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                        สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส    
                                  วิมานวตฺถุ   
                                ___________    
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                ปโม ปวคฺโค    
        [๑] ปนฺเต โสวณฺณมย อุฬาร    
                 มโนชว คจฺฉติ เยนกาม   
                 อลงฺกเต มาลฺยธเร ๑ สุวตฺเถ   
                 โอภาสสิ วิชฺชุริวพฺภกูฏ    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปจฺุฉิตา   
#๑ ยุโรปยโปตฺถเก มลฺยธเร ฯเปฯ    
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        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 อพฺภาคตานาสนก อทาสึ    
                 อภิวาทยึ อ ฺชลิก อกาสึ   
                 ยถานุภาว ฺจ อทาสิ ทาน    
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมกาสิ ปุ ฺ    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   ปวิมาน ปม ฯ    
             [๒] ปนฺเต เวฬุริยมย อุฬาร   
                 มโนชว คจฺฉติ เยนกาม   
                 อลงฺกเต มาลฺยธเร สุวตฺเถ    
                 โอภาสสิ วิชฺชุริวพฺภกูฏ    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ    
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                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 อพฺภาคตานาสนก อทาสึ    
                 อภิวาทยึ อ ฺชลิก อกาสึ   
                 ยถานุภาว ฺจ อทาสิ ทาน    
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมกาสิ ปุ ฺ    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   ปวิมาน ทุติย ฯ    
             [๓] ปนฺเต โสวณฺณมย อุฬาร    
                 มโนชว คจฺฉติ เยนกาม   
                 อลงฺกเต มาลฺยธเร สุวตฺเถ    
                 โอภาสสิ วิชฺชุริวพฺภกูฏ    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ     
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        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อปฺปสฺส กมฺมสฺส ผล มเมท   
                 เยนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
        อทฺทส วิรช ภิกฺขุ          วิปฺปสนฺนมนาวิล    
        ตสฺส อทาสิห ป          ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมกาสิ ปุ ฺ    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   ปวิมาน ตติย ฯ    
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             [๔] ปนฺเต เวฬุริยมย อุฬาร   
                 มโนชว คจฺฉติ เยนกาม   
                 อลงฺกเต มาลฺยธเร สุวตฺเถ    
                 โอภาสสิ วิชฺชุริวพฺภกูฏ    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อปฺปสฺส กมฺมสฺส ผล มเมท   
                 เยนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
        อทฺทส วิรช ภิกฺขุ          วิปฺปสนฺนมนาวิล    
        ตสฺส อทาสิห ป          ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา    
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                 อกฺขามิ ต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมห ๑ อกาสึ    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   ปวิมาน จตุตฺถ ฯ   
        [๕] กุ ฺชโร เต วราโรโห      นานารตนกปฺปโน    
        รุจิโร ถามวา ชวสมฺปนฺโน   อากาสมฺหิ สมีหติ   
        ปทุม ีปทมุปตฺตกฺขี ๒       ปทุมปฺุปลชุตินฺธโร ๓    
        ปทุมจุณฺณาภิกิณฺณงฺโค ๒     โสวณฺณโปกฺขรมาลวา   
        ปทุมานุสต มคฺค           ปทุมปตฺตวิภูสิต ๒   
         ิต วคฺคุมนุคฺฆาติ          มิต คจฺฉติ วารโณ   
        ตสฺส ปกฺกมมานสฺส         โสวณณฺกสา รติสฺสรา   
        เตส สุยยฺติ นิคฺโฆโส       ตุริเย ป ฺจงฺคิเก ยถาฏ   
        ตสฺส นาคสฺส ขนฺธมฺหิ       สุจิวตฺถา อลงฺกตา   
        มหนฺต อจฺฉราสงฺฆ         วณฺเณน อติโรจสิ   
        ทานสฺส เต อิท ผล        อโถ สลีสสฺ วา ปน   
        อโถ อ ฺชลิกมฺมสสฺ         ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา (ติ ฯ)    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
#๑. ม. ยมกาสิ ปุ ฺ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปทมฺ - ฯ   ๓ ม. ยุ. ปทฺมุปฺปล - ฯ    
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        ทิสฺวาน คุณสมฺปนฺน         ฌายึ ฌานรต สต    
        อทาสึ ปุปฺผาภิกิณฺณ         อาสน ทุสฺสสนฺถต   
        อุปฑฺฒปทุมมาลาห          อาสนสฺส สมนฺตโต    
        อพฺโภกริิสฺส ปตฺเตหิ        ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
        ตสฺส กมฺมกุสลสฺส          อิท เม ตาทิส ผล   
        สกฺกาโร ครุกาโร จ       เทวาน อปจิตา อห    
        โย เว สมฺมาวิมุตฺตาน      สนฺตาน พฺรหฺมจาริน    
        ปสนฺโน อาสน ทชชฺา       เอว นนฺเท ยถา อห    
        ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน       มหตฺตมภิกงฺขตา    
        อาสน ทาตพฺพ โหติ        สรรีนฺติมธารินนฺติ ฯ   
                  กุ ฺชรวิมาน ป ฺจม ฯ    
        [๖] สุวณฺณจฺฉทน นาว          นาร ิอารุยฺห ติฏสิ    
        โอคาฬหฺสิ ๑ โปกฺขรณึ     ปทุม ๒ ฉินฺทสิ ปาณินา    
        กฏูาคารา นิเวสา ๓ เต   วิภตฺตา ภาคโส มิตา   
        ททฺทลลฺมานา อาภนฺติ       สมนตฺา จตุโร ทิสา ๔   
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
#๑ โป. ม. ยุ. โอคาหสิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปทมฺ ฯ  ๓ โป. นิวาสา ฯ  ๔ ม. กฏูาคารา ฯเปฯ    
#จตุโร ทิสาติ อย คาถา น ปากฏา ฯ    
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                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ๑ ชาติยา มนุสฺสโลเก    
                 ทสิฺวาน ภิกฺขู ตสิเต กิลนฺเต    
                 อุฏาย ปาตุ อุทก อทาสึ    
                 โย เว กิลนฺตาน ปปาสิตาน   
                 อุฏาย ปาตุ อุทก ททาติ    
                 สโีตทกา ตสฺส ภวนฺติ นชฺโช   
                 ปหูตมลฺยา พหุปุณฺฑรีกา    
                 ต อาปคา อนุปริยนฺติ สพฺพทา   
                 สโีตทกา วาลุกสนฺถตา นที   
                 อมฺพา จ สาลา ติลกา จ ชมพฺุโย    
                 อุทฺทาลกา ปาฏลิโย จ ผุลลฺา    
                 ต ภูมิภาเคหิ อุเปตรูป   
                 วิมานเสฏ ภุสโสภมาน    
                 ตสฺเสว กมฺมสฺส อย วิปาโก   
                 เอตาทิส ปุ ฺกตา ๒ ลภนฺติ   
#๑ ยุ. ปริมยา ฯ  ๒ โป. สี. กตปุ ฺา ฯ     
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        กฏูาคารา นิเวสา เม      วิภตฺตา ภาคโส มิตา   
        ททฺทลลฺมานา ๑ อาภนฺติ    สมนตฺา จตุโร ทิสา    
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมห ๒ อกาสึ    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  นาวาวิมาน ฉฏ ฯ   
        [๗] สุวณฺณจฺฉทน นาว          นาร ิอารุยฺห ติฏสิ    
        โอคาฬหฺสิ ๓ โปกฺขรณึ     ปทุม ๔ ฉินฺทสิ ปาณินา    
        กฏูาคารา นิเวสา เต      วิภตฺตา ภาคโส มติา   
        ททฺทลลฺมานา อาภนฺติ       สมนตฺา จตุโร ทิสา    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
#๑ โป. ททฺทฬฺหมานา ฯ   ๒ ม. ยุ. ยมกาสิ ปุ ฺ ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ โอคาหสิ ฯ    
#๔ ม. ย.ุ ปทมฺ ฯ     
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        สา ๑ เทวตา อตฺตมนา    โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
                 ทสิฺวาน ภิกฺขุ ตสิต กิลนฺต    
                 อุฏาย ปาตุ อุทก อทาสึ    
                 โย เว กิลนฺตสฺส ปปาสิตสฺส    
                 อุฏาย ปาตุ อุทก ททาติ    
                 สโีตทกา ตสฺส ภวนฺติ นชฺโช   
                 ปหูตมลฺยา พหุปุณฺฑรีกา    
                 ต อาปคา อนุปริยนฺติ สพฺพทา   
                 สโีตทกา วาลุกสนฺถตา นที   
                 อมฺพา จ สาลา ติลกา จ ชมพฺุโย    
                 อุทฺทาลกา ปาฏลิโย จ ผุลลฺา    
                 ต ภูมิภาเคหิ อุเปตรูป   
                 วิมานเสฏ ภุสโสภมาน    
                 ตสฺเสว ๒ กมฺมสฺส อย วิปาโก    
                 เอตาทิส ปุ ฺกตา ลภนฺติ    
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
#๑ ยุ. ส ฯ  ๒ ม. ตสฺสีธ ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 11 

                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมกาสิ ปุ ฺ    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  นาวาวิมาน สตฺตม ฯ    
        [๘] สุวณฺณจฺฉทน นาว          นาร ิอารุยฺห ติฏสิ    
        โอคาฬหฺสิ ๑ โปกฺขรณึ     ปทุม ๒ ฉินฺทสิ ปาณินา    
        กฏูาคารา นิเวสา เต      วิภตฺตา ภาคโส มิตา   
        ททฺทลลฺมานา อาภนฺติ       สมนตฺา จตุโร ทิสา    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       สมฺพุทฺเธเนว ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
#๑ ยุ. โอคาหสิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ปทฺม ฯ    
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                 ทสิฺวาน ภิกฺขู ตสิเต กิลนฺเต    
                 อุฏาย ปาตุ อุทก อทาสึ    
                 โย เว กิลนฺตาน ปปาสิตาน   
                 อุฏาย ปาตุ อุทก ททาติ    
                 สโีตทกา ตสฺส ภวนฺติ นชฺโช   
                 ปหูตมลฺยา พหุปุณฺฑรีกา    
                 ต อาปคา อนุปริยนฺติ สพฺพทา   
                 สโีตทกา วาลุกสนถฺตา นที   
                 อมฺพา จ สาลา ติลกา จ ชมพฺุโย    
                 อุทฺทาลกา ปาฏลิโย จ ผุลลฺา    
                 ต ภูมิภาเคหิ อุเปตรูป   
                 วิมานเสฏ ภุสโสภมาน    
                 ตสฺเสว กมฺมสฺส อย วิปาโก   
                 เอตาทิส ปุ ฺกตา ลภนฺติ    
        กฏูาคารา นิเวสา เม      วิภตฺตา ภาคโส มิตา   
        ททฺทลลฺมานา อาภนฺติ       สมนตฺา จตุโร ทิสา    
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา [๑]    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ    
#๑ ม. อกฺขามิ เต พุทฺธมหานุภาว มนุสฺสภูตา ยมกาสิ ปุ ฺ ฯ     
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                 เอตสฺส กมฺมสฺส อย วิปาโก ๑    
                 อุฏาย ๒ พุทฺโธ อุทก อปาสีติ ๓ ฯ    
                  นาวาวิมาน อฏม ฯ    
        [๙] อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
        โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธ ีวิย ตารกา    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมชิฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
        เกน ตฺว วิมโลภาสา       อติโรจส ิเทวเต    
        เกน เต สพฺพคตฺเตหิ       สพฺพา โอภาสเร ทิสา    
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
          ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ     ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
                 ตมนฺธการมฺหิ ๔ ติมีสิกาย    
                 ปทีปกาลมฺหิ อท ปทีป   
                 โย อนฺธการมหฺิ ติมีสิกาย   
#๑ โป. กมฺมสฺสิท ผล ฯ ม. ผล มเมท ฯ  ๒ โป. ม. อตฺถาย ฯ  ๓ ม. อปายีติ ฯ    
#๔ โป. สมนฺธการมฺหิ ฯ     
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                 ปทีปกาลมฺหิ ททาติ ทีป        
                 อุปฺปชฺชติ โชติรส วิมาน   
                 ปหูตมลฺย พหุปุณฺฑรีก    
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
        เตนาห วิมโลภาสา        อติโรจามิ เทวตา    
        เตน เม สพฺพคตฺเตหิ       สพฺพา โอภาสเร ทสิา    
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมกาสิ ๑ ปุ ฺ   
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   ปทีปวิมาน นวม ฯ   
        [๑๐] อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
        โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธ ีวิย ตารกา    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
#๑ โป. ยมห อกาสึ ฯ     
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        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
        อทฺทส วิรช พุทฺธ          วิปฺปสนฺนมนาวิล    
        อาสชฺช ทาน อทาสึ        อกามา ติลทกฺขิณ    
        ทกฺขิเณยฺยสฺส พุทฺธสฺส       ปสนนฺา สเกหิ ปาณิหิ   
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมกาสิ ปุ ฺ    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ติลทกฺขิณวิมาน ทสม ฯ    
            [๑๑] โก ฺจา มยุรา ทิวิยา จ หสา    
                 วคฺคุสฺสรา โกกิลา สมฺปตนฺติ   
                 ปปฺุผาภิกิณฺณ รมฺมมิท วิมาน    
                 อเนกจิตฺต นรนาริเสวิต   
                 ตตฺถจฺฉสิ เทวิ มหานุภาเว    
                 อิทฺธี วิกุพฺพนฺติ อเนกรูปา    
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                 อิมา จ เต อจฺฉราโย สมนฺตโต    
                 นจฺจนฺติ คายนฺติ ปโมทยนติฺ ๑   
                 เทวิทฺธิปตฺตาสิ มหานุภาเว   
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปติพฺพตา อน ฺมนา อโหสึ   
                 มาตาว ปุตฺต อนุรกฺขมานา    
                 กทฺุธาปห นปฺผรุส อโวจ   
                 สจฺเจ  ิตา โมสวชฺช ปหาย    
                 ทาเน รตา สงฺคหิตตฺตภาวา   
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺตา    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมกาสิ ปุ ฺ    
#๑ โป. ปโมทนฺติ จ ฯ  ม. มโมทยนฺติ จ ฯ     
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                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ปติพฺพตาวิมาน เอกาทสม ฯ   
            [๑๒] เวฬุริยตฺถมภฺ รุจิร ปภสฺสร   
                 วิมานมารุยฺห อเนกจิตฺต   
                 ตตฺถจฺฉสิ เทวิ มหานุภาเว    
                 อุจฺจาวจา อิทฺธิวิกุพฺพมานา   
                 อิมา จ เต อจฺฉราโย สมนฺตโต    
                 นจฺจนฺติ คายนฺติ ปโมทยนติฺ    
                 เทวิทฺธิปตฺตาสิ มหานุภาเว   
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 อุปาสิกา จกฺขุมโต อโหสึ   
                 ปาณาติปาตา วิรตา อโหสึ    
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยิสฺส    
                 อมชฺชปา ๑ นาป มุสา อภาณึ    
#๑ ม. อมชฺชปาโน จ ฯ     
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                 สเกน สามินา อโหสึ ตุฏา    
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺตา    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมห อกาสึ ๑    
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ทติุยปติพฺพตาวิมาน ทฺวาทสม ฯ    
        [๑๓] อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
        โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธ ีวิย ตารกา    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมชิฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล    
#๑ ม. ยมกาสิ ปุ ฺ ฯ     
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                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 สณิุสา อโหสึ สสุรสฺส ฆเร ๑   
         อทฺทส วิรช ภิกฺขุ         วิปฺปสนฺนมนาวิล    
         ตสฺส อทาสิห ปูว         ปสนฺนา สเกหิ ๒ ปาณิหิ    
         ภาคฑฺฒภาค ทตฺวาน       โมทามิ นนฺทเน วเน   
         เตน เมตาทิโส วณฺโณ     เตน เม อิธมิชฺฌติ    
         อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา    เย เกจิ มนโส ปยา   
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 สณิุสาวิมาน เตรสม ฯ   
        [๑๔] อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
         โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา    
         เกน เตตาทิโส วณฺโณ     เกน เต อิธมิชฺฌติ    
         อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา    เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
         ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ      ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล    
#๑ ม. เคเห ฯ   ๒ ม. เสหิ ฯ    
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                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 สณิุสา อโหสึ สสุรสฺส ฆเร    
        อทฺทส วิรช ภิกฺขุ          วิปฺปสนฺนมนาวิล    
        ตสฺส อทาสิห ภาค         ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ    
        กุมฺมาสปณฺฑ ทตฺวาน        โมทามิ นนฺทเน วเน    
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 สณิุสาวิมาน จุทฺทสม ฯ   
        [๑๕] อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
        โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธ ีวิย ตารกา    
        เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
        ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผล     
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                 อิสฺสา จ มจฺฉริยมาโน ๑ ปลาโส   
                 นาโหสิ มยฺห ฆรมาวสนฺติยา   
                 อกฺโกธนา ภตฺตุ วสานุวตฺตินี   
                 อุโปสเถ นิจฺจปฺปมตฺตา ๒    
        จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ          ยา จ ปกขฺสฺส อฏมี   
        ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ          อฏงฺคสุสมาคต    
        อุโปสถ อุปวสึ ๓         สทา สีเล สุสวุตา    
        ส ฺมา สวิภาคา จ        วิมาน อาวสามห   
        ปาณาติปาตา วิรตา        มุสาวาทา จ ส ฺตา    
        เถยฺยา จ อติจารา จ      มชฺชปานา จ อารกา   
        ป ฺจสิกฺขาปเท รตา        อริยสจฺจานโกวิทา    
        อุปาสิกา จกฺขุมโต         โคตมสฺส ยสสฺสิโน   
        สาห สเกน สีเลน         ยสสา จ ยสสฺสินี    
        อนุโภม ิสก ปุ ฺ          สุขิตา จมฺหิ อนามยา    
        เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
        อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 อกฺขามิ เต ภิกฺขุ มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูตา ยมห อกาสึ   
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาวา    
#๑ ม. มจฺเฉรมโถ ฯ ย.ุ มจฺฉริยมโถ ฯ  ๒ ม. นิจฺจหมปฺปมตฺตา ฯ   
#๓ โป. ม. อุปวสิสฺส ฯ    
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                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        มม   จ   ภนฺเต  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺเทยฺยาสิ   
อุตฺตรา   นาม   ภนฺเต   อุปาสิกา   ภควโต   ปาเท  สิรสา  วนฺทตีติ   
อนจฺฉริย   โข   ปเนต  ภนฺเต  ย  ม  ภควา  อ ฺตรสฺมึ  สาม ฺผเล   
พฺยากเรยฺย ต ภควา สกทาคามิผเล พฺยากาสีติ ฯ    
                อุตฺตราวิมาน ปณฺณรสม ฯ   
            [๑๖] ยุตฺตา จ เต ปรมอลงฺกตา หยา    
                 อโธมุขา อฆสิ คมา พลี ชวา    
                 อภินิมฺมิตา ป ฺจ รถา สตา จ เต   
                 อเนฺวนฺติ ต สารถิโจทิตา หยา    
                 สา ติฏสิ รถวเร อลงฺกตา    
                 โอภาสย ชลมิว โชติปาวโก   
                 ปจฺุฉามิ ต วรตนุ อโนมทสสฺเน    
                 กสฺมา กายา อนธิวร อุปาคมิ    
                 กามคฺคปตฺตาน ยมาหุ อนุตฺตรา    
                 นมิฺมาย นิมฺมาย รมนฺติ เทวตา    
                 ตสฺมา กายา อจฺฉรา กามวณฺณินี    
                 อิธาคตา อนธิวร นมสฺสิตุ    
                 กึ ตฺว ปุเร สุจริตมาจรี อิธ     
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                 เกนาสิ ตฺว อมิตยสา สุเขธิตา    
                 อิทฺธี จ เต อนธิวรา วิหงฺคมา    
                 วณฺโณ จ เต ทส ทิสา วิโรจติ    
                 เทเวหิ ตฺว ปริวุตา สกฺกตา จสิ    
                 กโุต จุตา สุคติคตาสิ เทวเต    
                 กสฺส วา ตฺว วจนกรานุสาสนึ    
                 อาจิกฺข เม ตฺว ยทิ พุทฺธสาวิกา (ติ) ฯ    
                 นคนฺตเร นครวเร สุมาปเต   
                 ปริจาริกา ราชวรสฺส สิรีมโต    
                 นจฺเจหิ คีเตหิ ๑ ปรมสุสิกขิฺตา อหุ   
                 สริิมาติ ม ราชคเห อเวทึสุ    
                 พุทฺโธ จ เม อิสินิสโภ วินายโก   
                 อเทสยิ สมุทยทุกฺขนิจฺจต    
                 อสงฺขต ทุกฺขนิโรธ สสสฺต    
                 มคฺค ฺจิม อกุฏิล อ ฺชส สวิ    
                 สตฺุวานห อมตปท อสงฺขต    
                 ตถาคตสฺส อนธิวรสฺส สาสน    
                 สเีลสฺวาห ปรมสุสวุตา อหุ    
                 ธมฺเม  ิตา นรวรพุทฺธเทสิเต    
                 ตฺวาน ต ๒ วิรช ปท อสงฺขต    
#๑ ม. ย.ุ นจฺเจ คีเต ฯ  ๒ ตฺวานหนฺติป ฯ     
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                 ตถาคเตน อนธิวเรน เทสิต   
                 ตตฺเถวห สมถสมาธิมาผุสึ   
                 สาเยว เม ปรมนิยามตา อหุ   
                 ลทฺธานห อมตวร วิเสสน   
                 เอกสิกา อภิสมเย วิเสสิย    
                 อสสยา พหุชนปูชิตา อห    
                 ขิฑฺฑ รตึ ปจฺจนุโภมนปฺปก    
                 เอว อห อมตรสมฺหิ เทวตา    
                 ตถาคตสฺส อนธิวรสฺส สาวิกา   
                 ธมฺมทฺทสา ปมผเล ปติฏ ิตา    
                 โสตาปนฺนา น จ ปุนมตฺถิ ทุคฺคติ    
                 สา วนฺทิตุ อนธิวร อุปาคมึ    
                 ปาสาทิเก กุสลรเต จ ภิกฺขโว    
                 นมสฺสิตุ สมณสมาคม สิว   
                 สคารวา สิริมโต ธมฺมราชิโน   
                 ทสิฺวา มุนึ มุทิตมนมฺหิ ปณิตา    
                 ตถาคต นรวรทมฺมสารถึ    
                 ตณฺหจฺฉิท กุสลรต วินายก    
                 วนฺทามห ปรมหิตานุกมฺปกนฺติ ฯ   
                 สริิมาวิมาน โสฬสม ฯ    
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            [๑๗] อิท วิมาน รจิุร ปภสฺสร    
                 เวฬุริยตฺถมฺภ สตต สุนิมฺมล ๑    
                 สวุณฺณรุกฺเขหิ สมนฺตโมตฺถต   
                 าน มม กมฺมวิปากสมฺภว    
                 ตตฺรูปปนฺนา ปุริมจฺฉรา อิมา   
                 สต สหสฺสานิ สเกน กมฺมุนา   
                 ตุวสิ อชฺฌูปคตา ยสสฺสินี   
                 โอภาสย ติฏสิ ปุพฺพเทวตา    
                 สสี อธิคฺคยฺห ยถา วิโรจติ   
                 นกฺขตฺตราชาริว ตารกาคณ   
                 ตเถว ตฺว อจฺฉราสงฺคณ อิม   
                 ททฺทลฺลมานา ยสสา วิโรจสิ    
                 กโุต นุ อาคมฺม อโนมทสสฺเน   
                 อุปปนฺนา ตฺว ภวน มม อิท   
                 พฺรหฺมว เทวา ติทสา สหินฺทกา    
                 สพฺเพ น ตปฺปามเส ทสฺสเนน ตนฺติ ฯ    
                 ยเมต สกฺก อนุปุจฺฉเส มม   
                 กโุต จุตา อิธ อาคตา ตุว    
                 พาราณสี นาม ปุรตฺถิ กาสิน    
                 ตตฺถ ปุเร อโหสึ เปสการิกา ๒    
#๑ โป. ม. ยุ. สุนิมฺมิต ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. เกสการิกา ฯ    
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                 พุทฺเธ จ ธมฺเม จ ปสนฺนมานสา   
                 สงฺเฆ จ เอกนฺตคตา อสสยา    
                 อขณฺฑสิกฺขาปทา อาคตปฺผลา    
                 สมฺโพธิธมฺเม นิยตา อนามยาติ   
                 ตนฺตฺยาภินนฺทามเส สฺวาคต ฺจ เต    
                 ธมฺเมน จ ตฺว ยสสา วิโรจสิ    
                 พุทฺเธ จ ธมฺเม จ ปสนฺนมานเส   
                 สงฺเฆ จ เอกนฺตคเต อสสเย    
                 อขณฺฑสิกฺขาปเท อาคตปฺผเล    
                 สมฺโพธิธมฺเม นิยเต อนามเยติ ฯ   
                เปสการิยวิมาน สตฺตรสม ฯ    
                        อุทฺทาน   
          ป ฺจ ปา ตโย นาวา     ปทีปา ติลทกฺขิณา    
          เทฺว ปตี เทฺว สุณิสา      อุตฺตรา สิริมา เปสการิกา   
          วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                อิตฺถีวิมาเน วคฺโค ปโม ฯ    
                  ทุติโย จิตฺตลตาวคฺโค   
        [๑๘] ๑ อป สกฺโกว เทวินฺโท      รมฺเม จิตฺตลตาวเน   
          สมนฺตา อนุปริยาสิ        นารีคณปุรกฺขตา     
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          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     เกน เต อิธมิชฺฌติ   
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา    เย เกจิ มนโส ปยา    
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ      ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ทาสี อโหสึ ปรเปสฺสิยา กุเล    
          อุปาสิกา จกฺขุมโต        โคตมสฺส ยสสฺสิโน    
          ตสฺสา เม นิกฺกโม อาสิ    สาสเน ตสฺส ตาทิโน   
          กาม ภิชฺชตุ ย กาโย      เนว อตฺเถตฺถ สนถฺน    
          สิกฺขาปทาน ป ฺจนฺน       มคฺโค โสวตฺถิโก สิโว    
          อกณฺฏโก อคหโน         อุชุ สพฺภิ ปเวทิโต    
          นิกฺกมสฺส ผล ปสฺส        ยถิท ปาปุณิตฺถิกา   
          อามนฺตนิกา ร ฺโมฺหิ      สกกฺสฺส วสวตฺติโน    
          สฏ ิ ตุริยสหสฺสานิ        ปฏิโพธ กโรนฺติ เม    
          อาลมฺโพ คคฺคโม ภีโม     สาธุวาทิ ปสสิโย    
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          โปกฺขโร จ สุผสฺโส จ     วีณาโมกฺขา จ นาริโย    
          นนฺทา เจว สุนนฺทา จ     โสณทนิฺนา สุจิมฺหิตา   
          อาลมฺพุสา มิสฺสเกสี ๑    ปุณฺฑรีกาติ ทารุณี   
          เอนิปสฺสา สุปสฺสา จ      สุภทฺทา มุทุกาวที   
          เอตา อ ฺา จ เสยฺยาเส  อจฺฉราน ปโพธิกา    
          ตา ม กาเลนุปาคนฺตฺวา    อภิภาสนฺติ เทวตา    
          หนฺท นจฺจาม คายาม      หนฺท ต รมยามเส   
          นยิท อกตปุ ฺาน         กตปุ ฺานเมวิท    
          อโสก นนฺทน รมฺม        ติทสาน มหาวน   
          สุข อกตปุ ฺาน          อิธ นตฺถิ ปรตฺถ จ    
          สุข ฺจ กตปุ ฺาน         อิธ เจว ปรตฺถ จ    
          เตส สหพฺยกามาน        กตฺตพฺพ กุสล พหุ   
          กตปุ ฺา หิ โมทนฺติ       สคฺเค โภคสมงฺคิโนติ ฯ    
                   ทาสีวิมาน ปม ฯ   
        [๑๙] ๒ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
#๑ โป. ม. ยุ. อลมฺพุสา มสิฺสเกสี จ ฯ    
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          ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ      ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
          เกวฏฏทฺวารา นิกฺขมฺม     อหุ มยฺห นิเวสน    
          ตตฺถ สสรมานาน         สาวกาน มเหสิน    
          โอทน กุมฺมาส ฑาก       โลณโสวีรก ฺจห   
          อทาสึ อุชุภูเตสุ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา    
          จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ         ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี    
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ         อฏงฺคสุสมาคต   
          อุโปสถ อุปวสึ           สทา สีเลสุ สวุตา   
          ส ฺมา สวิภาคา จ       วิมาน อาวสามห    
          ปาณาติปาตา วิรตา       มุสาวาทา จ ส ฺตา   
          เถยฺยา จ อติจารา จ     มชฺชปานา จ อารกา    
          ป ฺจสิกฺขาปเท รตา       อริยสจฺจานโกวิทา   
          อุปาสิกา จกฺขุมโต        โคตมสฺส ยสสฺสิโน    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        มม   จ   ภนฺเต  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺเทยฺยาสิ   
ลขุมา   นาม   ภนฺเต   อุปาสิกา   ภควโต   ปาเท   สริสา  วนฺทตีติ    
อนจฺฉริย   โข   ปเนต  ภนฺเต  ย  ม  ภควา  อ ฺตรสฺมึ  สาม ฺผเล   
พฺยากเรยฺย ต ภควา สกทาคามิผเล พฺยากาสีติ ฯ    
                  ลขุมาวิมาน ทุติย ฯ    
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        [๒๐] ๓ ปณฺฑาย เต จรนฺตสฺส      ตุณฺหีภูตสฺส ติฏโต    
          ทฬิททฺา กปณา นารี       ปราคาร อวสฺสิตา ๑    
          ยา เต อทาสิ อาจาม     ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
          สา หิตฺวา มานุส เทห     ก นุ สาทิสต คตาติ ฯ    
          ปณฺฑาย เม จรนฺตสฺส      ตุณฺหีภูตสฺส ติฏโต    
          ทฬิททฺา กปณา นารี       ปราคาร อวสฺสิตา ๑    
          ยา เม อทาสิ อาจาม     ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
          สา หิตฺวา มานุส เทห     วิปฺปมุตฺตา อิโต จุตา    
          นิมฺมานรติโน นาม        สนฺติ เทวา มหิทฺธิกา   
          ตตฺถ สา สุขิตา นารี      โมทิตาจามทายิกา   
          อโห ทาน วรากิยา       กสฺสเป สุปติฏ ิต    
          ปราภเตน ทาเนน        อิชฺฌิตฺถ วต ทกฺขิณา    
          ยา มเหสิตฺต กเรยฺย      จกฺกวตฺติสฺส ราชิโน   
          นารี สพฺพงฺคกลฺยาณี       ภตฺตุ จาโนมทสฺสิกา   
          เอตสฺสาจามทานสฺส       กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
          สต นิกฺขา สต อสฺสา      สต อสฺสตรี รถา    
          สต ก ฺาสหสฺสานิ        อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
          เอตสฺสาจามทานสฺส       กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
          สต เหมวตา นาคา       อีสา ทนฺตา อุรูฬฺหวา   
          สุวณฺณกจฺฉา มาตงฺคา      เหมกปฺปนิวาสสา    
#๑ อปสฺสิตาติป ฯ     
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          เอตสฺสาจามทานสฺส       กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
          จตุนฺน มหาทีปาน         อิสฺสร โยธ การเย    
          เอตสฺสาจามทานสฺส       กล นาคฺฆนฺติ โสฬสินฺติ ฯ   
                อาจามทายิกาวิมาน ตติย ฯ    
        [๒๑] ๔ จณฺฑาลิ วนฺท ปาทานิ      โคตมสฺส ยสสฺสิโน    
          ตเมว อนุกมฺปาย         อฏาสิ อิสิสตฺตโม    
          อภิปฺปสาเทหิ มน         อรหนฺตมฺหิ ตาทิเน ๑    
          ขิปฺปม ฺชลิกา ๒ วนฺท     ปริตฺต ตว ชีวิตนฺติ ฯ   
          โจทิตา ภาวิตตฺเตน       สรีรนฺติมธารินา    
          จณฺฑาลี วนฺทิ ปาทานิ      โคตมสฺส ยสสฺสิโน   
          ตเมน อวธิ คาวี         จณฺฑาลึ ป ฺชลึ  ิต    
          นมสฺสมาน สมฺพุทฺธ        อนฺธกาเร ปภงฺกร    
                 ขีณาสว วิคตรช อเน ฺช   
                       [๓]    
                 เทวิทฺธิปตฺตา อุปสงฺกมิตฺวา   
                 วนฺทามิ ต วีร มหานุภาว   
                 สวุณฺณวณฺณา ชลิตา มหายสา    
                 วิมานโมรุยฺห อเนกจิตฺตา   
                 ปริวาริตา อจฺฉราสงฺคเณน   
                 กา ตฺว สุเภ เทวเต วนฺทเส มม (อิติ) ฯ    
          อห ภทนฺเต จณฺฑาลี       ตยา ๔ วีเรน เปสิตา   
#๑ โป. ตาทิโน ฯ ม. ยุ. ตาทินิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ขิปฺป ป ฺชลิกา ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ เอก   
#อาร ฺมฺหิ รโห นิสินฺน ฯ  ๔ ยุ. ตโย ฯ     
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          วนฺทึ อรหโต ปาเท       โคตมสฺส ยสสฺสิโน    
          สาห วนฺทิตฺวา ปาทานิ     จุตา จณฺฑาลโยนิยา    
          วิมาน สพฺพโส ภทฺท       อุปปนฺนมฺหิ นนฺทเน   
          อจฺฉราน สหสฺสานิ        ปุรกฺขิตฺวา ม ติฏนฺติ    
          ตาสาห ปวรา เสฏา     วณฺเณน ยสสายุนา   
          ปหูตกตกลฺยาณา          สมฺปชานา ปติสฺสตา   
          มุน ึการุณิก โลเก        ภนฺเต วนฺทิตุมาคตาติ   
          อิท วตฺวาน จณฺฑาลี       กต ฺ ุกตเวทินี   
          วนฺทิตฺวา อรหโต ปาเท    ตตฺเถวนฺตรธายตีติ ฯ    
                  จณฺฑาลิวิมาน จตุตฺถ ฯ    
        [๒๒] ๕ นีลา ปตา จ กาฬา จ     ม ฺชิฏา อถ โลหิตา   
          อุจฺจาวจาน วณฺณาน       กิ ฺชกขฺปริวาริตา    
          มนฺทารวาน ปุปฺผาน       มาล ธาเรสิ มุทฺธนิ    
          นยิเม อ ฺเสุ กาเยสุ     รุกฺขา สนฺติ สุเมธเส    
          เกน กาย อุปปนฺนา       ตาวตึส ยสสฺสินี   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผล (อิติ) ฯ    
          ภทฺทิตฺถิกาติ ม อ ฺ ึสุ      กิมฺพิลาย อุปาสิกา    
          สทฺธาสีเลน สมฺปนนฺา      สวิภาครตา สทา    
          อจฺฉาทน ฺจ ภตฺต ฺจ       เสนาสน ปทีปย   
          อทาสึ อุชุภูเตสุ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา     
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          จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ         ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี    
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ         อฏงฺคสุสมาคต   
          อุโปสถ อุปวสึ           สทา สีเล สุสวุตา   
          ปาณาติปาตา วิรตา       มุสาวาทา จ ส ฺตา   
          เถยฺยา จ อติจารา จ     มชฺชปานา จ อารกา    
          ป ฺจสิกฺขาปเท รตา       อริยสจฺจาน โกวิทา    
          อุปาสิกา จกฺขุมโต        อปฺปมาทวิหารินี   
                 กตาวกาสา กตกุสลา ตโต จุตา   
                 สยมฺปภา อนุวิจรามิ นนฺทน   
                 ภิกฺขู จาห ปรมหิตานุกมฺปเก   
                 อโภชยึ ตปสฺสยิุค มหามุนึ   
                 กตาวกาสา กตกุสลา ตโต จุตา   
                 สยมฺปภา อนุวิจรามิ นนฺทน   
                 อฏงฺคิก อปริมิต สุขาวห   
                 อุโปสถ สตฺตตมุปาวสึ อห    
                 กตาวกาสา กตกุสลา ตโต จุตา   
                 สยมฺปภา อนุวิจรามิ นนฺทนนฺติ ฯ    
                 ภทฺทิตฺถิกาวิมาน ป ฺจม ฯ    
        [๒๓] ๖ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา    
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          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     เกน เต อิธมิชฺฌติ   
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา    เย เกจิ มนโส ปยา    
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ      ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
          โสณทินฺนาติ ม อ ฺ ึสุ      นาลนฺทาย อุปาสิกา   
          สทฺธาสีเลน สมฺปนนฺา      สวิภาครตา สทา    
          อจฺฉาทน ฺจ ภตฺต ฺจ       เสนาสน ปทีปย   
          อทาสึ อุชุภูเตสุ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา    
          จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ         ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี    
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ         อฏงฺคสุสมาคต   
          อุโปสถ อุปวสึ           สทา สีเล สุสวุตา   
          ปาณาติปาตา วิรตา       มุสาวาทา จ ๑ ส ฺตา ๒   
          เถยฺยา จ อติจารา จ     มชฺชปานา จ อารกา    
          ป ฺจสิกฺขาปเท รตา       อริยสจฺจาน โกวิทา    
          อุปาสิกา จกฺขุมโต        โคตมสฺส ยสสฺสิโน    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
#๑ โป. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิฯ   ๒ โป. ย.ุ สุส ฺตา ฯ    
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                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  โสณทินฺนาวิมาน ฉฏ ฯ    
        [๒๔] ๗ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
          อุโปสถาติ ม อ ฺ ึสุ       สาเกตาย อุปาสิกา   
          สทฺธาสีเลน สมฺปนนฺา      สวิภาครตา สทา    
          อจฺฉาทน ฺจ ภตฺต ฺจ       เสนาสน ปทีปย   
          อทาสึ อุชุภูเตสุ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา    
          จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ         ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี    
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ         อฏงฺคสุสมาคต   
          อุโปสถ อุปวสึ           สทา สีเล สุสวุตา   
          ปาณาติปาตา วิรตา       มุสาวาทา จ ส ฺตา   
          เถยฺยา จ อติจารา จ     มชฺชปานา จ อารกา    
          ป ฺจสิกฺขาปเท รตา       อริยสจฺจาน โกวิทา    
          อุปาสิกา จกฺขุมโต        โคตมสฺส ยสสฺสโิน    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...     
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                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          อภิกฺขณ นนฺทน สตฺุวา      ฉนฺโท เม อุปปชชฺถ    
          ตตฺถ จิตฺต ปณิธาย        อุปปนฺนมฺหิ นนฺทน   
          นากาสึ สตฺถุ วจน        พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน   
          หีเน จิตฺต ปณิธาย        สมฺหิ ปจฺฉานุตาปนี    
          กวีจิร วิมานสฺมึ          อิธ วสฺสสโุปสเถ   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       ยทิ ชานาสิ อายุ โน (อิติ) ฯ    
          สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ [๑]    อิธ ตฺวา มหามุนิ    
          อิโต จุตา คมิสฺสามิ       มนุสฺสาน สหพฺยตนฺติ ฯ   
          มา ตฺว อุโปสเถ ภย ิ     สมฺพุทฺเธนาสิ พฺยากตา   
          โสตาปนฺนา วิเสสยิ       ปหีนา ตว ทุคฺคตีติ ฯ   
                  อุโปสถวิมาน สตฺตม ฯ    
        [๒๕] ๘ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
          สุนิททฺาติ ม อ ฺ ึส        ราชคหสฺมึ อุปาสิกา   
          สทฺธาสีเลน สมฺปนนฺา      สวิภาครตา สทา    
#๑ ม. ย.ุ ติสโฺส จ วสฺสโกฏิโย ฯ     
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          อจฺฉาทน ฺจ ภตฺต ฺจ       เสนาสน ปทีปย   
          อทาสึ อุชุภูเตสุ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา    
          จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ         ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี    
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ         อฏงฺคสุสมาคต   
          อุโปสถ อุปวสึ           สทา สีเล สุสวุตา   
          ปาณาติปาตา วิรตา       มุสาวาทา จ ส ฺตา   
          เถยฺยา จ อติจารา จ     มชฺชปานา จ อารกา๔   
          ป ฺจสิกฺขาปเท รตา       อริยสจฺจาน โกวิทา    
          อุปาสิกา จกฺขุมโต        โคตมสฺส ยสสฺสิโน    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  สนุิทฺทาวิมาน อฏม ฯ    
        [๒๖] ๙ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
          สุทินนฺาติ ม อ ฺ ึสุ        ราชคหสฺม ึอุปาสิกา    
          สทฺธาสีเลน สมฺปนนฺา      สวิภาครตา สทา     
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          อจฺฉาทน ฺจ ภตฺต ฺจ       เสนาสน ปทีปย   
          อทาสึ อุชุภูเตสุ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา    
          จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ         ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี    
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ         อฏงฺคสุสมาคต   
          อุโปสถ อุปวสึ           สทา สีเล สุสวุตา   
          ปาณาติปาตา วิรตา       มุสาวาทา จ ส ฺตา   
          เถยฺยา จ อติจารา จ     มชฺชปานา จ อารกา    
          ป ฺจสิกฺขาปเท รตา       อริยสจฺจาน โกวิทา    
          อุปาสิกา จกฺขุมโต        โคตมสฺส ยสสฺสิโน    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   สุทินฺนาวิมาน นวม ฯ   
[๒๗] ๑๐  อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา   
                ปรุิมาย ชาติยา มสุสฺสโลเก     
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          อทฺทส วิรช พุทฺธ         วิปฺปสนฺนมนาวิล   
          ตสฺส อทาสิห ภิกฺข        ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ภิกฺขาทายิกวิมาน ทสม ฯ    
 [๒๘] ๑๑ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
          อทฺทส วิรช พุทฺธ         วิปฺปสนฺนมนาวิล   
          ตสฺส อทาสิห ภิกฺข        ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ทติุยภิกฺขาทายิกวิมาน เอกาทสม ฯ   
                        อุทฺทาน   
          ทาสี เจว ลขุมา จ       อถ อาจามทายิกา     
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          จณฺฑาลี ภทฺทิตฺถิกา เจว    โสณทินฺนา อุโปสถา   
          นิทฺทา เจว สุทินฺนา จ     เทฺว จ ภิกฺขายทายิกา   
          วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                 อิตฺถิวิมาเน ทุติโย วคฺโค ฯ   
                   ภาณวาร ปม ฯ    
                   ________________    
                 ตติโย ปาริฉตฺตกวคฺโค    
        [๒๙] ๑ อุฬาโร เต ยโส วณฺโณ    สพฺพา โอภาสเต ทิสา    
          นาริโย นจฺจนฺติ คายนฺติ    เทวปุตฺตา อลงฺกตา   
          โมทนติฺ ปริวาเรนฺติ       ตว ปูชาย เทวเต   
          โสวณณฺานิ วิมานานิ       ตวิมานิ สุทสฺสเน    
          ตุวป อิสฺสรา เตส        สพฺพกามสมิทฺธิน    
          อภิชาตา มหนฺตาสิ        เทวกาเย ปโมทสิ   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       ยสฺส กมมฺสฺสิท ผลนติฺ ฯ   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ทสฺุสีเล กุเล สณิุสา อโหสึ    
          อสฺสทเฺธสุ กทริเยสุ       สทฺธาสีเลน สมฺปนฺนา    
                       [๑]    
          ปณฺฑาย จรมานสฺส        อปูว เต อทาสิห   
          ตสฺส อทาสิห ๒ ปูว      ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ    
#๑ โป. ม. ยุ. ตทาห สสฺสุยาจิกฺขึ   สมโณ อาคโต อิธ ฯ  ๒ ม. ยุ. อทาสห ฯ     
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          อิติสฺสา สสฺสุ ปริภาสิ      อวินีตา ตฺว วธู   
          น ม สมฺปุจฺฉิตุ อิจฺฉิ       สมณสฺส ททามห    
          ตโต เม สสฺสุ กุปตา      ปหาสิ มุสเลน ม   
          กฏุงฺค ฺฉิ อวธิ ม         นาสกฺขึ ชีวิตุ จิร   
          สาห กายสฺส เภทา จ     วิปฺปมุตฺตา ตโต จุตา    
          ตาวตึสาน เทวาน        อุปปนฺนา สหพฺยต   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  อุฬารวิมาน ปม ฯ   
          [๓๐] ๒ โอภาสยิตฺวา ปวึ สเทวก   
                 อติโรจสิ จนฺทิมสุริยา วิย   
                 สริิยา จ วณฺเณน ยเสน เตชสา    
                 พฺรหฺมาว เทวิ ติทเส สหินฺทเก    
                 ปจฺุฉามิ ต อุปฺปลมาลธารินิ   
                 อาเวฬินิ ก ฺจนสนฺนิภตฺตเจ   
                 อลงฺกเต อุตฺตมวตฺถธารินิ    
                 กา ตฺว สุเภ เทวเต วนฺทเส มม   
                 กึ ตฺว ปุเร กมฺม อกาสิ อตฺตนา   
                 มนุสฺสภูตา ปุริมาย ชาติยา   
                 ทาน สุจิณฺณ อถ สลีส ฺม     
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                 เกนูปปนฺนา สุคตึ ยสสฺสินี   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผลนติฺ ฯ    
                 อิทานิ ภนฺเต อิมเมว คาม    
                 ปณฺฑาย อมฺหาก ฆร อุปาคมิ   
                 ตโต เต อุจฺฉุสฺส อทาสึ ขณฺฑิก    
                 ปสนฺนจิตฺตา อตุลาย ปติยา   
                 สสฺสู จ ปจฺฉา อนุยุ ฺชเต มม    
                 กหนฺนุ อุจฺฉฉ วธุเก อวากริ    
                 น ฉฑฺฑิต น จ ขาทิต มยา    
                 สนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส สย อทาสิห   
                 ตุยฺห อิท อิสฺสริย อโถ มม   
                 อิติสฺสา สสฺสุ ปริภาสเต มม   
                 ป คเหตฺวา ปหาร อทาสิ เม   
                 ตโต จุตา กาลกตมฺหิ เทวตา    
                 ตเทว กมฺม กุสล กต มยา    
                 สขุ ฺจ กมฺม อนุโภมิ อตฺตนา   
                 เทเวหิ สทฺธึ ปริจาริยามห   
                 โมทามห กามคุเณหิ ป ฺจหิ    
                 ตเทว กมฺม กุสล กต มยา    
                 สขุ ฺจ กมฺม อนุโภมิ อตฺตนา    
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                 เทวินฺทคุตฺตา ติทเสหิ รกฺขิตา   
                 สมปฺปตา กามคุเณหิ ป ฺจหิ   
                 เอตาทิส ปุ ฺผล อนปฺปก   
                 มหาวิปากา มม อุจฺฉุทกฺขิณา    
                 เทเวหิ สทฺธึ ปริจาริยามห   
                 โมทามห กามคุเณหิ ป ฺจหิ    
                 เอตาทิส ปุ ฺผล อนปฺปก   
                 มหาชุติกา มม อุจฺฉุทกฺขิณา    
                 เทวินฺทคุตฺตา ติทเสหิ รกฺขิตา   
                 สหสฺสเนตฺโตริว นนฺทเน วเน   
                 ตุว ฺจ ภนฺเต อนุกมฺปก วิทุ   
                 อุเปจฺจ วนฺทึ กุสล ฺจ ปุจฺฉิยา    
                 ตโต เต อุจฺฉุสฺส อทาสึ ขณฺฑิก    
                 ปสนฺนจิตฺตา อตุลาย ปติยาติ ฯ   
                   อุจฺฉุวิมาน ทุติย ฯ   
          [๓๑] ๓ ปลลฺงฺกเสฏเ มณิโสวณฺณจิตฺเต   
                 ปปฺุผาภิกิณฺเณ สยเน อุฬาเร    
                 ตตฺถจฺฉสิ เทวิ มหานุภาเว    
                 อุจฺจาวจา อิทฺธิวิกุพฺพมานา   
                 อิมา จ เต อจฺฉราโย สมนฺตโต     
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                 นจฺจนฺติ คายนฺติ ปโมทยนติฺ    
                 เทวิทฺธิปตฺตาสิ มหานุภาเว   
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสติต ฯ   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา�   
                 อฑฺเฒ กุเล สุณิสา อโหสึ   
                 อกฺโกธนา ภตฺตุ วสานุวตฺตินี   
                 อปฺปมตฺตา อุโปสเถ   
                 มนุสฺสภูตา ทหรา อปาปกา   
                 ปสนฺนจิตฺตา ปติมาภิราธยึ    
                 ทวิา จ รตฺโต จ มนาปจารินี   
                 อห ปุเร สีลวตี อโหสึ   
                 ปาณาติปาตา วิรตา อโจริยา    
                 สสุทฺธกายา สุจิพฺรหฺมจารินี    
                 อมชฺชปานา จ มุสา อภาณี    
                 สกิฺขาปเทสุ ปริปูรการิน ี   
          จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ         ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี    
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ         ปสนฺนมานสา อห    
                 อฏงฺคุเปต อนุธมฺมจารินี     
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                 อุโปสถ ปติมนา อุปาวสึ   
                 อิม ฺจ อริย อฏงฺควเรหุเปต   
                 สมาทยิตฺวา กุสล สุขุทฺรย    
                 ปติมฺหิ กลฺยาณวสานุวตฺตินี    
                 อโหสึ ปุพฺเพ สุคตสฺส สาวิกา   
                 เอตาทิส กุสล ชีวโลเก    
                 กมฺม กริตฺวาน วิเสสภาคินี    
                 กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                 เทวิทฺธปิตฺตา สุคติมฺหิ อาคตา   
                 วิมานปาสาทวเร มโนรเม    
                 ปริวาริตา อจฺฉราสงฺคเณน   
                 สยมฺปภา เทวคณา รมนฺติ ม    
                 ทฆีายุกึ เทววิมานมาคตนฺติ ฯ   
                  ปลฺลงฺกวิมาน ตติย ฯ    
          [๓๒] ๔ ลตา จ สชชฺา ปวรา จ เทวตา    
                 อจฺฉิมุตีราชวรสฺส สิรีมโต   
                 สตุา จ ร ฺโ เวสฺสวณฺณสฺส ธีตา    
                 ราชี มตี ธมฺมคุเณหิ โสภิตา ๑   
                 ป ฺเจตฺถ นาริโย อคมสุ นหฺายิตุ   
                 สโีตทก อุปฺปลินึ สิว นทึ    
#๑ โป. ม. โสภถ ฯ    
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                 ตา ตตฺถ นฺหายิตฺวา รมิตฺวา เทวตา    
                 นจฺจิตฺวา คายิตฺวา สุตาลต พฺรวิ    
                 ปจฺุฉามิ ต อุปฺปลมาลธารินิ   
                 อาเวฬินิ กา ฺจนสนฺนิภตฺตเจ    
                 ปตรตฺตามฺพกฺขิ นเภว โสภเณ    
                 ทฆีายุกี เกน กโต ยโส ตว   
                 เกนาสิ ภทฺเท ปติโน ปยตรา   
                 วิสิฏกลฺยาณิตรสฺส รูปโต   
                 ปทกฺขิณา นจฺจคีตวาทิเต    
                 อาจิกฺข โน ตฺว นรนาริ ปุจฺฉิตาติ ฯ   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 อุฬารโภเค กุเล สุณิสา อโหสึ   
                 อกฺโกธนา ภตฺตุ วสานุวตฺตินี   
                 อปฺปมตฺตา อุโปสเถ   
                 มนุสฺสภูตา ทหรา อปาวิกา   
                 ปสนฺนจิตฺตา ปติมาภิราธยึ    
                 สเทวร สสฺสุร สทาสก   
                 อภิราธยึ ตมฺหิ กโต ยโส มม   
                 สาห เตน กุสเลน กมฺมุนา   
                 จตุพฺภิ าเนสุ วิเสสมชฺฌคา     
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                 อายุ ฺจ วณฺณ ฺจ สุข พล ฺจ    
                 ขิทฺท รตึ ปจฺจนุโภมนปฺปก    
                 สตุ นุ ต ภาสติ ย อย ลตา   
                 ย โน อาปุจฺฉิมฺห ๑ อกิตฺตยิโน   
                 ปติโน กิรมฺหาก วิสิฏา นาริน   
                 คตี จ เนส ปวรา จ เทวตา   
                 ปตีสุ ธมฺม ปรจิราม สพฺพา   
                 ปติพฺพตา ยถาภวนฺติ อิตฺถิโย   
                 ปตีสุ ธมฺม ปรจิราม สพฺพา   
                 ลจฺฉามเส ภาสติ ย อย ลตา   
                 สโีห ยถา ปพฺพตสานุโคจโร   
                 มหินฺธร ปพฺพตมาวสิตฺวา   
                 ปสยฺห คนฺตฺวา อิตเร จตุปฺปเท    
                 ขุทฺเท มิเค ขาทติ มสโภชโน    
                 ตเถว สทฺธา อิธ อริยสาวิกา   
                 ภตฺตาร นิสฺสาย ปตึ อนุพฺพตา    
                 โกธ วธิตฺวา อนุภุยฺย มจฺเฉร   
                 สคฺคมฺหิ สา โมทติ ธมฺมจารินีติ ฯ    
                   ลตาวิมาน จตุตฺถ ฯ   
        [๓๓] ๕ สตฺตตนฺตึ สุมธุร          รามเณยฺย อวาจยึ    
#๑ โป. ม. ยุ. อปุจฉิมฺห ฯ     
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          โสม รงฺคมฺหิ อเวฺหติ      สรณ เม โหหิ โกสิยาติ ฯ   
          อห เต สรณ โหม ิ       อหมาจริยปูชโก    
          น ต ชหิสฺสติ สิสฺโส       สิสฺสมาจริย เชสฺสสีติ ฯ   
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     เกน เต อิธมิชฺฌติ   
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา    เย เกจิ มนโส ปยา    
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ป ฺห ปุฏา วิยากาสิ      ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 วตฺถุตฺตมทายิกา นาริ    
                 ปวรา โหติ นเรสุ นารีสุ    
                 เอว ปยรูปทายิกา มนาป   
                 ทพฺิพ สา ลภเต อุเปจฺจ าน   
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา    
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                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
อิตร จตุรวิมาน ยถา วตฺถทายิกวิมาน ตถา วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        (๑) อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 ปปฺุผุตฺตมทายิกา นารี   
                 ปวรา โหติ นเรสุ นารีสุ    
                 เอว ปยรูปทายิกา มนาป   
                 ทพฺิพ สา ลภเต อุเปจฺจ าน   
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                    ________________   
        (๒) อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 50 

          ... เป ...           โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 คนฺธุตฺตมทายิกา นารี    
                 ปวรา โหติ นเรสุ นารีสุ    
                 เอว ปยรูปทายิกา มนาป   
                 ทพฺิพ สา ลภเต อุเปจฺจ าน   
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   ________________    
        (๓) อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ     
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          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 ผลุตฺตมทายิกา นารี    
                 ปวรา โหติ นเรสุ นารีสุ    
                 เอว ปยรูปทายิกา มนาป   
                 ทพฺิพ สา ลภเต อุเปจฺจ าน   
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ        ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   ________________    
        (๔) อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 รสุตฺตมทายิกา นารี     
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                 ปวรา โหติ นเรสุ นารีสุ    
                 เอว ปยรูปทายิกา มนาป   
                 ทพฺิพ สา ลภเต อุเปจฺจ าน   
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  _________________   
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          ... เป ...           โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 คนฺธป ฺจงฺคุลิก อหมทาสึ    
                 กสฺสปสฺส ภควโต ถูปสฺมึ    
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ    
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                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        อิตร    จตุรวิมาน    ยถา    คนฺธป ฺจงฺคุลิก    วิมาน    ตถา   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
        (๑) อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 ภิกฺขู จาห ภิกฺขุนิโย จ    
                 อทฺทสามิ ปนฺถปฏิปนฺเน   
                 เตสาห ธมฺม สุตฺวาน    
                 เอกูโปสถ อุปวสิสฺส    
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวราภ    
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ     
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        (๒) อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อุทเก  ิตา อุทก อทาสึ    
                 ภิกฺขุโน จิตฺเตน วิปฺปสนฺเนน    
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ______________________    
        (๓) อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 สสฺสุ ฺจาห สสฺสุเร จ   
                 จณฺฑิเก โกธเน จ ผรุเส จ   
                 อนุสฺสุยฺยิกา อุปฏาสึ    
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                 อปฺปมตฺตา สเกน สีเลน    
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ______________________   
        (๔) อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กสฺมสฺสิท ผล   
                 ปรกมฺมการินี ๑ อาสึ    
                 อตฺเถนาตนฺทิตา ทาสี   
                 อกฺโกธนา อนติมานี ๒    
                 สวิภาคินี สกสฺส ภาคสฺส   
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
#๑ โป. ม. ปรกมฺมการี ฯ ยุ ปรกมฺมการิ ฯ  ๒ ม. นาติมานินี ฯ     
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                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  ______________________    
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          ... เป ...           โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...                                      
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 ขีโรทนมห อทาสึ   
                 ภิกฺขุโน ปณฺฑาย จรนฺตสฺส   
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
        เตสุ ป ฺจวีสติวิมาน ยถา ขีโรทนทายิกาวิมาน ตถา วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...     
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                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
        (๑) ผาณิต              อหมทาสึ    
        (๒) อุจฺฉุขณฺฑิก           ... เป ...   
        (๓) ติมฺพรูสก   
        (๔) กกกฺารุก ๑   
        (๕) เอฬาลุก   
        (๖) วลลฺปีกฺก ๒    
        (๗) ผารูสก    
        (๘) หตฺถปฺปตาปก   
        (๙) สากมุฏ ึ    
        (๑๐) ปปฺุผกมุฏ ึ   
        (๑๑) มูลก    
        (๑๒) นิมฺพมุฏ ึ    
        (๑๓) อมฺพก ฺชิก    
        (๑๔) โทณินิมฺมุชฺชน ๓   
        (๑๕) กายพนฺธน    
        (๑๖) อสพนฺธก ๔   
#๑ ม. ย.ุ กกกฺาริก ฯ  ๒ ม. ย.ุ วลลฺิผล ฯ  ๓ ม ... นมิฺมชฺชน ึฯ  ๔ โป. ม.   
#อสพทฺธก ฯ ยุ. อสวฏฏก ฯ    
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        (๑๗) อโยคปตฺต    
        (๑๘) วิธูปน    
        (๑๙) ตาลปณฺณ ๑    
        (๒๐) โมรหตฺถ   
        (๒๑) ฉตฺต    
        (๒๒) อุปาหน    
        (๒๓) ปูว   
        (๒๔) โมทก    
        (๒๕) สกฺขลึ ๒    
                 ภิกฺขุโน ปณฺฑาย จรนฺตสฺส   
                 ตสฺสา เม ปสฺส วิมาน    
                 อจฺฉรา กามวณฺณินีหมสฺมิ   
                 อจฺฉราสหสฺสาห ปวรา   
                 ปสฺส ปุ ฺาน วิปาก    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สฺวาคต วต เม อชชฺ      สุปฺปภาต สุหุฏ ิต   
          ย อทฺทส เทวตาโย       อจฺฉรา กามวณฺณินิโย    
          ตาสาห ธมฺม สุตฺวาน      กาหามิ กุสล พหุ   
          ทาเนน สมจรยิาย        สยเมน ทเมน จ    
          สาห ตตฺถ คมิสฺสามิ       ยตฺถ คนตฺฺวา น โสจเรติ ฯ   
                   คุตฺติลวิมาน ป ฺจม ฯ    
#๑ ม. ย. ตาลวณฺ ฯ  ๒ ม. สกฺขลกิ ฯ    
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        [๓๔] ๖ ททฺทลลฺมานา วณฺเณน      ยสสฺสา จ ยสสฺสินี    
          สพฺเพ เทเว ตาวตึเส     วณฺเณน อติโรจสิ   
          ทสฺสน นาภิชานามิ        อิท ปมทสฺสน    
          กสฺมา กายา นุ อาคมฺม    นาเมน ภาสเส มมนฺติ ฯ   
          อห ภทฺเท สุภทฺทาสึ       ปุพฺเพ มานุสเก ภเว   
          สหภรยิา จ เต อาสึ      ภคินี จ กนิฏกา    
          สาห กายสฺส เภทาย      วิปฺปมุตฺตา ตโต จุตา    
          นิมฺมานรตีเทวาน         อุปปนฺนา สหพฺยตนฺติ ฯ   
          ปหูตกตกลฺยาณา          เต เทเว ยนฺติ ปาณิโน    
          เยส ตฺว กิตฺตยิสฺสสิ       สุภทฺเท ชาติมตฺตโน    
          กถ ตฺว เกน วณฺเณน      เกน วา อนุสาสิตา    
          กีทิเสเนว ทาเนน        สุพฺพเตน ยสสฺสินี   
          ยส เอตาทิส ปตฺตา       วิเสส วิปุลมชฺฌคา    
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผล (อิติ) ฯ    
          อฏเว ปณฺฑปาตานิ       ย ทาน อทท ปุเร   
          ทกฺขิเณยฺยสฺส สงฺฆสฺส      ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          อห ตยา พหุตเร ภิกฺขู     ส ฺเต พฺรหฺมจาริโน    
          ตปฺเปสึ อนฺนปาเนน       ปสนนฺา สเกหิ ปาณิหิ     
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          ตยา พหุตร ทตฺวา        หีนกายูปคา อห   
          กถ ตฺว อปฺปตร ทตฺวา     วิเสส วิปุลมชฺฌคา    
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผล (อิติ) ฯ    
          มโนภาวนีโย ภิกฺขุ        สนฺทิฏโ เม ปุเร อหุ    
          ตาห ภตฺเตน นิมนฺเตสึ     เรวต อตฺตนฏม   
          โส เม อตฺถปุเรกฺขาโร    อนุกมปฺาย เรวโต    
          สงฺเฆ เทหีติ ม อโวจ     ตสฺสาห วจน กรึ    
          สา ทกขิฺณา สงฺฆคตา      อปฺปเมยฺยา ปติฏ ิตา   
          ปุคฺคเลสุ ตยา ทินนฺ       น ต ตว มหปฺผลนฺติ ฯ    
          อิทาเนวาห ชานามิ       สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผล   
          สาห คนฺตฺวา มนุสฺสตฺต     วท ฺ ู วีตมจฺฉรา   
          สงฺเฆ ทาน ทสฺสามิห      อปฺปมตฺตา ปุนปฺปุนนฺติ ฯ   
          กา เอสา เทวตา ภทฺเท   ตยา มนฺตยเต สห   
          สพฺเพ เทเว ตาวตึเส     วณฺเณน อติโรจติ (อิติ) ฯ    
          มนุสฺสภูตา เทวินฺท        ปุพฺเพ มานุสเก ภเว   
          สหภรยิา จ เม อาสิ      ภคินี จ กนิฏกา ๑   
          สงฺเฆ ทานานิ ทตฺวาน     กตปุ ฺา วิโรจติ (อิติ) ฯ    
          ธมฺเมน ปุพฺเพ ภคินี       ตยา ภทฺเท วิโรจสิ    
          ย สงฺฆสฺมึ อปฺปเมยฺเย     ปติฏาเปสิ ทกฺขิณ   
          ปุจฺฉิโต หิ มยา พุทโฺธ     คิชฺฌกฏูสฺมึ ปพฺพเต   
#๑ ม. ย ุกนฏิ ิกา ฯ    
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          วิปาก สวิภาคสฺส         ยตฺถ ทินนฺ มหปฺผล    
          ยชมานาน มนุสฺสาน       ปุ ฺเปกฺขาน ปาณิน   
          กโรนฺต ๑ โอปธิก ปุ ฺ   ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล    
          ต เม พุทฺโธ วิยากาสิ     ชาน กมฺมผล สก   
          วิปาก สวิภาคสฺส         ยตฺถ ทินนฺ มหปฺผล   
          จตฺตาโร จ ปฏิปนนฺา      จตฺตาโร จ ผเล  ิตา   
          เอส สงฺโฆ อุชุภูโต       ป ฺาสีลสมาหิโต   
          ยชมานาน มนุสฺสาน       ปุ ฺเปกฺขาน ปาณิน   
          กโรนฺต ๑ โอปธิก ปุ ฺ   สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผล   
                 เอโส หิ สงฺโฆ วิปุโล มหคฺคโต    
                 เอสปฺปเมยฺโย อุทธีว สาคโร   
                 เอเต หิ เสฏา นรวิริยสาวกา   
                 ปภงฺกรา ธมฺมกถ อุทีรยนฺติ    
                 เตส สุทินฺน สุหุต สุยิฏ   
                 เย สงฺฆมุทฺทิสฺส ททนฺติ ทาน    
                 สา ทกฺขิณา สงฺฆคตา ปติฏ ิตา    
                 มหปฺผลา โลกวิทูหิ วณฺณิตา   
                 เอตาทิส ปุ ฺมนุสฺสรนฺตา   
                 เย เวทชาตา วิจรนฺติ โลเก    
                 วิเนยฺย มจฺเฉรมล สมูล   
#๑ กโรตนฺติป ทิสฺสติ ฯ     
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                 อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ ฯ    
                  ททฺทลฺลวิมาน ฉฏ ฯ    
          [๓๕] ๗ ผลิกรชตเหมชาลจฺฉนฺน    
                 วิวิธวิจิตฺรตลมทฺทส สุรมฺม    
                 พฺยมฺห สุนิมฺมติ โตรณูปปนฺน    
                 รจุกูปกิณฺณมิท สุภ วิมาน   
                 ภาติ จ ทส ทิสา นเภว สุริโย    
                 สรเท ตมนุโท สหสฺสรสี   
                 ตถา ตปติมิท ตว วิมาน    
                 ชลมิว ธูมสิโข นิเส นภคฺเค   
                 มสุตีว นยน สเตริตาว    
                 อากาเส ปตมิท มนุ ฺ   
                 วีณามุรชสมฺมตาฬฆุฏ   
                 อิทฺธ อินฺทปุร ยถา ตว ยิท         
                 ปทุมกุมุทอุปฺปลกุวลย   
                 โยถิกาภณฺฑิกาโนชกา จ สนฺติ    
                 สาลกุสุมิตปุปฺผิตา อโสกา    
                 วิวิธทุมคฺคสุคนฺธเสวิตมิท    
                 สลฬลพุชสุชกสยุตฺตา    
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                 กสุกสุผุลฺลิตลตาวลมฺพินีหิ    
                 มณิชาลสทิสา ยสสฺสินี    
                 รมฺมา โปกฺขรณี อุปฏ ิตา เต   
                 อุทกรุหา จ เยตฺถิ ปุปฺผชาตา   
                 ถลชา เย จ สนติฺ รุกฺขชาตา   
                 มานุสฺสกา อมานุสฺสกา จ ทิพฺพา   
                 สพฺเพ ตุยฺห นิเวสนมฺหิ ชาตา    
                 กสิฺส สมทมสฺส ๑ อย วิปาโก   
                 เกนาสิ กมฺมผเลนิธูปปนฺนา    
                 ยถา จ เต อธิคตมิท วิมาน   
                 ตทนุปท อวจาสิ อาฬารปขุเมติ ฯ   
                 ยถา จ เม อธิคตมิท วิมาน   
                 โก ฺจมยุรจโกรสงฺฆจริต    
                 ทพฺิยปลวหสราชจิณฺณ   
                 ทชิการณฺฑวโกกิลาภินาทิต    
                 นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธา   
                 ปาฏลิชมฺพุอโสกรุกฺขวนฺต    
                 ยถา จ เม อธิคตมิท วิมาน   
#๑ ม. ส ฺมทมสฺสย ฯ    
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                 ตนฺเต ปเวทิสฺสามิ สุโณหิ ภนฺเต    
                 มคธวรปุรตฺถิเมน   
                 นาฬกคามโก นาม อตฺถิ ภนฺเต   
                 ตตฺถ อโหสึ ปุเร สุณิสา    
                 เสสวตีติ ตตฺถ ชานึสุ มม    
                 สาห อปจิตตฺถธมฺมกุสล    
                 เทวมนุสฺสปูชิต มหนฺต    
                 อุปติสฺส นิพฺพุต อปฺปเมยฺย   
                 มทุิตมนา กุสุเมหิ อพฺโภกิร ึ  
                 ปรมคติคต ฺจ ปูชยิตฺวา   
                 อนฺติมเทหธร อิสึ อุฬาร    
                 ปหาย มานุสก สมุสฺสย   
                 ติทสาคตา อิธมาวสามิ านนฺติ ฯ   
                 เสสวตีวิมาน สตฺตม ฯ   
        [๓๖] ๘ ปตวตฺเถ ปตธเช         ปตาลงฺการภูสิเต   
          ปตนฺตราหิ วคฺคูหิ         อปลนฺธา ว โสภส ิ   
          กา กมพฺุกายุรธเร        ก ฺจนาเวฬภูสิเต    
          เหมชาลกส ฺฉนฺเน        นานารตนมาลินี   
                 โสวณฺณมยา โลหิตงฺกมยา จ    
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                 มตฺุตามยา เวฬุริยามยา จ   
                 มสารคลฺลา สหโลหิตงฺกา   
                 ปาเรวตกฺขีหิ มณีหิ จิตฺตตา    
                 โกจิ โกจิ เอตฺถ มยรูสุสฺสโร   
                 หสสฺส ร ฺโ กรวีกสุสฺสโร   
                 เตส สโร สุยฺยติ วคฺคุรูโป    
                 ป ฺจงฺคิก ตุริยมิวปฺปวาทิต    
          รโถ จ เต สุโภ วคฺคู ๑  นานารตนจิตฺตงฺโค ๒    
          นานาวณฺณีหิ ธาตูหิ        สุวิภตฺโต ว โสภติ    
                ตสฺมึ รเถ กา ฺจนพิมฺพวณฺเณ    
                 ยตฺถ  ิตา ภาสสิม ปเทส   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผลนติฺ ฯ    
                 โสวณฺณชาล ๓ มณิโสณฺณจิตฺต    
                 มตฺุตาจิตฺต เหมชาเลน ฉนฺน   
                 ปรินิพฺพุเต โคตเม อปฺปเมยฺเย    
                 ปสนฺนจิตฺตา อหมาภิโรปยึ   
          ตาห กมฺม กริตฺวาน       กุสล พุทฺธวณฺณิต   
          อเปตโสกา สุขิตา        สมฺปโมทามนามยาติ ฯ    
                 มลฺลิกาวิมาน อฏม ฯ    
#๑ ม. ย.ุ วคฺคุ ฯ  ๒ ม. ย.ุ นานารตนจิตฺติโต ฯ  ๓ ม. มณิโสณฺณจิตฺติต ฯ   
#โป. มณิโสวณฺณจิตฺต ฯ    
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        [๓๗] ๙ กา นาม ตฺว วิสาลกฺขี     รมฺเม จิตฺตลตาวเน    
          สมนฺตา อนุปริยาสิ        นารีคณปุรกฺขิตา   
          ยทา เทวา ตาวตึสา      ปวิสนฺติ อิม วน    
          สโยคฺคา สรถา สพฺเพ     จิตฺรา โหนฺติ อิธาคตา   
          ตุยฺห ฺจ อิธ ปตฺตาย       อุยฺยาเน วิจรนฺติยา    
          กาเยน ทิสฺสติ จิตฺต       เกน รูป ตเวทิส    
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผล (อิติ ฯ)    
          เยน กมฺเมน เทวินฺท      รูป มยหฺ คตี จ เม    
          อิทฺธี จ อานุภาโว จ      ต สุโณหิ ปุรินฺทุ    
          อห ราชคเห รมฺเม       สุนนฺทา นาม อุปาสิกา    
          สทฺธาสีเลน สมฺปนนฺา      สวิภาครตา สทา    
          อจฺฉาทน ฺจ ภตฺต ฺจ       เสนาสน ปทีปย   
          อทาสึ อุชุภูเตสุ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา    
          จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ         ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี    
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ         อฏงฺคสุสมาคต   
          อุโปสถ อุปวสึ           สทา สีเล สุสวุตา   
          ปาณาติปาตา วิรตา       มุสาวาทา จ ส ฺตา   
          เถยฺยา จ อติจารา จ     มชฺชปานา จ อารกา    
          ป ฺจสิกฺขาปเท รตา       อริยสจฺจาน โกวิทา    
          อุปาสิกา จกฺขุมโต        โคตมสฺส ยสสฺสิโน     
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          ตสฺสา เม าติกุล อาสิ    สทา มาลาภิหารติ    
          ตาห ภควโต ถูเป        สพฺพเมวาภิโรปยึ   
          อุโปสเถวห คนฺตฺวา       มาลาคนฺธวิเลปน   
          ถูปสฺม ึอภิโรเปสึ         ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ    
          เตน กมฺเมน เทวินฺท      รูป มยหฺ คตี จ เม    
          อิทฺธี จ อานุภาโว จ      ย ฺจ มาลาภิโรปยึ    
          ย ฺจ สีลวตี อาสึ         น ต ตาว วิปจฺจติ   
          อาสา จ ปน เม เทวินฺท   สกทาคามินี สิยนฺติ ฯ    
                  วิสาลกฺขิวิมาน นวม ฯ   
 [๓๘] ๑๐ ปาริฉตฺตเก โกวิฬาเร     รมณีเย มโนรเม    
          ทิพฺพมาล คนฺถมานา       คายนฺตี สมฺปโมทสิ   
          ตสฺสา เต นจฺจมานาย     องฺคมงฺเคหิ สพฺพโส    
          ทิพฺพา สทฺทา นิจฺฉรนฺติ     สวนียา มโนรมา    
          ตสฺสา เต นจฺจมานาย     องฺคมงฺเคหิ สพฺพโส    
          ทิพฺพา คนฺธา ปวายนฺติ     สุจิคนฺธา มโนรมา   
          วิวตฺตมานา กาเยน       ยา เวณีสุ ปลนฺธนา    
          เตส สยฺุยติ นิคฺโฆโส      ตุริเย ป ฺจงฺคิเก ยถา   
          วฏสกา วาตธูตา         วาเตน สมฺปกมฺปตา   
          เตส สยฺุยติ นิคฺโฆโส      ตุริเย ป ฺจงฺคิเก ยถา   
          ยาป เต สิรสฺมึ มาลา     สุจิคนฺธา มโนรมา     
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          วาติ คนฺโธ ทิสา สพฺพา    รุกฺโข ม ฺชูสโก ยถา   
          ฆายเส ต สุจิคนฺธ        รูป ปสฺสสิ อมานุส    
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผล (อิติ ฯ)    
          ปภสฺสร อจฺฉิมนฺต         วณฺณคนฺเธน ส ฺ ุต    
          อโสกปุปฺผมาลาห         พุทฺธสสฺ อุปนามยึ    
          ตาห กมฺม กริตฺวาน       กุสล พุทฺธวณฺณิต   
          อเปตโสกา สุขิตา        สมฺปโมทามนามยาติ ฯ    
                 ปาริฉตฺตกวิมาน ทสม ฯ    
                       อุทฺทาน    
          อุฬาร อุจฺฉุปลฺลงฺก ๑     ลตา จ คุตฺติเลน จ   
          ททฺทลลฺ เสสวตี มลลฺี      วิสาลกฺขิ ปาริฉตฺตโก   
          วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                ปาริฉตฺตกวคฺโค ตติโย ฯ   
                  _________________   
                 จตุตฺโถ ม ฺชฏิกวคฺโค    
        [๓๙] ๑ ม ฺชิฏเก ๒ วิมานสฺมึ    โสวณฺณวาลุกสนฺถเต   
          ป ฺจงฺคิเกน ตุริเยน       รมสิ สปฺุปวาทิเต   
          ตมฺหา วิมานา โอรุยฺห     นิมฺมิตา รตนามยา    
#๑ ม. อุฬาโร ฯ อุฉุปลลฺงฺโก ฯ  ๒ ยุ. ม ฺเชฏเก ฯเปฯ    
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          โอคาหสิ สาลวน         ปุปฺผิต สพฺพกาลิก   
          ยสฺส ยสฺเสว สาลสฺส      มูเล ติฏสิ เทวเต   
          โส โส มุ ฺจติ ปุปฺผานิ     โอนมตฺิวา ทุมุตฺตโม   
          วาเตริต สาลวน         อาธุต ทิชเสวิต   
          วาติ คนฺโธ ทิสา สพฺพา    รุกฺโข ม ฺชูสโก ยถา   
          ฆายเส ต สุจิคนธฺ        รูป ปสฺสสิ อมานุส    
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผลนติฺ ฯ    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ทาสี อยฺยิรกุเล ๑ อหุ    
          พุทฺธ นิสินฺน ทิสฺวาน       สาลปุปฺเผหิ โอกิรึ   
          วฏสก ฺจ สุกต           สาลปุปฺผมย อห   
          พุทฺธสสฺ อุปนาเมสึ        ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ    
          ตาห กมฺม กริตฺวาน       กุสล พุทฺธวณฺณิต   
          อเปตโสกา สุขิตา        สมฺปโมทามนามยาติ ฯ    
                 ม ฺชิฏกวิมาน ปม ฯ    
          [๔๐] ๒ ปภสฺสวรวณฺณนิเภ   
                 สรุตฺตวตฺถนิวาสเน   
                 มหิทฺธิเก จนฺทนรุจิรคตฺเต   
                 กา ตฺว สุเภ เทวเต วนฺทเส มม   
                 ปลฺลงฺโก จ เต มหคฺโฆ    
#๑ ม. อยริกุเล ฯ ยุ. อยฺยรกุเล ฯ  ๒ ย.ุ จนฺทร ... ฯ     
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                 นานารตนจิตฺติโต รุจิโร    
                 ยตฺถ ตฺว นิสินนฺา วิโรจสิ    
                 เทวราชาริว นนฺทเน วเน   
                 กึ ตฺว ปุเร สุจริตมาจริ ภทฺเท    
                 กสิฺส กมฺมสฺส วิปาก อนุโภสิ    
                 เทวโลกสฺมึ เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข    
                 กสิฺส กมฺมสฺสทิ ผลนฺติ ฯ   
                 ปณฺฑาย เต จรนฺตสฺส   
                 มาล ผาณิต ฺจ อทท ภนฺเต    
                 ตสฺส กมฺมสฺสทิ วิปาก    
                 อนุโภมิ เทวโลกสฺมึ    
                 โหติ จ เม อนุตาโป   
                 อปราธ ๑ ทุกขิฺต ฺจ เม ภนฺเต   
                 สาห ธมฺม นาสฺโสสึ   
                 สเุทสิต ธมฺมราเชน    
                 ต ต วทามิ ภทฺทนฺเต    
                 ยสฺส เม อนุกมฺปโย    
                 โกจิ ธมฺเมสุ ต สมาทเปถ   
                 สเุทสิต ธมฺมราเชน    
                 เยส อตฺถิ สทฺธา พุทฺเธ   
#๑ ม. ย.ุ อปรทฺธ ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 71 

                 ธมฺเม จ สงฺฆรตเน จ    
                 เต ม อติวิโรจนฺติ    
                 อายุนา ยสสา สิริยา    
                 ปตาเปน วณฺเณน อุตฺตริตรา    
                 อ ฺเ มหิทฺธิกตรา มยา เทวาติ ฯ    
                  ปภสฺสรวิมาน ทุติย ฯ    
          [๔๑] ๓ อลงฺกตา กนกก ฺจนาจิต ๑    
                 สวุณฺณชาลจิตฺต มหนฺต    
                 อภิรุยฺห คชวร สุกปฺปต    
                 อิธาคมา เวหาสย อนฺตลิกฺเข    
                 นาคสฺส ทนฺเตสุ ทุเวสุ นิมฺมิตา    
                 อจฺโฉทกา ปทุมินิโย สุผุลลฺา   
                 ปทุเมสุ ๒ ตุริยคณา ปวชฺชเร ๓    
                 อิมา จ นจฺจนฺติ มโนหราโย    
                 เทวิทฺธิปตฺตาสิ มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
#๑ ม. มณิก ฺจนาจิต ฯ โป. ยุ. มณิกนก ฺจนาจิต ฯ  ๒ ย.ุ จสทโฺท ทิสฺสติ ฯ    
#๓ ม. ปภิชชฺเร ฯ    
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                 พาราณสิย อุปสงฺกมิตฺวา   
                 พุทฺธสฺสาห วตฺถยุค อทาสึ    
                 ปาทานิ วนฺทิตฺวา ฉมา นิสีทึ   
                 จิตฺตาว ๑ ต อ ฺชลิก อกาสึ    
                 พุทฺโธ จ เม ก ฺจนสนฺนิภตฺตโจ    
                 อเทสยิ สมุทยทุกฺขนิจฺจต    
                 อสงฺขต ๒ ทุกฺขนิโรธสจฺจ    
                 มคฺค อเทสยิ ยโต วิชานิสฺส   
                 อปฺปายุกี กาลกตา ตโต จุตา   
                 อุปปนฺนา ติทสาน ๓ ยสสสฺินี    
                 สกฺกสฺสาห อ ฺตรา ปชาปติ   
                 ยสุตฺตรา นาม ทิสาสุ วิสฺสุตาติ ฯ    
                   นาควิมาน ตติย ฯ   
        [๔๒] ๔ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกาฎ    
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
#๑ ม. ย.ุ วิตฺตาว ฯ  ๒ ม. ... สสฺสต ฯ  ๓ อุปฺปนฺนา ติทสคณ ฯ     
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          อห ฺจ พาราณสิย         พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน    
          อทาสึ สุกฺขกุมฺมาส        ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
          สุกฺขาย อโลณิกาย จ      ปสฺส ผล กุมฺมาสปณฺฑิยา   
          อโลม สุขิต ทิสฺวา        โก ปุ ฺ น กริสฺสติ    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  อโลมวิมาน จตุตฺถ ฯ   
        [๔๓] ๕ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
          ... เป ...           โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
          อห อนฺธกวินฺทสฺมึ         พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน   
          อทาสึ โกลสมฺปาก        ก ฺชิก เตลธูปต    
          ปปฺผลยฺา ลสุเณน จ       มิสฺส ลามชฺชเกน จ    
          อทาสึ อุชุภูตสฺมึ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
          ยา มเหสิต กาเรยฺย      จกฺกวตฺติสฺส ราชิโน    
          นารี สพฺพงฺคกลฺยาณี       ภตฺตุ จาโนมทสฺสิกา    
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          เอตสฺส ก ฺชิกทานสฺส      กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
          สต นิกฺขา สต อสฺสา      สต อสฺสตรีรถา   
          สต ก ฺาสหสฺสานิ        อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
          เอตสฺส ก ฺชิกทานสฺส      กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
          สต เหมวตา นาคา       อีสาทนฺตา อุรูฬฺหวา    
          สุวณฺณกจฺฉา มาตงฺคา      เหมกปฺปนิวาสสา    
          เอตสฺส ๑ ก ฺชิกทานสฺส   กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
          จตุนฺนป ปทีปาน ๒       อิสฺสร โยธ การเย   
          เอตสฺส ก ฺชิกทานสฺส      กล นาคฺฆนฺติ โสฬสินฺติ ฯ   
                ก ฺชิกทายิกาวิมาน ป ฺจม ฯ    
        [๔๔] ๖ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
          ... เป ...           โอสธี วิย ตารกา   
          ตสฺสา เต นจฺจมานาย     องฺคมงฺเคหิ สพฺพโส    
          ทิพฺพา สทฺทา นิจฺฉรนฺติ     สวนียา มโนรมา    
          ตสฺสา เต นจฺจมานาย     องฺคมงฺเคหิ สพฺพโส    
          ทิพฺพา คนฺธา ปวายนฺติ     สุจิคนฺธา มโนรมา   
          วิวตฺตมานา กาเยน       ยา เวณีสุ ปลนฺธนา    
          เตส สยฺุยติ นิคฺโฆโส      ตุริเย ป ฺจงฺคิเก ยถา   
          วฏสกา วาตธูตา         วาเตน สมฺปกมฺปตา   
          เตส สยฺุยติ นิคฺโฆโส      ตุริเย ป ฺจงฺคิเก ยถา   
#๑ ม. เอกสฺส ฯ  ๒ โป. ยุ. จ ทีปาน ฯ ม. ทีปาน ฯ    
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          ยาป เต สิรสิ มาลา      สุจิคนฺธา มโนรมา   
          วาติ คนฺโธ ทิสา สพฺพา    รุกฺโข ม ฺชูสโก ยถา   
          ฆายเส ต สุจิคนฺธ        รูป ปสฺสสิ อมานุส    
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผลนติฺ ฯ    
                 สาวตฺถิย มยฺห สขี ภทนฺเต   
                 สงฺฆสฺส กาเรสิ มหาวิหาร    
                 ตตฺถ ปสนฺนา อหมานุโมทึ    
                 ทสิฺวา อคาร ฺจ ปย ฺจ เมต    
                 ตาเยว เม สุทฺธนุโมทนาย    
                 ลทฺธ วิมานพฺภูตทสฺสเนยฺย    
                 สมนฺตโต โสฬสโยชนานิ   
                 เวหาสย คจฺฉติ อิทฺธิยา มม    
          กฏูาคารา นิเวสา เม     วิภตฺตา ภาคโส มิตา    
          ททฺทลลฺมานา อาภนฺติ      สมนตฺา สตโยชน    
          โปกฺขร ฺโ จ เม เอตฺถ   ปุถุโลมนิเสวิตา    
          อจฺโฉทกา วิปฺปสนฺนา      โสวณฺณวาลุกสนฺถตา   
          นานาปทุมส ฺฉนฺนา        ปุณฺฑรีกสโมตตา   
          สุรภี สมฺปวายนฺติ         มนุ ฺมาลุเตริตา   
          ชมฺพุโย ปนสา ตาลา      นาฬิเกรา วนานิ จ    
          อนฺโต นิเวสเน ชาตา     นานารุกฺขา อโรปตา ๑   
#๑ โป. ม. ยุ. อโรปมา ฯ     
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          นานาตุริยสงฺฆุฏ         อจฺฉราคณโฆสิต    
          โยป ม สุปเน ปสฺเส      โสป วิตฺโต สิยา นโร   
          เอตาทิส อพฺภูตทสฺสเนยฺย   วิมาน สพฺพโส ปภ    
          มม กมฺเมหิ นิพฺพตฺต       อล ปุ ฺานิ กาตเว    
                 ตาเยว เต สุทฺธนุโมทนาย    
                 ลทฺธ วิมานพฺภูตทสฺสเนยฺย    
                 ยา เจว สา ทานมทาสิ นารี   
                 ตสฺสา คตึ พฺรูหิ กุหึ อุปฺปนฺนา สาติ ฯ    
                 ยา สา อหุ มยฺห สขี ภทนฺเต   
                 สงฺฆสฺส กาเรสิ มหาวิหาร    
                 วิ ฺาตธมฺมา สา อทาสิ ทาน    
                 อุปฺปนฺนา นิมฺมานรตีสุ เทเวสุ   
                 ปชาปตี ตสฺส สุนิมฺมิตสฺส    
                 อจินฺติยา กมฺมวิปาก ตสฺสา   
                 ยเมต ปุจฺฉสิ กุหึ อุปฺปนฺนา สาติ   
                 ภนฺเต วิยากาสึ ๑ อน ฺถา อห   
                 เตน ห ฺเป สมาทเปถ   
                 สงฺฆสฺส ทานานิ ททาถ วิตฺตา    
                 ธมฺม ฺจ สุณาถ ปสนฺนมานสา    
                 สทุุลฺลโภ ลทโฺธ มนุสฺสลาโภ    
#๑ โป. พยากาสึ ฯ    
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                 ย มคฺค มคฺคาธิปตี อเทสยิ    
                 พฺรหฺมสฺสโร ก ฺจนสนฺนิภตฺตโจ    
                 สงฺฆสฺส ทานานิ ททาถ วิตฺตา    
                 มหปฺผลา ยตฺถ ภวนฺติ ทกฺขิณา   
                 เย ปุคฺคลา อฏสต ปสฏา   
                 จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติฺ    
                 เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา    
                 เอเตสุ ทินนฺานิ มหปฺผลานิ   
          จตฺตาโร จ ปฏิปนนฺา      จตฺตาโร จ ผเล  ิตา   
          เอส สงฺโฆ อุชุภูโต       ป ฺาสีลสมาหิโต   
          ยชมานาน มนุสฺสาน       ปุ ฺเปกฺขาน ปาณิน   
          กโรนฺต โอปธิก ปุ ฺ      สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผล   
                 เอโส หิ สงฺโฆ วิปุโล มหคฺฆโต    
                 เอสปฺปเมยฺโย อุทธีว สาคโร   
                 เอเตหิ เสฏา นรวิริยสาวกา ๑   
                 ปภงฺกรา ธมฺมมุทีรยนฺติ    
                 เตส สุทินฺน สุหุตฺต สุยิฏ   
                 เย สงฺฆมุทฺทิสฺส ททนฺติ ทาน    
                 สา ทกฺขิณา สงฺฆคตา ปติฏ ิตา    
                 มหปฺผลา โลกวิทูหิ วณฺณิตา   
#๑ ม. ย.ุ นรวีรสาวกา ฯ    
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                เอตาทิส ปุ ฺมนุสฺสรนฺตา   
                 เย เวทชาตา วิจรนฺติ โลเก    
                 วิเนยฺย มจฺเฉรมล สมูล   
                 อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ ฯ    
                  วิหารวิมาน ฉฏ ฯ    
                   ภาณวาร ทุติย ฯ    
        [๔๕] ๗ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อินฺทีวราน หตฺถก อหมทาสึ    
                 ภิกฺขุโน ปณฺฑาย จรนฺตสฺส   
                 เอสิกาน อุณฺณตสฺมึ นคเร    
                 วเร ปณฺณกเต รมฺเม   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๑)    
                 ______________________    
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา     
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          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 นลีุปฺปลหตฺถก อหมทาสึ    
                 ภิกฺขุโน ปณฺฑาย จรนฺตสฺส   
                 เอสิกาน อุณฺณตสฺมึ นคเร    
                 วเร ปณฺณกเต รมฺเม   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...ฎ   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๒)    
                  _________________   
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 โอทาตมูลก หรีตปตฺต    
                 อุทกมฺหิ สเร ชาต อหมทาสึ   
                 ภิกฺขุโน ปณฺฑาย จรนฺตสฺส   
                 เอสิกาน อุณฺณตสฺมึ นคเร    
                 วเร ปณฺณกเต รมฺเม   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๓)    
                  _________________    
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          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา    
          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห สุมนา สุมนสฺส สุมนมกุลานิ   
                 ทนฺตวณฺณานิ อหมทาสึ   
                 ภิกฺขุโน ปณฺฑาย จรนฺตสฺส   
                 เอสิกาน อุณฺณตสฺมึ นคเร    
                 วเร ปณฺณกเต รมฺเม   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๔)    
                 จตุริตฺถิวิมาน สตฺตม ฯ    
        [๔๖] ๘ ทิพฺพนฺเต อมฺพวน รมฺม     ปาสาเทตฺถ มหลฺลโก    
          นานาตุริยสงฺฆุฏโ        อจฺฉราคณโฆสิโต   
          ปทีโป เจตฺถ ชลติ        นิจฺจ โสวณฺณโย มหา    
          ทุสฺสผเลหิ รุกฺเขหิ        สมนฺตา ปริวาริโต    
          เกน เต อมฺพวน รมฺม     ปาสาเทตฺถ มหลลฺโก   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา      โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา     
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          ... เป ...           ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
          วิหาร สงฺฆสฺส กาเรสึ     อมฺเพหิ ปริวาริต!   
          ปรโิยสิเต วิหาเร        กาเรนฺเต นิฏ ิเต มเห    
          อมฺเพหจฺฉาทยิตฺวาน       กตฺวา ทุสฺสมเย ผเล    
          ปทีป ตตฺถ ชาเลตฺวา      โภชยิตฺวา คณุตฺตม    
          นิยฺยาเทสึ ต สงฺฆสฺส      ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ   
          เตน เม อมฺพวน รมฺม     ปาสาเทตฺถ มหลลฺโก   
          นานาตุริยสงฺฆุฏโ        อจฺฉราคณโฆสิโต   
          ปทีโป เจตฺถ ชลติ        นิจฺจ โสวณฺณโย มหา    
          ทุสฺสผเลหิ รุกฺเขหิ        สมนฺตา ปริวาริโต    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  อมฺพวิมาน อฏม ฯ    
        [๔๗] ๙ ปตวตฺเถ ปตธเช         ปตาลงฺการภูสิเต   
          ปตจนฺทนลิตฺตงฺเค         ปตุปฺปลมธารินี    
          ปตปาสาทสยเน          ปตาสเน ปตโภชเน ๑    
          ปตฉตฺเต ปตรเถ         ปตสฺเส ปตวีชเน   
#๑ ม. ปตภาชเน ฯ    
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          ก ึกมมฺ อกรี ภทฺเท       ปุพฺเพ มานุสเก ภเว   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผล (อิติ) ฯ    
          โกสาตกี ๑ นาม ลตตฺถิ   ภนฺเต ติตฺติกา อนภิชฺฌิตา    
          ตสฺสา จตฺตาริ ปุปฺผานิ     ถูป อภิหรึ อห     
          สตฺถ ุสรีร อุทฺทิสฺส        วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
          นาสฺส มคฺค อเวกฺขิสฺส     ตทงฺคมนสา สตี    
          ตโต ม อวธิ คาวี        ถูป อปฺปตฺตมานส    
          ต ฺจาห อภิส ฺเจยฺย       ภิยฺโย ๒ นูน อิโต สิยา   
          เตน กมฺเมน เทวินฺท      มฆวา เทวกุ ฺชร   
          ปหาย มานุส เทห        ตว สหพฺยตมาคตาติ ฯ   
          อิท สุตฺวา ติทสาธิปติ      มฆวา เทวกุ ฺชโร    
          ตาวตึเส ปสาเทนฺโต      มาตลึ เอตทพฺรวิ   
          ปสฺส มาตลิ อจฺเฉร       จิตฺต กมฺมผล อิท   
          อปฺปกมฺป กต เทยฺย       ปุ ฺ โหติ มหปฺผล   
          นตฺถ ิจิตฺเต ปสนฺนมฺหิ      อปฺปกา นาม ทกฺขิณา   
          ตถาคเต วา สมฺพุทฺเธ     อถ วา ตสฺส สาวเก   
          เอหิ มาตลิ อเมฺหป       ภิยฺโย ภิยโฺย ๒ มเหมฺหเส ๓    
          ตถาคตสฺส ธาตุโย        สุโข ปุ ฺานมุจฺจโย   
          ติฏนฺเต นิพฺพุเต วาป     สเม จิตฺเต สม ผล   
#๑ ยุ. โกสาติกี ฯ  ๒ ยุ. ภีโย ฯ  ๓ ม. ยุ. มเหมเส ฯ    
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          เจโตปณิธิเหตู หิ         สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ    
          พหุนนฺ วต อตฺถาย        อุปฺปชชฺนฺติ ตถาคตา   
          ยตฺถ การ กริตฺวาน       สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกาติ ฯ    
                   ปตวิมาน นวม ฯ    
         [๔๘] ๑๐ โอภาสยิตฺวา ปวึ สเทวก   
                 อติโรจสิ จนฺทิมสุริยา วิย   
                 สริิยา จ วณฺเณน ๑ ยเสน เตชสา   
                 พฺรหฺมาว เทเว ติทเส สหินฺทเก    
                 ปจฺุฉามิ ต อุปฺปลมาลธาริเนป    
                 อาเวฬิเน ก ฺจนสนฺนิภตฺตเจ   
                 อลงฺกเต อุตฺตมวตฺถธาริเน    
                 กา ตฺว สุเภ เทวเต วนฺทเส มม ๒ [๓]   
                 ทาน สุจิณฺณ อถ สลีส ฺโม ๔   
                 เกนูปปนฺนา สุคตึ ยสสฺสินี   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข       กิสฺส กมมฺสฺสิท ผล (อิติ) ฯ    
                 อิทานิ ภนฺเต อิมเมว คาม    
                 ปณฺฑาย อมฺหาก ฆร อุปาคมิ    
                 ตโต เต อุจฺฉุสฺส อทาสึ ขณฺฑิก    
                 ปสนฺนจิตฺตา อตุลาย ปติยา   
#๑ สรีรวณฺเณนาติป ทสิฺสติ ฯ  ๒ โป. ย.ุ มม ฯ  ๓ กึ ตฺว ปุเร กมฺมมกาสิ   
#อตฺตนา มนุสฺสภูตา ปุริมาย ชาติยา ฯ  ๔ ม. สีลส ฺม ฯ     
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                 สสฺสุ จ ปจฺฉา อนุยุ ฺชเต มม    
                 กห นุ อุจฺฉฉ วธุ เต อวากริ   
                 น ฉฑฺฑิต น ปน ขาทิต มยา   
                 สนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส สย อทาสิห   
                 ตุยฺห ฺจิท อิสฺสริย อโถ มม    
                 อิติสฺส สสฺสุ ปริภาสเต มม    
                 เลฑฺฑฑ คเหตฺวา ปหาร อทาสิ เม   
                ตโต จุตา กาลกตมฺหิ เทวตา    
                 ตเทว กมฺม กุสล กต มยา    
                 สขุ ฺจ กมฺม อนุโภมิ อตฺตนา   
                 เทเวหิ สทฺธึ ปริจาริยามห   
                 โมทามห กามคุเณหิ ป ฺจหิ    
                 ตเทว กมฺม กุสล กต มยา    
                 สขุ ฺจ กมฺม อนุโภมิ อตฺตนา   
                 เทวินฺทคุตฺตา ติทเสหิ รกฺขิตา   
                 สมปฺปตา กามคุเณหิ ป ฺจหิ   
                 เอตาทิส ปุ ฺผล อนปฺปก   
                 มหาวิปากา มม อุจฺฉุทกฺขิณา    
                 เทเวหิ สทฺธึ ปริจาริยามห   
                 โมทามห กามคุเณหิ ป ฺจหิ     
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                 เอตาทิส ปุ ฺผล อนปฺปก   
                 มหาชุติกา มม อุจฺฉุทกฺขิณา    
                 เทวินฺทคุตฺตา ติทเสหิ รกฺขิตา   
                 สหสฺสเนตฺโตริว นนฺทเน วเน   
                 ตุว ฺจ ภนฺเต อนุกมฺปก วิทุ   
                 อุเปจฺจ วนฺทึ กุสล ฺจ ปุจฺฉิม    
                 ตโต เต อุจฺฉุสฺส อทาสิ ขณฺฑิก    
                 ปสนฺนจิตฺตา อตุลาย ปติยาติ ฯ   
                   อุจฺฉุวิมาน ทสม ฯ   
 [๔๙] ๑๑ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธี วิย ตารกา    
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สา เทวตา อตฺตมนา       โมคฺคลลฺาเนน ปุจฺฉิตา   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 ทสิฺวาน สมเณ สีลวนฺเต   
                 ปาทานิ วนฺทิตฺวา มน ปสาทยึ   
                 วิตฺตา จห อ ฺชลิก อกาสึ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
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                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                วนฺทนวิมาน เอกาทสม ฯ   
 [๕๐] ๑๒ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
          หตฺเถ ปาเท จ วิคฺคยฺห     นจฺจสิ สุปฺปวาทิเต   
          ตสฺสา เต นจฺจมานาย ๑   องฺคมงฺเคหิ สพฺพโส   
          ทิพฺพา สทฺทา นิจฺฉรนฺติ      สวนียา มโนรมา   
          ตสฺสา เต นจฺจมานาย      องฺคมงฺเคหิ สพฺพโส   
          ทิพฺพา คนฺธา ปวายนฺติ      สุจิคนฺธา มโนรมา    
          วิวตฺตมานา กาเยน        ยา เวณีสุ ปลนฺธนา   
          เตส สยฺุยติ นิคฺโฆโส       ตุริเย ป ฺจงฺคิเก ยถา    
          วฏสกา วาตธูตา          วาเตน สมฺปกมฺปตา    
          เตส สยฺุยติ นิคฺโฆโส       ตุริเย ป ฺจงฺคิเก ยถา    
          สาป เต สิรสิ มาลา       สุจิคนฺธา มโนรมา    
          วาติ คนฺโธ ทิสา สพฺพา     รุกโฺข ม ฺชูสโก ยถา    
          ฆายเส ต สุจิคนฺธ         รูป ปสฺสสิ อมานุส   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข        กิสฺส กมมฺสฺสิท ผล (อิติ) ฯ   
          ทาสี อห ปุเร อาสึ        คยาย พฺราหฺมณสฺสห    
          อปฺปปุ ฺา อลกฺขิกา        รชฺชมุาลาติ ม วิทู   
          อกฺโกสาน วธาน ฺจ        ตชฺชนาย จ อุกฺกตา ๒    
#๑ ยุ. นนฺทมานาย ฯ  ๒ อุคฺคตาติป ทิสฺสติ ฯ     
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          กฏุ คเหตฺวา นิกฺขมฺม       อาคจฺฉึ อุทกหาริยา   
          วิปเถ กุฏ นิกฺขิปตฺวา       วนสณฺฑ อุปาคมึ    
          อิเธวาห มริสฺสามิ         กฺวตฺโถป ชีวิเตน เม    
          ทฬฺหปาส กริตฺวาน         อาลมฺพิตฺวาน ปาทเป   
          ตโต ทสิา วิโลเกสึ        โก น ุโขว นมสฺสิโต    
          ตตฺถททฺสาสึ ๑ สมฺพุทฺธ     สพฺพโลกหิต มุนึ    
          นิสินนฺ รุกฺขมูลสมฺึ          ฌายนฺต อกุโตภย    
          ตสฺสา เม อหุ สเวโค      อพฺภูโต โลมหสโน    
          โก น ุโขว นมสฺสิโต       มนุสโฺส อุทาหุ เทวตา    
          ปาสาทิก ปสาทนีย         วนา นิพฺพนมาคต    
          ทิสฺวา มโน เม ปสทีิ       นาย ยาทิสิกีทิโส    
          คุตฺตินฺทฺริโย ฌานรโต       อพหิคตมานโส    
          หิโต สพฺพสฺส โลกสฺส       พุทโฺธ อย ภวิสฺสติ    
          ภยเภรโว ทุราสโท        สีโหว คูหนิสฺสิโต   
          ทลฺุลภาย ทสฺสนาย         ปุปฺผ อุทุมฺพร ยถา   
          โส ม มุทูหิ วาจาหิ        อาลปตฺวา ตถาคโต    
          รชฺชุมาเลติ ม อโวจ       สรณ คจฺฉ ตถาคต   
          ตาห คิร สุณิตฺวาน         เนล อตฺถวตึ สุจึ    
          สณฺห มุทุ ฺจ วคฺคุ ฺจ        สพฺพโสกาปนูทน   
          กลฺลจิตฺต ฺจ ม ตฺวา       ปสนนฺ สุทฺธมานสง   
#๑ ยุ. ตตฺถททฺสามิ ฯ    
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          หิโต สพฺพสฺส โลกสฺส       อนุสาสิ ตถาคโต   
          อิท ทุกฺขนฺติ ม อโวจ       อย ทุกฺขสฺส สมฺภโว   
          อย ทุกขฺนิโรโธ จ         อ ฺชโส อมโตคโธ   
          อนุกมปฺกสฺส กุสลสฺส        โอวาทมฺหิ อห  ิตา    
          อชฌฺคา อมต สนฺตึ         นิพฺพาน ปทมจฺจุต   
          สาห อวตฺถิตา ๑ เปมา    ทสฺสเน อวิกมฺปนี   
          มลูชาตาย สทฺธาย         ธีตา พุทฺธสฺส โอรสา    
          สาห รมามิ กีฬามิ         โมทามิ อกุโตภยา    
          ทิพฺพมาล ธารยามิ         ปวามิ มธุมทฺธุว ๒   
          สฏ ิตุริยสหสฺสานิ          ปฏิโพธ กโรนฺติ เม   
          อาฬมฺโพ คคฺคโร ภีโม      สาธุวาที จ สสโย    
          โปกฺขโร จ สุผสฺโส จ      วีณา โมกฺขา จ นาริโย    
          นนฺทา เจว สุนนฺทา จ      โสณทนิฺนา สุจิมฺหิตา ๓   
          อลมฺพุสา มิสฺสเกสี จ       ปุณฺฑรกีาติทารุณี   
          เอณิปสฺสา สุปสฺสา จ       สุภทฺทา มุทุกาวที    
          เอตา จ ฺา จ เสยฺยาเส   อจฺฉราน ปโพธิยา   
          ตา ม กาเลนุปาคนฺตฺวา     อภิภาสนฺติ เทวตา   
          หนฺท นจฺจาม คายาม       หนฺท ต รมยามเส    
          นยิท อกตปุ ฺาน          กตปุ ฺานเมวิท   
#๑ ยุ. อวฏ ิตา ฯ  ๒ ม. มธุมทฺทว ฯ  ๓ ยุ. สุวิมฺหิตา ฯ     
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          อโสก นนฺทน รมฺม         ติทสาน มหาวน    
          สุข อกตปุ ฺาน           อิธ นตฺถิ ปรตฺถ จ   
          สุข ฺจ กตปุ ฺาน          อิธ เจว ปรตฺถ จ   
          เตส สหพฺยกามาน         กาตพฺพ กุสล พหุ   
          กตปุ ฺา หิ โมทนฺติ        สคฺเค โภคสมงฺคิโน   
          พหุนนฺ วต อตฺถาย         อุปฺปชชฺนฺติ ตถาคตา    
          ทกฺขิเณยฺยา มนุสฺสาน       ปุ ฺกฺเขตฺตานมากรา    
          ยตฺถ การ กริตฺวาน        สคฺเค โมทนฺติ ทายกาติ ฯ    
                 รชฺชุมาลาวิมาน ทฺวาทสม ฯ    
                        อุทฺทาน   
          ม ฺชิฏา ปภสฺสรา นาคา    อโลมา ก ฺชิกทายิกา   
          วิหารจตุริตฺถมฺพา ปตา      อุจฺฉุวนฺทนรชฺชุมาลา จ   
          วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                อิตฺถิวิมาเน วคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                  ป ฺจโม มหารถวคฺโค    
        [๕๑] ๑ โก เม วนฺทติ ปาทานิ      อิทฺธิยา ยสสา ชล   
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        สพฺพา โอภาสย ทิสาติ ฯ   
          มณฺฑุโกห ปุเร อาสึ        อุทเก วาริโคจโร   
          ตว ธมมฺ สุณนฺตสฺส         อวธิ วจฺฉปาลโก     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 90 

