  กึ  ปน  สาธารณา  
ชนตาติ  อิตโร  ปน  สมโูห ชิคุจฺฉตีติ กิเมว วตฺตพฺพ ฯ   
        อชโฺฌสติาติ ตณฺหาวเสน อภินิวิฏา ฯ อสาเรติ นิจฺจ- 
สาราทิสารรหิเต ฯ   
        วินิพฺภุชิตฺวาติ  วิ ฺาณวินิพฺโภค  กตฺวา ฯ  คนฺธสฺส  
อสหมานาติ คนฺธ อสฺส กายสฺส  อสหนฺตี ฯ  สกาป  มาตาติ  
อตฺตโน  มาตาป  ชิคุจฺเฉยฺย  โกฏาสาน  วินิพฺภุชฺชเนน ปฏิกกฺลู- 
ภาวาย สุฏ ุตร อุปฏหนโต ฯ   
        ขนฺธธาตุอายตนนฺติ  รูปกฺขนฺธาทโย  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา   
จกฺขุธาตุอาทโย อิมา อฏารส  ธาตุโย  จกฺขายตนาทีนิ  อิมานิ   
ทฺวาทสายตนานีติ  เอว  ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานิ  จาติ  สพฺพ  
อิท  รูปารูปธมฺมชาต  สเมจฺจ  สมฺภุยฺย ปจฺจเยหิ กตตฺตา สงฺขต  
ตยิท  ตสฺมึ  ภเว  ปวตฺตมาน  ทุกฺข ชาติปจฺจยตฺตา ชาติมูลกนฺติ  
เอว โยนิโส  อุปาเยน  อนุวิจินนฺตี  จินฺตยนฺตี  วาเรยฺย วิวาห  
กิสฺส เกน การเณน อิจฺฉิสฺสามิ ฯ    
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        สลีานิ  พฺรหฺมจริย  ปพฺพชฺชา  ทกฺุกราติ  ยเทต มาตาปตูหิ  
วุตฺต ตสฺส ปฏิวจน  ทาตุ  ทิวเส  ทิวเสติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
ทิวเส  ทิวเส  ติสตฺติสตานิ นวนวา  ปเตยฺยุ  กายมฺหติี  ทิเน  
ทิเน  ตีณิ  สตฺติสตานิ  ตาวเทว  ปตนิสิตภาเวน อภินวานิ  
กายสฺมึ  สมปฺเตยฺยุ ฯ  วสสฺสตมฺป จ ฆาโต เสยฺโยติ นิรนฺตร  
วสฺสสตมฺป ปตมาโน  ยถาวุตฺโต  สตฺติฆาโต  เสยฺโย ฯ  ทุกฺขสสฺ  
เจว  ขโยติ  เอว  เจ  วฏฏทุกฺขสฺส  ปรกิฺขโย  ภเวยยฺ  เอว  
มหนฺตมฺป  ปวตฺติทุกฺข  อธิวาเสตฺวา นิพฺพานาธิคมาย อุสฺสาโห  
กรณีโยติ อธิปฺปาโย ฯ   
        อชฌฺุปคจฺเฉติ  สมฺปฏิจฺเฉยฺย ฯ  เอวนฺติ  วุตฺตนเยน ฯ  อิท  
วุตฺต โหติ โย ปุคฺคโล  อนมตคฺค  สสาร  อปริมาณ ฺจ  
วฏฏทุกฺข ทีเปนฺต สตฺถุโน วจน วิ ฺาย  ิโต  ยถาวุตฺต   
สตฺติฆาตทุกฺข  สมฺปฏิจฺเฉยฺย  เตน เจว วฏฏทุกฺขสฺส ปริกฺขโย  
สิยาติ ฯ  เตนาห  ทีโฆ  เตส  สสาโร  ปนุปฺปุน   
ห ฺมานานนฺติ  อปราปร  ชาติชราพฺยาธิมรณาทีหิ  
พาธิยมานานนฺติ อตฺโถ ฯ 
        อสุรกาเยติ กาลก ฺจิกา(๑)ทิเปตาสุรนิกาเย  ฯ ฆาตาติ  
กายจิตฺตาน อุปฆาตา วธา ฯ   
        พหูติ  ป ฺจวิธพนฺธนาทิกมฺมการณวเสน  ปวตฺติยมานา  
# ๑. กาลก ฺชกาทิ...ฯ  
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พหู  อเนกฆาตา ฯ  วินิปาตคตสฺสาติ  เสสาปายสงฺขาต  
วินิปาต  อุปคตสฺสาป ฯ  ปลิยมานสฺสาติ ติรจฺฉานาทิอตฺตภาเว   
อภิฆาตาทีหิ  อาพาธิยมานสฺส ฯ  เทเวสุป  อตฺตาณนฺติ  
เทวตฺตภาเวสุป  ตาณ  นตฺถิ  ราคปริฬาหาทินา  สทุกฺขสวิฆาต- 
ภาวโต ฯ  นพฺิพานสุขา ปร  นตฺถติี  นพฺิพานสุขโต  ปร  อ ฺ   
อุตฺตม  สุข  นาม  นตฺถิ  โลกิยสุขสฺส วิปริณามสงฺขาร- 
ทุกฺขสภาวตฺตา ฯ เตนาห ภควา นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ ฯ   
        ปตฺตา  เต  นิพฺพานนฺติ  เต  นิพฺพาน  ปตฺตาเยว นาม ฯ  
อถวา เตเยว นิพฺพาน  ปตฺตา ฯ  เย  ยุตฺตา  ทสพลสสฺ  
ปาวจเนติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  เย  ยุตฺตา  ปยตฺุตา ฯ   
        นิพฺพินนฺาติ  วิรตฺตา ฯ  เมติ มยา ฯ วนฺตสมาติ สุวาน 
วมถุสทิสา ฯ ตาลวตฺถุกตาติ ตาลสฺส ปติฏานสทิสา (๑) กตา ฯ   
        อถาติ  ปจฺฉา  มาตาปตูน  อตฺตโน  อชฌฺาสย  ปเวเทนฺโต  
อนิกรตฺตสฺส จ  อาคตภาว  สุตฺวา ฯ  อสิตนิจิตมุทุเกติ  อินฺทนีล- 
ภมรสมานวณฺณตาย  อสิเต  ฆนภาเวน นิจิเต  สิมฺพลิตูล- 
สมสมฺผสฺสตาย  มุทุเก ฯ  เกเส  ขคฺเคน  ฉินฺทิยาติ อตฺตโน  
เกเส สุนิสิเตน  อสินา  ฉินฺทิตฺวา ฯ  ปาสาท  ปทหิตฺวาติ  
อตฺตโน วสนปาสาเท สิริคพฺภ ปธาย  ตสฺส  ทฺวาร  ถเกตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ  ปมชฺฌาน  สมาปชฺชีติ  ขคฺเคน  ฉินฺเน อตฺตโน  
# ๑  ส.ี  ิตฏานสทิสา ฯ  ย.ุ ฉินฺทิตฏานสทิสา  ฯ  
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เกเส  ปุรโต  เปตฺวา  ตตฺถ  ปฏิกฺกลูมนสิการ  ปวตฺเตนฺตี   
ยถาอุปฏ ิเต นิมิตฺเต อุปฺปนฺน ปม ฌาน วสีภาว  
อาปาเทตฺวา สมาปชฺชิ ฯ   
        สา  จ  สุเมธา  ตหึ  ปาสาเท  สมาปนฺนา  ฌานนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ  อนิจฺจส ฺ  สุภาเวตีติ  ฌานโต  วุฏหิตฺวา ฌาน  
ปาทก กตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา ยงฺกิ ฺจิ รูปนฺติ  อาทินา   
อนิจฺจานุปสฺสน  สฏุ ุ  ภาเวติ  อนิจฺจส ฺาคหเณเนว เจตฺถ  
ทุกฺขส ฺาทีนมฺป คหณ กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        มณิกนกภูสิตงฺโคติ มณิวิจิตฺเตหิ เหมมาลาลงฺกาเรหิ  