          มุหุตฺต จิตฺตปสาทสฺส        อิทฺธึ ปสฺส ยส ฺจ เม    
          อานุภาว ฺจ เม ปสฺส       วณฺณ ปสฺส ชุติ ฺจ เม   
          เย จ เต ทีฆมทฺธาน       ธมฺม อสฺโสสุ โคตม    
          ปตฺตา เต อจลฏาน       ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเรติ ฯ    
                  มณฺฑุกเทวปุตฺตวิมาน ปม ฯ    
        [๕๒] ๒ จิรปฺปวาสึ ปุริส           ทูรโต โสตฺถมิาคต    
          าตี มิตฺตา สุหชฺชา จ      อภินนฺทนฺติ อาคต   
          ตเถว กตปุ ฺป           อสฺมา โลกา ปร คต   
          ปุ ฺานิ ปฏิคฺคณฺหนฺติ        ปย าตีว อาคต   
                 อุฏเหิ เรวเต สุปาปธมฺเม   
                 อปารุต ทฺวาร อทานสีเล   
                 เนสฺสาม ต ยตฺถ ถุนนฺติ ทคฺุคตา   
                 สมปฺปตา เนรยิกา ทุกฺเขนาติ   
                 อิจฺเจว วตฺวาน ยมสฺส ทูตา    
                 เต เทฺว ยกฺขา โลหิตกฺขา พฺรหนฺตา    
                ปจฺเจกพาหาสุ คเหตฺวา เรวตึ    
                 ปกฺกามยึสุ เทวคณสฺส สนฺติเก   
                 อาทิจฺจวณฺณ รุจิร ปภสฺสร   
                 พฺยมหฺ สุภ ก ฺจนชาลฉนฺน     
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                 กสฺเสต อากิณฺณชน วิมาน   
                 สรุิยสฺส รสีริว โชตมาน    
                 นารีคณา จนฺทนสารานุลิตฺตา ๑    
                 อุภโต วิมาน อุปโสภยนฺติ    
                 ตนฺทิสฺสติ สุรยิสมานวณฺณ   
                 โก โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเนติ ฯ   
                 พาราณสิย นนฺทิโย นามาสิ อุปาสโก    
                 อมจฺฉรี ทานปตี วท ฺ ู   
                 ตสฺเสต อากิณฺณชน วิมาน   
                 สรุิยสฺส รสีริว โชตมาน    
                 นารีคณา จนฺทนสารานุลิตฺตา ๒    
                 อุภโต วิมาน อุปโสภยนฺติ    
                 ตนฺทิสฺสติ สุรยิสมานวณฺณ   
                 โส โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน   
                 นนฺทิยสฺสาห ภริยา    
                 อคารินี สพฺพกุลสฺส อิสฺสรา    
                 ภตฺตุวิมาเน รมิสฺสามิ ทานิห    
                 น ปตฺถเย นิรย ทสฺสนาย    
                 เอเสว เต นิรโย สุปาปธมฺเม    
#๑-๒ ยุ. จนทฺนสารลิตฺตา ฯ     
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                 ปุ ฺ ตยา อกต ชีวโลเก   
                 น หิ มจฺฉริโย โรสโก ปาปธมฺโม    
                 สคฺคูปคาน ลภติ สหพฺยต   
        ก ึนุ คูถ ฺจ มุตฺต ฺจ          อสุจิ ปฏิทิสฺสติ    
        ทุคฺคนฺธ กิมิท มิฬฺห           กิเมต อุปวายติ    
        เอส สสวโก นาม นิรโย ๑   คมฺภีโร สตโปรโิส   
        ยตฺถ วสฺสสหสฺสานิ           ตุว ปจฺจสิ เรวเตติ ฯ    
        ก ึนุ กาเยน วาจาย         มนสา ทกฺุกฏ กต   
        เกน สสวโก ลทโฺธ นิรโย ๑  คมภีฺโร สตโปรโิส (อิติ) ฯ   
        สมเณ พฺราหฺมเณ จาป        อ ฺเ จาป ๒ วณิพฺพเก    
        มุสาวาเทน ว ฺเจสิ          ต ปาป ปกต ตยา    
        เตน สสวโก ลทโฺธ นิรโย ๑  คมภีฺโร สตโปรโิส    
        ตตฺถ วสฺสสหสฺสานิ           ตุว ปจฺจสิ เรวเต    
                 หตฺเถป ฉินฺทนฺติ อโถป ปาเท    
                 กณฺเณป ฉินฺทนฺติ อโถป นาส    
                 อโถป กาโกลคณา สเมจฺจ   
                 สงฺคมฺม ขาทนฺติ วิผนฺทมานนฺติ ฯ   
        สาธุ โข ม ปฏิเนถ          กาหามิ กสุล พหุ    
        ทาเนน สมจริยาย           ส ฺเมน ทเมน จ    
        ย กตฺวา สุขิตา โหนฺติ        น จ ปจฺฉานุตปฺปเรติ ฯ    
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ วาป ฯ     
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          ปุเร ตฺว ปมชฺชิตฺวา        อิทานิ ปริเทวสิ    
          สย กตาน กมฺมาน         วิปาก อนุโภสฺสสิ    
                 โก เทวโลกโต มนุสฺสโลก    
                 คนฺตฺวาน ปุฏโ เม เอว วเทยฺย    
                 นกิฺขิตฺตทณฺเฑสุ ททาถ ทาน    
                 อจฺฉาทน สยนมถนฺนปาน ๑    
                 น หิ มจฺฉริโย โรสโก ปาปธมฺโม    
                 สคฺคูปคาน ลภติ สหพฺยต (อิติ) ฯ    
          สาห นูน อิโต คนตฺฺวา      โยนึ ลทฺธาน มานุสึ    
          วท ฺ ู สีลสมฺปนนฺา         กาหามิ กุสล พหุ    
          ทาเนน สมจริยาย         ส ฺเมน ทเมน จ    
          อารามานิ จ โรปสสฺ       ทุคฺเค สงฺกมนานิ จ   
          ปป ฺจ อุทปาน ฺจ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
          จาตุทฺทส ึป ฺจทสึ          ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี   
          ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ          อฏงฺคสุสมาคต    
          อุโปสถ อุปวสิสฺส          สทา สีเลสุ สวุตา    
          น จ ทาเน ปมชฺชิสสฺ       สาม ทฏิมิท มยาติ ฯ   
          อิจฺเจว วิลปนฺติ ฺจ ๒      ผนฺทมาน ตโต ตโต    
          ขิปสุ นิรเย โฆเร         อุทฺธปาท อวสิร    
                 อห ปุเร มจฺฉรินี อโหสึ   
#๑ ม. เสยฺยมถนฺนปาน ฯ  ๒ ม. ย.ุ วิปฺปลปนฺตึ ฯ  โป. วิปฺปลปนฺติ ฺจ ฯ    
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                 ปริภาสิกา สมณพฺราหฺมณาน    
                 วิตเถน จ สามิก ว ฺจยิตฺวา    
                 ปจฺจามห นิรเย โฆรรูเปติ ฯ    
                  เรวติวิมาน ทุติย ฯ   
          [๕๓] ๓ โย วทต ปวโร มนุเชส ุ   
                 สกฺยมุนี ภควา กตกิจฺโจ    
                 ปารคโต พลวิริยสมงฺคี    
                 ต สุคต สรณตฺถมุเปหิ   
                 ราควิราคมเน ฺชมโสก   
                 ธมฺมสงฺขตมปฺปฏิกูล   
                 มธุรมิม ปคุณ สุวิภตฺต    
                 ธมฺมมิม สรณตฺถมุเปหิ   
                 ยตฺถ จ ทินฺนมหปฺผลมาหุ    
                 จตูสุ สุจีสุ ปุรสิยุเคสุ    
                 อฏ จ ปุคฺคลธมฺมทฺทสา เต   
                 สงฺฆมิม สรณตฺถมุเปหีติ ๑ ฯ    
                 น ตถา ตปติ นภสฺมึ สุริโย    
                 จนฺโท น ภาสติ น ผุสฺโส    
                 ยถา ตุลมิท มหปฺปภาส   
#๑ ม. ย.ุ สรณตฺถมุเปหิ ฯ    
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                 โก นุ ตฺว ติทิวามหิมุปาคมิ   
                 ฉินฺทติ จ รสิ ปภากรสฺส   
                 สาธิกวีสติ โยชนานิ อาภา   
                 รตฺติมฺป จ ยถา ทิว กโรติ    
                 ปริสุทฺธ วิมล สุภ วิมาน   
                 พหูปทุมวิจิตฺรปุณฺฑรีก   
                 โวกิณฺณ กุสุเมหิ เนกวิจิตฺต ๑    
                 อรชวิรชเหมชาลจฺฉนฺน    
                 อากาเส ตปติ ยถาป สุริโย    
                 รตฺตกมฺพลปตวาสสาหิ ๒    
                 อคลูปยงฺคุกจนฺทนุสฺสทาหิ   
                 ก ฺจนตนุสนฺนิภตฺตจาหิ   
                 ปริปูรงฺคคณว ตารกาหิ   
                 นรนาริโย พหุเกตฺถ เนกวณฺณา    
                 กสุุมวิภูสิตาภรเณตฺถ สุมนา    
                 อนิลปมุ ฺจิตา ปวนฺติ สุรภิ ๓   
                 ตปนียจิตฺตตฺตา สุวณฺณฉทนา   
                 กสิสฺ กมฺมสฺส ๔ อย วิปาโก   
                 เกนาสิ กมฺมผเลนิธูปปนฺโน    
#๑ ม. เนกจิตฺต ฯ  ๒ ม. ยุ. รตฺตมฺพรปต ... ฯ  ๓ ม. สุรภึ ฯ    
#๔ ม. สยมสฺส ฯ     
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                 ยถา จ เต อธิคตมิท วิมาน   
                 ตทนุรูป อวจาสิ อิงฺฆ ปุฏโติ ฯ    
                 สยมิธ ปเถ สเมจฺจ มาณเวน   
                 สตฺถานุสาสิ อนุกมฺปมาโน   
                 ตว รตนวรสฺส ธมฺม สุตฺวา    
                 กริสฺสามีติ จ อิติ พฺรวิตฺถ ฉตฺโต   
                 ชนิปวร อุเปมิ สรณ   
                 ธมฺม ฺจาป ตเถว ภิกฺขุสงฺฆ   
                 โนติ ปม อโวจาห ภนฺเต   
                 ปจฺฉา เต วจน ตเถวกาสึ    
                 มา จ ปาณวธ วิวิธมาจรสฺสุ อสุจึ   
                 น หิ ปาเณสุ อส ฺต อวณฺณยึสุ สปฺป ฺา    
                 โนติ ปม อโวจาห ภนฺเต   
                 ปจฺฉา เต วจน ตเถวกาสึ    
                 มา จ ปรชนสสฺ รกฺขิตาโย ๑ [๒]    
                 ปรภริยาโย อคมา อนริยเมต    
                 โนติ ปม อโวจาห ภนฺเต๑    
                 ปจฺฉา เต วจน ตเถวกาสึ    
                 มา จ วิตถ อ ฺถา อภณิ    
#๑ ม. รกฺขิตมฺป ฯ ย.ุ รกฺขิตมฺหิ ฯ  ๒ โป. ย.ุ อาทาตพฺพมม ฺ ิตฺโถ อทินฺน    
#โนติ ปม อโวจาห ภนฺเต ปจฺฉา เต วจน ตเถวกาสึ มา จ ปรชนสฺส รกฺขิตาโย ฯ    
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                น หิ มุสาวาท อวณฺณยึสุ สปฺป ฺา    
                 โนติ ปม อโวจาห ภนฺเต   
                 ปจฺฉา เต วจน ตเถวกาสึ    
                 เยน จ ปุริสสฺส อเปติ ส ฺา    
                 ต มชฺช ปริวชชฺยสฺสุ สพฺพ   
                 โนติ ปม อโวจาห ภนฺเต   
                 ปจฺฉา เต วจน ตเถวกาสึ    
                 สวฺาห อิธ ป ฺจสิกฺขา กรตฺิวา   
                 ปฏิปชชฺิตฺวา ตถาคตสฺส ธมฺเม   
                 เทฺวปถมคมาสึ โจรมชฺเฌ   
                 เต ม ตตฺถ วธึสุ โภคเหตุ    
                 เอตฺตกมิท อนุสฺสรามิ กุสล   
                 ตโต ปร น เม วิชฺชติ อ ฺ    
                 เตน สุจริเตน กมฺมุนาห    
                 อุปปนฺโน ติทิเวสุ กามกามี   
                 ปสฺส ขณมุหุตฺตส ฺมสฺส    
                 อนุธมฺมปฏิปตฺติยา วิปาก    
                 ชลมิว ยสสา เปกฺขมานา    
                 พหุกา ม ปหยนฺติ หีนธมฺมา ๑   
                 ปสฺส กติปยาย เทสนาย   
#๑ หีนกามาติป ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 98 

                 สคุติ ฺจมฺหิ คโต สุข ฺจ ปตฺโต   
                 เย จ เต สตฺต ฺจ สุณนฺติ ธมฺม   
                 ม ฺเ เต อมต ผุสนฺติ เขม    
                 อปฺปกมฺป กต มหาวิปาก   
                 วิปุล โหติ ตถาคตสฺส ธมฺเม    
                 ปสฺส กตปุ ฺตาย ฉตฺโต   
                 โอภาเสติ ปวึ ยถาป สุรโิย    
                 กมิิท กุสล กิมาจเรม   
                 อิจฺเจเก หิ สเมจฺจ มนฺตยนฺติ    
                 เต มย ปุนเทว ลทฺธา มานุสฺสตฺต   
                 ปฏิปนฺนา วิจาเรมุ ๑ สลีวนโฺต   
                 พหุกาโร อนุกมฺปโก จ เม สตฺถา    
                 อิติ เม สติ อคมา ทิวาทิวสฺส   
                 สวฺาห อุปคโตมฺหิ สจฺจนาม    
                 อนุกมฺปสฺสุ ปนุป สุโณมิ ๒ ธมฺม   
                 เยธ ปชหนฺติ กามราค   
                 ภวราคานุสฺสย ฺจ ปหาย โมห   
                 น จ เต อุเปนฺติ ๓ คพฺภเสยฺย   
                 ปรินิพฺพานคตา หิ สีติภูตาติ ฯ   
                ฉตฺตมาณวกวิมาน ตติย ฯ    
#๑ วิหเรมุ อิติป ทิสฺสติ ฯ  ๒ ส.ี สุโณม ฯ ม. สุเณมุ ฯ  ๓ โป. ยุ. ปุนมุเปนติฺ ฯ   



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 99 

          [๕๔] ๔ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
                 กฏูาคารา สตฺตสตา อุฬารา   
                 เวฬุริยตฺถมฺภา ๑ รุจิรตฺถตา ๒ สุภา    
                 ตตฺถจฺฉสิ ปวสิ ขาทสิ จ   
                 ทพฺิพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู   
                 ทพฺิพา รสา กามคุเณตฺถ ป ฺจ    
                 นาริโย จ นจฺจนฺติ สุวณฺณฉนฺนา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทว มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ป ฺห ปุฏโ วิยากาสิ       ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล    
          สติสมปฺุปาทกโร           ทฺวาเร กกฺกฏโก  ิโต   
          นฏิ ิโต ชาตรูปสฺส         โสภติ ทสปาทโก   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
#๑ ยุ เวฬุริยตฺถมฺพา ฯ  ๒ โป. ยุ. รุจิกตฺถตา ฯ ม. รุจกตฺถตา ฯ     
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          อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาโว    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 กกฺกฏรสทายกวิมาน จตุตฺถ   
 อิตร ๑ ป ฺจวิมาน ยถา กกฺกฏวิมาน   ตถา วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
          [๕๕] ๕ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
                 ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 ทพฺิพ มม วสฺสสหสฺสมายุ   
                 วาจาภิคีต มนสา ปวตฺติต    
                 เอตฺตาวตา สฺสติ ปุ ฺกมฺโม   
                 ทพฺิเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ     ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๑)    
                 ทวฺารปาลกวิมาน ป ฺจม ฯ    
          [๕๖] ๖ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
#๑ ม. อนนฺตร ฯ     
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                 ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
          กรณียานิ ปุ ฺานิ          ปณฺฑิเตน วิชานตา    
          สมคฺคเตสุ พุทฺเธสุ         ยตฺถ ทินนฺ มหปฺผล   
          อตฺถาย วต เม พุทโฺธ      อร ฺา คามมาคโต   
          ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา      ตาวตึสูปโค อห    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๒)    
                   กรณียวิมาน ฉฏ ฯ   
          [๕๗] ๗ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
                 ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
          กรณียานิ ปุ ฺานิ          ปณฺฑิเตน วิชานตา    
          สมคฺคเตสุ ภิกฺขูสุ          ยตฺถ ทินนฺ มหปฺผล    
          อตฺถาย วต เม ภิกฺขู       อร ฺา คามมาคตา     
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          ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา      ตาวตึสูปโค อห    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๓)    
                 ทติุยกรณียวิมาน สตฺตม ฯ   
          [๕๘] ๘ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
                 ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 ย ททาติ น ต โหติ    
                 ย ฺเจว ทชฺชา ต ฺเจว เสยฺโย    
                 สจิู ทินฺนา สูจิเมว เสยฺโย    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๔)    
                    สูจิวิมาน อฏม ฯ    
          [๕๙] ๙ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
                 ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ     
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          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 ปรุิมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก   
          อทฺทส วิรช ภิกฺขุ          วิปฺปสนนฺมนาวิล    
           ตสฺส อทาสิห สูจึ          ปสนฺโน สเกหิ ปาณิหิ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๕)    
                  ทุติยสูจิวิมาน นวม ฯ8    
         [๖๐] ๑๐ สุสุกฺกขนฺธ อภิรุยฺห นาค    
                 อกาจิน ทนฺติพลึ มหาชว   
                 อารุยฺห คช ปวร สุกปฺปต    
                 อิธาคมา เวหาสยมนฺตลิกฺเข    
                 นาคสฺส ทนฺเตสุ ทุเวสุ นมิฺมิตา    
                 อจฺโฉทกา ปทุมินิโย สุผุลลฺา   
                 ปทุเมสุ จ ตุริยคณา ปวชฺชเร    
                 อิมา จ นจฺจนฺติ มโนหราโย    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว    
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                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
          อฏเว มุฏ ิปุปฺผานิ ๑     กสฺสปสฺส ภควโต ๒   
          ถูปสฺม ึอภิโรปย ึ๓        ปสนฺโน สเกหิ ปาณิหิ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                   นาควิมาน ทสม ฯ    
 [๖๑] ๑๑ มหนฺต นาค อภิรุยฺห        สพฺพเสต คชุตฺตม    
          วนา วน อนุปริยาสิ        นารีคณปุรกฺขิโต    
          โอภาเสนฺโต ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 อุปาสโก จกฺขุมโต อโหสึ    
                 ปาณาติปาตา วิรโต อโหส ึ   
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยิสฺส    
#๑ ม. ย.ุ มุตฺตปุปฺผานิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ มเหสิโน ฯ  ๓ ม. ยุ. อภิโรเปส ึฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 105 

                 อมชฺชโป โน จ มุสา อภาณึ   
                 สเกน ทาเรน จ ตุฏโ อโหสึ   
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ทติุยนาควิมาน เอกาทสม ฯ   
 [๖๒] ๑๒ โก นุ ทิพฺเพน ยาเนน      สพฺพเสเตน หตฺถินา   
          ตุริยตาฬิตนิคฺโฆโส         อนฺตลิกฺเข มหิยฺยติ   
          เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ       อาทู สกฺโก ปรุินฺทโท   
          อชานนฺตา ต ปุจฺฉาม       กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
          นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ     นาป สกฺโก ปุรินทฺโท   
          สุธมฺมา นาม เย เทวา     เตส อ ฺตโร อหนฺติ ฯ    
          ปุจฺฉาม เทว สุธมฺม        ปถุุ กตฺวาน อ ฺชลึ   
          ก ึกตฺวา มานุเส กมฺม      สุธมฺม อุปปชฺชสีติ ฯ   
          อุจฺฉาคาร ติณาคาร        วตฺถาคาร ฺจ โย ทเท    
          ติณฺณม ฺตร ทตฺวา         สุธมมฺ อุปปชฺชตีติ ฯ   
                 ตติยนาควิมาน ทฺวาทสม ฯ    
 [๖๓] ๑๓ ทฬฺหธมฺมนิสารสฺส          ธนน โอลุพฺภ ติฏสิ    
          ขตฺติโย นุสิ ราช ฺโ       อาทู ลุทฺโธ วนาจโรติ ฯ     
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          อสฺสกาธิปติสฺสาห          ภนฺเต ปุตฺโต วเนจโร   
          นาม เม ภิกฺขุ เต พฺรูมิ     สุชาโต อิติ ม วิทู   
          มิเค คเวสมาโนห         โอคาหนฺโต พฺรหาวน   
          มิค คนฺเตฺวว นาทกฺขึ       ต ฺจ ทิสฺวา อห  ิโต (อิติ) ฯ    
          สฺวาคตนฺเต มหาปุ ฺ       อโถ เต อทูราคต    
          อิโต อุทกมาทาย          ปาเท ปกขฺาลยสฺสุ เต    
          อิทป ปานิย สีต           อาภต คิริคพฺภรา    
          ราชปุตฺต ตโต ปตฺวา       สนฺถตสฺมึ อุปาวิสาติ ฯ   
          กลฺยาณี วต เต วาจา      สวนียา มหามุนิ   
          เนลา ๑ อตฺถวตี วคฺคู     มนฺตา อตฺถ ฺจ ภาสสิ    
                 กา เต รติ วเน วิหรโต    
                 อิสินิสภ วเทหิ ปุฏโ   
                 ตว วจนปถ นสิามยิตฺวา   
                 อตฺถธมฺมปท สมาจเรมเสติ ฯ   
          อหึสา สพฺพปาณิน          กุมารมฺหาก ๒ รุจฺจติ   
          เถยฺยา จ อติจารา จ      มชชฺปานา จ อารติ   
          อรติ สมจริยา จ          พาหุสจฺจ กต ฺ ุตา   
          ทฏิเว ธมฺเม ปสสา ๓    ธมฺมา เอเต ปสสิยาติ   
          สนฺติเก มรณ ตุยฺห         โอร มาเสหิ ป ฺจหิ   
#๑ ยุ. เนฬา ฯ  ๒ ม. กุมารมฺหาก ฯ  ๓ ม. ปาสสา ฯ     
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          ราชปุตฺต วิชานาหิ         อตฺตาน ปริโมจยาติ ฯ   
          กตม สฺวาห ชนปท คนฺตฺวา   ก ึกมฺม กิ ฺจิ โปริส   
          กาย วา ปน วิชฺชาย       ภเวยฺย อชรามโรติ ฯ    
          น วิชชฺเต โส ปเทโส ๑   กมฺม วิชฺชา จ โปรสิ    
          ยตฺถ คนฺตฺวา ภเว มจฺโจ    ราชปุตฺตาชรามโร    
          มหทฺธนา มหาโภคา        รฏวนฺโตป ขตฺติยา   
          ปหูตธนธ ฺาเส           น เตป อชรามรา   
                 ยทิ เต สุตา อนฺธกเวณฺฑปุตฺตา ๒   
                 สรูา วีรา วิกฺกนฺตปฺปหาริโน   
                 เตป อายุกฺขย ปตฺตา    
                 วิทฺธสฺตา สสฺสตีสมา   
          ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา   สุททฺา จณฺฑาลปกฺุกุสา   
          เอเต จ ฺเ จ ชาติยา     เตป น อชรามรา   
          เย มนตฺ ปริวตฺเตนฺติ       ฉฬงฺค พฺรหฺมจินฺติต    
          เอเต จ ฺเ จ วิชฺชาย     เตป น อชรามรา    
          อิสโย จาป เย สนฺตา      ส ฺตตฺตา ตปสฺสิโน    
          สรรี เตป กาเลน         วิชหนฺติ ตปสฺสิโน   
          ภาวิตตฺตาป อรหนฺโต       กตกจฺิจา อนาสวา    
          นิกฺขิปนฺติ อิม เทห         ปุ ฺปาปปริกฺขยา (อิติ) ฯ    
          สุภาสิตา อตฺถวตี          คาถาโย เต มหามุนิ    
#๑ ยุ. น. วิชชฺเต หิ เทโส ฯ  ๒ ส.ี อนธฺกเวณฺหุปุตฺตา ฯ ม. อนฺธกเวณฺฑุปุตฺตา ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 108 

          นชิฺฌตฺโตมฺหิ สุภฏเน       ตฺว ฺจ เม สรณ ภวาติ ฯ    
          มา ม ตฺว สรณ คจฺฉ       ตเมว สรณ วช    
          สกฺยปตฺุต มหาวีร          ยมห สรณ คโตติ ฯ    
          กตรสฺมึ โส ชนปเท        สตฺถา ตุมฺหาก มาริส    
          อหมฺป ทฏ คจฺฉิสฺส        ชิน อปฺปฏิปคฺุคลนฺติ ฯ    
          ปุรตฺถมิสฺมึ ชนปเท         โอกฺกากกุลสมฺภโว    
          สตฺถาป ปุริสาช ฺโ        โส จ โข ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
          สเจ หิ พุทฺโธ ติฏเยฺย     สตฺถา ตุมฺหาก มาริส    
          โยชนานิ สหสฺสานิ         คจฺเฉ ๑ ปยิรุปาสตุิ    
          ยโต จ โข ปรินิพฺพุโต      สตฺถา ตุมฺหาก มาริส    
          ปรินิพฺพุต มหาวีร          คจฺฉามิ สรณ อห    
          อุเปมิ สรณ พุทฺธ          ธมฺม ฺจาป อนุตฺตร    
          สงฺฆ ฺจ นรเทวสฺส         คจฺฉามิ สรณ อห    
                 ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป   
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยามิ    
                 อมชฺชโป โน จ มุสา ภณามิ   
                 สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏโติ ฯ    
                 สหสฺสรสีว ยถา มหปฺปโภ    
                 ทสิ ยถา ภาติ นเภ อนุกฺกม    
                 ตถปฺปกาโร ๒ ตวาย ๓ มหารโถ    
#๑ ม. ย.ุ คจฺเฉยฺย ฯ  ๒ ม. ตถาปกาโร ฯ  ๓ สี. ยุ. ตวย ฯ    
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                 สมนฺตโต โยชนสต อายโต ๑          
                 สวุณฺณปฏเฏหิ สมนฺตโมนโฏ ๒   
                 อุรสฺส มุตฺตาหิ มณีหิ จิตฺติโต    
                 เลขา สุวณฺณสฺส จ รูปยสฺส จ   
                 โสภนฺติ เวฬุริยมยา สุนิมฺมิตา   
                 สสี ฺจิท เวฬุริยสฺส นิมฺมิต   
                 ยคุ ฺจิท โลหิตกาย จิตฺติต   
                 ยตฺุตา สุวณฺณสฺส จ รูปยสสฺ จ   
                 โสภนฺติ อสฺสาป จิเม มโนชวา   
                 โส ติฏสิ เหมรเถ อธิฏ ิโต   
                 เทวานมินฺโทว สหสฺสวาหโน   
                ปจฺุฉามิ ตาห ยสวนฺตโกวิท    
                 กถ ตยา ลทฺโธ อย อุฬาโรติ ฯ    
          สชุาโต นามห ภนฺเต       ราชปุตฺโต ปุเร อหุ    
          ต ฺจ ๓ ม อนุกมฺปาย      ส ฺมสฺมึ นิเวสยิ    
          ขีณายุก ฺจ ม ตฺวา        สรีร ปาทาสิ สตฺถุโน (อิติ) ฯ   
          อิม สุชาต ปูเชหิ          ตนฺเต อตฺถาย โหหีติ   
          ตาห คนฺเธหิ มาเลหิ       ปูชยิตฺวา สมุยฺยุโก ๔   
          ปหาย มานุส เทห         อุปปนฺโนมฺหิ นนฺทเน   
#๑ ม. โยชนสตฺตมายโต ฯ  ๒ ม. สมนฺตโมตฺถโต ฯ  ๓ ม. ตฺว ฺจ ฯ  ๔ ม. ยุ. สมุยฺยโุต ฯ   
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          นนฺทเน ปวเร ๑ รมฺเม    นานาทิชคณายุเต   
          รมามิ นจฺจคีเตหิ          อจฺฉราหิ ปุรกฺขิโตติ ฯ   
                  จูฬรถวิมาน เตรสม ฯ   
         [๖๔] ๑๔ สหสฺสยตฺุต หยวาหน สุภ    
                 อารุยฺหิม สนฺทนเนกจิตฺต   
                 อุยฺยานภูมึ อภิโต อนุกฺกม    
                 ปรุินฺทโท ภูตปตีว วาสโว   
                 โสวณฺณมยา เต รถกุพฺพรา อุโภ   
                 ผเลหิ อเสหิ อตีว สงฺคตา    
                 สชุาตคุมฺพา นรวีรนิฏ ิตา   
                 วิโรจติ ปณฺณรเสว จนฺโท    
                 สวุณฺณชาลาวิตโต ๒ รโถ อย    
                 พหูหิ นานารตเนหิ จิตฺติโต   
                 สนุนฺทิโฆโส จ สุภสฺสโร จ    
                 วิโรจติ จามรหตฺถพาหุหิ    
                 อิมา จ นาโภฺย มนสาหิ ๓ นิมฺมิตา    
                 รถสฺส ปาทนฺตรมชฺฌภูสิตา   
                 อิมา จ นาโภฺย สตราชิจิตฺติตา    
                 สเตริตา ๔ วิชชฺุริวปฺปภาสเร    
#๑ ม. นนฺทเน จ วเน ฯ ย.ุ ปวเน ฯ  ๒ สุวณฺณชาลาวตโตติป ทิสฺสติ ฯ    
#๓ ม. ยุ. มนสาภินิมฺมิตา ฯ  ๔ ม. สเตรตา ฯ     
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                 อเนกจิตฺตาวิตโต ๑ รโถ อย    
                 ปถุู จ เนมี จ สหสฺสรสิโย ๒    
                 เตส สโร สุยฺยติ วคฺคุรูโป    
                 ป ฺจงฺคิก ตุริยมิวปฺปวาทิต    
                 สริสฺมึ จิตฺต มณิสนฺทกปฺปต ๓    
                 สทา วิสุทฺธ รุจิร ปภสฺสร   
                 สวุณฺณราชีหิ อตีว สงฺคต    
                 เวฬุริยราชีห ิอตีว โสภติ    
                 อิเม จ วาฬี มณิสนฺทกปฺปตา ๓   
                 อาโรหกมฺพู สชุวา พฺรหฺมูปมา   
                 พฺรหา มหนฺตา พลิโน มหาชวา   
                 มโน ตว ฺาย ตเถว สึสเร    
                 อิเม จ สพฺเพ สหิตา จตุกฺกมา   
                 มโน ตว ฺาย ตเถว สึสเร    
                 สม วหนฺติ มุทุกา อนุทฺธตา    
                 อาโมทมานา ตุรคานมุตฺตมา   
                 ธนุนฺติ วคฺคนฺติ ปวตฺตนฺติ อมฺพเร   
                 อพฺภุทฺธุนนฺตา สุกเต ปลนธฺเน   
                 เตส สโร สุยฺยติ วคฺคุรูโป    
#๑ อเนกจิตฺตาวตโตติป ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. สหสฺสรสิโก ฯ    
#๓ ...จนฺท... อิติป ทิสฺสติ ฯ    
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                 ป ฺจงฺคิก ตุริยมิวปฺปวาทิต    
                 รถสฺส โฆโส อปลนฺธนานิ ๑   
                 ขุรสฺส นาทิ อภิหึสนาย จ   
                 โฆโส สุวคฺคู สมิตสฺส สุยฺยติ    
                 คนฺธพฺพตุริยานิ วิจิตฺรสวเน   
                 รเถ  ิตา ตา มิคมนฺทโลจนา    
                 อาฬารปมฺหา หสิตา ปยวทา    
                 เวฬุริยชาลา วินตา ๒ ตนุจฺฉวา   
                 สเทว คนฺธพฺพสุรคฺคปูชิตา    
                 รตฺตา รตฺตมฺพรปตวาสสา    
                 วิสาลเนตฺตา อภิรตฺตโลจนา    
                 กุเลสุ ชาตา สุตนู สุวิมฺหิตา ๓   
                 รเถ  ิตา ป ฺชลิกา อุปฏ ิตา   
                 ตา กมฺพุกายุรธรา สุวาสสา    
                 สมุชฺฌิมา อูรุถโนปปนฺนา   
                 วฏฏงฺคุลิโย สมุุขา สุทสฺสนา    
                 รเถ  ิตา ป ฺชลิกา อุปฏ ิตา   
                 อ ฺาสุ เวณีสุ สุมิสฺสเกสิโย ๔   
                 สม วิภตฺตาหิ ปภสฺสราหิ จ   
#๑ อปลนฺธนาน ฺจ อิติป ทิสฺสติ ฯ  ๒ เวฬุริยชาลาวิตตาติป ทิสฺสติ ฯ    
#๓ สุจิมฺหิตาติป ทิสฺสติ ฯ  ๔ อ ฺา สุเวณี สุสฺ มิสฺสเกสิโยติป ทิสฺสติ ฯ    
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                 อนุปุพฺพตา ตา ตว มานเส รตา    
                 รเถ  ิตา ป ฺชลิกา อุปฏ ิตา   
                 อาเวฬินิโย ปทุมุปฺปลจฺฉทา   
                 อลงฺกตา จนฺทนสารโวสิตา ๑   
                 อนุปุพฺพตา ตา ตว มานเส รตา    
                 รเถ  ิตา ป ฺชลิกา อุปฏ ิตา   
                 ตา มาลินิโย ปทุมุปฺปลจฺฉทา    
                 อลงฺกตา จนฺทนสารโวสิตา    
                 อนุปุพฺพตา ตา ตว มานเส รตา    
                 รเถ  ิตา ป ฺชลิกา อุปฏ ิตา   
                 กณฺเสุ เต ๒ ยานิ ปลนฺธนานิ จ   
                 หตฺเถสุ ปาเทสุ ตเถว สีเส    
                 โอภาสยนฺติ ทส สพฺพโต ๓ ทิสา    
                 อพฺภุทฺทย สารทิโกว ภาณุมา    
                 วาตสฺส เวเคน จ สมฺปกมฺปตา    
                 ภุเชสุ มาลา อปลนฺธนานิ จ   
                 มุ ฺจนฺติ โฆส รุจิร สุจึ สุภ   
                 สพฺเพหิ วิ ฺ ูหิ สุสตฺตรูป ๔    
                 อุยฺยานภุมฺยา จ ทุวฏ ิโต ๕  ิตา   
#๑ ม ... วาสิตา ฯ  ๒ ยุ. ตว ฯ  ๓ ม. สพฺพโส ฯ   
#๔ โป. สุตคฺครูป ฯ ม. สตุพฺพรูป ฯ  ๕ ม. ทุวทฺธโต ฯ  ยุ. ทุหฏโต ฯ    
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                 รถา จ นาคา ตุริยานิ วาสโร ๑    
                 ตเมว เทวินฺท ปโมทยนฺติ    
                 วีณา ยถา โปกขฺรปตฺตพาหุหิ   
                 อิมาสุ วีณาสุ พหูสุ วคฺคูสุ   
                 มนุ ฺรูปาสุ หทเยริตมฺป ต   
                 ปวชฺชมานาสุ อตีว อจฺฉรา   
                 ภมนฺติ ก ฺา ปทุเมสุ สิกฺขิตา   
                 ยถา จ คีตานิ จ วาทิตานิ จ   
                 นจฺจานิ จิมานิ สเมนฺติ เอกโต    
                 อเถตฺถ นจฺจนฺติ อเถตฺถ อจฺฉรา   
                 โอภาสยนฺติ อุภโต ว รตฺติยา    
                 โส โมทสิ ตุรยิคณปฺปโพธโน    
                 มหียมาโน วชริาวุโธริว   
                 อิมาสุ วีณาสุ พหูสุ วคฺคูสุ   
                 มนุ ฺรูปาสุ หทเยริตมฺป ต     
                 กึ ตฺว ปุเร กมฺมมกาสิ อตฺตนา   
                 มนุสฺสภูโต ปุริมาย ชาติยา   
                 อุโปสถ กึ ว ตุว อุปาวิสิ    
                 กึ ธมฺมจริย วตมาภิโรจสิ    
                 นยิท อปฺปสฺส กตสฺส กมฺมโุน   
                 ปพฺุเพ สุจิณฺณสฺส อุโปสถสฺส วา    
#๑ จ สโรติป ทิสฺสติ ฯ    
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                 อิทฺธานุภาโว วิปุโล อย ตว    
                 ย เทวสงฺฆ อภิโรจเส ภุส   
         ทานสฺส เต อิท ผล        อโถ สีลสฺส วา ปน    
         อโถ อ ฺชลิกมฺมสสฺ         ตมฺเม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต (อิติ) ฯ   
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ป ฺห ปุฏโ วิยากาสิ       ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 ชติินฺทฺริย พุทธฺมโนมนิกฺกม   
                 นรุตฺตม กสฺสปมคฺคปุคฺคล   
                 อปาปุรนฺต อมตสฺส ทฺวาร    
                 เทวาติเทว สตปุ ฺลกฺขณ    
                 ตมทฺทส กุ ฺชรโมฆติณฺณ   
                 สวุณฺณสิงฺคินทพิมฺพสาทิส   
                 ทสิฺวาน ต ขิปฺปมหุ สุจิมโน   
                ตเมว ทิสฺวาน สุภาสิตทฺธช   
                 ตมนฺนปาน อถ วาป จีวร   
                 สจึุ ปณีต รสสา อุเปต   
                 ปปฺุผาภิกิณฺณมฺหิ สเก นิวาสเน   
                 ปติฏเปสึ ส อสงฺคมานโส   
                 ตมนฺนปาเนน จ จีวเรน จ   
                 ขชฺเชน โภชฺเชน จ สายเนน จ    
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                 สนฺตปฺปยิตฺวา ทิปทานมุตฺตม   
                 โส สคฺคโส เทวปุเร รมามห    
                 เอเตนุปาเยน อิม นิรคฺคล   
                 ย ฺ ยชิตฺวา ติวิธ วิสุทฺธ   
                 ปหายห มานุสฺสก สมุสฺสย   
                 อินฺทสโม เทวปุเร รมามห   
                 อายุ ฺจ วณฺณ ฺจ สุข พล ฺจ    
                 ปณีตรูป อภิกงฺขตา มุนิ   
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ พหุ สุสงฺขต   
                 ปติฏเปตพฺพมสงฺคมานโส    
                 อิมสฺมึ โลเก ปรสฺมึ วา ปน   
                 พุทฺเธน เสฏโ จ สโม น วิชฺชติ    
                 อาหุเนยฺยาน ปรมาหุต ๑ คโต    
                 ปุ ฺตฺถิกาน วิปุลปฺผเลสินนฺติ ฯ   
                 มหารถวิมาน จุทฺทสม ฯ    
                       อุทฺทาน    
         มณฺฑูโก เรวตี ฉตฺโต       กกฺกฏโก ๒ ทฺวารปาลโก   
         เทฺว กรณียา เทฺว สูจี      ตโย นาคา จ เทฺว รถา    
         ปุริสาน ป ฺจโม วคฺโคติ     ปโม วคฺโค ๓ ปวุจฺจตีติ ฯ    
                    ภาณวาร ตติย ฯ    
#๑ ม. ย.ุ ปรมาหฺตึ ฯ ๒ ม. ย.ุ กกฺกโฏ ฯ ๓ ยุ. ปโม วคฺโคติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ     
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                  ฉฏโ ปายาสิกวคฺโค   
          [๖๕] ๑ ยถา วน จิตฺตลต ปภาสติ   
                 อุยฺยานเสฏ ติทสานมุตฺตม   
                 ตถูปม ตุยฺหมิท วิมาน   
                 โอภาสย ติฏติ อนฺตลิกฺเข    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ป ฺห ปุฏโ วิยากาสิ       ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห ฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก    
                 โอปานภูตา ฆรมาวสิมฺหา   
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺตา    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทมฺห   
         เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  อคาริยวิมาน ปม ฯ    
          [๖๖] ๒ ยถา วน จิตฺตลต ปภาสติ   
                 อุยฺยานเสฏ ติทสานมุตฺตม    
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                 ตถูปม ตุยฺหมิท วิมาน   
                 โอภาสย ติฏติ อนฺตลิกฺเข    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ... เป ...            ยสฺส กมฺมสสฺิท ผล   
                 อห ฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก    
                 โอปานภูตา ฆรมาวสิมฺหา   
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺตา    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทมฺห   
         เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  อคาริยวิมาน ทุติย ฯ    
          [๖๗] ๓ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส ๑ โยชนานิ   
                 กฏูาคารา สตฺตสตา อุฬารา   
                 เวฬุริยตฺถมฺภา รุจิรตฺถตา ๒ สุภา   
                 ตตฺถจฺฉสิ ปวสิ ขาทสิ จ   
#๑ โป. ม. ยุ. โสฬส ฯ  ๒ ม. รุจกตฺถตา ฯ    
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                 ทพฺิพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู ๑    
                 อฏฏกา สิกขิฺตา สาธุรูปา   
                 ทพฺิพา จ ก ฺา ติทสจรา ๒ อุฬารา    
                 นจฺจนฺติ คายนฺติ ปโมทยนติฺ    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ป ฺห ปุฏโ วิยากาสิ       ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 ผลทายี ผล วิปุล ลภติ    
                 ททมุชุคเตสุ ปสนฺนมานโส    
                 โส หิ โมทติ สคฺคปฺปตฺโต ติทิเว    
                 อนุโภติ จ ปุ ฺผล วิปุล   
         ตเถวาห ๓ มหามุนิ       อทาสึ จตุโร ผเล    
                 ตสฺมา หิ ผล อลเมว ทาตุ   
                 นจฺิจ มนุสฺเสน สุขตฺถิเกน    
                 ทพฺิพานิ วา ปตฺถยตา สุขานิ    
                 มนุสฺสโสภาคฺยตมิจฺฉิตา ๔ วาติ ฯ    
#๑ ม. วคฺคุ ฯ  ๒ ย.ุ ติทสา วรา ฯ  ๓ ม. ตเววาห ฯ   
#๔ ม. ย.ุ มนสฺุสโสภาคุยตมิจฺฉตา ฯ     
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         เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  ผลทายกวิมาน ตติย ฯ   
          [๖๘] ๔ จนฺโท ยถา วิคฺคตวลาหเก นเภ    
                 โอภาสย ติฏติ อนฺตลิกฺเข    
                 ตถูปม ตุยฺหมิท วิมาน   
                 โอภาสย ติฏติ อนฺตลิกฺเข    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ... เป ...            ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห ฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก    
                 อุปสฺสย อรหโต อทมฺห    
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺตา    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทมฺห   
         เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 อุปสฺสยทายกวิมาน จตุตฺถ ฯ    
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          [๖๙] ๕ สุริโย ยถา วิคฺคตวลาหเก นเภฟ    
                 ... เป ...    
                (ยถา เหฏาวิมาน ตถา วิตฺถาเรตพฺพ)   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ทติุยอุปสฺสยทายกวิมาน ป ฺจม ฯ   
          [๗๐] ๖ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
                 กฏูาคารา สตฺตสตา ๑ อุฬารา    
                 เวฬุริยตฺถมฺภา รุจิรตฺถตา สุภา    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ... เป ...            ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 ทสิฺวาน ภิกฺขุ ตสิต กิลนฺต    
                 เอกาห ภิกฺข ปฏิปาทยิสฺส    
                 สมงฺคิภตฺเตน ตทา อกาสึ ๒   
#๑ ยุ. สตฺตรสา ฯ  ๒ ย.ุ อทาสึ ฯ     
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         เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                ภิกฺขาทายกวิมาน ฉฏ ฯ   
          [๗๑] ๗ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 อโหสึ ยวปาลโก   
         อทฺทส วิรช ภิกฺขุ          วิปฺปสนฺนมนาวิล   
         ตสฺส อทาสห ๑ ภาค ๒   ปสนโฺน สเกหิ ปาณิหิ    
         กุมฺมาสปณฺฑ ทตฺวาน        โมทามิ นนฺทเน วเน   
         เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  ยวปาลกวิมาน สตฺตม ฯ    
          [๗๒] ๘ อลงฺกโต มาลฺยธโร สวุตฺโถ    
                 สกุุณฺฑลี กปฺปตเกสมสฺสุ    
                 อามุตฺตหตฺถาภรโณ ยสสสฺี   
#๑ โป. ยุ. อทาสึ ฯ  ๒ โป. ย.ุ กุมฺมาส ฯ    
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                 ทพฺิเพ วิมานมฺหิ ยถาป จนฺทิมา    
                 ทพฺิพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู   
                 อฏฏกา สิกขิฺตา สาธุรูปา   
                 ทพฺิพา จ ก ฺา ติทสจรา อุฬารา   
                 นจฺจนฺติ คายนฺติ ปโมทยนติฺ    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ... เป ...            ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 ทสิฺวาน สมเณ สีลวนฺเต   
                 สมฺปนฺนวิชฺชาจรเณ ยสสฺสี    
                 พหุสฺสเุต ตณฺหกฺขยูปปนฺเน   
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
         เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ   
                   กุณฺฑลีวิมาน อฏม ฯ     
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          [๗๓] ๙ อลงฺกโต มาลฺยธโร สุวตฺโถ    
                 สกุุณฺฑลี กปฺปตเกสมสฺสุ    
                 อามุตฺตหตฺถาภรโณ ยสสสฺี   
                 ทพฺิเพ วิมานมฺหิ ยถาป จนฺทิมา    
                 ทพฺิพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู   
                 อฏฏกา สิกขิฺตา สาธุรูปา   
                 ทพฺิพา จ ก ฺา ติทสจรา อุฬารา   
                 นจฺจนฺติ คายนฺติ ปโมทยนติฺ    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ... เป ...            ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 ทสิฺวาน สมเณ สาธุรูเป ๑    
                 สมฺปนฺนวิชฺชาจรเณ ยสสฺสี    
                 พหุสฺสุเต สีลวนฺเต ๒ ปสนฺเน    
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต    
#๑ ยุ. สารวนฺเต ฯ  ๒ ย.ุ ตณฺหกฺขยูปปนฺเน ฯ    
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                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
         เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 ทติุยกุณฺฑลีวิมาน นวม ฯ   
         [๗๔] ๑๐ ยา เทวราชสฺส สภา สธุมฺมา    
                 ยตฺถจฺฉสิ ๑ เทวสงฺโฆ สมคฺโค    
                 ตถูปม ตุยฺหมิท วิมาน   
                 โอภาสย ติฏติ อนฺตลิกฺเข    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
         ... เป ...            ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 ร ฺโ ปายาสิสฺส อโหสิ มาณโว   
                 ลทฺธา ธน สวิภาค อกาสึ    
                 ปยา จ เม สีลวนฺโต อเหสุ    
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต    
#๑ โป. ยุ. ยตฺถจฺฉติ ฯ    
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                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
         เตน เมตาทิโส วณฺโณ       ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  อุตฺตรวิมาน ทสม ฯ    
                       อุทฺทาน    
         เทฺว อคาริโน ผลทายี       เทฺว อุปสฺสยทายี    
         ภิกฺขาย ทายี ยวปาลโก เจว  เทฺว กุณฺฑลิโน ปายาสีติ ฯ   
                    วคฺโค ฉฏโ ฯ    
                  __________________    
                 สตฺตโม สุนิกขิฺตฺตวคฺโค   
          [๗๕] ๑ ยถา วน จิตฺตลต ปภาสติ   
                 อุยฺยานเสฏ ติทสานมุตฺตม   
                 ตถูปม ตุยฺหมิท วิมาน   
                 โอภาสย ติฏติ อนฺตลิกฺเข    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
         โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน      โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต    
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          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 ทลิทฺโท อตาโณ กปโณ กมมฺกโร อโหส ึ                               
                 ชณฺิเณ จ มาตาปตโร อภร ึ  
                 ปยา จ เม สีลวนฺโต อเหสุ    
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  จิตฺตลตาวิมาน ปม ฯ    
          [๗๖] ๒ ยถา วน ๑ จิตฺตลต ปภาสติ    
                 อุยฺยานเสฏ ติทสานมุตฺตม   
                 ตถูปม ตุยฺหมิท วิมาน   
                 โอภาสย ติฏติ อนฺตลิกฺเข    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
#๑ ยุ. นนฺทน ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 128 

          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 ทลิทฺโท อตาโณ กปโณ กมมฺกโร อโหส ึ   
                 ชณฺิเณ จ มาตาปตโร อภร ึ  
                 ปยา จ เม สีลวนฺโต อเหสุ    
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  นนฺทนวิมาน ทุติย ฯ   
          [๗๗] ๓ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
                 กฏูาคารา สตฺตสตา อุราฬา   
                 เวฬุริยตฺถมฺภา รุจิรตฺถตา สุภา    
                 ตตฺถจฺฉสิ ปวสิ ขาทสิ จ   
                 ทพฺิพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู   
                 ทพฺิพา รสา กามคุเณตฺถ ป ฺจ    
                 นาริโย จ นจฺจนฺติ สุวณฺณฉนฺนา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ     
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          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 วิวเน ปเถ จงฺกม อกาสึ    
                 อารามรุกฺขานิ จ โรปยิสฺส   
                 ปยา จ เม สีลวนฺโต อเหสุ    
                 อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต    
                 สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ... เป ...   
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                  มณิถูณวิมาน ตติย ฯ   
        [๗๘] ๔ โสวณฺณมเย ปพฺพตสฺมึ       วิมาน สพฺพโต ปภ    
          เหมชาลปฏิจฺฉนฺน          กึกณิกชาลกปฺปต   
          อฏสา สุกตา ถมฺภา       สพฺเพ เวฬุริยามยา    
          เอกเมกาย อสิยา         รตนา สตฺต นิมฺมิตา   
          เวฬุริยสุวณฺณสฺส           ผลิการปูยสฺส จ   
          มสารคลฺลมุตฺตาหิ          โลหิตงฺคมณีหิ จ    
          จิตฺรา มโนรมา ภูม ิ       น ตตฺถุทฺธสเต รโช   
          โคปาณเส ๑ คณาปตา     กูฏ ธาเรนฺติ นิมฺมิตา    
          โสปาณานิ จ จตฺตาริ       นิมฺมิตา จตุโร ทิสา   
#๑ โป. ม. ยุ. โคปาณสี ฯ     
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          นานารตนคพฺเภหิ          อาทิจฺโจว วิโรจติ    
          เวทิกา ๑ จตสฺโส ตตฺถ    วิภตฺตา ภาคโส มิตา    
          ททฺทลลฺมานา อาเภนฺติ ๒   สมนตฺา จตุโร ทิสา    
          ตสฺมึ วิมาเน ปวเร        เทวปุตฺตา มหปฺปภา   
          อติโรจสิ วณฺเณน          อุทยนฺโตว ภาณุมา    
          ทานสฺส เต อิท ผล        อโถ สีลสฺส วา ปน   
          อโถ อ ฺชลิกมฺมสสฺ         ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ป ฺห ปุฏโ วิยากาสิ       ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล    
          อห อนฺธกวินฺทสฺมึ          พุทฺธสสฺาทิจฺจพนฺธุโน    
          วิหาร สตฺถุโน ๓ กาเรสึ   ปสนโฺน สเกหิ ปาณิหิ   
          ตตฺถ คนฺธ ฺจ มาล ฺจ       ปจฺจย ฺจ วิเลปน   
          วิหาร สตฺถุโนทาสึ ๔      วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
          เตน มยฺห อิท ลทฺธ        วส วตฺเตมิ นนฺทเน   
          นนฺทเน ปวเร รมฺเม       นานาทิชคณายุเต   
          รมามิ นจฺจคีเตหิ          อจฺฉราหิ ปุรกฺขิโตติ ฯ   
                  สวุณฺณวิมาน จตุตฺถ ฯ   
          [๗๙] ๕ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ    
#๑ โป. ม. เวทิยา ฯ  ๒ ม. ยุ. อาภนฺติ ฯ  ๓ ยุ. สตฺถุ ฯ  ๔ ย.ุ สตฺถ ุปาทาสึ ฯ     
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                 กฏูาคารา สตฺตสตา อุฬารา   
                 เวฬุริยตฺถมฺภา รุจิรตฺถตา สุภา    
                 ตตฺถจฺฉสิ ปวสิ ขาทสิ จ   
                 ทพฺิพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู   
                 ทพฺิพา รสา กามคุเณตฺถ ป ฺจ    
                 นาริโย จ นจฺจนฺติ สุวณฺณฉนฺนา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ       ... เป ...    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
          คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส      ปตาปนฺเต ทิวงฺกเร   
          ปเรส ภตโก โปโส        อมฺพาราม อสิ ฺจห    
          อถ เตนาคมา ภิกฺขุ        สารีปุตฺโตติ วิสฺสุโต   
          กลินฺตรูโป กาเยน         อกิลนฺโตป เจตสา    
          ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺต       อโวจ อมฺพสิ ฺจโก    
          สาธุ ต ภนฺเต นฺหาเปยฺย    ย มมสฺส สุขาวห   
          ตสฺส เม อนุกมฺปาย        นิกฺขิป ปตฺตจีวร    
          นิสีท ิรุกฺขมูลสฺมึ           ฉายาย เอกจีวโร   
          ต ฺจ อจฺเฉน วารินา       ปสนฺนมานโส เถร   
          นฺหาปยึ รุกฺขมูลสฺม ึ        ฉายาย เอกจีวร     
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                 อมฺโพ จ สิตฺโต สมโณ นหาปโต   
                 มยา จ ปุ ฺ ปสุต อนปฺปก    
          อิติ โส ปติยา กาย        สพฺพ ผรติ อตฺตโน   
          ตเทว เอตฺตก กมฺม        อกาสึ ตาย ชาติยา   
          ปหาย มานุส เทห         อุปปนฺโนมฺหิ นนฺทน   
          นนฺทเน ปวเร ๑ รมฺเม    นานาทิชคณายุเต   
          รมามิ นจฺจคีเตหิ          อจฺฉราหิ ปุรกฺขิโตติ ฯ   
                  อมฺพวิมาน ป ฺจม ฯ    
          [๘๐] ๖ ทิสฺวาน เทว ปฏิปุจฺฉิ ภิกฺขุ   
                 อุจฺเจ วิมานมฺหิ จิรฏ ิติเก    
                 อามุตฺตหตฺถาภรโณ ยสสสฺี [๒]    
                 ทพฺิเพ วิมานมฺหิ ยถาป จนฺทิมา    
                 ทพฺิพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู   
                 อฏฏกา สิกขิฺตา สาธุรูปา   
                 ทพฺิพา จ ก ฺา ติทสจรา ๓ อุฬารา    
                 นจฺจนฺติ คายนฺติ ปโมทยนติฺ    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
#๑ โป. ยุ. ปวเน ฯ ม. จ วเน ฯ  ๒ ม. ย.ุ ทิพฺเพ วิมานมฺหิ ยถาป จนฺทิมา    
#อลงฺกโต มาลธาริ สุวตฺโถ สุกุณฺฑล ีกปฺปตเกสมสฺสุ  อามุตฺตหตฺถาภรโณ ยสสฺสี ฯ   
#๓ โป. ย.ุ ติทสวรา ฯ    
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          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต    
                 สงฺคมฺม รกฺขิสฺส ปเรส เธนุโย    
                 ตโต จ อาคา สมโณ มม ๑ สนฺติเก   
                 คาโว จ มาเส อคมสุ ขาทิตุ   
                 ทวฺยชฺชกิจฺจ อุภย ฺจ การิสฺส ๒   
                 อิจฺเจวห ภนฺเต ตทา วิจินฺตย ๓-๕   
                 ตโต จ ส ฺ ปฏิลทฺธโยนิโส   
                 อทาสิ ๔ ภนฺเตติ ขิป อนนฺตก   
                 โส มาสเขตฺต ตุริโต อวาสรึ    
                 ปรุาย ภ ฺชติ ยสฺสิท ธน   
                 ตโต จ กโณฺห อุรโค มหาวิโส   
                 อฑส ิปาเท ตุริตสฺส เม สโต    
                 สวฺาห อฏโฏมหฺิ ทุกฺเขน ปฬิโต   
                 ภิกฺขุ จ ต มุ ฺจิตฺวา ๕ อนนฺตก   
                 อทาสิ ๖ กุมฺมาส มมานุกมฺปาย   
                 ตโต จุโต กาลมกโตมฺหิ เทวตา    
#๑ ม. ย.ุ มมนฺติเก ฯ  ๒ ม. ย.ุ การิย ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ วิจินฺตยึ ฯ    
#๔ ย.ุ ททาหิ ฯ ม. ททามิ ฯ  ๕ ย.ุ สาม ... ภุ ฺชิ จนนฺตก ฯ   
#ม.  สาม ... นนฺตก ฯ  ๖ โป. ยุ. อโหสิ ฯ ม. อหาสิ ฯ    
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                 ตเทว กมฺม กุสล กต มยา    
                 สขุ ฺจ กมฺม อนุโภมิ อตฺตนา   
                 ตยา หิ ภนฺเต อนุกมฺปโต ภุส    
                 กต ฺ ุตาย อภิวาทยามิ ต   
                 สเทวเก โลเก สมารเก จ    
                 อ ฺโ มุนิ นตฺถิ ตยานุกมฺปโก    
                 ตยา หิ ภนฺเต อนุกมฺปโต ภุส    
                 กต ฺ ุตาย อภิวาทยามิ ต   
                 อิมสฺมึ โลเก ปรสฺมึ วา ปน   
                 อ ฺโ มุนิ นตฺถิ ตยานุกมฺปโก    
                 ตยา หิ ภนฺเต อนุกมฺปโต ภุส    
                กต ฺ ุตาย อภิวาทยามิ ตนฺติ ฯ    
                  โคปาลวิมาน ฉฏ ฯ    
        [๘๑] ๗ ปุณฺณมาเย ๑ ยถา จนฺโท   นกฺขตฺตปริวาริโต    
          สมนฺตา อนุปริยาติ         ตารกาธิปติ สสี   
          ตถูปม อิท พฺยมฺห          ทิพฺพ เทวปุรมฺหิ จ   
          อติโรจติ วณฺเณน          อุทยนฺโตว รสิมา    
          เวฬุริยสุวณฺณสฺส           ผลิการปูยสฺส จ   
          มสารคลฺลมุตฺตาหิ          โลหิตงฺคมณีหิ จ    
          จิตฺรา มโนรมา ภูม ิ       เวฬุริยสฺส สนฺถตา ๒   
#๑ โป. ปุณฺณมาโย ฯ ม. ปุณฺณมาเส ฯ  ๒ โป. ยุ. สนฺถิตา ฯ    
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          กฏูาคารา สุภา รมฺมา      ปาสาโท เต สุมาปโต    
          รมฺมา จ เต โปกฺขรณี      ปุถลุา มจฺฉเสวิตา ๑    
          อจฺโฉทกา วิปฺปสนฺนา       โสวณฺณวาลุกสนฺถตา    
          นานาปทุมส ฺฉนฺนา         ปุณฺฑรีกสโมคตา    
          สุรภิ สมฺปวายนฺติ          มนุ ฺา มาลุเตริตา    
          ตสฺสา เต อุภโต ปสฺเส     วนคุมพฺา สุมาปตา   
          อุเปตา ปุปฺผรุกฺเขหิ        ผลรุกฺเขหิ จูภย   
          โสวณณฺปาเท ปลฺลงฺเก      มุทุเก โคณสนฺถเต    
          นิสินนฺ เทวราชว          อุปติฏนฺติ อจฺฉรา   
          สพฺพาภรณส ฺฉนฺนา         นานามาลาวิภูสิตา    
          รเมนติฺ ต มหิทฺธิก         วสวตฺตีว โมทสิ    
          เภริสงฺขมุทิงฺคาหิ          วีณาหิ ปณเวหิ จ    
          รมสิ รติสมฺปนฺโน          นจฺจคีเตสุ วาทิเต    
          ทิพฺพา เต วิวิธา รูปา      ทิพฺพา สทฺทา อโถ รสา    
          คนฺธา จ เต อธิปฺเปตา     โผฏพฺพา จ มโนรมา    
          ตสฺมึ วิมาเน ปวเร        เทวปุตฺตา มหปฺปภา   
          อภิโรจสิ วณฺเณน          อุทยนฺโตว ภาณุมา    
          ทานสฺส เต อิท ผล        อโถ สีลสฺส วา ปน   
          อโถ อ ฺชลิกมฺมสสฺ         ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
#๑ ยุ. ปถุุโลมนิเสวิตาติป ทิสฺสติ ฯ    
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          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
          อห กปลวตฺถุสฺมึ           สากิยาน ปุรุตฺตเม   
          สุทฺโธทนสฺส ปุตฺตสฺส        กณฺโก สหโช อหุ    
          ยทา โส อฑฺฒรตฺตาย       สมโฺพธาย อภินิกฺขมิ   
          โส ม มุทูหิ ปาณีหิ         ชาลิตมฺพนเขหิ จ    
          สฏ ึ อาโกฏยิตฺวาน        วห สมฺมาติมพฺรวิ   
          อห โลก ตารยิสฺส         ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม    
          ต เม คิร สุณนฺตสฺส        หาโส เม วิปุโล อหุ   
          อุทคฺคจิตฺโต สุมโน         อภิสึสึ ตทา อห   
          อภิรฬูหฺ ฺจ ม ตฺวา        สากฺยปุตฺต มหายส   
          อุทคฺคจิตฺโต มุทิโต         วาหิสฺส ปุริสุตฺตม   
          ปเรส วิชิต คนฺตฺวา        อุคฺคตสฺมึ ทิวงฺกเร ๑   
          มม ฉนฺน ฺจ โอหาย        อนาเปกฺโข อปกฺกมิ   
          ตสฺส ตมฺพนเข ปาเท       ชิวฺหาย ปริเลหิส ๒   
          คจฺฉนฺต ฺจ มหาวีร         รุทมาโน อุทิกฺขิสฺส    
          อทสฺสเนนห ตสฺส          สากฺยปตฺุตสฺส สิรีมโต   
          อลตฺถ ครุกาพาธ          ขิปฺป เม มรณ อหุ   
          ตสฺเสว อานุภาเวน        วิมาน อาวสามิท ๓    
#๑ โป. ม. ยุ. ทิวากเร ฯ  ๒ โป. ม. ปรเิลหสึ ฯ  ๓ โป. อาวสมิห ฯ ม. อาวสามห ฯ    
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          สพฺพกามคุณูเปต           ทิพฺพ เทวปุรมฺหิ จ    
          ย ฺจ เม อหุ วาหาโส      สทฺท สตฺุวาน โพธิยา   
          เตเนว กุสลมูเลน         ผุสิสฺส อาสวกฺขย   
          สเจ หิ ภนฺเต คจฺเฉยฺยาสิ   สตฺถ ุพุทฺธสฺส สนฺติเก    
          มมาป ต วจเนน          สิรสา วชชฺาสิ วนฺทน   
          อหมฺป ทฏ คจฺฉิสฺส        ชิน อปฺปฏิปุคฺคล   
          ทลฺุลภ ทสฺสน โหติ         โลกนาถาน ตาทินนฺติ ฯ   
          โส จ กต ฺ ู กตเวที       สตฺถาร อุปสงฺกมิ   
          สุตฺวา คิร จกฺขุมโต        ธมฺมจกฺขุ วิโสธยิ    
          วิโสธยิตฺวา ทิฏ ิคต        วิจิกิจฺฉา วตานิ จ    
          วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท     ตตฺเถวนฺตรธายถาติ ฯ   
                  กณฺกวิมาน สตฺตม ฯ   
          [๘๒] ๘ อเนกวณฺณ ทรโสกนาสน    
                 วิมานมารุยฺห อเนกจิตฺต   
                 ปริวาริโต อจฺฉราน ๑ คเณน    
                 สนุิมฺมิโต ภูตปตีว โมทสิ    
                 สมสฺสโม ๒ นตฺถิ กุโตปนุตฺตโร   
                 ยเสน ปุ ฺเน จ อิทฺธิยา จ   
                 สพฺเพ จ เทวา ติทสา คณา สเมจฺจ   
#๑ โป. ยุ. อจฺฉราส ฯ  ๒ ยุ. สมาสโม ฯ     
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                 ต ต นมสฺสนฺติ สสึว เทวา   
                 อิมา จ เต อจฺฉราโย สมนฺตโต    
                 นจฺจนฺติ คายนฺติ ปโมทยนติฺ    
                 เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ... เป ...            ยสสฺ กมฺมสฺสิท ผล    
                 โสหป ภนฺเต ๑ อหุวาสิ ปุพฺเพ    
                 สเุมธนามสฺส ชินสฺส สาวโก    
                 ปถุุชชฺโน อนุโพโธหมสฺมิ   
                 โส สตฺตวสฺสานิ ปพฺพชิสฺสห    
                 โสห สุเมธสฺส ชินสฺส สตฺถโุน    
                 ปรินิพฺพุตสฺโสโฆติณฺณสฺส ตาทิโน   
                 รตนุจฺจย เหมชาเลน ฉนฺน    
                 วนฺทิตฺวา ถูปสฺมึ มน ปสาทยึ    
                 น มาสิ ทาน น จ ปน มตฺถ ิทาตุ   
                 ปเร จ โข ตตฺถ สมาทเปสึ    
                 ปเูชถ น ปูชเนยฺยสฺส ธาตุ   
#๑ ม. อห ภทนฺเต ฯ    
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                 เอว กิร สคฺคมโิต คมิสฺสถ   
                 ตเทว กมฺม กุสล กต มยา    
                 สขุ ฺจ [๑] ทิพฺพ อนุโภมิ อตฺตนา ๒    
                 โมทามห ติทสคณสฺส มชฺเฌ   
                 น ตสฺส ปุ ฺสฺส ขยมฺหิ อชฺฌคาติ ฯ   
                 อเนกวณฺณวิมาน อฏม ฯ   
          [๘๓] ๙ อลงฺกโต มฏกุณฺฑล ี  
                 มาลาธารี ๓ หริจนฺทนุสฺสโท    
                 พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ   
                 วนมชฺเฌ ก ึทกฺุขิโต ตุวนฺติ ฯ   
                 โสวณฺณมโย ปภสฺสโร   
                 อุปฺปนฺโน รถป ฺชโร มม   
                 ตสฺส จกฺกยุค น วินฺทามิ    
                 เตน ทุกฺเขน ชหิสฺสามิ ๔ ชวิีตนฺติ ฯ    
                 โสวณฺณมย มณิมย    
                 โลหิตงฺคมย ๕ อถ รูปยมย    
                 อาจิกฺข เม ตุว ภทฺทมาณว    
                 จกฺกยุค ปฏลิาภยามิ เตติ ฯ    
#๑ โป. ยุ. กมฺม ฯ  ๒ โป. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ธมฺมปทฏกถาย มาลาภารีติ   
#ปาโ ทิสฺสติ ฯ  ๔ ม. ชหามิ ฯ  ๕ ม. โลหติกมย ฯ     
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                 โส มาณโว ตสฺส ปาวทิ   
                 จนฺทิมสุริยา ๑ อุภเยตฺถ ทิสสฺเร    
                 โสวณฺณมโย รโถ มม    
                 เตน จกฺกยุเคน โสภตีติ ฯ   
                 พาโล โข ตฺวมสิ มาณว   
                 โย [๒] ตฺว ปตฺถยสิ อปตฺถยิ   
                 ม ฺามิ ตุว มริสฺสสิ   
                 น หิ ตุว ลจฺฉส ิจนฺทิมสรุิเยติ ๓ ฯ    
                 คมนาคมนป ทิสฺสติ    
                 วณฺณธาตุ อุภยตฺถ วีถิยา   
                 เปโต ปน ๔ กาลกโต น ทิสฺสติ   
                 โก นีธ กนฺทต พาลฺยตโรติ ฯ    
                 สจฺจ โข วเทสิ มาณว   
                 อหเมว กนฺทต พาลฺยตโร   
                 จนฺท วิย ทารโก รุท    
                 เปต กาลกตาภิปตฺถยนฺติ    
          อาทิตฺต วต ม สนฺต        ฆตสิตฺตว ปาวก    
           วารินา วิย โอสิ ฺจ        สพฺพ นิพฺพาปเย ทร   
#๑ ธมฺมปทฏกถาย จนฺทสูริยา อุภยตฺถ ภาตโรติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ยุ. โขสทฺโท อตฺถิ ฯ   
#๓ ม. จนฺทสูริเย ฯ  ๔ ม. ปนสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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          อพฺพูฬฺห ๑ วต เม สลฺล    โสก หทยนิสฺสิต   
          โย เม โสกปเรตสฺส       ปุตฺตโสก อปานุทิ   
          สฺวาห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺมิ      สตีภูโตสฺมิ ๒ นิพฺพุโต    
          น โสจามิ น โรทามิ       ตว สุตฺวาน มาณวาติ   
          เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ       อาทู สกฺโก ปรุินฺทโท   
          โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต  กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ    
                 ย ฺจ กนฺทสิ ย ฺจ โรทสิ    
                 ปตฺุต อาฬาหเน สย ฑหิตฺวา    
                 สวฺาห กุสล กรตฺิวาน กมฺม   
                 ติทสาน สหพฺยต ปตฺโตติ ฯ   
                 อปฺป วา พหุ วา น อทฺทสามิ    
                 ทาน ททนฺตสฺส สเก อคาเร   
                 อุโปสถกมฺม วา ตาทิส   
                 เกน กมฺเมน คโตสิ เทวโลกนฺติ ฯ   
                 อาพาธิโกห ทุกฺขิโต คิลาโน    
                 อาตูรรูโปมฺหิ สก นิเวสเน    
                 พุทฺธ วิคตรช วิติณฺณกงฺข   
                 อทฺทกฺขึ สุคต อโนมป ฺ    
                 สวฺาห มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต   
#๑ ธมฺมปทฏกถาย อพฺพุหีติ ทิสฺสติ ฯ ม. อพฺพหี ฯ  ๒ ย.ุ สีติ ... ฯ    
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                 อ ฺชลึ อกร ึตถาคตสฺส    
                 ตาห กุสล กรตฺิวาน กมฺม   
                 ติทสาน สหพฺยต ปตฺโตติ ๑ ฯ    
                 อจฺฉริย วต อพฺภูต วต    
                 อ ฺชลีกมฺมสสฺ อยมีทิโส วิปาโก   
                 อหป มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต    
                 อชฺเชว พุทฺธ สรณ วชามีติ ฯ    
                 อชฺเชว พุทฺธ สรณ วชาหิ    
                 ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ ปสนฺนจิตฺโต   
                 ตเถว สิกฺขาย ปทานิ ป ฺจ   
                 อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยสฺสุ    
                 ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺป    
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยสฺส ุ  
                 อมชฺชโป โน จ มุสา ภณาหิ   
                 สเกน ทาเรน น โหหิ ตุฏโติ ฯ    
          อตฺถกาโมสิ เม ยกขฺ       หิตกาโมสิ เทวเต   
          กโรมิ ตุยฺห วจน          ตฺวมสิ อาจริโย มม   
          อุเปมิ สรณ พุทฺธ          ธมฺม ฺจาป อนุตฺตร    
          สงฺฆ ฺจ นรเทวสฺส         คจฺฉามิ สรณ อห    
                 ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป   
#๑ ม. คโตติ ฯ     
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                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยามิ    
                 อมชฺชโป โน จ มุสา ภณามิ   
                 สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏโติ ฯ    
                 มฏกุณฺฑลิวิมาน นวม ฯ    
         [๘๔] ๑๐ สุโณถ ยกฺขสฺส จ วาณิชาน จ   
                 สมาคโม ยตฺถ ตทา อโหสิ   
                 ยถา กถ อิตรีตเรน จาป    
                 สภุาสิต ต ฺจ สุณาถ สพฺเพ   
                 โย โส อหุ ราชา ปายาสิ นาม   
                 ภุมฺมาน สหพฺยคโต ยสสฺสี    
                 โส โมทมาโน ว สเก วิมาเน   
                 อมานุโส มานุเส อชฺฌภาสีติ ฯ   
                 สงฺเก ๑ อร ฺเ อมนุสฺสาเน   
                 กนฺตาเร อปฺโปทเก อปฺปภกฺเข    
                 สทุุคฺคเม วนปถสฺส ๒ มชฺเฌ    
                 วงฺกมฺภยา นฏมนา มนุสฺสา   
                 นยิธ ผลา มูลมยา จ สนฺติ   
                 อุปาทาน นตฺถิ กุโตธ ภิกฺขา   
                 อ ฺตฺร ปสูหิ จ วาลุกาหิ จ   
#๑ ม. ย.ุ วงฺเก ฯ  ๒ ม. ยุ. วณฺณุปถสฺส ... ฯ    
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                 ตตฺตาหิ อุณฺหาหิ จ ทารุณาหิ   
                 อุชฺชงฺคล ตตฺตมิท ๑ กปาล    
                 อนายส ปรโลเกน ตุลฺย   
                 ลทฺุทานมาวาสมิท ปุราณ   
                 ภูมิปฺปเทโส อภิลตฺตรูโป   
                 อถ ตุเมฺห เกน นุ วณฺเณน   
                 กมิาสมานา ๒ อิม ปเทส ห ิ   
                 อนุปวิฏา สหสา สเมจฺจ    
                 โลภา ภยา อถ วา สมฺปมูฬหฺาติ ฯ   
                 มคเธสุ องฺเคสุ จ สตฺถวาหา   
                 อาโรปยมฺห ๓ ปณิย ปหูต   
                 เต ยามเส สินฺธุโสวีรภูมึ    
                 ธนตฺถิกา อุทย ปตฺถยานา   
                 ทวิา ปปาสนธิวาสยนฺตา    
                 โยคฺคานุกมฺป ฺจ ๔ สเมกฺขมานา   
                 เอเตน เวเคน อายาม สพฺเพ   
                 รตฺตึ มคฺค ปฏิปนฺนา วิกาเล   
                 เต ทุปฺปยาตา อปรทฺธมคฺคา    
                 อนฺธากุลา วิปฺปนฏา อร ฺเ   
#๑ ม. ตตฺตมิว ฯ  ๒ ยุ. กาย อาสึสนาย ฯ  ๓ ม. อาโรปยิตฺวา ฯ  ๔ ม.    
#โยคฺคานุกมฺม ฺจ ฯ    
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                 สทุุคฺคเม วนปถสฺส ๑ มชฺเฌ    
                 ทสิ น ชานาม ปมูฬฺหจิตฺตา   
                 อิท ฺจ ทิสฺวาน อทิฏปุพฺพ   
                 วิมานเสฏ ฺจ ตุว ฺจ ยกฺข   
                 ตตุตฺตรึ ชีวิตมาสึสนา   
                 ทสิฺวา ปตีตา สุมนา อุทคฺคาติ ฯ    
                 ปาร สมุทฺทสฺส อิม ฺจ วน ๒    
                 เวตฺต ปร ๓ สกุปถ ฺจ มคฺค    
                 นทิโย ปน ปพฺพตาน ฺจ ทุคฺคา    
                 ปถุุ ทิสา คจฺฉถ โภคเหตุ   
                 ปกฺขนฺทิยาน วิชิต ปเรส    
                 เวรชฺชเก มานุเส เปกฺขมานา   
                 ย โว สุต อถ วาป ทิฏ   
                 อจฺเฉรก ต โว สุโณม ตาตาติ ฯ   
                 อิโตป อจฺเฉรตร กุมาร    
                 น โน สุต วา อถ วาป ทิฏ   
                 อตีตมานุสฺสกเมว สพฺพ   
                 ทสิฺวาน ตปฺปาม อโนมวณฺณ    
                 เวหาสย โปกฺขร ฺโ สวนฺติ   
#๑ ยุ. วณฺณุปถสฺส ฯ  ๒ ยุ. วณฺณณ ฯ  ๓ ย.ุ เวตฺตาจร ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 146 

                 ปหูตมาลฺยา พหุปุณฺฑรีกา   
                 ทมุา จ เต นิจฺจผลูปปนฺนา    
                 อตีว คนฺธา สุรภี ปวายนฺติ   
                 เวฬุริยตฺถมฺภา สตมุสฺสิตาเส   
                 สลิปฺปวาฬสฺส จ อายตสา    
                 มสารคลฺลา สหโลหิตกา   
                 ถมฺภา อิเม โชติรสามยาเส   
                 สหสฺสตฺถมฺภ อตุลานุภาว    
                 เตสุปฺปริ สาธุมิท วิมาน   
                 รตนนฺตร ๑ ก ฺจนเวทิมิสฺส   
                 ตปนียปฏเฏหิ จ สาธุ ฉนฺน   
                 ชมฺโพนทุตฺตมิท สุมฏโ   
                 ปาสาทโสปาณผลูปปนฺโน   
                 ทโฬฺห จ วคฺคู จ สุสงฺคโต จ    
                 อตีว นิชฺฌานขโม มนุ ฺโ   
                 รตนนฺตรสฺมึ ๒ พหุ อนฺนปาน   
                 ปริวาริโต อจฺฉราสงฺคเณนภ    
                 มรุชอาลมฺพรตุริยสงฺฆุฏโ   
                 อภิวนฺทิโตสิ ถูติวนฺทนาย    
#๑ ยุ. รตนตฺตร ฯ  ๒ ยุ. รตนตฺตรสฺมึ ฯ    
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                 โส โมทสิ นาริคณปฺปโพธโน   
                 วิมานปาสาทวเร มโนรเม    
                 อจินฺติโย สพฺพคุณูปปนฺโน    
                ราชา ยถา เวสสฺวโณ นลินยฺา ๑    
                 เทโว นุ อาสิ อุท วาสิ ยกฺโข   
                 อุทาหุ เทวินฺโท มนุสฺสภูโต    
                 ปจฺุฉนฺติ ต วาณิชสตฺถวาหา    
                 อาจิกฺข โก นาม ตุวสิ ยกฺโขติ ฯ   
                 เสริสฺสโก นาม อหมฺหิ ยกโฺข    
                 กนฺตาริโย วนปถมฺหิ ๒ คุตฺโต    
                 อิม ปเทส อภิปาลยามิ   
                 วจนกโร เวสฺสวณสฺส ร ฺโติ ฯ   
                 อธิจฺจลทฺธ ปริณามชนฺเต   
                 สย กต อุทาหุ เทเวหิ ทินฺน    
                 ปจฺุฉนฺติ ต วาณิชสตฺถวาหา    
                 กถ ตยา ลทฺธมิท มนุ ฺ    
                 นาธิจฺจลทฺธ น ปริณามชนฺเต ๓   
                 น สย กต น หิ เทเวหิ ทินฺน    
                 สเกหิ กมฺเมหิ อปาปเกหิ    
#๑ ม. นลินทฺา ฯ  ๒ ย.ุ วณฺณุปถมฺหิ ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ ปริณามชมฺเม ฯ    
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                 ปุ ฺเหิ เม ลทฺธมิท มนุ ฺ    
                 กึ เต วต กึ ปน พฺรหฺมจริย   
                 กสิฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                 ปจฺุฉนฺติ ต วาณิชสตฺถวาหา    
                 กถ ตยา ลทฺธมิท วิมาน   
                 มม ปายาสีติ อหุ สม ฺา    
                 รชฺช ยทา การยึ โกสลาน   
                 นตฺถิ กทุิฏ ิ กทริโย ปาปธมฺโม    
                 อุจฺเฉทวาที จ ตทา อโหสึ   
                 สมโณ จ โข อาสิ กุมารกสฺสโป    
                 พหุสฺสุโต จิตฺตกถี อุฬาโร   
                 โส เม ตทา ธมฺมกถ อกาสิ   
                 ทฏิ ิวิสูกานิ วิโนทยิ เม   
                 ตาห ตสฺส ธมฺมกถ สุณิตฺวา    
                 อุปาสกตฺต ปฏิเวทยิสฺส   
                 ปาณาติปาตา วิรโต อโหส ึ   
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยิสฺส    
                 อมชฺชโป โน จ มุสา อภาณึ   
                 สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏโ     
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                 ต เม วต ต ปน พฺรหฺมจริย   
                 ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก    
                 เตเหว กมฺเมหิ อปาปเกหิ    
                 ปุ ฺเหิ เม ลทฺธมิท วิมาน   
                 สจฺจ กิราหสุ นรา สป ฺา   
                 อน ฺถา วจน ปณฺฑิตาน    
                 ยหึ ยหึ คจฺฉติ ปุ ฺกมฺโม   
                 ตหึ ตหึ โมทติ กามกาม ี๑    
                 ยหึ ยหึ โสกปริทฺทโว จ   
                 วโธ จ พนฺโธ จ ปริกฺกิเลโส   
                 ตหึ ตหึ คจฺฉติ ปาปกมฺโม   
                 น มุจฺจติ ทุคฺคติยา กทาจิ   
                 สมฺมูฬฺหรูโป ว ชโน อโหสิ    
                 อสฺมึ มุหุตฺเต กลลีกโต จ    
                 ชนสฺสิมสฺส ตุยฺห ฺจ กุมาร   
                 อปจฺจโย เกน นุ โข อโหส ิ  
                 อิเม [๒] สิริสปวนา [๓] ตาตา   
                 ทพฺิพา [๔] คนฺธา สุรภี ปวนฺติ    
                 เต สมฺปวายนฺติ อิท วิมาน    
#๑ โป. ยุ. กามกามิ ฯ  ๒ ยุ. ปสทโฺท ทิสฺสติ ฯ  ๓-๔ ย.ุ จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ     
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                 ทวิา จ รตฺโต จ ตม นิหนฺตฺวา ๑   
                 อิเมส ฺจ โข วสฺสสตจฺจเยน    
                 สปิาฏิกา ผลนฺติ เอกเมกา   
                 มานุสฺสก วสฺสสต อตีต   
                 ยทคฺเค กายมฺหิ อิธูปปนฺโน   
                 ทพฺิพานห วสฺสสตานิ ป ฺจ    
                 อสฺมึ วิมานมฺหิ ตฺวาน ตาตา   
                 อายุกฺขยา ปุ ฺกฺขยา จวิสฺส    
                 เตเนว โสเกน ปมุจฺฉิโตสฺมิ   
                 กถ นุ โสเจยฺย ตถาวิโธ โส   
                 ลทฺธา วิมาน อตุล จิราย   
                 เย จาป โข อิตฺตร อุปปนฺโน   
                 เย นูน โสเจยฺย ปริตฺตปุ ฺาติ ฯ   
                 อนุจฺฉวึ โอวทิย ฺจ เม ต    
                 ย ม ตุเมฺห เปยฺยวาจ วเทถ   
                 ตุเมฺหว โข ตาต มยานุคุตฺตา    
                 เยนิจฺฉก เตน ปเลถ โสตฺถนิฺติ ฯ   
                 คนฺตฺวา มย สินฺธุโสวีรภูมึ   
                 ธนตฺถิกา อุทฺทยปตฺถยานา   
                 ยถา ปโยคา ปริปุณฺณจาคา    
#๑ ม. ย.ุ นิหนฺตา ฯ     
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                 กาหาม เสริสฺส มห อุฬารนฺติ ฯ   
                 มา เหว เสริสฺส มห อกตฺถ    
                 สพฺพ ฺจ โว ภวิสฺสติ ย วเทถ   
                 ปาปานิ กมฺมานิ วิวชฺชยาถ    
                 ธมฺมานุโยค ฺจ อธิฏหาถาติ ฯ    
                 อุปาสโก อตฺถ ิอิมมฺหิ สงฺเฆ   
                 พหุสฺสุโต สีลวตูปปนฺโน    
                 สทฺโธ จ จาคี จ สุเปสโล จ    
                 วิจกฺขโณ สนฺตุสิโต มุตีมา   
                 ส ฺชานมาโน น มุสา ภเณยฺย    
                 ปรูปฆาตาย น เจตเยยฺย    
                 เวภูติก ปสุณ โน กเรยฺย   
                 สณฺห ฺจ วาจ สขิล ภเณยฺย   
                 สคารโว สปฺปติสฺโส วินีโต    
                 อปาปโก อธิสีเล วิสุทฺโธ   
                 โส มาตร ปตร ฺจาป ชนฺตุ   
                 ธมฺเมน โปเสติ อริยวุตฺติ    
                 ม ฺเ โส มาตาปตูน หิ การณา    
                 โภคานิ ปริเยสติ น อตฺตเหตุ    
                 มาตาปตูน ฺจ โย อจฺจเยน    
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                 เนกฺขมฺมโปโณ จริสฺสติ พฺรหฺมจริย   
                 อุชู อวงฺโก อสโ อมาโย    
                 น เลสกปฺเปน จ โวหเรยฺย    
                 โส ตาทิโส สกุตกมฺมการี    
                 ธมฺเม  ิโต กินติฺ ลเภถ ทุกฺข   
                 ตการณา ๑ ปาตุกโตมฺหิ อตฺตนา   
                 ตสฺมา จ ม ปสสฺถ วาณิชา เส    
                 อ ฺตฺร เต น หิ ภสฺมิ ภเวถ    
                 อทฺธากุลา ๒ วิปฺปนฏา อร ฺเ    
                 ต ขิปฺปมาเนน ลหุ ปเรน    
                 สโุข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโมติ ฯ    
                 กนิฺนาม โส กิ ฺจ กโรติ กมฺม    
                 กึ นามเธยฺย กึ ปน ตสฺส โคตฺต    
                 มยมฺป ม ทฏ ุกามมฺห ยกฺข    
                 ยสฺสานุกมฺปาย อิธาคโตสิ   
                 ลาภา หิ ตสฺส ยสฺส ตุว ปเหสีติ ฯ   
                 โย กปฺปโก สมฺภวนามเธยฺโย    
                 อุปาสโก โกจฺฉภณฺฑูปชีวี   
                 ชานาถ น ตุมฺหาก เปสิโย โส   
#๑ ยุ. การุณา ฯ  ๒ ย.ุ อนฺธากุลา ฯ    
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                 มา จ โข น หีฬิตฺถ สุเปสโล โสติ ฯ   
                 ชานามเส ย ตฺว วเทสิ ยกฺข    
                 น โข ต ชานามเส เอทิโสติ    
                 มยมฺป น ปูชยสิฺสาม ยกฺข   
                 สตฺุวาน ตุยฺห วจน อุฬารนฺติ ฯ   
                 เย เกจิมสฺมึ สพฺเพ มนุสฺสา    
                 ทหรา มหนฺตา อถ วาป มชฌฺิมา   
                 สพฺเพว เต อาลภนฺตุ วิมาน   
                 ปสฺสนฺตุ ปุ ฺาน ผล กทริยาติ ฯ    
                 เต ตตฺถ สพฺเพว อห ปุเรติ   
                 ต กปฺปก ตตฺถ ปุรกฺขิตฺวา    
                สพฺเพว เต อาลภึสุ ๑ วิมาน   
                 มสกฺกสาร วิย วาสวสฺส   
                 เต ตตฺถ สพฺเพว อห ปุเรติ   
                 อุปาสกตฺต ปฏิเทสยึสุ ๒    
                 ปาณาติปาตา วิรตา อเหสุ    
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยึส ุ   
                 อมชฺชปา โน จ มุสา ภณึสุ   
                 สเกน ทาเรน อเหสุ ตุฏา   
#๑ ยุ. อาลมฺพึสุ ฯ  ๒ โป. ย.ุ ปฏิเทสยิตฺวา ฯ    
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                 เต ตตฺถ สพฺเพว อห ปุเรติ   
                 อุปาสกตฺต ปฏิเทสยิตฺวา   
                 ปกฺกามิ สตฺถา อนุโมทมาโน    
                 ยกฺขิทฺธิยา อนุมโต ปุนปฺปนุ    
                 คนฺตฺวาน เต สินฺธุโสวีรภูมึ   
                 ธนตฺถิกา อุทฺทย ปตฺถยานา   
                 ยถา ปโยคา ปริปุณฺณลาภา    
                 ปจฺจาคมม ปาตลิปุตฺตมกฺขต   
                 คนฺตฺวาน เต ส ฆร โสตฺถิวนฺโต    
                 ปตฺุเตหิ ทาเรหิ สมงฺคิภูตา    
                 อานนฺทจิตฺตา สุมนา ปตีตา    
                 อกสุ เสริสฺส มห อุฬาร    
                 เสริสฺสก ปริเวณ มาปยึสุ   
                 เอตาทิสา สปฺปุริสาน เสวนา   
                 มหิทฺธิยา ธมฺมคุณาน เสวนา   
                 เอกสฺส อตฺถาย อุปาสกสฺส   
                 สพฺเพว สตฺตา สุขิตา อเหสุนฺติ ฯ   
                 เสริสฺสกวิมาน ทสม ฯ   
         [๘๕] ๑๑ อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน    
                 สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ     
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                 กฏูาคารา สตฺตสตา อุฬารา   
                 เวฬุริยตฺถมฺภา รุจิรตฺถตา สุภา    
                 ตตฺถจฺฉสิ ปวสิ ขาทสิ จ   
                 ทพฺิพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู   
                 ทพฺิพา รสา กามคุเณตฺถ ป ฺจ    
                 นาริโย จ นจฺจนฺติ สุวณฺณฉนฺนา   
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทว มหานุภาว    
                 มนุสฺสภูโต กมิกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาโว   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน     โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต   
          ป ฺห ปุฏโ วิยากาสิ       ยสฺส กมฺมสฺสิท ผล    
                 ทนฺุนิกฺขิตฺต มาล สุนิกฺขิปตฺวา    
                 ปติฏเปตฺวา สุคตสฺส ถูเป   
                 มหิทฺธิโก จมฺหิ มหานุภาโว   
                 ทพฺิเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต    
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      เตน เม อิธมิชฺฌติ    
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เม โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา    
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                 เตนมฺหิ เอว ฺชลิตานุภาโว    
                 วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
                 สนุิกฺขิตฺตวิมาน เอกาทสม ฯ    
                       อุทฺทาน    
         เทฺว ทลิทฺทา เทฺว วิหารา    ภฏโก โคปาลกณฺโก    
         อเนกวณฺณมฏกุณฺฑลี         เสรสิฺสโก สุนิกขิฺตฺต    
         ปุริสาน สตฺตโม วคฺโคติ ฯ   
                   ภาณวาร จตุตฺถ ฯ   
                _______________________    
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                 สตฺุตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส    
                      เปตวตฺถุ   
                      __________    
           นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
        [๘๖] ๑ เขตฺตูปมา อรหนฺโต        ทายกา กสฺสกูปมา   
          พีชูปม เทยฺยธมฺม          เอตฺโต ๑ นิพฺพตฺตเต ผล   
          เอต พีช ๒ กสิเขตฺต      เปตาน ทายกสฺส จ   
          ต เปตา ปริภุ ฺชนฺติ        ทาตา ปุ ฺเน วฑฺฒติ    
          อิเธว กุสล กตฺวา         เปเต จ ปฏิปูชิย    
          สคฺค ฺจ กมติ าน         กมฺม กตฺวาน ภทฺทกนฺติ ฯ   
                เขตฺตูปมาเปตวตฺถุ ปม ฯ   
        [๘๗] ๒ กาโย เต สพฺพโส วณฺโณ    สพฺพา โอภาสเต ทิสา   
          มุข เต สูกรสฺเสว         ก ึกมฺมมกรา ๓ ปุเรติ ๔ ฯ   
          กาเยน ส ฺโต อาสึ       วาจายาสึ อส ฺโต   
          เตน เมตาทิโส วณฺโณ      ยถา ปสฺสสิ นารท    
          ตนฺตฺยาห นารท พฺรูมิ       สาม ทิฏมิทนฺตยา   
#๑ ยุ. โอโฆ ฯ  ๒ ย.ุ โอฆพีช ฯ  ๓ ม. ยุ. กมฺมมการี ฯ  ๔ ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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          มากาสิ มุขสา ปาป        มา โข สูกรมุโข อหูติ ฯ    
                  สกูรเปตวตฺถุ ทุติย ฯ    
          [๘๘] ๓ ทิพฺพ สุภ ธาเรสิ วณฺณธาตุ   
                 เวหายส ติฏสิ อนฺตลิกฺเข    
                 มขุ ฺจ เต กิมิโย ปูติคนฺธ    
                 ขาทนฺติ กึ กมมฺมกาสิ ปุพฺเพติ ๑ ฯ    
                 สมโณ อห ปาโป ๒ ทุกฺขวาโจ    
                 ตปสฺสิรูโป มขุสา อส ฺโต    
                 ลทฺธา จ เม ตปสา วณฺณธาตุ    
                 มขุ ฺจ เม เปสุนิเยน ปูติ ฯ    
                 ตยิท ตยา นารท สาม ทิฏ    
                 อนุกมฺปกา เย กุสลา วเทยฺยุ    
                 มา เปสุน มา จ มุสา อภาณิ   
                 ยกโฺข ตุว โหหิสิ กามกามีติ ฯ   
                 ปติูมุขเปตฺวตฺถุ ตติย ฯ    
        [๘๙] ๔ ยงฺกิ ฺจารมฺมณ กตฺวา       ทชฺชา ทานมมจฺฉรี   
          ปุพฺเพ เปเตว ๓ อารพฺภ   อถ วา วตฺถุเทวตา    
          จตฺตาโร ว ๔ มหาราเช   โลกปาเล ยสสฺสิโน ๕   
          กุเวร ธตรฏ ฺจ          วิรูปกฺข ๖ วิรูฬฺหก   
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ปาโปติ ทุฏวาโจ ฯ สี. ปาโป ทฏุวาโจ ฯ    
#๓ ม. เปเต จ ฯ  ๔ ม. ย.ุ จ ฯ  ๕ ย.ุ ยสสฺสิเน ฯ  ๖ ย.ุ วิรูปกฺข ฺจ ฯ     
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          เต เจว ๑ ปูชิตา โหนฺติ   ทายกา จ อนิปฺผลา ฯ   
          น หิ รณฺุณ วา โสโก วา    ยาว ฺา ปริเทวนา   
          น ต เปตสฺส อตฺถาย       เอว ติฏนฺติ าตโย ๒ ฯ   
          อย ฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา    สงฺฆมฺหิ สุปฺปติฏ ิตา    
          ทีฆรตฺต หิตายสฺส          านโส อุปกปฺปตีติ ฯ   
                 ปฏธีตลิกเปตวตฺถุ จตุตฺถ ฯ   
        [๙๐] ๕ ติโรกุฑฺเฑสุ ๓ ติฏนฺติ     สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ จ   
          ทฺวารพาหาสุ ติฏนฺติ       อาคนฺตฺวาน สก ฆร ฯ   
          ปหูเต อนฺนปานมฺหิ         ขชฺชโภชฺเช อุปฏ ิเต   
          น เตส โกจิ สรติ         สตฺตาน กมฺมปจฺจยา ฯ    
          เอว ททนฺติ าตีน         เย โหนติฺ อนุกมฺปกา   
          สุจึ ปณีต กาเลน          กปฺปย ปานโภชน   
          อิท โว าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
          เต จ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา     าติเปตา สมาคตา   
          ปหูเต อนฺนปานมฺหิ         สกฺกจฺจ อนุโมทเร    
          จิร ชีวนฺตุ โน าตี        เยส เหตุ ลภามเส   
          อมฺหาก ฺจ กตา ปูชา       ทายกา จ อนิปฺผลา ฯ    
          น หิ ตตฺถ กสิ อตฺถ ิ       โครกฺเขตฺถ น วิชฺชติ    
          วณิชชฺา ตาทิสี นตฺถิ        หิร ฺเน กยากย ฯ    
#๑ ยุ. ตเมว ฯ  ๒ ม. าตกา ฯ  ๓ ม. ติโรกุฏเฏส ุฯ    
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          อิโต ทนิฺเนน ยาเปนฺติ      เปตา กาลกตา ตหึ   
          อุนฺนเม ๑ อุทก วุฏ      ยถา นนิฺน ปวตฺตติ    
          เอวเมว อิโต ทินฺน        เปตาน อุปกปฺปติ ฯ   
          ยถา วาริวหา ปูรา        ปริปูเรนติฺ สาคร    
          เอวเมว อิโต ทินฺน        เปตาน อุปกปฺปติ ฯ   
          อทาสิ เม อกาสิ เม       าติมิตฺตา สขา จ เม    
          เปตาน ทกฺขิณ ทชฺชา       ปุพฺเพ กตมนุสฺสร   
          น หิ รณฺุณ วา โสโก วา    ยาว ฺา ปริเทวนา   
          น ต เปตสฺส ๒ อตฺถาย    เอว ติฏนฺติ าตโย ฯ    
          อย ฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา    สงฺฆมฺหิ สุปฺปติฏ ิตา    
          ทีฆรตฺต หิตายสฺส          านโส อุปกปฺปติ ฯ   
                 โส าติธมฺโม จ อย นิทสฺสโิต    
                เปตาน ปูชา จ กตา อุฬารา   
                 พล ฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน   
                 ตุเมฺหหิ ปุ ฺ ปสุต อนปฺปกนฺติ ฯ    
                ติโรกุฑฺฑเปตวตฺถุ ป ฺจม ฯ   
        [๙๑] ๖ นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ        ทุคฺคนฺธา ปูติ วายสิ   
          มกฺขิกาหิ ปริกิณฺณา         กา น ุตฺว อิธ ติฏสีติ ฯ   
          อห ภทนฺเต เปตีมฺหิ        ทุคฺคตา ยมโลกิกา    
#๑ มงฺคลตฺถทีปนิยา อุนฺนเตติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ยุ. เปตานมตฺถาย ฯ    
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          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตา ๑    
          กาเลน ป ฺจ ปุตฺตานิ       สาย ป ฺจ ปุนาปเร    
          วิชายตฺิวาน ขาทามิ        เตป น โหนฺติ เม อล ฯ   
          ปริฑยหฺติ ธูมายติ          ขุทาย หทย มม   
          ปานีย น ลเภ ปาตุ        ปสฺส ม พฺยสน คตนฺติ ฯ   
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         ปุตฺตมสานิ ขาทสีติ ฯ    
          สปตี เม คพฺภินี อาสิ       ตสฺสา ปาป อเจตยึ   
          สาห ปทุฏมนสา          อกร ึคพฺภปาตน ฯ    
          ตสฺสา เทฺวมาสิโก คพฺโภ    โลหิต ฺเว ปคฺฆริ    
          ตทสฺสา มาตา กุปตา       มยฺห าตี สมานยิ   
          สปถ ฺจ ม อกาเรสิ        ปริภาสาปยิ จ ม ฯ   
          สาห โฆร ฺจ สปถ         มุสาวาท อภาสิย ๒   
          ปุตฺตมสานิ ขาทามิ         สเจต ปกต ๓ มยา ฯ   
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         มุสาวาทสฺส จูภย    
          ปุตฺตมสานิ ขาทามิ         ปุพฺพโลหิตมกฺขิตาติ ๔ ฯ    
               ป ฺจปุตฺตขาทิกเปตวตฺถุ ๕ ฉฏ ฯ   
        [๙๒] ๗ นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ        ทุคฺคนฺธา ปูติ วายติ   
#๑ ยุ. คตาติ ฯ  ๒ ย.ุ อภาสิสฺส ฯ  ๓ ย.ุ สปถ ฺจ กต ฯ  ๔ ยุ. ...กาติ ฯ   
#๕ ม. ป ฺจปุตฺตขาทเปติวตฺถุ ฯ     
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          มกฺขิกาหิ ปริกิณฺณา         กา น ุตฺว อิธ ติฏสีติ ฯ   
          อห ภทนฺเต เปตีมฺหิ        ทุคฺคตา ยมโลกิกา    
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลกมิโต คตา   
          กาเลน สตฺต ปุตฺตานิ       สาย สตฺต ปุนาปเร    
          วิชายตฺิวาน ขาทามิ        เตป น โหนฺติ เม อล ฯ   
          ปริฑยหฺติ ธูมายติ          ขุทาย หทย มม   
          นิพฺพุตึ นาธิคจฺฉามิ         อคฺคิทฑฺเฒว ๑ อาตเปติ ฯ    
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         ปุตฺตมสานิ ขาทสีติ ฯ    
          อหุ มยฺห ทุเว ปุตฺตา       อุโภ สมฺปตฺตโยพฺพนา    
          สาห ปุตฺตพลูเปตา         สามิก อติม ฺ ิสฺส ๒ ฯ   
          ตโต เม สามิโก กทฺุโธ     สปติม ฺมานยิ ๓    
          สา จ คพฺภ อลภิตฺถ        ตสฺสา ปาป อเจตยึ    
          สาห ปทุฏมนสา          อกร ึคพฺภปาตน ฯ    
          ตสฺสา เตมาสิโก คพฺโภ     ปุพฺพโลหิตโก ๔ ปติ   
          ตทสฺสา มาตา กุปตา       มยฺห าตี สมานยิ   
          สปถ ฺจ ม อกาเรสิ        ปริภาสาปยิ จ ม ฯ   
          สาห โฆร ฺจ สปถ         มุสาวาท ฺจ ๕ ภาสิสฺส    
          ปุตฺตมสานิ ขาทามิ         สเจต ปกต มยา ฯ    
#๑ ม. อคฺคิทฑฺฒาว ฯ  ๒ ยุ. อติม ฺสึ ฯ  ๓ ม. สปตฺตึ มยฺหมานยิ ฯ    
#๔ สี. ย.ุ ปูติโลหิตโก ฯ  ๕ ม. มุสาวาท อภาสิส ฯ     
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          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         มุสาวาทสฺส จูภย    
          ปุตฺตมสานิ ขาทามิ         ปุพฺพโลหิตมกฺขิตาติ ฯ   
                 สตฺตปุตฺตขาทิกเปตวตฺถุ สตฺตม ฯ   
        [๙๓] ๘ กินฺนุ อุมฺมตฺตรูโปว         ลายิตฺวา หริต ติณ   
          ขาท ขาทาติ ลปสิ         คตสตฺต ชรคฺคว ฯ    
          น หิ อนฺเนน ปาเนน       มโต โคโณ สมุฏเห    
          ตฺวป ๑ พาโล จ ทมฺุเมโธ  ยถา อ ฺโ ๒ จ ทุมฺมตีติ ฯ    
          อิเม ปาทา อิท สีส        อย กาโย สวาลธิ   
          เนตฺตา ตเถว ติฏนฺติ      อย โคโณ สมุฏเห   
          นยฺยกสฺส หตฺถปาทา        กาโย สีส ฺจ ทิสฺสติ   
          รุท มตฺติกถูปสฺมึ           นน ุตฺว ฺเว ทุมฺมตีติ ฯ    
          อาทิตฺต วต ม สนฺต        ฆตสิตฺตว ปาวก    
          วารินา วิย โอสิ ฺจ        สพฺพ นพฺิพาปเย ทร ฯ   
          อพฺพูฬฺห วต เม สลฺล       โสก หทยนิสฺสิต   
          โย เม โสกปเรตสฺส       ปตุโสก อปานุทิ    
          สฺวาห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺมึ ๔   สติีภูโตสฺมิ นิพฺพุโต    
          น โสจามิ น โรทามิ       ตว สุตฺวาน มาณว ฯ    
          เอว กโรนฺติ สปฺป ฺา      เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
          นิวตฺตยนฺติ ๕ โสกมฺหา     สุชาโต ปตร ยถาติ ฯ    
                  โคณเปตวตฺถุ อฏม ฯ   
#๑ ยุ. ตฺวสิ ฯ  ๒ ม. ต ฺโว ฯ ยุ. ต ฺเว ฯ   ๓ ม. อพฺพหี ฯ    
#๔ ม. อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺม ิฯ  ๕ ยุ. วินวิตฺตยนฺติ ฯ    
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          [๙๔] ๙ คูถ ฺจ มุตฺต รุธิร ฺจ ๑ ปุพฺพ    
                 ปริภุ ฺชติ กิสสฺ อย วิปาโก   
                 อย นุ ก ึกมฺมมกาสิ นารี    
                 ยา สพฺพทา โลหิตปุพฺพภกฺขา   
                 นวานิ วตฺถานิ สุภานิ เจวื   
                 มทุูนิ สุทฺธานิ จ โลมสานิ   
                 ทนิฺนานิ มิสฺสา กิฏกา ภวนติฺ    
                 อย นุ ก ึกมฺมมกาสิ นารีติ ฯ    
                 ภริยา มเมสา อหุ ภทนฺเต    
                 อทายิกา มจฺฉรินี กทริยา   
                 สา ม ททนฺต สมณพฺราหฺมณาน   
                 อกฺโกสติ ปริภาสติ จ   
                 คูถ ฺจ มุตฺต รุธิร ฺจ ๑ ปุพฺพ    
                 ปริภุ ฺช ตฺว อสุจึ สพฺพกาล ฯ    
                 เอต เต ปรโลกสฺมึ โหตุ    
                 วตฺถา จ เต กิฏกา ๒ ภวนฺตุ    
                 เอตาทิส ทุจฺจริต จริตฺวา    
                 อิธาคตา จิรรตฺตาย ขาทตีติ ฯ   
                 มหาเปสการเปตวตฺถุ นวม ฯ    
#๑ ม. รุหิร ฺจ ฯ  ๒ ม. กฏิกสมา ฯ    
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        [๙๕] ๑๐ กา น ุอนฺโตวิมานสฺมึ       ติฏนฺตี นปูนิกฺขมิ    
          อุปนิกขฺมสฺสุ ภทฺเท         ปสฺสามิ ๑ ต มหิทฺธิกนฺติ ๒ ฯ    
          อฏฏิยามิ หรายามิ         นคฺคา นิกฺขมิตุ พหิ    
          เกเสหมฺหิ ปฏิจฺฉนฺนา       ปุ ฺ เม อปฺปก กตนฺติ ฯ   
          หนฺทตฺุตรีย ทามิ ๓ เต     อิม ทุสฺส นิวาสย   
          อิม ทุสฺส นิวาเสตฺวา       พหิ ๔ นิกฺขม โสภเณ   
          อุปนิกขฺมสฺสุ ภทฺเท         ปสฺสามิ ต มหิทฺธิกนฺติ ๒ ฯ   
          หตฺเถน หตฺเถ เต ทนิฺน     น มยหฺ อุปกปฺปติ   
          เอเสตฺถุปาสโก สทโฺธ      สมฺมา สมฺพุทฺธสาวโก   
          เอต อจฺฉาทยิตฺวาน        มม ทกขิฺณมาทิส   
          ตถาห ๕ สุขิตา เหสฺส     สพฺพกามสมิทฺธินีติ ฯ    
          ต ฺจ เต นหาปยิตฺวาน      วิลิมฺปตฺวาน วาณิชา    
          วตฺเถหจฺฉาทยิตฺวาน        ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสุ   
          สมนนฺตรานุทิฏเ          วิปาโก อุปปชชฺถ ๖   
          โภชนจฺฉาทนปานีย         ทกฺขิณาย อิท ผล   
          ตโต สทฺุธา สุจิวสนา       กาสิกุตฺตมธารินี   
          หสนฺตี วิมานา นิกฺขมิ       ทกฺขิณาย อิท ผลนฺติ ฯ   
          สุจิตฺตรูป รุจิร            วิมาน เต จ ภาสติ ๗   
          เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข        กิสฺส กมมฺสฺสิท ผลนฺติ ฯ   
#๑ ม. ปสฺสาม ฯ  ๒ ม. มหิฏ ิตนฺติ ฯ  ๓ ม. ททามิ ฯ  ๔ ม. เอหิ ฯ  ๕ ย.ุ ตทาห ฯ    
#๖ ม. อุทปชชฺถ ฯ  ๗ ม. ปภาสติ ฯ     
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          ภิกฺขุโน จรมานสฺส         โทณินมิฺมุชฺชนี ๑ อห   
          อทาสึ อุชุภูตสฺส           วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
          ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส       วิปาก ทีฆมนฺตร    
          อนุโภมิ วิมานสฺมึ          ต ฺจ ทานิ ปริตฺตก ฯ    
          อุทฺธ จตูหิ มาเสหิ         กาลกิริยา ภวิสฺสติ   
          เอกนฺต กฏก โฆร         นิรยูปปติสฺสห ๒   
          จตุกฺกณฺณ จตุทฺวาร         วิภตฺต ภาคโส มิต    
          อโยปาการปริยนฺต         อยสา ปฏิกุชชฺิต ฯ    
          ตสฺส อโยมยา ภูมิ         ชลิตา เตชสา ยุตฺตา    
          สมนฺตา โยชนสต          ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทา   
          ตตฺถาห ทีฆมทฺธาน         ทุกฺข เวทิสฺส ๓ เวทน_   
          ผล ฺจ ปาปกมฺมสฺส         ตสฺมา โสจามิท ๔ ภูตนฺติ ฯ   
                ขลาติยเปตวตฺถุ ๕ ทสม ฯ   
         [๙๖] ๑๑ ปุรโต จ ๖ เสเตน ปเลติ หตฺถินา    
                 มชฺเฌ ปน อสฺสตรีรเถน    
                 ปจฺฉา จ ก ฺา สิวิกาย นิยฺยาติ   
                โอภาสยนฺตี ทส สพฺพโต ทิสา ฯ   
                 ตุเมฺห ปน มุคฺครหตฺถปาณิโน    
                 รทุมฺมุขา ภินฺนปภินฺนคตฺตา    
#๑ ม. โทณินิมฺมชฺชน ึฯ  ยุ. โทณินิมมฺิ ฺชน ฯ  ๒ ม. นิรย ปปติสฺสห ฯ    
#๓ ม. เวทิสฺส ฯ  ๔ ม. โสจามห ภุสนฺติ ฯ  ๕ ม. ขลฺลาฏิยเปติวตฺกุ ฯ    
#๖ ม. ยุ. ว ฯ     
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                 มนุสฺสภูตา กิมกตฺถ ปาป   
                 เยน ฺม ฺสฺส ปวาถ โลหิต (อิติ) ฯ   
                 ปรุโต ว โย คจฺฉติ กุ ฺชเรน    
                 เสเตน นาเคน จตุกฺกเมน   
                 อมฺหาก ปุตฺโต อหุ โส ปเชฏโก ๑   
                 ทานานิ ทตฺวาน สุขึ ๒ ปโมทติ ฯ    
                 โย โส มชฺเฌ อสฺสตรีรเถน�     
                 จตุพฺภิ ยุตฺเตน สุวคฺคิเตน    
                 อมฺหาก ปุตฺโต อหุ มชฺฌโิม โส   
                 อมจฺฉรี ทานปติ ๓ วิโรจติ ฯ   
                 ยา สา [๔] ปจฺฉา สิวิกาย นิยฺยาติ   
                 นารี ๕ สป ฺา มิคมนฺทโลจนา   
                 อมฺหาก ธีตา อหุ สา กนิฏา ๖    
                 ภาคฑฺฒภาเคน สุขี ปโมทติ ฯ   
                 เอเต จ ทานานิ อทสุ ปุพฺเพ    
                 ปสนฺนจิตฺตา สมณพฺราหฺมณาน    
                 มย ปน มจฺฉรโิน อหุมฺหา ๗    
                 ปริภาสกา สมณพฺราหฺมณาน   
                 เอเต จ ทตฺวา ปริจารยนฺติ    
#๑ ม. เชฏโปโส ฯ ยุ. เชฏโก ฯ  ๒ ม. สุขี ฯ  ๓ ม. ทานวตี ฯ    
#๔ ม. จ ฯ  ๕ ยุ. ทาร ีฯ  ๖ ม. กนิฏ ิกา ฯ  ๗ ม. อหุมฺห ฯ    
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                 มย ฺจ สุสฺสาม นโฬว ทิตฺโตติ ๑ ฯ    
                 กึ ตุมฺหาก โภชน กึ สยน   
                 กถ ฺจ ยาเปถ สุปาปธมฺมิโน    
                 ปหูตโภเคสุ อนปฺปเกสุ    
                 สขุ วิราคาย ๒ ทุกฺขชฺช ปตฺตา ๓ ฯ   
          อ ฺม ฺ วธิตฺวาน         ปวาม ปุพฺพโลหิต   
          พหุ ปตฺวา น ทาตา โหม    นจฺฉาทิมฺหมฺหเส ๔ มย ฯ    
                 อิจฺเจว มจฺจา ปริเทวยนฺติ   
                 อทายิกา ๕ เปจฺจ ยมสฺส ายิโน   
                 เย เต วิริจฺจา ๖ อธิคมฺม โภเค    
                 น ภุ ฺชเร นาป กโรนฺติ ปุ ฺ ฯ   
                 เต ขุปฺปปาสุปคตา ปรตฺถ   
                 ปจฺฉา จิร ฌายิเร ๗ ฑยฺหมานา   
                 กมฺมานิ กตฺวาน ทุกฺขุทฺรยานิ ๘   
                 อนุโภนฺติ ทุกขฺ กฏกปฺผลานิ ฯ    
          อิตฺตร หิ ธนธ ฺ          อิตฺตร อิธ ชีวิต   
          อิตฺตร อิตฺตรโต ตฺวา      ทีป กยิราถ ปณฺฑิโต ฯ    
          เย เต เอว ปชานนฺติ      นรา ธมมฺสฺส โกวิทา    
          เต ทาเน นปฺปมชชฺนฺติ      สุตฺวา อรหต วโจติ ฯ   
                นาคเปตวตฺถุ เอกาทสม ฯ   
#๑ ม. ฉินฺโนติ ฯ  ๒. ม. วิราธาย ฯ  ๓ ม. ปตฺตาติ ฯ  ๔ ม. นจฺฉาทิมฺหเส ฯ   
#๕ ม. อทายกา ฯ  ๖ สี. วิทิตฺวา ฯ ม. วิทิจฺจ ฯ ยุ. วิวิจฺจา ฯ  ๗ ม. ฌายเร ฯ   
#๘ ม. ทุขุทฺรานิ ฯ ยุ. ทุกฺขนฺทฺริยานิ ฯ    
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 [๙๗] ๑๒ อุรโคว ตจ ชณฺิณ          หตฺิวา คจฺฉติ สนฺตนน    
          เอว สรีเร นิพฺโภเค       เปเต กาลกเต สติ    
          ฑยฺหมาโน น ชานาติ       าตีน ปริเทวิต   
          ตสฺมา เอต น โสจามิ ๑   คโต โส ตสฺส ยา คติ ๒   
          อนพฺภิโต ตโต อาคา       นานุ ฺาโต อิโต คโต    
          ยถาคโต ตถา คโต        ตตฺถ กา ปริเทวนา   
          ฑยฺหมาโน น ชานาติ       าตีน ปริเทวิต   
          ตสฺมา เอต น โรทามิ      คโต โส ตสฺส ยา คติ ๒ ฯ   
          สเจ โรเท กิสา อสฺส      ตตฺถ เม กึ ผล สิยา   
          าติมิตฺตสุหชฺชาน ๓       ภิยฺโย โน อรตี สิยา    
          ฑยฺหมาโน น ชานาติ       าตีน ปริเทวิต   
          ตสฺมา เอต น โรทามิ      คโต โส ตสฺส ยา คติ ๒ ฯ   
          ยถาป ทารโก จนฺท        คจฺฉนฺต อนุโรทติ   
          เอว สมฺปทเมเวต         โย เปต อนุโสจติ    
          ฑยฺหมาโน น ชานาติ       าตีน ปริเทวิต   
          ตสฺมา เอต น โรทามิ      คโต โส ตสฺส ยา คติ ๒ ฯ   
          ยถาป พฺรเหฺม อุทกุมฺโภ     ภินฺโน อปฺปฏิสนธฺิโย   
          เอว สมฺปทเมเวต         โย เปต อนุโสจติ    
          ฑยฺหมาโน น ชานาติ       าตีน ปริเทวิต   
#๑ ม. น โรทามิ ฯ  ๒ ย.ุ คตีติ ฯ  ๓ ยุ. าติมิตฺตา ... ฯ     
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          ตสฺมา เอต น โรทามิ      คโต โส ตสฺส ยา คตีติ ฯ    
                 อุรคเปตวตฺถุ ทฺวาทสม ฯ   
                       อุทฺทาน ๑   
          เขตฺตูปมา ๒ วณฺณา ทุเว   ธีตลีก ติโรกุฑฺฑ   
          ปุตฺตขาทิกา โคณคูถ        ปาสาท นาโครค ทฺวาทสา   
              เต วตฺถูนิ วคฺเค ปเม อุทฺทาน ๓ ฯ    
                   อุรควคฺโค ปโม ฯ    
        [๙๘] ๑ นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ        กีสา ธมนสิณฺ ิตา ๔    
          อุปฺผาสุฬิเก กีสิเก         กา นุ ตฺว อิธ ติฏสีติ ฯ   
          อห ภทนฺเต เปตีมฺหิ        ทุคฺคตา ยมโลกิกา    
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลกมิโต คตาติ ฯ   
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
                 อนุกฺกมฺปกา มยฺห นาเหสุ ภนฺเต    
                 ปตา มาตา จ อถ วาป าตกา   
                 เย ม นิโยเชยฺยุ ททาหิ ทาน   
                 ปสนฺนจิตฺตา สมณพฺราหฺมณาน ฯ    
                 อิโต อห วสฺสสตานิ ป ฺจ   
                 ย เอวรูปา วิจรามิ นคฺคา    
#๑ ตสฺสุทฺทาน ฯ   
#๒ ม.     เขตฺต จ สูกร ปูติ         ปฏ จาป ติโรกุฏฏ   
#         ป ฺจาป สตฺตปุตฺต ฺจ        โคณ เปสการก ฺจ    
#         ตถา ขลฺลาฏิย นาค        ทฺวาทส อุทค ฺเจวาติ ฯ   
#๓ ยุ. อิท อุทฺทาน น ทิสสฺติ ฯ  ๔ ม. ธมนิสนฺถตา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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                 ขุทาย ตณฺหาย จ ขชฺชมานา   
                 ปาปสฺส กมฺมสฺส ผล มเมท ฯ    
                 วนฺทามิ ต อยฺย ปสนฺนจิตฺตา   
                 อนุกมฺป ม วีร มหานุภาว   
                 ทตฺวา จ เม อาทิส ยาหิ ๑ กิ ฺจิ   
                 โมเจหิ ม ทุคฺคติยา ภทนฺเตติ ฯ    
        สาธูติ โส ตสฺสา ๒ ปฏสิุณิตฺวา   สารีปุตฺโต อนุกมฺปโก    
          ภิกฺขูน อาโลป ทตฺวา       ปาณิมตฺต ฺจ โจลก    
          ถาลกสฺส จ ปานีย         ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสิ    
          สมนนฺตรา อนุทิฏเ        วิปาโก อุปปชชฺถ ฯ    
          โภชนจฺฉาทนปานีย         ทกฺขิณาย อิท ผล   
          ตโต สทฺุธา สุจิวสนา       กาสิกุตฺตมธารินี   
          วิจิตฺตวตฺถาภรณา          สารีปุตฺต อุปสงฺกมิ ฯ   
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธี วิย ตารกา ฯ    
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาป ๓ เอว ชลิตานุภาวา    
#๑ ม. ย หิ ฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ม. เกนาสิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          อุปฺปณฺฑุกึ ๑ กิส ฉาต      นคฺคสมุฏิตจฺฉวึ ๒   
          มุน ิการุณิโก โลเก        ต ม อทกขิฺ ทุกฺขิต ๓   
          ภิกฺขูน อาโลป ทตฺวา       ปาณิมตฺต ฺจ โจลก    
          ถาลกสฺส จ ปานีย         มม ทกขิฺณมาทิส ิฯ   
          อาโลปสฺส ผล ปสฺส        ภตฺต วสฺสสต ทส    
          ภุ ฺชามิ กามกามินี         อเนกรสพฺย ฺชน ฯ    
          ปาณิมตฺตสฺส โจลสฺส        วิปาก ปสฺส ยาทิส   
          ยาวตา นนฺทราชสสฺ        วิชิตสฺมึ ปฏิจฺฉทา   
          ตโต พหุตรา ภนฺเต        วตฺถานิจฺฉาทนานิ เม    
          โกเสยฺยกมฺพลียานิ         โขมกปปฺาสิกานิ จ   
          วิปุลา จ มหคฺฆา จ        เตปากาเสว ลมฺพเร    
          สาห ต ปริทหามิ          ย ย หิ มนโส ปย   
           ถาลกสฺส จ ปานีย         วิปาก ปสฺส ยาทิส ฯ    
          คมฺภีรา จตุรสฺสา จ        โปกฺขร ฺา ๔ สุนิมฺมิตา   
          เสโตทกา สุปติตฺถา        สีตา อปฺปฏิคนฺธิยา    
          ปทุมปฺุปลส ฺฉนฺนา          วาริกิ ฺชกฺขปูริตา    
          สาห รมามิ กีฬามิ         โมทามิ อกุโตภยา    
          มุน ึการุณิก โลเก         ภนฺเต วนฺทิตุมาคตาติ ฯ    
                สสารโมจกเปตวตฺถุ ปม ฯ   
#๑ ยุ. อุปกณฑฺกึ ฯ  ๒ สี. อาปติตจฺฉวึ ฯ ม. นคฺค สมฺปติตจฺฉวึ ฯ ยุ. นคฺค    
#อปฺปฏิจฺฉวึ ฯ  ๓ ม. ทุคฺคต ฯ  ๔ ม. โปกฺขร ฺโ ฯ     
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        [๙๙] ๒ นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ        กีสา ธมนสิณฺ ิตา   
          อุปฺผาสุฬิเก กีสิเก         กา นุ ตฺว อิธ ติฏสีติ ฯ   
          อหนฺเต สกิยา มาตา       ปุพฺเพ อ ฺาสุ ชาตีสุ    
          อุปฺปนนฺา ปตฺติวิสย         ขุปฺปปาสา สมปฺปตา    
          ฉฑฺฑิต ขิปต เขฬ          สิงฺฆาณิก สิเลสุม   
          วส ฺจ ฑยฺหมานาน         วิชาตาน ฺจ โลหิต   
          วณิตาน ฺจ ๑ ย ฆาน      สีสจฺฉินฺน ฺจ ๒ โลหิต    
          ขุทาปเรตา ภุ ฺชามิ        อิตฺถีปุรสินิสฺสิต    
          ปุพฺพโลหิต ภกฺขามิ ๓      ปสูน มนุสฺสาน ฺจ    
          อเลณา จ อนคารา จ      นีลม ฺจปรายนา    
          เทหิ ปตฺุตก เม ทาน       ทตฺวา อุทฺทิสาหิ ๔ เม   
          อปฺเปว นาม มุ ฺเจยฺย      ปุพฺพโลหิตโภชนาติ ฯ   
          มาตุยา วจน สุตฺวา        อุปติสฺโสนุกมฺปโก    
          อามนฺตยิ โมคฺคลฺลาน       อนุรทฺุธ ฺจ กปฺปน   
          จตสฺโส กุฏโิย กตฺวา       สงฺเฆ จตุทฺทิเส อทา    
          กฏุิโย อนฺนปาน ฺจ         มาตุ ทกฺขิณมาทิสิ ฯ    
          สมนนฺตรานุทิฏเ          วิปาโก อุปปชชฺถ    
          โภชน ปานีย วตฺถ         ทกฺขิณาย อิท ผล   
          ตโต สทฺุธา สุจิวสนา       กาสิกุตฺตมธารินี   
          วิจิตฺตวตฺถาภรณา          โกลิต อุปสงฺกมิ ฯ   
#๑ ม. วณิกาน ฺจ ฯ  ๒ ม. ฆาน-สีสจฺฉินฺนาน โลหิต ฯ  ๓ สี. --โลหิตภกฺขาสฺมิ ฯ    
#๔ ม. อนฺวาทิสาหิ เม ฯ    
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          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธี วิย ตารกา    
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาป ๑ เอว ชลิตานุภาวา    
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          สารีปตฺุตสฺสาห มาตา       ปุพฺเพ อ ฺาสุ ชาตีสุ   
          อุปฺปนนฺา ปตฺติวิสย         ขุปฺปปาสา สมปฺปตา    
          ฉฑฺฑิต ขิปต เขฬ          สิงฺฆาณิก กิเลสุม   
          วส ฺจ ฑยฺหมานาน         วิชาตาน ฺจ โลหิต   
          วณิตาน ฺจ ย ฆาน         สีสจฺฉินฺน ฺจ โลหิต   
          ขุทาปเรตา ภุ ฺชิสฺส ๒     อิตฺถปีุริสนิสฺสิต    
          ปุพฺพโลหิต ภกฺขิสฺส         ปสูน มนุสฺสาน ฺจ    
          อเลณา จ อนคารา จ      นีลม ฺจปรายนา ฯ    
          สารีปตฺุตสฺส ทาเนน        โมทามิ อกุโตภยา    
          มุน ึการุณิก โลเก         ต ๓ ภนฺเต วนฺทิตุมาคตาติ ฯ    
              สารปีุตฺตตฺเถรสฺส มาตุเปติวตฺถุ ทุติย ฯ   
[๑๐๐] ๓ นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ กีสา ธมนิสณฺ ิตา   
#๑ ม. เกนาส ิฯ  ๒ ม. ภุ ฺชามิ ฯ  ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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          อุปฺผาสุฬิเก กีสิเก         กา นุ ตฺว อิธ ติฏสีติ ฯ   
          สาห มตฺตา ตุว ติสฺสา      สปตฺตี ๑ เต ปุเร อหุ    
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
          จณฺฑี จ ผรุสา จาสึ        อิสฺสุกี มจฺฉรี สา ๒-�     
          ตาห ทุรุตฺต วตฺวาน        เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
          สจฺจ ๓ อหป ชานามิ      ยถา ตฺว จณฺฑิกา อหุ    
          อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ      เกนาสิ ปสุกุฏ ิตา ๔ ฯ   
          สีส นหาตา ตุว อาสิ       สุจิวตฺถา อลงฺกตา   
          อห ฺจ โข [๕] อธิมตฺต    สมลงฺกตรา ๖ ตยา   
          ตสฺสา เม เปกฺขมานาย     สามิเกน สมนฺตยิ    
          ตโต เม อิสฺสา วิปุลา      โกโธ เม สมชายถ   
          ตโต ปสุ คเหตฺวาน        ปสุนา ต วิกีริห ๗   
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         เตนมฺหิ ปสุกุฏ ิตาติ ๔ ฯ   
          สจฺจ อหป ชานามิ         ปสุนา ม ตฺว โอกิร ิ  
          อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ      เกน ขชฺชาสิ กจฺฉุยาติ ฯ    
          เภสชชฺหารี อุภโย         วนนฺต อคมิมฺหเส    
          ตฺว จ เภสชฺชมาหาริ       อห ฺจ กปกจฺฉุโน   
          ตสฺสา ตฺยาชานมานาย      เสยฺย ตฺยาห สโมกิริ ๘   
#๑ ยุ. สปตี ฯ  ๒ ส.ี ส ี ฯ  ๓ สี. ยุ. สพฺพ ฯเปฯ  ๔ ม. ปสุกุนฺถิตาติ ฯ    
#[๕] สี. ย.ุ ต ฯ  ๖ ม. สมลงฺกตตรา ฯ  ๗ ม. ห ิโอกริึ ฯ  ๘ ม. สโมกิร ึฯ    
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          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         เตน ขชฺชามิ กจฺฉุยาติ ฯ   
          สจฺจ อหป ชานามิ         เสยฺย เม ตฺว สโมกิร ิ   
          อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ      เกนาสิ นคฺคิยา ตุวนฺติ ฯ   
          สหายาน สมโย อาสิ       าตีน สมิตึ อหุ   
          ตว ฺจ อามนฺติตา อาสิ      สสามี ๑ โน จ โข อห   
          ตสฺสา ตฺยาชานมานาย      ทุสฺส ตฺยาห อปานุทึ    
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         เตนมฺหิ นคฺคิยา อหนฺติ ฯ    
          สจฺจ อหป ชานามิ         ทุสฺส เม ตฺว อปานุทิ    
          อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ      เกนาสิ คูถคนฺธินีติ ฯ    
          ตว คนฺธ ฺจ มาล ฺจ        ปจฺจคฺฆ ฺจ วิเลปน    
          คูถกูเป อธาเรสึ ๒       ต ปาป ปกต มยา    
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         เตนมฺหิ คูถคนฺธินีติ ฯ    
          สจฺจ อหป ชานามิ         ต ปาป ปกต ตยา    
          อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ      เกนาสิ ทุคฺคตา ตุวนฺติ ฯ   
          อุภินฺน สมก อาสิ          ย เคเห วิชฺชเต ธน    
          สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ       ทีป นากาสิมตฺตโน   
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         เตนมฺหิ ทุคฺคตา อหนฺติ ฯ    
          ตเทว ม ตฺว อวจ         ปาปกมฺม นิเสวสิ    
          น หิ ปาเปหิ กมฺเมหิ       สุลภา โหสิ สุคฺคตึ ๓    
          วามโต ม ตฺว  ปจฺเจสิ     อโถป ม อุสฺสุยฺยติ ๔   
#๑ ม. สสามินี ฯ  ๒ สี. ยุ. อตาเรสึ ฯ  ๓ ม. โหติ สคฺุคตีติ ฯ  ๔ ม. อุสูยสิ ฯ     
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          ปสฺส ปาปาน กมฺมาน       วิปาโก โหติ ยาทิโส ฯ   
          เต ฆรทาสิโย ๑ อาสุ     ตาเนวาภรณานิเม   
          เต อ ฺเ ปริวาเรนฺติ      น โภคา โหนฺติ สสสฺตา   
          อิทานิ ภูตสฺส ปตา         อาปณา เคหเมหิติ   
          อปฺเปว เต ทเท กิ ฺจิ      มา สุ ตาว อิโต คตา ๒ ฯ    
          นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปามฺหิ       กีสา ธมนิสณฺ ิตา    
          โกปน เอต อิตฺถีน         มา ม ภูตปตาทฺทส ฯ   
        หนฺท ก ึ[๓] ตฺยาห ๔ ทมฺมิ   กึ วา จ เต ๕ กโรมห   
          เยน ตฺว สุขิตา อสฺส       สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ    
          จตฺตาโร ภิกฺขู สงฺฆโต      จตฺตาโร ปน ปุคฺคลา    
          อฏ ภิกฺขู โภชยิตฺวา       มม ทกฺขิณมาทิสิ    
          ตทาห สุขิตา เหสฺส        สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ    
          สาธูติ สา ปฏิสุตฺวา        โภชยิตฺวา อฏ ภิกฺขโว    
          วตฺเถหิจฺฉาทยิตฺวาน        ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสิ ฯ    
          สมนนฺตรานุทิฏเ          วิปาโก อุปปชชฺถ    
          โภชนจฺฉาทนปานีย         ทกฺขิณาย อิท ผล   
          ตโต สทฺุธา สุจิวสนา       กาสิกุตฺตมธารินี   
          วิจิตฺตวตฺถาภรณา          สปตฺตึ ๖ อุปสงฺกมิ ฯ    
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏติ เทวเต    
#๑ ม. เต ฆรา ตา จ ทาสิโย ฯ  ๒ ม. ยุ. อคา ฯ  ๓ ม. วา ฯ  ๔ ยุ. กนิฺตาห ฯ    
#๕ ม. ก ึวา เตธ ... ฯ  ๖ ย.ุ สปตึ ฯ     
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          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธี วิย ตารกา    
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต โภคา     เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ชลติานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          อห มตฺตา ตุว ติสฺสา       สปตฺตี เต ปุเร อหุ   
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตา   
          ตว ทาเนน ทินฺเนน ๑     โมทามิ อกุโตภยา ฯ    
          จิร ชีวาหิ ภคินิ           สห สพฺเพหิ าติภิ    
          อโสก วิรช าน          อาวาส วสวตฺตีน   
           อิธ ธมฺม จริตฺวาน         ทาน ทตฺวาน โสภเณ ฯ   
                 วิเนยฺย มจฺเฉรมล สมูล   
                 อนินฺทิตา สคฺคมุเปสิ ๒ านนฺติ ฯ   
                    มตฺตาเปติวตฺถุ ตติย ฯ   
 [๑๐๑] ๔ กาลี ทุพฺพณฺณรปูาสิ         ผรสุา ภีรุทสฺสนา   
          ปงฺคลาสิ กฬาราสิ         น ต ม ฺามิ มานุสินฺติ ฯ    
          อห นนฺทา นนฺทเสน        ภริยา เต ปุเร อหุ   
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
#๑ ม. ตว ทนิฺเนน ทาเนน ฯ  ๒ ม. สคฺคมุเปหิ ฯ     
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          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
          จณฺฑี จ ผรุสา จาสิ ๑     ตยิ จาสิ ๒ อคารวา   
          ตาห ทุรุตฺต วตฺวาน        เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
          หนฺทตฺุตรีย ททามิ เต       อิม ทสฺุส นิวาสย   
          อิม ทุสฺส นิวาเสตฺวา       เอหิ เนสฺสามิ ต ฆร    
          วตฺถ ฺจ อนฺนปาน ฺจ        ลจฺฉสิ ตฺว ฆร คตา    
          ปุตฺเต จ เต ปสฺสิสฺสสิ      สุณิสาเย ๓ จ ทกฺขสิ ฯ   
          หตฺเถน หตฺเถ เต ทนิฺน     น มยหฺ อุปกปฺปติ   
          ภิกฺขู จ สลีสมฺปนฺเน        วีตราเค พหุสฺสุเต    
          ตปฺเปหิ อนฺนปาเนน        มม ทกฺขิณมาทิสิ    
          ตทาห สุขิตา เหสฺส        สพฺพกามสมิทฺธินีติ ฯ    
        ตโต ๔ สาธูติ โส ปฏิสุณิตฺวา    ทาน วิปุลมากิริ   
          อนฺนปาน ขาทนีย          วตฺถ เสนาสนานิ จ    
          ฉตฺต คนฺธ ฺจ มาล ฺจ       วิวิธา จ ๕ อุปาหนา ฯ   
          ภิกฺขู จ สีลสมฺปนฺเน        วีตราเค พหุสฺสุเต    
          ตปฺเปตฺวา อนฺนปาเนน      ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสิ ฯ    
          สมนนฺตรานุทิฏเ          วิปาโก อุปปชชฺถ    
          โภชนจฺฉาทนปานีย         ทกฺขิณาย อิท ผล   
#๑ สี. จณฺฑี ผรุสวาจา จ ฯ ๒ ม. จาป ฯ ๓ ม. สุณิสาโย ฯ ย.ุ สูติสาเย ฯ   
#๔ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. วิวิธานิ ฯ     
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          ตโต สทฺุธา สุจิวสนา       กาสิกุตฺตมธารินี   
          วิจิตฺตวตฺถาภรณา          สามิก อุปสงฺกมิ ฯ   
          อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต    
          โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา     โอสธี วิย ตารกา    
          เกน เตตาทิโส วณฺโณ      เกน เต อิธมิชฺฌติ    
           อุปฺปชฺชนฺติ จ เต โภคา    เย เกจิ มนโส ปยา   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว    
                 มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                 เกนาสิ เอว ชลติานุภาวา   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ    
          อห นนฺทา นนฺทเสน        ภริยา เต ปุเร อหุ   
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตา   
          ตว ทนิฺเนน ทาเนน        โมทามิ อกุโตภยา ฯ    
          จิร ชีว คหปติ            สห สพฺเพหิ าติภิ    
          อโสก วิรช าน ๑       อาวาส วสวตฺตีน   
          อิธ ธมมฺ จริตฺวาน         ทาน ทตฺวา คหปติ ฯ    
                 วิเนยฺย มจฺเฉรลมล สมูล    
                 อนินฺทิโต สคฺคมุเปสิ ๒ านนฺติ ฯ   
                นนฺทาเปตวตฺถ ุจตุตฺถ ฯ    
#๑ ม. เขม ฯ    ๒ ม. สคฺคมุเปหิ ฯ     
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[๑๐๒] ๕ อลงฺกโต มฏกุณฺฑลี    
                        ฯเปฯ    
        (วิมานวตฺถุสฺมึ สตฺตมสฺส สุนิกฺขิตฺตวคฺคสฺส นวมวตฺถุสฺมึ ทฏพฺพ)    
                 มฏกุณฺฑลิเปตวตฺถุ ป ฺจม ฯ    
 [๑๐๓] ๖ อุฏเหิ กณฺห กึ ๑ เสสิ    โก อตฺโถ สุปเนน เต   
          โย จ ตุยฺห สโก ภาตา     หทย จกฺขุ ฺจ ทกฺขิณ   
          ตสฺส วาตา พลียนฺติ        ฆโฏ ชปฺปติ เกสวาติ ฯ   
          ตสฺส ต วจน สุตฺวา        โรหิเณยฺยสฺส เกสโว    
          ตรมานรูโป ๒ วุฏาสิ     ภาตุ โสเกน อทฺธโิตติ ฯ   
          ก ึนุ อุมฺมตฺตรูโปว         เกวล ทวฺารก อิม   
          สโส สโสติ ลปสิ          กีทิส สสมิจฺฉสิ   
          โสวณณฺมย มณิมย          โลหมย อถ รูปยมย   
          สงฺขสิลาปวาฬมย          การยิสสฺามิ เต สส    
          สนฺติ อ ฺเป สสกา        อร ฺวนโคจรา   
          เตป เต อานยิสฺสามิ       กีทิส สสมิจฺฉสีติ ฯ   
          นาห เม เต สเส อิจฺเฉ    เย สสา ปวีนิสฺสิตา ๓    
          จนฺทโต สสมิจฺฉามิ         ต เม โอหร เกสวาติ ฯ   
          โส นนู ๔ มธรุ าติ      ชีวิต วิชหิสฺสสิ    
          อปตฺถย ปตฺถยสิ           จนฺทโต สสมิจฺฉสีติ ฯ   
          เอว ฺเจ กณฺห ชานาสิ      ยถ ฺมนุสสาสิ   
#๑ ยุ. กเณฺห กึ ฯ  ๒ ยุ. วุฏายิ ฯ  ๓ ม. ปวิสฺสิตา ฯ  ๔ ย.ุ นนฺท ฯ    
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          กสฺมา ปุเร มต ปุตฺต       อชฺชาป ๑ มนุโสจสิ ฯ    
          น ต ๒ ลพฺภา มนุสฺเสน    อมนุสเฺสน วา ปน    
          ชาโต เม มามรี ปุตฺโต     กุโต ลพฺภา อลพฺภิย   
          น มนตฺา มูลเภสชฺชา       โอสเถหิ ธเนน วา   
          สกฺกา อานยิตุ กณฺห        ย เปตมนุโสจสิ ฯ   
          มหทฺธนา มหาโภคา        รฏวนฺโตป ขตฺติยา   
          ปหูตธนธ ฺาเส ๓        เตป โน อชรามรา ฯ    
          ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา   สุททฺา จณฺฑาลปุกฺกุสา   
          เอเต จ ฺเ จ ชาติยา     เตป โน อชรามรา ฯ    
          เย มนตฺ ปริวตฺเตนฺติ       ฉฬงฺค พฺรหฺมจินฺติต    
          เอเต จ ฺเ จ วิชฺชาย     เตป โน อชรามรา ฯ   
          อิสโย วาป เย สนฺตา      ส ฺตตฺตา ตปสฺสิโน    
          สรรี เตป กาเลน         วิชหนฺติ ตปสฺสิโน ฯ   
          ภาวิตตฺตา อรหนฺโต        กตกิจฺจา อนาสวา   
          นิกฺขิปนฺติ อิม เทห         ปุ ฺปาปปริกฺขยาติ ฯ   
          อาทิตฺต วต ม สนฺต        ฆตสิตฺตว ปาวก    
          วารินา วิย โอสิ ฺจ        สพฺพ นพฺิพาปเย ทร ฯ   
          อพฺพูฬฺหิ ๔ วต เม สลลฺ    โสก หทยนิสฺสิต   
          โย เม โสกปเรตสฺส       ปุตฺตโสก อปานุทิ   
#๑ ยุ. อชาป ฯ  ๒ ม. ย ฯ  ๓ ย.ุ ปหูตธนธ ฺาโส ฯ  ๔ ม. อพฺพหี ฯ     
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          สฺวาห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺมิ      สติีภูโตสฺมิ นิพฺพุ ฯ    
          น โสจามิ น โรทามิ       ตว สุตฺวาน ภาสิต ๑   
          เอว กโรนฺติ สปฺป ฺา      เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
          นิวตฺตยนฺติ ๒ โสกมฺหา     ฆโฏ เชฏว ภาตร   
          ยสฺส เอตาทิสา โหนฺติ      อมจฺจา ๓ ปริจาริกา    
          สุภาสิเตน อเนวนฺติ ๔     ฆโฏ เชฏว ภาตรนฺติ ฯ   
                   กณฺหเปตวตฺถุ ฉฏ ฯ    
 [๑๐๔] ๗ นคฺโค ทุพฺพณฺณรูโปสิ        กีโส ธมนิสณฺ ิโต   
          อุปฺผาสุลิโก กีสิโก         โก นุ ตฺว อสิ มาริสาติ ฯ    
          อห ภทนฺเต เปโตมฺหิ       ทุคฺคโต ยมโลกิโก   
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คโตติ ฯ   
          ก ึนุ กาเยน วาจาย       มนสา ทกฺุกฏ กต   
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คโตติ ฯ   
          นคร อตฺถิ ทสนฺนาน ๕     เอรกจฺฉนฺติ วิสฺสุต    
          ตตฺถ เสฏ ี ปุเร อาสึ      ธนปาโลติ ม วิทู ฯ    
          อสีติ สกฏวาหาน          หริ ฺสฺส อโหสิ เม    
          ปหูต เม ชาตรูป          มุตฺตาเวฬุริยา พหู ฯ   
          ตาว มหาธนสฺสาป ๖      น เม ทาตุ ปย อหุ   
#๑ ม. ภาติก ฯ  ๒ ย.ุ วินิวตฺตยติ ฯ  ๓ ยุ. อมจฺจปริจาริกา ฯ  ๔ ย.ุ อเนฺวสิ ฯ    
#๕ ม. ปณฺณาน ฯ  ๖ ยุ. มหทฺธนสฺสามิ ฯ     
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          ปทหตฺิวา ทฺวาร ภุ ฺชามิ ๑  มา ม ยาจนกาทฺทสุ ฯ    
          อสทฺโธ มจฺฉรี วาสึ ๒     กทรโิย ปริภาสโก    
          ททนฺตาน กโรนฺตาน        วารยิสฺส พหุชฺชน ๓ ฯ    
          วิปาโก นตฺถิ ทานสฺส       สยมสฺส กุโต ผล   
          โปกฺขร ฺโทปานานิ        อารามานิ จ โรปเต   
          ปปาโย จ วินาเสสึ        ทุคฺเค สงฺกมนานิ จ ฯ   
          สฺวาห อกตกลฺยาโณ        กตปาโป ตโต จุโต   
          อุปฺปนโฺน ปตฺติวิสย ๔      ขุปฺปปาสสมปฺปโต    
          ป ฺจป ฺาสวสฺสานิ         ตโต กาลกโต อห ฯ   
          นาภิชานามิ ภุตฺต วา       ปต วา ปน ปานิย   
          โย สยโม โส วินาโส      โย วินาโส โส สยโม   
          เปตา หิ กิร ชานนติฺ       โย ๕ สยโม โส วินาโส ฯ    
          อห ปุเร สยมิสฺส          นาทาสึ พหุเก ธเน   
          สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ       ทีป นากาสิมตฺตโน ฯ   
          สฺวาห ปจฺฉานุตปฺปามิ       อตฺตกมฺมผลูปโค   
          อุทฺธ จตูหิ มาเสหิ         กาลกิริยา ภวิสฺสติ ฯ   
          เอกนฺต กฏก โฆร         นิรย ปปติสฺสห   
           จตุกฺกณฺณ จตุทฺวาร         วิภตฺต ภาคโส มิต    
          อโยปาการปริยนฺต         อยสา ปฏิกุชชฺิต ฯ    
#๑ ม. ภุ ฺชึ ฯ  ๒ ม. จาสึ ฯ  ๓ ม. พหูชเน ฯ  ๔ ยุ. เปตวิสย ฯ  ๕ ยุ. โส ฯ    
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          ตสฺส อโยมยา ภูมิ         ชลิตา เตชสา ยุตฺตา    
          สมนฺตา โยชนสต          ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทา ฯ   
          ตตฺถาห ทีฆมทฺธาน         ทุกฺข เวทิสฺส เวทน    
          ผล ปาปสฺส กมฺมสสฺ        ตสฺมา โสจามห ภุส ฯ   
          ต โว วทามิ ภทฺท ๑ โว   ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา    
          มา กตฺถ ปาปก กมฺม       อาวึ ๒ วา ยทิ วา รโห ฯ    
          สเจ ต ปาปก กมฺม        กริสฺสถ กโรถ วา    
          น โว ทุกฺขา ปมุตฺตตฺถิ ๓   อุปจฺฉาป ปลายิต ๔   
          มตฺเตยฺยา โหถ เปตฺเตยฺยา  กุเล เชฏาปจายิกา   
          สาม ฺา โหถ พฺรหฺม ฺา    เอว สคฺค คมิสฺสถาติ ฯ    
                 น ๕ อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ   
                 น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส   
                 น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส    
                 ยตฺรฏ ิโต มุ ฺเจยฺย ปาปกมฺมาติ ฯ   
                ธนปาลเปตวตฺถุ สตฺตม ฯ   
         [๑๐๕] ๘ นคฺโค กีโส ปพฺพชิโตสิ ภนฺเต   
                 รตฺตึ กุหึ คจฺฉสิ กิสฺส เหตุ    
                 อาจิกฺข เม ต อป สกฺกุเณมุ   
                 สพฺเพน วิตฺต ปฏิปาทเย ตุวนฺติ ฯ    
#๑ ม. ภทฺทนฺเต ฯ  ๒ ม. อาวิ ฯ  ๓ ม. ปมุตฺยตฺถิ ฯ  ๔ ม. อุปจฺจาป ปลายต ฯ    
#๕ ม. น อนฺตลิกฺเข ฯเปฯ ปาปกมฺมาตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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                 พาราณสินคร ทูรฆุฏ   
                 ตตฺถาห คหปติ อฑฺฒโก อหุ ๑ ทินฺโน    
                 อทาตา เคธิตมโน อามิสสฺมึ    
                 ทสฺุสีเลฺยน ยมวิสยมฺหิ ปตฺโต ฯ    
                 โส สูจิกาย กิลมิโต เตหิ เตเนว   
                 าตีสุ ยามิ อามิสกิ ฺจิเหตุ ๒    
                 อทานสีลา น จ สทฺทหนฺติ    
                 ทาน ผล โหติ ปรมฺหิ โลเก ฯ   
                 ธตีา จ มยฺห ลปเต อภิกฺขณ    
                 ทสฺสามิ ทาน ปตุนฺน ปตามหาน   
                 อุปฏ ิต ๓ ปรวิิสยนฺติ พฺราหฺมณา    
                 ยามิห อนฺธกาวินฺท ภุตฺตุ ๔ ฯ   
                 ตมโวจ ราชา ตวมนุภวิยาน ๕ ตมฺป   
                 เอยฺยาสิ ขิปฺป อหมฺป กรสิสฺ ปูช    
                 อาจิกฺข เม ต ยทิ อตฺถิ เหตุ    
                 สทฺธายิต เหตุวโจ ๖ สุโณม ฯ    
                 ตถาติ วตฺวา อคมาสิ ตตฺถ   
                 ภุ ฺชึสุ ภตฺต น ปทกฺขิณารหา    
#๑ ม. ย.ุ ทโีน ฯ  ๒ ม. อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ ฯ  ๓ ม. ตมุปกฺขต ฯ    
#๔ ม. โภตฺตุนฺตีติ ฯ ๕ ม. ตวนฺติ นตฺถิ ฯ  ๖ ยุ. เหตุวเห ฯ     
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                 ปจฺฉา ๑ คมี ราชคห ปุนาปร   
                 ปาตุรโหสิ ปุรโต ชนาธิปสสฺ ฯ   
                 ทสิฺวาน เปต ปุนเทว ๒ อาคต    
                 ราชา อโวจ อหป กึ ททามิ    
                 อาจิกฺข เม ต ยทิ อตฺถิ เหตุ    
                 เยน ตุว จิรตร ปณิโต สิยา ฯ   
                 พุทฺธ ฺจ สงฺฆ ปริวิสิยาน ราช   
                 อนฺเนน ปาเนนป จีวเรน   
                 ต ทกฺขิณ อาทิส เม หิตาย   
                 เอว อห จิรตร ปณิโต สิยา ฯ   
                 ตโต จ ราชา นปิติตฺวา ตาวเทว ๓    
                 ทาน สหตฺถา อตุล ฺจ ทตฺวา ๔    
                 สงฺเฆ จ อาโรจยิ ปกตึ ๕ คตาคตสฺส    
                 เปตสฺส ปทกขิฺณ อาทิสิตฺถ ฯ   
                 โส ปูชิโต อติวิย โสภมาโน    
                 ปาตุรโหสิ ปุรโต ชนาธิปสสฺx    
                 ยกฺโขหมสฺมึ ปรมิทฺธิปตฺโต   
                 น มยฺห อิทฺธิสมสทิสา ๖ มนุสฺสา ฯ    
                 ปสฺสานุภาว อปริมิต มมยิท   
#๑ ม. ปจฺจา ฯ  ๒ ย.ุ ปุนเรว ฯ  ๓ ม. ตาวเท ฯ  ๔ ม. ททิตฺวา สงฺเฆ ฯ    
#๕ ม. อาโรเจสิ ปกต ฯ  ๖ ม. อตฺถ ิสมา สทิสา ฯ     
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                 ตยานุทิฏ อตุล ททิตฺวา สงฺเฆ   
                 สตปฺปโต สสต สทา พหูหิ    
                 ยามิ อห สุขิโต มนุสฺสเทวาติ ฯ    
                 จูฬเสฏ ีเปตวตฺถุ อฏม ฯ    
 [๑๐๖] ๙ ยสฺส อตฺถาย คจฺฉาม       กมโฺพช ธนหารกา   
          อย กามทโท ยกโฺข        อิม ยกขฺ นิยามเส   
          อิม ยกขฺ คเหตฺวาน        สาธุเกน ปสยฺห วา    
          ยาน อาโรปยิตฺวาน        ขิปฺป คจฺฉาม ทฺวารกนฺติ ฯ    
          ยสฺส รกฺุขสฺส ฉายาย       นิสีเทยฺย สเยยฺย วา    
          น ตสฺส สาข ภ ฺเชยฺย      มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโกติ ฯ   
          ยสฺส รกฺุขสฺส ฉายาย       นิสีเทยฺย สเยยฺย วา    
          ขนฺธมปฺ ตสฺส ฉินฺเทยฺย      อตฺโถ เจ ตาทิโส สิยาติ ฯ    
          ยสฺส รกฺุขสฺส ฉายาย       นิสีเทยฺย สเยยฺย วา    
          น ตสฺส ๑ ปตฺต ภินฺเทยฺย   มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโกติ ฯ   
          ยสฺส รกฺุขสฺส ฉายาย       นิสีเทยฺย สเยยฺย วา    
          สมลูป ต อพฺพุยฺห ๑       อตฺโถเปตาทิโส สิยาติ ฯ    
                 ยสฺเสกรตฺตึ หิ ๒ ฆเร วเสยฺย    
                 ยตฺถนฺนปาน ปุริโส ลเภถ   
                 น ตสฺส ปาป มนสาป เจตเย ๓   
#๑ ม. อพฺพุเห ฯ  ๒ ม. ป ฯ  ๓ ม. จินตฺเย ฯ    
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                 กต ฺ ุตา สปฺปุริเสหิ วณฺณิตา ฯ    
                 ยสฺเสกรตฺตึป ฆเร วเสยฺย    
                 อนฺเนน ปาเนน อุปฏ ิโต สิยา   
                 น ตสฺส ปาป มนสาป เจตเย ๑   
                 อทุพฺภปาณี ทหเต มิตฺตทุพฺภึ ฯ   
          โย ปพฺุเพ กตกลฺยาโณ      ปจฺฉา ปาเปน หึสติ   
          อลลฺปาณิหโต โปโส        น โส ภทฺรานิ ปสฺสตีติ ฯ    
                 โย ๒ อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสฺสติ    
                 สทฺุธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส   
                 ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป    
                 สขุุโม รโช ปติวาตว ขิตฺโตติ ๒ ฯ   
                 นาห เทเวน วา มนุสฺเสน วา   
                 อิสฺสริเยน วาห สุปฺปสยโฺห(   
                 ยกฺโขหมสฺมิ ปรมิทฺธิปตฺโต   
                 ทรูงฺคโม วณฺณพลูปปนฺโนติ ฯ    
          ปาณิ เต สพฺพโส วณฺโณ     ป ฺจธาโร มธุสฺสโว   
          นานารสา ปคฺฆรนฺติ        ม ฺเหนฺต ปุรินฺทท ฯ    
          นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ     นป สกฺโก ปรุินทฺโท    
          เปต องฺกุร ชานาหิ        โรรุวมฺหา ๓ อิธาคต ฯ   
#๑ ม. จินฺตเย ฯ  ๒ ม. โย อปฺปทุฏสฺส ฯเปฯ ขิตฺโตตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
#๓ สี. ยุ. เภรุวมฺหา ฯ    
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          กึสโีล กึสมาจาโร         โรรุวมฺห ิ๑ ปุเร ตฺว    
          เกน เต พฺรหฺมจริเยน      ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ ฯ   
          ตนฺตวาโย ปุเร อาสึ       โรรุวสฺม ึ๒ ตทา อห    
          สุกิจฺฉวุตฺติ กปโณ          น เม วิชฺชติ ทาตเว ฯ   
          นิเวสน ฺจ ๓ เม อาสิ     อสยหฺสฺส อุปนฺติเก    
          สทฺธสสฺ ทานปติโน         กตปุ ฺสฺส ลชฺชโิน ฯ    
          ตตฺถ ยาจนกา ยนฺติ        นานาโคตฺตา วณิพฺพกา   
          เต จ ม ตตฺถ ปุจฺฉนฺติ      อสยฺหสฺส นิเวสน ฯ   
          กตฺถ คจฺฉาม ๔ ภทฺท โว   ตตฺถ ๕ ทาน ปทียติ    
        เตสาห ๖ ปุฏโ ๗ อกฺขามิ  อสยฺหสฺส นิเวสน ฯ    
          ปคฺคยฺห ทกฺขิณ พาหุ        เอตฺถ คจฺฉถ ภทฺท โว   
          เอตฺถ ทาน ปทียติ [๘]    เตน ปาณิ กามทโท    
          เตน ปาณิ มธุสฺสโว        เตน เม พฺรหฺมจริเยน   
                              ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ ฯ    
          น กิร ตฺว อทา ทาน       สกปาณีหิ กสฺสจิ    
          ปรสฺส ทาน อนุโมทมาโน    ปาณึ ปคฺคยฺห ปาวทิ ฯ    
          เตน ปาณิ กามทโท        เตน ปาณิ มธุสฺสโว   
          เตน เม พฺรหฺมจริเยน      ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฌฺติ ฯ   
#๑ ม. โรรุวสฺมึ ฯ  ๒ ยุ. เภรุวสฺมึ ฯ  ๓ สี. ยุ. อาเวสน ฺจ ฯ    
#๔ ย.ุ ตตฺถ คจฺฉามิ ฯ  ๕ ม. ยุ. กตฺถ ฯ  ๖ ยุ. เตนาห ฯ  ๗ ย.ุ วกขฺามิ ฯ    
#[๘] ม. อสยหฺสฺส นิเวสเน ฯ    
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          โย โส ทานมทา ภนฺเต     ปสนโฺน สกปาณีหิ   
           โส หตฺิวา มานุส เทห      กินฺน ุโส ทิสต คโต ฯ   
                 นาห ชานามิ อสยฺหาสาหิโน    
                 องฺคีรสสฺส คตึ อาคตึ วา   
                 สตุ จ เม เวสฺสวณสฺส สนฺติเก    
                 สกฺกสฺส สหพฺยต คโต อสยฺโห ฯ    
          อลเมว กาตุ กลฺยาณ       ทาน ทาตุ ยถารห    
          ปาณึ กามทท ทิสฺวา        โก ปุ ฺ น กริสสฺติ ฯ   
          โส หิ นูน อิโต คนตฺฺวา     อนุปฺปตฺวาน ทฺวารก   
          ทาน ต ๑ ปฏาปยิสฺสามิ   ย มมสฺส สุขาวห ฯ   
          ทสฺสามิ อนฺนปาน ฺจ        วตฺถเสนาสนานิ จ    
          ปป ฺจ อุทปาน ฺจ          ทุคฺเค สงฺกมนานิ จาติ ฯ   
          เกน เต องฺคุลี กุณฺฑา ๒   มุข ฺจ กุณฺฑลีกต   
          อกฺขีน ิจ ปคฺฆรนฺติ         ก ึปาป ปกต ตยาติ ฯ   
          องฺคีรสสฺส คหปติโน        สทฺธสฺส ฆรเมสิโน   
          ตสฺสาห ทานวิสฺสคฺเค       ทาเน อธิกโต อหุ ฯ   
          ตตฺถ ยาจนเก ทิสฺวา       อาคเต โภชนตฺถิเก    
          เอกมนฺต อปกฺกมฺม         อกาสึ กุณฺฑลีมุข ฯ    
          เตน เม องฺคุลี กุณฺฑา      มุข ฺจ กุณฺฑลีกต   
          อกฺขีน ิจ ๓ ปคฺฆรนฺติ      ต ปาป ปกต มยาติ ฯ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. กุณา ฯ  ๓ ม. เม ฯ    
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          ธมฺเมน เต กาปุริส        มุข ฺจ กุณฺฑลีกต   
          อกฺขีน ิจ ปคฺฆรนฺติ         ย ตฺว ปรสฺส ทานสฺส   
                              อกาสิ กุณฺฑลีมุขนฺติ ฯ   
          กถ หิ ทาน ททมาโน       กเรยฺย ปรปตฺติย    
          อนฺนปาน ขาทนีย          วตฺถเสนาสนานิ จาติ ฯ   
          โส หิ นูน อิโต คนตฺฺวา     อนุปฺปตฺวาน ทฺวารก   
          ทาน ต ปฏาปยิสฺสามิ      ย มมสฺส สุขาวห ฯ   
          ทสฺสามนฺน ฺจ ปาน ฺจ       วตฺถเสนาสนานิ จ    
          ปป ฺจ อุทปาน ฺจ          ทุคฺเค สงฺกมฺมนานิ จาติ ฯ   
          ตโต หิ โส นิวตฺติตฺวา      อนุปปฺตฺวาน ทฺวารก   
          ทาน ปฏยิ องฺกุโร        ยนฺต ๑ อสฺส สุขาวห ฯ   
          อทา อนฺน ฺจ ปาน ฺจ       วตฺถเสนาสนานิ จ   
          ปป ฺจ อุทปาน ฺจ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ   
          โก ฉาโต โก จ ตสิโต     โก วตฺถ ปริทหิสฺสติ ๒   
          กสฺส สนฺตานิ โยคฺคานิ      อิโต โยเชนฺตุ วาหน ฯ   
          โก ฉตฺติจฺฉติ คนฺธ ฺจ       โก มาล โก อุปาหน   
          อิติ ส ุตตฺถ โฆเสนฺติ       กปฺปกา สูทมาคธา    
          สทา สาย ฺจ ปาโต จ      องฺกุรสฺส นิเวสเนติ ฯ   
          สุข สุปติ องฺกุโร          อิติ ชานาติ ม ชโน   
#๑ ม. ย ตุมสฺส ฯ  ๒ ยุ. ปริวสฺสติ ฯ    
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          ทุกฺข สุปามิ สินฺธุก ๑      ย น ปสฺสามิ ยาจเก ฯ   
          สุข สุปติ องฺกุโร          อิติ ชานาติ ม ชโน   
          ทุกฺข สินฺธุก ๑ สุปามิ      อปฺปเก สุ วณิพฺพเกติ ฯ   
          สกโฺก เจ เต วร ทชชฺา    ตาวตึสานมิสฺสโร   
          กิสฺส สพฺพสฺส โลกสฺส       วรมาโน วร วเรติ ฯ    
          สกโฺก เจ เม วร ทชชฺา    ตาวตึสานมิสฺสโร   
          กาลฏุ ิตสฺส เม สโต       สรุิยุคฺคมน ปติ ฯ   
          ทิพฺพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ    สีลวนฺโต จ ยาจกา   
          ททโต เม น ขีเยถ        ทตฺวา นานุตปฺเปยฺยาห   
          ทท จิตฺต ปสาเทยฺย        เอว สกฺก ๒ วร วเรติ ฯ    
                 น สพฺพวิตตฺานิ ปเร ปเวจฺเฉ    
                 ทเทยฺย ทาน ฺจ ธน ฺจ รกฺเข   
                 ตสฺมา หิ ทานา ธนเมว เสยฺโย    
                 อติปฺปทาเนน กุลา น โหนติฺ ฯ   
          อิทานมติทาน ฺจ           น ปสสนฺติ ปณฺฑิตา    
                 ตสฺมา หิ ทานา ธนเมว เสยฺโย    
                 สเมน วตฺเตยฺย ส ธีรธมฺโมติ ฯ    
                 อโห วตาเร อหเมว ทชฺช   
                 สนฺโต หิ ม สปฺปุริสา ภเชยฺยุ   
#๑ ม. ย.ุ สินธฺก ฯ  ๒ ม. เอต สกฺก ฯ  สกฺกวรนฺติป ทิสติ ฯ     
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                 เมโฆว นินฺนานิ หิ ๑ ปรูยนฺโต   
                 สนฺตปฺปเย สพฺพวณิพฺพกาน ฯ    
          ยสฺส ยาจนเก ทิสฺวา       มุขวณฺโณ ปสีทติ   
          ทตฺวา อตฺตมโน โหติ       ต ฆร วสโต สุข ฯ    
          ยสฺส ยาจนเก ทิสฺวา       มุขวณฺโณ ปสีทติ ฯ   
          ทตฺวา อตฺตมโน โหติ       เอสา ย ฺสฺส ๒ สมฺปทา ฯ    
          ปุพฺเพว ทานา สุมโน       ทท จิตฺต ปสาทเย ๓    
          ทตฺวา อตฺตมโน โหติ       เอสา ๔ ย ฺสฺส สมฺปทาติ ฯ    
          สฏ ิวาหสหสฺสานิ          องฺกุรสฺส นิเวสเน    
          โภชน ทียเต นิจฺจ         ปุ ฺเปกฺขสฺส ชนฺตุโน ฯ   
          ติสหสฺสานิ สูทานิ ๕       อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
          องฺกุร อุปชีวนฺติ           ทาเน ย ฺสฺส ปาวฏา ฯ    
          สฏ ิปุริสสหสฺสานิ          อามุตฺตมณิกุณฺฑลา    
          องฺกุรสฺส มหาทาเน        กฏ ผาเลนฺติ มาณวา ฯ    
          โสฬสิตฺถิสหสฺสานิ          สพฺพาลงฺการภูสิตา   
          องฺกุรสฺส มหาทาเน        วิธา ปณฺเฑนฺติ นาริโย ฯ    
          โสฬสิตฺถิสหสฺสานิ          สพฺพาลงฺการภูสิตา   
          องฺกุรสฺส มหาทาเน        ทพฺพิคฺคาหา อุปฏ ิตา ฯ   
#๑ ม. ปริปูรยนฺโต ฯ  ๒ สี. ย.ุ ปุ ฺสฺส ฯ  ๓ ย.ุ ปสาเทยฺย ฯ  ๔ ย.ุ เอโส ฯ    
#๕ ยุ. ชนา ติสหสฺสา สูทา ฯ    
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          พหุ พหูน ปาทาสิ          จิร ปาทาสิ ขตฺติโย    
          สกฺกจฺจ ฺจ สหตฺถา จ       วิตฺตึ กตฺวา ปุนปฺปุน ฯ   
          พหุมาเส จ ปกฺเข จ       อุตุสวจฺฉรานิ จ   
          มหาทาน ปวตฺเตสิ         องฺกุโร ทีฆมนฺตร ฯ   
          เอว ทตฺวา ยชิตฺวา จ      องฺกุโร ทีฆมนฺตร    
          โส หตฺิวา มานุส เทห      ตาวตึสูปโค อหูติ ฯ    
          กฏจฺฉุภิกฺข ทตฺวาน         อนุรุทธฺสฺส อินฺทโก    
          โส หตฺิวา มานุส เทห      ตาวตึสูปโค อหุ ฯ    
          ทสหิ าเนหิ องฺกุร        อินฺทโก อติโรจติ    
          รูเป สทฺเท รเส คนฺเธ     โผฏพฺเพ จ มโนรเม    
          อายุนา ยสสา เจว        วณฺเณน จ สุเขน จ    
          อาธิปจฺเจน องฺกุร         อินฺทโก อติโรจตีติ ฯ    
          มหาทาน ตยา ทินฺน        องฺกุร ทีฆนนฺตร   
          อวิทูเร นิสินฺโนสิ          อาคจฺฉ มม สนฺติเกติ ๑ ฯ   
          ตาวตึเส ยทา พุทฺโธ       สิลาย ปณฺฑุกมฺพเล    
          ปาริฉตฺตกมูลมฺหิ           วิหาสิ ปุริสุตฺตโม ฯ    
          ทสส ุโลกธาตูสุ           สนฺนิปติตฺวาน เทวตา   
          ปยริุปาสนฺติ สมฺพุทฺธ        วสนฺต นคมุทฺธนิ ฯ   
          น โกจิ เทโว วณฺเณน      สมฺพุทธฺ อติโรจติ   
          สพฺเพ เทเว อติกฺกมฺม ๒   สมฺพุทฺโธว วิโรจติ ฯ   
#๑ ม. มหาทาน ฯเปฯ  สนฺติเกตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ อธิคยฺห ฯ    
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          โยชนานิ ทส เจว         องฺกุโรย ตทา อหุ   
          อวิทูเรว พุทฺธสฺส          อินฺทโก อติโรจติ ฯ    
          โอโลเกตฺวาน สมฺพุทฺโธ     องฺกุร ฺจาป อินฺทก   
          ทกฺขิเณยฺย สมฺภาเวนฺโต ๑  อิท วจนมพฺรูวิ ๒   
          มหาทาน ตยา ทินฺน        องฺกุร ทีฆมนฺตร   
          อติทูเร นิสินฺโนสิ          อาคจฺฉ มม สนฺติก ๓ (อิติ) ฯ    
          โจทิโต ภาวิตตฺเตน        องฺกุโร อิทมพฺรูวิ    
          ก ึมยหฺ เตน ทาเนน       ทกฺขิเณยฺเยน สุ ฺต ฯ    
          อย โส อินฺทโก ยกโฺข      ทชฺชา ทาน ปริตฺตก    
          อติโรจติ อเมฺหหิ          จนฺโท ตารคเณ ยถา (อิติ) ฯ    
          อุชชฺงฺคเล ๔ ยถา เขตฺเต  พีช พหหป โรปต    
          น ผล วิปุล โหติ ๕       นป โตเสติ กสฺสก   
          ตเถว ทาน พหุก          ทุสฺสีเลส ุปติฏ ิต    
          น ผล วิปุล โหติ ๕       นป โตเสติ ทายก ฯ    
          ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต      พีช อปฺปมฺป โรปต    
          สมฺมาธาร ปเวจฺฉนฺเต      ผล โตเสติ กสฺสก    
          ตเถว สีลวนฺเตสุ          คุณวนฺเตสุ ตาทิสุ   
          อปฺปกป กต การ          ปุ ฺ โหติ มหปฺผลนฺติ ฯ    
          วิเจยฺย ทาน ทาตพฺพ       ยตฺถ ทนิฺน มหปฺผล   
#๑ ยุ. ปภาเวนฺโต ฯ  ๒ ม. วจนมพฺรวิ ฯ  ๓ ม. สนติฺเกติ ฯ  ๔ ย.ุ อุชฌฺงฺคเล ฯ   
#๕ ม. น วิปุลผล โหติ ฯ ยุ. น วิปุล น ผล โหติ ฯ     
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          วิเจยฺย ทาน ทตฺวาน       สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกา ฯ   
                 วิเจยฺย ทาน สุคตปฺปสฏ   
                 เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก    
                 เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ   
                 พีชานิ วุตฺตานิ ยถา สุเขตฺเตติ ฯ    
                  องฺกุรเปตวตฺถุ นวม ฯ    
 [๑๐๗] ๑๐ ทิวาวิหารคต ภิกฺขุ         คงฺคาตีเร นิสินฺนก    
          ต เปตี อุปสงฺกมฺม         ทุพฺพณฺณา ภีรุทสฺสนา    
          เกสา จสฺสา อติทีฆา       ยาว ภุมฺมาวลมฺพเร   
          เกเสหิ สา ปฏิจฺฉนฺนา      สมณ เอตมพฺรูวีติ ฯ    
          ป ฺจปณฺณาสวสฺสานิ         ยโต กาลกตา อห   
          นาภิชานามิ ภุตฺต วา       ปต วา ปน ปานีย   
          เทหิ ตฺว ปานีย ภนฺเต      ตสิตา ปานียาย เมติ ฯ   
          อย สีโตทกา คงฺคา        หิมวนฺตโต สนฺทติ    
          ปว เอตฺโต คเหตฺวาน      ก ึม ยาจสิ ปานีย (อิติ) ฯ   
          สจาห ภนฺเต คงฺคาย       สย คณฺหามิ ปานีย    
          โลหิต เม ปริวตฺตติ        ตสฺมา ยาจามิ ปานีย (อิติ) ฯ    
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         คงฺคา เต โหติ โลหิต (อิติ) ฯ    
          ปุตฺโต เม อุตฺตโร นาม  สทฺโธ อาสิ อุปาสโก     
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          โส จ มยฺห อกามาย       สมณาน ปเวจฺฉติ    
          จีวร ปณฺฑปาต ฺจ          ปจฺจย สยนาสน ฯ    
          ตมห ปริภาสามิ           มจฺเฉเรน อุปทฺทุตา    
          ยนฺต มยฺห อกามาย        สมณาน ปเวจฺฉสิ    
          จีวร ปณฺฑปาต ฺจ          ปจฺจย สยนาสน ฯ    
          เอตนฺเต ปรโลกสฺม ึ       โลหิต โหตุ อุตฺตร    
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         คงฺคา เม โหติ โลหิตนฺติ ฯ   
                อุตฺตรมาตุเปติวตฺถุ ทสม ฯ   
        [๑๐๘] ๑๑ อห ปุเร ปพฺพชิตสฺส ภิกฺขุโน    
                 สตฺุต อทาสิ อุปคมฺม ยาจิตา ตสฺส    
                 วิปาโก วิปุล ผลูปลพฺภติ    
                 พหู ๑ จ เม อุปปฺชฺชเร วตฺถโกฏโิย ฯ   
                 ปุปฺผาภิกิณฺณ รมิต วิมาน   
                 อเนกจิตฺต นรนาริเสวิต   
                 สาห ภุ ฺชามิ จ ปารุปามิ จ    
                 ปหูตวิตฺตา น จ ตาว ขียติ ฯ    
                 ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากมนฺวฺยา ๒    
                 สขุ ฺจ สาต ฺจ อิธูปลพฺภติ   
                 สาห คนฺตฺวา ปุนเทว มานุส    
#๑ ม. พหุกา ฯ  ๒ อนฺวายาติป ทิสฺสติ ฯ    
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                กาหามิ ปุ ฺานิ นยยฺยปุตฺต มนฺติ ฯ    
                 สตฺต ตุว วสฺสสตา อิธาคตา   
                 ชณฺิณา จ วุฑฺฒา จ ตหึ ภวิสฺสสิ    
                 สพฺเพว เต กาลกตา จ าตกา    
                 ตฺว ๑ ตตฺถ คนตฺฺวาน อิโต กริสฺสสีติ ฯ   
                 สตฺเตว วสฺสานิ อิธาคตาย เม    
                 ทพฺิพ ฺจ สุข ฺจ สมปฺปตาย   
                 สาห คนฺตฺวา ปุนเรว มานุส    
                 กาหามิ ปุ ฺานิ นยยฺยปุตฺต มนฺติ ฯ    
                 โส ต คเหตฺวาน ปสยฺห พาหาย   
                 ปจฺจานยิตฺวาน ปุนเรว ๒ เถรึ สุทุพฺพล    
                 วชฺเชสิ อ ฺป ชน อิธาคต   
                 กโรถ ปุ ฺานิ สุขูปลพฺภตีติ ฯ   
                 ทฏิา มยา อกเตน สาธุนา   
                 เปตา วิห ฺนฺติ ตเถว มานุสา   
                 กมฺม ฺจ กตฺวา สุขเวทนีย    
                 เทวา มนุสฺสา จ สุเข  ิตา ปชาติ ฯ    
                สตฺุตเปตวตฺถุ เอกาทสม ฯ   
#๑ ม. กึ ฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ     
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   [๑๐๙] ๑๒ โสวณฺณโสปาณผลกา        โสวณฺณวาลุกสนฺถตา ๑    
          ตตฺถ โสคนฺธิยา วคฺคู       สุจิคนฺธา มโนรมา    
          นานารุกฺเขหิ ส ฺฉนฺนา      นานาคนฺธสเมริตา   
          นานาปทุมส ฺฉนฺนา         ปุณฺฑรีกสโมหตา ๒ ฯ   
          สุรภี สมฺปวายนฺติ          มนุ ฺา มาลุเตริตา    
          หสโก ฺจาภิรุทา จ         จกฺกวากาภิกุชิตา   
          นานาทิชคณากิณฺณา         นานาสรคณายุตา   
          นานาผลธรา รุกฺขา        นานามาลธรา ๓ วนา ฯ    
          น มนสฺุเสสุ อีทิส          นคร ยาทิส อิท   
          ปาสาทา จ พหุกา ตุยฺห     โสวณฺณรูปยมยา   
          ททฺทลลฺมานา อาเภนฺติ      สมนตฺา จตุโร ทิสา ฯ    
          ป ฺจ ทาสีสตา ตุยฺห        ยา เตมา ปริจาริกา   
          ตา กมพฺุกายูรธรา         ก ฺจนาเจลภูสิตา ๔ ฯ    
          ปลฺลงฺกา พหุกา ตุยฺห       โสวณฺณรูปยมยา ๕    
          กทลีมคิส ฺฉนฺนา           สชชฺา ๖ โคณกสนฺถตา    
          ยตฺถ ตุว วาสุปคตา        สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ   
          สมฺปตฺตาย อฑฺฒรตฺตาย      ตโต อุฏาย คจฺฉสิ   
          อุยฺยานภูมึ คนฺตฺวาน        โปกฺขร ฺา สมนฺตโต ฯ   
#๑ ยุ. ... สณฺ ิตา ฯ  ๒ ยุ. ... สมาคตา ฯ  ๓ ม. นานาปุปฺผธารา ฯ   
#๔ ม. ก ฺจนาเวฬภูสิตา ๕ ยุ. รุจิยามยา ฯ  ๖ ยุ. ส ฺชาโต   
#โคณกสณฺ ิตา ฯ    
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          ตสฺสา ตีเร ตุวาสิ        หริเต สทฺทเล สุเภ   
          ตโต เต กณฺณมุณฺโฑ จ      สุนโข องฺคมงฺคานิ ขาทติ ฯ   
          ยทา จ ขายิตา อาสิ       อฏ ิสงฺขลิกา กตา    
          โอคาหสิ โปกฺขรณึ         โหติ กาโย ยถา ปุเร ฯ    
          ตโต ตฺว องฺคปจฺจงฺคี ๑    สุจารู ปยทสฺสนา   
          วตฺเถน ปารุปตฺวาน        อายาสิ มม สนฺติก ฯ    
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         กณฺณมุณฺโฑ จ สุนโข   
                              องฺคมงฺคานิ ขาทตีติ ฯ    
          กิมฺพิลาย คหปติ           สทฺโธ อาสิ อุปาสโก    
          ตสฺสาห ภริยา อาสิ        ทุสฺสลีา อติจารินี ฯ   
          เอวมาติจรมานาย ๒      สามิโก เอตทพฺรูวิ ๓    
          เนต ฉนฺน ปฏิรูป          ย ตฺว อติจราสิ ม ฯ    
          สาห โฆร ฺจ สปถ         มุสาวาท อภาสิสฺส    
          นาหนฺต อติจรามิ          กาเยน อุท เจตสา    
          สจาหนฺต อติจรามิ         กาเยน อุท เจตสา    
          อย กณฺณมุณฺโฑ สุนโข       องฺคมงฺคานิ ขาทตุ ฯ   
          ตสฺส กมฺมสฺส วิปาก        มุสาวาทสฺส จูภย    
          สตฺตวสฺสสตานิ ๔ จ       อนุภต ยโตป เม   
#๑ อุคฺคจฺฉนฺตี ฯ ม. องฺคปจฺจงฺคา ฯ  ๒ ม. โส ม อติจรมานาย ฯ   
#๓ ม. เอตทพฺรวิ ฯ  ๔ ม. สตฺเตว ฯ    
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          กณฺณมุณฺโฑ จ สุนโข        องฺคมงฺคานิ ขาทตีติ ฯ    
          ตฺว ฺจ เทว พหูปกาโร      อตฺถาย เม อิธาคโต   
          สุมุตฺตาห กณฺณมุณฺฑสฺส       อโสกา อกุโตภยา   
          นาห เทว นมสฺสามิ        ยาจามิ อ ฺชลีกตา    
          ภุ ฺช อมานุเส กาเม       รม เทว มยา สหาติ ฯ    
          ภุตฺตา ๑ อมานุสา กามา   รมิโตมฺหิ ตยา สห    
          ตาห สภุเค ยาจามิ        ขิปฺป ปฏนิยาหิ มนฺติ ฯ   
                 กณฺณมุณฺฑเปตวตฺถุ ทฺวาทสม ฯ    
[๑๑๐] ๑๓ อหุ ราชา พฺรหฺมทตฺโต      ป ฺจาลาน รเถสโภ   
          อโหรตฺตานมจฺจยา         ราชา กาลมกฺรุพฺพถ ๒ ฯ   
          ตสฺส อาฬาหน คนฺตฺวา      ภริยา กนฺทติ อุพฺพรี   
          พฺรหฺมทตฺต อปสฺสนฺตี        พฺรหฺมทตฺตาติ กนฺทติ ฯ    
          อิสิ จ ตตฺถ อาคจฺฉิ        สมฺปนฺนจรณมุนิ    
          โส จ ตตฺถ อปุจฺฉิตฺถ       เย ตตฺถ ส ุสมาคตา   
          กสฺส จิท อาฬาหน         นานาคนฺธสเมริต    
          กสฺสาย กนฺทติ ภรยิา       อิโต ทูรคต ปตึ   
          พฺรหฺมทตฺต อปสฺสนฺตี        พฺรหฺมทตฺตาติ กนฺทติ ฯ    
          เต จ ตตฺถ วิยากสุ        เย ตตฺถ ส ุสมาคตา    
          พฺรหฺมทตฺตสฺส ภทนฺเต       พฺรหฺมทตฺตสฺส มาริส   
#๑ ยุ. ภุตฺวา ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ กาล กร ิตทา ฯ     
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          ตสฺส อิท อาฬาหน         นานาคนฺธสเมริต    
          ตสฺสาย กนฺทติ ภรยิา       อิโต ทูรคต ปตึ   
          พฺรหฺมทตฺต อปสฺสนฺตี        พฺรหฺมทตฺตาติ กนฺทตีติ ฯ    
          ฉฬาสติีสหสฺสานิ           พฺรหฺมทตฺตสฺส นามกา    
          อิมสฺม ึอาฬาหเน ทฑฺฒา     เตส ก อนุโสจสีติ ฯ   
          โย ราชา จูฬนีปุตฺโต       ป ฺจาลาน รเถสโภ   
          ต ภนฺเต อนุโสจามิ        ภตฺตาร สพฺพกามทนฺติ ฯ   
          สพฺเพวเหสุ ราชาโน       พฺรหฺมทตฺตสฺส นามกา    
          สพฺเพว จูฬนีปุตฺตา         ป ฺจาลาน รเถสภา    
          สพฺเพส อนุปุพฺเพน         มเหสิตฺต อการยิ    
          กสฺมา ปุริมเก หิตฺวา       ปจฺฉิม อนุโสจสีติ ฯ    
          อาตุเม อิตฺถิภูตาย         ทีฆรตฺตาย มาริส   
          ยสฺสา เม อิตฺถิภูตาย       สสาเร พหุ ภาสสีติ ฯ    
           อหุ อิตฺถี อหุ ปุรโิส        ปสุโยนึป ๑ อาคมา    
          เอวเมต อตีตาน          ปริยนฺโต น ทิสฺสตีติ ฯ    
          อาทิตฺต วต ม สนฺต        ฆตสิตฺตว ปาวก    
          วารินา วิย โอสิ ฺจ        สพฺพ นพฺิพาปเย ทร   
          อพฺพูฬฺหิ ๒ วต เม สลลฺ    โสก หทยนิสฺสิต   
          โย เม โสกปเรตาย       ปติโสก อปานุทิ ฯ    
#๑ ยุ. ปสุ โยนึป  อคมา ฯ  ๒ ม. อพฺฬหี ฯ  ยุ. อพฺพูฬฺห ฯ     
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          สาห อพฺพูฬฺหสลฺลาสฺมิ       สีติภูตาสฺมิ นิพฺพุตา   
          น โสจามิ น โรทามิ       ตว สุตฺวา มหามุนีติ ฯ    
          ตสฺส ต วจน สุตฺวา        สมณสฺส สุภาสิต   
          ปตฺตจีวรมาทาย           ปพฺพช ิอนคาริย    
          สา จ ปพฺพชิตา สนฺตา      อคารสฺมา อนคาริย   
          เมตฺต จิตฺต อภาเวสิ       พฺรหฺมโลกุปปตฺติยา   
          คามา คาม วิจรนฺตี        นิคเม ราชธานิโย ฯ    
          อุรุเวล ๑ นาม โส คาโม  ยตฺถ กาลมกฺรุพฺพถ   
          เมตฺตจิตฺต อาภาเวตฺวา ๒  พฺรหฺมโลกุปปตฺติยา    
          อิตฺถีจิตฺต วิราเชตฺวา       พฺรหฺมโลกุปคา อหูติ ฯ    
                 อุพฺพรีเปตวตฺถุ เตรสม ฯ    
                      อุทฺทาน ฯ   
          ปณฺฑุมาตา ๓ ปติยา จ     นนฺท ิกุณฺฑลินา ฆโต   
          เทฺวเสฏ ี ตนฺตวาโย ๔    วิหารสุตฺตโสวานอุพฺพรีติ ๕ ฯ    
                  อุพฺพรีวคฺโค ทุติโย ฯ    
                   _________________   
                    ตติโย จูฬวคฺโค   
 [๑๑๑] ๑ อภิชฺชมาเน วาริมฺหิ        คงฺคาย อิธ คจฺฉสิ   
          นคฺโค ปุพฺพฑฺฒเปโตว       มาลาธารี อลงฺกโต   
          กุห ึคมิสฺสสิ เปโต ๖      กตฺถ วาโส ภวิสฺสตีติ ฯ    
#๑ ม. อุรุเวฬา ฯ  ๒ ย.ุ อภาเวตฺวา ฯ  ๓ ม. โมจก มาตา มตฺตา จ นนฺทา ฯ   
#๔ ม. ตุนฺนวาโย จ อุตฺตรสุตฺตกณฺณอุพฺพรีติ ฯ  ๕ อิท อุทฺทาน น ทิสฺสติ ฯ    
#๖ ม. เปต ฯ     
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          จุนฺทฏ ิล ๑ คมิสฺสามิ      เปโต โส อิติ ภาสติ ๒    
          อนฺตเร วาสภคาม         พาราณสิยา ๓ ว สนติฺเก ฯ   
          ต ฺจ ทิสฺวา มหามตฺโต      โกลโิย อิติ วิสฺสุโต   
          สตฺตุภตฺต ฺจ เปตสฺส        ปตก ฺจ ยุค อทา ฯ    
          นาวาย ติฏมานาย        กปฺปกสสฺ อทาปยิ    
          กปฺปกสฺส ปทินฺนมหฺิ         าเน เปตสฺส ทิสฺสถ ฯ   
          ตโต สวุตฺถวสโน          มาลาธารี อลงฺกโต   
          าเน  ิตสฺส เปตสฺส       ทกฺขิณา อุปกปฺปถ    
          ตสฺมา ทชฺเชถ เปตาน      อนุกมปฺาย ปุนปฺปุนนฺติ ฯ    
          สาหุนฺนวาสิโน ๔ เอเก    อ ฺเ เกสนิวาสิโน ๕    
          เปตา ภตฺตาย คจฺฉนฺติ      ปกฺกมนฺติ ทิโส ทสิ ฯ    
          ทูเรเปเก ๖ ปธาวิตฺวา    อลทฺธา จ นิวตฺตเร   
          ฉาตา ปมุจฺฉิตา คนฺตฺวา ๗  ภูมิย ปฏิสุมฺภิตา    
          เกจิ ตตฺถ จ ปติตา ๘     ภูมิย ปฏิสุมฺภิตา    
          ปุพฺเพ อกตกลฺยาณา        อคฺคิทฑฺฒาว อาตเป ฯ   
          มย ๙ ปุพฺเพ ปาปธมฺมา    ฆรณี กุลมาตโร    
          สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ       ทีป นากมฺห อตฺตโน ฯ    
#๑ ยุ. จุนฺทตฺถิย ฯ  ๒ ย.ุ ภาสสิ ฯ  ๓ ม. พาราณสึ จ ... ฯ  ๔ ม. สาตุนฺน ... ฯ    
#๕ ม. ... วาสินา ฯ  ๖ ม. ยุ. ทูเร เอเก ฯ  ๗ ม. ยุ. ภนฺตา ฯ  ๘ ม. เต จ ตตฺถ   
#๘ ม. เต จ ตตฺถ ปปติตา ฯ  ๙ ย.ุ มยมปฺ ฯ    
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          ปหูต อนฺนปาน หิ          อปสฺสุ ๑ อวกิรียติ    
          สมคฺคเต ๒ ปพฺพชิเต      น จ กิ ฺจิ อทมฺหเส ฯ    
          อกมฺมกามา อลสา         สาธุกามา มหคฺฆสา    
          อาโลปปณฺฑทาตาโร        ปฏิคฺคเห ปริภาสิตา ๓ ฯ    
          เต ฆรา ตา ว ทาสิโย     ตาเนวาภรณานิ โน   
          เต อ ฺเ ปริจาเรนฺติ ๔   มย ทุกขฺสฺส ภาคิโน    
          เวณึ วา อว ฺา โหนฺติ     รถการี จ ทุพฺภิกา    
          จณฺฑาลี กปณา โหนฺติ       กปฺปกา ๖ จ ปุนปปฺุน ฯ    
          ยานิ ยานิ นิหีนานิ         กุลานิ กปณานิ จ   
          เตสุ เตเสฺวว ชายนฺติ      เอสา มจฺฉริโน คติ ฯ    
          ปุพฺเพ จ กตกลฺยาณา       ทายกา วีตมจฺฉรา   
          สคฺคนฺเต ปริปูเรนฺติ        โอภาเสนฺติ จ นนฺทน ฯ    
          เวชยนเฺต จ ปาสาเท      รมิตฺวา กามกามิโน   
          อุจฺจากุเลสุ ชายนฺติ        สโภเคสุ ตโต จุตา ฯ   
          กฏูาคาเร จ ปาสาเท      ปลฺลงฺเก โคณกตฺถเต ๗   
          วีชิตงฺคา โมรหตฺเถหิ       กุเล ชาตา ยสสฺสิโน ฯ    
          องฺคโต องฺค ๘ คจฺฉนฺติ    มาลาธารี อลงฺกตา   
          ชาติโย ๙ อุปติฏนฺติ      สาย ปาต สุเขสิโน ฯ   
#๑ ยุ. อปส ุฯ  ๒ ย.ุ สมาคเต ฯ  ๓ ม. ยุ. ปริภาสิมฺหเส ฯ  ๔ ย.ุ ปริหาเรนฺติ ฯ   
#๕ ม. เวณี ฯ  ๖ ยุ. นฺหามินี ฯ  ๗ ย.ุ โคณสณฺ ิเต ฯ  ๘ ย.ุ องฺกโต องฺก ฯ   
#๙ ม. ภาติโย ฯ    
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          นยิท อกตปุ ฺาน          กตปุ ฺานเมวิท   
          อโสก นนฺทน รมฺม         ติทสาน มหาวน    
          สุข อกตปุ ฺาน           อิธ นตฺถิ ปรตฺถ จ   
          สุข ฺจ กตปุ ฺาน          อิธ เจว ปรตฺถ จ ฯ   
          เตส สหพฺยกามาน         กตฺตพฺพ กุสล พหุ    
          กตปุ ฺา หิ โมทนฺติ        สคฺเค โภคสมงฺคิโนติ ฯ   
                อภิชฺชมานเปตวตฺถุ ปม ฯ   
 [๑๑๒] ๒ กุณฺฑินคริโย เถโร         สานวาสินิวาสิโก ๑   
          โปฏปาโทติ นาเมน       สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย ฯ    
          ตสฺส มาตา ปตา ภาตา     ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตา ฯ   
          เต ทุคฺคตา สูจิกฏา       กลินฺตา นคฺคิโน กิสา    
          โอตฺตปฺปนฺตา ๒ มหตฺตาสา  น เทสฺสนฺติ กุรรูิโน ฯ   
          ตสฺส ภาตา วิตริตฺวา       นคฺโค เอกปเถกโก    
          จตุกุณฺฑิโก ภวิตฺวาน        เถรสฺส ทสฺสยิตุม ฯ    
          เถโร จามนสิกตฺวา        ตุณฺหีภูโต อติกฺกมิ ๓   
          โส จ วิ ฺาปยิ เถร       ภาตา เปต ๔ คโต อห ฯ   
          มาตา ปตา จ เต ภนฺเต    ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
#๑ ยุ. สานุวาสินิวาสิโน ฯ  ๒ ม. ย.ุ อุตฺตสนฺตา มหาตาสา ฯ  ๓ ย.ุ อปกฺกม ิฯ    
#๓ ยุ. อปกฺกมิ ฯ ๔ ย.ุ เปตาคโต ฯ    
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          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตา   
          เต ทุคฺคตา สูจิกฏา       กลินฺตา นคฺคิโน กิสา    
          โอตฺตปฺปนฺตา ๑ มหตฺตาสา  น เทสฺสนฺติ กุรรูิโน ฯ   
          อนุกมปฺสฺสุ การุณิโก        ทตฺวา อนฺวาทิสาหิ โน   
          ตว ทนิฺเนน ทาเนน        ยาเปสฺสนฺติ กุรูรโินติ ฯ   
          เถโร จริตฺวา ปณฺฑาย      ภิกฺขู อ ฺเ จ ทฺวาทส    
          เอกชฌฺ สนฺนิปตึสุ          ภตฺตวิสฺสคฺคการณา ฯ    
          เถโร สพฺเพป เต อาห     ยถา ลทฺธ ททาถ เม    
          สงฺฆภตฺต กริสฺสามิ         อนุกมปฺาย าตีน ฯ   
          นิยฺยาทยึสุ ๒ เถรสฺส      เถโร สงฺฆ นิมนฺตยิ   
          ทตฺวา อนฺวาทิสิ เถโร      ปตุ มาตุ จ ภาตุโน   
          อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
          สมนนฺตรานุทิฏเ          โภชน อุปปชฺชถ   
          สุจึ ปณีต สมฺปนฺน          อเนกรสพฺย ฺชน    
          ตโต อุทฺทิสฺสติ ๓ ภาตา    วณฺณวา พลวา สุขี ฯ    
          ปหูต โภชน ภนฺเต         ปสฺส นคฺคมฺหเส มย   
          ตถา ภนฺเต ปรกฺกมมฺ ๔    ยถา วตฺถ ลภามฺหเส ฯ    
          เถโร สงฺการกูฏโต        อุจฺจินิตฺวาน นนฺตเก   
#๑ ยุ. อุตฺตสนฺตา มหาตาสา ฯ  ๒ ย.ุ นิยฺยาตยึสุ ฯ  ๓ ม. อุทฺทสสฺยี ฯ    
#๔ ย.ุ ปรกฺกาม ฯ    
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          ปโลติก ปฏ กตฺวา         สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา ฯ    
          ทตฺวา อนฺวาทิสิ เถโร      ปตุ มาตุ จ ภาตุโน   
          อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
          สมนนฺตรานุทิฏเ          วตฺถานิ อุปปชฺชึส ุ๑    
          ตโต สวุตฺถวสโน          เถรสฺส ทสฺสยีตุม ฯ    
          วณฺณวา พลวา สุขี ๒      ยาวตา นนฺทราชสสฺ    
          วิชิตสฺมึ ปฏิจฺฉาทา         ตโต พหุตฺตรา ภนฺเต ฯ   
          วตฺถานิจฺฉาทนานิ โน       โกเสยฺยกมฺพลียานิ    
          โขมกปฺปาสิกานิ จ         วิปุลา จ มหคฺฆา จ   
          เต จากาเสวลมฺพเร ๓    เต มย ปริทหาม    
                              ย ย หิ มนโส ปย   
          ตถา ภนฺเต ปรกฺกาม       ยถา เคห ลภามเส ฯ    
          เถโร ปณฺณกุฏึ กตฺวา       สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา ฯ   
          ทตฺวา จ ๔ อุทฺทิสิ เถโร   ปตุ มาตุ จ ภาตุโน    
          อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
          สมนนฺตรานุทิฏเ          ฆรานิ อุปปชฺชึสุ ๑    
          กฏูาคารา นิเวสนา        วิภตฺตา ภาคโส มิตา ฯ   
           น มนสฺุเสสุ อีทิสา         ยาทิสา โน ฆรา อิธ   
          อป ทพฺิเพสุ ยาทิสา        ตาทิสา โน ฆรา อิธ   
#๑ ม. อุทปชชฺิสุ ฯ  ๒ ม. ยุ. วณฺณวา ... สุขีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
#๓ ม. ปากาเสวลมฺพเร ฯ ๔ ม. ย.ุ อนฺวาทิสิ ฯ    
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          ททฺทลลฺมานา อาเภนฺติ      สมนตฺา จตุโร ทิสา ฯ    
          ตถา ภนฺเต ปรกฺกม        ยถา ปาน ลภามเส ฯ    
          เถโร กรก ๑ ปูเรตฺวา    สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา ฯ    
          ทตฺวา อนฺวาทิสิ เถโร      ปตุ มาตุ จ ภาตุโน   
          อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
          สมนนฺตรานุทิฏเ          ปานีย อุปปชฺชถ ๒   
          คมฺภีรา จตุรสฺสา จ        โปกฺขร ฺา ๓ สุนิมฺมิตา   
          สีตุทกา สุปติตฺถา จ        สีตา อปฺปฏิคนฺธิยา    
          ปทุมปฺุปลส ฺฉนฺนา          วาริกิ ฺชกฺขปูริตา ฯ    
          ตตฺถ นหาตฺวา ปวิตฺวา      เถรสฺส ปฏิทสฺสยุ    
          ปหูต ปานีย ภนฺเต         ปาปา ๔ ทุกฺขผลนฺติ โน    
          อาหิณฺฑมานา ข ฺชาม       สกขฺเร กุสกณฺฏเก    
          ตถา ภนฺเต ปรกฺกม        ยถา ยาน ลภามเส ฯ    
          เถโร สิปาฏิก ลทฺธา       สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา ฯ   
          ทตฺวา อนฺวาทิสิ เถโร      ปตุ มาตุ จ ภาตุโน   
          อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
          สมนนฺตรานุทิฏเ          เปตา รเถน มาคมม    
          อนุกมปฺตมฺห ภทนฺเต        ภตฺเตน ฉาทเนน จ   
          ฆเรน ปานียทาเนน        ยานทาเนน จูภย    
          มุน ึการุณิก โลเก         ต ๕ ภนฺเต วนฺทิตุมาคตาติ ฯ    
               สานุวาสิตฺเถรเปตวตฺถุ ๖ ทติุย ฯ   
#๑ ม. กรณ ฯ  ๒ ม. อุทปชฺชถ ฯ  ๓ โปกฺขร ฺโ ฯ  ๔ ม. ปาทา ทุกฺขา ฯ    
#๕ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๖ ม. สาณวาสีเถรเปตวตฺถุ ฯ     
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         [๑๑๓] ๓ เวฬุริยตฺถมฺภ รุจิร ปภสฺสร   
                 วิมานมารุยฺห อเนกจิตฺต   
                 ตตฺถจฺฉสิ เทวิ มหานุภาเว    
                 ปถทฺธนิ ปณฺณรเสว จนฺโท ฯ    
                 วณฺโณ จ เต กนกสฺส สนฺนโิภ   
                 อุตฺตมรูโป ๑ ภุสทสฺสเนยฺโย   
                 ปลฺลงฺกเสฏเ อตุเล นิสินฺนา    
                 เอกา ตุว นตฺถิ ตุยฺห สามิโก ฯ   
                 อิมา จ เต โปกฺขร ฺา สมนฺตโต ๒   
                 ปหูตมาสา ๓ พหุปุณฺฑรีกา    
                 โสวณฺณจุณฺเณหิ สมนฺตโมตตา ๔    
                 น ตตฺถ ปงฺโก ปณฺณโก ๕ จ วิชฺชติ ฯ    
                 หสาปเม ทสฺสนียา มโนรมา    
                 อุทกสฺมึ อนุปริยนฺติ สพฺพทา   
                 สมยยฺ วคฺคูปนทนฺติ สพฺเพ    
                 พินฺทุสฺสรา ๖ ทุนฺทุภีน ว โฆโส ฯ    
                 ททฺทลฺลมานา ยสสา ยสสฺสินี   
                 นาวาย จ ตฺว อวลมฺพ ติฏสิ   
#๑ ยุ. อุคฺคตรูโป ฯ ม. อุตฺตตฺต รูโป ฯ  ๒ ม. โปกฺขรณี สมนฺตา ฯ ยุ. สมงฺคโต ฯ   
#๓ ม. ปหูตมลฺยา ฯ  ๔ ม. สมนฺตโมตฺถตา ฯ ยุ. สวุณฺณจุณฺเณหิ สมงฺคโมตกา ฯ   
#๕ ยุ. ปลาโก ฯ  ๖ ย.ุ วินทฺุสฺสรา ฯ     
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                 อาฬารปเมฺห หสิเต ปยวเท    
                 สพฺพงฺคกลฺยาณิ ภุส วิโรจสิ ฯ   
                 อิท วิมาน วิรช สเมฏ ิต   
                 อุยฺยานวน ๑ รตินนฺทวฑฺฒน   
                 อิจฺฉามิ เต ๒ นาริ อโนมทสฺสเน    
                 ตยา สห นนฺทเน อิธ โมทิตุนฺติ ฯ    
                 กโรหิ กมฺม อิธ เวทนีย   
                 จิตฺต ฺจ เต อิธ นิต ฺจ ๓ โหตุ    
                 กตฺวาน กมฺม อิธ โมทนีย ๔   
                 เอว มม ลจฺฉสิ กามกามินินฺติ ฯ   
                 สาธูติ โส ตสฺสา ปฏิสุณิตฺวา   
                 อกาสิ กมฺม ตหึ ๕ เวทนีย    
                 กตฺวาน กมฺม ตหึ เวทนีย    
                 อุปฺปชฺช ิ๖ มาณโว ตสฺสา สหพฺยตนฺติ ฯ   
                 รถการีเปตวตฺถุ ตติย ฯ    
                   ภาณวาร ทุติย ฯ    
         [๑๑๔] ๔ ภูสานิ เอโก ๗ สาล ึปนุาปโร   
                 อย ฺจ ๘ นารี สกมสโลหิต   
#๑ ยุ. อุยฺยานวนฺต ฯ  ๒ ย.ุ อิจฺฉามห ฯ  ๓ ม. นต ฺจ ฯ ยุ. นีต ภวตุ ฯ   
#๔ ม. เวทนีย ฯ  ๕ ยุ. สหเวทนีย ฯ  ๖ ม. อุปปชชฺิ โส ... ฯ  ๗ ยุ. เอเก ...   
#ปุนาปเร ฯ  ๘ ย.ุ อ ฺา ฯ     
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                 ตฺว ฺจ คูถ อสุจึ ๑ อกนฺต   
                 ปริภุ ฺชสิ กิสสฺ อย วิปาโกติ ฯ   
          อย ปุเร มาตร หึสติ       อย ปน กูฏวาณิโช    
          อย มสานิ ขาทิตฺวา        มุสาวาเทน ว ฺเจติ ฯ   
                 อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา    
                 อคารินี สพฺพกุลสฺส อิสฺสรา ฯ    
          สนเฺตสุ ปริคูยฺหามิ         มา จ กิ ฺจิ อิโต อท   
          มุสาวาเทน ฉาเทมิ        นตฺถ ิเอต มม เคเห   
          สเจ สนฺต ปริคูยฺหามิ       คูถ ๒ เม โหตุ โภชน ฯ    
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         มุสาวาทสฺส จูภย    
          สุคนฺธสาลิโน ภตฺต         คูถ เม ปริวตฺตติ ฯ   
          อวชชฺานิ ๓ จ กมฺมานิ     น หิ กมฺม วินสฺสติ    
          ทุคฺคนฺธ กิมีน มีฬฺห         ภุ ฺชามิ จ ปวามิ จาติ ฯ   
                  ภุสเปตวตฺถุ จตุตฺถ ฯ    
         [๑๑๕] ๕ อจฺเฉรรูป สุคตสฺส าณ   
                 สตฺถา ยถา ปุคฺคล พฺยากาสิ    
                 อุสฺสนฺนปุ ฺาป ภวนฺติ เหเก    
                 ปริตฺตปุ ฺาป ภวนฺติ เหเก ฯ    
                 อย กุมาโร สีวถิกาย ฉฑฺฑิโต   
#๑ ยุ. อสุจิอกนฺติก ฯ  ๒ ม. ย.ุ คูโถ ฯ  ๓ ย.ุ อว ฺฌานิ ฯ     
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                 องฺคุฏเสฺนเหน ยาเปสิ รตฺตึ ฯ    
                 น ยกฺขภูตา น สิริสปา ๑ วา    
                 วิเหเยยฺยุ กตปุ ฺกุมาร   
                 สนุขาป อิมสฺส ปลิหึสุ ปาเท   
                 ธงฺกา สิงฺคาลา ปริวตฺตยนฺติ ฯ   
                 คพฺภาสย ปกฺขิคณา หรนฺติ    
                 กากา ปน อกฺขิมล หรนฺติ   
                 น อิมสสฺ รกฺข วิทหึสุ เกจิ   
                 น โอสถ สาสปธูปน วา ฯ    
                 นกฺขตฺตโยค ปน ๒ อุคฺคเหสุ   
                 น สพฺพธ ฺานิป อากิรึสุ    
                 เอตาทิส อุตฺตมกิจฺฉปตฺต   
                 รตฺตาภต สีวถิกาย ฉฑฺฑิต ฯ   
                 นวนีตปณฺฑ ๓ วิย เวธมาน    
                 สสสย ชีวิตสาวเสส   
                 ตมทฺทส เทวมนุสสฺปูชิโต    
                 ทสิฺวา ปน ๔ พฺยากริ ภูริป ฺโ    
                 อย กุมาโร นครสฺสิมสฺส    
                 อคฺคกุลิโก ภวิสฺสติ โภควา ๕ จ    
#๑ ยุ. สริึสปา ฯ ม. สรีสปา ฯ  ๒ ย.ุ ป น ฯ  ๓ ม. โนนีตปณฺฑว ปเวธมาน ฯ   
#ยุ. โนนีตปณฺฑ ฯ  ๔ ย.ุ ว ต ฯ  ๕ ม. โภคโต ฯ    
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                 กสิฺส วต กึ ปน พฺรหฺมจริย   
                 กสิฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                 เอตาทิส พฺยสน ปาปุณิตฺวา    
                 ต ตาทิส ปจฺจนุโภสฺสติทฺธินฺติ ฯ   
                 พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส    
                 ปชู อกาสิ ชนตา อุฬาร    
                 ตตฺรสฺส จิตฺตสฺส อหุ อ ฺถตฺต    
                 วาจ อภาสิ ผรุส อสพฺภ   
                 โส ต วิตกฺก ปฏิวิโนทยิตฺวา    
                 ปติปสาท ปฏิลทฺธา ปจฺฉา    
                 ตถาคต เชตวเน วสนฺต    
                 ยาคุยา อุปฏาสิ โส ๑ สตฺตรตฺต ฯ    
                 ตสฺส วต ต ปน พฺรหฺมจริย    
                 ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก    
                 เอตาทิส พฺยสน ปาปุณิตฺวา    
                 ต ตาทิส ปจฺจนุโภสฺสติทฺธึ ฯ   
                 ตฺวาน โส วสฺสสต อิเธว   
                 สพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต   
                กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                 สหพฺยต คจฺฉติ วาสวสฺสาติ ๒ ฯ    
                 กมุารเปตวตฺถุ ป ฺจม ฯ    
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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 [๑๑๖] ๖ นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ        กีสา ธมนิสนฺถตา ๑   
          อุปฺผาสุลิเก กีสิเก         กา นุ ตฺว อิธ ติฏสติ ฯ    
          อห ภทนฺเต เปตีมฺหิ        ทุคฺคตา ยมโลกิกา    
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตา (ติ) ฯ    
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คตา (ติ) ฯ    
          อนวชเฺชสุ ติตฺเถสุ         วิจินิ อฑฺฒมาสก    
          สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ       ทีป นากาสิมตฺตโน ฯ   
          นท ึอุเปมิ ตสิตา          ริตฺตกา ปริวตฺตติ    
          ฉาย อุเปมิ อุเณฺหสุ        อาตโป ปริวตฺตติ ฯ    
          อคฺคิวณฺโณ จ เม วาโต     ฑหนฺโต อุปวายติ   
          เอต ฺจ ภนฺเต อรหามิ      อ ฺ ฺจ ปาปก ตโต ฯ   
          คนฺตฺวาน หตฺถินีปุร ๒      วชฺเชสิ มยฺห มาตร   
          ธีตา จ เต มยา ทิฏา     ทุคฺคตา ยมโลกิกา    
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตา ฯ   
          อตฺถ ิจ เม เอตฺถ นิกขิฺตฺต   อนกฺขาต ฺจ ต มยา    
          จตฺตาริ สตสหสฺสานิ        ปลลฺงฺกสฺส จ เหฏโต ฯ   
          ตโต เม ทาน ททาตุ       ตสฺสา จ โหตุ ชีวิกา    
          ทาน ทตฺวา จ เม มาตา    ทกฺขิณ อนฺวาทิสฺสตุ ๓ เม ๔    
#๑ ยุ. ...สณฺ ิตา ฯ  ๒ ม. หตฺถินึ ปรุ ฯ เอวมุปริป ฯ ยุ. หสฺตินีปุร ฯ    
#๓ สี. ยุ. อนุทิสฺสตุ ฯ ม. อนุทิจฺฉตุ ฯ  ๔ ม. เมสทฺโท นตฺถิ ฯ     
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         ตทาห สุขิตา เหสฺส         สพฺพกามสมิทฺธินีติ ฯ    
        สาธูติ โส ตสฺสา ๑ ปฏิสุณิตฺวา  คนฺตฺวาน หตฺถินีปุร ๒   
         ตสฺสา อโวจ มาตร         ธีตา จ เต มยา ทิฏา   
         ทุคฺคตา ยมโลกิกา          ปาปกมฺม กริตฺวาน   
         เปตโลก อิโต คตา         สา ม ตตฺถ สมาทเปสิ ฯ    
         คนฺตฺวาน หตฺถินีปุร ๒       วชฺเชสิ มยฺห มาตร   
         ธีตา จ เต มยา ทิฏา      ทุคฺคตา ยมโลกิกา    
         ปาปกมฺม กริตฺวาน          เปตโลก อิโต คตา ฯ   
         อตฺถิ จ เม เอตฺถ นิกฺขิตฺต    อนกขฺาต ฺจ ต มยา    
         จตฺตาริ สตสหสฺสานิ         ปลลฺงฺกสฺส จ เหฏโต ฯ   
         ตโต เม ทาน ททาตุ        ตสฺสา จ โหตุ ชีวิกา    
         ทาน ทตฺวา จ เม มาตา     ทกฺขิณ อนฺวาทิสฺสตุ เม    
         ตทาห สุขิตา เหสฺส         สพฺพกามสมิทฺธินีติ ฯ    
         ตโต ห ิสา ทาน อทาสิ ๓   ทตฺวา จ ๔ ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสิ   
         เปตี จ สุขิตา อาสิ         ตสฺสา จาป สุชีวิกาติ ฯ    
                  เสรินีเปตวตฺถุ ฉฏ ฯ   
        [๑๑๗] ๗ นรนารีปุรกฺขโต ยุวา      รชนีเย กามคุเณหิ ๕ โสภสิ    
           ทิวส อนุโภสิ การณ       กึ อกาสิ ปุริมาย ชาติยาติ ฯ   
           อห ราชคเห รมฺเม       รมณีเย คิริพฺพเช   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. คนฺตฺวาน หตฺถินีปุรนฺติ เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ   
#ยุ. หสฺตินีปรุ ฯ  ๓ ม ทานมทา ฯ  ๔ ม. ทตฺวา จาติ อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๕ ม. รชนีเยหิ กาเมหิ ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 218 