วิภูสิตคตฺโต ฯ   
        รชฺเช  อาณาติอาทิ  ยาจิตาการนิทสฺสน ฯ ตตฺถ อาณาติ  
อาธิปจฺจ ฯ อิสฺสริยนฺติ ยโส  วิภวสมฺปตฺติ ฯ  โภคา  สุขาติ  
อิฏา  มนาปยา  กามูปโภคา ฯ  ทหรกิาสีติ ตฺว อิทานิ ทหรา  
ตรุณี อสิ ฯ   
        นิสฺสฏ  เต  รชฺชนติฺ  มยฺห  สพฺพมฺป  ติโยชนิก  รชชฺ  
ตุยฺห ปริจฺจตฺต  ต  ปฏิปชชฺิตฺวา  โภเค  จ ภุ ฺชสฺสุ อย  
ม กาเมหิเยว นิมนฺเตตีติ มา  ทุมฺมนา  อโหสิ ฯ เทหิ ทานานีติ  
ยถารุจิยา มหนฺตานิ ทานานิ สมณพฺราหฺมเณสุ ปวตฺเตหิ  
มาตาปตโร  เต  ทุกฺขิตา  โทมนสฺสปฺปตฺตา  ตว ปพฺพชฺชาธิปฺปาย  
สุตฺวา ตสฺมา  กาเม ปริภุ ฺชนฺตี เตป อุปฏหนฺตี เตส   
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จิตฺต ทุกฺขา โมเจหีติ เอวเมตฺถ ปทตฺถโยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        มา  กาเม  อภินนฺทีติ  วตฺถุกาเม  กิเลสกาเม  มา  
อภินนฺทิ ฯ  อถโข  เตสุ  กาเมสุ อาทีนว โทส มยฺห  
วจนานุสาเรน ปสฺส าณจกฺขุนา โอโลเกหิ ฯ   
        จาตุทฺทีโปติ  ชมฺพุทีปาทีน จตุนฺน  อิสฺสโร ฯมนฺธาตาติ  
เอวนาโม ราชา  กามโภคีน  อคฺโค  อคฺคภูโต  อาสิ ฯ  เตนาห  
ภควา  ราหุคฺค อตฺตภาวีน  มนฺธาตา  กามโภคินนฺติ ฯ  อติตฺโต  
กาลงฺกโตติ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ กุมารกีฬาวเสน  จตุราสีติ- 
วสฺสสหสฺสานิ  โอปรชชฺวเสน  จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ จกฺกวตฺตี  
ราชา หุตฺวา  เทวโภคสทิเส  โภเค  ภุ ฺชิตฺวา  ฉตฺตึสาย  
สกฺกาน อายุปฺปมาณกาล ตาวตึสภวเน  สคฺคสมฺปตฺตึ  อน-ุ 
ภวิตฺวาป  กาเมหิ  อติตฺโตว  กาลงฺกโต ฯ น จสฺส ปรปิูริตา  
อิจฺฉา อสฺส มนฺธาตุร ฺโ กาเมสุ อาสา น จ ปริปณฺุณา  
อาสิ ฯ   
        สตฺต  รตนานิ  วสฺเสยฺยาติ  สตฺตป  รตนานิ วุฏ ิมา เทโว  
ทสทิสา พฺยาเปตฺวา สมนฺเตน  สมนฺตโต  ปุริสสฺส  รุจิวเสน  
ยทิป  วสฺเสยยฺ ยถา ต มนฺธาตุมหาราชสฺส เอว  สนฺเตป  
น  จตฺถิ  ติตฺติ  กามาน  อติตฺตาว  มรนติฺ  นรา ฯ  เตนาห  
ภควา  น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชตีติ ฯ  
        อสิสูนปูมา  กามา  อธิกุฏฏนฏเน  สปฺปสิโรปมา    
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สปฺปฏิภยฏเน  อุกฺโกปมา ติณุกฺกูปมา  อนุทหนฏเน ฯ  เตนาห  
อนุทหนฺตีติ ฯ  อฏ ิกงฺกลสนฺนิภา อปฺปสฺสาทฏเน ฯ   
        มหาวิสาติ  หลาหลาทิมหาวิสสทิสา ฯ  อฆมูลาติ  อฆสฺส   
ทุกฺขสฺส  มูลา  การณภูตา ฯ เตนาห ทุขปฺผลาติ ฯ   
        รกฺุขผลูปมา  องฺคปจฺจงฺคาน  ผลิภ ฺชนฏเน ฯ  มส- 
เปสูปมา  พหุสาธารณฏเน ฯ สุปโนปมา  อิตรปจฺจุปฏานฏเน  
มายา  วิย  ปโลภนโต ฯ  เตนาห  ว ฺจนิยาติ  ว ฺจกาติ  
อตฺโถ ฯ ยาจิตกูปมาติ ยาจิตกภณฺฑสทิสา ตาวกาลิกฏเน ฯ   
        สตฺติสูลปูมา  วินิวิชฌฺนฏเน ฯ  รุชฺชนฏเน  โรโค  ทุกฺขตา- 
สุลภตฺตา ฯ คณฺโฑ กิเลสาสุจิปคฺฆรณโต ฯ  ทุกฺขุปฺปาทนฏเน  
อฆ ฯ  มรณสมฺปาปเนน  นิฆ ฯ  องฺคารกาสุสทิสา มหาภิตา- 
ปนฏเน ฯ  ภยเหตุตาย  เจว  วธกปหูตตาย  จ  ภย  วโธ  
นาม  กามาติ โยชนา ฯ   
        อกฺขาตา  อนฺตรายิกาติ  สคฺคมคฺคาธิคมสฺส  นิพฺพาน- 
คามิมคฺคสฺส  จ  อนฺตรายกราติ  จกฺขุภูเตหิ  พุทฺธาทีหิ  วุตฺตา ฯ   
คจฺฉถาติ  อนิกรตฺต  สปริส วิสฺสชฺเชติ ฯ   
        ก ึ มม  ปโร  กริสฺสตีติ  ปโร  อ ฺโ  มม  ก ึ นาม  
หิต  กริสฺสติ  อตฺตโน  สีสมฺหิ  อุตฺตมงฺเค  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ   
ฑยฺหมาเน ฯ  เตนาห อนุพนฺเธ ชรามรเณติ ฯ ตสฺส ชรามรณสฺส  
สีสฑาหสฺส ฆาตาย สมุคฺฆาตาย ฆฏิตพฺพ วายมิตพฺพ ฯ    
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        ฉมนฺติ  ฉมาย ฯ  อิทมโวจนฺติ  อิท  ทีโฆ  พาลาน  
สสาโรติอาทิก  สเวคสวตฺตนก วจน อโวจ ฯ   
        ทีโฆ  พาลาน  สสาโรติ  กิเลสกมมฺวิปากวฏฏภูตาน   
ขนฺธายตนาทีน  ปฏิปาฏปิวตฺติสงฺขาโต  สสาโร  อปริ ฺาต- 
วตฺถุกาน  อนฺธพาลาน ทีโฆ พุทฺธาเณนป อปริจฺฉินฺทนิโย ฯ  
ยถา  ห ิ อนปุจฺฉินฺนตฺตา  อวิชฺชาตณฺหาน  อปริจฺฉินฺนตฺตาเยว  
ภวปพนฺธสฺส  ปุพฺพา  โกฏิ  น  ป ฺายติ  เอว  ปราป  
โกฏีติ ฯ  ปุนปฺปุน ฺจ โรทตนฺติ  อปราปร  โสกวเสน  
รุทนฺตาน ฯ อิมินาป อวิชฺชาตณฺหาน อนุปจฺฉินฺนตเยว เตส  
วิภาเวติ ฯ   
        อสฺสุ  ถ ฺ  รุธิรนฺติ  ย  าติพฺยสนาทินา  ผุฏาน  
โรทนฺตาน  อสฺสุ  จ  ทารกกาเล  มาตุถนโต  ปต  ถ ฺ  จ  
ย ฺจ  ปจฺจตฺถิเกหิ ฆาติตาน รุธิร ฯ สสาร อนมตคฺคโต  
สสารสฺส  อนุ  อมตคฺคตฺตา  าเณน  อนุคนฺตฺวาป  อมตอคฺคตฺตา  