          มิคลุทโฺท ปุเร อาสึ        โลหิตปาณี ทารุโณ ฯ    
          อวิโรธกเรสุ ปาณีสุ        ปถุุสตฺเตสุ ๑ ปทุฏมานโส   
          วิจริ ๒ อติทารุโณ สทา    ปรหึสาย รโต อส ฺโต ฯ    
          ตสฺส เม สหาโย สหุทโย    สทโฺธ อาสิ อุปาสโก   
          โส หิ ๓ ม อนุกมฺปนฺโต    นิวาเรสิ ปนุปฺปุน    
          มากาสิ ปาปก กมมฺ        มา ตาต ทุคฺคตึ อคา   
          สเจ อิจฺฉสิ เปจฺจ สุข      วิรม ปาณวธ อสยม ๔ ฯ    
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        สุขกามสฺส หิตานุกมฺปโน   
          นากาสึ สกลานุสาสนึ       จิรปาปาภิรโต อพุทฺธิมา ฯ    
          โส ม ปุน ภูริสุเมธโส      อนุกมฺปาย สยเม นิเวสยิ   
          สเจ ทวิา หนสิ ปาณิโน     อถ เต รตฺตึ ภวตุ สยโม ฯ    
          สฺวาห ทิวา หนิตฺวาน ปาณิโน วิรโต รตฺตึ อโหสิ สยโต    
          รตฺตาห ปริหาเรมิ ๕      ทิวา ขชฺชามิ ทุคฺคโต ฯ   
          ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส       อนุโภมิ รตฺตึ อมานุสึ   
          ทิวา ปฏิหตาว กุกฺกรุา      อุปธาวนฺติ สมนฺตา ขาทิตุ    
          เย จ เต สตตานุโยคิโน    ธุว ปยุตฺตา สุคตสฺส สาสเน   
          ม ฺามิ เต อมตเมว       เกวล อธิคจฺฉนฺติ    
                              ปท อสงฺขตนฺติ ฯ   
                 มคิลุทฺทเปตวตฺถุ สตฺตม ฯ   
#๑ ยุ. ปถุุสนเฺตสุ ฯ  ๒ ม. วิจรึ ฯ  ๓ ม. ป ฯ ย.ุ จ ฯ  ๔ ม. ปาณวธา อสยมา ฯ    
#๕ ม. ปริจาเรมิ ฯ     
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 [๑๑๘] ๘ กฏูาคาเร จ ปาสาเท      ปลลฺงฺเก โคณสณฺ ิเต ๑    
          ป ฺจงฺคิเกน ตุริเยน        รมสิ สปฺุปวาทิเต ฯ    
          ตโต รตฺยา วิวสาเน ๒    สรุิยุคฺคมน ๓ ปติ    
          อปวิฏโ ๔ สุสานสฺมึ      พหุ ทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         อิท ทุกขฺ นิคจฺฉสีติ ฯ   
          อห ราชคเห รมฺเม        รมณีเย คิริพฺพเช   
          มิคลุทโฺท ปุเร อาสึ        ลุทฺโท อาสึ อส ฺโต ฯ   
          ตสฺส เม สหาโย สหุทโย    สทโฺธ อาสิ อุปาสโก   
          ตสฺส กลุุปโก ภิกฺขุ         อาสิ โคตมสาวโก ฯ   
          โส หิ ม อนุกมฺปนโฺต       นิวาเรสิ ปุนปฺปุน    
          มากาสิ ปาปก กมมฺ        มา ตาต ทุคฺคตึ อคา   
          สเจ อิจฺฉสิ เปจฺจ สุข      วิรม ปาณวธ อสยม ฯ   
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        สุขกามสฺส หิตานุกมฺปโน   
          นากาสึ สกลานุสาสนึ       จิรปาปาภิรโต อพุทฺธิมา ฯ    
          โส ม ปุน ภูริสุเมธโส      อนุกมฺปาย สยเม นิเวสยิ   
          สเจ ทวิา หนสิ ปาณิโน     อถ เต รตฺตึ ภวตุ สยโม ฯ    
          สฺวาห ทิวา หนิตฺวา ปาณิโน  วิรโต รตฺตึ อโหสิ สยโต    
          รตฺตาห ปริหาเรมิ         ทิวา ขชชฺาม ิทุคฺคโต ฯ   
#๑ ม. โคนกตฺถเต ฯ  ๒ ย.ุ วิวาสเนน ฯ  ๓ ยุ. สุริยสฺสุคฺคมน ฯ  ๔ ยุ. อปวิฏเ ฯ    
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          ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส       อนุโภมิ รตฺตึ อมานุสึ   
          ทิวา ปฏิหตาว กุกฺกรุา      อุปธาวนฺติ สมนฺตา ขาทิตุ    
          เย จ เต สตตานุโยคิโน    ธุว ปยุตฺตา สุคตสฺส สาสเน   
          ม ฺามิ เต อมตเมว       เกวล อธิคจฺฉนฺติ    
                              ปท อสงฺขตนฺติ ฯ   
                 ทติุยมิคลุทฺทเปตวตฺถุ อฏม ฯ    
 [๑๑๙] ๙ มาลี กริีฏ ี๑ กายูรี       คตฺตา เต จนฺทนุสฺสทา   
          ปสนนฺมุขวณฺโณสิ           สุริยวณฺโณว โสภสิ ฯ    
          อมานุสา ปริสชฺชา         เย เต เม ปริวาริกา    
          ทส ก ฺาสหสฺสานิ         ยา เตมา ปริจาริกา ฯ   
          ตา กมพฺุกายูรธรา         ก ฺจนเจลภูสิตา    
          มหานุภาโวสิ ตุว          โลมหสนรูปวา ฯ   
          ปฏ ิมสานิ อตฺตโน         สาม อุกฺกจฺจ ๒ ขาทสิ   
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         ปฏ ิมสานิ อตฺตโน    
                              สาม อุกฺกจฺจ ๒ ขาทสิ ฯ   
          อตฺตโนห อนตฺถาย         ชีวโลเก อจริสฺส    
          เปสุ ฺมุสาวาเทน         นิกติว ฺจนาย จ ฯ    
          ตตฺถาห ปริส คนฺตฺวา       สจฺจกาเล อุปฏ ิเต   
#๑ ม. กิริฏ ีฯ  ๒ ย.ุ อุกฺกนตฺฺวา ฯ     
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          อตฺถ ธมฺม นิรกตฺวา ๑     อธมฺมมนุวตฺติสฺส ๒ ฯ   
          เอว โส ขาทตตฺตาน       โย โหติ ปฏ ิมสิโก    
          ยถาห อชฺช ขาทามิ        ปฏ ิมสานิ อตฺตโน ฯ   
                 ตยิท ตยา นารท สาม ทิฏx   
                 อนุกมฺปกา เย กุสลา วเทยฺยุ    
                 มา เปสุณ มา จ มุสา ภณิ   
                 มา โขสิ ปฏ ิมสิโก ตุวนฺติ ฯ    
                 กฏูวินิจฺฉยกเปตวตฺถุ ๓ นวม ฯ    
 [๑๒๐] ๑๐ อนฺตลิกฺขสฺมึ ติฏนฺโต      ทุคฺคนฺโธ ปติู วายสิ   
          มุข ฺจ เต กิมิโย ปติูคนฺธ    ขาทนฺติ กึ กมฺมมกาสิ ปุพฺเพ ฯ    
          ตโต สตฺถ คเหตฺวาน       โอกฺกนฺตนฺติ ๔ ปนุปฺปุน   
          ขาเรน ปริปฺโผสิตฺวา       โอกกฺนฺตนฺติ ปุนปฺปุน ฯ   
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         อิท ทุกขฺ นิคจฺฉสิ ฯ   
          อห ราชคเห รมฺเม        รมณีเย คิริพฺพเช   
          อิสฺสโร ธนธ ฺสฺส         สุปหูตสฺส มาริส ฯ    
          ตสฺสาย เม ภริยา จ       ธีตา จ สณิุสา จ เม    
          ตมาล อุปฺปล ฺจาป         ปจฺจคฺฆ ฺจ วิเลปน    
          ถูป หรนฺติโย วาเรสึ       ต ปาป ปกต มยา ฯ    
#๑ ม. นริากตฺวา ฯ ยุ. นริกตฺวา ฯ  ๒ ย.ุ ...ติย ฯ   
#๓ ม. กูฏวินจฺิฉยิกเปตวตฺถุ ฯ  ๔ ย.ุ อุเรน กนฺตนฺติ ฯ     
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          ฉฬาสติีสหสฺสานิ           มย ปจฺจตฺตเวทนา   
          ถูปปูช วิวณฺเณตฺวา         ปจาม นิรเย ภุส    
          เย จ โข ถูปปูชาย        วตฺตนฺเต อรหโต มเห ฯ   
          อาทีนว ปกาเสนฺติ         วิเวจเยถ โน ๑ ตโต   
          อิมา จ ปสฺส อายนฺติโย     มาลธารี อลงฺกตา ฯ    
          มาลาวิปาก อนุโภนฺติโย     สมิทธฺา ตา ยสสฺสิโย ๒    
          ต ฺจ ทิสฺวาน อจฺเฉร       อพฺภูต โลมหสน ฯ    
          นโม กโรนฺติ สปปฺ ฺา      วนฺทนฺติ ต มหามุนึ    
          โสห นูน ๓ อิโต คนฺตฺวา   โยนึ ลทฺธาน มานุสึ    
          ถูปปูช กริสฺสามิ           อปฺปมตฺโต ปุนปฺปุนนฺติ ฯ   
                ธาตุวิวณฺณเปตวตฺถุ ทสม ฯ    
                       อุทฺทาน    
          อภิชชฺมาโน โกณฺฑ ฺโ ๔   รถการ ีภุเสน จ   
          กุมาโร ภณิกา ๕ เจว     เทฺว ลทฺุทา ปฏ ิปูชโย    
                              วคฺโค เตน วุจฺจตีติ ๖ ฯ   
                   จูฬวคฺโค ตติโย ฯ    
                   _________________   
#๑ ม. เน ฯ  ๒ ม. ย.ุ ยสสสฺินิโย ฯ  ๓ ยุ. ทานิ ฯ  ๔ ม. กุณฺฑิโย ฯ   
#๕ ม. คณิกา ฯ  ๖ ม. ปวุจฺจตีติ ฯ ยุ. อิท อุททาน น ทิสฺสติ ฯ     
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                   จตุตฺโถ มหาวคฺโค    
         [๑๒๑] ๑ เวสาลิ นาม นครตฺถิ วชฺชีน    
                 ตตฺถ อหุ ลิจฺฉวิ อมฺพสกฺขโร ๑    
                 ทสิฺวาน เปต นครสฺส พาหิร    
                 ตตฺเถว ปุจฺฉิตฺถ ต การณตฺถิโก ฯ๕   
                 เสยฺยา ๒ นิสชฺชา นยิมสฺส อตฺถิ   
                 อภิกฺกโม นตฺถ ิปฏกิฺกโม จ ๓    
                 อสีตปต ขายิตวตฺถโภคา    
                 ปริจาริกา ๔ สาป อิมสฺส นตฺถิ ฯ    
                 เย าตกา ทิฏสุตา สุหชฺชา    
                 อนุกมฺปกา ยสสฺ อเหสุ ปุพฺเพ   
                 ทฏป ทานิ น ลภนฺติ ๕ ตป   
                 วิราชิตตฺโต หิ ชเนน เตน ฯ   
                 น ทุคฺคตสฺส ๖ ภวนฺติ มิตฺตา    
                 ชหนฺติ มิตฺตา วิกล วิทิตฺวา    
                 อตฺถ ฺจ ทิสฺวา ปริวารยนฺติ    
                 พหู จ มิตฺตา อุคฺคตสฺส โหนฺติ ฯ   
                 นหิีนตฺโถ ๗ สพฺพโภเคหิ กิจฺโฉ ๘   
#๑ ม. อมฺมสกฺกโร ฯ  ๒ ยุ. เสยฺโย ฯ  ๓ ยุ. วา ฯ  ๔ ม. ปริจารณา ฯ    
#๕ ม. ทฏิ ุมฺป เต ทานิ น ต ลภนฺติ ฯ  ๖ ม. โอคฺคตตฺตสฺส ฯ  ๗ ม. นิหีนตฺโต ฯ    
#๗ ม. นิหีนตฺโต ฯ ๘ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ    
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                 สมฺมกฺขิโต สปริภินฺนคตฺโต    
                 อุสฺสาวพินฺทุว ปลิมฺปมาโน   
                 อชฺช สุเว ชีวิตสฺสุปโรโธ ๑ ฯ   
                 เอตาทิส อุตฺตมกิจฺฉปตฺตl    
                 อุตฺตาสิต ปจุมนฺทสฺส ๒ สูเล    
                 อถ ตฺว เกน วณฺเณน วเทสิ    
                 ยกฺข ชีว โภ ชวิีตเมว เสยโฺยติ ฯ   
                 สาโลหิโต เอโส อโหสิ มยหฺ   
                 อห สรามิ ปุรมิาย ชาติยา    
                 ทสิฺวา จ เม การุ ฺ อโหสิ    
                 ราช มา ปาปธมฺโม นิรย ปตาย ฯ   
                 อิโต จุโต ลิจฺฉวิ เอส โปโส    
                 สตฺตุสฺสท นีรย โฆรรูป    
                 อุปฺปชฺชติ ทุกกฺฏกมฺมการ ี  
                 มหาภิตาป กฏก ภยานก ฯ    
                 อเนกภาเคน คุเณน เสยฺโย    
                 อยเมว สูโล นริเยน เตน   
                 มา ๓ เอกนฺตทุกฺข กฏก ภยานก   
                 เอกนฺตติปฺป นิรย ปตาย ฯ    
#๑ ม. ชีวิตสฺสูปโรโธ ฯ ย.ุ ชีวิตสฺสปโรโธ ฯ  ๒ ม. ปุจิมนฺทสฺส ฯ  ๓ ม. มาสทฺโท   
#๓ ม. มาสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ     
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                 อิท ฺจ สุตฺวา วจน มเมโส    
                 ทกฺุขูปนีโต วิชเหยฺย ปาป ๑    
                 ตสฺมา อห สนฺติเก น ภณามิ   
                 มา เมกโต ชีวตสฺสุปโรโธติ ฯ    
                 อ ฺาโต เอโส ปุริสสฺส อตฺโถ   
                 อ ฺป อิจฺฉามเส ปุจฺฉิตุ ตุว   
                 โอกาสกมฺม มม โน สเจ กโรสิ ๒   
                 ปจฺุฉามิห ๓ น จ โน กุชฺฌิตพฺพ ฯ    
                 อทฺธา ปฏิ ฺา เม ตทา อหุ    
                 อจิกฺขนา อปฺปสนฺนสฺส โหติ   
                 อกามา สทฺเธยฺยวโจติ ๔ กตฺวา    
                 ปจฺุฉสฺสุ ม กาม ยถา วิสยฺหนฺติ ฯ    
                 ย กิ ฺจาห จกฺขุนา ปสฺสิสฺสามิ   
                 สพฺพป ตาห อภิสทฺทเหยฺย    
                 ทสิฺวาป ต โนป เจ สทฺทเหยฺย   
                 กเรยฺยาสิ เม ยกขฺ นิยสฺสกมฺมนฺติ ฯ    
                 สจฺจปฺปฏิ ฺา ตว เม สา โหตุ   
                 สตฺุวาน ธมฺม ลภสฺสุ ปสาท    
#๑ ยุ. ปาณ ฯ  ๒ ม. โอกาสกมฺม สเจ โน กโรสิ ฯ  ๓ ปุจฺฉาม ต ฯ    
#๔ ม. อกามาสทฺเธยฺยวเหติ ฯ    
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                 อ ฺตฺถิโก โน จ ปทุฏจิตฺโต    
                 ยนฺเต สุต อสุต วาป ธมฺม ฯ   
                 สพฺพ อกฺขิสฺส ยถา ปชาน   
                 เสเตน อสฺเสน อลงฺกเตน   
                 อุปยาสิ สูลาวุตกสฺส สนฺติเก   
                 ยาน อิท อพฺภูต ทสฺสเนยฺย    
                 กสิฺเสต กมฺมสฺส อย วิปาโก ฯ   
                 เวสาลิยา ตสฺส ๑ นครสฺส มชฺเฌ   
                 จิกฺขลฺลมคฺเค นคร ๒ อโหสิ   
                 โคสีสเมกาห ปสนฺนจิตฺโต   
                 เสตุ ๓ คเหตฺวา นครสฺมึ ๔ นิกฺขิป ฯ   
                 เอตสฺมึ ปาทานิ ปติฏเปตฺวา   
                 มย ฺจ อ ฺเ จ อติกฺกมิมฺห ๕    
                 ยาน อิท อพฺภูต ทสฺสเนยฺย    
                 ตสฺเสว กมฺมสฺส อย วิปาโก ฯ   
                 วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสติ    
                 คนฺโธ จ เต สพฺพทิสา ปวายติ    
                 ยกฺขิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว    
                 นคฺโค จาสิ กิสฺส อย วิปาโก ฯ   
#๑ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ย.ุ จิกฺขลปพฺเพ นรก ฯ  ๓ ม. เสต ฯ  ๔ ยุ.   
#๔ ย.ุ นรกสฺมึ ฯ  ๕ ยุ. อ ฺโ จ อติกฺกเมยฺย ฯ     
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                 อกฺโกธโน นิจฺจปสนฺนจิตฺโต   
                 สณฺหาหิ วาจาหิ ชน อุเปมิ   
                 ตสฺเสว กมฺมสฺส อย วิปาโก   
                 ทพฺิโพ เม วณฺโณ สตต ปภาสติ ฯ   
                 ยส ฺจ กิตฺติ ฺจ ธมฺเม  ิตาน    
                 ทสิฺวาน มนฺเตมิ ปสนฺนจิตฺโต   
                 ตสฺเสว กมฺมสฺส อย วิปาโก   
                 ทพฺิโพ เม คนฺโธ สตต ปวายติ ฯ   
                 สหายาน ติตฺถสฺมึ นหายนฺตาน    
                 ถเล คเหตฺวา นิทหิสฺส ทุสฺส   
                 ขิฑฺฑตฺถิโก โน จ ปทุฏ ิตฺโต    
                 เตนมฺหิ นคฺโค กสิรา ปวุตฺติ ฯ   
                 โย กีฬมาโน จ กโรติ ปาป   
                 ตสฺสีทิส กมฺมวิปากมาหุ   
                 อกีฬมาโน ปน โย กโรติ    
                 กึ ตสฺส กมฺมสฺส วิปากมาหุ ฯ   
                 เย ทุฏสงฺกปฺปมนา มนุสฺสา    
                 กาเยน วาจาย จ สงฺกิลิฏา   
                 กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                 อสสย เต นิรย อุเปนฺติ ฯ     
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                 อปเร ปน สุคตึ ๑ อาสิสมานา    
                 ทาเน รตา สงฺคหิตตฺตภาวา   
                 กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                 อสสย เต สุคตึ อุเปนฺตีติ ฯ    
                 ต กินฺติ ชาเนยฺย อห อเวจฺจ   
                กลฺยาณปาปสฺส อย วิปาโก   
                 กึ วาห ทิสฺวา อภิสทฺทเหยฺย    
                 โก วาป ม สทฺทหาเปยฺย เอตนฺติ ฯ    
                 ทสิฺวา จ สุตฺวา อภิสทฺทหสฺสุ    
                 กลฺยาณปาปสฺส อย วิปาโก   
                 กลฺยาณปาเป อุภเย อสนฺเต   
                 สยิา นุ สตฺตา สุคตา ทุคฺคตา วา ฯ    
                 โน เจตฺถ กมฺมานิ กเรยฺยุ มจฺจา    
                 กลฺยาณปาปานิ มนุสฺสโลเก   
                 นาเหสุ สตฺตา สุคตา ทุคฺคตา วา   
                 หีนา ปณีตา จ มนุสฺสโลเก ฯ   
                 ยสฺมา จ กมฺมานิ กโรนฺติ มจฺจา   
                 กลฺยาณปาปานิ มนุสฺสโลเก   
                 ตสฺมา [๓] สตฺตา สุคตา ทุคฺคตา วา   
#๑ ยุ. อาสมานา ฯ  ๒ ม. หิ ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 229 

                 หีนา ปณีตา จ มนุสฺสโลเก ฯ   
                 ทวฺย ฺจ ๑ กมฺมาน วิปากมาหุ    
                 สขุสฺส ทุกฺขสฺส จ เวทนีย   
                 ตา เทวตา ๒ ปริวารยนฺติ   
                 ปจฺจนฺติ พาลา ทฺวยต อปสฺสิโนติ ฯ   
                 น มตฺถิ กมฺมานิ สย กตานิ   
                 ทตฺวาป เม นตฺถิ โส ๓ อาทเิสยฺย    
                 อจฺฉาทน สยนมถนฺนปาน   
                 เตนมฺหิ นคฺโค กสิรา ปวุตฺตีติ ฯ   
                 สยิา นุ โข การณ กิ ฺจิ ยกฺข    
                 อจฺฉาทน เยน ตุว ลเภถ    
                 อาจิกฺข เม ตฺว ยทตฺถิ เหตุ   
                 สทฺธายิต เหตุวโจ สุโณมาติ ฯ    
                 กปฺปตโก นาม อิธตฺถิ ภิกฺขุ   
                 ฌายี สุสีโล อรหา วิมุตฺโต   
                 คุตฺตินฺทฺริโย สวุตปาติโมกฺโข    
                 สติีภูโต อุตฺตมทิฏ ิปตฺโต    
                 สขิโล วท ฺ ู สุวโจ สุมุโข   
                 สวฺาคโม สุปฺปฏิมุตฺตโก จ    
                 ปุ ฺสฺส เขตฺต อรณวิหารี   
#๑ ม. ทฺวยชชฺ ฯ  ๒ ม. ตา เทวตาโย ฯ  ๓ ม. โย ฯ     
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                 เทวมนุสฺสาน ฺจ ทกฺขิเณยฺโย    
                 สนฺโต วิธูโม อนีโฆ นิราโส   
                 มตฺุโต วิสลฺโล อมโม อวงฺโก    
                 นริูปธิ สพฺพปป ฺจขีโณ   
                 ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺโต ชติุมา ฯ   
                 อปฺป ฺาโต ทิสฺวาป น สุชาโน    
                 มนุีติ น ๑ วชชฺสีุ โวหรนฺติ   
                 ชานนฺติ ต ยกฺขภูตา อเนช   
                 กลฺยาณธมฺม วิจรนฺต ๒ โลเก ฯ    
                 ตสฺส ตุว เอก ยุค ทุเว วา   
                 มมุทฺทิสิตฺวาน สเจ ทเทถ   
                 ปฏิคฺคหิตานิ จ ตานิ อสฺสุ ๓    
                 มม ฺจ ปสฺเสถ สนทฺธทุสฺสนฺติ ฯ    
                 กสฺมึ ปเทเส สมณ วสนฺต   
                 คนฺตฺวาน ปสฺเสมุ มย อิทานิ   
                 ส ๔ มชชฺ กงฺข วิจิกิจฺฉิต ฺจ    
                 ทฏิ ิวิสูกานิ โก วิโนทเย เจติ ๕ ฯ   
                 เอโส นิสินฺโน กปนจฺจนาย   
                 ปริวาริโต เทวตาหิ พหูหิ   
#๑ ยุ. มุน ิน ฯ  ๒ ย.ุ วิจรนฺติ ฯ  ๓ ยุ. จสฺส ฯ  ๔ ม. โย ฯ    
#๕ ม. วิโนทเนยฺยาติ ฯ     
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                 ธมฺมิกถ ภาสติ สจฺจนาโม   
                 สกสฺมิ อจฺเฉรเก ๑ อปฺปมตฺโตติ ฯ    
                 ตถาห กสฺสามิ คนฺตฺวา อิทานิ    
                 อจฺฉาทยิสฺส สมณ ยุเคน   
                 ปฏิคฺคหิตานิ จ ตานิ ปสฺส ๒   
                 ตุว ฺจ ปสฺเสมุ สนทฺธทุสฺสนฺติ ฯ    
                 มา อกฺขเณ ปพฺพชิต อุปาคมิ    
                 สาธุ โว ลิจฺฉวิ เนส ธมฺโม   
                 ตโต จ กาเล อุปสงฺกมิตฺวา    
                 ตตฺเถว ปสฺสามิ รโห นิสินนฺนฺติ ฯ    
                 ตถา หิ วตฺวา อคมาสิ ตตฺถ                                        
                 ปริวาริโต ทาสคเณน ลิจฺฉวิ   
                 โส ต นคร อุปสงฺกมิตฺวา    
                 วาสุปค ฺฉิตฺถ สเก นิเวสเน ฯ   
                 ตโต จ กาเล คิหิกิจฺจานิ กตฺวา   
                 นหฺาตฺวา ปวิตฺวา จ ขณ ลภิตฺวา   
                 วิเจยฺย เปฬโต จ ยุคานิ อฏ   
                 คาหาปยิ ทาสคเณน ลิจฺฉวิ ฯ   
                 โส ต ปเทส อุปสงฺกมิตฺวา   
                 ต อทฺทส สมณ สนฺตจิตฺต    
#๑ ม. มาเกเจร ฯ  ๒ จสฺสุ อิติป ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 232 

                 ปฏิกฺกนฺต โคจรโต นิวตฺต   
                 สติีภูต รุกฺขมูเล นิสินฺน ฯ   
                 ตเมน อโวจ อุปสงฺกมิตฺวา    
                 อปฺปาพาธ ผาสุวิหาร ฺจ ปุจฺฉิ   
                 เวสาลิย ลิจฺฉวิ อห ภทนฺเต   
                 ชานนฺติ ม ลิจฺฉวิ อมฺพสกฺขโร ฯ   
                 อิมานิ เม อฏ ยุคานิ ภนฺเต ๑    
                 ปฏิคฺคณฺห ภนฺเต ททามิ ตุยฺห    
                 เตเนว อตฺเถน อิธาคโตสฺมิ    
                 ยถา อห อตฺตมโน ภเวยฺย ฯ   
                 ทรูโตว สมณพฺราหฺมณา จ   
                 นเิวสนนฺเต ปริวชฺชยนฺติ   
                 ปตฺตานิ ภิชฺชนฺติ ตว นิเวสเน    
                 สงฺฆาฏิโย จาป ๒ วิทาลยนฺติ ๓ ฯ   
                 อถาปเร ๔ ปาทกุทาริกาหิ ๕    
                 อวสิรา สมณา ปาฏิยนฺติ    
                 เอตาทิส ปพฺพชิต ๖ วิเหส   
                 ตยา กต สมณา ปาปุณนฺติ ฯ    
                 ติเณน เตลป ๗ น ตฺว อทาสิ    
#๑ ม. ย.ุ สุภานิ ฯ  ๒ ย.ุ ปาป ฯ  ๓ วิปาตยนฺตีติป ทิสฺสติ ฯ  ๔ ยุ. อถา ปุเร ฯ   
#๕ ม. ปาทกุฏาริกาหิ ฯ  ๖ ม. ปพฺพชติา ฯ  ๗ ยุ. เตสมฺป ฯ     
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                 มฬฺูหสฺส ๑ มคฺคป น ปาวทาสิ   
                 อนฺธสฺส ทณฺฑ สยมาทิยาสิ    
                 เอตาทิโส กทรโิย อสวุโต [๒] ฯ    
                 อถ ตฺว เกน วณฺเณน กิเมว ทิสฺวา   
                 อเมฺหหิ สห สวิภาค กโรสิ ฯ   
                 ปจฺเจมิ ภนฺเต ย ตฺว วเทสิ ฯ   
                 วิโมสยิ ๓ สมณพฺราหฺมเณ ๔ จ ฯ   
                 ขิฑฺฑตฺถิโก โน จ ปทุฏจิตฺโต   
                 เอตป เม ทุกฺกฏเมว ภนฺเต   
                 ขิฑฺฑาย โข ปสวิตฺวาน ปาป   
                 เวเทติ ทุกฺข อปฺปมตฺตโภคี ๕   
                 ทหโร ยุวา นคฺคนิยสฺส ภาคี   
                 กสึุ ตโต ทุกฺขตรสฺส โหติ ฯ    
                 ต ทิสฺวา สเวคมลมตฺถ ภนฺเต    
                 ตปฺปจฺจยา วาป ๖ ททามิ ทาน    
                 ปฏิคฺคณฺห ภนฺเต วตฺถยุคานิ อฏ   
                 ยกฺขสฺสิมาคจฺฉนฺตุ ทกฺขิณาโย ฯ    
                 อทฺธา หิ ๗ ทาน พหุธา ปสฏ   
                 ททโต จ เต อกฺขยธมฺมมตฺถุ    
#๑ ม. มฏุสฺส ฯ  ๒ ม. ตุว ฯ  ๓ ม. วิเหสยึ ฯ  ๔ ยุ. ......เณถ ฯ  ๕ ม. ย.ุ   
#อสมตฺตโภคี ฯ  ๖ ยุ. จาห ฯ  ๗ ย.ุ อทาหิ ฯ    
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                 ปฏิคฺคณฺหามิ เต วตฺถยุคานิ อฏ   
                 ยกฺขสฺสิมาคจฺฉนฺตุ ทกฺขิณาโย ฯ    
                 ตโต หิ โส อาจมยิตฺวา ลิจฺฉวิ    
                 เถรสฺส ทตฺวาน ยุคานิ อฏ   
                 ปฏิคฺคหิตานิ จ ตานิ วาสฺสุ    
                 ยกฺข ฺจ ปสฺเสถ สนทฺธทุสฺส ฯ   
                 ตมทฺทส จนฺทนสารลิตฺต   
                 อาช ฺมารยฺุห อุฬารวณฺณ    
                 อลงฺกต สาธุนิวตฺถทุสฺส    
                 ปริวาริต ยกฺขมหิทฺธิปตฺต ฯ    
                 โส ต ทิสฺวา อตฺตมโน อุทคฺโค    
                 ปหฏจิตฺโตว สุภคฺครูโป   
                 กมฺม ฺจ ทิสฺวาน มหาวิปาก   
                 สนฺทิฏ ิก จกขฺุนา สจฺฉิกตฺวา ฯ    
                 ตเมนมโวจ อุปสงฺกมิตฺวา    
                 ทสฺสามิ ทาน สมณพฺราหฺมณาน   
                 น จาป เม กิ ฺจิ อเทยฺยมตฺถิ    
                 ตุว ฺจ เม ยกฺข พหูปกาโร ฯ   
                 ตุว ฺจ เม ลิจฺฉวิ เอกเทส   
                 อทาสิ ทานานิ อโมฆเมต    
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                 สวฺาห กริสฺสามิ ตยา ว สกขึฺ    
                 อมานุโส มานุสเกน สทฺธึ ฯ    
                 คติ จ พนธู จ ปรายน ฺจ   
                 มตฺิโต มมาสิ อถ เทวตาสิ ๑    
                 ยาจามิ ๒ ต ป ฺชลิโก ภวิตฺวา   
                 อิจฺฉามิ ต ยกฺข ปุนาป ทฏ ฯ   
                 สเจ ตุว อสฺสทฺโธ ภวิสฺสสิ    
                 กทริยรูโป วิปปฺฏิปนฺนจิตฺโต   
                 เตเนว ๓ ม ลิจฺฉวิ ๔ ทสฺสนาย    
                 ทสิฺวา จ ต โนป ๕ จ อาลปสฺส ฯ   
                 สเจ ตุว ภวิสฺสสิ ธมฺมคารโว   
                 ทาเน รโต สงฺคหิตตฺตภาโว   
                 โอปานภูโต สมณพฺราหฺมณาน    
                 เอว มม ลิจฺฉวิ ๔ ทสฺสนาย ฯ   
                 ทสิฺวา จ ต อาลปสฺส ภทนฺเต    
                 อิม ฺจ สูลโต ลหุ ปมุ ฺจ   
                 ยโตนิทาน อกริมฺห สกฺขึ   
                 ม ฺามิ ๖ สูลาวุตกสฺส การณา    
                 เต อ ฺม ฺ อกริมฺห สกขึฺ ฯ    
#๑ ม. เทวตา เม ฯ  ๒ ยุ. ยถามห ฯ  ๓ ม. ตฺว เนว ฯ  ๔ ม. ลจฺฉสิ ฯ   
#๕ ยุ. นาป ฯ  ๖ ยุ. ม ฺามุ ฯ    
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                 อย ฺจ สูลาวุโต ๑ ลหุ ปมุตฺโต   
                 สกฺกจฺจ ธมฺมานิ สมาจรนฺโต   
                 มุ ฺเจยฺย โส นิรยาว ตมฺหา   
                 กมฺม สิยา อ ฺตฺร สเวทนีย ๒ ฯ    
                 กปฺปตก ฺจ อุปสงฺกมิตฺวา    
                 เตน สห สวิภชิตฺวาน กาเล    
                 สย มุเขน อุปนิสชฺช ปุจฺฉ   
                 โส เต อกฺขิสฺสติ เอตมตฺถ ฯ   
                 ตเมว ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉสฺสุ   
                 ปุ ฺตฺถิโก ๓ โน จ ๔ ปทฏุจิตฺโต   
                 โส เต สุต อสุต ฺจาป ธมฺม   
                 สพฺพป อกฺขิสฺสติ ยถา ปชาน    
                 สโุต จ ธมฺม สุคตึ อกฺขิสฺส ๕ ฯ    
                 โส ตตฺถ รหสสฺ สมุลลฺปตฺวา   
                 สกฺขึ กริตฺวาน อมานุเสน   
                 ปกฺกามิ โส ลิจฺฉวีน สกาส    
                 อถ พฺรวิ ปริส สนฺนิสินฺน ฯ    
                 สณุนฺตุ โภนฺโต มม เอกวากฺย   
                 วร วริสฺส ลภิสฺสามิ อตฺถ   
#๑ ม. สลูโต ฯ  ๒. ม. เวทนีย ฯ  ๓ ม. อ ฺตฺถิโก ฯ  ๔ ย.ุ เนว ฯ  ๕ สโุต ...   
#อกฺขิสฺสา ติอิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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                 สลูาวุโต ปุริโส ลุทฺทกมฺโม    
                 ปณีตทณฺโฑ อนุสตฺตรูโป ฯ   
                 เอตฺตาวตา วีสติรตฺติมตฺตา   
                 ยโต อาวุโต เนว ชีวติ น มโต    
                 ตาห โมจยิสฺสามิ ทานิ   
                 ยถา มตึ อนุชานาตุ สงฺโฆ ฯ   
                 เอต ฺจ อ ฺ ฺจ ลหุ ปมุ ฺจ   
                 โก ต วเทถ จ ตถา กโรนฺต    
                 ยถา ปชานาสิ ตถา กโรหิ   
                 ยถา มตึ อนุชานาติ สงฺโฆ ฯ   
                 โส ต ปเทส อุปสงฺกมิตฺวา   
                 สลูาวุต โมจยิ ขิปฺปเมว   
                 มา ภายิ สมฺมาติ ๑ จ ต อโวจ    
                 ติกิจฺฉกาน ฺจ อุปฏเปสิ ฯ    
                 กปฺปตก ฺจ อุปสงฺกมิตฺวา    
                 เตน สห สวิภชิตฺวาน กาเล    
                 สย มุเขเนว ๒ อุปนิสชฺช ลจฺิฉวิ    
                 ตตฺเถว ปุจฺฉตฺถน ๓ การณตฺถิโก ฯ   
                 สลูาวุโต ปุริโส ลุทฺทกมฺโม    
#๑ ยุ. สมฺมา ฯ  ๒ ย.ุ มุเขน เนว ฯ  ๓ ยุ. ตเถว ปูจฺฉิ น ฯ     
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                 ปณีตทณฺโฑ อนุสตฺตรูโป   
                 เอตฺตาวตา วีสติรตฺติมตฺตา   
                 ยโต อาวุโต เนว ชีวติ น มโต ฯ    
                 โส โมจิโต คนฺตฺวา มยา อิทานิ    
                 เอตสฺส ยกฺขสฺส วโจติ ๑ ภนฺเต   
                 สยิา นุ โข การณ กิ ฺจิเทว    
                 เยน โส นริย โน วเชยฺย ฯ    
                 อาจิกฺข ภนฺเต ยทิ อตฺถิ เหตุ    
                 สทฺธายิต เหตุ วโจติ ๒ สุโณม   
                 น เตส กมฺมาน วินาสมตฺถิ   
                 อเวทยิตฺวา อิธ พยนฺติภาโว ฯ   
                 สเจ โส ธมฺมานิ ๓ สมาจเรยฺย   
                 สกฺกจฺจ รตฺตินฺทิว อปฺปมตฺโต    
                 มุ ฺเจยฺย โส นิรยา จ ๔ ตมฺหา   
                 กมฺม สิยา อ ฺตฺร เวทนีย ฯ    
                 อ ฺาโต เอโส ปุริสสฺส อตฺโถ   
                 มมปทานิ อนุกมฺป ภนฺเต   
                 อนุสาส ม โอวท ภูริป ฺ   
                 ยถา อห โน ๕ นิรย วเชยฺย ฯ   
#๑ ยุ. วโจ ห ิฯ  ๒ ยุ. โว ฯ  ๓ ยุ. กมฺมาน ิฯ  ๔ ย.ุ ว ฯ  ๕ ยุ. เนว ฯ    
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                 อชฺเชว พุทฺธ สรณ อุเปหิ   
                 ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ ปสนฺนจิตฺโต   
                 ตเถว สิกฺขาปทานิ ป ฺจ   
                 อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยสฺสุ ฯ    
                 ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺป    
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยสฺส ุ  
                 อมชฺชโป มา จ มุสา อภาสิ ๑    
                 สเกน ทาเรน จ โหหิ ตุฏโ ฯ    
                 อิม ฺจ อฏงฺควร อุเปต ๒   
                 สมาทิยาหิ กุสล สุขินฺทฺริย ๓ ฯ   
          จีวร ปณฺฑปาต ฺจ          ปจฺจย สยนาสน    
          อนฺนปาน ขาทนีย          วตฺถ เสนาสนานิ จ ฯ    
          ททาหิ อุชุภูเตสุ           สทา ๔ ปุ ฺ ปวฑฺฒติ   
          ภิกฺขู จ สีลสมฺปนฺเน        วีตราเค พหุสฺสุเต    
          ตปฺเปหิ ๕ อนฺนปาเนน     สทา ปุ ฺ ปวฑฺฒติ ฯ    
                 เอว ฺจ ธมฺมานิ ๖ สมาจรนฺโต   
                 สกฺกจฺจ รตฺตินฺทิว อปฺปมตฺโต    
                 มุ ฺเจยฺย โส ๗ นิรยา จ ตมฺหา   
#๑ ม. อภาณี ฯ  ๒ ม. อิม ฺจ อริย อฏงฺควเรนุเปต ฯ  ๓ ม. สขุุทฺทริย ฯ    
#๔ ม. ย.ุ วิปปฺสนฺเนน เจตสา ฯ  ๕ ยุ. ...สิ ฯ  ๖ ม. กมฺมานิ ฯ   
#๗ ยุ. มุ ฺจ ตุว ฯ     
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                 กมฺม สิยา อ ฺตฺร เวทนีย ฯ    
                 อชฺเชว พุทฺธ สรณ อุเปมิ๕    
                 ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ ปสนฺนจิตฺโต�     
                 ตเถว สิกฺขาปทานิ ๑ ป ฺจ    
                 อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยามิ ฯ   
                 ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป   
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยามิ    
                 อมชฺชโป โน จ มุสา ภณามิ   
                 สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏโ ฯ    
                 อิม ฺจ อริย อฏงฺควร อุเปต    
                 สมาทิยามิ กุสล สุขินฺทฺริย ฯ    
          จีวร ปณฺฑปาต ฺจ          ปจฺจย สยนาสน    
          อนฺนปาน ขาทนีย          วตฺถ เสนาสนานิ จ    
          ภิกฺขู จ สีลสมฺปนฺเน        วีตราเค พหุสฺสุเต    
          ททามิ น วิกฺกปฺปามิ ๒     พุทฺธาน สาสเน รโต ฯ    
                 เอตาทิโส ลิจฺฉวิ อมฺพสกฺขโร   
                 เวสาลิย อ ฺตโร อุปาสโก    
                 สทฺโธ มุทุ การกโร จ ภิกฺขุ    
                 สงฺฆ ฺจ สกฺกจฺจ ตทา อุปฏหิ ฯ    
                 สลูาวุโต จ อโรโค หุตฺวา   
#๑ ม. สกิฺขาย ปทานิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ  ๒ ม. วิกมฺปามิ ฯ    
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            [๑] เสรี สุขี ปพฺพชฺช อุปาคมิ    
                 อาคมฺม กปฺปตกุตฺตม อุโภป   
                 สาม ฺผลานิ อชฺฌคุ ฯ    
                 เอตาทิสา สปฺปุริสาน เสวนา    
                 มหปฺผลา โหติ สต วิชานต    
                 สลูาวุโต อคฺคผล ผุสฺสติ ๒   
                 ผล กนิฏ ปน อมฺพสกฺขโรติ ฯ   
                 อมฺพสกฺขรเปตวตฺถุ ปม ฯฌ   
         [๑๒๒] ๒ สุโณถ ยกฺขสฺส จ วาณิชาน จ   
                       ฯเปฯ    
        (วิมานวตฺถุสฺมึ สตฺตมสฺส สุนิกฺขิตฺตวคฺคสฺส ทสมวตฺถุสฺมึ ทฏพฺพ)    
                เสริสฺสกเปตวตฺถุ ทุติย ฯ    
 [๑๒๓] ๓ ราชา ปงฺคลโก นาม       สรุฏาน อธิปติ อหุ   
          โมริยาน อุปฏาน         คนฺตฺวา สุรฏ ปุนราคมา ฯ    
          อุเณฺห มชฺฌนฺติเก กาเล     ราชา ปงฺก อุปาคมิ    
          อทฺทส มคฺค รมณีย         เปตาน วณฺณนาปถ    
          สารถ ึอามนฺตยิ ราชา      อย มคฺโค รมณีโย    
                              เขโม โสวตฺถิโก สโิว    
          อิมินาว สารถิ ยาหิ ๓     สุรฏาน สนฺติเก อิโต   
#๑ ม. ภิกฺขุ ฺจ ฯ  ๒ ม. อผสฺสยิ ฯ ยุ. ผุสฺสสิ ฯ  ๓ ม. ยาม ฯ     
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          เตน ปายาสิ โสรฏโ      เสนาย จตุรงฺคินิยา ฯ   
          อุพฺพิคฺครูโป ปุรโิส         สุรฏ เอตทพฺรูวิ    
          กุมคฺค ปฏิปนฺนมฺหา         ภึสน โลมหสน ฯ   
          ปุรโต ปทิสฺสติ มคฺโค       ปจฺฉโต จ น ทิสฺสติ    
          กุมคฺค ปฏิปนฺนมฺหา         ยมปรุสิาน สนฺติเก ฯ   
          อมานุโส วายติ คนฺโธ      โฆโส สูยติ ทารุโณ   
          สวิคฺโค ราชา สุรฏโ      สารถ ึเอตทพฺรูวิ    
          กุมคฺค ปฏิปนฺนมฺหา         ภึสน โลมหสน   
          ปุรโตว ทิสฺสติ มคฺโค       ปจฺฉโต จ น ทิสฺสติ ฯ    
          กุมคฺค ปฏิปนฺนมฺหา         ยมปรุสิาน สนฺติเก   
          อมานุโส วายติ คนฺโธ      โฆโส สูยติ ทารุโณ ฯ   
          หตฺถิกขฺนฺธ ฺจ อารุยฺห       โอโลเกนฺโต จตุทฺทิสา    
          อทฺทส รุกฺข นิโคฺรธ ๑     ปาทป ฉายสมฺปนฺน   
          นลีพฺภวณฺณสทิส            เมฆวณฺณสิรนฺนิภ    
          สารถ ึอามนฺตยิ ราชา      ก ึเอโส ทิสฺสติ พฺรหา   
          นลพฺภวณฺณสทิโส           เมฆวณฺณสิรนฺนิโภ ฯ    
          โส นิโคฺรโธ โส มหาราช   ปาทโป ฉายสมฺปนฺโน    
          นลีพฺภวณฺณสทิโส           เมฆวณฺณสิรนฺนิโภ ฯ   
          เตน ปายาสิ สุรฏโ       เยน โส ทิสฺสติ ๒ พฺรหา   
#๑ ม. ย.ุ อททฺส นิโคฺรธ รมณีย ฯ  ๒ ม. ทิสฺสเต ฯ     
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          นลีพฺภวณฺณสทิโส           เมฆวณฺณสิรนฺนิโภ ฯ   
          หตฺถิกขฺนฺธโต โอรยฺุห       ราชา รุกฺข อุปาคมิ    
          นิสีท ิรุกฺขมูลสฺมึ           สามจฺโจ สปริชโน    
          ปูร ปานียกรก ๑         ปูเว จิตฺเต จ อทฺทส ฯ    
          ปุรโิส จ เทววณฺณี         สพฺพาภรณภูสิโต   
          อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน       โสรฏ เอตทพฺรูวิ    
          สฺวาคตนฺเต มหาราช       อโถ เต อทุราคต    
          ปวตุ เทโว ปานีย         ปูเว ขาท อรินฺทม ฯ   
          ปวิตฺวา ราชา ปานีย       สามจฺโจ สปริชโน   
          ปูเว ขาทิตฺวา ปวิตฺวา จ    สรุฏโ เอตทพฺรูวิ   
          เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ       อาทุ สกฺโก ปรุินฺทโท   
          อชานนฺโต ๒ ต ปจฺุฉาม    กถ ชาเนมุ ต มย ฯ    
          นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ     นาป สกฺโก ปุรินทฺโท   
          เปโต อห มหาราช        สุรฏา อิธมาคโต ฯ    
          กึสโีล กึสมาจาโร         สุรฏสมฺึ ปุเร ตุว    
          เกน เต พฺรหฺมจริเยน      อานุภาโว อย ตว ฯ   
          ต สุโณหิ มหาราช         อรินฺทม รฏวฑฺฒน   
          อมจฺจา ปาริสชฺชา จ       พฺราหฺมโณ จ ปุโรหิโต ฯ    
          สุรฏสฺมึ อห เทว         ปุริโส ปาปเจตโส   
          มิจฺฉาทิฏ ิ จ ทุสฺสโีล       กทรโิย ปริภาสโก    
#๑ ม. ปานียสรก ฯ  ๒ ม. อชานนฺตา ฯ    
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          ททนฺตาน กโรนฺตาน        วารยิสฺส พหุชน   
          อ ฺเส ททมานาน         อนฺตราย กโรมห ฯ   
          วิปาโก นตฺถิ ทานสฺส       สยมสฺส กุโต ผล   
          นตฺถ ิอาจริโย นาม        อทนฺต โก ทมิสฺสติ ฯ    
          สมตุลยฺานิ ภูตานิ          กุเล ๑ เชฏาปจายิโก   
          นตฺถ ิพล วิริย วา         กโุต อุฏานโปริส ฯ   
          นตฺถ ิทานผล นาม         น วิโสเธติ เวริน   
          ลทฺเธยฺย ลภเต มจฺโจ      นียติ ปริณามช ฯ   
          นตฺถ ิมาตา ปตา ภาตา     โลโก นตฺถิ อิโต ปร   
          นตฺถ ิทินฺน นตฺถิ หุต        สุนหิิตป น วิชฺชติ ฯ    
          โยป หเนยฺย ปุริส         ปุริสสสฺ ๒ ฉินฺทเต สิร    
          น โกจิ กิ ฺจิ หนติ         สตฺตนฺน วิวรมนฺตเร ฯ   
        อจฺเฉชฺโช อเภชโฺช ๓ ชีโว   อฏโส คุฬปริมณฺฑโล   
          โยชนานิ สตา ๔ ป ฺจ     โก ชีว เฉตุมรหติ ฯ    
          ยถา สตฺุตคุเฬ ขิตฺเต       นิพฺเพเนฺต ปลายติ   
          เอวเมวป โส ชีโว        นิพฺเพเนฺโต ปลายติ ฯ   
          ยถา คามโต นิกฺขมฺม       อ ฺ คาม ปวิสติ   
          เอวเมวป โส ชีโว        อ ฺ กาย ๕ ปวิสติ ฯ    
#๑ ม. กุโต ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปรสฺส ฯ  ๓ ย.ุ อจฺเฉชฺชเภชุโช ฯ  ๔ ม. โยชนาน สต ฯ   
#๕ ม. โพนฺทึ ฯ    
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          ยถา เคหโต นิกฺขมฺม       อ ฺ เคห ปวิสติ   
          เอวเมวป โส ชีโว        อ ฺ โพนฺทึ นิวีสติ ๑ ฯ   
        จูฬาสีติ มหากปฺปโน สตสหสฺสานิ   เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา    
          สสาร เขปยิตฺวาน         ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสเร ฯ    
          มิตานิ สุขทุกฺขานิ          โทเณหิ ปฏเกหิ จ   
          ชิโน สพฺพ ปชานาติ        สมฬูหฺา อิตรา ปชา ฯ    
          เอวทิฏ ิ ปุเร อาสึ        สมูโฬฺห โมหปารุโต    
          มิจฺฉาทิฏ ิ จ ทุสฺสโีล       กทรโิย ปริภาสโก ฯ    
          โอร เม ฉหิ มาเสหิ       กาลกิริยา ภวิสฺสติ ฯ    
          เอกนฺต กฏก โฆร         นิรยิ ปปติสฺสาห   
          จตุกฺกณฺณ จตุทฺวาร         วิภตฺต ภาคโส มิต    
          อโยปาการปริยนฺต         อยสา ปฏิกุชชฺิต ฯ    
          ตสฺส อโยมยา ภูมิ         ชลิตา เตชสา ยุตา    
          สมนฺตา โยชนสต          ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทา ฯ   
          วสฺสสตสหสฺสานิ ๒        โฆโส สูยติ ตาวเท ฯ    
          ลกฺโข เอโส มหาราช      สตภาคา วสฺสโกฏิโย   
          โกฏิสตสหสฺสานิ           นิรเย ปจฺจเร ชนา    
          มิจฺฉาทิฏ ี จ ทุสฺสลีา       เย จ อริยูปวาทิโน ฯ    
          ตตฺถาห ทีฆมทฺธาน         ทุกฺข เวทิสฺส เวทน   
          ผล ปาปสฺส กมฺมสสฺ        ตสฺมา โสจามห ภุส ฯ   
#๑ ม. ปวีสติ ฯ  ๒ ม. วสฺสานิ สตสหสฺสานิ ฯ     
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          ต สุโณหิ มหาราช         อรินฺทม รฏวฑฺฒน   
          ธีตา มยฺห มหาราช        อุตฺตรา ภทฺทมตฺถุ เต ฯ    
          กโรติ ภทฺทก กมฺม         สีเลสโูปสเถ รตา   
          ทานรตา ๑ สวิภาคี จ     วท ฺ ู ๒ วีตมจฺฉรา   
          อขณฺฑการี สิกฺขาย         สุณฺหา ปรกุเลสุ จ   
          อุปาสิกา สกฺยมุนิโน        สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต ฯ   
          ภิกฺขุ จ สีลสมฺปนฺโน        คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ    
          โอกฺขิตฺตจกฺขุ สติมา        คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต   
          สปทาน จรมาโน          อคมา ต นิเวสน ฯ   
          ตมทฺทส มหาราช          อุตฺตรา ภทฺทมตฺถุ เต    
          ปูร ปานียกรก            ปูเว จิตฺเต จ สา อทา   
          ปตา เม กาลกโต ภนฺเต    ตสฺเสต อุปกปฺปตุ ฯ    
          สมนนฺตรานุทิฏเ          วิปาโก อุปปชชฺถ    
          ภุ ฺชามิ กามกามี ๓       ราชา เวสฺสวโณ ยถา ฯ    
          ต สุโณหิ มหาราช         อรินฺทม รฏวฑฺฒน   
          สเทวกสฺส โลกสฺส         พุทฺโธ อคฺโค ปวุจฺจติ    
          ต พุทฺธ สรณ คจฺฉ         สปุตฺตทาโร อรินฺทม ฯ   
          อฏงฺคิเกน มคฺเคน        ผุสนติฺ อมต ปท   
          ต ธมฺม สรณ คจฺฉ         สปุตฺตทาโร อรินฺทม ฯ    
#๑ ม. ย.ุ ส ฺตา ฯ  ๒ ยุ. วท ฺา ฯ  ๓ ม. กามกามีห ฯ    
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          จตฺตาโร จ ปฏิปนนฺา       จตฺตาโร จ ผเล  ิตา    
          เอส สงฺโฆ อุชุภูโต        ป ฺาสีลสมาหิโต    
          ต สงฺฆ สรณ คจฺฉ         สปุตฺตทาโร อรินฺทม ฯ    
                 ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺป    
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยสฺส ุ  
                 อมชฺชโป โน ๑ จ มุสา อภาณิ    
                 สเกน ทาเรน จ โหหิ ตุฏโ ฯ    
          อตฺถกาโมสิ เม ยกขฺ       หิตกาโมสิ เทวเต   
          กโรมิ ตุยฺห วจน          ตฺวมสิ อาจริโย มม ฯ   
          อุเปมิ สรณ พุทฺธ          ธมฺม ฺจาป อนุตฺตร    
          สงฺฆ ฺจ นรเทวสฺส         คจฺฉามิ สรณ อห ฯ    
                 ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป   
                 โลเก อทินฺน ปริวชฺชยามิ    
                 อมชฺชโป โน จ มุสา ภณามิ   
                 สเกน ทาเรน [๒] โหมิ ตุฏโ ฯ   
          โอผุนามิ ๓ มหาวาเต     นทิยา วา ๔ สีฆคามิยา ๕   
          วมามิ ปาปก ทิฏ ึ         พุทฺธาน สาสเน รโต ฯ    
          อิท วตฺวาน สุรฏโ        วิรมิตฺวา ปาปทสฺสน ๖    
#๑ ม. มา ฯ  ๒ ม. จ ฯ  ๓ ยุ. โอธุนามิ ฯ  ๔ ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ   
#๕ ยุ. สีฆงฺคมิยา ฯ  ๖ ม. ปาปทสฺสนา ฯ     
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          นโม ภควโต กตฺวา        ปาโมกฺโข รถมารยฺุหีติ ฯ   
                 นนฺทิกาเปตวตฺถุ ตติย ฯ   
         [๑๒๔] ๔ อุฏเหิ เรวเต สุปาปธมฺเม   
                    ฯเปฯ   
        (วิมานวตฺถุสฺมึ ป ฺจมสฺส มหารถวคฺคสฺส ทุติยวตฺถุสฺมึ ทฏพฺพ)    
                 เรวติเปตวตฺถุ จตุตฺถ ฯ   
         [๑๒๕] ๕ อิท มม อุจฺฉุวน มหนฺต    
                 นพฺิพตฺตติ ปุ ฺผล อนปฺปก   
                 ต ทานิ เม น ปริโภค อุเปติ ๑    
                 อาจิกฺข ภนฺเต กิสฺส อย วิปาโก ฯ    
                 วิห ฺามิ ๒ ขชฺชามิ จ วายมามิ จ    
                 ปริสกฺกามิ ปรภุิ ฺชิตุ กิ ฺจิ   
                 สวฺาห ฉินฺนาตุโม ๓ กปโณ ลาลปามิ   
                 กสิฺส กมฺมสฺส อย วิปาโก ฯ    
                 วิฆาโต จาห ปริปตามิ ฉมาย    
                 ปริวตฺตามิ วาริจโรว ฆมฺเม   
                 ทรูโต ๔ จ เม อสฺสุกานิ คลนฺติ    
                 อาจิกฺข ภนฺเต กิสฺส อย วิปาโก ฯ    
                 ฉาโต กิลนฺโต จ ปปาสิโต จ   
#๑ ม. ปริโภคเมติ ฯ  ๒ ม. ห ฺามิ ฯ  ๓ ม. ฉินฺนถาโม ฯ  ๔ ยุ. รุทโต จ    
#เม อสฺสุกา นิคฺคลนฺติ ฯ    
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                 สตสิโต สาตสุข น วินฺเท    
                 ปจฺุฉามิ ต เอตมตฺถ ภทนฺเต   
                 กถนฺนุ อุจฺฉุปริโภค ลเภยฺย ฯ                                  
                 ปเุร ตุว กมฺมมกาสิ อตฺตนา ฯ    
                 มนุสฺสภูโต ปุริมาย ชาติยา   
                 อห ฺจ ต เอตมตฺถ วทามิ   
                 สตฺุวาน ตฺว เอตมตฺถ วิชาน ฯ    
                 อุจฺฉู ตุว ขาทมาโน ปยาโต   
                 ปรุิโส จ เต ปฏ ิโต อนุค ฺฉิ   
                 โส จ ต ปจฺจาสนฺโต กเถสิ    
                 ตสฺส ตุว น กิ ฺจิ อาลปตฺถ ฯ   
                 โส จ ต ๑ อภณนฺต อยาจิ    
                 เทเหยฺย อุจฺฉุนฺติ จ ต อโวจ    
                 ตสฺส ตุว ปฏ ิโต อุจฺฉฉ อทาสิ   
                 ตสฺเสต กมฺมสฺส อย วิปาโก ฯ    
                 อิงฺฆ ตฺว ๒ คนฺตฺวาน ปฏ ิโต คเณฺหยฺยาสิ   
                 คเหตฺวาน ขาทสฺสุ ยาวทตฺถ   
                 เตเนว ตฺว อตฺตมโน ภวิสฺสสิ   
                 หฏโ อุทคฺโค ๓ จ ปโมทโิต จ ฯ   
#๑ ยุ. อภิณฺห อายาจิ ฯ  ๒ ยุ. ตุว ปฏ ิโต คณฺห อุจฺฉฉ ฯ  ๓ ม. จุทคฺโค ฯ    
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                 คนฺตฺวาน โส ปฏ ิโต อคฺคเหสิ   
                 คเหตฺวาน ต ขาทิ ยาวทตฺถ   
                 เตเนว โส อตฺตมโน อโหส ิ   
                 หฏโ อุทคฺโค จ ปโมทิโตติ ๑ ฯ    
                 อุจฺฉุเปตวตฺถุ ป ฺจม ฯ   
 [๑๒๖] ๖ สาวตฺถี นาม นคร         หิมวนฺตสฺส ปสฺสโต   
          ตตฺถาสุ เทฺว กุมารา       ราชปุตฺตาติ เม สุต ฯ    
          ปมตฺตา ๒ รชนีเยสุ       กามสฺสาทาภินนฺทิโน    
          ปจฺจุปฺปนฺเน สุเข คิทฺธา     น เต ปสฺสึสุ นาคต ฯ    
        เต ปุตฺตา ๓ จ มนุสฺสตฺตา     ปรโลก อิโต คตา   
        เต จ ๔ โฆเสนฺติ ๕ น ทิสฺสนฺโต  ปุพฺเพ ทุกฺกฏมตฺตโน ฯ   
          พหูสุ วต สนฺเตสุ          เทยฺยธมฺเม อุปฏ ิเต   
          นาสกขิฺมฺหา จ อตฺตาน      ปริตฺตโสตฺถึ ๖ กาตุ สุขาวห ฯ    
          ก ึตโต ปาปก อสฺส        ยนฺโน ราชกุลา จุตา    
          อุปปนนฺา เปตวิสย         ขุปฺปปาสาสมปฺปตา ฯ   
          สามิโน อิธ หุตฺวาน        โหนติฺ อสฺสามิโน ตหึ   
          มรนฺติ ๗ ขุปฺปปาสาย      มนุสฺสา อุนฺนโตนตา ฯ    
          เอวมาทีนว ๘ ตฺวา      อิสฺสรมานสมฺภว   
#๑ ยุ. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ  ๒ ม. สมฺมตฺตา ฯ  ๓ ยุ. จุตา ฯ    
#๔ ย.ุ เตธ ฯ ๕ ม. โฆเสนฺตยทิสฺสนฺตา ฯ  ๖ ม. ปริตฺต ฯ    
#๗ ยุ. จรนฺติ ฯ ม. ภมนฺติ ฯ ๘ ม. เอตมาทีนว ฯ     
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          ปหาย อิสฺสรมท           ภเว สคฺคคโต นโร   
          กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ     สคฺค โส อุปปชฺชตีติ ฯ    
                  กมุารเปตวตฺถุ ฉฏ ฯ    
 [๑๒๗] ๗ ปุพฺเพ กตาน กมฺมาน       วิปาโก มถเย มน   
          รูเป สทฺเท รเส คนฺเธ     โผฏพฺเพ จ มโนรเม ฯ    
          นจฺจ คีต รตึ ขิฑฺฑ         อนุภุตฺวา อนปฺปก    
          อุยฺยาเน ปริจาริตฺวา ๑    ปวิสนโฺต คิริพฺพช ฯ    
          อิสึ สุเนตฺตมทฺทกฺขิ         อตฺตทนฺต สมาหิต   
          อปฺปจฺฉ หิรีสมฺปนฺน         อุ ฺเฉ ปตฺตคเต รต ฯ    
          หตฺถิกขฺนฺธโต โอรยฺุห       ลทฺธา ภนฺเตติ จ พฺรูวิ   
          ตสฺส ปตฺต คเหตฺวาน       อุจฺจ ปคฺคยฺห ขตฺติโย ฯ   
          ถณฺฑิเล ปตฺต ภินฺทตฺิวา      หสมาโน อปกฺกม ิ  
          ร ฺโ กิตวสฺสาห ปุตฺโต     กึ ม ภิกฺขุ กริสฺสสิ ฯ    
          ตสฺส กมฺมสฺส ผรสุสฺส       วิปาโก กฏโก อหุ    
          ย ราชปุตฺโต เวเทสิ       นิรยมฺหิ สมปฺปโต ฯ    
          ฉเฬว จตุราสีติ           วสฺสานิ นหุตานิ จ   
          ภุส ทุกฺข นิคจฺฉิฏโ        นิรเย กตกิพฺพิโส ฯ    
          อุตฺตาโนป จ ปจฺจิตฺถ       นิกุชโฺช วามทกฺขิโณ    
          อุทฺธปาโท  ิโต เจว       จิร พาโล อปจฺจิถ ฯ    
#๑ ยุ. จริตฺวาน ฯ     
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          พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ         ปูคานิ นหุตานิ จ    
          ภุส ทุกฺข นิคจฺฉิฏโ        นิรเย กตกิพฺพิโส ฯ    
          เอตาทิส โข กฏก         อปฺปทุฏปโทสิน   
          ปจฺจนฺติ ปาปกมฺมนฺตา       อิสึ อาสชฺช สุพฺพต ฯ   
          โส ตตฺถ พหุวสฺสานิ        เวทยิตฺวา พหุทุกฺข    
          ขุปฺปปาสหโต นาม         เปโต อาสิ ตโต จุโต ฯ    
          เอวมาทีนว ตฺวา         อิสฺสรมทสมฺภว    
          ปหาย อิสฺสรมท           นิวาตมนุวตฺตเย ฯ    
          ทฏิเว ธมฺเม ปาสโส      โย พุทฺเธสุ สคารโว   
          กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ     สคฺค โส อุปปชฺชตีติ ฯ    
                 ราชปุตฺตเปตวตฺถุ สตฺตม ฯ   
 [๑๒๘] ๘ คูถกูปโต อุคฺคนฺตฺวา        โก นุ ทฏิโว ๑ ติฏสิ   
          นิสสย ปาปกมฺมนฺโต        กินฺนุ สทฺทยเส ตุวนฺติ ฯ    
          อห ภทนฺเต ๒ เปโตมฺหิ    ทุคฺคโต ยมโลกิโก   
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คโตติ ฯ   
          ก ึนุ กาเยน วาจาย       มนสา ทกุกฺฏ กต   
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         อิท ทุกขฺ นิคจฺฉสีติ ฯ   
          อหุ อาวาสิโก มยฺห        อิสฺสุกี กลุมจฺฉรี   
          อชโฺฌสิโต ๓ มยฺห ฆเร    กทริโย ปริภาสโก ฯ    
#๑ ม. ทโีน ปติฏสิ ฯ  ๒ ยุ. ภนฺเต ฯ  ๓ ยุ. อชฺฌาสิโต ฯ     
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          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        ภิกฺขโว ปริภาสิสฺส   
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คโตติ ฯ    
          อมิตฺโต มิตฺตวณฺเณน        โย เต อาสิ กุลูปโก    
          กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ     กนิฺนุ เปจฺจ คตึ คโตติ ฯญ    
          ตสฺเสวาห ปาปกมฺมสฺส      สีเส ติฏามิ มตฺถเก   
          โส จ ปรวิสย ปตฺโต       มเมว ปริวารโก ฯ   
          ย ภทนฺเตหนนฺต ฺเ        เอต เม โหตุ โภชน   
          อห ฺจ โข ยหนามิ         เอต โส อุปชีวตีติ ฯ    
                 คูถขาทกเปตวตฺถุ อฏม ฯ    
 [๑๒๙] ๙ คูถกูปโต อุคฺคนฺตฺวา        กา นุ ทิฏาว ติฏสิ    
          นิสสย ปาปกมฺมนฺตา        กินฺน ุสทฺทยเส ตุวนฺติ ฯ    
          อห ภทนฺเต ๑ เปตีมฺหิ     ทุคฺคตา ยมโลกิกา    
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
          ก ึนุ กาเยน วาจาย       มนสา ทกฺุกฏ กต   
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         อิท ทุกขฺ นิคจฺฉสีติ ฯ   
          อหุ อาวาสิโก มยฺห        อิสฺสุกี กลุมจฺฉรี   
          อชโฺฌสิโต ๒ มยฺห ฆเร    กทริโย ปริภาสโก ฯ    
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        ภิกฺขโว ปริภาสิสฺส   
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ    
#๑ ยุ. ภนฺเต ฯ  ๒ ย.ุ อชฌฺาสิโต ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 254 