อวิทิตคฺคตฺตา  อิมินา  ทีเฆน อทฺธุนา สตฺตาน สสรต อปราปร  
สสรนฺตาน สสริต สราหิ  ต  กีว  พหุกนฺติ  อนุสฺสราหิ  
อฏ ีน  สนฺนจิย  สราหิ อนุสฺสร อุปธาเรหีติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  อาทีนวสฺส  พหุภาว ฺจ  อุปมาย  ทสฺเสตุ  สร  
จตุโรทธีติ คาถมาห ฯ  ตตฺถ  สร  จตุโรทธี  อุปนีเต   
อสฺสุถ ฺรุธิรมฺหีติ อิเมส สตฺตาน อนมตคฺคสสาเร สสรนฺตาน    
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เอเกกสฺสป  อสฺสุมฺหิ  ถ ฺเ  รุธิรมฺหิ  จ  ปมาณโต  อุปเมตพฺเพ  
จตุโรทธี  จตฺตาโร  มหาสมุทฺเท  อุปมาวเสน  พุทฺเธหิ  อุปนีเต  
สร  สราหิ ฯ  เอกกปฺปมฏ ีน ส ฺจย  วิปุเลน  สมนติฺ เอกสฺส  
ปุคฺคลสฺส เอกสฺมึ กปฺเป อฏ ีน ส ฺจย เวปุลฺลปพฺพเตน สม  
อุปนีต สร ฯ วุตฺตมฺป เจต   
                เอกสฺเสเกน กปฺเปน  ปุคฺคลสฺสฏ ิส ฺจโย   
                สยิา ปพฺพตสโม ราสิ  อิติ วุตฺต มเหสินา ฯ   
                โส โข ปนาย อกฺขาโต  เวปุลฺโล ปพฺพโต มหา   
                อุตฺตโร คิชฺฌกฏูสฺส  มคธาน คิริพฺพเชติ ฯ  
        มหึ  ชมพฺุทีปมุปนีต ฯ  โกลฏ ิมตฺตคุฬิกา  มาตามาตุเสฺวว  
นปฺปโหนฺตีติ ชมฺพุทีโปติสงฺขาต  มหาปวึ  โกลฏ ิมตฺตา   
พทรฏ ิมตฺตา คุฬิกา กตฺวา ตตฺเถเกกา อย  เม  มาตุ  อย  เม   
มาตุมาตูติ  เอว  วิภาชิยมาเน  ตา  คุฬิกา  มาตามาตูเสฺวว  
นปฺปโหนฺติ  มาตามาตูสุ  อขีณาเสฺวว  ปริยนฺติกา  ตา คุฬิกา  
ปริกฺขย ปริยาทาน  คจฺเฉยฺยุ  น  เตฺวว  อนมตคฺเค  สสาเร  
สสรโต สตฺตสฺส มาตุมาตโรติ ฯ  เอว ชมฺพุทีปมหึ สสารสฺส  
ทีฆภาเวน อุปมาภาเวน อุปนีต มนสิกโรหีติ ฯ   
        ติณกฏสาขาปลาสนฺติ  ติณ ฺจ  กฏ ฺจ  สาขาปลาส ฺจ ฯ   
อุปนีตนฺติ  อุปมาภาเวน  อุปนีต ฯ  อนมตคฺคโตติ  สสารสฺส   
# ๑ สี. ยุ. เอเกกสฺสป  อฏ ิมฺหิ  ฯ  
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อนมตคฺคภาวโต ฯ  จตุรงฺคุลิกา  ฆฏิกาติ จตุรงฺคุลปฺปมาณานิ   
ขณฺฑานิ ฯ  ปตุปตุเสฺวว  นปฺปโหนฺตีติ ปตุปตามเหสุ เอว ตา  
ฆฏิกา  นปฺปโหนฺติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิมสฺมึ  โลเก  สพฺพ  
ติณ ฺจ กฏ ฺจ สาขาปลาส ฺจ  จตุรงฺคุลิกา  กตฺวา  ตตฺเถเกกา  
อย เม ปตุ อย เม ปตามหสฺสาติ วิภาชิยมาเน  ตา  ฆฏิกาว  
ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺยุ  น  เตฺวว  อนมตคฺเค   
สสาเร  สสรโต  สตฺตสฺส  ปตุปตามหาติ  เอว  ติณ ฺจ  กฏ ฺจ   
สาขาปลาส ฺจ สสารสฺส ทีฆภาเวน อุปนีต สราหีติ ฯ  
        อิมสฺมึ ปน าเน อนมตคฺโคย ภิกฺขเว สสาโร ปุพฺพา  
โกฏ ิน ป ฺายติ  อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหา- 
สโยชนาน สนฺธาวต สสรต ฯ ต ก ึม ฺถ ภิกฺขเว กตม  
นุ โข พหุตร ย วา โว อิมนิา ทีเฆน อทฺธุนา สนฺธาวต  
สสรต อมนาปสมฺปโยคา มนาปวิปฺปโยคา กนฺทนฺตาน   
โรทนฺตาน อสฺสุปสฺสนฺน ปคฺฆริต ย วา จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ  
อุทกนฺติอาทิกา (๑)  อนมตคฺคปาลิ อาหริตพฺพา ฯ   
        สร  กาณกจฺฉปนฺติ  อุภยกฺขิกาณ  กจฺฉป  อนสฺุสร ฯ  
ปุพฺเพสมุทฺเท  อปรโต  จ  ยุคฉิทฺทนฺติ  ปุรตฺถิมสมทฺุเท  อปรโต  
จ ปจฺฉิมุตฺตรทกฺขิณสมุทฺเท วาตเวเคน (๒) ปริพฺภมนฺตสฺส  ยุคสฺส   
เอกจฺฉิทฺท ฯ  สิร ตสฺส จ ปฏิมุกฺกนฺติ กาณกจฺฉปสฺส สีส  
# ๑ ส.นิ. ๑๖/๔๒๕/๒๑๓ ฯ  ๒. วาตวเสน ฯ   
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ตสฺส  จ  วสสฺสตสฺส  วสสฺสตสฺส  อจฺจเยน  คีว  อุกฺขิปนฺตสฺส  
สีสสฺส ยุคจฺฉิทฺเท ปเวสน ฺจ  สร ฯ  มนุสฺสลาภมฺหิ  โอปมฺมนติฺ  
ตยิท สพฺพมฺป พุทฺธุปฺปาทธมฺมเทสนาสุ วิย  มนุสสฺตฺตลาเภ  
โอปมฺม  กตฺวา  ป ฺาย  สร  ตสฺส  อตีว  ทุลลฺภสภาวตฺต  
สารชฺชภยสสฺาป  อติจฺจสภาวตฺตา ฯ  วุตฺต  เหต  เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว ปุริโส มหาสมุทฺเท เอกจฺฉิคฺคล ยุค ปกฺขิเปยฺยาติ- 
อาทิ ฯ   
        สร  รูป  เผณปณฺโฑปมสฺสาติ  วิมทฺทาสหนโต (๑) เผณปณฺฑ- 
สทิสสฺส อเนกานตฺถสนฺนิปาตโต  กายสงฺขาตสฺส  กลิโน  นิจฺจ- 
สาราทิวิรเหน อสารสฺส รูป อสุจิทุคฺคนฺธ เชคุจฺฉปฏิกฺกูลภาว  
สร ฯ  ขนฺเธ  ปสฺส  อนิจฺเจติ  ป ฺจป อุปาทานกฺขนฺเธ หุตฺวา  
อภาวฏเน  อนิจฺเจ  ปสฺส  าณจกฺขุนา  โอโลเกหิ ฯ  สรา   
หิ  นิรเย  พหุวิฆาเตติ  อฏ มหานิรเย โสฬสอุสฺสทนิรเย  
จ  พหุวิฆาเต พหุทุกฺเข มหาทุกฺเข จ อนุสฺสร ฯ   
        สร  กฏสึ  วฑฺเฒนฺเตติ  ปุนปฺปุน  ตาสุ  ตาสุ  ชาตีสุ  
อปราปร อุปฺปตฺติยา ปุนปฺปุน  กฏสึ  สสุาน  อาฬาหนเมว   
วฑฺเฒนฺเต  สตฺเต อนุสฺสร ฯ วฑฺฒนฺโตติ วา  ปาลิ  ตฺว  
วฑฺฒนฺโตติ  โยชนา ฯ  กมฺุภีลภยานีติ  อุทรโปสนตฺถ  อกิจฺจ- 
การิตาวเสน โอทริกตฺตภยานิ ฯ วุตฺต หิ กุมฺภีลภยนฺติ โข  
# ๑  ส.ี ทฺวิมตฺตาสหนโต  ฯ    
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ภิกฺขเว โอทริกตฺตสฺเสต อธิวจนนฺติ ฯ  สราหิ  จตฺตาริ  สจฺจานีติ  
อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริย- 
สจฺจนฺติ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยาถาวโต  อนุสฺสร อุปธาเรหิ ฯ   
        เอว  ราชปุตฺตี  อเนกาการโวการ  อนุสฺสรณวเสน  กาเมสุ  
สสาเร จ อาทีนว  ปกาเสตฺวา  อิทานิ  พฺยติเรเกนป  ต  
ปกาเสตุ  อมตมฺหิ  วิชฺชมาเนติ  อาทิมาห ฯ ตตฺถ  อมตมฺหิ   
วิชฺชมาเนติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  มหากรณุาย  อุปนีเต  สทฺธมฺมามเต  
อุปลพฺภมาเน ฯ  กึ  ตว  ป ฺจกฏเกน  ปเตนาติ ปริเยสนา  
ปริคฺคโห อารกฺขา ปริโภโค  วิปาโก  จาติ  ป ฺจสุป  าเนสุ   
ติขิณตรทุกฺขานุพนฺธตาย สวิฆาตตฺตา สอุปายาสตฺตา กึ  ตุยฺห   
ป ฺจกฏเกน  ป ฺจกามคุณรเสน  ปเตน ฯ  อิทานิ  วุตฺตเมวตฺถ   
ปากฏตร กโรนฺตี  อาห  สพฺพา หิ กามรติโย กฏกตรา  
ป ฺจกฏเกนาติ อติวิย กฏกตราติ (๑)  อตฺโถ ฯ   
        เย  ปรฬิาหาติ  เย  กามา  สมฺปติ  กิเลสปริฬาเหน  อายตึ   
วิปากปริฬาเหน  จ  สปรฬิาหา  มหาวิฆาตา ฯ  ชลติา  กุถิตา  
กมฺปตา  สนฺตาปตาติ  เอกาทสหิ อคฺคีหิ ปชฺชลิตา ปกฺกุถิตา จ หุตฺวา  
ตสมงฺคีน กมฺปนกา สนฺตาปนกา  จ ฯ   
        อสปตฺตมฺหีติ  สปตฺตรหิเต  เนกฺขมฺเม ฯ  สมาเนติ  สนฺเต   
วิชฺชมาเน ฯ  พหุสปตฺตาติ  วตฺวา  เยหิ  พหู  สปตฺตา เต  
# ๑. ส.ี อนฏิกรา  ฯ  
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ทสฺเสตุ ราชคฺคีติอาทิ วุตฺต ฯ ราชูห ิ จ  อคฺคินา  จ  โจเรหิ  
จ  อุทเกน  จ ทายาทาทิอปฺปเยหิ จ ราชคฺคิโจรอุทกปฺปเยหิ  
สาธารณโต เตเสฺวโวปมา (๑) วุตฺตา ฯ   
        เยสุ  วธพนฺโธติ  เยสุ  กาเมสุ  กามนิมิตฺต  มรณโปถนาทิ- 
ปริกฺกิเลโส  อนฺทุพนฺธนาทิพนฺโธ  จ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  กาเมสูติ 
อาทิ วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส ปากฏกรณ ฯ ตตฺถ หีติ  เหตุอตฺเถ  
นิปาโต ฯ  ยสฺมา  กาเมสุ  กามเหตุ  อิเม  สตฺตา  วธพนฺธน- 
ทุกฺขานิ อนุภวนฺติ  ปาปุณนฺติ  ตสฺมา  อาห  อสกามาติ  กามา   
นาเมเต  อสนฺโต  หีนา  ลามกาติ  อตฺโถ ฯ  อหกามาติ  วา  
ปาโ  โส  เอวตฺโถ ฯ  อหาติ  หิ  ลามกปริยาโย อหโลกิตฺถโิย  
นามาติ  อาทีสุ วิย ฯ   
        อาทีปตาติ  ปชฺชลิตา ฯ  ติณุกฺกาติ  ติเณหิ  กตา  อุกฺกา ฯ  
ทหนฺติ  เย  เต น  มุ ฺจนฺตีติ  เย  สตฺตา  เต  กาเม  น  
มุ ฺจนฺติ  อ ฺทตฺถ ุ คณฺหนฺติ  เต ทหนฺติเยว สมฺปติ อายติ ฺจ  
ฌาเปนฺติ ฯ   
        มา  อปฺปกสฺส  เหตูติ  ปุปฺผสฺสาทสทิสสฺส  ปริตฺตกสฺส  
กามสุขสฺส เหตุ วิปุล  อุฬาร  ปณีต ฺจ  โลกุตฺตร  สขุ  มา  
ชหิ  มา  ฉฑฺเฑหิ ฯ  มา  ปถุุโลโมว  พลิส คิลิตฺวาติ  อามิสโลเภน  
พลิส  คิลิตฺวา พฺยสน ปาปุณนฺโต ปุถโุลโมติ ลทฺธนาโม  
# ๑. กตฺถจิ เต สปตฺตูปมาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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มจฺโฉ วิย กาเม อปริจฺจชิตฺวา มา ปจฺฉา วิห ฺสิ ปจฺฉา  
วิฆาฏ  อาปชฺชส ิฯ   
        สุนโขว  สงฺขลาพทฺโธติ ยถา คททฺุเลน (๑) พทฺโธ สุนโข  
คทฺทุลพนฺเธน (๒) ถมฺเภ  อุปนิพทฺโธ  อ ฺโต  คนฺตุ  อสกฺโกนฺโต   
ตตฺเถว  ปริพฺภมติ  เอว ตฺว กามตณฺหาย พทฺโธ  อิทานิ  
กาม  ยทิป  กาเมสุ  ตาว  ทมสฺสุ  อินฺทรฺิยานิ  ทเมหิ ฯ กาหนฺติ  
ขุ  ต  กามา  ฉาตา  สุนขว  จณฺฑาลาติ  ขูติ  นิปาตมตฺต ฯ  เต  
ปน  กามา  ต  ตถา  กริสฺสนฺติ  ยถา  ฉาตชฺฌตฺตา สปากา  
สุนข ลภิตฺวา อนยพฺยสน ปาเปนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อปริมิต ฺจ  ทุกฺขนฺติ  อปริมาณ  เอตฺตกนฺติ  ปริจฺฉินฺทิตุ  
อสกฺกุเณยฺย นิรยาทีสุ  กายิก  ทกฺุข ฯ  พหูนิ  จ  จิตฺต- 
โทมนสฺสานีติ จิตฺเต ลพฺภมานานิ พหูนิ อเนกานิ  โทมนสฺสานิ   
เจโตทุกฺขานิ ฯ อนุโภหิสติี อนุภวิสฺสสิ ฯ กามยุตฺโตติ กาเมหิ  
ยุตฺโต  เต  อปฺปฏินิสฺสชชฺนฺโต ฯ  ปฏนิิสฺสช(๓) อทฺธุเว กาเมติ  
อทฺธุเวหิ อนิจฺเจหิ กาเมหิ วินิสฺสช (๔) อเปหีติ อตฺโถ ฯ   
        ชรามรณพฺยาธิคหิตา  สพฺพา  สพฺพตฺถ  ชาติโยติ  ยสฺมา   
หีนาทิเภทภินฺนา  สพฺพตฺถ  ภวาทีสุ  ชาติโย  ชรามรณพฺยาธินา  
จ  คหิตา  เตหิ  อปริมุตฺตา  ตสฺมา  อชรมฺหิ  นิพฺพาเน  วิชชฺมาเน   