          อมิตฺโต มิตฺตวณฺเณน        โย เต อาสิ กุลูปโก    
          กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ     กนิฺนุ เปจฺจ คตึ คโตติ ฯ   
          ตสฺเสวาห ปาปกมฺมสฺส      สีเส ติฏามิ มตฺถเก   
          โส จ ปรวิสย ปตฺโต       มเมว ปริวารโก ฯ   
          ย ภทนฺเตหนนฺต ฺเ        เอต เม โหตุ โภชน   
          อห ฺจ โข ยหนามิ         เอต โส อุปชีวตีติ ฯ    
                 คูถขาทกเปตวตฺถุ นวม ฯ    
 [๑๓๐] ๑๐ นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาถ       กีสา ธมนิสณฺ ิตา    
          อุปฺผาสุลิกา กีสกา         เก น ุตุเมฺหถ มาริสาติ ฯ    
          มย ภทนฺเต เปตมฺหา       ทุคฺคตา ยมโลกิกา    
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
          ก ึนุ กาเยน วาจาย       มนสา ทกฺุกฏ กต   
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คตาติ ฯ   
          อนวชเฺชสุ ๑ ติตฺเถสุ      วิจินิมฺหฑฺฒมาสก   
          สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ       ทีป นากมฺหมตฺตโน ฯ   
          นท ึอุเปม ตสิตา          ริตฺตกา ปริวตฺตติ   
          ฉาย อุเปม อุเณฺหสุ        อาตโป ปริวตฺตติ ฯ   
          อคฺคิวณฺโณว โน วาโต      ฑหนฺโต อุปวายติ   
          เอต ฺจ ภนฺเต อรหาม      อ ฺ ฺจ ปาปก ตโต ฯ    
          อป โยชนานิ คจฺฉาม       ฉาตา อาหารคิทฺธิโน    
#๑ อนาวเฏสูติป ทิสฺสติ ฯ     
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          อลทฺธา เยว นิวตฺตาม      อโห โน อปฺปปุ ฺตา ฯ    
          ฉาตา ปมุจฺฉิตา ภนฺเต      ภูมิย ปฏิสุมฺภิตา   
          อุตฺตานา ปติกิราม         อวกุชชฺา ปตามเส ฯ    
          เต จ ตตฺเถว ปติตา       ภูมิย ปฏสิุมฺภิตา   
          อุร สสี ฺจ ฆฏเฏม         อโห โน อปฺปปุ ฺตา ฯ    
          เอต ฺจ ภนฺเต อรหาม      อ ฺ ฺจ ปาปก ตโต    
          สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ       ทีป นากมฺหมตฺตโน ฯ   
          เต หิ นูน อิโต คนตฺฺวา     โยน ึลทฺธาน มานุสึ    
          วท ฺ ู สีลสมฺปนนฺา         กาหาม กุสล พหุนฺติ ฯ   
                   คณเปตวตฺถุ ทสม ฯ   
        [๑๓๑] ๑๑ ทิฏา ตยา นิรยา ติรจฺฉานโยนี   
                 เปตา อสุรา วาป ๑ มนุสฺสเทวา   
                 สยมทฺทส กมมฺวิปากมตฺตโน   
                 เนสฺสามิ ต ปาฏลิปุตฺตมกฺขต    
                 ตตฺถ คนฺตฺวา กุสล กโรหิ กมฺมนฺติ ฯ   
          อตฺถกา โมสิ เม ยกขฺ      หิตกาโมสิ เทวเต   
          กโรมิ ตุยฺห วจน          ตฺวมสิ อาจริโย เม ฯ   
                 ทฏิา มยา นิรยา ติรจฺฉานโยนี   
                 เปตา อสุรา วาป มนุสฺสเทวา    
#๑ ม. ย.ุ อถ วาป มนุสฺสา เทวา ฯ    
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                 สยมทฺทส กมมฺวิปากมตฺตโน   
                 กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯด    
                 ปาฏลิปุตฺตเปตวตฺถุ เอกาทสม ฯ   
        [๑๓๒] ๑๒ อย ฺจ เต โปกฺขรณี สุรมฺมา   
                 สมา สุปฺปติตฺถา ๑ จ มโหทกา จ   
                 สปุุปฺผิตา ภมรคณานุกิณฺณา   
                 กถ ตยา ลทฺธา อย มนุ ฺา ฯ   
                 อิท ฺจ เต อมฺพวน สุรมฺม   
                 สพฺโพตุก ธารยติ ๒ ผลานิ   
                 สปุุปฺผิต ภมรคณานุกิณฺณ   
                 กถ ตยา ลทฺธมิท วิมานนฺติ ฯ    
          อมฺพปกฺโกทก ยาคุ         สีตจฺฉาย ๓ มโนรม    
          ธีตาย ทินฺนทาเนน         เตน เม อิธ ลพฺภตีติ ฯ   
                 สนฺทิฏ ิก เอว ปสฺสถ ทานสฺส    
                 ทมสฺส สยมสฺส วิปาก    
                 ทาสี อห อยฺยกุเลสุ หุตฺวา    
                 สณิุสา โหมิ อคารสฺส อิสฺสราติ ฯ   
          อสาต สาตรูเปน          ปยรูเปน อปฺปย   
          ทุกฺข สุขสฺส รูเปน         ปมตฺต อติวตฺตตีติ ๔ ฯๆ   
                อมฺพวนเปตวตฺถุ ทฺวาทสม ฯ    
#๑ สุติตฺถาติป ฯ  ๒ ม. ธารยเต ฯ  ๓ ม. ย.ุ สีตจฺฉายา มโนรมา ฯ    
#๔ ม. อสาต ฯเปฯ อติวตฺตตีติ นตฺถิ ฯ    
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 [๑๓๓] ๑๓ ย ททาติ น ต โหติ       เทเถว ทาน ทตฺวาน    
          อุภย ตรติ ๑ อุภย        เตน ทาเนน ๒ คจฺฉติ   
                              ชาครถ มา ปมชฺชถาติ ฯ   
                  อกฺขรุกฺขเปตวตฺถุ เตรสม ฯ   
 [๑๓๔] ๑๔ มย โภเค สหริมฺห        สเมน วิสเมน จ    
          เต อ ฺเ ปริภุ ฺชนฺติ       มย ทุกฺขสฺส ภาคินีติ ฯ    
                 โภคสหรเปตวตฺถุ จตุทฺทสม ฯ   
 [๑๓๕] ๑๕ สฏ ี วสฺสสหสฺสานิ        ปริปุณฺณานิ สพฺพโส    
          นิรเย ปจฺจมานาน         กทา อนฺโต ภวิสฺสติ ฯ    
          นตฺถ ิอนฺโต กุโต อนฺโต     น อนฺโต ปฏิทสิฺสติ    
          ตถา ห ิปกต ปาป         มม ตุยฺห ฺจ มาริส ฯ   
          ทชฺุชีวิตมชีวมฺห            เย สนฺเต ๓ น ททมฺหเส    
          สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ       ทีป นากมฺหมตฺตโน ฯ   
          โส หิ นูน อิโต คนตฺฺวา     โยน ึลทฺธาน มานุสึ    
          วท ฺ ู สีลสมฺปนโฺน         กาหามิ กุสล พหุนฺติ ฯ    
                เสฏ ิปุตฺตเปตวตฺถุ ปณฺณรสม ฯ   
 [๑๓๖] ๑๖ กินฺนุ อุมฺมตฺตรูโปว        มิโค ภนฺโตว ธาวสิ   
          นิสสย ปาปกมฺม ๔        กินฺน ุสทฺทยเส ตุวนฺติ ฯ    
#๑ ม. ธารติ ทาน ฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ เยส โนติป ทิสฺสติ ฯ   
#๕ ม. ปาปกมฺมนฺโต ฯ     
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          อห ภนฺเต เปโตมฺหิ        ทุคฺคโต ยมโลกโิก   
          ปาปกมฺม กริตฺวาน         เปตโลก อิโต คโต ฯ   
          สฏ ี กูฏสหสฺสานิ          ปริปณฺุณานิ สพฺพโส    
          สีเส มยฺห นิปตนฺติ         เต ภินฺทนฺติ จ มตฺถกนฺติ ฯ   
          กินฺน ุกาเยน วาจาย       มนสา ทุกฺกฏ กต    
          กิสฺส กมฺมวิปาเกน         เปตโลก อิโต คโตติ ๑ ฯ    
          สฏ ี กูฏสหสฺสานิ          ปริปณฺุณานิ สพฺพโส    
          สีเส ตุยฺห นิปตนฺติ         เต ภินฺทนฺติ จ มตฺถกนฺติ ฯ    
          อถทฺทสุาสึ สมฺพุทฺธ         สุเนตฺต ภาวิตินฺทฺริย   
          นิสินนฺ รุกฺขมูลสมฺึ          ฌายนฺต อกุโตภย ฯ    
          สาลิตฺตกปฺปหาเรน         ภินฺทิสฺส ตสฺส มตฺถก    
          ตสฺส กมฺมวิปาเกน         อิท ทุกขฺ นิคจฺฉิสฺส ฯ   
          สฏ ี กูฏสหสฺสานิ          ปริปณฺุณานิ สพฺพโส    
          สีเส มยฺห นิปตนฺติ         เต ภินฺทนฺติ จ มตฺถกนฺติ ฯ   
          ธมฺเมน เต กาปุริส    
          สฏ ี กูฏสหสฺสานิ          ปริปณฺุณานิ สพฺพโส    
          สีเส ตุยฺห ๒ นิปตนฺติ      เต ภินฺทนฺติ จ มตฺถกนฺติ ฯ    
                สฏ ิกูฏสหสฺสเปตวตฺถุ โสฬสม ฯ   
#๑ ม. อิท ทกฺุข นิคจฺฉสิ ฯ  ๒ ย.ุ มยฺห ฯ     
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                       ตสฺสุทฺทาน   
          อมฺพสกฺขโร เสริสสฺโก จ    ปงฺคโล เรวตี อุจฺฉุขาทโก ๑   
        เทฺว กุมารา เทฺว คูถโภชนา ๒  ปาฏลิโปกฺขรณี จ ๓   
          อกฺขโต ๔ โภคสหรา      เสฏ ิปุตฺตา สฏ ิกูฏสหสฺสานิ    
                    [๕]      วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ๖ ฯ    
                        [๗]   
                   มหาวคฺโค จตุตฺโถ ฯ    
                    เปตวตฺถุ สมตฺต ฯ    
                    _________________    
#๑ ม. อุจฺฉุ ฯ  ๒ ม. คูถา ฯ  ๓ ม. คณปาฏลิ อมฺพวน ฯ  ๔ ม. อกฺขรุกฺข ฯ    
#[๕] ม. อิติ โสฬสวตฺถูน ิฯ  ๖ ย.ุ อิท อุทาน น ทิสฺสติ ฯ [๗] ม. วคฺคุทฺทาน   
#         อุรโค อุปริวคฺโค          จูฬมหาติจตุธา    
#         วตฺถูนิ เอกป ฺาส         จตุธา ภาณวารโต ฯ    
#                   เปตวตฺถุปาลิ นฏิ ิตา ฯ     
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             สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส เถรคาถา    
                _______________________    
           นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
        [๑๓๗] สีหานว นทนฺตาน          ทา ีน คิริคพฺภเร    
          สุณาถ ภาวิตตฺตาน         คาถา อตฺถุปนายิกา ๑   
          ยถานามา ยถาโคตฺตา      ยถาธมฺมวิหาริโน   
          ยถาธิมุตฺตา สปฺป ฺา       วิหรึสุ อตนฺทิตา    
          ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสิตฺวา       ผุสิตฺวา อจฺจุต ปท   
          กตนฺต ปจฺจเวกฺขนฺตา       อิมมตฺถ อภาสึสุ ๒ ฯ   
                  _______________________    
                     เอกนิปาโต   
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส ปมวคฺโค    
 [๑๓๘] ๑ ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา  วสฺส เทว ยถาสุข    
          จิตฺต เม สสุมาหิต วิมุตฺต  อาตาป วิหรามิ วสฺสเทวาติ ฯ    
          อิตฺถ สุท อายสฺมา สุภูติ เถโร คาถ อภาสิตฺถาติ ฯ   
 [๑๓๙] ๒ อุปสนฺโต อุปรโต          มนฺตภาณี อนุทฺธโต   
          ธุนาติ ปาปเก ธมฺเม       ทุมปตฺตว มาลุโตติ ฯ    
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหาโกฏ ิโต ๓ เถโร คาถ อภาสิตฺถ ๔ ฯ   
#๑ ยุ. อตฺตุปนายิกา ฯ  ๒ ม. ย.ุ อภาสิสุ ฯ  ๓ ม. มหาโกฏ ิโก ฯ    
#๔ ม. อภาสิตฺถาติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ    
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         [๑๔๐] ๓ ป ฺ อิม ปสฺส ตถาคตาน    
                 อคฺคิ ยถา ปชฺชลิโต นิสีเว ๑    
                 อาโลกทา จกฺขุททา ภวนฺติ   
                 เย อาคตาน วินยนฺติ กงฺขนฺติ ฯ    
อิตฺถ สุท อายสฺมา กงฺขาเรวโต ๒ เถโร คาถ อภาสิตฺถ ฯ   
 [๑๔๑] ๔ สพฺภิเรว สมาเสถ         ปณฺฑิเตหตฺถทสฺสิภิ   
          อตฺถ มหนฺต คมฺภีร         ทุทฺทส นิปุณ อณณ    
          ธีรา สมธิคจฺฉนฺติ          อปฺปมตฺตา วิจกฺขณาติ ฯ    
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุณฺโณ มนฺตานิปุตฺโต เถโร คาถ อภาสิตฺถ ฯ    
         [๑๔๒] ๕ โย ทุทฺทมโย ทเมน ทนฺโต    
                 ทพฺโพ สนฺตุสิโต วิติณฺณกงฺโข    
                 วิชิตาวิ อเปตเภรโว หิ̀     
                 ทพฺโพ โส ปรนิิพฺพุโต  ิตตฺโตติ ฯ    
อิตฺถ สุท อายสฺมา ทพฺโพ เถโร คาถ อภาสิตฺถ ฯ   
        [๑๔๓] ๖ โย สีตวน อุปาคา ภิกฺขุ    
                เอโก สนฺตุสิโต สมาหิตตฺโต    
                วิชติาวิ อเปตโลมหโส   
                รกขฺ กายคตาสตึ ธีติมาติ ฯ   
            อิตฺถ สุท อายสฺมา สีตวนิโย เถโร ๓ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ นิสีเถ ฯ นิสฺสิเวติป ฯ  ๒ โป. เรวโต ฯ  ๓ ม. อิโต ปร คาถ   
#อภาสิตฺถาตีติ ทิสฺสติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ     
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         [๑๔๔] ๗ โย ปานุท ิมจฺจุราชสฺส เสน    
                 นฬเสตตว สุทุพฺพล มโหโฆ   
                 วิชิตาวิ อเปตเภรโว หิ   
                 ทนฺโต โส ปรนิิพฺพุโต  ิตตฺโตติ ฯ    
                 อิตฺถ สุท อายสฺมา ภลฺลิโย เถโร ฯ    
         [๑๔๕] ๘ โย ทุทฺทมโย ทเมน ทนฺโต    
                 ธโีร ๑ สนฺตุสิโต วิติณฺณกงฺโข    
                 วิชิตาวิ อเปตโลมหโส    
                 วีตราโค ๒ ปรินิพฺพุโต  ิตตฺโตติ ฯ    
                   วีโร เถโร ๓ ฯ    
 [๑๔๖] ๙ สฺวาคต นาปคต ๔        นยทิ ทุมฺมนฺติต มม    
          ปวิภตฺเตสุ ๕ ธมฺเมสุ      ย เสฏ ตทุปาคมินฺติ ฯ    
                  ปลินฺทวจฺโฉ เถโร ฯ    
        [๑๔๗] ๑๐ วิหริ อเปกฺข อิธ วา หุร วา    
                 โย เวทคู สนฺตุสิโต ๖ ยตตฺโต    
                 สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต    
                 โลกสฺส ช ฺา อุทยพฺพย ฺจาติ ฯ   
                  ปุณฺณมาโส เถโร ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วีโร ฯ  ๒ ม. ยุ. วีโร โส ฯ  ๓ โป. เถโรต ิฯ  ๔ ม. น ทรุาคต ฯ   
#๕ ม. ย.ุ สวิภตฺเตสุ ฯ  ๖ ม. ย.ุ สมโิต ฯ     
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                                        อุทฺทาน   
          สุภูติ โกฏ ิโต ๑ เถโร    กงฺขาเรวตปุณฺณโก ๒   
          มนฺตานิปุตฺโต ทพฺโพ จ      สีตวนิโย จ ภลลฺโิย    
          วีโร ปลินฺทวจฺโฉ จ        ปุณฺณมาโส ตโมนุโทติ ฯ   
                    วคฺโค ปโม  ฯ    
                    _________________    
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส ทุติยวคฺโค    
 [๑๔๘] ๑ ปามุชฺชพหุโล ภิกฺขุ         ธมฺเม พุทฺธปฺปเวทิเต   
          อธิคจฺเฉ ปท สนฺต         สงฺขารูปสม สุขนฺติ ฯ   
                  จูฬวจฺโฉ ๓ เถโร ฯ   
         [๑๔๙] ๒ ป ฺาพลี สลีวตูปปนฺโน   
                 สมาหิโต ฌานรโต สตีมา    
                 ยทตฺถิย โภชน ภุ ฺชมาโน    
                 กงฺเขถ ๔ กาล อิธ วีตราโคติ ฯ    
                 มหาวจฺโฉ ๕ เถโร ฯ    
 [๑๕๐] ๓ นีลพฺภวณฺณา รุจิรา         สตีวารี สุจินฺธรา   
          อินฺทโคปกส ฺฉนฺนา         เต เสลา รมยนฺติ มนฺติ ฯ    
                   วนวจฺโฉ เถโร ฯ    
 [๑๕๑] ๔ อุปชฺฌาโย ม อวจาสิ ๖    อิโต คจฺฉามิ สีวก    
#๑ ม. ย.ุ โกฏ ิโก ฯ  ๒ ม. กงฺขาเรวตสมฺมโต ฯ ย.ุ กงฺขาเรวตสุพฺพโต ฯ    
#๓ ยุ. จูฬควจฺโฉ ฯ  ๔ ย.ุ กงฺเขต ฯ  ๕ ยุ. มหาควจฺโฉ ฯ  ๖ ม. อวจ ฯ     
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          คาเม เม วสติ กาโย      อร ฺ เม คโต มโน๕    
          เสมานโกป คจฺฉามิ        นตฺถ ิสงฺโค วิชานตนฺติ ฯ    
                วนวจฺฉสฺส เถรสฺส สามเณโร ฯ   
 [๑๕๒] ๕ ป ฺจ ฉินฺเท ป ฺจ ชเห      ป ฺจ จุตฺตริ ภาวเย   
          ป ฺจสงฺคาติโค ภิกฺขุ        โอฆติณฺโณติ วุจฺจตีติ ฯ    
                  กณฺุฑธาโน เถโร ฯ   
 [๑๕๓] ๖ ยถาป ภทฺโท อาช ฺโ      นงฺคลาวตฺตนี สิขี   
          คจฺฉติ อปฺปกสิเรน         เอว รตฺตินฺทิวา มม    
          คจฺฉนฺติ อปฺปกสิเรน        สุเข ลทฺเธ นิรามิเสติ ฯ   
                  เพลฏสีโส เถโร ฯ    
         [๑๕๔] ๗ มิทฺธ ียทา โหติ มหคฺฆโส จ   
                 นทิฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี   
                 มหาวราโหว นิวาปปุฏโ   
                 ปนุปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโทติ ฯ    
                   ทาสโก เถโร ฯ    
 [๑๕๕] ๘ อหุ ๑ พุทฺธสฺส ทายาโท    ภิกฺขุ เภสกฬาวเน   
          เกวล อฏ ิส ฺาย         อผริ ปวึ อิม   
          ม ฺเห กามราค โส       ขิปฺปเมว ปหียตีติ ฯ   
                  สงฺิคาลปตา เถโร ฯ   
 [๑๕๖] ๙ อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา     อุสุการา นมยนฺติ เตชน    
#๑ ยุ. อหู ฯ    
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          ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา       อตฺตาน ทมยนฺติ สุพฺพตาติ ฯ    
                     กุโฬ เถโร ฯ   
[๑๕๗] ๑๐ มรเณ เม ภย นตฺถิ        นกินฺติ นตฺถิ ชวิีเต    
          สนฺเทห นิกฺขิปสฺสามิ        สมฺปชาโน ปติสฺสโตติ ฯ    
                    อชิโต เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          จูฬวจฺโฉ มหาวจฺโฉ        วนวจฺโฉ จ สีวโก   
          กุณฺฑธาโน จ เพลฏ ิ       ทาสโก จ ตโต ปร    
          สิงฺคาลปติโก เถโร        กโุฬ จ อชิโต ทสาติ ฯ   
                    วคฺโค ทุติโย ฯ   
                  ______________________   
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส ตติยวคฺโค   
[๑๕๘]  ๑ นาห ภยสฺส ภายามิ        สตฺถา โน อมตสฺส โกวิโท    
          ยตฺถ ภย นาวติฏติ        เตน มคฺเคน วชนฺติ ภิกฺขโวติ ฯ   
                    นิโคฺรโธ เถโร ฯ    
[๑๕๙]  ๒ นีลา สุคีวา สิขิโน         โมรา การวิย ๑ อภินทนฺติ   
          เต สีตวาตกลิตา ๒       สุตฺต ฌาน ๓ นิโพเธนฺตีติ    
                    จิตฺตโก เถโร ฯ   
#๑ ยุ. การวิย ฯ ม. การมฺภิย ฯ  ๒ ม. สตีวาตกีลิตา ฯ  ๓ ม. ยุ. ฌาย ฯ    
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 [๑๖๐] ๓ อห โข เวฬุคุมฺพสฺมึ        ภุตฺวาน มธุปายาส    
          ปทกฺขิณ สมฺมสนฺโต         ขนฺธาน อุทยพฺพย   
          สานน ปฏิคฺคมิสฺสามิ         วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ ฯ   
                   โคสาโล เถโร ฯ   
 [๑๖๑] ๔ อนุวสฺสิโก ปพฺพชิโต        ปสฺส ธมฺมสธุมฺมต   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                    สุคนฺโธ เถโร ฯ   
 [๑๖๒] ๕ โอภาสชาต ผลค          จิตฺต ยสฺส อภิณฺหโส   
          ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช         กณฺห ทกฺุข นิคจฺฉสีติ ฯ   
                   นนฺทิโย เถโร ฯ    
 [๑๖๓] ๖ สุตฺวา สุภาสิต วาจ        พุทธฺสฺสาทิจฺจพนธฺุโน    
          ปจฺจพฺยาธึ หิ นิปุณ         วาลคฺค อุสุนา ยถาติ ฯ    
                    อภโย เถโร ฯ    
 [๑๖๔] ๗ ทพฺพ กุส โปฏกิล          อุสรี มุ ฺชปพฺพช   
          อุรสา ปนุทหิสฺสามิ         วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ ฯ    
                 โลมสกงฺคิโย เถโร ฯ    
 [๑๖๕] ๘ กจฺจิ โน วตฺถปสุโต        กจฺจิ โน ภูสนารโต    
          กจฺจิ สลีมย คนฺธ          ตฺว วาสิ ๑ เนตรา ปชาติ ฯ   
                ชมฺพุคามิกปุตฺโต เถโร ฯ    
 [๑๖๖] ๙ สมุนฺนมยมตฺตาน           อุสกุาโรว เตชน    
#๑ ม. กึ ตฺว วายสิ ฯ     
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          จิตฺต อุชุ กริตฺวาน         อวิชชฺ ภินฺท ๑ หาริตาติ ฯ   
                    หาริโต เถโร ฯ    
[๑๖๗] ๑๐ อาพาเธ เม สมุปฺปนฺเน     สติ เม อุปปชชฺถ   
          อาพาโธ เม สมุปฺปนฺโน     กาโล เม นปฺปมชฺชิตุนฺติ ฯ   
                    อุตฺติโย เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          นโิคฺรโธ จิตฺตโก เถโร     โคสาลตฺเถโร สุคนฺโธ    
          นนฺทิโย อภโย เถโร       เถโร โลมสกงฺคิโย   
          ชมฺพุคามิกปุตฺโต จ         หาริโต อุตฺติโย อิสีติ ฯ    
                    วคฺโค ตติโย ฯ    
                 ______________________    
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส จตุตฺถวคฺโค   
 [๑๖๘] ๑ ผุฏโ ฑเสหิ มกเสหิ       อร ฺสฺมึ พฺรหาวเน    
          นาโค สงฺคามสีเสว        สโต ตตฺราธิวาสเยติ ฯ   
                 คหุรตีริโย เถโร ๒ ฯ    
 [๑๖๙] ๒ อชร ชีรมาเนน           ตปฺปมาเนน นิพฺพุตึ   
          นิรามิส ๓ ปรม สนฺตึ      โยคกเฺขม อนุตฺตรนฺติ ฯ    
                   สุปฺปโย เถโร ฯ   
#๑ ยุ. ฉินฺท ฯ  ๒ ม. ย.ุ คหวรตีรโิย ภิกฺขุ ฯ  ๓ ม. นิมิย ฯ ย.ุ นมิฺมิสฺส ฯ    
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 [๑๗๐] ๓ ยถาป เอกปุตฺตสฺมึ         ปยสฺมึ กุสล ีสยิา    
          เอว สพฺเพสุ ปาเณสุ       สพฺพตฺถ กุสโล สิยาติ ฯ   
                    โสปาโก เถโร    
 [๑๗๑] ๔ อนาสนฺนวรา เอตา        นิจฺจเมว วิชานตา    
          คามา อร ฺมาคมฺม        ตโต เคห อุปาวิสึ    
          ตโต อุฏาย ปกฺกามึ       อนามนฺเตตฺวา โปสิโยติ ฯ    
                   โปสิโย เถโร ฯ   
         [๑๗๒] ๕ สุข สุขตฺโถ ลภเต ตทาจร    
                 กตฺิติ ฺจ ปปฺโปติ ยสสฺส วฑฺฒติ    
                 โย อริยมฏงฺคิกม ฺชส อุชุ   
                 ภาเวติ มคฺค อมตสฺส ปตฺติยาติ ฯ   
                  สาม ฺกานิ เถโร ฯ    
         [๑๗๓] ๖ สาธุ สุต สาธุ จริตก   
                 สาธุ สทา อนิเกตวิหาโร   
                 อตฺถปุจฺฉน ปทกฺขิณกมฺม    
                 เอต สาม ฺ อกิ ฺจนสฺสาติ ฯ    
                  กมุาปุตฺโต เถโร ฯ    
 [๑๗๔] ๗ นานาชนปท ยนฺติ          วิจรนฺตา อส ฺตา    
          สมาธิ ฺจ วิราเธนฺติ        กึสุ รฏจริยา กรสิฺสติ ฯ   
          ตสฺมา วิเนยฺย สารมฺภ      ฌาเยยฺย อปุรกฺขโตติ ฯ   
              กุมาปุตฺตตฺเถรสฺส สหายโก เถโร ฯ     
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         [๑๗๕] ๘ โย อิทฺธิยา สรภุ อฏเปสิ   
                 ควมฺปติ โส อสิโต อเนโช    
                 ต สพฺพสงฺคาติคต มหามุนึ   
                 เทวา นมสฺสนฺติ ภวสฺส ปารคุนฺติ ฯ    
                   ควมฺปติ เถโร ฯ                                              
 [๑๗๖] ๙ สตฺติยา วิย โอมฏโ       ฑยฺหมาเนว ๑ มตฺถเก    
          กามราคปฺปหานาย         สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
                    ติสฺโส เถโร ฯ    
[๑๗๗] ๑๐ สตฺติยา วิย โอมฏโ       ฑยฺหมาเนว ๑ มตฺถเก    
          ภวราคปฺปหานาย          สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
                  วฑฺฒมาโน เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          คหุรตีริโย ๒ สุปฺปโย      โสปาโก จ ๓ โปสิโย จ ๔    
          สาม ฺกานิ กมุาปุตฺโต      กุมาปุตฺตสหายโก   
          ควมฺปติ ติสฺสตฺเถโร        วฑฺฒมาโน มหายโสติ ฯ   
                   วคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                 ______________________    
#๑ ม. ฑยุหมาโนว ฯ  ๒ ยุ. คหฺวรตีริโย ฯ  ๓ ม. เจว ฯ  ๔ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ     
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             เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส ป ฺจมวคฺโค   
         [๑๗๘] ๑ วิวรมนุปตนฺติ วิชฺชุตา    
                 เวภารสฺส จ ปณฺฑวสฺส จ   
                 นควิวรคโต จ ฌายติ   
                 ปตฺุโต อปฺปฏมิสฺส ตาทิโนติ ฯ    
                   สิริวฑฺโฒ เถโร ฯ    
 [๑๗๙] ๒ หเล ๑ อุปหเล สีสุปหเล   หลา ๒ อุปหลา สีสปุหลา    
          ปติสฺสติกา ๓ นุ โข วิหรถ  อาคโต โว วาล วิย เวธิยตีติ ฯ ๔    
                   ขทิรวนิโย เถโร ฯ    
 [๑๘๐] ๓ สมุุตฺติโก สุมุตฺติโก สาหุ     สมุตฺติโกมฺหิ ตีหิ ขุชฺชเกหิ    
          อสิตาสุ มยา นงฺคลาสุ      มยา ขุทฺทกุทฺทาลาสุ มยา ฯ    
          ยทิป อิธเมว อิธเมว       อถ วาป อลเมว อลเมว    
          ฌาย สมุงฺคล ฌาย สุมงฺคล   อปฺปมตฺโต วิหร สุมงฺคลาติ ฯ    
                   สุมงฺคโล เถโร ฯ   
 [๑๘๑] ๔ มต วา อมฺม โรทนฺติ       โย วา ชีว น ทสิฺสติ   
          ชีวนฺต ม อมฺม ทิสฺสนฺติ ๕   กสมฺา ม อมฺม โรทสีติ ฯ   
                     สานุ เถโร ฯ   
 [๑๘๒] ๕ ยถาป ภทฺโท อาช ฺโ      ขลิตฺวา ปฏติิฏติ    
#๑ ม. ย.ุ จาเล อุปจาเล สีสุปจาเล ฯ  ๒ ม. ย.ุ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ   
#๓ ม. ปติสฺสตา ฯ  ๔ ม. ยุ. เวธีติ ฯ  ๕ ม. ปสฺสนตีฺ ฯ    
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          เอว ทสฺสนสมฺปนฺน         สมฺมาสมฺพุทฺธสาวกนฺติ ฯ   
                  รมณียวิหารี เถโร ฯ   
 [๑๘๓] ๖ สทฺธายาห ปพฺพชิโต        อคารสฺมา อนคาริย    
          สติ ป ฺา จ เม วุฑฺฒา     จิตฺต ฺจ สุสมาหิต ฯ   
          กาม กรสฺสุ รูปานิ         เนว ม พฺยาธยิสฺสสีติ ฯ   
                    สมิทฺธิ เถโร ฯ   
 [๑๘๔] ๗ นโม เต พุทฺธวีรตฺถุ        วิปฺปมุตฺโตสิ สพฺพธิ    
          ตุยฺหาปทาเน วิหร         วิหรามิ อนาสโวติ ฯ   
                    อุชฺชโย เถโร ฯ   
 [๑๘๕] ๘ ยโต อห ปพฺพชิโต         อคารสฺมา อนคาริย   
          นาภิชานามิ สงฺกปฺป        อนริย โทสสหิตนฺติ ฯ   
                    ส ฺชโย เถโร ฯ    
 [๑๘๖] ๙ วิหวิหาภินทิเต ๑         สิปปฺกาภิรุเตหิ จ   
          น เม ต ผนฺทติ จิตฺต       เอกตฺต นิรต ๒ หิ เมติ ฯ   
                  รามเณยฺยโก เถโร ฯ    
[๑๘๗] ๑๐ ธรณีว ๓ สิจฺจติ ๔ วาติ   มาลุโต วิชฺชุตา จรติ นเภ    
          อุปสมมฺนฺติ วิตกฺกา         จิตฺต สุสมาหิต มมนฺติ ๕ ฯ   
                    วิมโล เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          สิริวฑฺโฒ เรวโต เถโร     ขทิรวนิโย สุมงฺคโล ๖   
#๑ ม. จิหจิหาภินทิเต ฯ  ๒ ยุ. เอกตฺตนิรตฺต ฯ  ๓ ยุ. ธรณี จ ฯ  ๔ ม. สิ ฺจติ ฯ    
#๕ ม. ย.ุ มมาติ ฯ  ๖ ม. ย.ุ สุมงฺคโล สานุสวฺหโย ฯ     
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          สานุ ๑ รมณียวิหารี จ     สมิทฺธิ อุชฺชยส ฺชโย ๒    
          รามเณยฺยโก โส เถโร     วิมโล จ รณ ฺชโหติ ๓ ฯ    
                    วคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                  ______________________   
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส ฉฏวคฺโค   
 [๑๘๘] ๑ วสฺสติ เทโว ยถา สุคีต     ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา   
          จิตฺต สุสมาหิต ฺจ มยฺห      อถ เจ ปตฺถยสิ ปวสฺส เทวาติ ฯ   
                    โคธิโก เถโร ฯ    
 [๑๘๙] ๒ วสฺสติ เทโว ยถา สุคีต     ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา   
          จิตฺต สุสมาหิต ฺจ มยฺห ๔   อถ เจ ปตฺถยสิ ปวสฺส เทวาติ ฯ   
                     สุพาหุ เถโร ฯ   
 [๑๙๐] ๓ วสฺสติ เทโว ยถา สุคีต     ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา   
          ตสฺส วิหรามิ อปฺปมตฺโต     อถ เจ ปตฺถยสิ ปวสฺส เทวาติ ฯ   
                    วลฺลิโย เถโร ฯ   
 [๑๙๑] ๔ วสฺสติ เทโว ยถา สุคีต     ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา   
          ตสฺส วิหรามิ อทุติโย       อถ เจ ปตฺถยสิ ปวสฺส เทวาติ ฯ   
                    อุตฺติโย เถโร ฯ    
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ส ฺชยา ฯ  ๓ ย.ุ รณ ฺชโยติ ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ กาเย ฯ      
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 [๑๙๒] ๕ อาสนฺทิกุฏิก กตฺวา         โอคยฺห อ ฺชนาวน   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                  อ ฺชนาวนิโย เถโร ฯ   
 [๑๙๓] ๖ โก กุฏกิาย ภิกขฺุ กุฏิกาย    วีตราโค สุสมาหิตจิตฺโต ฯ    
          เอว ชานาหิ อาวุโส       อโมฆา เต กุฏิกา กตาติ ฯ   
                   กุฏิวิหารี เถโร ฯ   
 [๑๙๔] ๗ อยมาหุ ปุราณิยา กุฏิกา ๑  อ ฺ ปตฺถยเส นว กฏุึ    
          อาส กฏุิยา วิราชย        ทุกฺขา ภิกฺขุ ปุน นวา กุฏีติ ฯ   
                 กฏุิวิหารี ๒ เถโร ฯ    
 [๑๙๕] ๘ รมณียา เม กุฏกิา         สทธฺาเทยฺยา มโนรมา    
          น เม อตฺโถ กุมารหีิ       เยส อตฺโถ ตหึ คจฺฉถ นาริโยติ ฯ    
                  รมณียกุฏิโก เถโร ฯ   
 [๑๙๖] ๙ สทฺธายาห ปพฺพชิโต        อร ฺเ เม กุฏิกา กตา   
          อปฺปมตฺโต จ อาตาป       สมฺปชาโน ปติสฺสโตติ ฯ   
                 โกสลฺลวิหารี เถโร ฯ   
 [๑๙๗] ๑๐ เต เม อิชฺฌึสุ สงฺกปฺปา    ยทตฺโถ ปาวิสึ กุฏ ึ  
          วิชชฺาวิมุตฺตึ ปจฺเจสฺส       มานานุสยมุชฺชหนฺติ ฯ    
                    สีวลี เถโร ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กุฏ ิฯ  ๒ ม. ทุติยกุฏิวิหารี ฯ    



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 274 

                       อุทฺทาน    
          โคธิโก จ สุพาหุ จ        วลลฺิโย อุตฺติโย อิสิ   
          อ ฺชนาวนิโย เถโร        ทุเว กฏุิวิหาริโน    
          รมณียกุฏิโก เถโร         โกสลฺลวฺหยสีวลีติ ฯ   
                    วคฺโค ฉฏโ ฯ    
                  __________________    
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส สตฺตมวคฺโค    
 [๑๙๘] ๑ ปสฺสติ ปสฺโส ปสฺสนฺต       อปสฺสนฺต ฺจ ปสฺสติ   
          อปสฺสนฺโต อปสฺสนฺต        ปสสฺนฺต ฺจ น ปสฺสตีติ ฯ   
                    วปฺโป เถโร ฯ   
         [๑๙๙] ๒ เอกกา มย อร ฺเ วิหราม   
                 อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุก   
                 ตสฺส เม พหุกา ปหยนฺติ    
                 เนรยิกา วิย สคฺคคามินนฺติ ฯ   
                วชชฺิปุตฺตโก ๑ เถโร ฯ   
 [๒๐๐] ๓ จุตา ปตนฺติ ปติตา         คิทฺธา จ ปุนราคตา    
          กตกิจฺจ รตรมฺม           สุเขนนฺวาคต สุขนฺติ ฯ    
                    ปกฺโข เถโร ฯ   
 [๒๐๑] ๔ ทมุวฺหยาย อุปฺปนฺโน        ชาโต ปณฺฑรเกตุนา    
#๑ มุ. ย.ุ วชชฺิปุตฺโต ฯ    
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          เกตุหา เกตุนา เยว       มหาเกตุ ปธสยีติ ฯ   
                 วิมลโกณฺฑ ฺโ เถโร ฯ    
 [๒๐๒] ๕ อุกฺเขปกฏวจฺฉสฺส          สงฺกลิต พหูหิ วสฺเสหิ   
          ต ภาสติ คหฏาน         สุนิสินฺโน อุฬารปาโมชฺโชติ ฯ   
                 อุกฺเขปกฏวจฺโฉ เถโร ฯ   
 [๒๐๓] ๖ อนุสาสิ มหาวีโร          สพฺพธมฺมาน ปารคู    
          ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน       วิหาสึ สนฺติเก รโต ๑    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                   เมฆิโย เถโร ฯ   
 [๒๐๔] ๗ กเิลสา ฌาปตา มยฺห       ภวา สพฺเพ สมูหตา   
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ    
                เอกธมฺมสวนิโย เถโร ฯ   
 [๒๐๕] ๘ อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต      มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต   
          โสภา น ภวนฺติ ตาทิโน     อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ ฯ   
                  เอกุทานิโย เถโร ฯ    
         [๒๐๖] ๙ สุตฺวาน ธมฺม มหโต มหารส   
                 สพฺพ ฺ ุต ฺาณวเรน เทสิต   
                 มคฺค ปปชฺชึ อมตสฺส ปตฺติยา   
                 โส โยคกฺเขมสฺส ปถสฺส โกวิโทติ ฯ   
                    ฉนฺโน เถโร ฯ   
#๑ โป. ม. สโต ฯ     
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 [๒๐๗] ๑๐ สีลเมว อิธ อคฺค         ป ฺวา ปน อุตฺตโม    
          มนุสฺเสสุ จ เทเวสุ        สีลป ฺาณโต ชยนฺติ ฯ   
                    ปุณฺโณ เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          วปฺโป  จ วชฺชิปุตฺโต จ     ปกโฺข วิมลโกณฺฑ ฺโ   
          อุกฺเขปกฏวจฺโฉ จ         เมฆิโย เอกธมฺมิโก   
          เอกุทานิยฉนฺโน ๑ จ      ปุณฺณตฺเถโร มหพฺพโลติ ฯ   
                   วคฺโค สตฺตโม ฯ    
                 ______________________    
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส อฏมวคฺโค    
         [๒๐๘] ๑ สุสุขุมนิปุณตฺถทสฺสินา    
                 มติกุสเลน นิวาตวุตฺตินา   
                 สเสวิตพุทฺธสีลินา    
                 นพฺิพาน น หิ เตน ทุลฺลภนติฺ ฯ    
                  วจฺฉปาโล เถโร ฯ    
         [๒๐๙] ๒ ยถา กลีโร สุสุ วฑฺฒิตคฺโค   
                 ทนฺุนิกฺขโส ๒ โหติ ปสาขชาโต    
                 เอว อห ภริยายานีตาย   
#๑ ม. เอกุทานิยฉนฺนา ฯ  ๒ ม. ย.ุ ทุนนฺิกฺขโม ฯ    