# ๑ สี. ททฺทุเลน ฯ  ๒ ส.ี ยุ. ครุกพนฺเธน ฯ ๓ ม. ปฏินิสฺสช ฯ 
#  ๔. ส.ี ย.ุ วินิสฺสร ฯ  ม. วินิสฺสช ฯ   
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ชราทีหิ  อปริมุตฺเตหิ  กาเมหิ  ก ึ ตว  ปโยชนนฺติ โยชนา ฯ   
        เอว  นพฺิพานคุณทสฺสนมุเขน  กาเมสุ  ภเวสุ  จ  อาทีนว   
ปกาเสตฺวา  อิทานิ  นิพฺพตฺติต  นิพฺพานคุณเมว  ปกาเสนฺตี   
อิทมชรนฺติอาทินา  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ ตตฺถ  อิทมชรนฺติ  
อิทเมเวต  อตฺตนิ  ชราภาวโต  อธิคตสฺส  จ  ชราภาวเหตุโต   
อชร ฯ  อิทมมรนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  อิทมชรามรนฺติ   
ตทุภยเมกชฺฌ  กตฺวา  โถมนาวเสน  วทติ ฯ ปทนฺติ วฏฏทกฺุขโต  
มุจฺจิตุกาเมหิ ปพฺพชิตพฺพโต ปฏิปชฺชติพฺพโต ปท ฯ  โสกเหตูน   
อภาวโต  โสกาภาวโต  จ  อโสก ฯ สปตฺตกรธมฺมาภาวโต  
อสปตฺต ฯ  กเิลสสมฺพาธาภาวโต  อสมฺพาธ ฯ  ขลิตสงฺขาตาน   
ทุจฺจริตาน  อภาเวน  อขลิต ฯ  อตฺตานุวาทาทิภยาน  วฏฏภยสฺส  จ  สพฺพโส  อภาวา  อภย ฯ  
ทุกฺขูปตาปสฺส  กิเลสสฺสาป  อภาเวน   
นิรุปตาป ฯ  สพฺพเมต  อมตมหานิพฺพานเมว  สนฺธาย  วทติ ฯ  ต  หิ   
สา  อนุสฺสวาทิสิทฺเธน  อากาเรน  อตฺตโน  อุปฏหนฺตี  เตส  
ปจฺจกฺขโต ทสฺเสนฺตี วิย อิทนฺติ อโวจ ฯ   
        อธิคตมิท  พหูหิ  อมตนฺติ  อิท  อมต  นิพฺพาน  พหูหิ   
อนนฺตอปริมาเณหิ พุทฺธาทีหิ  อริเยหิ  อธิคต  าต  อตฺตโน  
ปจฺจกฺข กต ฯ น เกวล เตหิ อธิคตเมว สนฺธาย  วทติ ฯ 
อถโข  อชฺชาป  จ  ลภนีย  อิทานิป  อธิคมนีย  อธิคนฺตุ   
สกฺกา ฯ เกน  ลภนียนฺติ  อาห  โย  โยนิโส  ปยุ ฺชตีติ   
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โย  ปุคฺคโล  โยนิโส  อุปาเยน  สตฺถารา  ทินฺนโอวาเท  ตฺวา  
ยุ ฺชติ  สมฺมาปโยค ฺจ  กโรติ  เตน  ลภนียนฺติ  โยชนา ฯ  
น  จ  สกฺกา  อฆฏมาเนนาติ  โย  ปน  โยนิโส  น  ปยุ ฺชติ  
เตน  อฆฏมาเนน น จ สกกฺา กทาจิป ลทฺธุ น สกฺกาเยวาติ  
อตฺโถ ฯ   
        เอว  ภณติ  สุเมธาติ  เอว  วุตฺตปฺปกาเรน สุเมธา  
ราชก ฺา สสาเร อตฺตโน  สเวคทีปนึ  กาเมสุ  นิพฺเพธภาคินึ   
ธมฺมกถ  กเถติ ฯ  สงฺขารคเต  รตึ  อลภมานาติ อณุมตฺเตป   
สงฺขารปวตฺเต  อภิรตึ  อวินฺทนฺตี ฯ อนุเนนฺตี อนิกรตฺตนฺติ อนิกรตฺต  
ราชาน  ส ฺาเปนฺตี ฯ  เกเส  จ  ฉม  ขิปติ  อตฺตโน  ขคฺเคน  
ฉินฺเน  เกเส  จ  ภูมิย ขิป ฉฑฺเฑสิ ฯ   
        ยาจตสฺสา  ปตร  โสติ  โส  อนิกรตฺโต  อสฺสา  สุเมธาย  
ปตร โก ฺจราชาน  ยาจติ ฯ  กินฺติ  ยาจตีติ  อาห วิสฺสชฺเชถ  
สุเมธ ปพฺพชิตุ วิโมกฺขสจฺจทสฺสาติ  สุเมธ  ราชปุตฺตึ  ปพฺพชิตุ  
วิสฺสชฺเชถ  สา  จ  ปพฺพชตฺิวา  วิโมกฺขสจฺจทสฺสา อวิปรีต- 
นิพฺพานทสฺสาวินี โหตูติ อตฺโถ ฯ   
        โสกภยภีตาติ  าติวิโยคาทิเหตุโต  สพฺพสฺมาป  สสารภยโต   
ภีตา  าณุตฺตรวเสน  อุตฺราสิตา ฯ  สกิฺขมานายาติ  สิกฺขมานาย   
สมานาย  ฉ  อภิ ฺา  สจฺฉิกตา  ตโต เอว อคฺคผล อรหตฺต  
สจฺฉิกต ฯ    
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        อจฺฉริยมพฺภุต  ต  นพฺิพาน  อาสิ  ราชก ฺายาติ  ราชปุตฺติยา   
สุเมธาย กิเลเสหิ  ปรินิพฺพาน  อจฺฉริย  อพฺภุต ฺจ  อาสิ ฯ   
ฉฬภิ ฺาว  สิทฺธิยา  กถนฺติ เจ  ปุพฺเพนิวาสจริต  ยถา  
พฺยากริ  ปจฺฉิเม  กาเลติ  ปจฺฉิเม ขนฺธปรินิพฺพานกาเล  
อตฺตโน ปุพฺเพนิวาสปริยาปนฺนจริต ยถา พฺยากาสิ ตถา ต  
ชานิตพฺพนฺติ ฯ   
        ปุพฺเพนิวาส  ปน  ตาย  ยถา  พฺยากต  ต ทสฺเสตุ  
ภควติ โกนาคมเนติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ภควติ  โกนาคมเนติ  
โกนาคมเน  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  โลเก  อุปปฺนฺเน ฯ  สงฺฆารามมฺหิ   
นวนิเวสมฺหีติ  สงฺฆ  อุททฺิสฺส อภินวนิเวสิเต อาราเม ฯ  สขิโย  
ติสฺโส ชนโิย  วิหารทาน  อทมฺหเสติ  ธน ฺชานี  เขมา  อห ฺจาติ  
มย  ติสฺโส  สขิโย  อาราม สงฺฆสฺส วิหารทาน อทมฺห ฯ   
        ทสกฺขตฺตุ  สตกฺขตฺตุนฺติ  ตสฺส  วิหารทานสฺส  อานุภาเวน   
ทสวาเร  เทเวสุ  อุปปชชฺมิฺห  ตโต  มนุสฺเสสุ  อุปปชฺชิตฺวา  ปนุ   
สตกฺขตฺตุ เทเวสุ อุปปชฺชมิฺห ตโตป  มนุสฺเสสุ  อุปปชฺชิตฺวา  
ปุน  ทสสตกขฺตฺตุ สหสฺสวาร เทเวสุ อุปปชฺชิมฺห ตโตป   
มนุสฺเสสุ  อุปปชฺชิตฺวา  ปุน  สตานิ  สตกฺขตฺตุ ทสสหสฺสวาเร  
เทเวสุ อุปปชฺชิมฺห โก  ปน  วาโท  มนุสเฺสสุ  เอว  มนุสฺเสสุ   
อุปฺปนฺนวาเรสุ  กถาว  นตฺถิ อเนกสหสฺสวาร อุปปชชฺิมฺหาติ  
อตฺโถ ฯ    
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        เทเวสุ  มหิทฺธิกา  อหุมฺหาติ  เทเวสุ  อุปปนฺนกาเล  ตสฺมึ  
ตสฺมึ เทวนิกาเย มหิทฺธิกา  มหานุภาวา อหุมฺห ฯ มานุสกมฺหิ  