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 277 

                 อนุม ฺ ม ปพฺพชิโตมฺหิทานีติ ฯ   
                   อาตุโม เถโร ฯ   
         [๒๑๐] ๓ ชิณฺณ ฺจ ทิสฺวา ทุกฺขิต ฺจ พฺยาธิต   
                 มต ฺจ ทิสฺวา คตมายุสงฺขย   
                 ตโต อห นิกฺขมิตูน ปพฺพชึ   
                 ปหาย กามานิ มโนรมานีติ ฯ    
                   มาณโว เถโร ฯ    
 [๒๑๑] ๔ กามฉนฺโท จ พฺยาปาโท     ถีนมิทฺธ ฺจ ภิกฺขุโน   
          อุทฺธจฺจ วิจิกิจฺฉา จ        สพฺพโสว น วิชชฺตีติ ฯ    
                   สุยามโน เถโร ฯ    
 [๒๑๒] ๕ สาธุ สุวหิตาน ๑ ทสฺสน    กงฺขา ฉิชฺชติ พุทฺธิ วฑฺฒติ    
          พาลมฺป กโรนฺติ ปณฺฑิต      ตสฺมา สาธุ สต สมาคโมติ ฯ   
                   สุสารโท เถโร ฯ    
 [๒๑๓] ๖ อุปฺปตนฺเตสุ นิปเต         นปิตนฺเตสุ อุปฺปเต    
          วเส อวสมาเนสุ          รมมาเนสุ โน รเมติ ฯ   
                   ปย ฺชโห เถโร ฯ   
         [๒๑๔] ๗ อิท ปุเร จิตฺตมจาริ จาริก   
                 เยนิจฺฉก ยตฺถกาม ยถาสุข    
                 ตทชฺชห นิคฺคหิสฺสามิ โยนิโส    
                 หตฺถึ ปภินฺน วิย องฺกุสคฺคาโหติ ฯ    
                 หตฺถาโรหปุตฺโต เถโร   
#๑ ม. ย.ุ สุวิหิตา ฯ    
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 [๒๑๕] ๘ อเนกชาติสสาร           สนธฺาวิสฺส อนิพฺพิส   
          ตสฺส เม ทุกฺขชาตสฺส       ทุกฺขกขฺนฺโธ ปรทฺธโตติ ๑ ฯ    
                  เมณฺฑสิโร เถโร ฯ   
 [๒๑๖] ๙ สพฺโพ ราโค ปหีโน เม     สพฺโพ โทโส สมูหโต    
          สพฺโพ เม วิคโต โมโห     สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโตติ ๑ ฯ   
                   รกฺขิโต เถโร ฯ    
 [๒๑๗] ๑๐ ย มยา ปกต กมฺม        อปฺป วา ยทิ วา พหุ    
          สพฺพเมต ปริกฺขีณ          นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
                    อุคฺโค เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          วจฺฉปาโล จ โย เถโร     อาตุโม มาณโว อิสิ   
          สุยามโน สุสารโท         เถโร โย จ ปย ฺชโห   
          อาโรหปุตฺโต เมณฺฑสิโร     รกขิฺโต อุคฺคสวฺหโยติ ฯ    
                   วคฺโค อฏโม ฯ    
                 ______________________    
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส นวมวคฺโค    
 [๒๑๘] ๑ ย มยา ปกต ปาป         ปุพฺเพ อ ฺาสุ ชาติสุ   
          อิเธว ต เวทนิย          วตฺถ ุอ ฺ น วิชฺชตีติ ฯ    
                  สมิติคุตฺโต เถโร ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อปรทฺโธ ฯ     
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 [๒๑๙] ๒ เยน เยน สุภิกฺขานิ        สิวานิ อภยานิ จ    
          เตน ปตฺุตก คจฺฉสฺสุ        มา โสกา ปหโต ภวาติ ฯ    
                   กสฺสโป เถโร ฯ   
 [๒๒๐] ๓ สีหปฺปมตฺโต วิหร          รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต   
          ภาเวหิ กุสล ธมฺม         ชห สีฆ สมุสฺสยนฺติ ฯ   
                    สีโห เถโร ฯ    
 [๒๒๑] ๔ สพฺพรตฺตึ สุปตฺวาน         ทิวา สงฺคณิเก รโต    
          กุทาสฺสุ นาม ทุมฺเมโธ      ทกฺุขสฺสนฺต กริสฺสตีติ ฯ   
                    นีโต เถโร ฯ    
 [๒๒๒] ๕ จิตฺตนิมิตฺตสฺส โกวิโท       ปวิเวกรส วิชานิย   
          ฌาย นิปโก ปติสฺสโต       อธิคจฺเฉยฺย สขุ นิรามิสนฺติ ฯ   
                   สุนาโค เถโร ฯ   
         [๒๒๓] ๖ อิโต พหิทฺธา ปุถุอ ฺวาทิน   
                 มคฺโค น นิพฺพานคโม ยถา อย    
                 อิติสฺสุ สงฺฆ ภควานุสาสติ    
                 สตฺถา สย ปาณิตเลว ทสฺสยนฺติ ฯ    
                   นาคิโต เถโร ฯ   
 [๒๒๔] ๗ ขนฺธา ทิฏา ยถาภูต       ภวา สพฺเพ ปทาลิตา   
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ    
                  ปวิฏโ ๑ เถโร ฯ    
#๑ โป. สวิฏโ ฯ    
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 [๒๒๕] ๘ อสกฺขึ วต อตฺตาน         อุทฺธาตุ อุทกา ถล   
          วุยฺหมาโน มโหโฆว ๑     สจฺจานิ ปฏิวิชฌฺหนฺติ    
                    อชฺชุโน เถโร ฯ   
 [๒๒๖] ๙ อุตฺติณฺณา ปงฺกา ปลิปา      ปาตาลา ปริวชฺชิตา    
          มุตฺโต โอฆา จ คนฺถา จ    สพฺเพ มานา วิสหตาติ ฯ    
                   เทวสโภ เถโร ฯ   
 [๒๒๗] ๑๐ ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตา     ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา    
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ    
                   สามิทตฺโต เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          เถโร สมิติคุตฺโต จ        กสฺสโป สีหสวฺหโย   
          นีโต สุนาโค นาคิโต       ปวิฏโ อชฺชโุน อิสิ    
          เทวสโภ จ โย เถโร      สามิทตฺโต มหพฺพโลติ ฯ    
                    วคฺโค นวโม ฯ   
                 ______________________    
              เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส ทสมวคฺโค    
 [๒๒๘] ๑ น ตถามต สตรส สุธนฺน     ย มยชชฺ ปริภุตฺต    
          อปริมติทสฺสินา โคตเมน     พุทฺเธน เทสิโต ธมฺโมติ ฯ   
                  ปริปุณฺณโก เถโร ฯ    
#๑ ม. ย.ุ มโหเฆว ฯ    
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 [๒๒๙] ๒ ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา        อาหาเร จ อนิสฺสิโต   
          สุ ฺโต อนิมิตฺโต จ        วิโมกโฺข ยสฺส โคจโร   
          อากาเสว สกุนฺตาน        ปทนฺตสฺส ทุรนฺวยนฺติ ฯ    
                    วิชโย เถโร ฯ   
 [๒๓๐] ๓ ทกฺุขา กามา เอรก        น สขุา กามา เอรก   
          โย กาเม กามยติ         ทุกฺข โส กามยติ เอรก   
          โย กาเม น กามยติ       ทุกฺข โส น กามยติ เอรกาติ ฯ    
                   เอรโก เถโร ฯ    
 [๒๓๑] ๔ นโม หิ ตสฺส ภควโต       สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต   
          เตนาย อคฺคปุตฺเตน ๑     อคฺคธมฺโม สุเทสิโตติ ฯ   
                   เมตฺตชิ เถโร ฯ    
 [๒๓๒] ๕ อนฺโธห หตเนตฺโตสฺมิ       กนฺตารทฺธาน ปกฺขนฺโต ๒   
          สยมาโนป คมิสฺส ๓       น สหาเยน ปาเปนาติ ฯ    
                  จกฺขุปาโล เถโร ฯ   
 [๒๓๓] ๖ เอก ปุปฺผ จชตฺิวาน        อสีติวสฺสโกฏโิย ๔   
          สคฺเคสุ ปริจาเรตฺวา       เสสเกนมฺหิ นิพฺพุโตติ ฯ    
                  ขณฺฑสุมโน เถโร ฯ   
 [๒๓๔] ๗ หิตฺวา สตปล กส          โสวณฺณ สตราชิก    
          อคฺคหึ มตฺติกาปตฺต         อิท ทุติยาภิเสจนนฺติ ฯ    
                    ติสฺโส เถโร ฯ    
#๑ ม. ย.ุ อคฺคปตฺเตน ฯ  ๒ สี. ย.ุ ปกขฺนฺโน ฯ ม. ปกฺขนฺโท ฯ   
#๓ ม. ยุ. คจฺฉิสฺส ฯ  ๔ ส.ี ย.ุ อสีตึ วสฺสโกฏโิย ฯ     
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 [๒๓๕] ๘ รปู ทิสฺวา สติ มุฏา       ปยนิมิตฺต มนสิกโรโต   
          สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ    
          ตสฺส วฑฺฒนฺติ อาสวา       ภวมูโลปคามิโนติ ฯ    
                    อภโย เถโร ฯ    
 [๒๓๖] ๙ สทฺท สุตฺวา สติ มุฏา      ปยนิมิตฺต มนสิกโรโต   
          สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ    
          ตสฺส วฑฺฒนฺติ อาสวา       สสาร อุปคามิโนติ ฯ   
                   อุตฺติโย เถโร ฯ   
[๒๓๗] ๑๐ สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน        สติปฏานโคจโร   
          วิมุตฺติกุสุมส ฺฉนฺโน         ปรนิิพฺพายิสฺสตฺยนาสโวติ ๑ ฯ    
                   เทวสโภ เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          ปริปณฺุณโก จ วิชโย        เอรโก เมตฺตชี มุน ิ  
          จกฺขุปาโล ขณฺฑสุมโน       ติสโฺส อภโย จ ๒   
          อุตฺติโย มหาป ฺโ         เถโร เทวสโภป จาติ ฯ   
                    วคฺโค ทสโม ฯ   
                  __________________    
            เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส เอกาทสมวคฺโค    
         [๒๓๘] ๑ หิตฺวา คิหิตฺว ๓ อนโวสิตตฺโต    
                 มขุนงฺคลี โอทริโก กุสีโต    
#๑ ม. ย.ุ ปรนิิพฺพิสฺสตฺยนาสโวติ ฯ  ๒ ม. ติสุโส จ อภโย ตถา ฯ  ๓ ม. คิหตฺิต ฯ     
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                 มหาวราโหว นิวาปปุฏโ   
                 ปนุปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโทติ ฯ    
                เพลฏกานิ ๑ เถโร ฯ   
 [๒๓๙] ๒ มาเนน ว ฺจิตาเส        สงฺขาเรสุ สงฺกิลิสฺสมานาเส    
          ลาภาลาเภน มถิตา       สมาธึ นาธิคจฺฉนฺตีติ ฯ   
                   เสตุจฺโฉ เถโร ฯ   
 [๒๔๐] ๓ นาห เอเตน อตฺถิโก      สุขิโต ธมฺมรเสน ตปฺปโต    
          ปตฺวาน รสคฺคมุตฺตม       น จ กาหามิ รเสน ๒ สนฺถวนฺติ ฯ    
                   พนฺธุโร เถโร ฯ    
 [๒๔๑] ๔ ลหุโก วต เม กาโย      ผุฏโ จ ปติสุเขน วิปุเลน   
          ตูลมิว เอริต มาลุเตน     ปลวติว เม กาโยติ ฯ    
                    ขิตโก เถโร ฯ   
 [๒๔๒] ๕ อุกฺกณฺ ิโตป น วเส       รมมาโนป ปกกฺเม    
          น เตฺววานตฺถสหิต        วเส วาส วิจกฺขโณติ ฯ   
                  มลิตวมฺโภ เถโร ฯ   
 [๒๔๓] ๖ สตลิงฺคสฺส อตฺถสฺส        สตลกฺขณธาริโน    
          เอกงฺคทสฺสี ทุมฺเมโธ      สตทสฺสี จ ปณฺฑิโตติ ฯ    
                  สเุหมนฺโต เถโร ฯ   
 [๒๔๔] ๗ ปพฺพชึ ตุลยตฺิวาน         อคารสฺมา อนคาริย    
#๑ ม. ย.ุ เพลฏานิโก ฯ  ๒ ม. ย.ุ วิเสน ฯ     
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          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                 ธมฺมสวโร ๑ เถโร ฯ   
 [๒๔๕] ๘ ส วีสวสฺสสติโก          ปพฺพชึ อนคาริย   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                 ธมฺมสฏปตุเถโร ๒ ฯ   
         [๒๔๖] ๙ น นูนาย ปรมหิตานุกมฺปโน   
                 รโหคโต อนุวิคเณติ สาสน   
                 ตถา หย วีหรติ ปากตินฺทฺริโย    
                 มคีิ ยถา ตรุณชาติกา วเนติ ฯ   
                  สงฺฆรกฺขิโต เถโร ฯ   
        [๒๔๗] ๑๐ นคา นคคฺเคสุ สุสวิรูฬฺหา   
                 อุทคฺคเมเฆน นเวน สิตฺตา   
                 วิเวกกามสฺส อร ฺส ฺ ิโน    
                 ชเนติ ภิยฺโย อุสภสฺส กลฺยตนฺติ ฯ    
                    อุสโภ เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          เพลฏกานิ ๓ เสตุจฺโฉ   พนฺธุโร ขิตโก อิส ิ   
          มลิตวมฺโภ สุเหมนฺโต      ธมฺมสวโร ๔ ธมฺมสฏปตา   
#๑ ม. ย.ุ ธมมฺสโว ฯ  ๒ ธมฺมสวปตุเถโรติป ฯ  ๓ ม. เพลฏานิโก ฯ  ๔ ม. ยุ.    
#ธมฺมสโว ธมฺมสวปตา ฯ     
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          สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร จ       อุสโภ จ มหามุนีติ ฯ   
                  วคฺโค เอกาทสโม ฯ   
                  __________________    
             เถรคาถาย เอกนิปาตสฺส ทฺวาทสมวคฺโค   
         [๒๔๘] ๑ ทุปฺปพฺพชฺช เว ทุรธิวาสา เคหา    
                 ธมฺโม คมฺภีโร ทุรธิคมา โภคา   
                 กจฺิฉา วุตฺติ โน อิตรีตเรเนว    
                 ยตฺุต จินฺเตตุ สตตมนิจฺจตนฺติ ฯ    
                   เชนฺโต เถโร ฯ   
 [๒๔๙] ๒ เตวิชฺโชห มหาฌายี       เจโตสมถโกวิโท   
          สทตฺโถ เม อนุปฺปตฺโต     กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                  วจฺฉโคตฺโต เถโร ฯ    
 [๒๕๐] ๓ อจฺโฉทิกา ปุถุสิลา        โคนงฺคุลมิคายุตา   
          อมฺพุเสวาลส ฺฉนฺนา       เต เสลา รมยนฺติ มนฺติ ฯ   
                  วนวจฺโฉ เถโร ฯl    
 [๒๕๑] ๔ กายทุฏ ุลฺลครโุน         หิยยฺมานมฺหิ ชีวิเต    
          สรรีสุขคิทฺธสฺส           กโุต สมณสาธุตาติ ฯ   
                  อธิมุตฺโต เถโร ฯ   
 [๒๕๒] ๕ เอสาวหิยฺยเส ปพฺพเตน    พหุกุฏชสลลฺริเกน ๑    
#๑ ม. ย.ุ พหุกุฏชสลฺลกิเกน ฯ    
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          เนสาทเกน คิรินา        ยสสฺสินา ปริจฺฉเทนาติ ฯ   
                  มหานาโม เถโร ฯ   
 [๒๕๓] ๖ ฉ ผสฺสายตเน หิตฺวา      คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต   
          อฆมูล วเมตฺวาน ๑      ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ ฯ   
                ปาราปริโย ๒ เถโร ฯ    
 [๒๕๔] ๗ สุวิลิตฺโต สุวสโน         สพฺพาภรณภูสิโต   
          ติสฺโส วิชฺชา อชฺฌคมึ      กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                    ยโส เถโร ฯ   
          [๒๕๕] ๘ อภิสตฺโถว ๓ นิปตฺติ วโย   
                รปู อ ฺมิว ตเถว สนฺต    
                ตสฺเสว สโต อวิปฺปวสโต    
                อ ฺสฺเสว สรามิ อตฺตานนฺติ ฯ   
                   กิมฺพิโล เถโร ฯ   
          [๒๕๖] ๙ รกฺุขมูลคหน ปสกฺขิย ๔    
                นพฺิพาน หทยสฺมึ โอปย ๕    
                ฌาย โคตม มา จ ปมาโท    
                กนิฺเต พิฬิพิฬิกา กริสฺสตีติ ฯ   
                  วชฺชิปุตฺโต เถโร ฯ   
 [๒๕๗] ๑๐ ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตา    ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา   
#๑ ม. ย.ุ วมตฺิวาน ฯ  ๒ โป. ปาราสิรโิย ฯ ม. ปาราสริโย ฯ ๓ โป. ม. อภิสตฺโต ฯ    
#๔ โป. ม. ย.ุ ปสกฺกิย ฯ  ๕ ยุ. โอสิย ฯ    
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          ทุกฺขกขฺโย อนุปฺปตฺโต      ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ ฯ    
                   อิสิทตฺโต เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          เชนโฺต จ วจฺฉโคตฺโต จ   วจฺโฉ จ นาคสวฺหโย ๑   
          อธิมุตฺโต มหานาโม       ปาราปริโย ยโสป จ    
          กิมฺพิโล วชชฺิปุตฺโต จ      อิสิทตฺโต มหายโสติ ฯ   
                  ทฺวาทสโม วคฺโค ฯ   
                   ตตฺรุทฺทาน ภวติ ฯ    
          วีสุตฺตรสต เถรา         กตกิจฺจา อนาสวา   
          เอกเกว นิปาตมฺหิ        สุสงฺคีตา มเหสิภีติ ฯ    
                  เอกนิปาโต นิฏ ิโต   
                    ________________    
                      ทุกนิปาโต    
               เถรคาถาย ทุกนิปาตสฺส ปมวคฺโค   
 [๒๕๘] ๑ นตฺถิ โกจิ ภโว นิจฺโจ     สงฺขารา วาป สสฺสตา    
          อุปฺปชชฺนฺติ จ เต ขนฺธา    จวนฺติ อปราปร ฯ    
          เอตมาทีนว ตฺวา        ภเวนมฺหิ อนตฺถิโก    
          นิสฺสโฏ สพฺพกาเมหิ       ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ ฯ    
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุตฺตโร เถโร คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ    
#๑ ยุ. วนปวฺหโย ฯ ม. วนสวฺหโย ฯ     
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 [๒๕๙] ๒ นยิท อนเยน ชีวิต        นาหาโร หทยสสฺ สนฺติโก    
          อาหารฏ ิติโก สมุสฺสโย    อิติ ทิสฺวาน จรามิ เอสน ฯ   
          ปงฺโกติ หิ น อเวทยุ ๑   ยาย วนฺทนปูชนา กุเลสุ   
          สุขุม สลฺล ทุรุพฺพห        สกฺกาโร กาปุริเสน ทุชชฺโหติ ฯ    
อิตฺถ สทุ อายสฺมา ปณฺโฑลภารทฺวาโช เถโร คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ   
 [๒๖๐] ๓ มกฺกโฏ ป ฺจทฺวาราย      กุฏิกาย ปสกฺขิย ๒   
          ทฺวาเรน อนุปริเยติ       ฆฏฏยนโฺต มุหุ มุหุ ฯ   
          ติฏ มกฺกฏ มา ธาวิ      น ห ิเต ต ยถา ปุเร   
          นิคฺคหิโตสิ ป ฺาย        เนว ๓ ทูร คมิสฺสสีติ ฯ   
                   วลฺลิโย เถโร ฯ    
 [๒๖๑] ๔ ติณฺณ เม ตาลปตฺตาน      คงฺคาตีเร กุฏี กตา   
          ฉวสิตฺโตว เม ปตฺโต      ปสุกูล ฺจ จีวร ฯ   
          ทฺวินฺน อนฺตรวสฺสาน       เอกวาจา เม ภาสิตา    
          ตติเย อนฺตรวสฺสมฺหิ       ตโมกขฺนฺโธ ปทาลโิตติ ฯ   
                  คงฺคาตีริโย เถโร ฯ   
 [๒๖๒] ๕ อป เจ โหติ เตวิชฺโช     มจฺจุหายี อนาสโว    
          อปฺป ฺาโตติ น พาลา     อวชานนฺติ อชานกา ๔ ฯ   
          โย จ โข อนฺนปานสฺส     ลาภี โหตีธ ปุคฺคโล    
          ปาปธมฺโมป เจ โหติ      โส เนส โหติ สกฺกโตติ ฯ    
                    อชิโน เถโร ฯ   
#๑ ม. ปเวทยุ ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ ปสกกฺยิ ฯ  ๓ ย.ุ เนโต ฯ  ๔ ม. ย.ุ อชานตา ฯ     
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 [๒๖๓] ๖ ยทาห ธมฺมมสฺโสสึ        ภาสมานสฺส สตฺถุโน   
          น กงฺขมภิชานามิ         สพฺพ ฺ ู อปราชิเต    
          สตฺถวาเห มหาวีเร       สารถีน วรุตฺตเม    
          มคฺเค ปฏิปทาย วา       กงฺขา มยฺห น วิชชฺตีติ ฯ    
                   เมฬชิโน เถโร ฯ    
 [๒๖๔] ๗ ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน       วุฏ ิ สมติวิชฺฌติ   
          เอว อภาวิต จิตฺต        ราโค สมติวิชฺฌติ ฯ    
          ยถา อคาร สุจฺฉนฺน       วุฏ ิ น สมติวิชฺฌติ ฯ   
          เอว สภุาวิต จิตฺต        ราโค น สมติวิชฺฌตีติ ฯ   
                    ราโธ เถโร ฯ    
 [๒๖๕] ๘ ขีณา หิ มยฺห ชาติ        วุสติ ชินสาสน    
          ปหีโน ชาลสงฺขาโต       ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
          ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิโต       อคารสฺมา อนคาริย   
          โส เม อตฺโถ อนุปปฺตฺโต   สพฺพสโยชนกฺขโยติ ฯ   
                   สุราโธ เถโร ฯ   
  [๒๖๖] ๙ สุข สุปนฺติ มุนโย         เย อิตฺถีสุ น พชฺฌเร    
          สทา เว รกฺขิตพฺพาสุ      ยาสุ สจฺจ สุทุลฺลภ ฯ    
          วธ จริมฺห เต กาม       อนณาทานิ เต มย    
          คจฺฉามทานิ นิพฺพาน       ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจตีติ ฯ   
                   โคตโม เถโร ฯ     
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  [๒๖๗] ๑๐ ปุพฺเพ หนติ อตฺตาน       ปจฺฉา หนติ โส ปเร    
          สุหต หนฺติ อตฺตาน        วีตเสเนว ปกฺขิมา ฯ   
          น พฺราหฺมโณ พหิวณฺโณ     อนฺโตวณฺโณ หิ พฺราหฺมโณ   
          ยสฺม ึปาปานิ กมฺมานิ      ส เว กโณฺห สุชมปฺตีติ ฯ    
                     วสโภ เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          อุตฺตโร เจว ปณฺโฑโล     วลฺลโิย ตีริโย อิสิ   
          อชโิน จ เมฬชโิน ราโธ   สุราโธ โคตโมป จ    
          วสเภน อิเม โหนติฺ       ทส เถรา มหิทฺธิกาติ ฯ    
                     วคฺโค ปโม ฯ    
                   __________________   
                 เถรคาถาย ทุกนิปาตสฺส ทุติยวคฺโค   
 [๒๖๘] ๑ สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี         สุต ป ฺาย วฑฺฒน    
          ป ฺาย อตฺถ ชานาติ      าโต อตฺโถ สุขาวโห ฯ    
                  เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ    
                  จเรยฺย สโยชนวิปฺปโมกฺข   
                  สเจ รตึ นาธิคจฺเฉยฺย ตตฺถ    
                  สงฺเฆ วเส รกฺขิตตฺโต สตีมาติ ฯ   
                      มหาจุนฺโท เถโร ฯ   
 [๒๖๙] ๒ เย [๑] โข เต เวฆมิสฺเสน ๒  นานตฺเถน จ กมฺมุนา    
          มนุสฺเส อุปรุนฺธนติฺ              ผรุสุปกฺกมา ชนา    
#๑ กตฺถจิ จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. เวมิสฺเสน ฯ     
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          เตป ตเถว กีรนฺติ        น หิ กมฺม ปนสฺสติ ฯ    
          ย กโรติ นโร กมฺม       กลฺยาณ ยทิ ปาปก   
          ตสฺส ตสฺเสว ทายาโท     ย ย กมฺม ปกุพฺพตีติ ฯ    
                   โชติทาโส เถโร ฯ   
[๒๗๐] ๓  อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา       ชีวิต อุปรุชฺฌติ   
          อายุ ขียติ มจฺจาน        กุนฺนทีนว โอทก ฯ   
          อถ ปาปานิ กมฺมานิ       กร พาโล น พุชฺฌติ   
          ปจฺฉาสฺส กฏก โหติ       วิปาโก หิสฺส ปาปโกติ ฯ   
                  เหร ฺกานิ เถโร ฯ    
[๒๗๑] ๔  ปริตฺต ทารุมารุยฺห        ยถา สีเท มหณฺณเว    
          เอว กสุีตมาคมฺม         สาธุชีวีป สีทติ ฯ    
          ตสฺมา ต ปริวชฺเชยฺย      กุสีต หีนวีริย   
          วิวิตฺเตหิ อริเยหิ         ปหิตตฺเตหิ ฌายิหิ   
          นิจฺจ อารทฺธวิริเยหิ       ปณฺฑิเตหิ สหาวเสติ ฯ   
                   โสมมิตฺโต เถโร ฯ    
[๒๗๒] ๕  ชโน ชนสฺมึ สมฺพนฺโธ      ชนเมวสฺสิโต ชโน   
          ชโน ชเนน เห ิยติ       เหเติ จ ชโน ชน ฯ    
          โก ห ิตสฺส ชเนนตฺโถ     ชเนน ชนิเตน วา   
          ชน โอหาย คจฺเฉยฺย ๑   เหยิตฺวา พหุ ชนนติฺ ฯ   
                   สพฺพมิตฺโต เถโร ฯ   
#๑ ม. ย.ุ คจฺฉนฺ-ต ฯ     
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         [๒๗๓] ๖ กาฬ ีอิตฺถี พฺรหตี ธงฺกรูปา   
                 สตฺถิ ฺจ เภตฺวา อปร ฺจ สตฺถึ    
                 พาห ฺจ เภตฺวา อปร ฺจ พาหุ ๑    
                 สสี ฺจ เภตฺวา ทธิถาลกว   
                 เอสา นิสินฺนา อภิสนฺทหิตฺวา ๒ ฯต   
                 โย เว อวิทฺวา อุปธึ กโรติ   
                 ปนุปฺปุน ทุกฺขมุเปติ มนฺโท   
                 ตสฺมา ปชาน อุปธึ น กยริา   
                 มาห ปุน ภินฺนสิโร สยิสฺสนฺติ ฯ   
                  มหากาโล เถโร ฯ   
 [๒๗๔] ๗ พหู สปตฺเต ลภติ         มณฺุโฑ สงฺฆาฏิปารุโต   
          ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส      วตฺถสฺส สยนสฺส จ ฯ    
          เอตมาทีนว ตฺวา        สกฺกาเรสุ มหพฺภย    
          อปฺปลาโภ อนวสฺสุโต      สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ    
                    ติสฺโส เถโร ฯ    
[๒๗๕] ๘  ปาจีนวสทายมฺหิ          สกฺยปุตฺตา สหายกา   
          ปหายนปฺปเก โภเค       อุ ฺฉาปตฺตาคเต รตา   
          อารทฺธวิริยา ปหิตตฺตา     นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา   
          รมนฺติ ธมฺมรติยา         หิตฺวาน โลกิย รตินฺติ ฯ    
                   กิมฺพิโล เถโร ฯ   
#๑ ม. พาห ฯ   ๒ ยุ. อภิสทฺทหิตฺวา ฯ    
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 [๒๗๖] ๙ อโยนิโสมนสีการา        มณฺฑน อนุยุ ฺชิส    
          อุทฺธโต จปโล จาสึ       กามราเคน อฏฏิโต ฯ   
          อุปายกุสเลนาห          พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
          โยนิโส ปฏิปชฺชิตฺวา       ภเว จิตฺต อุทพฺพหินฺติ ฯ    
                    นนฺโท เถโร ฯ   
 [๒๗๗] ๑๐ ปเร จ น ปสสนฺติ       อตฺตา เจ อสมาหิโต   
          โมฆ ปเร ปสสนฺติ        อตฺตา หิ อสมาหิโต ฯ   
          ปเร จ น ครหนฺติ        อตฺตา เจ สุสมาหิโต   
          โมฆ ปเร ครหนฺติ        อตฺตา หิ สุสมาหิโตติ ฯ   
                    สิริมา เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          จุนฺโท จ โชติทาโส จ     เถโร เหร ฺกานิ โย ๑    
          โสมมิตฺโต สพฺพมิตฺโต      กาโล ติสฺโส จ กมิฺพิโล   
          นนฺโท จ สิริมา เจว      ทส เถรา มหิทฺธิกาติ ฯ    
                    วคฺโค ทุติโย ฯ   
                  __________________    
               เถรคาถาย ทุกนิปาตสฺส ตติยวคฺโค    
 [๒๗๘] ๑ ขนฺธา มยา ปริ ฺาตา     ตณฺหา เม สุสมูหตา    
          ภาวิตา มม โพชฌฺงฺคา     ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ฯ   
#๑ ม. จ ฯ     
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          โสห ขนฺเธ ปริ ฺาย      อพฺภหิตฺวาน ๑ ชาลินึ   
          ภาวยิตฺวาน โพชฺฌงฺเค     นิพฺพายิสฺส อนาสโวติ ฯ   
                    อุตฺตโร เถโร ฯ   
 [๒๗๙] ๒ ปนาโท นาม โส ราชา    ยสฺส ยูโป สวุณฺณิโย ๒    
          ติริย โสฬสุพฺเพโธ ๓     อุจฺจมาหุ ๔ สหสฺสธา ฯ   
          สหสฺสกณฺโฑ สตเคณฺฑุ ๕   ธชาลุ หริตามโย    
          อนจฺจุ ตตฺถ คนฺธพฺพา      ฉสหสฺสานิ สตฺตธาติ ฯ   
                    ภทฺทชิ เถโร ฯ    
 [๒๘๐] ๓ สติมา ป ฺวา ภิกฺขุ       อารทฺธพลวีริโย   
          ป ฺจ กปฺปสตานาห        เอกรตฺตึ อนุสฺสรึ ฯ    
          จตฺตาโร สติปฏาเน      สตฺต อฏ จ ภาวย    
          ป ฺจ กปฺปสตานาห        เอกรตฺตึ อนุสฺสรินฺติ ฯ    
                   โสภิโต เถโร ฯ   
 [๒๘๑] ๔ ย กิจฺจ ทฬฺหวิริเยน       ย กิจฺจ โพธุมิจฺฉตา    
          กริสฺส นาวรชฺฌิสฺส        ปสฺส วิริย ปรกฺกม ฯ    
          ตฺว ฺจ เม มคฺคมกฺขาหิ     อ ฺชส อมโตคธ   
          อห โมเนน โมนิสสฺ       คงฺคาโสโตว สาครนฺติ ฯ   
                    วลฺลิโย เถโร ฯ   
 [๒๘๒] ๕ เกเส เม โอลขิิสฺสนฺติ     กปฺปโก อุปสงฺกมิ   
#๑ ม. ย.ุ อพฺพหิตฺวาน ฯ ๒ โป. สุวณฺณมโย ฯ  ม. ยุ. สุวณฺณโก ฯ  ๓ ส.ี    
#ยุ. โสฬสปพฺเพโธ ฯ   ๔ โป. ม. ย.ุ อุพฺภมาหุ ฯ   ๕ ยุ. สหสฺสกณฺฑุ สตเภณฺฑุ ฯ     
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          ตโต อาทาสมาทาย       สรรี ปจฺจเวกฺขิส ฯ    
          ตุจฺโฉ กาโย อทิสฺสตฺิถ     อนฺธกาเร ๑ ตโม พฺยคา ๒    
          สพฺเพ โจฬา สมุจฺฉินฺนา    นตฺถทิานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
                   วีตโสโก เถโร ฯ    
 [๒๘๓] ๖ ป ฺจ นีวรเณ หิตฺวา       โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา   
          ธมฺมาทาส คเหตฺวาน      าณทสฺสนมตฺตโน   
          ปจฺจเวกฺขึ อิม กาย       สพฺพ สนตฺรพาหิร   
          อชฌฺตฺต ฺจ พหิทฺธา จ      ตุจฺโฉ กาโย อทิสสฺถาติ ฯ   
                  ปุณฺณมาโส เถโร ฯ   
 [๒๘๔] ๗ ยถาป ภทฺโท อาช ฺโ     ขลิตฺวา ปติติฏติ   
          ภิยฺโย ลทฺธาน สเวค      อทีโน วหเต ธุร    
          เอว ทสฺสนสมฺปนฺน        สมฺมาสมฺพุทฺธสาวก   
          อาชานิย ม ธาเรถ       ปุตฺต พุทธฺสฺส โอรสนฺติ ฯ   
                   นนฺทโก เถโร ฯ   
 [๒๘๕] ๘ เอหิ นนฺทก คจฺฉาม       อุปชฺฌายสฺส สนฺติก    
          สีหนาท นทิสฺสาม         พุทฺธเสฏสฺส สมฺมขุา ฯ   
          ยาย โน อนุกมฺปาย       อเมฺห ปพฺพาชยี มุนิ   
          โส โน อตฺโถ อนุปปฺตฺโต   สพฺพสโยชนกฺขโยติ ฯ   
                  ภารโต ๓ เถโร ฯ    
#๑ ม. อนฺธกาโร ฯ  ๒ โป. พฺยโค ฯ  ๓ ม. ยุ. ภรโต ฯ    
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 [๒๘๖] ๙ นทนฺติ เอว สปฺป ฺา      สีหาว คิริคพฺภเร   
          ธีรา ๑ วิชิตสงฺคามา     เชตฺวา มาร สวาหน ๒ ฯ   
          สตฺถา จ ปริจิณฺโณ เม     ธมฺโม สงฺโฆ จ ปูชโิต    
          อห ฺจ จิตฺโต ๓ สุมโน    ปุตฺต ทิสฺวา อนาสวนฺติ ฯ   
                    ภารทฺวาโช เถโร ฯ   
 [๒๘๗] ๑๐ อุปาสิตา สปฺปุริสา       สตุา ธมฺมา อภิณฺหโส    
          สุตฺวาน ปฏิปชฺชิสสฺ        อ ฺชส อมโตคธ ฯ   
          ภวราคหตสฺส เม สโต     ภวราโค ปุน เม น วิชฺชติ    
          น จาหุ น จ เม ภวิสสฺติ   น จ เม เอตรหิป ๔ วิชฺชตีติ ฯ    
                  กณฺหทินฺโน เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          อุตฺตโร ภทฺทช ิเถโร      โสภิโต วลฺลโิย อิส ิ  
          วีตโสโก จ โส เถโร     ปุณฺณมาโส จ นนฺทโก   
          ภารโต ๕ ภารทฺวาโช จ  กณฺหทินฺโน มหามุนีติ ฯ   
                    วคฺโค ตติโย ฯ    
                  __________________    
              เถรคาถาย ทุกนิปาตสฺส จตุตฺถวคฺโค   
 [๒๘๘] ๑ ยโต อห ปพฺพชิตฺวา ๖    สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน    
          วิมุจฺจมาโน อุคฺคจฺฉึ       กามธาตุ อุปจฺจค ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วีรา ฯ   ๒ ม. สวาหนึ ฯ   ๓ ม. ย.ุ วิตฺโต ฯ   ๔ ม. ปสทโฺท นตฺถิ ฯ    
#๕ ม. ย.ุ ภรโต ฯ  ๖ ม. ย.ุ ปพฺพชโิต ฯ     
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          พฺรหฺมโุน เปกฺขมานสฺส     ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม   
          อกุปฺปา เม วิมุตฺตีติ       สพฺพสโยชนกฺขยาติ ฯ    
                    มิคสิโร เถโร ฯ   
 [๒๘๙] ๒ อนิจฺจานิ คหกานิ         ตตฺถ ตตฺถ ปุนปปฺุน   
          คหการ คเวสนฺโต        ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน ฯ   
          คหการก ทฏิโสิ         ปุน เคห น กาหสิ   
        สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา ๑  ถูณิรา จ ปทาลิตา   
          วิมริยาทิกต จิตฺต         อิเธว วิธมสิฺสตีติ ฯ   
                    สิวโก เถโร ฯ   
 [๒๙๐] ๓ อรห สุคโต โลเก        วาเตหาพาธิโต มุนิ   
          สเจ อุโณฺหทก อตฺถิ       มุนิโน เทหิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ปชูิโต ปูชเนยฺยาน        สกฺกเรยยฺาน สกฺกโต   
          อปจิโต อปจิเนยฺยาน ๑   ตสฺส อิจฺฉามิ หาตเวติ ฯ   
                   อุปวาโณ เถโร ฯ    
         [๒๙๑] ๔ ทฏิา มยา ธมฺมธรา อุปาสกา    
                 กามา อนิจฺจา อิติ ภาสมานา   
                 สา รตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ   
                 ปตฺุเตสุ ทาเรสุ จ เต อเปกฺขา ฯ    
                 อทฺธาน ชานนฺติ ยโต ๒ จ ธมฺม   
#๑ ม. ปเจยฺยาน ฯ  ๒ ย.ุ ยถาว ธมฺม ฯ     
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                 กามา อนิจฺจา อิติ จาป อาหุ   
                 ราค ฺจ เตส น พลตฺถ ิเฉตฺตุ   
                 ตสฺมา สิตา ปุตฺตทาร ธน ฺจาติ ฯ   
                   อิสิทินฺโน เถโร ฯ   
         [๒๙๒] ๕ เทโว จ วสฺสติ เทโว จ คฬคฬายติ   
                 เอกโก จาห เภรเว พิเล วิหรามิ   
                 ตสฺส มยฺห เอกกสฺส เภรเว พิเล วิหรโต    
                 นตฺถิ ภย วา ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส วา ฯ   
          ธมฺมตา มเมสา ยสฺส เม   เอกกสฺส เภรเว พิเล    
          วิหรโต นตฺถิ ภย วา      ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส วาติ ฯ    
                 สมฺพุลกจฺจาโน เถโร ฯ    
 [๒๙๓] ๖ กสฺส เสลูปม จิตฺต         ิต นานุปกมฺปติ    
          วิรตฺต รชนีเยสุ          กุปฺปนีเย น กุปฺปติ ฯ    
          ยสฺเสว ภาวิต จิตฺต       กุโต ต ทกฺุขเมสฺสติ ฯ   
          มม เสลูปม จิตฺต          ิต นานุปกมฺปติ   
          วิรตฺต รชนีเยสุ          กุปฺปนีเย น กุปฺปติ ฯ    
          มเมว ภาวิต จิตฺต        กุโต ม ทกฺุขเมสฺสตีติ ฯ    
                  ขิตโก ๑ เถโร ฯ    
 [๒๙๔] ๗ น ตาว สุปตุ โหติ        รตฺติ นกฺขตฺตมาลินี   
          ปฏิชคฺคิตุเมเวสา         รตฺติ โหติ วิชานตา ฯ    
#๑ ม. นิตโก ฯ     
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          หตฺถิกขฺนฺธาวปติต         กุ ฺชโร เจ อนุกฺกเม   
          สงฺคาเม เม มต เสยโฺย   ย ฺเจ ชีเว ปราชิโตติ ฯ   
               โสโณ โปฏิริยปตฺุโต ๑ เถโร ฯ    
 [๒๙๕] ๘ ป ฺจ กามคุเณ หิตฺวา      ปยรูเป มโนรเม    
          สทฺธาย ฆรา นิกฺขมฺม ๒   ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภเว ฯ    
          นาภินนฺทามิ มรณ         นาภินนฺทามิ ชีวิต    
          กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ        สมฺปชาโน ปติสฺสโตติ ฯ   
                    นิสโภ เถโร ฯ   
 [๒๙๖] ๙ อมฺพปลฺลวสงฺกาส         อเส กตฺวาน จีวร   
          นิสินฺโน หตฺถิคีวาย        คาม ปณฺฑาย ปาวิสึ ฯ    
          หตฺถิกขฺนฺธโต โอรยฺุห      สเวค  อลภึ ตทา    
          โสห ทิตฺโต ตทา สนฺโต    ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ ฯ    
                    อุสโภ เถโร ฯ   
        [๒๙๗] ๑๐ อยมิติ กปฺปโฏ กปฺปฏกุโร   
                 อจฺฉาย อจฺจภราย ๓   
                 อมตฆฏิกาย ธมฺมกฏปตฺโต ๔   
                 กฏปท ฌานานิ โอเจตุ ฯ   
                 มา โข ตฺว กปปฺฏ ปจาเลสิ    
                 มา ต ๕ อุปกณฺณกมฺหิ ๖ ตาเฬสฺส   
#๑ โป. คิริปตฺุโต ฯ  ๒ ยุ. สทฺธาย อภินิกฺขมฺม ฯ   ๓ ม. ยุ. อติภริตาย ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ธมมฺกฏมตฺโต ฯ  ๕ ม. ตฺว ฯ   ๖ ม. อุปกณฺณมฺหิ ฯ     
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                 น หิ ตฺว กปฺปฏ มตฺตม ฺาสิ   
                 สงฺฆมชฺฌมฺหิ ปจลายมาโนติ ฯ    
                  กปฺปฏกุโร เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          มิคสิโร สิวโก จ         อุปวาโณ จ ปณฺฑิโต    
          อิสิทินโฺน จ กจฺจาโน      ขิตโก จ มหาวสี   
          โปฏิรยิปุตฺโต นิสโภ       อุสโภ กปฺปฏกุโรติ ฯ    
                   วคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                 ______________________    
              เถรคาถาย ทุกนิปาตสฺส ป ฺจมวคฺโค    
 [๒๙๘] ๑ อโห พุทฺธา อโห ธมฺมา    อโห โน สตฺถุ สมฺปทา    
          ยตฺถ เอตาทิส ธมฺม       สาวโก สจฺฉิกาหิติ ฯ    
          อสงฺเขยฺเยสุ กปฺเปสุ      สกฺกายาธิคตา อหุ   
          เตสมย ปจฺฉิมโก         จริโมย สมุสฺสโย   
          ชาติมรณสสาโร          นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ    
                กมุารกสฺสโป เถโร ฯ   
 [๒๙๙] ๒ โย หเว ทหโร ภิกฺขุ      ยุ ฺชติ พุทฺธสาสเน   
          ชาคโร ๑ ส หิ สุตฺเตสุ   อโมฆนฺตสฺส ชีวิต ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ปติสุตฺเตสุ ฯ    
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          ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ      ปสาท ธมฺมทสฺสน   
          อนุยุ ฺเชถ เมธาวี        สร พุทฺธาน สาสนนฺติ ฯ    
                  ธมฺมปาโล เถโร ฯ    
         [๓๐๐] ๓ กสฺสินฺทฺรยิานิ ๑ สมถ คตานิ   
                 อสฺสา ยถา สารกินา สุทนฺตา   
                 ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส   
                 เทวาป ตสฺส ปหยนฺติ ตาทิโน ฯ   
                 มยฺหินฺทฺริยานิ สมถ คตานิ    
                 อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา   
                 ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส   
                 เทวาป มยฺห ปหยนฺติ ตาทิโนติ ฯ    
                  พฺรหฺมาลิ เถโร  ฯ    
 [๓๐๑] ๔ ฉวิปาปก จิตฺตภทฺทก       โมฆราช สตต สมาหิโต   
          เหมนฺติกสีตกาลรตฺติโย     ภิกขฺุ ตฺวสิ กถ กริสฺสสิ ฯ   
          สมฺปนฺนสสฺสา มคธา       เกวลา อิติ เม สุต   
          ปลาลจฺฉนฺนโก เสยฺย      ยถ ฺเ สุขชีวิโนติ ฯ    
                  โมฆราชา เถโร ฯ   
         [๓๐๒] ๕ น อุกฺขิเป โน จ ปริกฺขิเป ปเร   
                 น โอกฺขิเป ปารคต น เอรเย   
#๑ ยสฺสินฺทฺรยิานีติป ปาโ ฯ     
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                 น จตฺตวณฺณ ปริสาสุ พฺยาหเร   
                 อนุทฺธโต สมมฺิตภาณิ สุพฺพโต ฯ   
          สุสุขุมนิปุณตฺถทสฺสินา       มติกุสเลน นิวาตวุตฺตินา   
          สเสวิตพุทฺธสีลินา         นิพฺพาน น หิ เตน ทุลฺลภนฺติ ฯ    
                วิสาโข ป ฺจาลีปุตฺโต เถโร ฯ    
         [๓๐๓] ๖ นทนติฺ โมรา สุสิขา สุเปขุณา   
                 สนุีลคีวา สุมุขา สุคชฺชิโน    
                 สสุทฺทลา จาป มหามหี อย    
                 สพฺุยาปตมฺพุ สุวลาหก นภ ฯ    
                 สกุลฺลรูโป สุมนสฺส ฌายิต   
                 สนุิกฺกโม ๑ สาธุ สุพุทฺธสาสเน    
                 สสุุกฺกสุกฺก นิปุณ สุททฺุทส    
                 ผุสาหิ ต อุตฺตมมจฺจุต ปทนฺติ ฯ    
                    จูฬโก เถโร ฯ   
 [๓๐๔] ๗ นนฺทมานาคต จิตฺต        สูลมาโถปมานก    
          เตน เตเนว วชสิ        เยน สลู กลิงฺคร ฯ    
          ตาห จิตฺต กลึ พฺรูม ิ      ต พฺรูมิ จิตฺตทุพฺภก   
          สตฺถา เต ทุลฺลโภ ลทฺโธ   มานตฺเถ ม นิโยชยีติ ฯ    
                   อนูปโม เถโร ฯ   
#๑ ยุ. สุนกิฺขโม ฯ    
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 [๓๐๕] ๘ สสร ทีฆมทฺธาน          คตีสุ ปริวตฺติส   
          อปสฺส อริยสจฺจานิ        อนฺธภูโต ปุถุชชฺโน ฯ   
          ตสฺส เม อปฺปมตฺตสฺส      สสารา วินฬีกตา   
          สพฺพา คตี สมุจฺฉินฺนา      นตฺถทิานิ ปุนพฺภโวติ ฯ    
                   วชฺชิโต เถโร ฯ    
 [๓๐๖] ๙ อสฺสตฺเถ หริโตภาเส      สวิรูฬฺหมฺหิ ปาทเป    
          เอก พุทฺธคต ส ฺ        อลภิตฺถ ปติสฺสโต ฯ   
          เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป     ย ส ฺ อลภึ ตทา   
          ตสฺสา ส ฺาย วาหสา     ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ ฯ    
                   สนฺธิโต เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          กุมารกสฺสโป เถโร       ธมฺมปาโล จ พฺรหฺมาลิ    
          โมฆราชา วิสาโข จ      จูฬโก จ อนูปโม   
          วชชฺิโต สนฺธิโต เถโร     กิเลสรชวาหโนติ ฯ    
                   วคฺโค ป ฺจโม ฯ    
          ตถา ทกุนิปาตมฺหิ         นวุติ เจว อฏ จ    
          เถรา เอกูนป ฺาส       ภาสิตา นยโกวิทา ฯ    
                  ทุกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                _______________________     
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                 เถรคาถาย ติกนิปาโต    
 [๓๐๗] ๑ อโยนิสุทฺธิมเนฺวส         อคฺคึ ปริจรึ วเน    
          สุทฺธิมคฺค อชานนฺโต       อกาสึ อปร ๑ ตป ฯ   
          ต สุเขน สุข ลทฺธ        ปสฺส ธมมฺสุธมฺมต   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
          พฺรหฺมพนฺธุ ปุเร อาสึ      อิทานิ โขมฺหิ พฺราหฺมโณ   
          เตวิชฺโช นฺหาตโก จมฺหิ    โสตฺถิโย จมฺหิ เวทคูติ ฯ   
                องฺคณิกภารทฺวาโช เถโร ฯ    
 [๓๐๘] ๒ ป ฺจาหาห ปพฺพชิโต       เสกฺโข ๒ อปฺปตฺตมานโส    
          วิหาร เม ปวิฏสฺส       เจตโส ปณิธี อหู    
          นาสิสสฺ น ปวิสฺสาม ิ      วิหารโต น นิกฺขเม    
          น ป ปสฺส นิปาเตสฺส      ตณฺหาสลฺเล อนูหเต ฯ   
          ตสฺส เมว วิหรโต        ปสฺส วิริยปรกฺกม    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                   ปจฺจโย เถโร ฯ   
 [๓๐๙] ๓ โย ปุพฺเพ กรณียานิ       ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ    
          สุขา โส ธสเต านา     ปจฺฉา จมนุตปฺปติ ฯ    
          ย ฺหิ กยิรา ต ฺหิ วเท     ย น กยิรา น ต วเท    
#๑ ยุ. อมร ฯ   ๒ ม. ยุ. เสโข ฯ     
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          อกโรนฺต ภาสมาน        ปรชิานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
          สุสุข วต นิพฺพาน         สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
          อโสก วิรช เขม         ยตฺถ ทุกฺข นิรุชฺฌตีติ ฯ   
                    พากุโล เถโร ฯฏ   
 [๓๑๐] ๔ สขุ ฺจ ชีวิตุ อิจฺเฉ        สาม ฺสฺมึ อเปกฺขวา    
          สงฺฆิก นาติม ฺเยฺย       จีวร ปานโภชน ฯ    
          สุข ฺเจ ชีวิตุ อิจฺเฉ       สาม ฺสฺมึ อเปกฺขวา    
          อหิ มสุิกโสพฺภว          เสเวถ สยนาสน ฯ    
          สุข ฺเจ ชีวิตุ อิจฺเฉ       สาม ฺสฺมึ อเปกฺขวา    
          อิตรีตเรน ตุสฺเสยฺย       เอกธมฺม ฺจ ภาวเยติ ฯ   
                    ธนิโย เถโร ฯ   
 [๓๑๑] ๕ อติสตี อติอุณฺห           อติสายมิท อหุ   
          อิติ วิสฏกมฺมนฺเต        ขณา อจฺเจนฺติ มาณเว ฯ   
          โย จ สีต ฺจ อุณฺห ฺจ      ติณา ภิยฺโย น ม ฺติ   
          กร ปุรสิกิจฺจานิ          โส สุขา น วิหายติ ฯ   
          ทพฺพ กุส โปฏกิล         อุสีร มุ ฺชปพฺพช    
          อุรสา ปนุทหิสฺสามิ ๑     วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ ฯ   
                 มาตงฺคปุตฺโต เถโร ฯ   
 [๓๑๒] ๖ เย จิตฺตกถี พหุสฺสุตา      สมณา ปาตลิปุตฺตวาสิโน   
          เตส ฺตโรยมายุวา       ทฺวาเร ติฏติ ขุชฺชโสภิโต ฯ    
#๑ ม. ปนุทสิฺสานิ ฯ     
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          เย จิตฺตกถี พหุสฺสตุา      สมณา ปาตลิปุตฺตวาสิโน   
          เตส ฺตโรยมายุวา       ทฺวาเร ติฏติ มาลุเตริโต ฯ   
          สุยุทฺเธน สุยิฏเน        สงฺคามวิชเยน จ    
          พฺรหฺมจริยานุจิณฺเณน       เอวาย สุขเมธตีติ ฯ   
                  ขุชฺชโสภิโต เถโร ฯk    
 [๓๑๓] ๗ โยธ โกจิ มนสฺุเสสุ       ปรปาณานิ หึสติ    
          อสฺมา โลกา ปรมฺหา จ    อุภยา ธสเต นโร ฯ   
          โย จ เมตฺเตน จิตฺเตน    สพฺพปาณานุกมฺปติ   
          พหุ หิ โส ปสวติ         ปุ ฺ ตาทิสโก นโร ฯ   
          สุภาสิตสฺส สิกฺเขถ        สมณุปาสนสฺส จ    
          เอกาสนสฺส จ รโห       จิตฺตวูปสมสฺส จาติ ฯ   
                   วารโณ เถโร ฯ    
 [๓๑๔] ๘ เอโกป สทฺโธ เมธาวี     อสฺสทฺธาน จ ๑ าติน   
          ธมฺมฏโ สีลสมฺปนฺโน      โหติ อตฺถาย พนฺธุน ฯ    
          นิคฺคยฺห อนุกมฺปาย        โจทิตา าตโย มยา   
          าติพนฺธวเปเมน         การ กตฺวาน ภิกฺขุสุ ฯ    
          เต อพฺภตีตา กาลกตา     ปตฺตา เต ติทิว สุข    
          ภาตโร มยฺห มาตา จ     โมทนติฺ กามกามิโนติ ฯ   
                   ปสฺสิโก เถโร ฯ    
 [๓๑๕] ๙ กาลาปพฺพงฺคสงฺกาโส      กีโส ๒ ธมนสิณฺ ิโต    
#๑ ม. ย.ุ อสสฺทฺธานิธ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ธมนิสนฺตโต ฯ    
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          มตฺต ฺ ู อนฺนปานสฺมึ       อลีนมนโส ๑ นโร ฯ   
          ผุฏโ ฑเสหิ มกเสหิ      อร ฺสฺมึ พฺรหาวเน   
          นาโค สงฺคามสีเสว       สโต ตตฺราธิวาสเย ฯ    
          ยถา พฺรหฺมา ตถา เอโก   ยถา เทโว ตถา ทุเว   
          ยถา คาโม ตถา ตโย     โกลาหล ตตุตฺตรินฺติ ฯ    
                   ยโสโช เถโร ฯ    
 [๓๑๖] ๑๐ อหุ ตุยฺห ปุเร สทฺธา     สา เต อชฺช น วิชฺชติ    
          ย ตุยฺห ตุยฺหเมเวต       นตฺถ ิทุจฺจริต มม ฯ   
          อนิจฺจา หิ จลา สทฺธา     เอว ทฏิา หิ สา มยา   
          รชฺชนติฺป วิรชฺชนฺติ        ตตฺถ กึ ชิยฺยเต มุนิ ฯ    
          ปจฺจติ มุนิโน ภตฺต        โถก โถก กุเล กุเล   
          ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ        อตฺถ ิชงฺฆพล มมาติ ฯ   
                  สาฏิมตฺติโย เถโร ฯ(    
 [๓๑๗] ๑๑ สทฺธาย อภินิกฺขมฺม       นวปพฺพชิโต นโว   
          มิตฺเต ภเชยฺย กลฺยาเณ    สุทฺธาชเีว อตนฺทิเต ฯ   
          สทฺธาย อภินิกฺขมฺม        นวปพฺพชิโต นโว   
          สงฺฆสฺมึ วิหร ภิกฺขุ        สิกฺเขถ วินย พุโธ ฯ    
          สทฺธาย อภินิกฺขมฺม        นวปพฺพชิโต นโว   
          กปฺปากปฺเปสุ กุสโล       จเรยฺย อปุรกฺขโตติ ฯ    
                    อุปาลิ เถโร ฯ    
#๑ ม. ย.ุ อทนีมนโส ฯ    
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 [๓๑๘] ๑๒ ปณฺฑิต วต ม สนฺต       อลมตฺถวิจินฺตก   
          ป ฺจ กามคุณา โลเก      สมโฺมหา ปาตยึสุ ม ฯ    
          ปกฺขนฺโน มารวิสเย       ทฬฺหสลลฺสมปฺปโต   
          อสกฺขึ มจฺจุราชสฺส        อห ปาสา ปมุจฺจิตุ ฯ   
          สพฺเพ กามา ปหีนา เม    ภวา สพฺเพ ปทาลิตา   
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร       นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
                  อุตฺตรปาโล เถโร ฯ    
 [๓๑๙] ๑๓ สุณาถ าตโย สพฺเพ     ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
          ธมฺม โว เทสยิสฺสามิ      ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน ฯ    
          อารภถ ๑ นกิฺขมถ       ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเน   
          ธุนาถ มจฺจุโน เสน       นฬาคารว กุ ฺชโร ฯ    
          โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย      อปฺปมตฺโต วิเหสฺสติ    
          ปหาย ชาติสสาร         ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ ฯ    
                  อภิภูโต เถโร ฯ   
        [๓๒๐] ๑๔ สสร หิ นิรย อคจฺฉิส   
                 เปตโลกมคม ปุนปฺปุน    
                 ทกฺุขมมฺหิป ติรจฺฉานโยนิยา   
                 เนกธา หิ วุสิต จิร มยา ฯ    
                 มานุโสป จ ภโวภิราธิโต    
                 สคฺคกายมคม สกึ สกึ   
#๑ โป. ม. อารมฺภถ ฯ     
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                 รปูธาตูสุ อรูปธาตูสุ    
                 เนวส ฺ ีสุ อส ฺ ีสุฏ ิต ฯ   
                 สมฺภวา สุวิทิตา อสารกา           
                 สงฺขตา ปจลิตา สเทริตา   
                 ต วิทิตฺวา มหมตฺตสมฺภว    
                 สนฺติเมว สติมา สมชฺฌคนฺติ ฯ   
                   โคตโม เถโร ฯ    
 [๓๒๑] ๑๕ โย ปุพฺเพ กรณียานิ      ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ    
          สุขา โส ธสเต านา     ปจฺฉา จมนุตปฺปติ ฯ    
          ย ฺหิ กยิรา ต ฺหิ วเท     ย น กยิรา น ต วเท    
          อกโรนฺต ภาสมาน        ปรชิานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
          สุสุข วต นิพฺพาน         สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
          อโสก วิรช เขม         ยตฺถ ทุกฺข นิรุชฺฌตีติ ฯ   
                   หาริโต  เถโร ฯ    
 [๓๒๒] ๑๖ ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา    ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคเล ๑    
          โอวาเท จสฺส ติฏเยฺย    ปตฺเถนโฺต อจล สุข ฯ   
          ปริตฺต ทารุมารุยฺห        ยถา สีเท มหณฺณเว    
          เอว กสุีตมาคมฺม         สาธุชีวีป สีทติ ฯ    
          ตสฺมา ต ปริวชฺเชยฺย      กุสีต หีนวีริย ฯ   
          ปวิวิตฺเตหิ อริเยหิ        ปหิตตฺเตหิ ฌายิหิ   
#๑ โป. ม. ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคล ฯ    
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          นิจฺจ อารทฺธวิริเยหิ       ปณฺฑิเตหิ สหาวเสติ ฯ   
                    วิมโล เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          องฺคณิโก ภารทฺวาโช      ปจฺจโย พากุโล อิสิ   
          ธนิโย มาตงฺคปุตฺโต จ     โสภิโต วารโณ อิสิ   
          ปสฺสิโก จ ยโสโช จ      สาฏิมตฺติยุปาลิ จ   
          อุตฺตรปาโล อภิภูโต       โคตโม หาริโตป จ    
          เถโร ติกนิปาตมฺหิ        นิพฺพาเน วิมโล กโต    
          อฏตาฬีส คาถาโย       เถรา โสฬส กิตฺติตาติ ฯ    
                  ติกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                  __________________    
                เถรคาถาย จตุกฺกนิปาโต    
 [๓๒๓] ๑ อลงฺกตา สุวสนา         มาลนิี จนฺทนุสฺสทา    
          มชฺเฌ มหาปเถ นารี      ตุริเย นจฺจติ นฏฏกี ฯ    
          ปณฺฑิกาย ปวิฏโห        คจฺฉนฺโต น อุทิกฺขิส    
          อลงฺกต สุวสน           มจฺจุปาสว โอฑฺฑิต ฯ   
          ตโต เม มนสีกาโร       โยนิโส อุทปชฺชถ    
          อาทีนโว ปาตุรหุ         นิพฺพิทา สมติฏถ ๑ ฯ   
          ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม      ปสฺส ธมมฺสุธมมฺต    
#๑ ยุ. สมติฏติ ฯ    
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          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                  นาคสมาโล เถโร ฯ    
 [๓๒๔] ๒ อห มิทฺเธน ปกโต        วิหารา อุปนิกฺขมึ    
          จงฺกม อภิรูหนฺโต         ตตฺเถว ปปตึ ฉมา ฯ    
          คตฺตานิ ปริมชชฺิตฺวา       ปุน ปารุยฺห จงฺกม    
          จงฺกมึ จงฺกเม ๑ โสห    อชฺฌตฺต สุสมาหิโต ฯ    
          ตโต เม มนสีกาโร       โยนิโส อุทปชฺชถ    
          อาทีนโว ปาตุรหุ         นิพฺพิทา สมติฏถ ฯ    
          ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม      ปสฺส ธมมฺสุธมฺมต    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                     ภคุ เถโร ฯ    
 [๓๒๕] ๓ ปเร จ น วิชานนฺติ       มยเมตฺถ ยมามฺหเส ๒    
          เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ      ตโต สมมฺนฺติ เมธคา ฯ    
          ยทา จ อวิชานนฺตา       อิริยนฺตฺยมรา วิย ๓    
          วิชานนฺติ จ เย ธมฺม      อาตุเรสุ อนาตุรา ฯ   
          ยงฺกิ ฺจิ สิถลิ กมฺม        สงฺกิลิฏ ฺจ ย วต   
          สงฺกสสฺร พฺรหฺมจรยิ       น ต โหติ มหปฺผล ฯ    
          ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ        คารโว นูปลพฺภติ    
          อารกา โหติ สทฺธมมฺา     นภ ปวิยา ยถาติ ฯ   
                    สภิโย เถโร ฯ   
#๑ ม. ย.ุ จงฺกเม จงฺกมึ ฯ   ๒ ม. ย.ุ ยมามเส ฯ   ๓ ย.ุ วิยา ฯ    
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 [๓๒๖] ๔ ธริตฺถุ ปูเร ทุคฺคนฺเธ      มารปกฺเข อวสฺสุเต    
          นว โสตานิ เต กาเย     ยานิ สนฺทนฺติ สพฺพทา ฯ   
          มา ปุราณ อม ฺ ิตฺโถ      มาสาเทสิ ตถาคเต    
          สคฺเคป เต น รชฺชนฺติ     กิมงฺค ปน มานุเส ฯ    
          เย จ โข พาลา ทุมฺเมธา  ทุมมฺนตีฺ โมหปารุตา   
          ตาทิสา ตตฺถ รชชฺนฺติ      มารขิตฺตสฺมิ พนฺธเน ฯ    
          เยส ราโค จ โทโส จ    อวิชฺชา จ วิราชิตา   
          ตาที ตตฺถ น รชชฺนติฺ      ฉินฺนสุตฺตา อพนฺธนาติ ฯ    
                     นนฺทโก เถโร ฯ   
 [๓๒๗] ๕ ป ฺจป ฺาส วสฺสานิ       รโชชลลฺมธารยึ   
          ภุ ฺชนฺโต มาสิกภตฺต       เกสมสฺสุ อโลจยึ ฯ   
          เอกปาเทน อฏาสึ       อาสน ปริวชฺชย ึ  
          สุกฺขคูถานิ จ ขาทึ        อุทฺเทส ฺจ น สาทิยึ ฯ    
          เอตาทิส กริตฺวาน        พหุ ทุคฺคติคามิน   
          วุยฺหมาโน มโหเฆน       พุทฺธ สรณมาคม ฯ   
          สรณคมน ปสฺส           ปสฺส ธมมฺสุธมฺมต   
          ติสโฺส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                   ชมฺพุโก เถโร ฯ    
 [๓๒๘] ๖ สวฺาคต วต เม อาสิ      คยาย คยผคฺคุยา    
          ย อทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ       เทเสนฺต ธมฺมมุตฺตม    
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          มหปฺปภ คณาจริย         อคฺคปฺปตฺต วินายก   
          สเทวกสฺส โลกสฺส        ชิน อตุลทสฺสน   
          มหานาค มหาวีร         มหาชุติมนาสว    
          สพฺพาสวปริกฺขีณ          สตฺถารมกุโตภย ฯ   
          จิรสงฺกิลิฏ วต ม        ทิฏ ิสนฺทานสนฺธิต ๑   
          วิโมจยิ โส ภควา        สพฺพคนฺเถหิ เสนกนฺติ ฯ    
                   เสนโก เถโร ฯ    
 [๓๒๙] ๗ โย ทนฺธกาเล ตรติ       ตรณีเย จ ทนฺธเย   
          อโยนโิสสวิธาเนน        พาโล ทุกฺข นิคจฺฉติ ฯ   
          ตสฺสตฺถา ปริหายนฺติ       กาฬปกฺเขว จนฺทิมา    
          อายสกฺย ฺจ ปปฺโปติ       มิตฺเตหิ จ วิรุชฺฌติ ฯ    
          โย ทนธฺกาเล ทนฺเธติ     ตรณีเย จ ตารเย   
          โยนิโสสวิธาเนน         สุข ปปฺโปติ ปณฺฑิโต ฯ   
          ตสฺสตฺถา ปริปูเรนติฺ       สุกกฺปกฺเขว จนฺทิมา   
          ยโส กตฺิติ ฺจ ปปฺโปติ      มิตฺเตหิ น วิรชฺุฌตีติ ฯ    
                   สมฺภูโต เถโร ฯ    
 [๓๓๐] ๘ อุภเยเนว สมฺปนฺโน       ราหุลภทฺโทติ ม วิทู   
          ย ฺจมฺหิ ปุตฺโต พุทธฺสฺส     ย ฺจ ธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ    
          ย ฺจ เม อาสวา ขีณา     ย ฺจ นตฺถิ ปุนพฺภโว   
#๑ ยุ. ...สนทฺิต ฯ ม. ...พนฺธิต ฯ     
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          อรหา ทกฺขิเณยฺโยมฺหิ      เตวิชฺโช อมตทฺทโส ฯ    
          กามนฺธา ชาลส ฺฉนฺนา ๑  ตณฺหาฉทนฉาทิตา   
          ปมตฺตพนฺธุนา พทฺธา       มจฺฉาว กุมินามุเข ฯ   
          ต กาม อหมุชฺฌิตฺวา       เฉตฺวา มารสฺส พนฺธน    
          สมลู ตณฺห อพฺพุยฺห        สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโตติ ฯ    
                    ราหุโล เถโร ฯ    
 [๓๓๑] ๙ ชาตรูเปน ส ฺฉนฺนา       ทาสีคณปุรกฺขตา   
          องฺเกน ปุตฺตมาทาย       ภริยา ม อุปาคมิ ฯ   
          ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺตึ      สกปตฺุตสฺส มาตร   
          อลงฺกต สุวสน           มจฺจุปาสว โอฑฺฑิต ฯ   
          ตโต เม มนสีกาโร       โยนิโส อุทปชฺชถ    
          อาทีนโว ปาตุรหุ         นิพฺพิทา สมติฏถ ฯ    
          ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม      ปสฺส ธมมฺสุธมฺมต    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                   จนฺทโน เถโร ฯ   
        [๓๓๒] ๑๐ ธมโฺม  หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ    
                 ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
                 เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ   
                 น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี ฯ   
          น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ     อุโภ สมวิปากิโน    
#๑ โป. ม. ชาลปจฺฉนฺนา ฯ     
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          อธมฺโม นิรย เนติ        ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ ๑ ฯ   
                 ตสฺมา หิ ธมฺเมสุ กเรยฺย ฉนทฺ   
                 อิติ โมทมาโน สุคเตน ตาทินา    
                 ธมฺเม  ิตา สุคตวรสฺส สาวกา    
                 นยิฺยนฺติ ธีรา สรณวรคฺคคามิโน ฯ   
          วิปฺโผฏิโต คณฺฑมูโล       ตณฺหาชาโล สมูหโต ฯ   
                 โส ขีณสสาโร น จตฺถิ กิ ฺจน    
                 จนฺโท ยถา โทสินาปุณฺณมาสิยาติ ๒ ฯ    
                    ธมฺมิโก เถโร ฯ   
        [๓๓๓] ๑๑ ยทา พลากา สุจิปณฺฑรจฺฉทา    
                 กาฬสฺส เมฆสฺส ภเยน ตชฺชติา๓   
                 ปเลหิติ อาลยมาลเยสินี   
                 ตทา นที อชกรณี รเมติ ม ฯ   
                 ยทา พลากา สุวิสุทฺธปณฺฑรา   
                 กาฬสฺส เมฆสฺส ภเยน ตชฺชติา    
                 ปริเยสติ เลณมเลณทสฺสินี   
                 ตทา นที อชกรณี รเมติ ม ฯ   
          กนฺน ุตตฺถ น รเมนติฺ      ชมฺพุโย อุภโต ตหึ    
          โสเภนฺติ อาปคากูล       มหาเลณสฺส ๓ ปจฺฉโต ฯ   
                 ตามตมทสงฺฆสุปฺปหีนา   
#๑ ม. ย.ุ สุคฺคตึ ฯ   ๒ ม. ...สิยนฺติ ฯ   ๓ ม. มม เลณสฺส ฯ    
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                 เภกา มนฺทวตี ปนาทยนฺติ ฯ    
                 นาชฺช คิรินทีห ิวิปฺปวาสสมโย    
                 เขมา อชกรณี สิวา สุรมฺมาติ ฯ    
                   สปฺปโก เถโร ฯ   
 [๓๓๔] ๑๒ ปพฺพชึ ชีวิกตฺโถห        ลทฺธาน อุปสมฺปท    
          ตโต สทฺธ ปฏลิภึ         ทฬฺหวิรโิย ปรกฺกม ึฯ    
          กาม ภิชฺชตุย กาโย       มสเปสี วิสียรุ    
          อุโภ ชนฺนุกสนฺธีหิ         ชงฺฆาโย ปปตนฺตุ เม ฯ    
          นาสิสสฺ น ปวิสฺสามิ       วิหารา จ น นิกฺขเม   
          นป ปสฺส นิปาเตสฺส       ตณฺหาสลฺเล อนูหเต ฯ   
          ตสฺส เมว วิหรโต        ปสฺส วิริยปรกฺกม    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                     มุทิโต เถโร ฯ   
                        อุทฺทาน   
          นาคสมาโล ภคุ จ        สภิโย นนฺทโกป จ   
          ชมฺพุโก เสนโก เถโร     สมฺภูโต ราหุโลป จ    
          ภวติ จนฺทโน เถโร       ทเสเต พุทฺธสาวกา ฯ    
          ธมฺมิโก สปฺปโก เถโร     มุทโิต จาป เต ตโย   
          คาถาโย เทฺว จ ป ฺาส   เถรา สพฺเพป เตรสาติ ฯ    
                 จตุกฺกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                  __________________     
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                เถรคาถาย ป ฺจกนิปาโต   
 [๓๓๕] ๑ ภิกฺขุ สีวถิก คนฺตฺวา       อทฺทส ๑ อิตฺถมิุชฺฌิต   
          อปวิทธฺ สุสานสฺมึ         ขชฺชนฺตึ กิมิหี ผุฏ ฯ    
          ย หิ เอเก ชิคุจฺฉนฺติ      มต ทิสฺวาน ปาปก    
          กามราโค ปาตุรหุ        อนฺโธว สวตี อหุ ๒ ฯ    
          โอร โอทนปากมฺหา       ตมฺหา านา อปกฺกมึ    
          สติมา สมฺปชาโนห        เอกมนฺต อุปาวิสึ ฯ    
          ตโต เม มนสีกาโร       โยนิโส อุทปชฺชถ    
          อาทีนโว ปาตุรหุ         นิพฺพิทา สมติฏถ ฯ    
          ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม      ปสฺส ธมมฺสุธมฺมต    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                     ราชทตฺโต เถโร ฯ   
 [๓๓๖] ๒ อโยเค ยุ ฺชมตฺตาน       ปรุิโส กิจฺจมิจฺฉโก ๓    
          จร เจ นาธิคจฺเฉยฺย      ต เว ๔ ทพฺุภคลกฺขณ ฯ   
                 อพฺพูฬฺห อฆตชีวิต ๕    
                 เอก ฺเจ โอสฺสชฺเชยฺย กลีว สิยา    
                 สพฺพานิป เจ โอสฺสชฺเชยฺย อนฺโธว สิยา   
                 สมวิสมสฺส อทสฺสนโต ฯ    
#๑ ยุ. อทฺทส ฯ   ๒ ม. ย.ุ อหุ ฯ   ๓ ส.ี ยุ. กิจฺจมิจฺฉโต ฯ  ๔ ม. ย.ุ เม ฯ   
#๕ ม. อฆคต วิชิต ฯ ย.ุ อฆต วิชิต ฯ    
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          ย ฺหิ กยิรา ต ฺหิ วเท     ย น กยิรา น ต วเท    
          อกโรนฺต ภาสมาน        ปรชิานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
          ยถาป รุจิร ปุปฺผ         วณฺณวนฺต อคนฺธก    
          เอว สภุาสิตา วาจา      อผลา โหติ อกุพฺพโต ฯ   
          ยถาป รุจิร ปุปฺผ         วณฺณวนฺต สคนฺธก ๑   
          เอว สภุาสิตา วาจา      สผลา โหติ สุกุพฺพโตติ ๒   
                    สุภูโต เถโร ฯ    
         [๓๓๗] ๓ วสฺสติ เทโว ยถา สุคีต    
                 ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา   
                 ตสฺส วิหรามิ วูปสนฺโต    
                 อถ เจ ปตฺถยส ิปวสฺส เทว ฯ   
                 วสฺสติ เทโว ยถา สุคีต    
                 ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา   
                 ตสฺส วิหรามิ สนฺตจิตฺโต    
                 อถ เจ ปตฺถยสิ ปวสฺส เทว ฯ   
                       ฯเปฯ    
                 ตสฺส วิหรามิ วีตราโค   
                       ฯเปฯ    
                 ตสฺส วิหรามิ วีตโทโส   
                       ฯเปฯ    
#๑ โป. ม. สคุนฺธก ฯ   ๒ สี. ยุ. สกุพฺพโตติ ฯ ม. กพฺุพโตติ ฯ    
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                 ตสฺส วิหรามิ วีตโมโห   
                 อถ เจ ปตฺถยสิ ปวสฺส เทวาติ ฯ    
                  คิริมานนฺโท เถโร ฯ   
 [๓๓๘] ๔ ย ปตฺถยมาโน ๑ ธมฺเมสุ   อุปชฺฌาโย อนุคฺคหิ   
          อมต อภิกงฺขนฺต           กต กตฺตพฺพก มยา ฯ   
          อนุปฺปตฺโต สจฺฉิกโต        สย ธมฺโม อนีติโห   
          วิสุทฺธาโณ ๒ นิกฺกงฺโข    พฺยากโรมิ ตวนฺติเก ฯถ    
          ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
          สทตฺโถ เม อนุปฺปตฺโต      กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
          อปฺปมตฺตสฺส เม สิกฺขา      สุสฺสตุา ตว สาสเน   
          สพฺเพ เม อาสวา ขีณา     นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
          อนุสาสิ ม อริยวตา        อนุกมปฺ อนุคฺคหิ    
          อโมโฆ ตุมฺหโมวาโท ๓    อนฺเตวาสิมฺหิ สิกฺขิโตติ ฯ   
                       สุมโน เถโร ฯ    
 [๓๓๙] ๕ สาธุ หิ กิร เม มาตา      ปโตท อุปทสยิ    
          ยสฺสาห วจน สุตฺวา        อนุสิฏโ ชเนตฺติยา   
          อารทฺธวิรโย ปหิตตฺโต      ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ   
          อรหา ทกฺขิเณยฺโยมฺหิ       เตวิชฺโช อมตทฺทโส   
          เชตฺวา ๔ นมุจิโน เสน    วิหรามิ อนาสโว ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปตฺถยาโน ฯ  ๒ ม. วิสุทฺธิาโณ ฯ   ๓ ม. ยุ. ตุยฺหโมวาโท ฯ   
#๔ ย.ุ ชิตฺวา ฯ     
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          อชฌฺตฺต ฺจ พหิทฺธา จ       เย เม วิชฺชึสุ อาสวา    
          สพฺเพ อเสสา อุจฺฉินฺนา     น จ อุปฺปชฺชเร ปนุ ฯ    
          วิสารทา โข ภคินี         เอตมตฺถ อภาสยิ   
          อป หา นูน มยิป          วนโถ เต น วิชฺชติ ฯ    
          ปรยินตฺกต ทุกฺข           อนฺติโมย สมุสฺสโย   
          ชาติมรณสสาโร           นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯฏ    
                    วฑฺโฒ เถโร ฯ   
 [๓๔๐] ๖ อตฺถาย วต เม พุทฺโธ      นทึ เนร ฺชร อคา    
          ยสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน       มิจฺฉาทิฏ ึ วิวชฺชย ึฯ    
          ยชึ  อุจฺจาวเจ ย ฺเ      อคฺคิหุต ชุหึ อห   
          เอสา สุทฺธีติ ม ฺนฺโต      อนฺธภูโต ปุถุชชฺโน ฯ   
          ทฏิ ิคหณปกฺขนฺโน          ปรามาเสน โมหิโต   
          อสุทฺธ ึม ฺ ิส สุทฺธึ         อนฺธภูโต อวิทฺทสุ ฯ   
          มิจฺฉาทิฏ ิ ปหีนา เม       ภวา สพฺเพ ปทาลิตา ๑   
          ชุหามิ ทกฺขิเณยฺยคฺคึ        นมสสฺามิ ตถาคต ฯ   
          โมหา สพฺเพ ปหีนา เม     ภวตณฺหา ปทาลิตา    
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ    
                     นทีกสฺสโป เถโร ฯ    
 [๓๔๑] ๗ ปาโต มชฺฌนฺติก สาย       ติกฺขตฺตุ ทิวสสฺสห   
          โอตร ึอุทก โสห ๒       คยาย คยผคฺคุยา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิทาลิตา ฯ  ๒ ย.ุ โสต ฯ    
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          ย มยา ปกต ปาป         ปุพฺเพ อ ฺาสุ ชาติสุ   
          ตนฺทานีธ ปวาเหมิ         เอวทิฏ ิ ปุเร อหุ ๑ ฯ    
          สุตฺวา สุภาสิต วาจ        ธมฺมตฺถสหิต ปท   
          ตถ ยาถาวต ๒ อตฺถ      โยนิโส ปจฺจเวกฺขิส ฯ    
          นินฺหาตสพฺพปาโปมฺหิ        นิมมฺโล ปยโต สุจิ   
          สุทฺโธ พุทฺธสฺส ๓ ทายาโท  ปุตฺโต พุทฺธสฺส โอรโส ฯ   
          โอคยหฺฏงฺคิก โสต        สพฺพ ปาป ปวาหยึ    
          ติสฺโส วิชฺชา อชฺฌคมึ       กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ    
                    คยากสฺสโป เถโร ฯ   
 [๓๔๒] ๘ วาตโรคาภินีโต ตฺว        วิหร กานเน วเน    
          ปวิฏโคจเร ๔ ลูเข      กถ ภิกฺขุ กริสฺสสิ ฯ   
          ปติสุเขน วิปุเลน          ผรมาโน สมุสฺสย   
          ลูขมฺป อภิสมฺโภนฺโต        วิหริสสฺามิ กานเน ฯ    
          ภาเวนฺโต สติปฏาเน      อินฺทฺรยิานิ พลานิ จ    
          โพชฺฌงฺคานิ จ ภาเวนฺโต    วิหรสิฺสามิ กานเน ฯ    
          อารทฺธวิริเย ปหิตตฺเต      นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเม    
          สมคฺเค สหิเต ทิสฺวา       วิหริสสฺามิ กานเน ฯ    
          อนุสฺสรนฺโต สมฺพุทฺธ        อตฺตทนฺท ๕ สมาหิต    
#๑ ม. ย.ุ อหุ ฯ   ๒ ม. ยาถาวก ฯ ยุ. ยถาวก ฯ   ๓ ม. ยุ. สุทฺธสฺส ฯ    
#๔ ย.ุ ปวิทฺธโคจเร ฯ   ๕ โป. ยุ. อคฺคทนฺต ฯ ม. อคฺค ทนฺต ฯ     
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          อตนฺทโิต รตฺตินฺทิว         วิหริสสฺามิ กานเนติ ฯ   
                    วกฺกลิ เถโร ฯ    
 [๓๔๓] ๙ โอลคฺคิสฺสามิ เต จิตฺต ๑   อาณิทฺวาเรว หตฺถิน   
          น ต ปาเป นิโยชิสสฺ       กามชาล ๒ สรีรช ๓ ฯ    
                 ตฺว โอลคฺโค น คจฺฉสิ ๔    
                 ทวฺารวิวร คโชว อลภนฺโต   
                 น จ จิตฺตกลิ ปนุปฺปุน    
                 ปสห ๕ ปาปรโต จริสฺสสิ ฯ   
                 ยถา กุ ฺชร อทนฺต    
                 นวคฺคห องฺกุสคฺคโห   
                 พลวา อาวตฺเตติ อกาม    
                 เอว อาวตฺตยิสฺสนฺต ฯ    
                 ยถา วรหยทมกุสโล   
                 สารถิ ปวโร ทเมติ อาช ฺ    
                 เอว ทมยิสฺสนฺต    
                 ปติฏ ิโต ป ฺจสุ พเลสุ ฯ    
                 สติยา ต นิพนฺธิสฺส    
                 ปยตตฺโต ๖ เต ๗ ทมิสฺสามิ    
                 วิริยธุรนิคฺคหิโต นยิโต   
#๑ ม. ย.ุ จิตฺต ฯ   ๒ ยุ. กามชาล ฯ  ๓ ยุ. สรีรช ฯ   ๔ ย.ุ คจฺฉิสิ ฯ    
#๕ ม. ปสกกฺ ฯ   ๖ ม. ปยุตฺโต ฯ   ๗ ยุ. โว ฯ     
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                 ทรู คมิสฺสเส จิตฺตาติ ฯ    
                  วิชิตเสโน เถโร ฯ   
 [๓๔๔] ๑๐ อุปารมฺภจิตฺโต ทุมฺเมโธ    สุณาติ ชินสาสน    
          อารกา โหติ สทฺธมมฺา      นภโส ปวี ยถา ฯ   
          อุปารมฺภจิตฺโต ทุมฺเมโธ     สุณาติ ชินสาสน    
          ปริหายติ สทฺธมฺมา         กาฬปกฺเขว จนฺทิมา ฯ    
          อุปารมฺภจิตฺโต ทุมฺเมโธ     สุณาติ ชินสาสน    
          ปริสุสสฺติ สทฺธมฺเม         มจฺโฉ อปฺโปทเก ยถา ฯ   
          อุปารมฺภจิตฺโต ทุมฺเมโธ     สุณาติ ชินสาสน    
          น วิรหูติ สทฺธมฺเม         เขตฺเต พีชว ปูติก ฯ   
          โย จ คุตฺเตน ๑ จิตฺเตน   สุณาติ ชินสาสน    
          เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ    สจฺฉิกตฺวา อกุปฺปต    
          ปปฺปุยยฺ ปรม สนฺตึ         ปรินิพฺพาติ อนาสโวติ ฯ   
                      ยสทตฺโต เถโร ฯ   
 [๓๔๕] ๑๑ อุปสมฺปทา จ เม ลทฺธา    วิมุตฺโต จมฺหิ อนาสโว   
          โส จ เม ภควา ทิฏโ     วิหาเร จ สหาวสึ ฯ    
          พหุเทว รตฺตึ ภควา        อพฺโภกาเสตินามยิ    
          วิหารกุสโล สตฺถา         วิหาร ปาวิสี ตทา ฯ   
          สนถฺรตฺิวาน สงฺฆาฏึ        เสยฺย กปฺเปสิ โคตโม    
#๑ ม. ย.ุ ตุฏเน ฯ     
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          สีโห เสลคุหายว          ปหีนภยเภรโว ฯ   
          ตโต กลฺยาณวากฺกรโณ      สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก   
          โสโณ อภาสิ สทฺธมฺม       พุทฺธเสฏสฺส สมฺมุขา ฯ    
          ป ฺจกฺขนฺเธ ปริ ฺาย       ภาสยิตฺวาน ๑ อ ฺชส   
          ปปฺปุยยฺ ปรม สนฺตึ         ปรินิพฺพายิสฺสตฺยนาสโวติ  ๒ ฯ   
                โส โณ กฏุกิณฺโณ เถโร ฯ   
        [๓๔๖] ๑๒ โย เว ครูน วจน ฺ ุ ธีโร    
                 วเส จ ตมฺหิ ชนเยถ เปม    
                 โส ภตฺติมา นาม จ โหติ ปณฺฑิโต   
                 ตฺวา จ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส ฯ   
                 ย อาปทา อุปฺปติตา อุฬารา   
                 นกฺขมฺภยนฺเต ปฏิสงฺขยนฺต   
                 โส ถามวา นาม จ โหติ ปณฺฑิโต   
                 ตฺวา จ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส ฯ   
                 โย เว สมุทฺโทว  ิโต อเนโช   
                 คมฺภีรป ฺโ นิปุณตฺถทสฺสี   
                 อสหาริโก ๓ นาม จ โหติ ปณฺฑิโต   
                 ตฺวา จ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส ฯ   
                 พหุสฺสุโต ธมมฺธโร จ โหติ    
#๑ ม. ย.ุ ภาวยิตฺวาน ฯ  ๒ ม. ยุ. ปรินิพฺพิสฺสตฺยนาสโว ฯ   ๓ ยุ. อสหาริโย ฯ     
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                 ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี    
                 โส ตาทิโส นาม จ โหติ ปณฺฑิโต    
                 ตฺวา จ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส ฯ   
                 อตฺถ ฺจ โย ชานาติ ภาสิตสฺส    
                 อตฺถ ฺจ ตฺวาน ตถา กโรติ    
                 อตฺถนฺตโร นาม ส โหติ ปณฺฑิโต    
                 ตฺวา จ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺสาติ ฯ    
                   โกสิโย เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          ราชทตฺโต สุภูโต จ        คิริมานนฺทสุมโน   
          วฑฺโฒ จ กสฺสโป เถโร     คยากสฺสปวกฺกลิ   
          วิชโิต ยสทตฺโต จ         โสโณ โกสิยสวฺหโย    
          สฏ ี จ ป ฺจคาถาโย       เถรา จ เอตฺถ ทฺวาทสาติ ฯ    
                 ป ฺจกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
                 ______________________   
                 เถรคาถาย ฉกฺกนิปาโต   
 [๓๔๗] ๑ ทสิฺวาน ปาฏิหีรานิ         โคตมสฺส ยสสฺสิโน    
          น ตาวาห ปณิปตึ          อิสฺสามาเนน ว ฺจิโต ฯ   
          มม สงฺกปฺปม ฺาย         โจเทสิ นรสารถิ     
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          ตโต เม อาสิ สเวโค      อพฺภูโต โลมหสโน ฯ   
          ปุพฺเพ ชฏลิภูตสฺส          ยา เม สทิฺธิ ๑ ปริตฺติกา   
          ตาห ตทา นิรงฺกตฺวา       ปพฺพช ึชินสาสเน ฯ    
          ปุพฺเพ ย ฺเน สนฺตุฏโ     กามธาตุ ปุรกฺขโต   
          ปจฺฉา ราค ฺจ โทส ฺจ      โมห ฺจาป สมูหนึ ฯ    
          ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
          อิทฺธิมา ปรจิตฺต ฺ ู         ทิพฺพโสต ฺจ ปาปุณึ ฯ    
          ยสฺส จตฺถาย ปพฺพชิโต      อคารสฺมา อนคาริย    
          โส เม อตฺโถ อนุปปฺตฺโต    สพฺพสโยชนกฺขโยติ ฯ    
                 อุรุเวลกสฺสโป เถโร ฯ    
         [๓๔๘] ๒ อติหติา วีหิ ขลคตา สาลิ   
                 น จ ลเภ ปณฺฑ กถมห กสฺส ฯ    
                 พุทฺธมปฺปเมยฺย อนุสฺสร ปสนฺโน    
                 ปติยา ผุฏสรีโร โหหิสิ สตฺตมุทคฺโค ๒ ฯ   
                 ธมฺมมปฺปเมยฺย ฯเปฯ   
                 สงฺฆมปฺปเมยฺย ฯเปฯ   
                 อพฺโภกาเส จ ๓ วิหรสิ   
                 สตีา เหมนฺติกา อิมา รตฺติโย ฯ   
                 มา สีเตน ปเรโต วิห ฺ ิตฺโถ                                      
#๑ ยุ. อิทฺธ ิฯ  ๒ ม. ย.ุ สตุ ... ฯ   ๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ     
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                 ปวิส ตฺว วิหาร ผุสิตคฺคล ฯ   
                 ผุสิสฺส จตสฺโส อปฺปม ฺาโย   
                 ตาหิ จ สุขิโต วิหริสฺส   
                 นาห สีเตน วิห ฺ ิสฺส    
                 อนิ ฺชิโต วิหรนฺโตติ ฯ    
                  เตกิจฺฉกานิ เถโร ฯ   
 [๓๔๙] ๓ ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ         คารโว นูปลพฺภติ   
          ปริหายติ สทฺธมฺมา         มจฺโฉ อปฺโปทเก ยถา ฯ   
          ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ         คารโว นูปลพฺภติ   
          น วิรหูติ สทฺธมฺเม         เขตฺเต พีชว ปูติก ฯ   
          ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ         คารโว นูปลพฺภติ   
          อารกา โหติ นิพฺพานา      ธมฺมราชสฺส สาสเน ฯ    
          ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ         คารโว อุปลพฺภติ   
          น วิหายติ สทฺธมฺมา        มจฺโฉ พโหทเก ๑ ยถา ฯ    
          ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ         คารโว อุปลพฺภติ   
          โส วิรหูติ สทฺธมฺเม        เขตฺเต พีชว ภทฺทก ฯ   
          ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ         คารโว อุปลพฺภติ   
          สนฺติเก โหติ นิพฺพาน       ธมฺมราชสฺส สาสเนติ ฯ   
                  มหานาโค เถโร ฯ   
 [๓๕๐] ๔ กลฺุโล สีวถิก คนฺตฺวา       อทฺทส อิตฺถิมุชฺฌิต   
#๑ สี. พหฺโวทเก ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 328 

          อปวิทธฺ สุสานสฺมึ          ขชชฺนฺตึ กิมิหี ผุฏ ฯ   
          อาตุร อสุจึ ปูตึ           ปสฺส กุลลฺ สมุสฺสย    
          อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต         พาลาน อภินนฺทิต ฯ   
          ธมฺมาทาส คเหตฺวาน       าณทสฺสนปตฺติยา   
          ปจฺจเวกฺขึ อิม กาย        ตุจฺฉ สนฺตรพาหิร ฯ   
          ยถา อิท ตถา เอต        ยถา เอต ตถา อิท   
          ยถา อโธ ตถา อุทฺธ       ยถา อุทธฺ ตถา อโธ ฯ    
          ยถา ทวิา ตถา รตฺติ ๑    ยถา รตฺติ ๑ ตถา ทิวา   
          ยถา ปเุร ตถา ปจฺฉา      ยถา ปจฺฉา ตถา ปุเร ฯ   
          ป ฺจงฺคิเกน ตุริเยน        น รติ โหติ ตาทิสี   
          ยถา เอกคฺคจิตฺตสฺส        สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโตติ ฯ   
                     กุลโฺล เถโร ฯ   
 [๓๕๑] ๕ มนุชสฺส ปมตฺตจาริโน       ตณฺหา วฑฺฒติ มาลุวา วิย    
          โส ปรปิฺลวติ ๒ หุราหุร    ผลมิจฺฉว วนสฺมึ วานโร ฯ   
          ย เอสา สหเต ๓ ชมฺมี    ตณฺหา โลเก วิสตฺติกา    
          โสกา ตสฺส ปวฑฺฒนฺติ       อภิวุฏว ๔ วีรณ ฯ    
        โย เจต ๕ สหเต ๓ ชมฺมึ    ตณฺห โลเก ทุรจฺจย   
          โสกา ตมฺหา ปปตนฺติ       อุทพินฺทุว โปกฺขรา ฯ    
          ต โว วทามิ ภทฺท โว      ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา    
#๑ ม. ย.ุ รตฺตึ  ฯ  ๒ ม. ปลฺวตี ฯ ย.ุ ปลวตี ฯ ๓ ย.ุ สหตี ฯ ๔ ม. ย.ุ อติวฏว ฯ  
#๕ ยุ. โย เวต ฯ    
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          ตณฺหาย มูล ขณถ          อุสีรตฺโถว วีรณ    
          มา โว นฬว โสโตว       มาโร ภ ฺชิ ปุนปฺปุน ฯ    
          กโรถ พุทฺธวจน           ขโณ เว ๑ มา อุปจฺจคา   
          ขณาตีตา หิ โสจนฺติ        นิรยมหฺิ สมปฺปตา ฯ    
          ปมาโท รโช ๒          ปมาทานุปติโต รโช   
          อปฺปมาเทน วิชฺชาย        อพฺพุเห ๓ สลฺลมตฺตโนติ ฯ   
                 มาลุงฺกฺยปุตฺโต เถโร ฯ    
 [๓๕๒] ๖ ปณฺณวีสติวสฺสานิ           ยโต ปพฺพชโิต อห    
          อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป       เจโตสนฺติมนชฺฌค ฯ    
          อลทฺธา จิตฺตสฺเสกคฺค       กามราเคน อทฺทิโต ๔-   
          พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต     วิหารานุปนิกฺขมึ ๕ ฯ    
          สตฺถ วา อาหริสฺสามิ       โก อตฺโถ ชีวิเตน เม   
          กถ หิ สิกฺข ปจฺจกฺข        กาล กพฺุเพถ มาทิโส ฯ    
          ตทาห ขุรมาทาย          ม ฺจกมฺหิ อุปาวิสึ   
          ปรินโีต ขุโร อาสิ         ธมนึ เฉตฺตุมตฺตโน ฯ    
          ตโต เม มนสีกาโร        โยนิโส อุทปชฺชถ   
          อาทีนโว ปาตุรหุ          นิพฺพิทา สมติฏถ ฯ   
          ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม       ปสฺส ธมมฺสุธมฺมต   
#๑ ม. ขโณ โว ฯ   ๒ สุตฺตนิปาเต ปมาทาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ    ๓ ยุ. อพฺพเห ฯ    
#อพฺพูเฬฺหติป ปาโ ฯ   ๔ ม. อฏฏิโต ฯ   ๕  ม. วิหารา อุปนิกฺขมึ ฯ    
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          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                   สปฺปทาโส เถโร ฯ   
         [๓๕๓] ๗ อุฏาหิ นิสีท กาติยาน    
                 มา นิทฺทาพหุโล ๑ อหุ ชาครสฺสุ    
                 มา ต อลส ปมตฺตพนฺธุ   
                 กูเฏเนว ชินาตุ มจฺจุราชา ฯ    
                 เสยฺยถาป ๑ มหาสมุททฺเวโค    
                 เอว ชาติชราติวตฺตเต ต   
                 โส กโรหิ สุทปีมตฺตโน ตฺว   
                 น หิ ตาณ ตว วิชฺชเตธ ๒ อ ฺ ฯ    
                 สตฺถา หิ วิเชสิ มคฺคเมต    
                 สงฺคา ชาติชราภยา อตีต    
                 ปพฺุพาปรรตฺตมปฺปมตฺโต   
                 อนุยุ ฺชสฺสุ ทฬฺห กโรหิ โยค ฯ   
                 ปรุิมานิ ปมุ ฺจ พนฺธนานิ    
                 สงฺฆาฏีขุรมุณฺฑภิกฺขโภชี    
                 มา ขิฑฺฑารติ ฺจ มา นิทฺท   
                 อนุยุ ฺชิตฺถ ฌยิาย ๓ กาติยาน ฯ   
                 ฌายาหิ ชินาหิ กาติยาน   
#๑ สี. ย.ุ สยถาป ฯ   ๒ ม. ย.ุ ว ฯ   ๓ ม. ฌาย ฯ     
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                 โยคกฺเขมปเถ สุโกวิโทสิ    
                 ปปฺปุยฺย อนุตฺตร วิสุทฺธึ    
                 ปรินิพฺพาหิสิ วารินาว โชติ ฯ    
                 ปชฺโชตกโร ปริตฺตรโส    
                 วาเตน วินมฺยเต ลตาว   
                 เอวมฺป ตุว อนาทิยมาโน ๑    
                 มาร อินฺทสโคตฺต นิทฺธุนาหิ ฯ   
                 โส เวทยิตาสุ วีตราโค    
                 กาล กงฺข อิเธว สีติภูโตติ ฯ    
                  กาติยาโน เถโร ฯ    
 [๓๕๔] ๘ สุเทสิโต จกฺขุมตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
          สพฺพสโยชนาตีโต          สพฺพวฏฏวินาสโน   
          นิยฺยานิโก อุตฺตรโณ        ตณฺหามูลวิโสสโน   
          วิสมูล อาฆาตน           เภตฺวา ๒ ปาเปติ นิพฺพุตึ    
          อ ฺาณมูลเภทาย          กมฺมยนตฺวิฆาฏโน    
          วิ ฺาณาน ปริคฺคเห        าณวชิรนิปาตโน    
          เวทนาน วิ ฺาปโน        อุปาทานปฺปโมจโน   
          ภว องฺคารกาสสว          าเณน อนุปสฺสโน ๓    
          มหารโส สุคมฺภีโร         ชรามจฺจุนิวารโณ   
#๑ ม. ย.ุ อนาทิยาโน  ฯ   ๒ ยุ. เฉตฺวา ฯ   ๓ ส.ี ม. ยุ. อนุปสฺสโก ฯ    
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          อรโิย อฏงฺคิโก มคฺโค     ทุกฺขูปสมโน สิโว    
          กมฺม กมฺมนฺติ ตฺวาน       วิปาก ฺจ วิปากโต   
          ปฏิจฺจุปฺปนฺนธมฺมาน         ยถาวาโลกทสฺสโน    
          มหาเขมงฺคโม สนฺโต       ปริโยสานภทฺทโกติ ฯ   
                    มิคชาโล เถโร ฯ   
 [๓๕๕] ๙ ชาติมเทน มตฺโตห         โภคอิสฺสริเยน จ   
          สณฺานวณฺณรูเปน          มทมตฺโต อจาริห ฯ   
          นาตฺตโน สมก ก ฺจิ        อติเรก ฺจ ม ฺ ิส    
          อติมานหโต พาโล         ปตฺถทโฺธ อุสฺสิตทฺธโช ฯ   
          มาตร ปตร วาป ๑       อโถป ๒ ครุสมฺมเต   
          น กิ ฺจิ ๓ อภิวาเทสึ      มานตฺถทฺโธ อนาทโร ฯ   
          ทิสฺวา วินายก อคฺค        สารถีน วรุตฺตม   
          ตปนฺตมิว อาทิจฺจ          ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต    
          มาน มท ฺจ ฉฑฺเฑตฺวา      วิปฺปสนฺเนน เจตสา    
          สิรสา อภิวาเทสึ          สพฺพสตฺตานมุตฺตม ฯ   
          อติมาโน จ โอมาโน       ปหีนา สุสมูหตา    
          อสฺมิมาโน สมุจฺฉินฺโน       สพฺเพ มานวิธา หตาติ ฯ    
                 เชนฺโต ปุโรหิตปุตฺโต เถโร ฯ   
#๑ ม. ย.ุ จาป ฯ  ๒ ม. ยุ. อ ฺเป ฯ   ๓ ม. ยุ. ก ฺจิ ฯ     
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 [๓๕๖] ๑๐ ยทา นโว ปพฺพชิโต       ชาติยา สตฺตวสฺสิโก   
          อิทฺธิยา อภิโภตฺวาน        ปนฺนคินฺท มหิทฺธิก    
          อุปชฌฺายสฺส อุทก          อโนตตฺตา มหาสรา   
          อาหรามิ ตโต ทิสฺวา       ม สตฺถา เอตทพฺรวิ    
          สารีปตฺุต อิม ปสฺส         อาคจฺฉนฺต กุมารก   
          อุทกุมภฺกมาทาย           อชฺฌตฺต สุสมาหิต ฯ    
          ปาสาทิเกน วตฺเตน        กลฺยาณอิริยาปโถ    
          สามเณโรนุรุทฺธสสฺ         อิทฺธิยา จ วิสารโท   
          อาชานิเยน อาช ฺโ       สาธุนา สาธุการิโต    
          วินีโต อนุรุทฺเธน          กตกิจฺเจน สิกฺขิโต    
          โส ปตฺวา ปรม สนฺตึ       สจฺฉิกตฺวา อกุปฺปต    
          สามเณโร ส สุมโน        มา ม ช ฺาติ อิจฺฉตีติ ฯ   
                    สุมโน เถโร ฯ   
 [๓๕๗] ๑๑ วาตโรคาภินีโต ตฺว       วิหร กานเน วเน    
          ปวิฏโคจเร ๑ ลูเข      กถ ภิกฺขุ กริสฺสสิ ฯ   
          ปติสุเขน วิปุเลน          ผริตฺวาน สมุสฺสย   
          ลูขมฺป อภิสมฺโภนฺโต        วิหริสสฺามิ กานเน ฯ    
          ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค   อินทฺฺริยานิ พลานิ จ   
          ฌานสุขุมสมฺปนฺโน ๒       วิหรสิฺส อนาสโว ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปวิทฺธโคจเร ฯ   ๒ ยุ. ฌานโสขุมฺมสมฺปนฺโน ฯ    
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          วิปฺปมตฺุต กิเลเสหิ         สุทฺธจิตฺต อนาวิล   
          อภิณฺห ปจฺจเวกฺขนฺโต       วิหริสฺส อนาสโว ฯ   
          อชฌฺตฺต ฺจ พหิทฺธา จ       เย เม วิชฺฌึสุ ๑ อาสวา   
          สพฺเพ อเสสา อุจฺฉินฺนา     น จ อุปฺปชฺชเร ปนุ ฯ    
          ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตา      ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา    
          ทุกฺขกขฺโย อนุปฺปตฺโต       นตฺถทิานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
                  นฺหาตกมุนิ เถโร ฯ    
 [๓๕๘] ๑๒ อกฺโกธสฺส กุโต โกโธ     ทนฺตสฺส สมชีวิโน    
          สมฺมท ฺา วิมุตฺตสฺส        อุปสนฺตสฺส ตาทิโน ฯ    
          ตสฺเสว เตน ปาปโย       โย กุทธฺ ปฏิกชฺุฌติ   
          กุทฺธ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต        สงฺคาม เชติ ทุชฺชย ฯ   
          อุภินฺนมตฺถ จรติ           อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
          ปร สงฺกุปต ตฺวา         โย สโต อุปสมฺมติ ฯ   
          อุภินฺน ติกิจฺฉนฺตาน ๒      อตฺตโน จ ปรสฺส  จ   
          ชนา ม ฺนฺติ พาลาติ ๓    เย ธมฺมสฺส อโกวิทา ฯ   
          อุปฺปชชฺเต สเจ โกโธ      อาวชฺช กกจูปม   
          อุปฺปชเฺช เจ รเส ตณฺหา    ปุตฺตมสูปม สร ฯ   
          สเจ ธาวติ จิตฺต ๔ เต    กาเมสุ จ ภเวสุ จ   
#๑ ม. ย.ุ วิชชฺสึุ ฯ   ๒ ยุ. ติกิจฺฉนฺตนฺต ฯ   ๓ ยุ. พาโลติ ฯ   
#๔ ย.ุ สเจ ธาวติ เต จิต ฯ    
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          ขิปฺป นิคฺคยฺห สติยา        กิฏาท วิย ทุปฺปสุนฺติ ฯ    
                  พฺรหฺมทตฺโต เถโร ฯ   
 [๓๕๙] ๑๓ ฉนฺนมติวสฺสติ            วิวฏ นาติวสฺสติ   
          ตสฺมา ฉนฺน วิวเรถ        เอวนฺต นาติวสฺสติ ฯ   
          มจฺจุนพฺภาหโต โลโก       ชราย ปริวาริโต    
          ตณฺหาสลฺเลน โอติณฺโณ      อิจฺฉาธูปายิโต สทา ฯ   
          มจฺจุนพฺภาหโต โลโก       ปริกขิฺตฺโต ชราย จ    
          ห ฺติ นิจฺจมตฺตาโณ        ปตฺตทณฺโฑว ตกฺกโร ฯ   
          อาคจฺฉนฺตคฺคิกฺขนฺธาว       มจฺจุพฺยาธิชรา ตโย   
          ปจฺจุคฺคนฺตุ พล นตฺถิ        ชโว นตฺถิ ปลายิตุ ฯ    
          อโมฆ ทิวส กยริา         อปฺเปน พหุเกน วา   
          ย ย วิวหเต ๑ รตฺติ      ตทูนนฺตสฺส ชีวิต ฯ   
          จรโต ติฏโต วาป        อาสีนสยนสฺส วา    
          อุเปติ จริมา รตฺติ         น เต กาโล ปมชฺชิตุนติฺ ฯ    
                   สิริมณฺโฑ เถโร ฯ    
 [๓๖๐] ๑๔ ทิปาทโกย อสุจิ          ทุคฺคนฺโธ ปริหีรติ   
          นานากุณปปริปูโร          วิสฺสวนฺโต ตโต ตโต ฯ    
          มิค นิลีน กูเฏน           พลิเสเนว อมฺพุช   
          วานร วิย เลเปน         พาธยนฺติ ปุถุชชฺน   
#๑ สี. วิรหเต รตฺตึ ฯ ม. ย.ุ วิชหเต รตฺตึ ฯ     
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          รูปา สทฺทา รสา คนฺธา     โผฏพฺพา จ มโนรมา    
          ป ฺจ กามคุณา เอเต       อิตฺถริปูสฺมึ ทิสฺสเร ฯ    
          เย เอตา อุปเสวนฺติ       รตฺตจิตฺตา ปุถุชชฺนา    
          วฑฺเฒนฺติ กฏสึ โฆร        อาจินนฺติ ปุนพฺภว ฯ    
          โย เจตา ๑ ปริวชฺเชติ    สปฺปสเฺสว ปทา สิโร    
          โสม วิสตฺติก โลเก        สโต สมติวตฺตติ ฯ    
          กาเมสฺวาทีนว ทิสฺวา       เนกฺขมฺม ทฏ ุ เขมโต   
          นิสฺสโฏ สพฺพกาเมหิ        ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ ฯ   
                 สพฺพกาโม ๒ เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          อุรุเวลกสฺสโป จ          เถโร ติกจฺิฉกานิ ๓ จ   
          มหานาโค จ กลฺุโล จ      มาลุงฺโกฺย ๔ สปฺปทาสโก    
          กาติยาโน จ ๕ มิคชาโล   เชนฺโต สุมนสวฺหโย    
          นฺหาตมุนิ พฺรหฺมทตฺโต       สริมิณฺโฑ สพฺพกามโก ๒   
          คาถาโย จตุราสีติ         เถรา เจตฺถ จตุทฺทสาติ ฯ   
                  ฉกฺกนิปาโต นฏิ ิโต ฯ    
                   _________________    
#๑ ยุ. โย เอตา ฯ  ๒ ม. สพฺพกามี ฯ   ๓ ม. เถโร เต กิจฺฉการิ ฯ ยุ. เถโร    
#เต ฯ   ๔ ม. มาลุกฺโย ฯ ส.ี ย.ุ มาลโุต ฯ  ๕ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ     
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                เถรคาถาย สตฺตกนิปาโต   
 [๓๖๑] ๑ อลงฺกตา สุวสนา          มาลภารี ๑ วิภูสติา    
          อลตฺตกกตา ปาทา         ปาทุการุยฺห เวสิกา ๒   
          ปาทุกา โอรุหิตฺวาน        ปุรโต ป ฺชลีกตา    
          สา ม สเณฺหน มุทุนา       มิตปุพฺพมภาสถ ๓   
          ยุวาสิ ตฺว ปพฺพชิโต        ติฏาหิ มม สาสเน    
          ภุ ฺช มานุสเก กาเม       อห วิตฺต ททามิ เต ฯ๔    
          สจฺจนฺเต ปฏิชานามิ        อคฺคึ วา เต หรามห ฯQ    
          ยทา ชณฺิณา ภวิสฺสาม       อุโภ ทณฺฑปรายนา    
          อุโภป ปพฺพชิสฺสาม         อุภยตฺถ กฏคฺคโห ฯ   
          ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺตึ       เวสิก ป ฺชลีกต    
          อลงฺกต สุวสน            มจฺจุปาสว โอฑฺฑิต    
          ตโต เม มนสีกาโร        โยนิโส อุทปชฺชถ   
                      ฯเปฯ ๔    
                 สนฺุทรสมุทฺโท เถโร ฯ    
 [๓๖๒] ๒ ปเร อมฺพาฏการาเม       วนสณฺฑมฺหิ ภทฺทิโย    
          สมลู ตณฺห อพฺพุยฺห         ตตฺถ ภทฺโท ฌิยายติ ๕ ฯ   
          รมนฺเตเก มุทิงฺเคหิ ๖     วีณาหิ ปณเวหิ จ   
#๑ ม. ย.ุ มาลธารี ฯ   ๒ เวสิยาติป ฯ    ๓ ม. ย.ุ มหิตปุพฺพ อพฺภาสถ ฯ    
#๔ จตุกฺกนปิาเต ทฏพฺพา ฯ  ๕ ม. ภทฺโทว ฌายติ ฯ  ๖ สี. ยุ. มุติงฺเคหิ ฯ     
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          อห ฺจ รุกฺขมูลสฺม ึ         รโต พุทฺธสฺส สาสเน ฯั    
          พุทฺโธ จ ๑ เม วร ทชฺชา  โส จ ลพฺเภถ เม วโร ๒    
          คเณฺหห สพฺพโลกสฺส        นิจฺจ กายคตาสตึ ๓ ฯ    
          เย ม รเูปน ปามึสุ        เย จ โฆเสน อนฺวคู    
          ฉนฺทราควสูเปตา          น ม ชานนฺติ เต ชนา ฯ    
          อชฌฺตฺต ฺจ น ชานาติ       พหิทฺธา จ น ปสฺสติ   
          สมนฺตาวรโณ พาโล        ส เว โฆเสน วุยฺหติ ฯ    
          อชฌฺตฺต ฺจ น ชานาติ       พหิทฺธา จ วิปสฺสติ   
          พหิทฺธาผลทสฺสาวี          โสป โฆเสน วุยฺหติ ฯ   
          อชฌฺตฺต ฺจ ปชานาติ        พหิทฺธา จ วิปสฺสติ   
          อนาวรณทสฺสาวี           น โส โฆเสน วุยฺหตีติ ฯ   
                 ลกุณฺฏโก เถโร ๔ ฯ    
 [๓๖๓] ๓ เอกปุตฺโต อห อาสึ        ปโย มาตุ ปโย ปตุ    
          พหูหิ วตจริยาหิ           ลทฺโธ อายาจนาหิ จ ฯ    
          เต จ ม อนุกมฺปาย        อตฺถกามา หิเตสิโน   
          อุโภ ปตา จ มาตา จ      พุทฺธสฺส อุปนามยุ ฯ    
          กิจฺฉา ลทฺโธ อย ปตฺุโต     สุขุมาโล สุเขธิโต    
          อิม ททาม เต นาถ        ชินสฺส ปริจารก ฯ    
          สตฺถา จ ม ปฏิคฺคยฺห       อานนฺท เอตทพฺรวิ   
          ปพฺพาเชหิ อิม ขิปฺป        เหสฺสตฺยาชานิโย อย ฯ   
#๑ ม. พุทโฺธ เจ ฯ  ๒ โป. ยุ. วร ฯ   ๓ ม. กายคต สตึ ฯ   
#๔ ม. ลกุณฺทกภทฺทิโย เถโร ฯ     
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          ปพฺพาเชตฺวาน ม สตฺถา     วิหาร ปาวิสี ชิโน   
          อโนคฺคตสฺมึ สุริยสฺมึ        ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม ฯ    
          ตโต สตฺถา นิรงฺกตฺวา      ปฏิสลลฺานวุฏ ิโต    
          เอหิ ภทฺทาติ ม อาห       สา เม อาสูปสมฺปทา ฯ    
          ชาติยา สตฺตวสฺเสน        ลทฺธา เม อุปสมฺปทา    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     อโห ธมฺมสุธมฺมตาติ ฯ    
                    ภทฺโท เถโร ฯ   
 [๓๖๔] ๔ ทสิฺวา ปาสาทฉายาย       จงฺกมนฺต นรุตฺตม    
          ตตฺถ น อุปสงฺกมฺม         วนฺทิสฺส ปุริสุตฺตม ฯ   
          เอกส จีวร กตฺวา         สงฺฆริตฺวาน ๑ ปาณิโย   
          อนุจงฺกมิสฺส วิรช          สพฺพสตฺตานมุตฺตม ฯ   
          ตโต ปเ ฺห อาปุจฺฉิ ม      ป ฺหาน โกวิโท วิทู   
          อจฺฉมฺภี จ อภีโต จ        พฺยากาสึ สตฺถุโน อห ฯ   
          วิสฺสชชฺิเตสุ ปเ ฺหสุ        อนุโมทิ ตถาคโต    
          ภิกฺขุสงฺฆ วิโลเกตฺวา       อิมมตฺถ อภาสถ ฯ    
          ลาภา องฺคมคธาน         เยสาย ปริภุ ฺชติ    
          จีวร ปณฺฑปาต ฺจ          ปจฺจย สยนาสน ฯ    
          ปจฺจุฏาน ฺจ สามจึ        เตส ลาภาติ จาพฺรวิ ฯ   
          อชชฺตคฺเค ๒ ม โสปาก    ทสฺสนาโยปสงฺกม    
#๑ ม. ย.ุ สหริตฺวาน ฯ    ๒ ยุ. อชฺชทคฺเค ฯ     
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          เอสา เจว เต โสปาก     ภวตุ อุปสมฺปทา ฯ   
          ชาติยา สตฺตวสฺโสห        ลทฺธาน อุปสมฺปท   
          ธาเรมิ อนฺติม เทห        อโห ธมมฺสุธมฺมตาติ ฯ    
                    โสปาโก เถโร ฯ    
 [๓๖๕] ๕ สเร หตฺเถหิ ภ ฺชิตฺวา      กตฺวาน กุฏิมจฺฉิส    
          เตน เม สรภงฺโคติ        นาม สมมฺติยา ๑ อหุ ฯ   
          น มยหฺ กปฺปเต อชฺช       สเร หตฺเถหิ ภ ฺชิตุ    
          สิกฺขาปทา โน ป ฺตฺตา     โคตเมน ยสสฺสินา ฯ    
          สกล สมตฺต โรค          สรภงฺโค นาทฺทส ปุพฺเพ   
          โสย โรโค ทิฏโ         วจนกเรนาติเทวสฺส ฯ    
                 เยเนว มคฺเคน คโต วิปสฺสี    
                 เยเนว มคฺเคน สิขี จ เวสฺสภู   
                 กกุสนฺธโกนาคมโน จ กสสฺโป    
                 เตน ฺชเสน อคมาสิ โคตโม ฯ    
          วีตตณฺหา อนาทานา        สตฺต พุทฺธา ขโยคธา   
          เยหย เทสิโต ธมฺโม       ธมฺมภูเตหิ ตาทิหิ   
          จตฺตาริ อริยสจฺจานิ        อนุกมฺปาย ปาณิน    
          ทุกฺข สมุทโย มคฺโค        นิโรโธ ทุกฺขสงฺขโย ฯ    
          ยสฺม ึนิวตฺตเต ๒ ทุกฺข     สสารสฺมึ อนนฺตก   
#๑ ม. ย.ุ สมมฺุติยา ฯ      ๒ ยุ. นิพฺพตฺตเต ฯ     
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          เภทา อิมสฺส กายสฺส       ชิวิตสฺส จ สงฺขยา   
          อ ฺโ ปุนพฺภโว นตฺถิ       สุวิมุตฺโตมฺหิ สพฺพธีติ ฯ   
                   สรภงฺโค เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          สุนฺทรสมุทฺโท เถโร        เถโร ลกุณฺฏภทฺทิโย   
          ภทฺโท เถโร จ โสปาโก    สรภงฺโค มหาอิสิ   
          สตฺตเก ป ฺจกา เถรา      คาถาโย ป ฺจตึสตีติ ฯ   
                 สตฺตกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
                  __________________    
                เถรคาถาย อฏกนิปาโต   
 [๓๖๖] ๑ กมฺม พหุก น การเย       ปริวชฺเชยฺย ชน น อุยฺยเม    
          โส อุสฺสุโก รสานุคิทฺโธ     อตฺถ ริ ฺจติ โย สุขาธิวาโห ฯ    
          ปงฺโกติ หิ น อเวทยุ       ยาย วนทฺนปูชนา กุเลสุ    
          สุขุม สลฺล ทุรุพฺพห         สกฺกาโร กาปุริเสน ทุชชฺโห ฯ   
          น ปรสฺสุปณิธาย           กมฺม มจฺจสฺส ปาปก   
          อตฺตนา ต น เสเวยฺย      กมฺมพนฺธู หิ มาติยา ฯ   
          น ปเร วจนา โจโร       น ปเร วจนา มุนิ    
          อตฺตาน ฺจ ยถา เวทิ       เทวาป  น ตถา วิทู ฯ   
          ปเร จ น วิชานนฺติ        มยเมตฺถ ยมามฺหเส ๑   
#๑ ม. ย.ุ ยมามเส ฯ    
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          เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ       ตโต สมมฺนฺติ เมธคา ฯ   
          ชีวเตวาป สปฺป ฺโ        อป วิตฺตปริกฺขยา ๑   
          ป ฺาย จ อลาเภน        วิตฺตวาป น ชีวติ ฯ   
          สพฺพ สุณาติ โสเตน        สพฺพ ปสฺสติ จกฺขุนา   
          น จ ทฏิ สุต ธีโร        สพฺพ อุชฺฌิตุมรหติ ฯ    
          จกฺขุมสฺส ยถา อนฺโธ       โสตวา พธิโร ยถา    
          ป ฺาวสฺส ยถา มูโค       พลวา ทุพฺพโลริว   
          อถ อตฺเถ สมุปฺปนฺเน       สเยถ มตสายิกนฺติ ฯ   
                 มหากจฺจายโน เถโร ฯ    
 [๓๖๗] ๒ อกฺโกธโน อนุปนาหี        อมาโย ริตฺตเปสุโณ   
          ส เว ตาทิสโก ภิกฺขุ       เอว เปจฺจ น โสจติ ฯ   
          อกฺโกธโน อนุปนาหี        อมาโย ริตฺตเปสุโณ   
          คุตฺตทฺวาโร สทา ภิกฺขุ      เอว เปจฺจ น โสจติ ฯ   
          อกฺโกธโน อนุปนาหี        อมาโย ริตฺตเปสุโณ   
          กลฺยาณสีโล โย ๒ ภิกฺขุ    เอว เปจฺจ น โสจติ ฯ    
          อกฺโกธโน อนุปนาหี        อมาโย ริตฺตเปสุโณ   
          กลฺยาณมิตฺโต โย ๒ ภิกฺขุ   เอว เปจฺจ น โสจติ ฯ   
          อกฺโกธโน อนุปนาหี        อมาโย ริตฺตเปสุโณ   
          กลฺยาณป ฺโ โย ๒ ภิกฺขุ   เอว เปจฺจ น โสจติ ฯ    
          ยสฺส สทฺธา ตถาคเต       อจลา สุปติฏ ิตา   
#๑ ม. วิตฺตปริกฺขโย ฯ   ๒ ม. โส ฯ     
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          สลี ฺจ ยสฺส กลฺยาณ        อริยกนฺต ปสสิต   
          สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ      อุชุภูต ฺจ ทสฺสน    
          อทลิทโฺทติ ต อาหุ         อโมฆนตฺสฺส ชีวิต ฯ   
          ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ       ปสาท ธมฺมทสฺสน    
          อนุยุ ฺเชถ เมธาวี         สร พุทฺธาน สาสนนฺติ ฯ   
                   สิริมิตฺโต เถโร ฯ   
 [๓๖๘] ๓ ยทา ปมมทฺทกฺขึ          สตฺถารมกุโตภย    
          ตโต เม อหุ สเวโค       ปสฺสิตฺวา ปุริสุตฺตม ฯ    
          สิร ึหตฺเถหิ ปาเทหิ        โย ปณาเมยฺย อาคต   
          เอตาทิส โส สตฺถาร       อาราเธตฺวา วิราธเย ฯ   
          ตทาห ปุตฺตทาร ฺจ         ธนธ ฺ ฺจ ฉฑฺฑยึ   
          เกสมสฺสูนิ เฉเทตฺวา       ปพฺพชึ อนคาริย ฯ    
          สิกฺขาสาชีวสมฺปนฺโน        อินทฺฺริเยสุ สุสวุโต   
          นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ        วิหาสึ อปราชิโต ฯ   
          ตโต เม ปณิธี อาสิ        เจตโส อภิปตฺถิโต    
          น นิสีเท มุหุตฺตมฺป         ตณฺหาสลฺเล อนูหเต ฯ   
          ตสฺส เมว วิหรโต         ปสฺส วิรยิปรกฺกม   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
          ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
          อรหา ทกฺขิเณยฺโยมฺหิ       วิปฺปมตฺุโต นิรูปธิ ฯ    
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          ตโต รตฺยา วิวสเน ๑     สรุิยสฺสคฺุคมน ปติ    
          สพฺพ ตณฺห วิโสเสตฺวา      ปลฺลงฺเกน อุปาวิสินฺติ ฯ   
                  มหาปนฺถโก เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          มหากจฺจายโน เถโร       สิริมิตฺโต มหาปนฺถโก    
          ตโย ๒ อฏนิปาตมฺหิ      คาถาโย จตุวีสตีติ ฯ    
                 อฏกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
                  __________________    
                 เถรคาถาย นวกนิปาโต    
         [๓๖๙] ๑ ยถา ทกฺุข ชรามรณนฺติ ปณฺฑิโต   
                 อวิทฺทสู ยตฺถ สิตา ปุถุชฺชนา    
                 ทกฺุข ปริ ฺาย สโตว ฌายติ    
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทติ ฯ    
                 ยทา ทุกฺขสฺสาวหนึ วิสตฺติก   
                 ปป ฺจสงฺฆาฏทุกฺขาธิวาหนึ    
                 ตณฺห ปหตฺวาน สโตว ฌายติ    
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทติ ฯ    
                 ยทา สิว เทฺวจตุรงฺคคามิน    
#๑ ม. วิวสาเน ฯ   ๒ ย.ุ เอเต ฯ    
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                 มคฺคุตฺตม สพฺพกิเลสโสธน   
                 ป ฺาย ผุสิตฺวา ๑ สโตว ฌายติ   
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทติ ฯ    
                 ยทา อโสก วิรช อสงฺขต   
                 สนฺต ปท สพฺพกิเลสโสธน    
                 ภาเวติ ส ฺโชนพนฺธนจฺฉิท   
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทติ ฯ    
                 ยทา นเภ คชฺชติ เมฆทุนฺทุภิ    
                 ธารากุลา วิหงฺคปเถ สมนฺตโต    
                 ภิกฺขุ จ ปพฺภารคโตว ฌายติ   
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทติ ฯ    
                 ยทา นทีน กุสมุากุลาน    
                 วิจิตฺตวาเนยฺยวฏสกาน    
                 ตีเร นิสินฺโน สมุโนว ฌายติ    
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทติ ฯ    
                 ยทา นิสีเว ๒ รหิตมฺหิ กานเน    
                 เทเว คฬนฺตมฺหิ นทนฺติ ทา ิโน    
                 ภิกฺขุ จ ปพฺภารคโตว ฌายติ   
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทติ ฯ    
#๑ ม. ย.ุ ปสสฺิตฺวา ฯ       ๒ ยุ. นิสีเถ ฯ    
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                 ยทา วิตกฺเก อุปรุนฺธิยตฺตโน   
                 นคนฺตเร นควิวร สมสฺสิโต    
                 วีตทฺทโร วิคตขิโลว ๑ ฌายติ   
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทติ ฯ    
                 ยทา สุขี มลขิลโสกนาสโน    
                 นริคฺคโล นิพฺพนโถ วิสลฺโล   
                 สพฺพาสเว พฺยนฺติกโตว ฌายติ    
                 ตโต รตึ ปรมตร น วินฺทตีติ ฯ    
                    ภูโต เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          ภูโต ตถทฺทโส เถโร       เอโก ขคฺควิสาณวา   
          นวกมฺหิ นิปาตมฺหิ          คาถาโยป อิมา นวาติ ฯ   
                 นวกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
                  _________________๔    
                 เถรคาถาย ทสกนิปาโต    
         [๓๗๐] ๑ องฺคาริโนทานิ ทุมา ภทนฺเต   
                 ผเลสิโน ฉทน วิปฺปหาย   
                 เต อจฺจิมนฺโตว ปภาสยนฺติ    
                 สมโย มหาวีร ภคี ๒ รสาน ฯ    
#๑ ม. วีตขิโลว ฯ    ๒ ม. ภาคี ฯ     
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                 ทมุานิ ผุลฺลานิ มโนรมานิ    
                 สมนฺตโต สพฺพทิสา ปวนฺติ   
                 ปตฺต ปหาย ผลมาสสานา    
                 กาโล อิโต ปกกฺมนาย วีร ฯ    
                 เนวาติสีต น ปนาติอุณฺห    
                 สขุา อุตุ อทฺธนิยา ภทนฺเต8    
                 ปสฺสนฺตุ ต สากิยา โกฬยิา จ   
                 ปจฺฉามุข โรหิณิย ตรนฺต ฯ   
          อาสาย กสเต เขตฺต       พีช อาสาย วปฺปติ    
          อาสาย วาณิชา ยนฺติ       สมุทฺท ธนหารกา ฯ   
          ยาย อาสาย ติฏามิ       สา เม อาสา วิปจฺจตุ ๑ ฯ    
                 ปนุปฺปุน ฺเจว วปนฺติ พีช   
                 ปนุปฺปุน วสฺสติ เทวราชา    
                 ปนุปฺปุน เขตฺต กสนฺติ กสฺสกา    
                 ปนุปฺปุน ธ ฺมุเปติ รฏ ฯ    
                 ปนุปฺปุน ยาจนกา จรนฺติ   
                 ปนุปฺปุน ทานปตี ททนฺติ   
                 ปนุปฺปุน ทานปตี ททิตฺวา    
                 ปนุปฺปุน สคฺคมุเปนฺติ าน ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สมชิฺฌตุ ฯ    
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                 ธโีร ๑ หเว สตฺตยุค ปุเนติ   
                 ยสฺมึ กุเล ชายติ ภูริป ฺโ    
                 ม ฺามห สกฺกติ เทวเทโว   
                 ตยา หิ ชาโต มุนิ สจฺจนาโม ฯ   
                 สทฺุโธทโน นาม ปตา มเหสิโน    
                 พุทฺธสฺส มาตา ปน มายา ๒ มเหสี    
                 ยา โพธิสตฺต ปริหริย กุจฺฉินา   
                 กายสฺส เภทา ติทิวสฺมิ โมทติ ฯ   
                 สา โคตมี กาลกตา อิโต จุตา   
                 ทพฺิเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูตา    
                 สา โมทติ กามคุเณหิ ป ฺจหิ   
                 ปริวาริตา เทวคเณหิ เตหิ ฯ   
                 พุทฺธสฺส ปุตฺโตมฺหิ อสยฺหสาหิโน   
                 องฺคีรสสฺสปฺปฏิมสฺส ตาทิโน    
                 ปตุ ปตา มยฺห ตุวสิ สกฺก   
                 ธมฺเมน เม โคตม อยฺยโกสีติ ฯ   
                   กาฬุทายี เถโร ฯ   
 [๓๗๑] ๒ ปุรโต ปจฺฉโต วาป        อปโร เจ น วิชฺชติ   
          อตีว ผาสุ ภวติ           เอกสฺส วสโต วเน ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วีโร ฯ   ๒ ม. มายนามสฺส ฯ ยุ. มายนามา ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 349 