โก ปน วาโทติ มนุสฺสตฺตลาเภ มหิทฺธิกตาย กถาว  นตฺถิ ฯ  
อิทานิ  ตเมว  มนุสฺสตฺตภาเว  อุกฺกสต  มหิทฺธิกต  ทสฺเสนฺตี  
สตฺตรตนสฺส  มเหสี  อิตฺถริตน  อห  อาสินฺติ  อาห ฯ  ตตฺถ   
จกฺกรตนาทีนิ สตฺต รตนานิ  เอตสฺส  สนฺตีติ  สตฺตรตโน  
จกฺกวตฺตี  ตสฺส  สตฺตรตนสฺส ฯ  ฉโทสรหิตา  ป ฺจกลฺยาณา   
อติกฺกนฺตมนุสฺสวณฺณา  อปตฺตทิพฺพวณฺณาติ  (๑)  เอวมาทิคุณ- 
สมนฺนาคเมน อิตฺถีสุ รตนภูตา อห อโหสึ ฯ   
        โส  เหตูติ  ย  ต  โกนาคมนสฺส  ภควโต  กาเล  สงฺฆสฺส   
วิหารทาน  กต  โส  ยถาวุตฺตาย  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  จ เหตุ ฯ  
โส ปภโว ตมฺมูลนฺติ ตสฺเสว ปริยายวจน ฯ สาว  สาสเน  
ขนฺตีติ  สา  เอว  อิธ  สตฺถุสาสเน  ธมเฺม  นิชฺฌานกฺขนฺตี ฯ  ต   
ปมสโมธานนฺติ  ตเทว  สตฺถุสาสนธมฺเมน  ปม  สโมธาน  ปโม   
สมาคโม ตเทว  สตฺถุสาสนธมฺเม  อภิรตาย  ปริโยสาเน  
นิพฺพานนฺติ  ผลูปจาเรน  การณ  วทติ ฯ  อิมา  ปน  จตสฺโส  
คาถา  เถริยา  อปทานสฺส  วิภาวนวเสน  ปวตฺตตฺตา  อปทาน- 
ปาลิยมฺป สงฺคห อาโรปตา ฯ   
        โอสานคาถาย  เอว  กโรนฺตีติ  ยถา  มยา  ปรุิมตฺตภาเว  
# ๑ สี. อติกกฺนฺตา มานุสฺสวณฺณ อปตฺตา ทิพฺพ วณฺณนฺติ ฯ  
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เอตรหิ  จ  กต  ปฏิปนฺน  เอว  อ ฺเป  กโรนฺติ  ปฏิปชชฺนฺติ ฯ  
เก  เอว กโรนฺตีติ อาห เย สทฺทหนฺติ  วจน  อโนม- 
ป ฺสฺสาติ  เยฺยปริยนฺติกาณตาย  ปริปุณฺณป ฺสฺส  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  วจน  เย  ปุคฺคลา  สทฺทหนฺติ  เอวเมตนฺติ   
โอกปฺปนฺติ  เต  เอว  กโรนฺติ  ปฏิปชฺชนฺติ ฯ  อิทาน ิ ตาย  (๑) 
อุกฺกสคตาย ปฏิปตฺติยา ต ทสฺเสตุ นิพฺพินฺทนฺติ ภวคเต  
นิพฺพินฺทิตฺวา วิรชชฺนฺตีติ วุตฺต ฯ ตสฺสตฺโถ เย ภควโต วจน  
ยาถาวโต  สทฺทหนฺติ  เต  วิสุทฺธิปฏิปท  ปฏิปชชฺนตฺา  สพฺพสฺมึ   
ภวคเต เตภูมเก  สงฺขาเร  วิปสฺสนาป ฺาย นิพฺพินฺทนฺติ  
นิพฺพินฺทิตฺวา จ ปน อริยมคฺเคน สพฺพโส  วิรชฺชนฺติ  สพฺพสฺมาป   
ภวคตา  วิมุจฺจนฺตีติ  อตฺโถ ฯ วิราเค อริยมคฺเค อธิคเต  
วิมุตฺตาเยว โหนฺตีติ ฯ   
        เอวเมตา  เถริกาทโย  สุเมธาปริโยสานา  คาถาสภาเคน  
อิธ เอกชฺฌ สงฺคห  อารุฬฺหา  ติสตฺตติปริมาณาติ ฯ  ภาณ- 
วารโต  ปน  ทฺวาธิกา  ฉสตมตฺตา  เถริโย  คาถา  จ ฯ  ตา  
สพฺพาป  ยถา  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาวิกาภาเวน  เอกวิธา  ตถา   
อเสขภาเวน  อุกฺขิตฺตปลิฆตาย  สงฺกิณฺณปริกฺขตาย  อพฺพูเฬฺหสิ- 
กตาย  นิรคฺคลตาย  ปนฺนภารตาย  วิส ฺ ุตฺตตาย  ทสสุ  
อริยวาเสสุ  วุฏวาสตาย  จ  ตถา  ห ิ ตา  ป ฺจงฺควิปฺปหีนา   
ฉฬงฺคสมนฺนาคตา  เอการกฺขา  จตุราปสฺเสนา  ปณุนฺนปจฺเจก-  
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สจฺจา  สมวยสฏเสนา  อนาวิลสงฺกปฺปา  ปสฺสทฺธกายสงฺขารา   
สุวิมุตฺตจิตฺตา สุวิมุตฺตป ฺา จาติ เอวมาทินา  นเยน  
เอกวิธา ฯ   
        สมฺมุขาปรมฺมุขาเภทโต  ทุวิธา ฯ  ยา  ห ิ สตฺถธุรมาน- 
กาเล  อริยาย  ชาติยา  ชาตา  มหาปชาปติโคตมิอาทโย  ตา   
สมฺมุขาสาวิกา  นาม ฯ  ยา  ปน  ภควโต  ขนฺธปรนิิพฺพานโต  
ปจฺฉา  อธิคตวิเสสา  ตา  สติป  สตฺถุธมฺมสรีรสฺส ปจฺจกฺขภาเว  
สตฺถุสรีรสฺส  (๑)  อปจฺจกฺขภาวโต ปรมฺมุขาสาวิกา นาม ฯ  ตถา  
อุภโตภาควิมุตฺติป ฺาวิมุตฺติตาวเสน ฯ  อิธ  ปาลยิาคตา  ปน   
อุภโตภาควิมุตฺตาเยว ฯ  ตถา  สาปทานนาปทานเภทโต ฯ  ยาส  
หิ  ปุริเมสุ  สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ ปจฺเจกพุทฺเธสุ สาวกพุทฺเธสุ  วา   
ปุ ฺกิริยาวเสน  กตาธิการตาสงฺขาต  อตฺถิ  อปทาน  ตา  
สาปทานา ฯ  ยาส  ต  นตฺถิ  ตา  นาปทานา ฯ  ตถา  สตฺถุ- 
ลทฺธูปสมฺปทา  สงฺฆโต ลทฺธูปสมฺปทาติ ทุวิธา ฯ ครุธมฺม- 
ปฏิคฺคหณมฺหิ  ลทฺธูปสมปฺทา  มหาปชาปติโคตมี  สตฺถุสนฺติกา ว   
ลทฺธูปสมฺปทตฺตา  สตฺถุลทฺธูปสมฺปทา  นาม ฯ  เสสา  สพฺพาป   
สงฺฆโต  ลทธฺูปสมฺปทา ฯ  ตาป เอกโตอุปสมฺปนฺนา  อุภโต- 
อุปสมฺปนฺนาติ  ทุวิธา ฯ  ตตฺถ  ยา  ตา  มหาปชาปติโคตมิยา   
สทฺธึ  นิกฺขนฺตา  ป ฺจสตา  สากิยานิโย  ตา  เอกโตอุปสมฺปนฺนา  
# ๑ สี. สตฺถ ุจ ปเนตาส  ฯ  
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ภิกฺขุสงฺฆโต  เอว ลทฺธูปสมฺปทตฺตา  มหาปชาปติโคตมึ  เปตฺวา ฯ  
อิตรา  อุภโตอุปสมฺปนฺนา  อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปทตฺตา ฯ (๑)   
        เอหิภิกฺขุทุโก  วิย  เอหิภิกฺขุนิทุโก อิธ น ลพฺภติ ฯ  
กสฺมา ภิกฺขุนีน ตถา อุปสมฺปทาย  อภาวโต ฯ  ยทิ  เอว  