          หนฺท เอโก คมิสฺสามิ       อร ฺ พุทฺธวณฺณิต    
          ผาสุ เอกวิหาริสฺส         ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฯ    
          โยคิปติกร รมฺม           มตฺตกุ ฺชรเสวิต   
          เอโก อตฺถวสี ขิปฺป        ปวิสสิฺสามิ กานน ฯ   
          สุปุปฺผิเต สีตวเน          สีตเล คิรกินฺทเร    
          คตฺตานิ ปรสิิ ฺจิตฺวา        จงฺกมิสฺสามิ เอกโก ฯ    
          เอกากิโย อทุติโย         รมณีเย มหาวเน   
          กทาห วิหริสฺสามิ          กตกิจฺโจ อนาสโว ฯ   
          เอว เม กตฺตุกามสฺส       อธิปฺปาโย สมชิฺฌตุ   
          สาธยิสฺสามห เยว         นา ฺโ อ ฺสฺส การโก ฯ    
          เอส พนฺธามิ สนฺนาห       ปวิสิสสฺามิ กานน    
          น ๑ ตโต นิกฺขมิสฺสามิ     อปฺปตฺโต อาสวกฺขย ฯ    
          มาลุเต อุปวายนฺเต        สีเต สุรภิคนฺธเก ๒   
          อวิชชฺ ทาลยิสฺสามิ         นิสินฺโน นคมุทฺธนิ ฯ   
          วเน กสุุมส ฺฉนฺเน         ปพฺภาเร นูน สีตเล    
          วิมุตฺติสุเขน สุขิโต         รมิสฺสามิ คิริพฺพเช ฯ   
          โสห ปริปุณฺณสงฺกปฺโป       จนฺโท ปณฺณรโส ยถา    
          สพฺพาสวปริกฺขีโณ          นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
                 เอกวิหาริโย เถโร ฯ    
#๑ ยุ. เน ฯ    ๒ ม. สุรภิคนฺธิเก ฯ    
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         [๓๗๒] ๓ อนาคต โย ปฏิกจฺจ ปสฺสติ    
                 หิต ฺจ อตฺถ อหิต ฺจ ต ทฺวย   
                 วิทฺเทสิโน ตสฺส หิเตสิโน วา   
                 รนฺธ น ปสฺสนฺติ สเมกฺขมานา ฯ   
          อานาปานสตี ยสฺส         ปริปณฺุณา สุภาวิตา   
          อนุปพฺุพ ปริจิตา           ยถา พุทฺเธน เทสิตา   
          โสม โลก ปภาเสติ        อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา ฯ   
          โอทาต วต เม จิตฺต       อปฺปมาณ สุภาวิต    
          นิพทฺธ ปคฺคหีต ฺจ          สพฺพา โอภาสเต ทิสา ฯ   
          ชีวเตวาป สปฺป ฺโ        อป วิตฺตปริกฺขยา    
          ป ฺาย จ อลาเภน        วิตฺตวาป น ชีวติ ฯ   
          ป ฺา สุตวินิจฺฉินี          ป ฺา กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี   
          ป ฺาสหิโต นโร อิธ       อป ทกฺุเขสุ สุขานิ วินฺทติ ฯ   
          นาย อชฺชตโน ธมฺโม       นจฺเฉโร นป อพฺภุโต   
          ยตฺถ ชาเยถ มีเยถ        ตตฺถ กึ วิย อพฺภุต ฯ    
          อนนฺตร หิ ชาตสฺส         ชีวิตา มรณ ธุว   
          ชาตา ชาตา มรนฺตีธ       เอวธมฺมา หิ ปาณิโน ฯ    
                 น เหตทตฺถาย มตสฺส โหติ    
                 ย ชีวิตตฺถ ปรโปริสาน   
                 มตมฺหิ รุณฺณ น ยโส น โสกฺย ๑   
#๑ ม. ย.ุ โลกย ฯ     
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                 น วณฺณิต สมณพฺราหฺมเณหิ ฯ    
                 จกฺขุ สรีร อุปหนฺติ โรณฺณ ๑    
                 นหิิยฺยติ วณฺณพล มตี จ   
                 อานนฺทิโน ตสฺส ทิสา ภวนฺติ    
                 หิเตสิโน จสฺส ๒ สุขี ภวนฺติ ฯ    
                 ตสฺมา หิ อิจฺเฉยฺย กุเล วสนฺเต    
                 เมธาวิโน เจว พหุสสฺุเต จ    
                 เยส หิ ป ฺาวิภเวน กิจฺจ    
                 ตรนฺติ นาวาย นทึว ปุณฺณนฺติ ฯ   
                  มหากปฺปโน เถโร ฯ    
 [๓๗๓] ๔ ทนฺธา มยฺห คตี อาสิ       ปริภูโต ปุเร อห    
          ภาตา จ ม ปณาเมสิ       คจฺฉทานิ ตุว ฆร ฯ    
          โสห ปณามิโต สนฺโต       สงฺฆารามสฺส โกฏเก   
          ทุมฺมโน ตตฺถ อฏาสึ       สาสนสฺมึ อเปกฺขวา ฯ   
          ภควา ตตฺถ อาคจฺฉิ        สีส มยฺห ปรามสิ   
          พาหาย ม คเหตฺวาน       สงฺฆาราม ปเวสยิ ฯ    
          อนุกมปฺาย เม สตฺถา       ปาทาสิ ปาทปุ ฺฉนึ   
          เอต สทฺุธ อธิฏเหิ        เอกมนฺต สฺวธิฏ ิต ฯ    
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        วิหาสึ สาสเน รโต    
#๑ ม. เตน ฯ     ๒ ม. ย.ุ นาสฺส ฯ    
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          สมาธึ ปฏิปาเทสึ          อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ฯ    
          ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
          สหสฺสกฺขตฺตุ อตฺตาน        นิมฺมนิิตฺวาน ปนฺถโก   
          นิสีท ิอมฺพวเน ๑ รมฺเม    ยาว กาลปฺปเวทน ฯ   
          ตโต เม สตฺถา ปาเหสิ     ทูต กาลปฺปเวทก   
          ปเวทิตมฺหิ กาลมฺหิ         เวหาสานุปสงฺกมึ ฯ   
          วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท     เอกมนฺต นิสีทห    
          นิสินนฺ ม วิทิตฺวาน         อถ สตฺถา ปฏิคฺคหิ ฯ    
          อายาโค สพฺพโลกสฺส       อาหุตีน ปฏิคฺคโห    
          ปุ ฺกฺเขตฺต มนุสฺสาน       ปฏคฺิคณฺหิตฺถ ทกฺขิณนฺติ ฯ   
                  จูฬปนฺถโก เถโร ฯ   
 [๓๗๔] ๕ นานากุลมลสมฺปุณฺโณ        มหาอุกฺการสมฺภโว   
          จนฺทนกิว ปริปกฺก          มหาคณฺโฑ มหาวโณ    
          ปุพฺพรหุิรสมฺปุณฺโณ          คูถกเูป นิคาฬฺหิโก ๒   
          อาโปปคฺฆรณี ๓ กาโย     สทา สนฺทติ ปูติก ฯ    
          สฏ ิกณฺฑรสมฺพนฺโธ         มสเลปนเลปโต   
          จมฺมก ฺจุกสนฺนทฺโธ         ปูติกาโย นิรตฺถโก   
          อฏ ิสงฺฆาฏฆฏิโต          นฺหารุสุตฺตนิพนฺธโน    
          เนเกส สงฺคติภาวา        กปฺเปติ อิริยาปถ ฯ   
#๑ ม. นิสีทมฺพวเน ฯ   ๒ ม. คูถกูเป นคาฬฺหิโก ฯ   ๓ ม. อาโปปคฺฆรโณ กาโย ฯ    
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          ธุวปฺปยาโต มรณสฺส ๑     มจฺจุราชสฺส สนฺติเก   
          อิเธว ฉฑฺฑยิตฺวาน         เยนกามงฺคโม นโร ฯ�   
          อวิชชฺาย นิวุโต กาโย      จตุคนฺเถน คนฺถิโต    
          โอฆสสีทโน กาโย         อนุสยชาลโมตฺถโต    
          ป ฺจนีวรเณ ยุตฺโต         วิตกฺเกน สมปฺปโต    
          ตณฺหามูเลนานุคโต         โมหจฺฉทนฉาทิโต    
          เอวาย วตฺตตี ๒ กาโย    กมฺมยนเฺตน ยนฺติโต ฯ    
          สมฺปตฺติ จ วิปตฺยนฺตา       นานาภโว วิปชฺชติ ฯ   
          เยม กาย มมายนฺติ        อนฺธพาลา ปุถชฺุชนา   
          วฑฺเฒนฺติ กฏสึ โฆร        อาทิยนฺติ ปุนพฺภว ฯ    
          เยม กาย วิวชฺเชนฺติ       คูถลิตฺตว ปนฺนค    
          ภวมูล วมิตฺวาน           ปรนิิพฺพิสฺสนฺตฺยนาสวาติ ฯ   
                    กปฺโป เถโร ฯ   
 [๓๗๕] ๖ วิวิตฺต อปฺปนิคฺโฆส         วาฬมิคนิเสวิต   
          เสเว เสนาสน ภิกฺขุ       ปฏิสลลฺานการณา ฯ   
          สงฺการปุ ฺชา อาหตฺวา      สุสานา รถิยาหิ จ   
          ตโต สงฺฆาฏิก กตฺวา       ลูข ธาเรยฺย จีวร ฯ   
          นีจ มน กริตฺวาน          สปทาน กุลา กุล    
          ปณฺฑิกาย จเร ภิกฺขุ        คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต ฯ   
          ลูเขนป จ ๓ สนฺตุสฺเส     นา ฺ ปตฺเถ รส พหุ    
#๑ ม. มรณาย ฯ   ๒ ม. วตฺตเต ฯ   ๓ ม. ลูเขนป วา ฯ     
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          รเสส ุอนุคิทฺธสฺส          ฌาเน น รมตี มโน ฯ   
          อปฺปจฺโฉ เจว สนฺตุฏโ     ปวิวิตฺโต วเส มุนิ   
          อสสฏโ คหฏเหิ         อนาคาเรหิ จูภย ฯ    
          ยถา ชโฬ จ มโูค จ       อตฺตาน ทสฺสเย ตถา    
          นาติเวล ปภาเสยฺย ๑     สงฺฆมชฌฺมฺหิ ปณฺฑิโต ฯ    
          น โส อุปวเท ก ฺจิ        อุปฆาต วิวชฺชเย    
          สวุโต ปาติโมกฺขสฺมึ        มตฺต ฺ ู จสฺส โภชเน ฯ    
          สุคฺคหีตนิมิตฺตสฺส           จิตฺตสฺสุปฺปาทโกวิโท    
          สมถ อนุยุ ฺเชยฺย          กาเลน จ วิปสฺสน ฯ    
          วิริยสาตจฺจสมฺปนฺโน        ยุตฺตโยโค สทา สยิา    
          น จ อปฺปตฺวา ทุกฺขนฺต ๒   วิสฺสาส เอยฺย ปณฺฑิโต ฯ   
          เอว วิหรมานสฺส          สุทฺธิกามสฺส ภิกฺขุโน   
          ขิยฺยนติฺ อาสวา สพฺเพ      นิพฺพุติ ฺจาธิคจฺฉตีติ ฯ�    
                อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต เถโร ฯ   
 [๓๗๖] ๗ วิชาเนยฺย สก อตฺถ        อวโลเกยฺยาถ ปาวจน    
          ย ฺเจตฺถ อสฺส ปฏริูป       สาม ฺ อชฺฌุปคตสฺส ฯ    
          มิตฺต อิเธว ๓ กลฺยาณ     สิกฺขา วิปุล สมาทาน    
          สุสฺสูสา จ ครูน           เอต สมณสฺส ปฏิรูป ฯ   
          พุทฺเธสุ สคารวตา         ธมฺเม อปจิติ ยถาภูต    
#๑ ม. สมภฺาเสยฺย ฯ   ๒ ย.ุ ทุกฺขสฺสนฺต ฯ   ๓ ม. อิธ เจ ฯ ยุ. อิธ ฯ     
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          สงฺเฆ จ จิตฺติกาโร        เอต สมณสฺส ปฏิรูป ฯ    
          อาจารโคจเร ยุตฺโต       อาชีโว โสธิโต อคารโยฺห   
          จิตฺตสฺส จ สณฺปน ๑      เอต สมณสฺส ปฏิรปู ฯ   
          จาริตฺต อถ วาริตฺต        อิริยาปถิย ปสาทนิย   
          อธิจิตฺเต จ อาโยโค       เอต สมณสฺส ปฏิรูป ฯ   
          อาร ฺกานิ เสนาสนานิ     ปนตฺานิ อปฺปสทฺทานิ   
          ภชิตพฺพานิ มุนินา          เอต สมณสฺส ปฏิรูป ฯ   
          สลี ฺจ พาหุสจฺจ ฺจ         ธมฺมาน ปวิจโย ยถาภูต    
          สจฺจาน อภิสมโย          เอต สมณสฺส ปฏิรูป ฯ   
          ภาเวยฺย จ อนิจฺจนฺติ       อนตฺตส ฺ อสุภส ฺ ฺจ    
          โลกมฺหิ จ อนภิรตึ         เอต สมณสฺส ปฏิรูป ฯ    
          ภาเวยฺย จ โพชฌฺงฺเค      อิทฺธิปาทานิ อินฺทฺริยพลานิ   
          อฏงฺคมคฺคมริย           เอต สมณสฺส ปฏิรูป ฯ   
          ตณฺห ปชเหยฺย มุนี         สมลูเก อาสเว ปทาเลยฺย   
          วิหเรยฺย วิปฺปมุตฺโต        เอต สมณสฺส ปฏิรูปนฺติ ฯ   
                    โคตโม เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          กาฬุทายี จ โส เถโร      เอกวิหารี จ กปฺปโน    
          จูฬปนถฺโก กปฺโป จ        อุปเสโน จ โคตโม   
          สตฺติเม ทสเก เถรา       คาถาโย เจตฺถ สตฺตตีติ ฯ    
                  ทสกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                    ________________    
#๑ โป. สณฺฑาปน ฯ     
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                 เถรคาถาย เอกาทสกนิปาโต    
 [๓๗๗] ๑ กนิฺตวตฺโถ วเน ตาต       อุชฺชุหาโนว ปาวุเส    
          เวรมฺพา ๑ รมณียา เต    ปวิเวโก หิ ฌายิน ฯ    
          ยถา อพฺภานิ เวรมฺโพ      วาโต นุทติ ปาวุเส   
          ส ฺา เม อภิกีรนฺติ        วิเวกปฏิส ฺ ุตา ฯ   
          อปณฺฑโร อณฺฑสมฺภโว       สวีถกิาย นิเกตจาริโก    
          อุปฺปาทยเตว เม สตึ       สนฺเทหสฺมึ วิราคนิสฺสิต ฯ    
          ย ฺจ อ ฺเ น รกขฺนฺติ      โย จ อ ฺเ น รกฺขติ   
          ส เว ภิกฺขุ สุข เสติ       กาเมสุ อนเปกฺขวา ฯ   
          อจฺโฉทิกา ปุถุสิลา         โคนงฺคุลมิคายุตา    
          อมฺพุเสวาลส ฺฉนฺนา        เต เสลา รมยนฺติ ม ฯ   
          วสิต เม อร ฺเสุ         กนฺทราสุ คุหาสุ จ    
          เสนาสเนสุ ปนฺเตสุ        วาฬมิคนิเสวิเต ฯ    
          อิเม ห ฺนฺตุ วชฺฌนฺตุ       ทุกฺข ปปฺโปนฺตุ ปาณิโน   
          สงฺกปปฺ นาภิชานามิ        อนริย โทสสหิต ฯ    
          ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา       กต พุทฺธสฺส สาสน   
          โอหิโต ครุโก ภาโร       ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ    
          ยสฺสตฺถาย ๒ ปพฺพชิโต     อคารสฺมา อนคาริย    
          โส เม อตฺโถ อนุปปฺตฺโต    สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ    
#๑ ม. เวรมฺภา ฯ   ๒ ม. ยุ. ยสฺส จตฺถาย ฯ    
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          นาภินนฺทามิ มรณ          นาภินนฺทามิ ชีวิต   
          กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ         นิพฺพิส ภตโก ยถา ฯ    
          นาภินนฺทามิ มรณ          นาภินนฺทามิ ชีวิต   
          กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ         สมฺปชาโน ปติสฺสโตติ ฯ    
                   สงฺกิจฺโจ เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          สงฺกิจฺจตฺเถโร เอโกว      กตกิจฺโจ อนาสโว    
          เอกาทสนิปาตมฺหิ          คาถา เอกาทเสว ตาติ ฯ    
                 เอกาทสกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
                  __________________    
                 เถรคาถาย ทฺวาทสกนิปาโต    
 [๓๗๘] ๑ สลีเมวิธ สิกฺเขถ          อสฺมึ โลเก สุสิกฺขิต    
          สลี หิ สพฺพสมฺปตฺตึ         อุปนาเมติ เสวิต ฯ    
          สลี รกเฺขยฺย เมธาวี       ปตฺถยาโน ตโย สุเข   
          ปสส วิตฺติลาภ ฺจ          เปจฺจ สคฺเค ๑ ปโมทน ฯ    
          สลีวา หิ พหู มิตฺเต        ส ฺเมนาธิคจฺฉติ    
          ทุสฺสีโล ปน มิตฺเตหิ        ธสเต ปาปมาจร ฯ   
          อวณฺณ ฺจ อกิตฺติ ฺจ         ทุสสฺีโล ลภเต นโร    
          วณฺณ กิตฺตึ ปสส ฺจ         สทา ลภติ สีลวา ฯ    
#๑ สี. ย.ุ เปจฺจ สคฺเค จ ฯ    
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          อาทิ สลี ปติฏา จ        กลฺยาณาน ฺจ มาตุก    
          ปมุข สพฺพธมฺมาน          ตสฺมา สีล วิโสธเย ฯ    
          เวลา จ สวร สีล         จิตฺตสฺส อภิหาสน ๑   
          ติตฺถ ฺจ สพฺพพุทฺธาน        ตสฺมา สีล วิโสธเย ฯ    
          สลี พล อปฺปฏิม           สีล อาวุธมุตฺตม    
          สลี อาภรณ ๒ เสฏ      สีล กวจมพฺภุต ฯ   
          สลี เสตุ มเหสกฺโข        สีล คนฺโธ อนุตฺตโร    
          สลี วิเลปน เสฏ         เยน วาติ ทิโส ทิส ฯ   
          สลี สมฺพลเมวคฺค ๓       สีล ปาเถยฺยมุตฺตม   
          สลี เสฏโ อติวาโห       เยน วาติ ทิโส ทิส ฯ   
          อิเธว นินฺท ลภติ          เปจฺจาปาเย จ ทุมฺมโน    
          สพฺพตฺถ ทุมฺมโน พาโล      สีเลสุ อสมาหิโต ฯ   
          อิเธว กิตฺตึ ลภติ          เปจฺจ สคฺเค จ สุมโน   
          สพฺพตฺถ สุมโน ธโีร        สีเลสุ สุสมาหิโต ฯ   
          สลีเมว อิธ อคฺค          ป ฺวา ปน อุตฺตโม    
          มนุสฺเสสุ จ เทเวสุ        สีลป ฺาณโต ชยนฺติ ฯ   
                     สีลวตฺเถโร ฯ    
 [๓๗๙] ๒ นีเจ กุลมฺหิ ชาโตห        ทลิทฺโท อปฺปโภชโน   
          หีน กมฺม มม อาสิ         อโหส ึปุปฺผฉฑฺฑโก ฯ    
#๑ ยุ. อภิภาสน ฯ   ๒ ม. ยุ. สีลมาภรณ ฯ    ๓ โป. สพลเมวคฺค ฯ    
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          ชิคุจฺฉิโต มนุสฺสาน         ปริภูโต จ วมฺภิโต   
          นีจ มน กริตฺวาน          วนฺทิสฺส พหุก ชน ฯ   
          อถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ         ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต   
          ปวิสนตฺ มหาวีร           มคธาน ปุรุตฺตม ฯ    
          นิกฺขิปตฺวาน พฺยาภงฺคึ       วนฺทิตุ อุปสงฺกมึ    
          มเมว อนุกมฺปาย          อฏาสิ ปุริสุตฺตโม ฯ    
          วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท     เอกมนฺต  ิโต ตทา   
          ปพฺพชฺช อหมายาจึ         สพฺพสตฺตานมุตฺตม ฯ    
          ตโต การุณิโก สตฺถา       สพฺพโลกานุกมฺปโก    
          เอหิ ภิกฺขูติ ม อาห        สา เม อาสูปสมฺปทา ฯ    
          โสห เอโก อร ฺสฺมึ       วิหรนฺโต อตนฺทิโต    
          อกาสึ สตฺถุ วจน          ยถา ม โอวที ชิโน ฯ    
          รตฺติยา ปม ยาม         ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ    
          รตฺติยา มชฺฌิม ยาม        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยึ ๑    
          รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม      ตโมกฺขนฺธ ปทาลยึ ฯ    
          ตโต รตฺยา วิวสเน        สุรยิสฺสคฺุคมน ปติ    
          อินฺโท พฺรหฺมา จ อาคนฺตฺวา  ม นมสฺสึสุ ป ฺชล ี  
          นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
          ยสฺส เต อาสวา ขีณา      ทกฺขิเณยฺโยสิ มารสิ ฯ    
#๑ ยุ. วิโสธิต ฯ     
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          ตโต ทสิฺวาน ม สตฺถา      เทวสงฺฆปุรกฺขต    
          สิต ปาตุกริตฺวาน          อิมมตฺถ อภาสถ    
          ตเปน พฺรหฺมจริเยน        ส ฺเมน ทเมน จ    
          เอเตน พฺราหฺมโณ โหติ     เอต พฺราหฺมณมุตฺตมนฺติ ฯ   
                    สุนีโต เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          สลีวา จ สุนีโต จ         เถรา เทฺวเต มหิทฺธิกา   
          ทฺวาทสมฺหิ นิปาตมฺหิ        คาถาโย จตุวีสตีติ ฯ    
                ทวฺาทสกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                  __________________    
                เถรคาถาย เตรสกนิปาโต   
 [๓๘๐] ๑ ยาหุ รฏเ สมุกกฺฏโ      ร ฺโ องฺคสฺส ปตฺถคู ๑   
          สฺวาชชฺ ธมฺเมสุ อุกกฺฏโ    โสโณ ทุกฺขสฺส ปารคู ฯ   
          ป ฺจ ฉินฺเท ป ฺจ ชเห      ป ฺจ จุตฺตริ ภาวเย   
          ป ฺจสงฺคาติโค ภิกฺขุ        โอฆติณฺโณติ วุจฺจติ ฯ    
          อุนฺนฬสฺส ปมตฺตสฺส         พาหิราสสฺส ภิกฺขุโน   
          สลี สมาธิ ป ฺา จ        ปาริปูรึ น คจฺฉติ ฯ    
          ย ฺหิ กิจฺจ ตทปวิทฺธ        อกิจฺจ ปน กยีรติ    
#๑ โป. ยุ. ปทฺธคุ ฯ ม. ปตฺถคู ฯ     
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          อุนฺนฬาน ปมตฺตาน         เตส วฑฺฒนฺติ อาสวา ฯ   
          เยส ฺจ สุสมารทฺธา        นิจฺจ กายคตา สติ   
          อกิจฺจนฺเต น เสวนฺติ       กิจฺเจ สาตจฺจการิโน   
          สตาน สมฺปชานาน         อตฺถ คจฺฉนฺติ อาสวา ฯ    
          อุชุมคฺคมฺหิ อกฺขาเต        คจฺฉถ มา นิวตฺตถ   
          อตฺตนา โจทยตฺตาน        นิพฺพานมภิหารเย ฯ   
          อจฺจารทฺธมฺหิ วิริยมหฺิ       สตฺถา โลเก อนุตฺตโร    
          วีโณปม กริตฺวาน ๑       ธมฺม เทเสสิ จกฺขุมา ฯ   
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        วิหาสึ สาสเน รโต    
          สมถ ๒ ปฏิปาเทสึ        อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
          เนกฺขมฺเม อธิมุตฺตสฺส       ปวิเวก ฺจ เจตโส    
          อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺตสฺส        อุปาทานกฺขยสฺส จ   
          ตณฺหกฺขยาธิมุตฺตสฺส         อสมฺโมห ฺจ เจตโส   
          ทิสฺวา อายตนุปฺปาท        สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ    
          ตสฺส สมฺมา วิมุตฺตสฺส       สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน    
          กตสฺส ปฏิจโย นตฺถิ        กรณีย น วิชชฺติ ฯ   
          เสโล ยถา เอกฆโน       วาเตน น สมีรติ   
          เอว รปูา รสา สทฺทา      คนฺธา ผสฺสา จ เกวลา   
#๑ ม. ย.ุ กรตฺิวา เม ฯ   ๒ ยุ. สมต ฯ     
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          อิฏา ธมฺมา อนิฏา จ     นปฺปเวเธนฺติ ตาทิโน   
           ิต จิตฺต วิส ฺ ุตฺต         วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ ฯ    
                โสโณ โกฬิวิโส เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
          โสโณ โกฬิวิโส เถโร      เอโกเยว มหิทฺธิโก    
          เตรสมฺหิ นิปาตมฺหิ         คาถาโย เจตฺถ เตรสาติ ฯ    
                เตรสกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                 ______________________    
                เถรคาถาย จุทฺทสกนิปาโต   
 [๓๘๑] ๑ ยทา อห ปพฺพชิโต         อคารสฺมา อนคาริย   
          นาภิชานามิ สงฺกปฺป        อนริย โทสสหิต ฯ    
          อิเม ห ฺนฺตุ วชฺฌนฺตุ       ทุกฺข ปปฺโปนฺตุ ปาณิโน   
          สงฺกปปฺ นาภิชานามิ        อิมสมฺึ ทีฆมนฺตเร ฯ   
          เมตฺต ฺจ อภิชานามิ        อปฺปมาณ สุภาวิต    
          อนุปพฺุพ ปริจิต            ยถา พุทฺเธน เทสิต ฯ    
          สพฺพมิตฺโต สพฺพสโข        สพฺพภูตานุกมฺปโก   
          เมตฺต จิตฺต ฺจ ภาเวมิ      อพฺยาปชฺฌรโต สทา ฯ   
          อสหีร อสกุปฺป            จิตฺต อาโมทยามห   
          พฺรหฺมวิหาร ภาเวมิ        อกาปุรสิเสวิต ฯ     
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          อวิตกกฺ สมาปนฺโน         สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก   
          อริเยน ตุณฺหีภาเวน        อุเปโต โหติ ตาวเท ฯ    
          ยถาป ปพฺพโต เสโล       อจโล สุปฺปติฏ ิโต   
          เอว โมหกฺขยา ภิกฺขุ       ปพฺพโตว น เวธติ ฯ   
          อนงฺคณสฺส โปสสสฺ         นิจฺจ สุจิคเวสิโน    
          วาลคฺคมตฺต ปาปสฺส        อพฺภมตฺตว ขายติ ฯ   
          นคร ยถา ปจฺจนฺต         คุตฺต สนตฺรพาหิร   
          เอว โคเปถ อตฺตาน       ขโณ โว มา อุปจฺจคา ฯ    
          นาภินนฺทามิ มรณ          นาภินนฺทามิ ชีวิต   
          กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ         นิพฺพิส ภตโก ยถา ฯ    
          นาภินนฺทามิ มรณ          นาภินนฺทามิ ชีวิต   
          กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ         สมปฺชาโน ปติสฺสโต ฯ    
          ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา       กต พุทฺธสฺส สาสน   
          โอหิโต ครุโก ภาโร       ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ    
          ยสฺส จตฺถาย ปพฺพชิโต      อคารสฺมา อนคาริย    
          โส เม อตฺโถ อนุปปฺตฺโต    สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ    
          สมฺปาเทถปฺปมาเทน        เอสา เม อนุสาสนี   
          หนฺทาห ปรินิพฺพิสฺส         วิปฺปมุตฺโตมฺหิ สพฺพธีติ ฯ   
                                   เรวโต เถโร ฯ    
 [๓๘๒] ๒ ยถาป ภทฺโท ๑ อาช ฺโ   ธุเร ยุตฺโต ธุรสฺสโห    
#๑ โป. ภทฺโร ฯ    
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          มถิโต อติภาเรน          สยุตฺต ๑ นาติวตฺตติ   
          เอว ป ฺาย เย ติตฺตา     สมุทฺโท วารินา ยถา   
          น ปเร อติม ฺนฺติ         อริยธมโฺมว ปาณิน ฯ    
          กาเล กาลวสมฺปตฺตา       ภวาภววส คตา   
          นรา ทกฺุข นิคจฺฉนฺติ        เต จ ๒ โสจนฺติ มาณวา ฯ   
          อุนฺนตา สุขธมฺเมน         ทุกฺขธมฺเมน โวนตา    
          ทฺวเยน พาลา ห ฺนฺติ      ยถาภูต อทสฺสิโน ฯ   
          เย จ ทกฺุเข สุขมฺหิ จ      มชฺเฌ สพฺิพนิมจฺจคู ๓    
           ิตา เต อินฺทขีโลว        น เต อุนฺนตโอนตา ฯ   
          น เหว ลาเภ นาลาเภ     น ยเส น จ กิตฺติยา   
          น นินทฺาย ปสสาย         น เต ทุกฺเข สุขมฺหิ จ   
          สพฺพตฺถ เต น ลิปปฺนฺติ      อุทพินฺทุว โปกขฺเร   
          สพฺพตฺถ สุขิตา ธีรา ๔     สพฺพตฺถ อปราชิตา ฯ    
          ธมฺเมน จ อลาโภ โย      โย จ ลาโภ อธมฺมโิก    
          อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย     ย ฺเจ ลาโภ อธมฺมโิก ฯ   
          ยโส จ อปฺปพุทฺธีน         วิ ฺ ูน อยโส จ โย    
          อยโส จ ๕ เสยฺโย วิ ฺ ูน  น ยโส อปฺปพุทฺธิน ฯ    
          ทุมฺเมเธหิ ปสสา จ        วิ ฺ ูหิ ครหา จ ยา   
          ครหาว เสยฺโย วิ ฺ ูหิ      ย ฺเจ พาลปฺปสสนา ฯ   
#๑ ยุ. สยุค ฯ  ๒ ย.ุ เตธ ฯ  ๓ ยุ. สิพฺพนิมชฺฌคู ฯ  ๔ ย.ุ วีรา ฯ  ๕ ม. ว ฯ     
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          สุข ฺจ กามมยิก           ทุกฺข ฺจ ปวิเวกิย   
          ปวิเวกิย ทุกฺข เสยฺโย      ย ฺเจ กามมย สุข ฯ   
          ชีวิต ฺจ อธมฺเมน          ธมฺเมน มรณ ฺจ ย   
          มรณ ธมฺมิก เสยฺโย        ย ฺเจ ชีเว อธมฺมิก ฯ   
          กามโกธปฺปหีนา ๑ เย     สนฺตจิตฺตา ภวาภเว    
          จรนฺติ โลเก อสิตา        นตฺถ ิเตส ปยาปย ฯ   
          ภาวยิตฺวาน โพชฺฌงฺเค      อินฺทรฺิยานิ พลานิ จ   
          ปปฺปุยยฺ ๒ ปรม สนฺตึ      ปรินพฺิพนฺติ อนาสวาติ ฯ    
                   โคทตฺโต เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          เรวโต เจว โคทตฺโต      เถรา เทวฺเต มหิทฺธิกา   
          จุทฺทสมฺหิ นิปาตมฺห ิ        คาถาโย อฏวีสตีติ ฯ    
                จุทฺทสกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                 ______________________    
                เถรคาถาย โสฬสกนิปาโต   
 [๓๘๓] ๑ เอส ภิยฺโย ปสีทามิ        สตฺุวา ธมฺม มหารส    
          วิราโค เทสิโต ธมฺโม      อนุปาทาย สพฺพโส ฯ   
          พหูนิ โลเก จิตฺรานิ        อสฺมึ ปวิมณฺฑเล ๓   
#๑ ม. กามโกปปฺปหีนา ฯ ยุ. กามโกปปหีนา ฯ  ๒ โป. ปปฺเปยฺย ฯ  ๓ โป. ยุ.   
#ปุถุวิมณฺฑเล ฯ     
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          มเถนฺติ ม ฺเ สงฺกปฺป      สุภ ราคูปสหิต ฯ   
          รชมุหต วาเตน           ยถา เมโฆปสามเย   
          เอว สมฺมนฺติ สงฺกปฺปา      ยทา ป ฺาย ปสฺสติ ฯ    
          สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ    ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
          อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ    
          สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ     ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
          อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ    
          สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ      ยทา ป ฺาย ปสฺสติ    
          อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ    
          พุทฺธานุพุทฺโธ โย เถโร     โกณฺฑ ฺโ ติพฺพนิกฺกโม ๑   
          ปหีนชาติมรโณ            พฺรหฺมจริยสฺส เกวล ีฯ    
          โอฆปาโส ทโฬฺห ขีโล      ปพฺพโต ทุปฺปทาลิโย   
          เฉตฺวา ขีล ฺจ ปาส ฺจ      เสล เฉตฺวาน ๒ ทุพฺภิท   
          ติณฺโณ ปารงฺคโต ฌายี      มุตฺโต โส มารพนฺธนา ฯ    
          อุทฺธโต จปโล ภิกขฺุ        มิตฺเต อาคมฺม ปาปเก   
          สสีทติ มโหฆสฺมึ           อุมฺมิยา ปฏิกุชชฺิโต ฯ    
          อนุทฺธโต อจปโล          นิปโก สวุตินฺทฺริโย   
          กลฺยาณมิตฺโต เมธาวี       ทุกฺขสฺสนฺตกโร สิยา ฯ    
          กาลาปพฺพงฺคสงฺกาโส       กีโส ธมนิสณฺ ิโต ๓   
#๑ โป. ยุ. ติพฺพนิกฺขโม ฯ   ๒ โป. ม. เภตฺวาน ฯ   ๓ ยุ. ธมนิสนฺถโต ฯ     
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          มตฺต ฺ ู อนฺนปานสฺมึ        อทีนมนโส นโร   
          ผุฏโ ฑเสหิ มกเสหิ       อร ฺสฺมึ พฺรหาวเน    
          นาโค สงฺคามสีเสว        สโต ตตฺราธิวาสเย ฯ   
          นาภินนฺทามิ มรณ          นาภินนฺทามิ ชีวิต   
          กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ         นิพฺพิส ภตโก ยถา ฯ    
          นาภินนฺทามิ มรณ          นาภินนฺทามิ ชีวิต   
          กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ         สมฺปชาโน ปติสฺสโต ฯ    
          ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา       กต พุทฺธสฺส สาสน   
          โอหิโต ครุโก ภาโร       ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ    
          ยสฺส จตฺถาย ปพฺพชิโต      อคารสฺมา อนคาริย    
          โส เม อตฺโถ อนุปปฺตฺโต    ก ึเม สทฺธิวิหารินาติ ๑ ฯ   
                อ ฺาโกณฺฑ ฺโ เถโร ฯ    
 [๓๘๔] ๒ มนุสฺสภูต สมฺพุทฺธ          อตฺตทนฺต สมาหิต    
          อิริยมาน พฺรหฺมปเถ        จิตฺตสฺสูปสเม รต   
          ย มนสฺุสา นมสฺสนฺติ        สพฺพธมฺมาน ปารคุ   
          เทวาป น นมสฺสนฺติ        อิติ เม อรหโต สุต    
          สพฺพสโยชนาตีต           วนา นิพฺพานมาคต   
          กาเมหิ เนกฺขมฺมรต        มุตฺต เสลาว ก ฺจน    
          ส เว อจฺจรุจิ ๒ นาโค    หิมวาว ฺเ สิลุจฺจเย    
#๑ ยุ. สนฺทวิหาเรนาติ ฯ   ๒ ยุ. อจฺจนฺตรุจี ฯ     
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          สพฺเพส นาคนามาน        สจฺจนาโม อนุตฺตโร   
          นาค โว กิตฺตยิสฺสามิ       น หิ อาคุ กโรติ โส ฯ   
          โสรจฺจ อวิหึสา จ         ปาทา นาคสฺส เต ทุเว ฯ    
          สติ จ สมฺปช ฺ ฺจ         จรณา นาคสฺส เต ๑ ปเร ฯ    
          สทฺธาหตฺโถ มหานาโค      อุเปกฺขาเสตทนฺตวา ฯ    
          สติ คีวา สิโร ป ฺา       วีมสา ธมฺมจินฺตนา   
          ธมฺมกจฺุฉิสมาวาโส ๒      วิเวโก ตสฺส วาลธิ ฯ    
          โส ฌายี อสฺสาสรโต       อชฺฌตฺต สุสมาหิโต   
          คจฺฉ สมาหิโต นาโค        ิโต นาโค สมาหิโต   
          สย สมาหิโต นาโค        นิสินโฺนป สมาหิโต   
          สพฺพตฺถ สวุโต นาโค       เอสา นาคสฺส สมฺปทา ฯ   
          ภุ ฺชติ อนวชฺชานิ          สาวชฺชานิ น ภุ ฺชติ   
          ฆาส อจฺฉาทน ลทฺธา       สนฺนธิึ ปริวชชฺย    
          สโยชน อณณ ถูล           สพฺพ เฉตฺวาน พนฺธน    
          เยน เยเนว คจฺฉติ        อนเปกฺโขว คจฺฉติ ฯ   
          ยถาป อุทเก ชาต         ปุณฺฑรีก ปวฑฺฒติ   
          โนปลปิฺปติ โตเยน         สุจิคนฺธ มโนรม    
          ตเถว จ โลเก ชาโต      พุทฺโธ โลเก วิหรติ   
          โนปลปิฺปติ โลเกน         โตเยน ปทุม ยถา ฯ   
          มหาคฺคินิ ๓ ปชชฺลโิต      อนาหาโรปสมฺมติ    
#๑ ตฺยาปเรติป ฯ   ๒ ธมมฺกุจฺฉิสมาตโปติป ฯ   ๓ ยุ. มหาคินิ ฯ     
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          องฺคาเรสุ จ สนฺเตสุ       นิพฺพุโตติ ปวุจฺจติ ฯ    
          อตฺถสฺสาย วิ ฺาปนี        อุปมา วิ ฺ ูหิ เทสิตา    
          วิ ฺ ิสฺสนฺติ มหานาคา       นาค นาเคน เทสิต ฯ    
          วีตราโค วีตโทโส         วีตโมโห อนาสโว   
          สรรี วิชห นาโค          ปรินิพฺพิสฺสตฺยนาสโวติ ฯ   
                    อุทายี เถโร ฯ    
                    ตตฺรุทฺทาน ภวติ   
          โกณฺฑ ฺโ จ อุทายี จ      เถรา เทฺว เต มหิทฺธิกา   
          โสฬสมฺหิ นิปาตมฺหิ         คาถาโย เทฺว จ ตึส จาติ ฯ    
                โสฬสกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                  _________________   
                 เถรคาถาย วีสตินิปาโต    
 [๓๘๕] ๑ ย ฺตฺถ วา ธนตฺถ วา      เย หนาม มย ปุเร    
          อวเสส ภย โหติ          เวธนฺติ วิลปนฺติ จ ฯ    
          ตสฺส เต นตฺถิ ภีตตฺต       ภิยโฺย วณฺโณ ปสีทติ    
          กสฺมา น ปริเทเวสิ        เอวรูเป มหพฺภเย ฯ   
          นตฺถ ิเจตสิก ทุกฺข         อนเปกฺขสฺส คามณิ    
          อติกฺกนฺตา ภยา สพฺเพ      ขีณสโยชนสฺส เว ฯ    
          ขีณาย ภวเนตฺติยา         ทฏิเ ธมฺเม ยถาตถา ๑    
#๑ โป. ม. ยุ. ยถาตเถ ฯ    
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          น ภย มรเณ โหติ         ภารนิกฺเขปเน ยถา ฯ   
          สุจิณฺณ พฺรหฺมจริย เม       มคฺโค จาป สุภาวิโต    
          มรเณ เม ภย นตฺถิ        โรคานมิว สงฺขเย ฯ   
          สุจิณฺณ พฺรหฺมจริย เม       มคฺโค จาป สุภาวิโต    
          นิรสฺสาทา ภวา ทิฏา      วิส ปตฺวาน ฉฑฺฑิต ฯ   
          ปารคู อนุปาทาโน         กตกิจฺโจ อนาสโว    
          ตุฏโ อายุกฺขยา โหติ      มุตฺโต อาฆาตนา ยถา ฯ    
          อุตฺตม ธมฺมต ปตฺโต        สพฺพโลเก อนตฺถโิก    
          อาทิตฺตาว ฆรา มุตฺโต      มรณสฺมึ น โสจติ ฯ    
          ยทตฺถ ิสงฺขต กิ ฺจิ         ภโว จ ยตฺถ ลพฺภติ   
          สพฺพ อนิสฺสร เอต         อิท ๑ วุตฺต มเหสินา ฯ   
          โย ต ตถา ปชานาติ       ยถา พุทฺเธน เทสิต   
          น คณฺหาติ ภว กิ ฺจิ        สุตตฺตว อโยคุฬ ฯ   
          น เม โหติ อโหสินฺติ       ภวิสฺสนฺติ น โหติ เม   
          สงฺขารา วิภวิสฺสนฺติ        ตตฺถ กา ปริเทวนา ฯ   
          สุทฺธ ธมฺมสมุปฺปาท         สุทฺธ สงฺขารสนฺตตึ   
          ปสฺสนฺตสฺส ยถาภูต         น ภย โหติ คามณิ ฯ    
          ติณกฏสม โลก           ยทา ป ฺาย ปสฺสติ    
          มมตฺต โส อสวินฺท         นตฺถ ิเมติ น โสจติ ฯ   
          อุกฺกณฺามิ สรีเรน         ภเวนมฺหิ อนตฺถโิก   
#๑ โป. ม. ยุ. อิติ ฯ    
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          โสย ภิชฺชิสฺสติ กาโย       อ ฺโ จ น ภวิสฺสติ ฯ   
          ย โว กิจฺจ สรีเรน        ต กโรถ ยทิจฺฉถ   
          น เม ตปฺปจฺจยา ตตฺถ      โทโส เปม จ เหหิติ ฯ    
          ตสฺส ต วจน สุตฺวา        อพฺภูต โลมหสน    
          สตฺถานิ นิกฺขิปตฺวาน        มาณวา เอตทพฺรวว ฯ   
          ก ึภทนฺเต กริตฺวาน        โก วา อาจริโย ตว   
          กสฺส สาสนมาคมฺม         ลพฺภเต ต อโสกตา ฯ   
          สพฺพ ฺ ู สพฺพทสฺสาวี        ชโิน อาจริโย มม    
          มหาการุณิโก สตฺถา        สพฺพโลกติกิจฺฉโก ฯ    
          เตนาย เทสิโต ธมฺโม      ขยคามี อนุตฺตโร   
          ตสฺส สาสนมาคมฺม         ลพฺภเต ต อโสกตา ฯ   
                 สตฺุวาน โจรา อิสิโน สุภาสิต    
                 นกิฺขิปฺป สตฺถานิ จ อาวุธานิ จ    
                 ตมฺหา จ กมฺมา วิรมึสุ เอเก    
                 เอเก จ ปพฺพชฺชมโรจยึสุ ฯ    
                 เต ปพฺพชิตฺวา สุคตสฺส สาสเน   
                 ภาเวตฺวา โพชฺฌงฺคพลานิ ปณฺฑิตา    
                 อุทคฺคจิตฺตา สุมนา กตินฺทฺริยา    
                 ผุสึสุ นิพฺพานปท อสงฺขตนฺติ ฯ    
                   อธิมุตฺโต เถโร ฯ     
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 [๓๘๖] ๒ สมณสฺส อหู จินฺตา         ปาราสริยสฺส ๑ ภิกฺขุโน    
          เอกกสฺส นิสินฺนสสฺ         ปวิวิตฺตสฺส ฌายิโน    
          กิมานุปุพฺพ ปุริโส          กึ วตฺต กึ สมาจาร ๒    
          อตฺตโน กิจฺจการิสฺส        น จ กิ ฺจิ วิเหเย ฯ    
          อินฺทฺรยิานิ มนุสฺสาน        หิตาย อหิตาย จ   
          อรกฺขิตานิ อหิตาย         รกฺขิตานิ หิตาย จ ฯ    
          อินฺทฺรยิาเนว สารกฺข       อินฺทฺรยิานิ จ โคปย   
          อตฺตโน กิจฺจการิสฺส        น จ กิ ฺจิ วิเหเย ฯ    
          จกฺขุนฺทฺริย ฺจ รูเปสุ        คจฺฉนฺต อนิวารย    
          อนาทีนวทสฺสาวี           โส ทุกขฺา น หิ มุจฺจติ ฯ    
          โสตินทฺฺริย ฺจ ๓ สทฺเทสุ    คจฺฉนฺต อนิวารย   
          อนาทีนวทสฺสาวี           โส ทุกขฺา น หิ มุจฺจติ ฯ    
          อนิสฺสรณทสฺสาวี           คนฺเธ เจ ปฏิเสวติ    
          น โส มุจฺจติ ทุกฺขมฺหา      คนฺเธสุ อธิมุจฺฉิโต ฯ    
          อมฺพิลมธุรคฺค ฺจ           ติตฺตกคฺคมนุสฺสร   
          รสตณฺหาย คธิโต          หทย นาวพุชฺฌติ ฯ    
          สุภานยปฺปฏิกูลานิ          โผฏพฺพานิ อนุสฺสร    
          รตฺโต ราคาธิกรณ         วิวิธ วินฺทเต ทุกฺข ๔ ฯ    
          มน ฺเจเตหิ ธมฺเมหิ        โย น สกฺโกติ รกฺขิตุ   
#๑ ยุ. ปาราปริยสฺส ฯ   ๒ โป. ยุ. สมาจร ฯ   ๓ โป. ม. เจ ฯ   ๔ ม. ย.ุ ทุข ฯ     
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          ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ        สพฺพโสเตหิ ป ฺจหิ ฯ    
          ปุพฺพโลหิตสมฺปุณฺณ          พหุสฺส กุณปสฺส จ    
          นรวีรกต วคฺคุ            สมุคฺคมิว จิตฺติต ฯ   
          กฏก มธุรสฺสาท           ปยนิพนฺธน ทุกฺข ๑   
          ขุรว มธุนาลิตฺต           อุลฺลิตฺต นาวพุชฺฌติ ฯ    
          อิตฺถิรูเป อิตฺถิรเส         โผฏพฺเพปจ อิตฺถิยา   
          อิตฺถิคนฺเธสุ สารตฺโต       วิวิธ วินฺทเต ทุกฺข ๑ ฯ   
          อิตฺถิโสตานิ สพฺพานิ        สนฺทนฺติ ป ฺจป ฺจสุ    
          เตสมาวรณ กาตุ          โย สกฺโกติ วิริยวา ฯ   
          โส อตฺถวา โส ธมฺมฏโ    โส ทกฺโข โส วิจกฺขโณ    
          กเรยฺย รมมาโน หิ        กิจฺจ ธมฺมตฺถสหิต ฯ   
          อโถ สทีติ ส ฺ ุตฺต         วชฺเช กจฺิจ นิรตฺถก    
          น ต กจฺิจนฺติ ม ฺ ิตฺวา      อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ ฯ   
          ย ฺจ อตฺเถน ส ฺ ุตฺต       ยา จ ธมฺมคตา รติ   
          ต สมาทาย วตฺเตถ        สา หิ เว อุตฺตมา รติ ฯ   
          อุจฺจาวเจหุปาเยหิ         ปเรสมภิชิคีสาติ    
                 หนฺตฺวา วธิตฺวา อถ โสจยิตฺวา    
                 อาโลปติ สาหสา โย ปเรส ฯ    
          ตจฺฉนฺโต อาณิยา อาณึ      นิหนฺติ พลวา ยถา   
#๑ ม. ย.ุ ทุข ฯ    
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          อินฺทฺรยิานินฺทฺริเยเหว       นิหนฺติ กุสลา ตถา ฯ    
          สทฺธ วิริย สมาธิ ฺจ        สติป ฺ ฺจ ภาวย    
          ป ฺจ ป ฺจหิ หนฺตฺวาน       อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ ฯ    
          โส อตฺถวา โส ธมฺมฏโ    กตฺวา วากฺยานุสาสนึ   
          สพฺเพน สพฺพ พุทฺธสฺส       โส นโร สุขเมธตีติ ฯ    
                ปาราสริโย ๑ เถโร ฯ    
 [๓๘๗] ๓ จิรรตฺต วตาตาป          ธมฺม อนุวิจินฺตย   
          สม จิตฺตสฺส นาลตฺถ        ปุจฺฉ สมณพฺราหฺมเณ ฯ    
          โก โส ปารคโต ๒ โลเก  โก ปตฺโต อมโตคธ   
          กสฺส ธมฺม ปฏิจฺฉามิ        ปรมตฺถวิชานน ฯ    
          อนฺโตวงฺกคโต อาสึ        มจฺโฉว ฆสมามิส   
          พทฺโธ มหินฺทปาเสน        เวปจิตฺยาสุโร ยถา ฯ   
          อ ฺฉามิ น น มุ ฺจามิ       อสฺมา โสกปริทฺทวา    
          โก เม พนฺธ มุ ฺจ โลเก    สมโฺพธึ เวทยิสฺสติ ฯ    
          สมณ พฺราหฺมณ วา ก       อาทิสนฺต ปภงฺคุณ    
          กสฺส ธมฺม ปฏิจฺฉามิ        ชรามจฺจุปวาหน ฯ   
          วิจิกิจฺฉากงฺขาคธิต ๓      สารมฺภพลส ฺ ุต   
          โกธปฺปตฺตมนตฺถทฺธ         อภิชปฺปปทารณ ฯ   
          ตณฺหาธนุสมุฏาน          เทฺว จ ปนฺนรสายุต    
#๑ ยุ. ปาราปริโย ฯ     ๒ ม. ย.ุ ปารงฺคโต ฯ   ๓ ม. วิจิกิจฺฉากงฺขาคนฺถิต ฯ   
#ยุ. ...คถิต ฯ     
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          ปสฺส โอรสิก พาล         เภตฺวาน ยทิ ติฏติ ฯ    
          อนุทิฏ ีน อปฺปหาน         สงฺกปฺปสรเตชิต   
          เตน วิทฺโธ ปเวธามิ       ปตฺตว มาลุเตริต ฯ   
          อชฌฺตฺต เม สมุฏาย       ขิปฺป ปจฺเจติ ๑ ปาปก   
          ฉผสฺสายตนี กาโย         ยตฺถ สรติ สพฺพทา ฯ   
          ต น ปสฺสามิ เตกิจฺฉ       โย เม ต สลฺลมุทฺธเร   
          นานารชฺเชน สตฺเถน       นา ฺเน วิจิกิจฺฉิต ฯ   
          โก เม อสตฺโถ อวโณ      สลลฺมพฺภนฺตราปสฺสย   
          อหึส สพฺพคตฺตานิ          ลลลฺ เม อุทฺธริสฺสติ ฯ   
          ธมฺมปปฺติ หิ โส เสฏโ     วิสโทสปวาหโก    
          คมฺภีเร ปติตสฺส เม        ถล ปาณิว ทสฺสเย ฯ   
          รหเทหมสฺมิ โอคาโฬฺห      อหาริยรชมนฺติเก   
          มายาอุสฺสุยฺยสารมฺภ        ถีนมทิฺธมปตฺถเฏ ฯ   
          อุทฺธจฺจเมฆถนิต           สโยชนวลาหก    
          วาหา วหนฺติ กุทฺทิฏ ึ       สงฺกปฺปา ราคนิสฺสิตา ฯ    
          สวนฺติ สพฺพธี โสตา        ลตา อุพฺภิชฺช ติฏติ    
          เต โสเต โก นิวาเรยฺย    ต ลต โก หิ เฉจฺฉติ ฯ   
          เวล กโรถ ภทนฺเต        โสตาน สนฺนิวารณ    
          มา เต มโนมโย โสโต     รุกฺขว สหสา ลุเว ฯ    
#๑ ม. ย.ุ ปจฺจติ มามก ฯ    
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          เอว เม ภยชาตสฺส        อปารา ปารเมสโต   
          ตาโณ ป ฺาวุโธ สตฺถา     อิสสิงฺฆนิเสวิโต ฯ    
          โสปาณ สุกต สุทฺธ         ธมฺมสารมย ทฬฺห   
          ปาทาสิ วุยฺหมานสฺส        มา ภายีติ จ มพฺรวี ฯ   
          สติปฏานปาสาท          อารุยฺห ปจฺจเวกฺขิส    
          ยนฺต ปุพฺเพ อม ฺ ิสฺส       สกกฺายาภิรต ปช ฯ   
          ยทา จ มคฺคมทฺทกฺขึ        นาวาย อภิรูหน   
          อนธิฏาย อตฺตาน         ติตฺถมททฺกฺขิมุตฺตม ฯ   
          สลฺล อตฺตสมุฏาน         ภวเนตฺติปภาวิต    
          เอเตส อปฺปวตฺตาย        เทเสสิ มคฺคมุตฺตม ฯ    
          ทีฆรตฺตานุสยิต            จิรรตฺตปติฏ ิต    
          พุทฺโธ เม ปานุที คนฺธ      วิสโทสปวาหโนติ ฯ   
                 เตลุกานิ ๑ เถโร ฯ    
 [๓๘๘] ๔ ปสฺส จิตฺตกต พิมฺพ         อรุกาย สมุสฺสติ   
          อาตุร พหุสงฺกปฺป          ยสฺส นตฺถิ ธุว  ิติ ฯ   
          ปสฺส จิตฺตกต รูป          มณินา กุณฺฑเลน จ   
          อฏ ิตเจน ๒ โอนทฺธ      สห วตฺเถหิ โสภติ ฯ   
          อลตฺตกกตา ปาทา         มุข จุณฺณกมกฺขิต    
          อล พาลสฺส โมหาย        โน จ ปารคเวสิโน ฯ    
#๑ ย. เตลกานิ ฯ       ๒ ม. อฏ ึ ตเจน ฯ     
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          อฏปทกตา เกสา         เนตฺตา อ ฺชนมกฺขิตา   
          อล พาลสฺส โมหาย        โน จ ปารคเวสิโน ฯ    
          อ ฺชนีว นวา จิตฺตา        ปูติกาโย อลงฺกโต   
          อล พาลสฺส โมหาย        โน จ ปารคเวสิโน ฯ    
          โอทหิ มิคโว ปาส         นาสาทา วากุร มิโค    
          ภุตฺวา นิวาป คจฺฉาม       กนฺทนเฺต มิคพนฺธเก ฯ    
          ฉินฺนา ปาสา มิควสฺส       นาสาทา วากุร มิโค   
          ภุตฺวา นิวาป คจฺฉาม       โสจนฺเต มิคลุทฺทเก ฯ    
                 ปสฺสามิ โลเก สธเน มนุสฺเส   
                 ลทฺธาน วิตฺต น ททนฺติ โมหา ฯ   
                 ลทฺธา ธน สนนฺิจย กโรนฺติ    
                 ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ ฯ    
                 ราชา ปสยฺหปฺปวึ วิเชตฺวา   
                 สสาครนฺต มหิมาวสนฺโต   
                 โอร สมุทฺทสสฺ อติตฺตรูโป   
                 ปาร สมุทฺทสฺสป ปตฺถเยถ ฯ    
                 ราชา จ อ ฺเ จ พหู มนุสสฺา    
                 อวีตตณฺหา มรณ อุเปนฺติ   
                 อูนาว หุตฺวาน ชหนฺติ เทหฎ    
                 กาเมหิ โลกมหฺ ิน หตฺถ ิติตฺติ ฯ     
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                 กนฺทนฺตี น าตี ปกิริย เกเส    
                 อโห วตา โน อมราติ จาหุ    
                 วตฺเถน น ปารตุ นีหริตฺวา    
                 จิต สโมธาย ตโต ทหนฺติ ฯ    
                 โส ฑยฺหติ สูเลหิ ตุชชฺมาโน    
                 เอเกน วตฺเถน ปหาย โภเค    
                 น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา   
                 าตี จ มิตฺตา อถ วา สหายา ฯ   
                 ทายาทกา ตสฺส ธน หรนฺติ   
                 สตฺโต ปน คจฺฉติ เยน กมฺม   
                 น มิยฺยมาน ธนมเนฺวติ กิ ฺจิ    
                 ปตฺุตา จ ทารา จ ธน ฺจ รฏ ฯ   
                 น ทีฆมายุ ลภเต ธเนน   
                 น จาป วิตฺเตน ชร วิหนฺติ    
                 อปฺป ฺหิ น ชวิีตมาหุ ธีรา    
                 อสสฺสต วิปฺปริณามธมฺม ฯ   
                 อทฺธา ๑ ทลิททฺา จ ผุสนฺติ ผสฺส    
                 พาโล จ ธีโร จ ตเถว ผุฏโ   
                 พาโล หิ พาลฺยา วธิโตว เสติ    
#๑ อฑฺฒาติป ฯ    
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                 ธโีร จ น เวธติ ผสฺสผุฏโ ฯ   
                 ตสฺมา หิ ป ฺาว ธเนน เสยฺโย   
                 ยาย โวสานมิธาธิคจฺฉติ   
                 อโพฺยสิตตฺตา หิ ภวาภเวสุ    
                 ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ โมหา ฯ   
                 อุเปติ คพฺภ ฺจ ปร ฺจ โลก   
                 สสารมาปชฺช ปรมฺปราย    
                 ตสฺสปฺปป ฺโ อภิสทฺทหนฺโต   
                 อุเปติ คพฺภ ฺจ ปร ฺจ โลก ฯ   
                 โจโร ยถา สนธฺิมุเข คหีโต    
                 สกมฺมุนา ห ฺติ ปาปธมฺโม    
                 เอว ปชา เปจฺจ ปรมฺหิ โลเก    
                 สกมฺมุนา ห ฺติ ปาปธมฺโม ฯ    
                 กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา   
                 วิรูปรูเปน มเถนฺติ จิตฺต   
                 อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา    
                 ตสฺมา อห ปพฺพชิโตมฺหิ ราช ฯ    
                 ทมุปฺผลานีว ปตนฺติ มาณวา    
                 ทหรา จ วุฑฺฒา จ สรีรเภทา     
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                 เอตมฺป ทิสฺวา ปพฺพชิโตมฺหิ ราช   
                 อปณฺณก สาม ฺเมว เสยฺโย ฯ    
          สทฺธายาห ปพฺพชิโต        อุเปโต ชินสาสเน    
          อวชชฺา มยฺห ปพฺพชฺชา      อนโณ ภุ ฺชามิ โภชน ฯ   
          กาเม อาทิตฺตโต ทิสฺวา     ชาตรปูานิ สตฺถโต   
          คพฺเภ โวกฺกนฺติโต ทุกฺข     นริเยสุ มหพฺภย ฯ   
          เอตมาทีนว ทิสฺวา         สเวค อลภึ ตทา    
          โสห วิทฺโธ ตทา สนฺโต     สมปฺตฺโต อาสวกฺขย ฯ   
          ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา       กต พุทฺธสฺส สาสน   
          โอหิโต ครุโก ภาโร       ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ    
          ยสฺส จตฺถาย ปพฺพชิโต      อคารสฺมา อนคาริย    
          โส เม อตฺโถ อนุปปฺตฺโต    สพฺพสโยชนกฺขโยติ ฯ    
                   รฏปาโล เถโร ฯ   
 [๓๘๙] ๕ รปู ทิสฺวา สติ มุฏา       ปยนิมิตฺต มนสิกโรโต   
          สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา รูปสมฺภวา    
          อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
          เอวมาจินโต ทุกฺข         อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          สทฺท สุตฺวา สติ มุฏา      ปยนมิิตฺต มนสิกโรโต   
          สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ ฯ     
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          ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา สทฺทสมฺภวา   
          อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
          เอวมาจินโต ทุกฺข         อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          คนฺธ ฆตฺวา สติ มุฏา      ปยนมิิตฺต มนสิกโรโต    
          สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา คนฺธสมฺภวา   
          อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
          เอวมาจินโต ทุกฺข         อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          รส โภตฺวา สติ มุฏา      ปยนิมตฺิต มนสิกโรโต   
          สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา รสสมฺภวา   
          อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
          เอวมาจินโต ทุกฺข         อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          ผสฺส ผุสฺส สติ มุฏา       ปยนมิิตฺต มนสิกโรโต   
          สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา ผสฺสสมฺภวา   
          อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
          เอวมาจินโต ทุกฺข         อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          ธมฺม ตฺวา สติ มุฏา      ปยนมิิตฺต มนสิกโรโต    
          สารตฺตจิตฺโต เวเทติ       ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ ฯ     
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          ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา       อเนกา ธมฺมสมฺภวา   
          อภิชฺฌา จ วิเหสา จ       จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
          เอวมาจินโต ทุกฺข         อารา นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          น โส รชฺชติ รูเปสุ        รูป ทิสฺวา ปติสฺสโต   
          วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌส ๑ ติฏติ ฯ   
          ยถาสฺส ปสฺสโต รปู        เสวโต วาป เวทน   
          ขิยฺยติ โนปจิยฺยติ          เอว โส จรตี สโต   
          เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          น โส รชฺชติ สทฺเทสุ       สทฺท สุตฺวา ปติสฺสโต    
          วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ยถาสฺส สุณโต สททฺ        เสวโต วาป เวทน   
          ขิยฺยติ โนปจิยฺยติ          เอว โส จรตี สโต   
          เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          น โส รชฺชติ คนฺเธสุ       คนฺธ ฆตฺวา ปติสฺสโต   
          วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ยถาสฺส ฆายโต คนฺธ       เสวโต วาป เวทน    
          ขิยฺยติ โนปจิยฺยติ          เอว โส จรตี สโต   
          เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
#๑ ยุ. นชฺโฌส ฯเปฯ ฯ    
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          น โส รชฺชติ รเสสุ        รส โภตฺวา ปติสฺสโต   
          วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ยถาสฺส สายโต รส        เสวโต วาป เวทน   
          ขิยฺยติ โนปจิยฺยติ          เอว โส จรตี สโต   
          เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          น โส รชฺชติ ผสฺเสสุ       ผสฺส ผุสฺส ปติสฺสโต   
          วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ยถาสฺส ผุสโต ผสสฺ        เสวโต วาป เวทน   
          ขิยฺยติ โนปจิยฺยติ          เอว โส จรตี สโต   
          เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
          น โส รชฺชติ ธมฺเมสุ       ธมฺม ตฺวา ปติสฺสโต   
          วิรตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ นาชฺโฌส ติฏติ ฯ    
          ยถาสฺส วิชานโต ธมฺม      เสวโต วาป เวทน   
          ขิยฺยติ โนปจิยฺยติ          เอว โส จรตี สโต   
          เอว อปจินโต ทุกฺข        สนฺติเก นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ   
                 มาลุงฺกยปุตฺโต เถโร ฯ   
 [๓๙๐] ๖ ปริปุณฺณกาโย สุรุจิ         สชุาโต จารุทสฺสโน    
          สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา        สุสกฺุกทาโสิ วิริยวา ฯ    
          นรสฺส หิ สุชาตสฺส         เย ภวนติฺ วิย ฺชนา    
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          สพฺเพ เต ตว กายสฺมึ      มหาปุรสิลกฺขณา ฯ    
          ปสนนฺเนตฺโต สุมุโข        พฺรหา อุชุ ปตาปวา    
          มชฺเฌ สมณสงฺฆสฺส         อาทิจฺโจว วิโรจสิ ฯ   
          กลฺยาณทสฺสโน ภิกฺขุ        ก ฺจนสนฺนิภตฺตโจ    
          ก ึเต สมณภาเวน         เอว อุตฺตมวณฺณิโน ฯ    
          ราชา อรหสิ ภวิตุ         จกฺกวตฺติ รเถสโภ    
          จาตุรนฺโต วิชิตาวี         ชมฺพุสณฺฑสฺส อิสฺสโร ฯ    
          ขตฺติยา โภชราชาโน       อนุยนฺตา ภวนฺติ เต   
          ราชาภิราชา มนุชินโฺท      รชชฺ กาเรหิ โคตม ฯ    
          ราชาหมสฺมิ เสลาติ (ภควา) ธมฺมราชา อนุตฺตโร   
          ธมฺเมน จกฺก วตฺเตมิ       จกฺก อปฺปฏิวตฺติย ฯ   
 สมพฺุทฺโธ ปฏิชานาสิ (อิติ เสโล พฺราหฺมโณ) ธมฺมราชา อนุตฺตโร    
          ธมฺเมน จกฺก วตฺเตมิ       อิติ ภาสสิ โคตม ฯ   
          โก น ุเสนาปติ โภโต      สาวโก สตฺถุรนฺวโย    
          โก อิม อนุวตฺเตติ         ธมฺมจกฺก ปวตฺติต ฯ    
          มยา ปวตฺติต จกฺก (เสลาติ ภควา) ธมฺมจกฺกมนุตฺตร    
          สารีปตฺุโตนุวตฺเตติ         อนุชาโต ตถาคต ฯ   
          อภิ ฺเยฺย อภิ ฺาต        ภาเวตพฺพ ฺจ ภาวิต    
          ปหาตพฺพ ปหีน เม         ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ ฯ     
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          วินยสสฺุ มยิ กงฺข          อธิมุจฺจสฺสุ พฺราหฺมณ    
          ทลฺุลภ ทสฺสน โหติ         สมฺพุทฺธาน อภิณฺหโส ฯ   
          เยส เว ทุลลฺโภ โลเก     ปาตุภาโว อภิณฺหโส   
          โสห พฺราหฺมณ พุทฺโธสฺมิ     สลฺลกตฺโต อนุตฺตโร ฯ   
          พฺรหฺมภูโต อติตุโล         มารเสนปฺปมทฺทโน   
          สพฺพามิตฺเต วสีกตฺวา       โมทามิ อกุโตภโย ฯ   
          อิท โภนฺโต นิสาเมถ       ยถา ภาสติ จกฺขุมา    
          สลฺลกตฺโต มหาวีโร        สโีหว นทตี วเน ฯ    
          พฺรหฺมภูต อติตุล           มารเสนปฺปมทฺทน   
          โก ทสิฺวา นปฺปสีเทยฺย      อป กณฺหาภิชาติโก ฯ   
          โย ม อิจฺฉติ อเนฺวตุ       โย วา นิจฺฉติ คจฺฉตุ   
          อิธาห ปพฺพชิสฺสามิ         วรป ฺสฺส สนฺติเก ฯ    
          เอต ฺเจ รุจฺจตี โภโต      สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน   
          มยมฺป ปพฺพชิสฺสาม         วรป ฺสฺส สนฺติเก ฯ   
          พฺราหฺมณา ติสตา อิเม      ยาจนฺติ ป ฺชลีกตา    
          พฺรหฺมจริย จริสฺสาม        ภควา ตว สนฺติเก ฯ    
          สฺวากขฺาต พฺรหฺมจริย (เสลาติ ภควา) สนฺทิฏ ิกมกาลิก   
          ยตฺถ อโมฆา ปพฺพชฺชา      อปฺปมตฺตสฺส สิกฺขโต ฯ   
          ยนฺต สรณมาคมฺม          อิโต อฏมิ ๑ จกฺขุม   
          สตฺตรตฺเตน ภควา         ทนฺตมฺห ตว สาสเน ฯ   
#๑ ม. อฏเม ฯ    
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          ตุว พุทฺโธ ตุว สตฺถา       ตุว มาราภิภู มุนิ    
          ตุว อนุสเย เฉตฺวา        ติณฺโณ ตาเรสิม ปช ฯ    
          อุปธี เต สมติกฺกนฺตา       อาสวา เต ปทาลิตา    
          สีโหว อนุปาทาโน         ปหีนภยเภรโว ฯ    
          ภิกฺขโว ติสตา อิเม        ติฏนฺตี ป ฺชลีกตา    
          ปาเท วีร ปสาเรหิ        นาคา วนฺทนฺตุ สตฺถุโนติ ฯ    
                    เสโล เถโร ฯ    
 [๓๙๑] ๗ ยา ต เม หตฺถิคีวาย        สขุุมา วตฺถา ปธาริตา    
          สาลีน โอทโน ภุตฺโต        สุจิมสูปเสจโน ฯ    
          โสชฺช ภทฺโท สาตติโก       อุ ฺฉาปตฺตาคเต รโต   
          ฌายติ อนุปาทาโน          ปุตฺโต โคธาย ภทฺทิโย ฯ    
          ปสุกูล ีสาตติโก            อุ ฺฉาปตฺตาคเต รโต   
          ฌายติ อนุปาทาโน          ปุตฺโต โคธาย ภทฺทิโย ฯ    
          ปณฺฑปาตี สาตติโก          .................   
          เตจีวรี สาตติโก           .................    
          สปทานจารี สาตติโก        .................   
          เอกาสนี สาตติโก          .................   
          ปตฺตปณฺฑี สาตติโก          .................    
          ขลุปจฺฉาภตฺตี สาตติโก       .................    
          อาร ฺ ิโก สาตติโก         .................     
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          รกฺุขมูลิโก สาตติโก        .................   
          อพฺโภกาสี สาตติโก        .................   
          โสสานิโก สาตติโก        .................    
          ยถาสนฺถติโก สาตติโก      .................   
          เนสชชฺิโก สาตติโก        .................   
          อปฺปจฺโฉ สาตติโก         .................    
          สนฺตุฏโ สาตติโก         .................    
          ปวิวิตฺโต สาตติโก         .................    
          อสสฏโ สาตติโก         .................   
          อารทฺธวิริโย สาตติโก      อุ ฺฉาปตฺตาคเต รโต   
          ฌายติ อนุปาทาโน         ปุตฺโต โคธาย ภทฺทิโย ฯ   
          หิตฺวา สตปล กส          โสวณฺณ สตราชิก    
          อคฺคหึ มตฺติกาปตฺต         อิท ทุติยาภิเสจน ฯ   
          อุจฺเจ มณฺฑลิปากาเร       ทฬฺหมฏฏาลโกฏเก    
          รกฺขิโต ขคฺคหตฺเถหิ        อุตฺตส วิหรึ ปุเร ฯ    
          โสชฺช ภทฺโท อนุตฺราสี      ปหนีภยเภรโว   
          ฌายติ วนโมคยฺห          ปุตฺโต โคธาย ภทฺทิโย ฯ   
          สลีกฺขนฺเธ ปติฏาย        สตึ ป ฺ ฺจ ภาวย   
          ปาปุณึ อนุปุพฺเพน          สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ ฯ    
              ภทฺทิโย กาลโิคธาย ปุตฺโต เถโร ฯ     
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         [๓๙๒] ๘ คจฺฉ วเทสิ สมณ  ิโตมฺหิ    
                 มม ฺจ พฺรูสิ  ิตมฏ ิโตติ   
                 ปจฺุฉามิ ต สมณ เอตมตฺถ    
                 กสฺมา  ิโต ตฺว อหมฏ ิโตมฺหิ ฯ   
                  ิโต อห องฺคุลิมาล สพฺพทา    
                 สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ    
                 ตุว ฺจ ปาเณสุ อส ฺโตสิ   
                 ตสฺมา  ิโตห ตุวมฏ ิโตสิ ฯ   
                 จิรสฺส วต เม มหิโต มเหสิ   
                 มหาวน สมโณ ปจฺจุปาทิ   
                 โสห จชิสฺสามิ สหสฺสปาป    
                 สตฺุวาน คาถ ตว ธมฺมยุตฺต ฯ    
                 อิจฺเจว โจโร อสิมาวุธ ฺจ    
                 โสพฺเภ ปปาเต นรเก อนฺวกาสิ    
                 อวนฺทิ โจโร สุคตสฺส ปาเท    
                 ตตฺเถว ปพฺพชฺชมยาจิ พุทฺธ ฯ    
                 พุทฺโธ จ โข การุณิโก มเหสิ    
                 โย สตฺถา โลกสฺส สเทวกสฺส    
                 ตเมหิ ภิกฺขูติ ตทา อโวจ   
                 เอเสว ตสฺส อหุ ภิกฺขุภาโว ฯ    
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         โย จ ปพฺุเพ ปมชฺชิตฺวา ๑  ปจฺฉา โส นปฺปมชชฺติ    
         โสม โลก ปภาเสติ        อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา ฯ    
         ยสฺส ปาป กต กมฺม        กุสเลน ปถียติ   
         โสม โลก ปภาเสติ        อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา ฯ    
         โย หเว ทหโร ภิกฺขุ       ยุ ฺชตี พุทฺธสาสเน   
         โสม โลก ปภาเสติ        อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา ฯ    
                 ทสิา หิ เม ธมมฺกถ สุณนฺตุ    
                 ทสิา หิ เม ยุ ฺชนฺตุ พุทฺธสาสเน จ ๒    
                 ทสิา หิ เม เต มนุสฺเส ภชนฺตุ    
                 เย ธมฺมเมวาทปยนฺติ สนฺโต ฯ    
         ทิสา หิ เม ขนฺติวาทาน     อวิโรธปฺปสสิน    
         สุณนฺตุ ธมฺม กาเลน        ต ฺจ อนุวิธียนฺตุ ฯ    
         น หิ ชาตุ โส มม หึเส     อ ฺ วา ปน ก ฺจิน ๓    
         ปปฺปุยยฺ ปรม สนฺตึ         รกฺเขยฺย ตสถาวเร ฯ    
                 อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา    
                 อุสุการา นมยนฺติ เตชน    
                 ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา   
                 อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
         ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ        องฺกุเสหิ กสาหิ จ    
         อทณฺเฑน อสตฺเถน         อห ทนฺโตมฺหิ ตาทินา ฯ    
#๑ ยุ. โย ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวาน ฯ    ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   ๓ โป ม. กิ ฺจน ฯ     
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         อหึสโกติ เม นาม         หึสกสฺส ปุเร สโต   
         อชฺชาห สจฺจนาโมมฺหิ       น น หึสามิ ก ฺจิน ฯ    
         โจโร อห ปุเร อาสึ       องฺคุลิมาโลติ วิสฺสุโต   
         วุยฺหมาโน มโหเฆน        พุทฺธ สรณมาคม ฯ   
         โลหิตปาณี ปุเร อาสึ       องฺคุลิมาโลติ วิสฺสุโต    
         สรณาคมน ปสฺส           ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
         ตาทิส กมฺม กตฺวาน        พหุ ทุคฺคติคามิน    
         ผุฏโ กมฺมวิปาเกน        อนโณ ภุ ฺชามิ โภชน ฯ   
         ปมาทมนุยุ ฺชนฺติ           พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา    
         อปฺปมาท ฺจ เมธาวี        ธน เสฏว รกฺขติ ฯ   
         มา ปมาทมนุยุ ฺเชถ        มา กามรติสนฺถว    
         อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต      ปปโฺปติ ปรม สขุ ฯ   
         สฺวาคต นาปคต           เนต ทุมฺมนฺติต มม    
         สวิภตฺเตสุ ธมฺเมสุ         ย เสฏ ตทุปาคม ฯ    
         สฺวาคต นาปคต           เนต ทุมฺมนฺติต มม    
         ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
         อร ฺเ รุกฺขมูเล วา       ปพฺพเตสุ คุหาสุ วา    
         ตตฺถ ตตฺเถว อฏาสึ       อุพฺพิคฺคมนโส ตทา ฯ   
         สุข สยามิ ายามิ         สุข กปฺเปมิ ชีวิต   
         อหตฺถปาโส มารสฺส        อโห สตฺถานุกมฺปโต ฯ     
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         พฺรหฺมชจฺโจ ปุเร อาสึ      อุทิจฺโจ อุภโต อหุ ๑    
         โสชชฺ ปุตฺโต สุคตสฺส       ธมฺมราชสฺส สตฺถโุน ฯ   
         วีตตโณฺห อนาทาโน        คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต    
         อฆมูล วธิตฺวาน ๒        ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ฯ    
         ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา       กต พุทฺธสฺส สาสน    
         โอหิโต ครุโก ภาโร       ภวเนตฺติ สมูหตาติ ฯ   
                  องฺคุลิมาโล เถโร ฯ   
 [๓๙๓] ๙ ปหาย มาตาปตโร        ภคินีาติภาตโร   
         ป ฺจ กามคุเณ หิตฺวา       อนุรุทโฺธว ฌายติ ฯ    
         สเมโต นจฺจคีเตหิ         สมฺมตาฬปฺปโพธโน    
         น เตน สุทฺธิมชฺฌคมา       มารสฺส วิสเย รโต ฯ    
         เอต ฺจ สมติกฺกมฺม         รโต พุทฺธสฺส สาสเน    
         สพฺโพฆ สมติกฺกมฺม         อนุรทฺุโธว ฌายติ ฯ   
         รูปา สทฺทา รสา คนฺธา     โผฏพฺพา จ มโนรมา   
         เอเต จ สมติกฺกมฺม        อนุรุทฺโธว ฌายติ ฯ   
         ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต         เอโก อทุติโย มนุิ    
         เอสติ ปสุกูลานิ           อนุรุทโฺธ อนาสโว ฯ   
         วิจินิ ๓ อคฺคหี โธวิ       รชยี ธารยี มุนิ   
         ปสุกูลานิ มติมา           อนุรุทโฺธ อนาสโว ฯ   
#๑ ม. อหุ ฯ  ๒ ยุ. วมิตฺวาน ฯ  ๓ ม. วิจินี ฯ    
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         มหิจฺโฉ จ อสนฺตุฏโ       สสฏโ โย จ อุทฺธโต   
         ตสฺส ธมฺมา อิเม โหนฺติ     ปาปกา สงฺกิเลสิกา ฯ    
         สโต จ โหติ อปฺปจฺโฉ      สนฺตุฏโ อวิฆาตวา    
         ปวิเวกรโต วิตฺโต         นิจฺจมารทฺธวีริโย ฯ    
         ตสฺส ธมฺมา อิเม โหนฺติ     กุสลา โพธิปกฺขิกา    
         อนาสโว จ โส โหติ       อิติ วุตฺต มเหสินา ฯ    
         มม สงฺกปฺปม ฺาย         สตฺถา โลเก อนุตฺตโร    
         มโนมเยน กาเยน         อิทฺธิยา อุปสงฺกมิ ฯ    
         ยทา เม อหุ สงฺกปฺโป      ตโต อุตฺตรึ ๑ เทสยิ   
         นิปฺปป ฺจรโต พุทฺโธ        นิปฺปป ฺจมเทสยิ ฯ    
         ตสฺสาห ธมฺมม ฺาย        วิหาสึ สาสเน รโต    
         ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
         ป ฺจป ฺาส วสฺสานิ        ยโต เนสชฺชิโก อห   
         ป ฺจวีสติ วสฺสานิ          ยโต มทิฺธ สมูหต ฯ    
         นาหุ อสฺสาสปสฺสาโส        ิตจิตฺตสฺส ตาทิโน   
         อเนโช สนฺติมารพฺภ        จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต ฯ    
         อสลฺลีเนน จิตฺเตน         เวทน อชฌฺวาสยิ   
         ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน       วิโมกฺโข เจตโส อหุ ฯ   
         เอเต ปจฺฉิมกา ทานิ       มุนิโน ผสฺสป ฺจมา    
#๑ ม. ย.ุ อุตฺตริ ฯ     
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         นา ฺเ ธมฺมา ภวิสฺสนฺติ     สมฺพุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฯ   
         นตฺถิ ทานิ ปุนาวาโส       เทวกายสฺมึ ๑ ชาลนิิ    
         วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ    
                 ยสฺส มุหุตฺเตน สหสฺสธา    
                 โลโก สวิทิโต สพฺรหฺมกปโฺป    
                 วสี อิทฺธิคุเณ จุตูปปาเต    
                 กาเล ปสฺสติ เทวตา ส ภิกฺขุ ฯ    
         อนฺนภาโร ปุเร อาส ึ      ทลิทฺโท ฆาสหารโก   
         สมณ ปฏิปาเทสึ           อุปริฏ ยสสฺสิน ฯ   
         โสมฺหิ สกฺยกุเล ชาโต      อนุรุทฺโธติ ม วิทู   
         อุเปโต นจฺจคีเตหิ         สมฺมตาฬปฺปโพธโน ฯ   
         อถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ         สตฺถาร อกุโตภย    
         ตสฺมึ จิตฺต ปสาเทตฺวา      ปพฺพชึ อนคาริย ฯ    
         ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ยตฺถ เม วุสิต ปุเร    
         ตาวตึเสสุ เทเวสุ         อฏาสึ สกฺกชาติยา ฯ   
         สตฺตกฺขตฺตุ มนุสฺสินฺโท       อห รชชฺมการยึ    
         จาตุรนฺโต วิชิตาวี         ชมฺพุสณฺฑสฺส อิสฺสโร   
         อทณฺเฑน อสตฺเถน         ธมฺเมน อนุสาสยึ ฯ   
         อิโต สตฺต อิโต สตฺต       สสารานิ จตุทฺทส    
         นิวาสมภิชานิสฺส           เทวโลเก  ิโต ตทา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เทวกายสฺมิ ฯ    
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         ป ฺจงฺคิเก สมาธิมฺหิ        สนฺเต เอโกทิภาวิเต    
         ปฏิปฺปสฺสทฺธิลทฺธมหฺิ         ทิพฺพจกฺขุ วิสุชฺฌิ เม ฯ    
         จุตูปปาต ชานามิ          สตฺตาน อาคตึ คตึ   
         อิตฺถภาว ฺถาภาว         ฌาเน ป ฺจงฺคิเก  ิโต ฯ    
         ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา ฯเปฯ  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
         วชฺชีน เวฬุวคาเม         อห ชีวิตสงฺขยา   
         เหฏโต เวฬุคุมฺพสฺมึ       นิพฺพายิสฺส อนาสโวติ ฯ   
                   อนุรุทฺโธ เถโร ฯ    
 [๓๙๔] ๑๐ สมณสฺส อหู จินฺตา       ปปฺุผิตมฺหิ มหาวเน    
         เอกคฺคสฺส นิสินฺนสสฺ        ปวิวิตฺตสฺส ฌายิโน ฯ    
         อ ฺถา โลกนาถมหฺิ        ติฏนฺเต ปุริสุตฺตเม    
         อิริย อาสิ ภิกฺขูน          อ ฺถา ทานิ ทิสฺสเต ฯ   
         สีตวาตปริตฺตาน           หิริโกปนฉาทน    
         มตฺตฏ ิย อภุ ฺชึสุ          สนฺตุฏา อิตรีตเร ฯ    
         ปณีต ยทิ วา ลูข          อปฺป วา ยทิ วา พหุ    
         ยาปนตฺถ อภุ ฺชึสุ          อคิทฺธา นาธิมุจฺฉิตา ฯ    
         ชีวิตาน ปริกฺขาเร         เภสชฺเช อถ ปจฺจเย    
         น พาฬหฺ อุสฺสุกา อาสุ      ยถา เต อาสวกฺขเย ฯ    
         อร ฺเ รุกฺขมูเลสุ         กนฺทราสุ คุหาสุ จ    
         วิเวกมนุพฺรูหนฺตา          วิหึสุ ๑ ตปฺปรายนา ฯ    
#๑ โป. ม. วิหสุ ฯ    
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         นีจนิวิฏา ๑ สุภรา        มุท ูอตฺถทฺธมานสา   
         อพฺยาเสกา อมุขรา         อตฺถจินตฺาวสานุคา ฯ    
         ตโต  ปาสาทิก อาสิ        คต ภุตฺต นิเสวิต   
         สินิทฺธา เตลธาราว         อโหสิ อิริยาปโถ ฯ   
         สพฺพาสวปริกฺขีณา           มหาฌายี มหาหิตา    
         นิพฺพุตา ทานิ เต เถรา      ปริตฺตา ทานิ ตาทิสา ฯ    
         กุสลาน ฺจ ธมฺมาน          ป ฺาย จ ปริกฺขยา    
         สพฺพาการวรูเปต           ลชฺุชเต ชินสาสน ฯ    
         ปาปกาน ฺจ ธมฺมาน         กิเลสาน ฺจ โย อุตุ    
         อุปฏ ิตา วิเวกาย          เย จ สทธฺมฺมเสสกา ฯ    
         เต กิเลสา ปวฑฺฒนฺตา       อาวิสนฺติ พหุ ชน   
         กีฬนฺติ ม ฺเ พาเลหิ        อุมฺมตฺเตหิว รกฺขสา ฯ   
         กิเลเสหาภิภูตา เต         เตน เตน วิธาวิตา    
         นรา กิเลสวตฺถูสุ           สยคาเหว ๒ โฆสิเต ฯ   
         ปริจฺจชิตฺวา สทฺธมฺม         อ ฺม ฺเหิ ภณฺฑเร    
         ทิฏ ิคตานิ อเนฺวนฺตา        อิท เสยฺโยติ ม ฺเร ฯ   
         ธน ฺจ ปุตฺตภริย ฺจ          ฉฑฺฑยตฺิวาน นิคฺคตา๗    
         กฏจฺฉุภิกฺขเหตูป            อกิจฺจานิ นิเสวเร ฯ    
         อุทราวเทหก ภุตฺวา         สยนฺตุตฺตานเสยฺยกา   
         กถ วตฺเตนฺติ ๓ ปฏพุิทฺธา    ยา กถา สตฺถุครหิตา ฯ    
#๑ ม. นีจา นวิิฏา ฯ  ๒ ม. สสงฺคาเมว ฯ    
#๓ โป. กถ วฑฺเฒนฺติ ฯ ยุ. กถา วเทนฺติ ฯ    
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         สพฺพการุกสิปฺปานิ          จิตฺต กตฺวาน ๑ สิกฺขเร   
         อวูปสนฺตา อชฺฌตฺต         สาม ฺตฺโถติ อจฺฉติ ฯ    
         มตฺติก เตลจุณฺณ ฺจ         อุทกาสนโภชน    
         คิหีน อุปนาเมนฺติ          อากงฺขนฺตา พหุตฺตร ฯ   
         ทนฺตโปณ กปฏ ฺจ         ปุปฺผขาทนิยานิ จ   
         ปณฺฑปาเต จ สมฺปนฺเน      อมฺเพ อามลกานิ จ    
         เภสชฺเชสุ ยถา เวชชฺา     กิจฺจากิจฺเจ ยถา คิหี    
         คณิกาว วิภูสาย           อิสฺสเร ขตฺติยา ยถา   
         เนกติกา ว ฺจนิกา         กฏูสกฺขี อวาฏกา ๒    
         พหูหิ ปริกปฺเปหิ           อามิส ปริภุ ฺชเร ฯ    
         เลสกปฺเป ปริยาเย        ปรกิปฺเปนุธาวิตา    
         ชีวิกตฺถา อุปาเยน         สงฺกฑฺฒนฺติ พหุ ธน ฯ   
         อุปฏเปนฺติ ปุริส          กมฺมโต โน จ ธมฺมโต   
         ธมฺม ปเรส เทเสนฺติ       ลาภโต โน จ อตฺถโต ฯ    
         สงฺฆลาภสฺส ภณฺฑนฺติ        สงฺฆโต ปริพาหิรา   
         ปรลาโภปชีวนฺตา          อหิริกาว น ลชชฺเร ฯ   
         นานุยุตฺตา ตถา เอเก      มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา   
         สมฺภาวนเยวิจฺฉนฺติ         ลาภสกกฺารมุจฺฉิตา ฯ   
         เอว นานปฺปยาตมฺหิ        น ทานิ สุกร ตถา    
#๑ ม. จิตฺตึ กตฺวาน ฯ ยุ. จิตฺติกตฺวาน ฯ    ๒ ม. อปาฏกา ฯ    
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         อผุสิต วา ผุสิตุ           ผุสิต วานุรกฺขิตุ ฯ    
         ยถา กณฺฏกฏานมฺหิ        จเรยฺย อนุปาหโน   
         สตึ อุปฏเปตฺวาน         เอว คาเม มุนี จเร ฯ    
         สริตฺวา ปุพฺพเก โยคี       เตส วตฺตมนุสฺสร    
         กิ ฺจาป ปจฺฉิโม กาโล      ผุเสยยฺ อมตปท ฯ    
         อิท วตฺวา สาลวเน        สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย    
         พฺราหฺมโณ ปรินิพฺพายิ       อิสิ ขีณปุนพฺภโวติ ฯ    
                 ปาราสริโย ๑ เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
         อธิมุตฺโต ปาราสริโย ๑    เตลุกานิ ๒ รฏปาโล    
         มาลุงฺกฺยเสโล จ ภทฺทิโย    องฺคุลิ ทิพฺพจกฺขุโก ฯ   
         ปาราสริโย ๑ จ ทเสเต   วีสมฺหิ สปุริกิตฺติตา ๓   
         คาถาโย เทฺว สตา โหนฺติ   ป ฺจตาฬีสอุตฺตรินฺติ ฯ   
                 วีสตินิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
                  _________________   
                 เถรคาถาย ตึสนิปาโต    
 [๓๙๕] ๑ ปาสาทิเก พหู ทิสฺวา      ภาวิตตฺเต สุสวุเต    
         อิสิ ปณฺฑรสโคตฺโต         อปุจฺฉิ ปุสฺสสวฺหย ๔ ฯ    
#๑ โป. ม. ยุ. ปาราปริโย ฯ  ๒ ม. ย.ุ เตลกานิ ฯ  ๓ ม. ปริกิตฺติตา ฯ    
#๔ ผุสฺสสวฺหย ฯ    
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         กึฉนฺทา กิมธิปฺปายา        กิมากปฺปา ภวิสฺสเร   
         อนาคตมฺหิ กาลมฺหิ         ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ    
         สุโณหิ วจน มยฺห          อิสิ ปณฺฑรสวฺหย    
         สกฺกจฺจ อุปธาเรหิ         อาจิกฺขิสฺสามฺยนาคต ฯ   
         โกธนา อุปนาหี จ         มกฺขี ถมภีฺ สา พหู   
         อิสฺสุก ีนานาวาทา จ       ภวิสฺสนฺติ อนาคเต ฯ   
         อ ฺาตมานิโน ธมฺเม       คมฺภีเร ตีรโคจรา   
         ลหุกา อครู ธมฺเม         อ ฺม ฺมคารวา ฯ   
         พหู อาทีนวา โลเก        อุปฺปชชฺสิฺสนฺตฺยนาคเต    
         สุเทสิต อิม ธมฺม          กลิิสิสฺสนติฺ ทุมฺมตี ฯ    
         คุณหีนาป สงฺฆมฺหิ          โวหรนฺตา วิสารทา    
         พลวนโฺต ภวิสฺสนฺติ         มุขรา อสฺสุตาวิโน ฯ    
         คุณวนฺโตป สงฺฆมฺหิ         โวหรนฺตา ยถตฺถโต    
         ทุพฺพลา เต ภวิสฺสนฺติ       หริิมนา อนตฺถิกา ฯ    
         รชต ชาตรูป ฺจ           เขตฺต วตฺถุ อเชฬก    
         ทาสีทาส ฺจ ทุมฺเมธา       สาทิยิสสฺนฺตฺยนาคเต ฯ   
         อุชฺฌานส ฺ ิโน พาลา       สีเลสุ อสมาหิตา   
         อุนฺนฬา วิจริสฺสนฺติ         กลหาภิรตา มคา    
         อุทฺธตา จ ภวิสฺสนฺติ        นีลจีวรปารุตา    



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 399 

         กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี      จริสฺสนฺตฺยริยา วิย ฯ    
         เตลสเณฺหหิ เกเสหิ        จปลา อ ฺชนกฺขิกา   
         รถยิาย คมิสฺสนฺติ          ทนฺตวณฺณกปารุตา ๑ ฯ   
         อเชคุจฺฉ วิมุตฺเตหิ         สุรตฺต อรหทฺธช   
         ชิคุจฺฉิสฺสนฺติ กาสาว        โอทาเตสุ สมุจฺฉิตา ฯ    
         ลาภกามา ภวิสสฺนฺติ        กุสีตา หีนวีริยา ฯ    
         กิจฺฉนฺตา วนปตฺถานิ        คามนฺเตสุ วสิสฺสเร ฯ   
         เย เย ลาภ ลภิสฺสนฺติ      มิจฺฉาชีวรตา สทา   
         เต เต ว อนุสิกฺขนฺตา      คมิสฺสนติฺ ๒ อส ฺตา ฯ   
         เย เย อลาภิโน ลาภ      น เต ปุชชฺา ภวิสฺสเร    
         สุเปสเลป เต ธีเร        เสวิสฺสนฺติ น เต ตทา ฯ   
         มิลกฺขุรชน รตฺต           ครหนฺตา สก ธช   
         ติตฺถิยาน ธช เกจิ         ธาเรสฺสนตฺฺยวทาตก ๓ ฯ๘    
         อคารโว จ กาสาเว       ตทา เตส ภวิสฺสติ   
         ปฏิสงฺขา จ กาสาเว       ภิกฺขูน น ภวิสฺสติ ฯ   
         อภิภูตสฺส ทุกฺเขน          สลฺลวิทธฺสฺส รุปฺปโต   
         ปฏิสงฺขา มหาโฆรา        นาคสฺสาสิ อจินฺติยา ฯ   
         ฉทฺทนฺโต หิ ตทา ทสิฺวา     สุรตฺต อรหทฺธช   
         ตาวเทว ภณี คาถา        คโช อตฺโถปส ฺหิตา ฯ    
#๑ โป. ม. ทนฺตวณฺณิกปารุตา ฯ   ๒ ยุ. ภชิสฺสนฺติ อสยตา ฯ   ๓ โป. ม.    
#ธาริสฺสนฺตฺยวทาตก ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 400 