ย  ต  เถริคาถาย  สุภทฺทาย  กุณฺฑลเกสาย  วุตฺต   
                นหิจฺจ ชาณณ วนฺทิตฺวา  สมฺมุขา อ ฺชลึ อก   
                เอหิ ภทฺเทติ ม อวจ  สา เม อาสูปสมฺปทาติ ฯ  
        ตถา อปทาเนป (๒)  
                อายาจิโต ตทา อาห  เอหิ ภทฺเทติ นายโก   
                ตทาห อุปสมฺปนฺนา  ปริตฺต โตยมทฺทสนฺติ   
ต  กถนฺติ ฯ  นยิท  เอหิภิกฺขุนิภาเวน  อุปสมฺปท  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ อุปสมฺปทาย ปน เหตุภาวโต ยา สตฺถุ อาณตฺติ  
สา เม อาสูปสมฺปทาติ วุตฺต ฯ   
        ตถา  หิ  วุตฺต  อฏกถาย  เอหิ ภทฺเท ภิกฺขุนุปสฺสย  
คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน สนฺติเก  ปพฺพชฺช  อุปสมฺปชฺชสฺสูติ  ม  อโวจ  
อาณาเปสิ ฯ  สา  สตฺถ ุ อาณา มยฺห อุปสมฺปทาย  การณตฺตา   
อุปสมฺปทา  อโหสีติ ฯ  เอเตเนว  อปทานคาถายป  อตฺโถ   
สวณฺณิโตติ ทฏพฺโพ ฯ   
        เอวมฺป  ภิกฺขุนิวิภงฺเค  เอหิ  ภิกฺขุนีติ อิท กถนฺติ ฯ  
# ๑ สี. อุภโตสงฺฆา อุปสมฺปนฺนตฺตา ฯ 
# ๒  ขุ. อป. ๓๓/๑๖๑/๓๒๙ ฯ  
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เอหิภิกฺขุนิภาเวน ภิกฺขุนีน อุปสมฺปทาย อสภาวโชตนวจน ตถา  
อุปสมฺปทาย ภิกฺขุนีน อภาวโต ฯ ยท ิเอว กถ  เอหิภิกฺขุนีติ  
วิภงฺเค  นิทฺเทโส  กโตติ ฯ  เทสนานยโสตปติตภาเวน (๑) ฯ อย  
หิ โสตปติตตา นาม กตฺถจิ ลพฺภมานสฺสาป อนาหฏ (๒) โหติ ฯ   
        ยถา  อภิธมฺเม  มโนธาตุนิทฺเทเส  ลพฺภมานมฺป  ฌานงฺค  
ป ฺจวิ ฺาณโสตปติตตาย  น  อุทฺธฏ กตฺถจิ  เทสนาย  
อสมฺภวโต ฯ ยถา ตตฺเถว วตฺถุนิทฺเทเส  หทยวตฺถ ุกตฺถจิ  
อลพฺภมานสฺสาป คหณวเสน ฯ ตถา  ิตกปฺปนิทฺเทเส ฯ ยถาห   
        กตโม จ ปุคฺคโล  ิตกปฺป อย ฺจ ปุคฺคโล โสตา- 
ปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน อสฺส กปฺปสฺส จ อุฑฺฑยฺหน- 
เวลา อสฺส เนว ตาว กปฺโป  อุฑฺฑเยฺหยฺย ยาวาย ปุคฺคโล  
น โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรตีติ  ฯ   
        เอวมิธาป  อลพฺภมานคหณวเสน  เวทิตพฺพ  ปริกปฺปวจน  
เหต ฯ  สเจ  ภควา  ภิกฺขุนภิาวโยคฺย  ก ฺจิ มาตุคาม เอหิ  
ภิกฺขุนีติ วเทยฺย เอวมฺป ภิกฺขุนิภาโว สิยาติ ฯ  กสฺมา  ปน  
ภควา  เอว  น  กเถสีติ  ตถา  กตาธิการาน  อภาวโต ฯ   
เย  ปน  อนาสนฺนสนฺนิหิตภาวโตติ  การณ  วตฺวา ภิกฺขู  
เอว หิ สตฺถุ อาสนฺนจารี สทา  สนฺนิหิตาว  ตสฺมา  เต  
เอหิภิกฺขูติ วตฺตพฺพต อรหนฺติ น ภิกฺขุนิโยติ  วทนฺติ  ต  
# ๑ สี. เทสนาย...  ฯ  ๒ ส.ี อคหณ  ฯ  
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เตส  มติมตฺต ฯ  สตฺถุ  อาสนฺนทูรภาวสฺส  ภพฺพาภพฺพภาวา- 
สิทฺธตฺตา ฯ  วุตฺต เหต ภควตา   
        สงฺฆา(๑)ฏิกณฺเณ เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุ คเหตฺวา ปฏ ิโต  
อนุพนฺโธ  อสฺส ปเท ปท นิกฺขิปนฺโต โส จ โหติ  
อภิชฺฌาลุ กาเมสุ ติพฺพสาราโค  พฺยาปนฺนจิตฺโต ปทุฏมน- 
สงฺกปฺโป มุฏสฺสติ อสมฺปชาโน อสมาหิโต  วิพฺภนฺตจิตฺโต  
ปากตินฺทฺริโย อถโข โส อารกาว มยฺห อห ฺจ ตสฺส ฯ  ต  
กิสฺส เหตุ ธมฺม หิ โส ภิกขฺเว ภิกฺขุ น ปสฺสติ ธมฺม  
อปสฺสนฺโต น ม ปสฺสติ ฯ   
        โยชนสเต เจป โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย โส จ  
โหติ อนภิชฌฺาลุ  กาเมสุ น ติพฺพสาราโค อพฺยาปนฺนจิตฺโต  
อปฺปทุฏมานสงฺกปฺโป  อุปฏ ิตสฺสติ สมฺปชาโน สมาหิโต  
เอกคฺคจิตฺโต สวุตินฺทฺริโย อถโข โส สนฺติเกว มยฺห อห ฺจ  
ตสฺส ฯ ต กสิฺส เหตุ ธมฺม หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปสฺสติ  
ธมฺม ปสฺสนโฺต ม ปสฺสตีติ ฯ  
        ตสฺมา  อการณ  เทสโต  สตฺถ ุ อาสนฺนานาสนฺนตา ฯ   
อกตาธิการตาย  ปน  ภิกฺขุนีน  ตตฺถ  อโยคฺยตา ฯ เตน วุตฺต  
เอหิภิกฺขุนิทุโก อิธ น ลพฺภตีติ ฯ เอว ทุวิธา ฯ   
        อคฺคสาวิกา  มหาสาวิกา  ปกติสาวิกาติ  ติวิธา ฯ  ตตฺถ  
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๒/๓๐๐-๓๐๑ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 455 

        เลมที ่ 27  สุเมธาเถรีคาถาวณฺณนา  หนา  455 
 
เขมา  อุปฺปลวณฺณาติ  อิมา  เทฺว  เถรโิย อคฺคสาวิกา นาม ฯ 
กาม สพฺพาป ขีณาสวตฺเถริโย สลีสุทฺธอิาทิเก สมฺปาเทนฺติโย 
จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุปฏ ิตจิตฺตา  (๑)  สตฺตโพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  
ภาเวตฺวา  มคฺคปฏิปาติยา  อนวเสสโต กิเลเส เขเปตฺวา อคฺคผเล  
ปติฏหนฺติ ฯ ตถาป  ยถา  สทฺธาวิมุตฺตโต ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส  
ป ฺาวิมุตฺตโต จ อุภโตภาควิมุตฺตสฺส ปุพฺพภาคภาวนา- 
วิเสสสิทฺโธ  อิจฺฉิโต วิเสโส เอว  อภินีหารมหนฺตตาปุพฺพ- 
โยคมหนฺตตาหิ (๒) สสนฺตาเน  สาติสยคุณวิเสสสฺส  นิปฺผาทิตตฺตา   
สีลาทีหิ  คุเณหิ  มหนฺตา  สาวิกาติ  มหาสาวิกา ฯ  เตสุเยว  
ปน  โพธิปกขิฺยธมฺเมสุ ปาโมกฺขภาเวน ธุรภูตาน สมฺมาทิฏ ิ- 
สมฺมาสมาธีน  สาติสยกจฺิจานุภาวนิพฺพตฺติยา  การณภูตาย   
ตชฺชาภินีหารตาย สกฺกจฺจ  นิรนฺตร  จิรกาลสมฺภูตาย  สมฺมา- 
ปฏิปตฺติยา  ยถากฺกม ป ฺาย สมาธิมฺหิ จ  อุกฺกสปารมิปฺ- 
ปตฺติยา  สวิเสส  สพฺพคุเณหิ  อคฺคภาเว   ิตตฺตา  ตา  เทฺวป  
อคฺคสาวิกา  นาม ฯ  มหาปชาปติโคตมิอาทโย ปน อภินีหาร- 
มหนฺตตาย ปุพฺพโยคมหนฺตตาย  จ  ปฏลิทฺธคุณวิเสสวเสน  
มหติโย  สาวิกาติ  มหาสาวิกา  นาม ฯ  อิตรา เถริกา (๓) ติสฺสา  
วีรา  ธีราติ  เอวมาทิกา  อภินีหารมหนฺตตาทีน  อภาเวน  
ปกติสาวิกา นาม ฯ   
# ๑ สี. สุปติฏ ิตจิตฺตา ฯ ๒ สี. ...มหนฺตตาติ ฯ ๓ สี. เถริโย ฯ  
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        ตา  ปน  อคฺคสาวิกา  วิย  มหาสาวิกา  วิย  จ  น  
ปริมิตา  อถโข  อเนกสตานิ  อเนกสหสฺสานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ 
เอว  อคฺคสาวิกาทิเภทโต  ติวิธา ฯ  ตถา  สุ ฺตวิโมกฺขาทิ- 
เภทโต  ติวิธา ฯ  ปฏิปทาทิวิภาเคน  จตุพฺพิธา ฯ อินฺทฺริยาธิก- 
วิภาเคน ป ฺจวิธา ฯ  ตถา  ปฏิปตฺติยาทิวิภาเคน  ป ฺจวิธา ฯ  
อนิมิตฺตวิมุตฺตาทิวเสน ฉพฺพิธา ฯ อธิมุตฺติเภเทน  สตฺตวิธา ฯ   
ธุรปฏิปทาทิวิภาเคน อฏวิธา ฯ วิมุตฺติวิภาเคน นววิธา  
ทสวิธา  จ ฯ  ตา  ปเนตา  ยถาวุตฺเตน ธุรเภเทน วิภชฺชมานา  
วีสติ โหนฺติ ฯ ปฏิปทาวิภาเคน  วิภชฺชมานา  จตฺตาฬีส  
โหนฺติ ฯ  ปนุ  ปฏิปทาเภเทน ธุรเภเทน วิภชฺชมานา  อสีติ  
โหนฺติ ฯ  อถวา  สุ ฺตวิมุตฺตาทิวิภาเคน  วิภชฺชมานา   
จตฺตาฬีสาธิกานิ เทฺวสตานิ  โหนฺติ ฯ  ปุน  อินฺทฺริยาธิก- 
วิภาเคน  วิภชฺชมานา ทฺวิสตุตฺตรสหสฺส (๑) โหนฺตีติ ฯ  เอวเมตาส   
เถรีน  อตฺตโน  คุณวเสเนว  อเนกเภทภินฺนตา  เวทิตพฺพา ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  เหฏา  เถรคาถาสวณฺณนาย   
วุตฺตนเยเนว (๒)  คเหตพฺโพติ ฯ   
                        สุเมธาเถรคีาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        มหานิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ____________________ 
# ๑ สี. สตฺตุตฺตรสหสฺส ฯ ๒ สี. วุตฺตนยานุสาเรน  ฯ  
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                                        นิคมนคาถา   
เอตฺตาวตา จ   
                เย เต สมฺปนฺนสทฺธมฺมา  ธมมฺราชสฺส สตฺถุโน   
                โอรสา มุขชา ปตฺุตา  ทายาทา ธมฺมนิมฺมิตา ฯ   
                สลีาทิคุณสมฺปนฺนา  กตกิจฺจา อนาสวา   
                สภูุติอาทโย เถรา  เถรโิย เถริกาทโย ฯ   
                เตหิ ยา ภาสิตา คาถา  อ ฺพฺยากรณาทินา   
                ตา สพฺพา เอกโต กตฺวา  เถรคาถาติ สงฺคห ฯ   
                อาโรเปสุ มหาเถรา  เถรีคาถาติ ตาทิโน    
                ตาส อตฺถ ปกาเสตุ  โปราณฏกถานย ฯ   
                นสิฺสาย ยา สมารทฺธา  อตฺถสวณฺณนา มยา   
                สา ตตฺถ ปรมตฺถาน  ตตฺถ ตตฺถ ยถารห ฯ   
                ปกาสนา ปรมตฺถ-        ทีปนี นาม นามโต   
                สมฺปตฺตา ปรินิฏาน  อนากุลวินิจฺฉยา   
                ทวฺานทุติปริมาณา (๑)  ปาลิยา ภาณวารโต ฯ   
                อิติ ต สงฺขโรนฺเตน  ย ต อธิคต มยา   
                ปุ ฺ ตสฺสานุภาเวน  โลกนาถสฺส สาสน ฯ   
                โอคาเหตฺวา (๒) วิสุทฺธาย  สลีาทิปฏิปตฺติยา   
                สพฺเพป เทหิโน โหนฺตุ  วิมุตฺติรสภาคิโน ฯ   
# ๑. ส.ี ทฺวานวุติปริมาณาย ฯ  ๒. สี. โอภาเสตฺวา ฯ  
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                จิร ติฏตุ โลกสฺมึ  สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน   
                ตสฺมึ สคารวา นิจฺจ  โหนฺตุ สพฺเพป ปาณิโน ฯ   
                สมฺมา วสฺสตุ กาเลน  เทโวป ชคตีปติ   
                สทฺธมฺมนิรโต โลก  ธมฺเมเนว ปสาสตูติ ฯ   
        พทรติตฺถวิหารวาสินา  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  กตา   
เถรีคาถาน อตฺถสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                        เถรีคาถาวณฺณนา สมตฺตา ฯ   
                        _________________________ 