         อนิกฺกสาโว กาสาว        โย วตฺถ ปริทเหสฺสติ ๑    
         อเปโต ทมสจฺเจน         น โส กาสาวมรหติ ฯ    
         โย จ วนฺตกสาวสฺส        สีเลสุ สสุมาหิโต    
         อุเปโต ทมสจฺเจน         ส เว กาสาวมรหติ ฯ   
         วิปนฺนสีโล ทุมฺเมโธ        ปากโฏ กามการิโย    
         วิพฺภนฺตจิตฺโต นิสฺสุกฺโก      น โส กาสาวมรหติ ฯ    
         โย จ สเีลน สมฺปนฺโน      วีตราโค สมาหิโต    
         โอทาตมนสงฺกปฺโป         ส เว กาสาวมรหติ ฯ   
         อุทฺธโต อุนฺนโฬ พาโล      สลี ยสฺส น วิชชฺติ   
         โอทาตก อรหติ           กาสาว กึ กริสฺสติ ฯ    
         ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ        ทุฏจิตฺตา อนาทรา   
         ตาทีน เมตฺตจิตฺตาน        นิคฺคณฺหิสฺสนฺตฺยนาคเต ฯ    
         สิกฺขาเปนฺตาป เถเรหิ      พาลา จีวรธารณ   
         น สุณิสฺสนฺติ ทุมฺเมธา       ปากฏา กามการิยา ฯ    
         เต ตถา สิกฺขิตา พาลา     อ ฺม ฺ อคารวา   
         นาทิยิสฺสนฺตุปชฺฌาเย        ขลุงฺโก วิย สารถึ ฯ   
         เอว อนาคตทฺธาน         ปฏิปตฺติ ภวิสฺสติ    
         ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน ฺจ          ปตฺเต กาลมฺหิ ปจฺฉิเม ฯ    
         ปุรา อาคจฺฉเต เอต       อนาคต มหพฺภย   
         สุพฺพจา โหถ สขิลา        อ ฺม ฺ สคารวา ฯ   
#๑ โป. ยุ. ปริทหิสฺสติ ฯ ม. ปริธสฺสติ ฯ     
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         เมตฺตจิตฺตา การุณิกา        โหถ สีเลสุ สวุตา   
         อารทฺธวิริยา ปหิตตฺตา       นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา ฯ    
         ปมาท ภยโต ทิสฺวา         อปฺปมาท ฺจ เขมโต    
         ภาเวถฏงฺคิก มคฺค         ผุสนฺติ อมตปทนฺติ ฯ   
                   ปุสฺสเถโร ๑ ฯ    
         [๓๙๖] ๒ ยถาจารี ยถาสโต สติมา    
                 ยถา สงฺกปฺปจริยาย อปฺปมตฺโต   
                 อชฺฌตฺตรโต สสุมาหิตตฺโต   
                 เอโก สนฺตุสิโต ตมาหุ ภิกฺขุ ฯ   
         อลฺล สกฺุข ว ๒ ภุ ฺชนฺโต    น พาฬฺห สุหิโต สิยา   
         อูนูทโร มิตาหาโร          สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช ฯ   
         จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป      อภุตฺวา อุทก ปเว   
         อล ผาสุวิหาราย           ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฯ   
         กปฺปยต ฺจ อาเทติ ๓       จีวร อิทมตฺถิก   
         อล ผาสุวิหาราย           ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฯ   
         ปลลฺงฺเกน นิสินฺนสสฺ         ชณฺณุเก นาภิวสฺสติ   
         อล ผาสุวิหาราย           ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฯ   
         โย สุข ทุกฺขโต อทฺทกฺขิ ๔   ทุกขฺ อทฺทกฺขิ สลฺลโต    
#๑ ยุ. ผุสฺสเถโร ฯ  ๒ ยุ. จ ฯ  ๓ โป. -ฉาเทติ ฯ ม. กปฺปย ต ฺเจ ฉาเทติ ฯ   
#๔ ย.ุ อทฺท ฯ     
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         อุภยนฺตเรน นาโหสิ         เกน โลกสฺม ิกึ สยิา ฯ   
         มา เม กทาจิ ปาปจฺโฉ      กุสโีต หีนวีริโย    
         อปฺปสฺสุโต อนาทโร         เกน โลกสฺมิ ก ึสิยา ฯ   
         พหุสฺสุโต จ เมธาวี         สีเลสุ สสุมาหิโต   
         เจโตสมถมนุยุตฺโต          อป มุทธฺนิ ติฏตุ ฯ   
         โย ปป ฺจมนุยุตฺโต          ปป ฺจาภิรโต มโน ๑   
         วิราธยี โส นิพฺพาน         โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ    
         โย จ ปป ฺจ หิตฺวาน        นิปฺปป ฺจปเถ รโต   
         อาราธยี โส นิพฺพาน        โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ   
         คาเม วา ยทิ วาร ฺเ      นินฺเน วา ยทิ วา ถเล   
         ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ       ต ภูมิรามเณยฺยก ฯ   
         รมณียานิ อร ฺานิ          ยตฺถ น รมตี ชโน    
         วีตราคา รมิสฺสนฺติ          น เต กามคเวสิโน ฯ   
         นิธีนว ปวตฺตาร            ย ปสฺเส วชฺชทสฺสิน    
         นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ         ตาทิส ปณฺฑิต ภเช ฯ    
         ตาทิส ภชมานสฺส           เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ    
         โอวเทยฺยานุสาเสยฺย        อสพฺภา จ นิวารเย    
         สต หิ โส ปโย โหติ        อสต โหติ อปฺปโย ฯ    
         อ ฺสฺส ภควา พุทฺโธ        ธมฺม เทเสสิ จกฺขุมา   
#๑ ยุ. มโค ฯ    
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         ธมฺเม เทสิยมานมฺหิ        โสตโมเธสิมตฺถิโก ฯ    
         ต เม อโมฆ สวน         วิมุตฺโตมฺหิ อนาสโว    
         เนว ปุพฺเพนิวาสาย        นป ทิพฺพสฺส จกฺขุโน ฯ   
         เจโตปริยายอิทฺธิยา        จุติยา อุปปตฺติยา   
         โสตธาตุวิสุทฺธิยา          ปณิธี เม น วิชฺชติ ฯ   
         รุกฺขมลู ว นิสฺสาย         มุณฺโฑ สงฺฆาฏิปารุโต    
         ป ฺาย อุตฺตโม เถโร      อุปติสฺโสว ฌายติ ฯ   
         อวิตกฺก สมาปนฺโน         สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก    
         อริเยน ตุณฺหีภาเวน        อุเปโต โหติ ตาวเท ฯ   
         ยถาป ปพฺพโต เสโล       อจโล สุปติฏ ิโต    
         เอว โมหกฺขยา ภิกฺขุ       ปพฺพโตว น เวธติ ฯ    
         อนงฺคณสฺส โปสสสฺ         นิจฺจ สุจิคเวสิโน   
         วาลคฺคมตฺต ปาปสฺส        อพฺภมุตฺตว ขายติ ฯ   
         นาภินนฺทามิ มรณ          นาภินนฺทามิ ชีวิต    
         นิกฺขิปสฺส อิม กาย         สมฺปชาโน ปติสฺสโต ฯ    
         นาภินนฺทามิ มรณ ฯเปฯ     นิพฺพิส ภตโก ยถา ฯ   
         อุภเยนมิท มรณเมว        นามรณ ปจฺฉา วา ปุเร วา    
         ปฏิปชชฺถ มา วินสฺสถ       ขโณ โว มา อุปจฺจคา ฯ    
         นคร ยถา ปจฺจนฺต         คุตฺต สนตฺรพาหิร    
         เอว โคเปถ อตฺตาน       ขโณ โว มา อุปจฺจคา    
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         ขณาตีตา หิ โสจนฺติ        นิรยมหฺิ สมปฺปตา ฯ   
         อุปสนฺโต อุปรโต          มนฺตภาณี อนุทฺธโต    
         ธุนาติ ปาปเก ธมฺเม       ทุมปตฺตว มาลุโต ฯ   
         อุปสนฺโต อุปรโต          มนฺตภาณี อนุทฺธโต    
         อพฺพหิ ๑ ปาปเก ธมฺเม    ทุมปตฺตว มาลุโต ฯ   
         อุปสนฺโต อนายาโส        วิปฺปสนฺนมนาวิโล ๒   
         กลฺยาณสีโล เมธาวี        ทุกฺขสฺสนฺตกโร สิยา ฯ    
                น วิสฺสเส เอกติเยสุ เอว   
                อคาริสุ ปพฺพชิเตสุ จาป    
                สาธูป หุตฺวาน อสาธุ โหนฺติ    
                อสาธุ หุตฺวา ปุน สาธุ โหนติฺ ฯ   
         กามจฺฉนฺโท จ พฺยาปาโท    ถีนมิทฺธ ฺจ ภิกฺขุโน   
         อุทฺธจฺจ วิจิกิจฺฉา จ        ป ฺจ เต จิตฺตเกลิสา ฯ   
         ยสฺส สกฺกริยมานสฺส        อสกฺกาเรน จูภย   
         สมาธิ น วิกมฺปติ          อปฺปมาทวิหาริโน ฯ   
         ต ฌายนิ สาตติก          สุขุมทิฏ ิวิปสฺสก    
         อุปาทานกฺขยาราม         อาหุ สปฺปุริโส อิติ ฯ    
         มหาสมุทฺโท ปวี          ปพฺพโต อนิโลป จ   
         อุปมาย น ยุ ฺชนฺติ ๓      สตฺถ ุวรวิมุตฺติยา ฯ   
#๑ ม. อปฺปาสิ ฯ   ๒ ม. วิปฺปสนฺโน อนาวิโล ฯ  ๓ ม. ย.ุ ยชฺุชนติฺ ฯ     
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         จกฺกานุวตฺตโก เถโร       มหาาณี สมาหิโต    
         ปถวาปคฺคิ สมาโน         น รชฺชติ น ทุสฺสติ ฯ    
         ป ฺาปารมิต ปตฺโต        มหาพุทฺธิ มหามุนิ ๑    
         อชโฬ ชฬสมาโน          สทา จรติ นิพฺพุโต ฯ   
         ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา ฯเปฯ  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
         สมฺปาเทถปฺปมาเทน        เอสา เม อนุสาสนี    
         หนฺทาห ปรินิพฺพิสฺส         วิปฺปมุตฺโตมฺหิ สพฺพธีติ ฯ    
                  สารีปุตฺโต เถโร ฯ    
 [๓๙๗] ๓ ปสุเณน จ โกธเนน       มจฺฉรินา จ วิภูตินนฺทินา    
         สขิต น กเรยฺย ปณฺฑิโต     ปาโป กาปุริเสน สงฺคโม ฯ    
         สทฺเธน จ เปสเลน จ      ป ฺวตา พหุสฺสุเตน จ   
         สขิต หิ กเรยฺย ปณฺฑิโต     ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม ฯ    
         ปสฺส จิตฺตกต พิมฺพ         อรุกาย สมุสฺสิต    
         อาตุร พหุสงฺกปฺป          ยสฺส นตฺถิ ธุว  ิติ ฯ    
         พหุสฺสุโต จิตฺตกถี          พุทฺธสฺส ปริจารโก   
         ปนฺนภาโร วิส ฺ ุตฺโต       เสยฺย กปฺเปติ โคตโม ฯ   
         ขีณาสโว วิส ฺ ุตฺโต        สงฺคาตีโต สุนิพฺพุโต   
         ธาเรติ อนฺติม เทห        ชาติมรณปารคู ฯ   
         ยสฺมึ ปติฏ ิตา ธมฺมา       พุทฺธสสฺาทิจฺจพนฺธุโน   
         นิพฺพานคมเน มคฺเค        โสย ติฏติ โคตโม ฯ   
#๑ โป. ม. มหามติ ฯ    
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         ทฺวาสีติ พุทฺธโต คณฺหิ ๑    เทฺวสหสฺสานิ ภิกฺขุโต    
         จตุราสีติสหสฺสานิ          เย เม ธมฺมา ปวตฺติโน ฯ   
         อปฺปสฺสุโตย ๒ ปุรโิส      พลิวทฺโทว ชรีติ   
         มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ        ป ฺา ตสฺส น วฑฺฒติ ฯ   
         พหุสฺสุโต อปฺปสุต          โย สุเตนาติม ฺติ   
         อนฺโธ ปทีปธาโรว         ตเถว ปฏิภาติ ม ฯ   
         พหุสฺสุต อุปาเสยฺย         สุต ฺจ น วินาสเย    
         ต มูล พฺรหฺมจริยสฺส        ตสฺมา ธมฺมธโร สิยา ฯ   
         ปุพฺพาปร ฺ ู อตฺถ ฺ ู        นิรตฺุติปทโกวิโท   
         สุคฺคหีต ฺจ คณฺหาติ         อตฺถ ฺโจปปริกฺขติ ฯ   
         ขนฺตฺยา ฉนฺทิกโต โหติ      อุสฺสหิตฺวา ตุเลติ ต    
         สมเย โส ปทหติ          อชฌฺตฺต สุสมาหิโต ฯ   
         พหุสฺสุต ธมฺมธร           สปฺป ฺ พุทฺธสาวก   
         ธมฺมวิ ฺาณมากงฺข         ต ภเชถ ตถาวิธ ฯ    
         พหุสฺสุโต ธมฺมธโร         โกสารกฺโข มเหสิโน   
         จกฺขุ สพฺพสฺส โลกสฺส       ปชูเนยฺโย พหุสสฺุโต ฯ    
         ธมฺมาราโม ธมฺมรโต       ธมฺม อนุวิจินฺตย    
         ธมฺม อนุสฺสร ภิกฺขุ         สทฺธมฺมา น ปริหายติ ฯ   
         กายมจฺเฉรครุโน          หิยฺยมาเน อนุฏเห    
         สรีรสุขคิทฺธสฺส            กุโต สมณผาสุตา ฯ   
#๑ คณฺหินฺติป ทิสฺสติ ฯ    ๒ โป. ม. อปฺปสฺสุตาย ปุริโส ฯ    
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         น ปกฺขนฺติ ทิสา สพฺพา      ธมฺมา น ปฏิภนฺติ ม ฯ    
         คเต กลยฺาณมิตฺตมฺหิ        อนฺธการว ขายติ ฯ    
         อพฺภตีตสหายสฺส           อตีตคตสตฺถุโน    
         นตฺถิ เอตาทิส มิตฺต        ยถา กายคตา สติ ฯ   
         เย ปุราณา อตีตา เต      นเวหิ น สเมติ เม    
         สฺวชฺช เอโกว ฌายามิ      วสฺสุเปโตว ปกฺขิมา ฯ   
         ทสฺสนาย อติกฺกนฺเต        นานาเวรชฺชเก พหู    
         มา วารยิตฺถ โสตาโร      ปสฺสนตฺุ สมโย มม ฯ   
         ทสฺสนาย อติกฺกนฺเต        นานาเวรชฺชเก ปุถ ู๒    
         กโรติ สตฺถา โอกาส       น นิวาเรติ จกฺขุมา ฯ   
         ปณฺณวีสติ วสฺสานิ          เสขภูตสฺส เม สโต   
         น กามส ฺา อุปฺปชฺช ิ      ปสฺส ธมฺมสุธมฺมต ฯ    
         ปณฺณวีสติ วสฺสานิ          เสขภูตสฺส เม สโต   
         น โทสส ฺา อุปฺปชฺช ิ      ปสฺส ธมฺมสุธมฺมต ฯ    
         ปณฺณวีสติ วสฺสานิ          ภควนฺต อุปฏหึ   
         เมตฺเตน กายกมฺเมน       ฉายาว อนุปายินี ฯ   
         ปณฺณวีสติ วสฺสานิ          ภควนฺต อุปฏหึ   
         เมตฺเตน วจีกมฺเมน        ฉายาว อนุปายินี ฯ    
         ปณฺณวีสติ วสฺสานิ          ภควนฺต อุปฏหึ   
         เมตฺเตน มโนกมฺเมน       ฉายาว อนุปายินี ฯ   
#๑ โป. ม. ปถุุ ฯ    
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         พุทฺธสฺส จงฺกมนฺตสฺส        ปฏ ิโต อนุจงฺกมึ    
         ธมฺเม เทสิยมานมฺหิ        าณ เม อุทปชฺชถ ฯ    
         อห สกรณีโยมฺหิ           เสโข อปฺปตฺตมานโส   
         สตฺถุ จ ปรินิพฺพาน         โย อมฺห อนุกมฺปโก ฯ    
         ตทาสิ ย ภึสนก           ตทาสิ โลมหสน    
         สพฺพาการวรูเปเต         สมฺพุทฺเธ ปรนิิพฺพุเต ฯ   
         พหุสฺสุโต ธมฺมธโร         โกสารกฺโข มเหสิโน   
         จกฺขุ สพฺพสฺส โลกสฺส       อานนฺโท ปรินิพฺพุโต ฯ    
         พหุสฺสุโต ธมฺมธโร         โกสารกฺโข มเหสิโน   
         จกฺขุ สพฺพสฺส โลกสฺส       อนฺธกาเร ตโมนุโท ฯ   
         คติมนฺโต สตีมนฺโต         ธิติมนฺโต จ โย อิสิ   
         สทฺธมมฺาธารโก เถโร      อานนฺโท รตนากโร ฯ   
         ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา ฯเปฯ  ภวเนตฺติ สมูหตาติ ฯ   
                   อานนฺโท เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
         ปุสฺโส อุปติสฺโส อานนฺโท    ตโยติเม ปกิตฺติตา   
         คาถาโย ตตฺถ สงฺขาตา     สต ป ฺจ จ อุตฺตรีติ ฯ    
                  ตึสนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                  __________________     
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                 เถรคาถาย จตฺตาฬีสนิปาโต   
 [๓๙๘] ๑ น คเณน ปุรกฺขโต จเร    วิมโน โหติ สมาธิ ทุลฺลโภ    
         นานาชนสงฺคโห ทุกฺโข      อิติ ทิสฺวาน คณ น โรจเย ฯ   
         น กลุานิ อุปพฺพเช มุนิ      วิมโน โหติ สมาธิ ทุลลฺโภ    
         โส อุสสฺุโก รสานุคิทฺโธ     อตฺถ ริ ฺจติ โย สขุาธิวาโห ๑ ฯ    
         ปงฺโกติ หิ น อเวทยุ       ยาย วนฺทนปูชนา กุเลสุ   
         สุขุม สลฺล ทุรจฺจย ๒      สกฺกาโร กาปุริเสน ทุชชฺโห ฯ   
         เสนาสนมฺหา โอรุยหฺ       นคร ปณฺฑาย ปาวิสึ ฯ    
         ภุ ฺชนฺต ปุริส กุฏ ึ         สกฺกจฺจนฺต อุปฏหึ ฯ    
         โส เม ๓ ปกฺเกน หตฺเถน  อาโลป อุปนามยิ   
         อาโลป ปกฺขิปนฺตสฺส        องฺคุลี เจตฺถ ๔ ฉิชชฺติ ๕ ฯ    
         กุฑฺฑมูล ฺจ นิสฺสาย         อาโลปนฺต อภุ ฺชิส   
         ภุ ฺชมาเน จ ภุตฺเต วา     เชคุจฺฉ เม น วิชฺชติ ฯ   
         อุตฺติฏปณฺโฑ อาหาโร      ปูติมุตฺต ฺจ โอสถ ๖   
         เสนาสน รุกฺขมูล          ปสุกูล ฺจ จีวร   
         ยสฺเสเต อภิสมฺภุตฺวา       ส เว จาตุทฺทิโส นโร ฯ    
         ยตฺถ เอเก วิห ฺนฺติ       อารุหนฺตา ๗ สิลุจฺจย   
         ตตฺถ ๘ พุทฺธสฺส ทายาโท   สมฺปชาโน ปติสฺสโต   
#๑ ม. ย.ุ สุขาวโห ฯ   ๒ ยุ. ทรุุพฺพห ฯ   ๓ ย.ุ ต ฯ  ๔ ยุ. เปตฺถ ฯ    
#๕ ยุ. ฉิชชฺถ ฯ  ๖ ย.ุ โอสธ ฯ  ๗ ย.ุ อารุหนฺโต ฯ  ๘ ยุ. ตสฺส ฯ     
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         อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธ         กสฺสโป อภิรูหติ ฯ   
         ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต         เสลมารุยฺห กสฺสโป    
         ฌายติ อนุปาทาโน         ปหีนภยเภรโว ฯ   
         ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต         เสลมารุยฺห กสฺสโป    
         ฌายติ อนุปาทาโน         ฑยฺหมาเนสุ นิพฺพุโต ฯ   
         ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต         เสลมารุยฺห กสฺสโป    
         ฌายติ อนุปาทาโน         กตกิจฺโจ อนาสโว ฯ   
         กเรริมาลาวิตตา          ภูมิภาคา มโนรมา   
         กุ ฺชราภิรุทา รมฺมา        เต เสลา รมยนฺติ ม ฯ   
         นีลพฺภวณฺณา รุจิรา         วาริสีตา สุจินฺธรา   
         อินฺทโคปกส ฺฉนฺนา         เต เสลา รมยนฺติ ม ฯ8   
         นีลพฺภกูฏสทิสา            กูฏาคารวรูปมา   
         วารณาภิรุทา รมฺมา        เต เสลา รมยนฺติ ม ฯ   
         อภิวุฏา รมฺมตลา         นคา อิสิภิ ๑ เสวิตา    
         อพฺภุนฺนทิตา สิขีภิ ๒       เต เสลา รมยนฺติ ม ฯ   
         อล ฌายิตุกามสฺส          ปหิตตฺตสฺส เม สโต   
         อล เม อตฺถกามสฺส        ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน    
         อล เม ผาสุกามสฺส        ปหิตตฺตสฺส สิกฺขโต ๓    
         อล เม โยคกามสฺส        ปหิตตฺตสฺส ตาทิโน ฯ   
         อุมฺมาปุปฺเผน สมานา       คคนาวพฺภฉาทิตา    
#๑ ม. ย.ุ อิสภิี ฯ   ๒ ม. ย.ุ สิขีหิ ฯ   ๓ ม. ย.ุ ภิกฺขโต ฯ     
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         นานาทิชคณากิณฺณา         เต เสลา รมยนฺติ ม ฯ   
         อนากิณฺณา คหฏเหิ        มิคสงฺฆนิเสวิตา   
         นานาทิชคณากิณฺณา         เต เสลา รมยนฺติ ม ฯ   
         อจฺโฉทิกา ปุถุสิลา         โคนงฺคุลมิคายุตา   
         อมฺพุเสวาลส ฺฉนฺนา        เต เสลา รมยนฺติ ม ฯ    
         น ป ฺจงฺคิเกน ตุริเยน      รติ เม โหติ ตาทิสี   
         ยถา เอกคฺคจิตฺตสฺส        สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต ฯ    
         กมฺม พหุก น การเย       ปริวชฺเชยฺย ชน น อุยยฺเม   
         โส อุสสฺุโก รสานุคิทฺโธ     อตฺถ ริ ฺจติ โย สขุาธิวาโห ๑ ฯ    
         กมฺม พหุก น การเย       ปริวชเฺชยฺย อนตฺถเมต ๒    
         กิจฺฉติ กาโย กิลมติ        ทุกฺขิโต โส สมถ น วินฺทติ ฯ   
         โอฏปหตมตฺเตน          อตฺตานป น ปสฺสติ    
         ปตฺถทธฺติ ๓ จรติ         อห เสยฺโยติ ม ฺติ ฯ   
         อเสยฺโย เสยฺยสมาน       พาโล ม ฺติ อตฺตาน    
         น ต วิ ฺ ู ปสสนฺติ         ปตฺถทธฺมนส นร ฯ    
         โย จ เสยฺโยหมสฺมติี       นาห เสยฺโยติ วา ปนุ ๔   
         หีโนห สทิโส วาติ         วิธาสุ น วิกมฺปติ ฯ   
         ป ฺวนฺต ตถาวาทึ         สีเลส ุสสุมาหิต    
         เจโตสมถมนุยุตฺต          ต เว ๕ วิ ฺ ู ปสสเร ฯ    
#๑ ม. สุขาวโห ฯ  ๒ ม. ยุ. อนตฺถเนยยฺเมต ฯ   ๓ ม. ย.ุ ปตฺถทธฺคีโว ฯ    
#๔ ม. ปน ฯ    ๕ ม. ยุ. ต ฺเจ ฯ    
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         ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ         คารโว นูปลพฺภติ    
         อารกา โหติ สทฺธมมฺา      นภโส ปุถุวี ๑ ยถา ฯ   
         เยส ฺจ หิริโอตฺตปฺป        สทา สมฺมา อุปฏ ิต   
         วิรูฬฺหพฺรหฺมจริยา [๒]     เตส ขีณา ปุนพฺภวา ฯ    
         อุทฺธโต จปโล ภิกขฺุ        ปสุกูเลน ปารุโต   
         กปว สหีจมฺเมน           น โส เตนุปโสภติ ฯ    
         อนุทฺธโต อจปโล          นิปโก สวุตินฺทฺริโย    
         โสภติ ปสุกูเลน           สีโหว คิรคิพฺภเร ฯ    
         เอเต สมฺพหุลา เทวา      อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน    
         ทส เทวสหสฺสานิ          สพฺเพ เต พฺรหฺมกายิกา   
         ธมฺมเสนาปตึ ธีร ๓       มหาฌายึ สมาหิต   
         สารีปุตฺต นมสฺสนฺตา        ติฏนฺติ ๔ ป ฺชลกีตา    
         นโม เต ปริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
         ยสฺส เต นาภิชานาม       ยป นิสฺสาย ฌายติ ฯ    
         อจฺเฉร วต พุทฺธาน        คมฺภีโร โคจโร สโก    
         เย มย นาภิชานาม        พาลเวธี ๕ สมาคตา ฯ   
         ต ตถา เทวกาเยหิ        ปชูิต ปูชนารห   
         สารีปุตฺต ตทา ทิสฺวา       กปฺปนสสฺ สิต อหู ๖ ฯ   
         ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ       ปยิตฺวา มหามุนึ   
         ธุตคุเณ วิสิฏโห          สทิโส เม น วิชชฺติ ฯ    
#๑ ม. ย.ุ ปถุวี ฯ   ๒ ม. เต ฯ  ๓ ม. วีร ฯ  ๔ ยุ. ติฏนฺตี ฯ  ๕ ม. วาลเวธิ ฯ    
#๖ ม. อหุ ฯ     
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         ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา       กต พุทฺธสฺส สาสน    
         โอหิโต ครุโก ภาโร       ภวเนตฺติ สมูหตา ๑ ฯ    
         น จีวเร น สยเน         โภชเน นุปลิปฺปติ   
         โคตโม อนปฺปเมยฺโย       มุฬาลปิุปฺผ ๒ วิมลว    
         อมฺพุนา นิกฺขมฺมนินฺโน       ติภวาภินิสฺสโฏ ฯ   
         สติปฏานคีโว โส         สทฺธาหตฺโถ มหามุน ิ  
         ป ฺาสีโส มหาาณี        สทา จรติ นิพฺพุโตติ ฯ    
                  มหากสฺสโป เถโร ฯ   
                       อุทฺทาน    
         จตฺตาฬีสนิปาตมฺหิ          มหากสฺสปสวฺหโย   
         เอโกว เถโร คาถาโย     จตฺตาฬีส ทุเวป จาติ ฯ    
                จตฺตาฬีสนิปาโต สมตฺโต ฯ    
                  __________________    
                เถรคาถาย ป ฺาสนิปาโต    
         [๓๙๙] ๑ กทา นุห ปพฺพตกนฺทราสุ    
                 เอกากิโย อทฺทติุโย วิหสฺส    
                 อนิจฺจโต สพฺพภว วิปสฺส    
                 ต เม อิทนฺต นุ กทา ภวิสฺสติ ฯ   
                 กทา นุห ภินฺนปฏนฺธโร มนุิ    
#๑ ม. นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   ๒ ม. มุลาลปุปฺผ ฯ    
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                 กาสาววตฺโถ อมโม นิราสโย ๑    
                 ราค ฺจ โทส ฺจ ตเถว โมห   
                 หิตฺวา ๒ สุขี ปวนคโต วิหสฺส ฯ   
                 กทา อนิจฺจ วธโรคนิทฺธ ๓    
                 กาย อิม มจฺจุราชสฺส ๔ ปทตู    
                 วิปสฺสมาโน วีตภโย วิหสฺส   
                 เอโก วเน ต นุ กทา ภวิสฺสติ ฯ   
                 กทา นุห ภยชนนึ ทุกฺขาวห   
                 ตณฺหาลต พหุวิธานุวตฺตนึ    
                 ป ฺามย ติขิณมสึ คเหตฺวา   
                 เฉตฺวา วเส ตมฺป กทา ภวิสฺสติ ฯ   
                 กทา นุ ป ฺามยมุคฺคเตช   
                 สตฺถ อิสีน อหมาทยิตฺวา ๕   
                 มาร สเสน สหสา ภ ฺชิสฺส   
                 สหีาสเน ตนฺนุ กทา ภวิสฺสติ ฯ    
                 กทา นุห สพฺภิ สมาคเมสุ   
                 ทฏิโ ภเว ธมมฺครูหิ ตาทิหิ   
                 ยถาวทสฺสีหิ ชติินฺทฺริเยหิ    
#๑ ม. นริาโส ฯ  ๒ ม. ยุ. หนฺตฺวา ฯ  ๓ ยุ. วธโรคนีฬ ฯ    
#๔ ย.ุ มจฺจุชรายุปทฺทุต ฯ  ๕ ย.ุ สหสาทิยิตฺวา ฯ    
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                 ปธานิโย ตนฺนุ กทา ภวิสฺสติ ฯ    
                 กทา นุ ม ตนฺทิขุทาปปาสา   
                 วาตาตปา กีฏสิรึสปา วา   
                 นพิาธยิสฺสนฺติ ๑ น ต คิริพฺพเช    
                 อตฺตตฺถิย ตนฺนุ กทา ภวิสฺสติ ฯ   
                 กทา นุ โข ย วิทิต มเหสินา   
                 จตฺตาริ สจฺจานิ สุทุททฺสานิ   
                 สมาหิตตฺโต สติมา อคจฺฉ   
                 ป ฺาย ต ตนฺนุ กทา ภวิสฺสติ ฯ    
                 กทา นุ รูเป อมิเต จ สทฺเท   
                 คนฺเธ รเส ผุสิตพฺเพ จ ธมฺเม   
                 อาทิตฺตโตห สมเถหิ ยุตฺโต   
                 ป ฺาย ทกฺข ตทิท กทา เม ฯ   
                 กทา นุห ทุพฺพจเนน วุตฺโต   
                 ตโตนิมิตฺต วิมโน น เหสฺส    
                 อโถ ปสฏโป ตโตนิมิตฺต    
                 ตุฏโ น เหสฺส ตทิท กทา เม ฯ    
                 กทา นุ กฏเ จ ติเณ ลตา จ   
                 ขนฺเธ อิเมห อมิเต จ ธมฺเม    
                 อชฺฌติกาเนว จ พาหิรานิ จ    
#๑ ม. น พาธยิสฺสนฺติ ฯ    
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                 สม ตุเลยฺย ตทิท กทา เม ฯ   
                 กทา นุ ม ปาวุสกาลเมโฆ    
                 นเวน โตเยน สจีวร วเน   
                 อิสิปฺปยาตมฺหิ ปเถ วชนฺต   
                 โอวสฺสเต ตนฺนุ กทา ภวิสฺสติ ฯ   
                 กทา มยูรสฺส สิขณฺฑิโน วเน   
                 ทชิสฺส สุตฺวา คิริคพฺภเร รุต   
                 ปจฺจุฏหิตฺวา อมตสฺส ปตฺติยา   
                 ส ฺจินฺตเย ตนฺนุ กทา ภวิสฺสติ ฯ   
                 กทา นุ คงฺค ยมุน สรสฺสตึ    
                 ปาตาลขิตฺต วฬวามุข ฺจ    
                 อสชฺชมาโน ปตเรยฺยมิทฺธิยา   
                 วิภึสน ต นุ กทา ภวิสฺสติ ฯ    
                 กทา นุ นาโคว สงฺคามจารี   
                 ปทาลเย กามคุเณสุ ฉนฺท    
                 นพฺิพชฺชย สพฺพสุภ นิมิตฺต    
                 ฌาเน ยุตฺโต ๑ ตนฺนุ กทา ภวิสฺสติ ฯ   
                 กทา อิณฏโฏว ทลิทฺทโก นธิึ    
                 อาราธยิตฺวา ธนิเกหิ ปฬิโต    
#๑ ม. ย.ุ ยุโต ฯ    
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                 ตุฏโ ภวิสฺส อธิคมฺม สาสน    
                 มเหสิโน ตนฺนุ กทา ภวิสฺสติ ฯ    
                 พหูนิ วสฺสานิ ตยามฺหิ ยาจิโต    
                 อคารวาเสน อล นุ เต อิท    
                 ต ทานิ ม ปพฺพชิต สมาน   
                 กกึารณ ๑ จิตฺต ตุว น ยุ ฺชสิ ฯ   
                 นนุ อห จิตฺต ตยามหฺิ ยาจิโต    
                 คิริพฺพเช จิตฺรฉทา วิหงฺคมา   
                 มหินฺทโฆสตฺถนิตาภิคชฺชิโน   
                 เต ต รมิสฺสนฺติ วนมฺหิ ฌายิน ฯ    
                 กลุมฺหิ มิตฺเต จ ปเย จ าตเก   
                 ขิฑฺฑารตึ กามคุณ ฺจ โลเก    
                 สพฺพ ปหาย อิทมชฺฌุปาคโต    
                 อโถป ตฺว จิตฺต น มยฺห ตุสฺสสิ ฯ   
                 มเมว เอต น หิต ปเรส    
                 สนฺนาหกาเล ปริเทวิเตน กึ    
                 สพฺพ อิท จล อิติ เปกฺขมาโน   
                 อภินิกฺขมึ อมต ปท ชิคีส ฯ    
                 สวุุตฺตวาที ๓ ทฺวิปทานมุตฺตโม    
                 มหาภิสกฺโก นรทมฺมสารถยิ   
#๑ ม. กึการณา ฯ   ๒ ม. น หิ ตฺว ฯ  ๓ ม. สุยุตฺตวาที ฯ    
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                 จิตฺต จล มกฺกฏสนฺนิภ อิติ    
                 อวีตราเคน สุทุนฺนิวาริย ฯ    
                 กามาหิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา    
                 อวิทฺทสู ยตฺถ สิตา ปุถุชฺชนา    
                 เต ทุกฺขมิจฺฉนฺติ ปุนพฺภเวสิโน    
                 จิตฺเตน นีตา นิรเย นิรงฺกตา ๑ ฯ    
                 มยูรโก ฺจาภิรุทมหฺิ กานเน   
                 ทปีหิ พฺยคฺเฆหิ ปุรกฺขโต วส   
                 กาเย อเปกฺข ชห มา ปธารย ๒   
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยุ ฺชส ิฯ    
                 ภาเวหิ ฌานานิ จ อินฺทฺริยานิ จ    
                 พลานิ โพชฺฌงฺคสมาธิภาวนา    
                 ติสฺโส จ วิชชฺา ผุส พุทฺธสาสเน    
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยุ ฺชส ิฯ    
                 ภาเวหิ มคฺค อมตสฺส ปตฺติยา   
                 นยิฺยานิก สพฺพทุกฺขกฺขโยคธ    
                 อฏงฺคิก สพฺพกิเลสโสธน   
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยุ ฺชส ิฯ    
                 ทกฺุขนฺติ ขนฺเธ ปฏิปสฺส โยนิโส    
#๑ ม. นริากตา ฯ    ๒ ม. วิราธย ฯ    
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                ยโต จ ทุกฺข สมเุทติ ต ชห    
                 อิเธว ทุกฺขสฺส กโรหิ อนฺต    
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยุ ฺชส ิฯ    
                 อนิจฺจ ทุกฺขนฺติ วิปสฺส โยนิโส   
                 สุ ฺ อนตฺตาติ อฆ วธนฺติ จ    
                 มโนวิจาเร อุปรุนฺธ เจตโส    
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยุ ฺชส ิฯ    
                 มณฺุโฑ วิรูโป อภิสาปมาคโต   
                 กปาลหตฺโถว กุเลสุ ภิกฺขสฺสุ ๑    
                 ยุ ฺชสฺสุ สตฺถุ วจเน มเหสิโน    
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยุ ฺชส ิฯ    
                 สสุวุตตฺโต วิสิขนฺตร ๒ จร   
                 กุเลสุ กาเมสุ อสงฺคมานโส    
                 จนฺโท ยถา โทสินปุณฺณมาสิยา    
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยุ ฺชส ิฯ    
                 อาร ฺ ิโก โหติ จ ปณฺฑปาติโก    
                 โสสานิโก โหติ จ ปสุกูลิโก    
                 เนสชฺชิโก โหติ สทา ธุเต รโต   
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยุ ฺชส ิฯ    
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺสุ ฯ   ๒ ม. วิสิขนฺตเร ฯ     
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                 โรเปตฺวา รุกฺขานิ ยถา ผเลสี   
                 มูเล ตรุ เฉตฺตุ ตเมว อิจฺฉสิ    
                 ตถูปม จิตฺต ๑ อิท กโรสิ    
                 ยมฺม อนิจฺจมฺหิ จเล นิยุ ฺชสิ ฯ    
                 อรูป ทูรงฺคม เอกจาริ    
                 น เต กริสฺส วจน อิทานิห    
                 ทกฺุขา หิ กามา กฏกา มหพฺภยาา   
                 นพฺิพานเมวาภิมโน จริสฺส ฯ    
                 นาห อลกฺขฺยา อหิรีกตาย วา    
                 น จิตฺตเหตู น จ ทูรกนฺตนา   
                 อาชีวเหตู จ อห น นิกฺขมึ   
                 กโต จ เต จิตฺต ปฏิสฺสโว มยา ฯ   
                 อปฺปจฺฉตา สปฺปุริเสหิ วณฺณิตา    
                 มกฺขปฺปหาน วูปสโม ทุกขฺสฺส   
                 อิติสฺสุ ม จิตฺต ตทา นิยุ ฺชสิ   
                 อิทานิ ตฺว คจฺฉสิ ปุพฺพจิณฺณ ฯ    
                 ตณฺห ๒ วิรชชฺ ฺจ ปยาปย ฺจ   
                 สภุานิ รูปานิ สุขา จ เวทนา    
                 มโนปยา ๓ กามคุณา จ วนฺตา    
                 วนฺเต อห อาวสิตุ ๔ น อุสฺสเห ฯ    
#๑ ม. จิตฺตมิท ฯ   ๒ ม. ตณฺหา อวิชฺชา ฯ  ๓ ม. ย.ุ มนาปยา ฯ  ๔ ย.ุ อาคมิตุ ฯ     
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                 สพฺพตฺถ เต จิตฺต วโจ กต มยา    
                 พหูสุ ชาติสุ น เมสิ โกปโต    
                 อชฺฌตฺตสมฺภโว กต ฺ ุตาย เตฎ   
                 ทกฺุเข จิร สสรติ ตยา กเต ฯ   
                 ตฺว ฺเว โน จิตฺต กโรสิ พฺราหฺมโณ   
                 ตฺว ขตฺติโย ราชาทิสี กโรสิ   
                 เวสฺสา จ สุทฺทา จ ภวาม เอกทา    
                 เทวตฺตน วาป ตเวว วาหสา ฯ    
                 ตเวว เหตู อสุรา ภวามเส    
                 ตฺวมูลก เนรยิกา ภวามเส    
                 อโถ ติรจฺฉานคตาป เอกทา   
                 เปตตฺตน วาป ตเวว วาหสา ฯ    
                 น ๑ นูน ทุพฺภิสฺสสิ ม ปุนปฺปุน   
                 มหุุ มุหุ วารณิกว ทุสฺสห ๒   
                 อุมฺมตฺตเกเนว มยา ปโลภสิ(   
                 กิ ฺจาป เต จิตฺต วิราธิต มยา ฯ    
                 อิท ปุเร จิตฺตมจาริ จาริก   
                 เยนิจฺฉก ยตฺถกาม ยถาสุข    
                 ตทชฺชห นิคฺคหิสฺสามิ โยนิโส    
#๑ ม. นน ุฯ นสทฺโท นตฺถิ ฯ   ๒ ม. ทสสฺย ฯ ย.ุ ทสฺสห ฯ     
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                 หตฺถึ ปภินฺน วิย องฺกุสคฺคโห ฯ   
                 สตฺถา จ เม โลกมิม อธิฏหิ   
                 อนิจฺจโต อทฺธุวโต อสารโต    
                 ปกฺขนฺท ม จิตฺต ชินสฺส สาสเน   
                 ตาเรหิ โอฆา มหตา สุทุตฺตรา ฯ    
                 น เต อิท จิตฺต ยถาปุราณก    
                 นาห อล ตุยฺห วเส นิวตฺติตุ    
                 มเหสิโน ปพฺพชิโตมฺหิ สาสเน    
                 น มาทิสา โหนฺติ วินาสธาริโน ฯ   
                 นคา สมุทฺทา สริตา วสุนฺธรา    
                 ทสิา จตสฺโส วิทิสา อโธทิสา    
                 สพฺเพ อนิจฺจา ติภวา อุปทฺทุตา   
                 กหุึ คโต จิตฺต สุข รมิสฺสสิ ฯ    
                 ธี ธี ปร ๑ กึ มม จิตฺต กาหสิ    
                 น เต อล จิตฺต วสานุวตฺตโก    
                 น ชาตุ ภสฺต อุภโตมุข ฉุเป   
                 ธริตฺถุ ปรู นวโสตสนฺทนึ ฯ    
                 วราหเอเณยฺยวิคาฬฺหเสวิเต    
                 ปพฺภารกูเฏ ปกเฏว ๒ สุนทฺเร   
                 นวมฺพุนา ปาวุสสิตฺตกานเน    
#๑ ม. ธิติปฺปร ฯ  ๒ ม. ปพฺภารกุฏเฏ ปกเตว ฯ    
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                 ตหึ คุหาเคหคโต รมิสฺสส ิฯ   
                 สนุีลคีวา สุสิขา สุเปขุณา   
                 สจิุตฺตปตฺตจฺฉทนา วิหงฺคมา    
                 สมุ ฺชุโฆสตฺถนิตาภิคชฺชิโน    
                 เต ต รมิสฺสนฺติ วนมฺหิ ฌายิน ฯ    
                 วุฏมฺหิ เทเว จตุรงฺคุเล ติเณ    
                 สมฺปุปฺผิเต เมฆนิภมฺห ิกานเน    
                 นคนฺตเร วิฏปสโม สยิสฺส    
                 ต เม มุทุ โหหติิ ตูลสนฺนิภ ฯ    
                 ตถา ตุ กริสฺสามิ ๑ ยถาป อิสฺสโร   
                 ย ลพฺภติ เตนป โหตุ เม อล   
                 ต ต ๒ กริสฺสามิ ๑ ยถา อตนฺทิโต    
                 พิฬารภสฺตว ยถา สุมทฺทิต ฯ   
                 ตถา ตุ กริสฺสามิ ๑ ยถาป อิสฺสโร   
                 ย ลพฺภติ เตนป โหติ เม อล   
                 วิริเยน ต มยฺห วสานยิสฺส    
                 คชว มตฺต กุสลงฺกุสคฺคโห ฯ   
                 ตยา สุทนฺเตน อวตฺถิเตน ๓ หิ    
#๑ ม. ย.ุ กสสฺามิ ฯ  ๒ ม. น ตาห ฯ  ๓ ยุ. อวฏ ิเตน ฯ     
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                 หเยน โยคฺคาจริโยว อุชฺชุนา    
                 ปโหมิ มคฺค ปฏิปชชฺิตุ สิว   
                 จิตฺตานุรกฺขีหิ สทา นิเสวิต ฯ    
                 อารมฺมเณ ต พลสา นิพนฺธิส    
                 นาคว ถมฺภมฺหิ ทฬฺหาย รชชฺุยา   
                 ตมฺเม สุคุตฺต สติยา สุภาวิต   
                 อนิสฺสิต สพฺพภเวสุ เหหิสิ ฯ    
                 ป ฺาย เฉตฺวา วิปถานุสาริน   
                 โยเคน นิคฺคยฺห ปเถ นิเวสิย    
                 ทสิฺวา สมุทย วิภว ฺจ สมฺภว    
                 ทายาทโก เหหิสิ อคฺควาทิโน ฯ   
                 จตุพฺพิปลฺลาสวส อธิฏ ิต    
                 คามณฺฑลว ปริเนสิ จิตฺต ม    
                 นนุ ๑ ส ฺโชนพนฺธนจฺฉิท   
                 สเสวเส การุณิก มหามุนึ ฯ    
                 มโิค ยถา เสร ิสุจิตฺตกานเน    
                 รมฺม คิรึ ปาวิสิ อพฺภมาลิน ๒   
                 อนากุเล ตตฺถ นเค รมิสฺสสิ ๓    
                 อสสย จิตฺต ปราภวิสฺสสิ ฯ    
#๑ นูนาติป ฯ   ๒ ม. ปาวุสอพฺภมาลินึ ฯ  ๓ ม. รมิสฺส ฯ    
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                เย ตุยฺห ฉนฺเทน วเสน วตฺติโน   
                นรา จ นารี จ อนุโภนฺติ ย สุข   
                อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน   
                ภวาภินนฺที ตว จิตฺต เสวกาติ ฯ    
                   ตาลปุโฏ เถโร ฯ    
                       อุทฺทาน    
          ป ฺาสมฺหิ นิปาตมฺหิ        เอโก ตาลปุโฏ สุจิ    
          คาถาโย ตตฺถ ป ฺาส      ปุน ป ฺจ จ อุตฺตรีติ ฯ   
                ป ฺาสนิปาโต สมตฺโต ฯ    
                ______________________    
                เถรคาถาย สฏ ิกนิปาโต    
 [๔๐๐] ๑ อาร ฺ ิกา ๒ ปณฺฑปาติกา   อุ ฺฉาปตฺตาคเต รตา    
          ทาเลมุ มจฺจุโน เสน       อชฺฌตฺต สุสมาหิตา ฯ   
          อาร ฺ ิกา ๒ ปณฺฑปาติกา   อุ ฺฉาปตฺตาคเต รตา    
          ธุนามุ ๓ มจฺจุโน เสน     นฬาคารว กุ ฺชโร ฯ    
          รกฺุขมูลิกา สาตติกา        อุ ฺฉาปตฺตาคเต รตา    
          ทาเลมุ มจฺจุโน เสน       อชฺฌตฺต สุสมาหิตา ฯ   
          รกฺุขมูลิกา สาตติกา        อุ ฺฉาปตฺตาคเต รตา    
#๑ ม. สาวกา ฯ  ๒ ยุ. อาร ฺกา ฯ  ๓ ม. ย.ุ ธนุาม ฯ     
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          ธุนามุ ๑ มจฺจุโน เสน     นฬาคารว กุ ฺชโร ฯ    
          อฏ ิกงฺกลกุฏิเก           มสนฺหารุปฺปสิพฺพิเต    
          ธิรตฺถุ ปูเร ทุคฺคนฺเธ       ปรคตฺเต มมายเส ฯ    
          คูถภสเฺต ตโจนทฺเธ        อุรคณฺฑปสาจินิ   
          นว โสตานิ เต กาเย      ยานิ สนทฺนฺติ สพฺพทา ฯ    
          ตว สรรี นวโสต          ทุคฺคนฺธก ๒ ปริวชฺเชยฺย๔    
          ภิกฺขุ ปริวชฺชยเต ต        มีฬฺหว ยถา สุจิกาโม ฯ   
          เอว ฺเจ ต ชโน ช ฺา     ยถา ชานามิ ต อห   
          อารกา ปริวชฺเชยยฺ        คูถฏานว ปาวุเส ฯ   
          เอวเมต มหาวีร          ยถา สมณ ภาสสิ    
          เอตฺถ เจเก วิสีทนฺติ       ปงฺกมฺหิว ชรคฺคโว ฯ   
          อากาสมฺหิ หลิทฺทาย ๓     โย ม ฺเถ รเชตเว   
          อ ฺเน วาป รงฺเคน       วิฆาตุทยเมว ต ฯ    
          ตทากาสสม จิตฺต          อชฺฌตฺต สุสมาหิต   
          มา ปาปจิตฺเต อาสาทิ      อคฺคิกฺขนฺธว ปกฺขิมา ฯ   
          ปสฺส จิตฺตกต พิมฺพ         อรุกาย สมุสฺสิต   
          อาตุร พหุสงฺกปฺป          ยสฺส นตฺถิ ธุว  ิติ ฯ   
          ตทาสิ ย ภึสนก           ตทาสิ โลมหสน   
          อเนกาการสมฺปนฺเน        สารีปตฺุตมฺหิ นิพฺพุเต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ธุนาม ฯ   ๒ ม. ทุคฺคนฺธกร ปริพนฺธ ฯ   ๓ ม. หลิทฺทยิา ฯ    
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          อนิจฺจา วต สงฺขารา       อุปฺปาทวยธมฺมิโน    
          อุปฺปชชฺิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ       เตส วูปสโม สุโข ฯ   
          สุขุม เต ปฏิวิชฺฌนฺติ        วาลคฺค อุสุนา ยถา   
          เย ป ฺจกฺขนฺเธ ปสฺสนฺติ     ปรโต โน จ อตฺตโต ฯ   
          เย จ ปสฺสนฺติ สงฺขาเร     ปรโต โน จ อตฺตโต   
          ปจฺจพฺยาธึสุ นิปุณ          วาลคฺค อุสุนา ยถา ฯ    
          สตฺติยา วิย โอมฏโ       ฑยฺหมาเนว มตฺถเก   
          กามราคปฺปหานาย         สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช ฯ   
          สตฺติยา วิย โอมฏโ       ฑยฺหมาเนว มตฺถเก   
          ภวราคปฺปหานาย          สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช ฯ   
          โจทิโต ภาวิตตฺเตน        สรรีนฺติมธารินา   
          มิคารมาตุ ปาสาท         ปาทงฺคุฏเน กมฺปยึ ฯ   
          น ยิท สิถิลมารพฺภ         น ยิท อปฺเปน ถามสา   
          นิพฺพานมธิคนฺตพฺพ          สพฺพคนฺถปโมจน ฯ   
          อย ฺจ ทหโร ภิกฺขุ         อยมุตฺตมโปริโส   
          ธาเรติ อนฺติม เทห        เชตฺวา มาร สวาหน ฯ    
          วิวรมนุปตนฺติ วิชฺชุตา       เวภารสฺส จ ปณฺฑวสฺส จ   
          นควิวรคโต จ ฌายติ       ปุตฺโต อปฺปฏิมสฺส ตาทิโน ฯ   
          อุปสนโฺต อุปรโต          ปนฺตเสนาสโน มุนิ     
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          ทายาโท พุทฺธเสฏสฺส      พฺรหฺมุนา อภิวนฺทิโต ฯ   
          อุปสนตฺ อุปรต            ปนฺตเสนาสน มุนึ    
          ทายาท พุทฺธเสฏสฺส       วนฺท พฺราหฺมณ กสฺสป ฯ    
          โย จ ชาติสต คจฺเฉ       สพฺพา พฺราหฺมณชาติโย    
          โสตฺถโิย เวทสมฺปนฺโน      มนสฺุเสสุ ปุนปฺปุน ฯ    
          อชฌฺายโกป เจ อสฺส       ติณฺณ เวทาน ปารคู    
          เอตสฺส วนฺทนาเยก ๑     กล นาคฺฆติ โสฬสึ ฯ   
          โย โส อฏ วิโมกขฺานิ     ปุเรภตฺต อผุสฺสยิ ๒    
          อนุโลม ปฏิโลม           ตโต ปณฺฑาย คจฺฉติ   
          ตาทิส ภิกฺขุ มาสาทิ        มาตฺตาน ขณิ พฺราหฺมณ    
          อภิปฺปสาเทหิ มน          อรหนฺตมฺหิ ตาทิเน    
          ขิปฺป ป ฺชลิโก วนฺท        มา เต วิชฏ ิมตฺถก ฯ   
          น โส ปสฺสติ สทฺธมฺม       สสาเรน ปุรกฺขโต    
          อจงฺกม ๓ ชิมฺหปถ        กุมคฺคมนุธาวติ ฯ    
          กิมีว มฬีฺหปลิตฺโต ๔       สงฺขาเร อธิมุจฺฉิโต    
          ปคาโฬฺห ลาภสกกฺาเร      ตุจฺโฉ คจฺฉติ โปฏ ิโล ฯ   
          อิม ฺจ ปสฺส อายนฺต        สารีปตฺุต สุทสฺสน ฯ   
          วิมุตฺต อุภโตภาเค         อชฌฺตฺต สุสมาหิต ฯ    
          วิสลลฺ ขีณสโยค           เตวิชฺช มจฺจุหายิน   
#๑ ม. วนฺทนาเยต ฯ  ๒ ม. อผสฺสยิ ฯ ย.ุ อปสฺสยิ ฯ  ๓ ม. อโธคม ฯ    
#๔ ม. ย.ุ สลลฺิตฺโต ฯ     
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          ทกฺขิเณยฺย มนุสฺสาน        ปุ ฺกฺเขตฺตมนุตฺตร ฯ    
          เอเต สมฺพหุลา เทวา      อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน   
          ทส เทวสหสฺสานิ          สพฺเพ พฺรหฺมปุโรหิตา   
          โมคฺคลฺลาน นมสฺสนฺตา      ติฏนฺติ ป ฺชลีกตา   
          นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
          ยสฺส เต อาสวา ขีณา      ทกฺขิเณยฺโยสิ ๑ มาริส ฯ   
          ปชูิโต นรเทเวน          อุปฺปนฺโน มรณาภิภู   
          ปุณฺฑรีกว โตเยน          สงฺขาเรโนปลิมฺปติ ๒ ฯ   
                 ยสฺส มุหุตฺเตน สหสฺสธา    
                 โลโก สวิทิโต สพฺรหฺมกปโฺป    
                 วสี อิทฺธิคุเณ จุตูปปาเต    
                 กาเล ปสฺสติ เทวตา ส ภิกฺขุ ฯ    
          สารีปตฺุโตว ป ฺาย        สีเลน อุปสเมน จ    
          โยป ปารงฺคโต ภิกฺขุ       เอตาวปรโม สิยา ฯ    
          โกฏิสตสหสฺสสฺส           อตฺตภาว ขเณน นิมฺมิเน    
          อห วิกุพฺพนาสุ กุสโล       วสีภูโตมฺหิ อิทฺธิยา ฯ   
                 สมาธิวิชฺชาวสี ปารมีคโต   
                 โมคฺคลฺลานโคตฺโต อสิตสฺส สาสเน    
                 ธโีร สมุจฺฉินฺทิ สมาหิตินฺทฺริโย    
#๑ ม. ทกฺขิเณยฺยาสิ ฯ  ๒ ม. ยุ. -ปลิปฺปติ ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 430 

                นาโค ยถา ปูติลตว พนฺธน ฯ   
          ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา ฯเปฯ  ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ    
          ยสฺส จตฺถาย ปพฺพชิโต      อคารสฺมา อนคาริยฆ   
          โส เม อตฺโถ อนุปปฺตฺโต    สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ    
          กีทโิส นิรโย อาสิ         ยตฺถ ทุสสฺี อปจฺจถ   
          วิธุร สาวกมาสชฺช         กกุสนฺธ ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
          สต อาสิ อโยสงฺกู         สพฺเพ ปจฺจตฺตเวทนา   
          อีทิโส นิรโย อาสิ         ยตฺถ ทุสสฺี อปจฺจถ   
          วิธุร สาวกมาสชฺช         กกุสนฺธ ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
          โย เอตมภิชานาติ         ภิกฺขุ พุทฺธสฺส สาวโก    
          ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช         กณฺห ทกฺุข นิคจฺฉสิ ฯ   
          มชฺเฌ สาครสฺมึ ติฏนฺติ     วิมานา กปฺปฏายิโน   
          เวฬุริยวณฺณา รุจิรา        อจฺจิมนฺโต ปภสฺสรา    
          อจฺฉรา ตตฺถ นจฺจนฺติ       ปถุู นานตฺตวณฺณิโย    
          โย เอตมภิชานาติ ฯเปฯ    กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
          โย จ ๑ พุทฺเธน โจทิโต   ภิกฺขุสงฺฆสฺส เปกฺขโต   
          มิคารมาตุ ปาสาท         ปาทงฺคุฏเน กมฺปยิ ฯ   
          โย เอตมภิชานาติ ฯเปฯ    กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
          โย เวชยนฺตปาสาท        ปาทงฺคุฏเน กมฺปยิ    
          อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธ         สเวเชสิ จ เทวตา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เว ฯ    
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          โย เอตมภิชานาติ ฯเปฯ    กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
          โย เวชยนฺตปาสาเท       สกฺก โส ปริปุจฺฉติ   
          อป อาวุโส ชานาสิ        ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโย    
          ตสฺส สกฺโก วิยากาสิ       ป ฺห ปุฏโ ยถาตถ    
          โย เอตมภิชานาติ ฯเปฯ    กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
          โย พฺรหฺมาน ปริปุจฺฉติ      สุธมมฺาย อภิโตสภ    
        อชชฺาป เต อาวุโส สา ทิฏ ิ   ยา เต ทิฏ ิ ปุเร อหู    
          ปสฺสสิ วีติวตฺตนฺต          พฺรหฺมโลเก ปภสฺสร    
          ตสฺส พฺรหฺมา วิยากาสิ      ป ฺห ปุฏโ ยถาตถ   
          น เม มาริส สา ทิฏ ิ      ยา เม ทิฏ ิ ปุเร อหู ฯ    
          ปสฺสามิ วีติวตฺตนฺต         พฺรหฺมโลเก ปภสฺสร    
          โสหมชฺช กถ วชชฺ         อห นิจฺโจมฺหิ ปสฺสโต ๑ ฯ   
          โย เอตมภิชานาติ ฯเปฯ    กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
          โย มหาเนรุโน กูฏ        วิโมกฺเขน อปสฺสยิ ๒    
          วน ปุพฺพวิเทหาน          เย จ ภูมิสยา นรา    
          โย เอตมภิชานาติ ฯเปฯ    กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
          น เว อคฺคิ เจตยติ        อห พาล ฑหามีติ    
          พาโล จ ชลิตมคฺคึ         อาสชฺช น ปฑยฺหติ   
          เอวเมว ตุว มาร         อาสชฺช น ตถาคต   
          สย ฑหิสฺสติ อตฺตาน        พาโล อคฺคึว สมผฺุส ฯ    
#๑ ม. ย.ุ สสสฺโต ฯ  ๒ ม. อผสฺสยิ ฯ    
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          อปุ ฺ ปสวี มาโร         อาสชชฺ น ตถาคต   
          กินฺน ุม ฺสิ ปาปม         น เม ปาป วิปจฺจติ ฯ   
          กรโต เต มิยฺยเต ๑ ปาป  จิรรตฺตาย อนฺตก   
          มาร นพฺิพินฺท พุทฺธมฺหา      อาส มากาสิ ภิกฺขุสุ ฯ    
          อิติ มาร อตชฺเชส ิ        ภิกฺขุ เภสกฬาวเน    
          ตโต โส ทุมฺมโน ยกฺโข     ตตฺเถวนฺตรธายตีติ ฯ   
               อิตฺถ สุท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เถโร คาถาโย    
          อภาสิตฺถาติ ฯ    
                     อุทฺทาน ภวติ   
          สฏ ิกมฺหิ นิปาตมฺหิ         โมคฺคลฺลาโน มหิทฺธิโก   
          เอโกว เถโร คาถาโย     อฏสฏ ี ภวนฺติ ตาติ ฯ    
                สฏ ิโก นิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
                  __________________    
                 เถรคาถาย มหานิปาโต    
 [๔๐๑] ๑ นกิฺขนฺต วต ม สนฺต        อคารสฺมา อนคาริย   
          วิตกฺกา อุปภวนฺติ ๒       ปคพฺภา กณฺหโต อิเม    
          อุคฺคปุตฺตา มหิสฺสาสา       สิกฺขิตา ทฬฺหธมฺมิโน   
          สมนฺตา ปริกิเรยฺยุ         สหสฺส อปลายนิ ฯ   
          สเจป เอตฺตกา ภิยฺโย      อาคมิสฺสนฺติ อิตฺถิโย    
          เนว ม พฺยาธยิสฺสนฺติ       ธมฺเม สมฺหิ ปติฏ ิโต ฯ    
#๑ ม. จียเต ฯ   ๒ ม. ยุ. อุปธาวนฺติ ฯ     
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          สกฺขี หิ เม สุต เอต      พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน   
          นิพฺพานคมน มคฺค         ตตฺถ เม นิรโต มโน ฯ    
          เอว ฺเจ ม วิหรนฺต       ปาปม อุปคจฺฉสิ    
          ตถา มจฺจุ กริสฺสามิ       น เม มคฺค อุทิกฺขสิ ฯ   
          อรตึ รติ ฺจ ปหาย        สพฺพโส เคหสิต ฺจ วิตกฺก   
          วนถ น กเรยฺย กุหิ ฺจิ     นิพฺพนโถ อนโต ส หิ ภิกฺขุ ฯ   
          ยมิธ ปถวิ ฺจ เวหาส      รูปคต ชคโตคธ กิ ฺจิ   
          ปรชิิยยฺติ สพฺพมนิจฺจ       เอว สเมจฺจ จรนฺติ มุตตฺตา ฯ    
          อุปธีส ุชนา คธิตาเส      ทฏิสุเต ปฏิเฆ จ มุเต จ    
          เอตฺถ วิโนทย ฉนฺทมเนโช  โย เหตฺถ น ลิปปฺติ มุนิ ตมาหุ ฯ    
          อถ สฏ ิสิตา สวิตกฺกา     ปถุุชชฺนตาย ๑ อธมฺมนิวิฏา   
          น จ วฏฏคตสฺส กหุิ ฺจิ     โน ปน ทุฏ ุลฺลภาณี ส ภิกฺขุ ฯ    
          ทพฺโพ จิรรตฺต สมาหิโต    อกุหโก นิปโก อปหาลุ   
          สนฺต ปทมชฺฌคมา มุนี      ปฏิจฺจ ปรินิพฺพุโต กงฺขติ กาล ฯ   
          มาน ปชหสฺสุ โคตม       มานปถ ฺจ ปชหสฺสุ อเสส   
          มานปถสฺมึ ส มุจฺฉิโต      วิปฺปฏิสารีหุวา จีรรตฺต ฯ   
          มกฺเขน มกฺขิตา ปชา      มานหตา นิรย ปตนฺติ    
          โสจนติฺ ชนา จิรรตฺต      มานหตา นิรย อุปปนฺนา ฯ    
          น หิ โสจติ ภิกฺขุ กทาจิ    มคฺคชโิน สมฺมา ปฏิปนฺโน   
#๑ ปุถู ชนตายาติป ฯ    
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          กิตฺติ ฺจ สุข ฺจานุโภติ       ธมฺมทโสติ ตมาหุ ตถตฺต ฯ   
          ตสฺมา อขิโล อิธ ปธานวา   นีวรณานิ ปหาย วิสุทฺโธ    
          มาน ฺจ ปหาย อเสส       วิชฺชายนฺตกโร สมิตาวี ฯ    
          กามราเคน ฑยฺหามิ        จิตฺต เม ปริฑยฺหติ    
          สาธุ นพฺิพาปน พฺรูหิ        อนุกมฺปาย โคตม ฯ    
          ส ฺาย วิปริเยสา         จิตฺตนฺเต ปริฑยฺหติ   
          นิมิตฺต ปริวชฺเชหิ          สุภ ราคูปส ฺหิต ฯ   
          อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ       เอกคฺค สุสมาหิต   
          สติ กายคตา ตฺยตฺถุ        นิพฺพิทาพหุโล ภว ฯฯ    
          อนิมิตฺต ฺจ ภาเวหิ         มานานุสยมุชฺชห    
          ตโต มานาภิสมยา         อุปสนฺโต จริสฺสสิ ฯ   
          ตเมว วาจ ภาเสยฺย       ยายตฺตาน น ตาปเย    
          ปเร จ น วิหึเสยฺย        สา เว วาจา สุภาสิตา ฯ   
          ปยวาจเมว ภาเสยฺย       ยา วาจา ปฏินนฺทิตา   
          ย อนาทาย ปาปานิ        ปเรส ภาสเต ปย ฯ   
          สจฺจ เว อมตา วาจา      เอส ธมฺโม สนนฺตโน    
          สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ    อหุ สนฺโต ปติฏ ิตา ฯ   
          ย พุทฺโธ ภาสตี วาจ       เขม นพฺิพานปตฺติยา   
          ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย          สา เว วาจานมุตฺตมา ฯ   
          คมฺภีรป ฺโ เมธาวี        มคฺคามคฺคสฺส โกวิโท     
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          สารีปตฺุโต มหาป ฺโ       ธมมฺ เทเสติ ภิกฺขุน ฯ    
          สงฺขิตฺเตนป เทเสติ        วิตฺถาเรนป ภาสติ   
          สาลิกาเยว นิคฺโฆโส       ปฏิภาณ อุทิยฺยติ ฯ   
          ตสฺส ต เทสยนฺตสฺส        สุณนฺตา ๑ มธุร คิร    
          สเรน รชนีเยน           สวนีเยน วคฺคุนา   
          อุทคฺคจิตฺตา มุทิตา         โสต โอเธนฺติ ภิกฺขโว ฯ    
          อชชฺ ปณฺณรเส วิสุทฺธิยา     ภิกฺขู ป ฺจสตา สมาคตา    
          สโยชนพนฺธนจฺฉิทา         อนีฆา ขีณปุนพฺภวา อิสี ฯ   
          จกฺกวตฺตี ยถา ราชา       อมจฺจปริวาริโต    
          สมนฺตา อนุปริเยติ         สาครนฺต มหึ อิม ฯ    
          เอว วิชิตสงฺคาม          สตฺถวาห อนุตฺตร   
          สาวกา ปยิรุปาสนฺติ        เตวิชฺชา มจฺจุหายิโน ฯ   
          สพฺเพ ภควโต ปุตฺตา       ปลาโป เอตฺถ น วิชชฺติ   
          ตณฺหาสลฺลสฺส หนฺตาร       วนฺเท อาทิจฺจพนฺธุน ฯ    
          ปโรสหสฺส ภิกฺขูน          สุคต ปยิรุปาสติ   
          เทเสนฺต วิรช ธมฺม        นิพฺพาน อกุโตภย ฯ    
          สุณนฺติ ธมฺม วิปุล ๒       สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต    
          โสภต ิวต สมฺพุทฺโธ        ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต ฯ   
          นาคนาโมสิ ภควา         อิสีน อิสิสตฺตโม   
          มหาเมโฆว หุตฺวาน        สาวเก อภิวสฺสสิ ฯ    
#๑ ม. สุณนฺติ ฯ  ๒ ม. วิมล ฯ     
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          ทิวาวิหารา นิกฺขมฺม        สตฺถทุสฺสนกมฺยตา    
          สาวโก เต มหาวีร        ปาเท วนฺทติ วงฺคิโส ฯ   
          อุมฺมคฺคปถ ๑ มารสฺส      อภิภุยฺย จรติ ปภิชชฺ ขิลานิ   
          ต ปสฺสถ พนฺธปมุ ฺจกร      อสิตว ภาคโส ปวิภชฺช ฯ   
          โอฆสสฺ หิ นิตฺถรณตฺถ       อเนกวิหติ มคฺค อกฺขาสิ   
          ตสฺมิ ฺจ อมเต อกฺขาเต     ธมฺมทสา  ิตา อสหิรา ฯ   
          ปชฺโชตกโร อติวิชฌฺ        สพฺพ ิตีน อติกฺกมมทฺทส    
          ตฺวา จ สจฺฉิกตฺวา จ      อคฺค โส เทสยิ ทสทฺธาน ฯ    
          เอว สุเทสิเต ธมฺเม       โก ปมาโท วิชานต ธมฺม   
        ตสฺมา หิ ตสฺส ภควโต สาสเน   อปฺปมตฺโต สทา นมสฺสมนุสิกฺเข ฯ    
          พุทฺธานุพุทฺโธ โย เถโร     โกณฺฑ ฺโ ติพฺพนิกฺกโม    
          ลาภี สุขวิหาราน          วิเวกาน อภิณฺหโส ฯ    
          ย สาวเกน ปตฺตพฺพ        สตฺถุสาสนการินา    
          สพฺพสฺส ต อนุปฺปตฺต        อปฺปมตฺตสฺส สิกฺขโต ฯ   
          มหานุภาโว เตวิชฺโช       เจโตปริยโกวิโท    
          โกณฺฑ ฺโ พุทฺธทายาโท     ปาเท วนฺทติ สตฺถุโน ฯ    
          นคสฺส ปสฺเส อาสีน        มุน ึทุกขฺสฺส ปารคุ    
          สาวกา ปยิรุปาสนฺติ        เตวิชฺชา มจฺจุหายิโน ฯ   
          เจตสา อนุปริเยติ         โมคฺคลฺลาโน มหิทฺธิโก   
#๑ อุมฺมคฺคสตนฺติป ฯ     
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          จิตฺต เนส สมเนฺวส        วิปฺปมุตฺต นิรูปธึ ฯ    
          เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺน        มุน ึทกฺุขสฺส ปารคุ    
          อเนกาการสมฺปนฺน         ปยิรุปาสนฺติ โคตม ฯ    
                 จนฺโท ยถา วิคตวลาหเก นเภ    
                 วิโรจติ วีตมโลว ภาณุมา    
                 เอวป องฺคีรส ตฺว มหามุนิ   
                 อติโรจสี ยสสา สพฺพโลก ฯ    
          กาเวยฺยมตฺตา วิจริมฺห      ปุพฺเพ คามา คาม ปุรา ปุร    
          อถทฺทสามิ สมฺพุทฺธ         สพฺพธมฺมาน ปารคุ ฯ   
          โส เม ธมฺมมเทเสสิ       มุนิ ทุกขฺสฺส ปารคู    
          ธมฺม สุตฺวา ปสีทิมฺห        สทฺธา โน อุปปชฺชถ ๑ ฯ    
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        ขนฺเธ อายตนานิ จ    
          ธาตุโย จ วิทิตฺวาน        ปพฺพช ึอนคาริย ฯ    
          พหูน วต อตฺถาย          อุปฺปชชฺนฺติ ตถาคตา   
          อิตฺถีน ปุริสาน ฺจ          เย เต สาสนการกา ฯ   
          เตส โข วต อตฺถาย       โพธิมชฌฺคมา มุนิ   
          ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน ฺจ          เย นิยามคตทสา ๒ ฯ   
          สุเทสติา จกฺขุมตา         พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
          จตฺตาริ อริยสจฺจานิ        อนุกมฺปาย ปาณิน    
          ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท         ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม    
#๑ ม. ย.ุ อุทปชฺชถ ฯ     ๒ นิยามคตทฺทสาติป ฯ     
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          อริย ฺจฏงฺคิก มคฺค        ทุกฺขูปสมคามิน ฯ    
          เอวเมเต ตถา วุตฺตา      ทฏิา เม เต ยถาตถา    
          สทตฺโถ เม อนุปฺปตฺโต      กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
          สฺวาคต วต เม อาสิ       มม พุทธฺสฺส สนฺติเก   
          สุวิภตฺเตสุ ธมฺเมสุ         ย เสฏ ตทุปาคม ึฯ   
          อภิ ฺาปารมิปฺปตฺโต        โสตธาตุวิโสธิโต   
          เตวิชฺโช อิทฺธิปตฺโตมฺหิ      เจโตปริยโกวิโท ฯ   
                 ปจฺุฉามิ สตฺถารมโนมป ฺ    
                 ทฏิเว ธมฺเม โย วิจิกิจฺฉาน เฉตฺตา    
                 อคฺคาฬเว กาลมกาสิ ภิกฺขุ    
                 าโต ยสสฺสี อภินิพฺพุตตฺโต ฯ    
                 นโิคฺรธกปฺโป อิติ ตสฺส นาม   
                 ตยา กต ภควา พฺราหฺมณสฺส    
                 โส ต นมสฺส อจริ มุตฺยเปกฺโข   
                 อารทฺธวิริโย ทฬฺหธมฺมทสฺสี ฯ    
                 ต สาวก สกฺก มยมฺป สพฺเพ    
                 อ ฺาตุมิจฺฉาม สมนฺตจกฺขุ   
                 สมวฏ ิตา โน สวนาย โสตา   
                 ตุว โน สตฺถา ตฺวมนุตฺตโรสิ ฯ    
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                 ฉินฺเทว โน วิจิกิจฺฉ พฺรูหิ เมต   
                 ปรินิพฺพุต เวทย ภุริป ฺ   
                 มชฺเฌว โน ภาส สมนฺตจกฺขุ    
                 สกฺโกว เทวาน สหสฺสเนตฺโต ฯ    
                 เย เกจิ คนฺธา อิธ โมหมคฺคา    
                 อ ฺาณปกฺขา วิจิกิจฺฉฏานา   
                 ตถาคต ปตฺวา น เต ภวนฺติ    
                 จกฺขุ หิ เอต ปรม นราน ฯ    
                 โน เจ หิ ชาตุ ปุริโส กิเลเส   
                 วาโต ยถา อพฺภฆน วิหาเน   
                 ตโมวสฺส นิวุโต สพฺพโลโก   
                 โชติมนฺโตป น ปภาเสยฺยุ ฯ   
                 ธรีา จ ปชฺโชตกรา ภวนฺติ   
                 ตนฺต อห ธีร ตเถว ม ฺเ    
                 วิปสฺสิน ชานมุปาคมิมฺห   
                 ปริสาสุ โน อาวิกโรหิ กปฺป ฯ    
                 ขิปฺป คิร เอรย วคฺคุ วคฺคุ    
                 หโสว ปคฺคยฺห สณิก นิกูช ๑   
                 พินฺทุสฺสเรน สวิุกปฺปเตน   
                 สพฺเพว เต อุชฺชุคตา สุโณม ฯ   
#๑ ม. นกิูช ฯ นิกุชชฺาติป ทิสฺสติ ฯ    
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                 ปหีนชาติมรณ อเสส    
                 นคฺิคยฺห โธน วเทสฺสามิ ธมฺม   
                 น กามกาโร ห ิปุถชฺุชนาน    
                 สงฺเขยฺยกาโรว ตถาคตาน ฯ    
                 สมฺปนฺนเวยฺยากรณ ตเวท   
                 สมุชฺชุป ฺสฺส สมุคฺคหีต   
                 อยม ฺชลิ ปจฺฉิโม สุปฺปณามิโต    
                 มา โมหยิ ชานมโนมป ฺ ฯ    
                 ปโรวร อริยธมฺม วิทตฺิวา   
                 มา โมหยิ ชานมโนมวิริย   
                 วารึ ยถา ฆมฺมนิ ฆมฺมตตฺโต   
                 วาจาภิกงฺขามิ สุต ปวสฺส ฯ    
                 ยทตฺถิก ๑ พฺรหฺมจริย อจาริ ๒    
                 กปฺปายโน กจฺจิสฺส ต อโมฆ    
                 นพฺิพายิ โส อาทุ สอุปาทิเสโส    
                 ยถา วิมุตฺโต อหุ ต สุโณม ฯ   
                 อจฺเฉจฺฉิ ตณฺห อิธ นามรูเป (ติ ภควา)   
                 ตณฺหาย โสต ทีฆรตฺตานุสยิต   
                 อตาริ ชาติมรณ อเสส    
#๑ ยุ. ยทิตฺถยิ ฯ ๒ ม. อจรี ฯ    
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              อิจฺจาพฺรวี ๑ ภควา  ป ฺจเสฏโ ฯ    
          เอส สตฺุวา ปสีทามิ        วโจ เต อิสิสตฺตม   
          อโมฆ กิร เม ปุฏ        น ม ว ฺเจสิ พฺราหฺมโณ ฯ    
          ยถาวาที ตถาการี         อหุ พุทฺธสฺส สาวโก   
          ปจฺฉินฺท ๒ มจฺจุโน ชาล    ตต มายาวิโน ทฬฺห ฯ   
          อทฺทส ภควา อาทึ         อุปาทานสฺส กปฺปโย   
          อจฺจคา วต กปฺปายโน      มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร ฯ    
          ต เทวเทว วนฺทามิ        ปุตฺตนฺเต ทฺวิปทุตฺตม    
          อนุชาต มหาวีร           นาค นาคสฺส โอสรนฺติ ๓ ฯ    
อิตฺถ สุท อายสฺมา วงฺคีโส เถโร คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ    
                 มหานิปาโต นิฏ ิโต ฯ    
          สตฺตติมฺหิ นิปาตมฺหิ         วงฺคีโส ปฏิภาณวา    
          เอโกว เถโร นตฺถ ฺโ     คาถาโย เอกสตฺตติ ๔ ฯ    
          สหสฺส โหนฺติ ตา คาถา     ตีณิ สฏ ิสตานิ จ    
          เถรา จ เทฺว สตา สฏ ิ    จตฺตาโร จ ปกาสิตา   
          สีหนาท นทิตฺวาน          พุทฺธปตฺุตา อนาสวา   
          เขมนฺต ปาปุณิตฺวาน        อคฺคิกฺขนฺธาว นิพฺพุตาติ ฯ    
                  เถรคาถา นิฏ ิตา ฯ   
                   _________________   
#๑ ม อิจฺจพฺรวิ ฯ ยุ. อิจฺจพฺรวี ฯ  ๒ ม. ยุ. อจฺเฉจฺฉิ ฯ  ๓ ม. ยุ. โอรสนฺติ ฯท   
#๔ ม. เอกสตฺตตีติ ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 442 

             สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส เถรีคาถา   
                 ________________________    
           นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                 เถรีคาถาย เอกนิปาโต   
 [๔๐๒] ๑ สขุ สุปาหิ เถรเิก         กตฺวา โจเฬน ปารุตา    
          อุปสนโฺต หิ เต ราโค      สุกฺขฑากว กุมฺภิย ฯ   
อิตฺถ สุท อ ฺตรา เถรี อป ฺาตา ภิกฺขุนี คาถ อภาสิตฺถาติ ฯ    
 [๔๐๓] ๒ มตฺุเต มุ ฺจสฺสุ ๒ โยเคหิ   จนฺโท ราหุคฺคโห อิว   
          วิปฺปมตฺุเตน จิตฺเตน        อนณา ภุ ฺชาหิ ปณฺฑก ฯ    
อิตฺถ สุท ภควา มุตฺต สิกฺขมาน อิมาย คาถาย อภิณฺห    
        โอวทติ ๓ ฯ    
 [๔๐๔] ๓ ปณฺุเณ ปูรสฺสุ ธมฺเมหิ       จนฺโท ปณฺณรเสริว    
          ปริปณฺุณาย ป ฺาย         ตโมกฺขนฺธ ปทาลย ๕ ฯ    
                     ปุณฺณา ๔ ฯ   
 [๔๐๕] ๔ ติสฺเส สิกฺขสฺสุ สิกฺขาย      มา ต โยคา อุปจฺจคุ    
          สพฺพโยควิสยุตฺตา          จร โลเก อนาสวา ฯ    
                     ติสฺสา ๕ ฯ   
#๑ ม. สพฺพตฺถ คาถาปริโยสาเน อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ มุจฺจสฺสุ ฯ    
#๓ ม. โอวทตีติ ฯ ๔ ม. อิตฺถ สุท-เถรี คาถ อภาสิตฺถาติ ฯ ๕ ม. ติสฺสาเถรี ฯ    
#สพฺพตฺถ อีทิสฏาเน เถรีติ ปาโ ทสิฺสติ ฯ    
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 [๔๐๖] ๕ ติสฺเส ยุ ฺชสฺสุ ธมฺเมหิ      ขโณ ต มา อุปจฺจคา   
          ขณาตีตา หิ โสจนฺติ        นิรยมหฺิ สมปฺปตา ฯ    
                   อ ฺตรา ติสฺสา ฯ    
 [๔๐๗] ๖ ธีเร นิโรธ ผุเสหิ         ส ฺาวูปสม สุข    
          อาราธเยหิ ๑ นิพฺพาน     โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ   
                       ธีรา ฯ    
 [๔๐๘] ๗ ธรีา ธีเรหิ ธมฺเมหิ        ภิกขฺุนี ภาวิตินฺทฺริยา   
          ธาเรหิ อนฺติม เทห        เชตฺวา มาร สวาหน ฯ    
                   อ ฺตรา ธีรา ฯ    
 [๔๐๙] ๘ สทฺธาย ปพฺพชิตฺวาน        มตฺิเต มิตฺตรตา ภว   
          ภาเวหิ กุสเล ธมฺเม       โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา ฯ   
                      มิตฺตา ฯ   
 [๔๑๐] ๙ สทฺธาย ปพฺพชิตฺวาน        ภเทฺร ภทฺรรตา ภว   
          ภาเวหิ กุสเล ธมฺเม       โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ    
                      ภทฺรา ฯ    
 [๔๑๑] ๑๐ อุปสเม ตเร โอฆ        มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร    
          ธาเรหิ อนฺติม เทห        เชตฺวา มาร สวาหน ฯ    
                     อุปสมา ฯ    
 [๔๑๒] ๑๑ สุมุตฺตา สาธุมุตฺตมฺหิ       ตีหิ ขุชฺเชหิ มุตฺติยา   
          อุทุกฺขเลน มุสเลน         ปตินา ขุชฺชเกน จ   
#๑ ม. ย.ุ อาราธยาหิ ฯ     
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          มุตฺตมฺหิ ชาติมรณา         ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
                      มุตฺตา ฯ   
 [๔๑๓] ๑๒ ฉนฺทชาตา อวสายี ๑     มนสา จ ผุฏา ๒ สิยา    
          กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺตา     อุทธฺโสตาติ วุจฺจติ ฯ   
                     ธมฺมทินฺนา ฯ    
 [๔๑๔] ๑๓ กโรถ พุทฺธสาสน         ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
          ขิปฺป ปาทานิ โธวิตฺวา      เอกมนฺเต นิสีทถ ฯ    
                     วิสาขา ฯ    
 [๔๑๕] ๑๔ ธาตุโย ทุกฺขโต ทิสฺวา     มา ชาติ ปุนราคมิ    
          ภเว ฉนฺท วิราเชตฺวา      อุปสนฺตา จริสฺสสิ ฯ    
                     สุมนา ฯ   
 [๔๑๖] ๑๕ กาเยน สวุตา อาสึ       วาจาย อุท เจตสา   
          สมลู ตณฺห อพฺพุยฺห         สีติภูตมฺหิ นิพฺพุตา ฯ    
                     อุตฺตรา ฯ   
 [๔๑๗] ๑๖ สุข ตฺว วุฑฺฒิเก เสหิ      กตฺวา โจเฬน ปารุตา   
          อุปสนโฺต หิ เต ราโค      สีติภูตาสิ นิพฺพุตา ฯ   
                 สมุนา วุฑฺฒปพฺพชิตา ฯ   
 [๔๑๘] ๑๗ ปณฺฑปาต จริตฺวาน        ทณฺฑมาทาย ๓ ทุพฺพลา    
          เวธมาเนหิ คตฺเตหิ        ตตฺเถว นิปตึ ฉมา    
#๑ ยุ. อวสาเย ฯ ๒ ม. ย.ุ ผุฏา ฯ ๓ ม. ยุ. ทณฺฑโมลพฺุภ ฯ    
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          ทิสฺวา อาทีนว กาเย       อถ จิตฺต วิมุจฺจิ เม ฯ    
                      ธมฺมา ฯ    
 [๔๑๙] ๑๘ หิตฺวา ฆเร ปพฺพชิตฺวา     หิตฺวา ปุตฺต ปสุ ปย    
          หิตฺวา ราค ฺจ โทส ฺจ      อวิชชฺ ฺจ วิราชิย    
          สมลู ตณฺห อพฺพุยฺห         อุปสนฺตมฺหิ นิพฺพุตา ฯ    
                      สงฺฆา ฯ    
                เอกิกา ๑ เถรโิย สมตฺตา ฯ    
                _______________________   
                 เถรีคาถาย ทุกนิปาโต   
 [๔๒๐] ๑ อาตุร อสุจึ ปูตึ           ปสฺส นนฺเท สมุสฺสย    
         อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ        เอกคฺค สุสมาหิต ฯ   
         อนิมิตฺต ฺจ ภาเวหิ          มานานุสยมุชฺชห    
         ตโต มานาภิสมยา          อุปสนตฺา จริสฺสสิ ฯ   
อิตฺถ สุท ภควา นนฺท สิกขฺมาน อิมาหิ คาถาหิ อภิณฺห   
        โอวทติ ฯ   
 [๔๒๑] ๒ เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา    มคฺคา นิพฺพานปตฺติยา   
         ภาวิตา เต มยา สพฺเพ      ยถา พุทฺเธน เทสิตา ฯ   
         ทิฏโ หิ เม โส ภควา      อนฺติโมย สมุสฺสโย    
         วิกฺขีโณ ชาติสสาโร         นตฺถทิานิ ปุนพฺภโว ฯ    
                     ชนฺตา ๒ ฯ    
#๑ ม. เอกกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ สพฺพตฺถ อีทิสปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. เชนฺตี ฯ    
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 [๔๒๒] ๓ สุมุตฺติเก สุมุตฺติกา         สาธุมุตฺติกมฺหิ มุสลสฺส    
          อหิรโิก เม ฉตฺตก วาป     อุกฺขลิกา เม ทลิททฺภาวาติ ๑ ฯ    
          ราค ฺจ อห โทส ฺจ        วิจฺฉินฺทนฺตี วิหรามิ   
          สา รกุขฺมูลมุปคมฺม         อโห สขุนฺติ สุขโต ฌายาม ิฯ    
               อ ฺตรา เถรีภิกฺขุนี อป ฺาตา ฯ   
 [๔๒๓] ๔ ยาว กาสิชนปโท          สุงฺโก เม ตตฺตโก อหุ    
          ต กตฺวา นิคโม ๒ อคฺฆ    อคฺเฆนคฺฆ เปสิ ม ฯ   
          อถ นพฺิพินฺทห รูเป         นิพฺพินฺท ฺจ วิรชฺชห    
          มา ปนุ ชาติสสาร         สนธฺาเวยฺย ปุนปฺปุน    
          ติสฺโส วิชฺชา สจฺฉิกตา      กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                    อฑฺฒกาสี ๓ ฯ    
 [๔๒๔] ๕ กิ ฺจาป โขมฺหิ กิสิกา       คิลานา พาฬฺหทุพฺพลา   
          ทณฺฑโมลุพฺภ คจฺฉามิ        ปพฺพต อภิรูหิย ฯ   
          สงฺฆาฏึ นิกฺขิปตฺวาน        ปตฺตก ฺจ นิกุชฺชยิ    
          เสเล ขมฺเภสึ อตฺตาน      ตโมกฺขนฺธ ปทาลิย ฯ    
                      จิตฺตา ฯ   
 [๔๒๕] ๖ กิ ฺจาป โขมฺหิ ทุกฺขิตา      ทุพฺพลา คตโยพฺพนา    
          ทณฺฑโมลุพฺภ คจฺฉามิ        ปพฺพต อภิรูหิย ฯ   
          นิกฺขิปตฺวาน สงฺฆาฏึ        ปตฺตก ฺจ นิกุชฺชิย    
          นิสินนฺา จมฺหิ เสลมฺหิ       อถ จิตฺต วิมุจฺจิ เม   
#๑ ม. เทฑฺฑุภ วาติ ฯ  ๒ โป. ม. เนคโม ฯ ๓ โป. ม. อฑฺฒกาสิ ฯ     
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          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
                       เมตฺติกา ฯ    
 [๔๒๖] ๗ จาตุทฺทสี ป ฺจทสี ๑       ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี   
          ปาฏิหาริกปกฺข ฺจ          อฏงฺคสุสมาคต    
          อุโปสถ อุปคจฺฉึ           เทวกายาภินนฺทินี ฯ    
          สาชชฺ เอเกน ภตฺเตน      มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา   
          เทวกาย น ปตฺเถห        วิเนยฺย หทเย ทร ฯ    
                      มิตฺตา ฯ   
 [๔๒๗] ๘ อุทฺธ ปาทตลา อมฺม        อโธ เจ ๒ เกสมตฺถกา    
          ปจฺจเวกฺขสฺสุม กาย        อสุจึ ปติูคนฺธิก ฯ    
          เอว วิหรมานาย          สพฺโพ ราโค สมูหโต    
          ปรฬิาโห สมุจฺฉินฺโน        สีติภูตมฺหิ นิพฺพุตา ฯ    
                     อภยมาตา ฯ   
 [๔๒๘] ๙ อภเย ภิทุโร กาโย        ยตฺถ สตฺตา ปุถชฺุชนา   
          นิกฺขิปสฺสามิม เทห         สมฺปชานา ปฏีสตา ๓ ฯ   
          พหูหิ ทุกฺขธมฺเมหิ          อปฺปมาทรตาย เม   
          ตณฺหกฺขโย อนุปฺปตฺโต       กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
                     อภยตฺเถรี ฯ   
#๑ ม. จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ ฯ ๒ โป. ม. อโธ เว ฯ ๓ ม. ย.ุ สตีมตี ฯ     
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 [๔๒๙] ๑๐ จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุ       วิหารา อุปนิกฺขมึ    
          อลทฺธา เจตโส สนฺตึ       จิตฺเต อวสวตฺตินี ฯ   
          ตสฺสา เม อฏมี รตฺติ      ยโต ตณฺหา สมูหตา    
          พหูหิ ทุกฺขธมฺเมหิ          อปฺปมาทรตาย เม   
          ตณฺหกฺขโย อนุปฺปตฺโต       กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
                      สามา ฯ   
                  ทุกนิปาโต สมตฺโต ฯ   
                   _________________   
                 เถรีคาถาย ติกนิปาโต   
 [๔๓๐] ๑ ปณฺณวีสติ วสฺสานิ          ยโต ปพฺพชิตาย เม    
          นาภิชานามิ จิตฺตสฺส        สม ลทฺธ กุทาจน ฯ   
          อลทฺธา เจตโส สนฺตึ       จิตฺเต อวสวตฺตินี   
          ตโต สเวคมาปาทึ         สริตฺวา ชนิสาสน ฯ   
          พหูหิ ทุกฺขธมฺเมหิ          อปฺปมาทรตาย เม   
          ตณฺหกฺขโย อนุปฺปตฺโต       กต พุทฺธสฺส สาสน    
          อชชฺ เม สตฺตมี รตฺติ       ยโต ตณฺหา วิโสสิตา ฯ    
                   อ ฺตรา สามา ฯ     
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 [๔๓๑] ๒ จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุ        วิหารา อุปนิกฺขมึ    
          อลทฺธา เจตโส สนฺตึ       จิตฺเต อวสวตฺตินี ฯ   
          สา ภิกขฺุนึ อุปาคจฺฉึ        ยา เม สทฺธายิกา อหุ   
          สา เม ธมฺมมเทเสสิ       ขนฺธายตนธาตุโย ฯ   
          ตสฺสา ธมฺม สุณิตฺวาน       ยถา ม อนุสาสิ สา    
          สตฺตาห เอกปลฺลงฺเก ๑    นิสีทึ ปติสุขมปฺปตา ๒ ฯ   
        อฏมิยา ปาเท ปสาเรสึ [๓]  ตโมกฺขนฺธ ปทาลิย ฯ   
                      อุตฺตมา ฯ    
 [๔๓๒] ๓ เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา    มคฺคา นิพฺพานปตฺติยา   
          ภาวิตา เต มยา สพฺเพ     ยถา พุทเฺธน เทสิตา ฯ   
          สุ ฺตสฺสานิมิตฺตสฺส         ลาภินีห ยทิจฺฉิต    
          โอรสา ธีตา พุทฺธสฺส       นิพฺพานาภิรตา สทา ฯ    
          สพฺเพ กามา สมุจฺฉินฺนา     เย ทพฺิพา เย จ มานุสา   
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯ    
                  อ ฺตรา อุตฺตมา ฯ    
 [๔๓๓] ๔ ทิวาวิหารา นิกฺขมฺม        คิชฺฌกฏูมฺหิ ปพฺพเต   
          นาค โอคาหมุตฺติณฺณ        นทีตีรมฺหิ อทฺทส ฯ    
          ปุรโิส องฺกุสมาทาย        เทหิ ปาทนฺติ ยาจติ   
          นาโค ปสารยิ ๔ ปาท     ปุรโิส นาคมารุหิ ฯ   
#๑ โป. ม. เอกปลฺลงฺเกน ฯ ๒ ยุ. ปติสุขสมปฺปตา ฯ ๓ โป. เอตฺถนฺตเร ยโต    
#ตณฺหา วิโสสิตา ปจฺฉา ธมฺมเทเสสินฺติ คาถาปาททฺวย ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. ปสารยี ฯ     
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          ทิสฺวา อทนฺต ทมิต         มนุสฺสาน วส คต    
          ตโต จิตฺต สมาเธมิ ๑     ขล ุตาย วน คตา ฯ    
                      ทนฺติกา ฯ    
 [๔๓๔] ๕ อมฺม ชีวาติ วนมฺหิ กนฺทส ิ   อตฺตาน อธิคจฺฉ อุพฺพิริ    
          จูฬาสติีสหสฺสานิ           สพฺพา ชีวสนามิกา    
          เอตมฺหาฬาหเน ทฑฺฒา      ตาส กมนุโสจสิ ฯ   
          อพฺพุหิ ๒ วต เม สลฺล     ทุทฺทส หทยนิสฺสติ   
          ย เม โสกปเรตาย        ธีตุ โสก พฺยปานุทิ ฯ   
          สาชชฺ อพฺพูฬฺหสลฺลาห       นิจฺฉาตา ปรินิพฺพุตา   
          พุทฺธ ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ       อุเปมิ สรณ มุนึ ฯ    
                      อุพฺพิริ ฯ   
 [๔๓๕] ๖ กเึม กตา ราชคเห        มนสฺุสา มธธ ปตา ว อจฺฉเร   
          เย สุกกฺ น อุปาสนฺติ       เทเสนฺตึ พุทฺธสาสน ฯ    
          ต ฺจ อปฺปฏิวานีย          อเสจนกโมชว   
          ปวนฺติ ม ฺเ สปฺป ฺา      วลาหกมิวทฺธคู ฯ    
          สุกฺกา สุกฺเกหิ ธมฺเมหิ      วีตราคา สมาหิตา   
          ธาเรหิ อนฺติม เทห        เชตฺวา มาร สวาหน ฯ    
                      สุกฺกา ฯ   
 [๔๓๖] ๗ นตฺถิ นิสฺสรณ โลเก        กึ วิเวเกน กาหสิ    
#๑ โป. ม. สมาเธสึ ฯ ๒ ม. อพฺพหี ฯ     
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          ภุ ฺชาหิ กามรติโย         มาหุ ปจฺฉานุตาปนี ฯ   
          สตฺติสูลูปมา กามา         ขนฺธาส อธิกุฏฏนา   
          ย ตฺว กามรตึ พฺรูส ิ       อรติ ทานิ สา มม ฯ    
          สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ        ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต    
          เอว ชานาหิ ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ    
                      เสลา ฯ   
 [๔๓๗] ๘ ยนฺต อิสีหิ ปตฺตพฺพ         าน ทุรภิสมฺภว   
          น ต ทวฺงฺคุลิป ฺาย        สกกฺา ปปฺโปตุมิตฺถิยา ฯ    
          อิตฺถิภาโว โน ก ึกยิรา     จิตฺตมฺหิ สุสมาหิเต   
          าณมฺหิ วตฺตมานมฺหิ        สมมฺา ธมฺม วิปสฺสโต ฯ    
          สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ        ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต    
          เอว ชานาหิ ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ    
                      โสมา ฯ   
                  ติกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                   _________________   
                เถรีคาถาย จตุกฺกนิปาโต   
 [๔๓๘] ๑ ปตฺุโต พุทฺธสฺส ทายาโท     กสฺสโป สสุมาหิโต    
          ปุพฺเพนิวาส โสเวทิ ๑     สคฺคาปาย ฺจ ปสฺสติ    
#๑ ม. ย.ุ โย ฯ    
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          อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต       อภิ ฺาโวสิโต มุนิ   
          เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ        เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ ฯ    
          ตเถว ภทฺทกาปลานี ๑     เตวิชฺชา มจฺจุหายินี    
          ธาเรติ อนฺติม เทห        เชตฺวา มาร สวาหน ฯ    
          ทิสฺวา อาทีนว โลเก       อุโภ ปพฺพชิตา มย    
          ตฺยมหฺ ขีณาสวา ทนฺตา      สีติภูตมฺห นิพฺพุตาติ ฯ    
                  ภทฺทกาปลานี ๑ ฯ    
                 จตุกฺกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                  _________________   
                เถรีคาถาย ป ฺจกนิปาโต    
 [๔๓๙] ๑ ปณฺณวีสติ วสฺสานิ          ยโต ปพฺพชิตา อห    
          อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป ๒    จิตฺตสฺสุปสมชฺฌค ฯ   
          อลทฺธา เจตโส สนตึฺ       กามราเคนวสฺสุตา   
          พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺตี      วิหาร ปาวิสึ อห ฯ   
          สา ภิกขฺุนึ อุปาคจฺฉึ        ยา เม สทฺธายิกา อหุ   
          สา เม ธมฺมมเทเสสิ       ขนฺธายตนธาตุโย ฯ   
          ตสฺสา ธมฺม สุณิตฺวาน       เอกมนฺเต อุปาวิสึ    
          ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต ฯ   
#๑ ม. ภทฺทากาปลานี ฯ ย.ุ ภทฺทากปฺปลานี ฯ ๒ ม. นาจฺฉรา ฯ     
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          เจโต ปริจฺจาณ ฺจ        โสตธาตุ วิโสธิตา    
          อิทฺธิป เม สจฺฉิกตา        ปตฺโต เม อาสวกฺขโย   
          ฉ เมภิ ฺา ๑ สจฺฉิกตา    กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                 อ ฺตรา ภิกฺขุนี อป ฺาตา ฯ   
 [๔๔๐] ๒ มตฺตา วณฺเณน รูเปน       โสภคฺเคน ยเสน จ   
          โยพฺพเนน จุปตฺถทฺธา       อ ฺา สมติม ฺ ิห ฯ    
          วิภูเสตฺวา อิม กาย        สุจิตฺต พาลลาปน ๒   
          อฏาสึ เวสิทฺวารมฺหิ       ลุทฺโท ปาสมิโวฏฏิยา ๓ ฯ    
          ปลนฺธน วิทสฺเสนฺตี ๔      คุยฺห ปกาสิต พหุ    
          อกาสึ วิวิธ มาย          อุชชฺคฺฆนฺตี พหุ ชน ฯ    
          สาชชฺ ปณฺฑ จริตฺวาน       มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา   
          นิสินนฺา รุกฺขมูลมหฺิ         อวิตกฺกสฺส ลาภิน ีฯ    
          สพฺเพ โยคา สมุจฺฉินฺนา     เย ทพฺิพา เย จ มานุสา   
          เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ    สีติภูตมฺหิ นิพฺพุตา ฯ   
                  วิมลา ปุราณคณิกา ฯ   
 [๔๔๑] ๓ อโยนิโสมนสิการา         กามราเคน อทฺธิตา ๕    
          อโหส ึอุทฺธฏา ปุพฺเพ       จิตฺเต อวสวตฺตินี ฯ   
          ปรยิุฏ ิตา กิเลเสหิ        สุขส ฺานุวตฺตินี ๖   
          สม จิตฺตสฺส นาลภึ         ราคจิตฺตวสานุคา ฯ   
#๑ ม. ฉฬภิ ฺา ฯ ๒ ยุ. พาลาลปน ฯ ๓ ม. ย.ุ โวฑฺฑิย ฯ ๔ ยุ. วิทเสนฺตี ฯ    
#๕ ม. อฏฏติา ฯ ยุ. อทฺทติา ฯ ๖ ม. สภุส ฺา ... ฯ     
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          กิสา ปณฺฑุ วิวณฺณา จ       สตฺต วสฺสานิ จาริห   
          นาห ทิวา วา รตฺตึ วา     สุข วินทฺึ สุทุกฺขิตา ฯ   
          ตโต รชฺชุ คเหตฺวาน       ปาวิสึ วนมนฺตร   
          วรมฺเม อิธ อุพฺพนฺธ        ย ฺจ หีน ปุนาจเร ฯ    
          ทฬฺหปาส กริตฺวาน         รุกฺขสาขาย พนฺธิย    
          ปกฺขิป ปาส คีวาย         อถ จิตฺต วิมุจฺจิ เม ฯ    
                       สีหา ฯ    
 [๔๔๒] ๔ อาตุร อสุจึ 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        อภินิพฺพิชฺช ทกฺขิส ฯ    
          ตสฺสา เม อปฺปมตฺตาย      วิจินนฺติยา โยนิโส    
          ยถาภูต อย กาโย         ทฏิโ สนฺตรพาหิโร ฯ    
          อถ นพฺิพินฺทห กาเย        อชฌฺตฺต ฺจ วิรชฺชห   
          อปฺปมตฺตา วิสยุตฺตา        อุปสนฺตมฺหิ นิพฺพุตา ฯ   
                     นนฺทา ๑ ฯ    
 [๔๔๓] ๕ อคฺคึ จนฺท ฺจ สุริย ฺจ ๒    เทวตา จ นมสฺสิห    
          นทีติตฺถานิ คนฺตฺวาน        อุทก โอรุหามิห ฯ   
#๑ ม. สุนฺทรฺนีนฺทา ฯ  ๓ ม. ย.ุ สรูิย ฺจ ฯ    
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          พหูวตสมาทานา           อฑฺฒ สีสสฺส โอลิขึ   
          ฉมาย เสยฺย กปฺเปมิ       รตฺติภตฺต น ภุ ฺชิห ฯ    
          วิภูสมณฺฑนรตา            นฺหาปนจฺฉาทเนหิ จ   
          อุปกาสึ อิม กาย          กามราเคน อทฺธิตา ๑ ฯพ    
          ตโต สทฺธ ลภิตฺวาน        ปพฺพช ึอนคาริย    
          ทิสฺวา กาย ยถาภูต        กามราโค สมูหโต ฯ    
          สพฺเพ ภวา สมุจฺฉินฺนา      อิจฺฉา จ ปตฺถนา ป จ    
          สพฺพโยควิสยุตฺตา          สนฺตึ ปาปุณึ เจตโส ฯ    
                   นนฺทุตฺตรา เถรี ฯ   
 [๔๔๔] ๖ สทฺธาย ปพฺพชิตฺวาน        อคารสฺมา อนคาริย    
          วิจริห เตน เตน          ลาภสกฺการอุสฺสุกา ฯ   
          ริ ฺจิตฺวา ปรม อตฺถ        หีนมตฺถ อเสวิห    
          กิเลสาน วส คนฺตฺวา       สาม ฺตฺถ นิรชชฺหิ ๒ ฯ   
          ตสฺสา เม อหุ สเวโค      นิสินฺนาย วิหารเก   
          อุมฺมคฺคปฏิปนฺนมฺหิ          ตณฺหาย วสมาคตา ฯ    
          อปฺปก ชีวิต มยฺห          ชรา พฺยาธิ จ มทฺทติ   
          ปุราย ภิชฺชติ กาโย        น เม กาโล ปมชฺชิตุ ฯ    
          ยถาภูตมเวกฺขนฺตี          ขนฺธาน อุทยพฺพย    
          วิมุตฺตจิตฺตา อุฏาสึ        กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
                    มิตฺตกาลี ๓ ฯ   
#๑ ม. อฏฏิตา ฯ ยุ. อทฺทิตา ฯ ๒ ม. น พุชฺฌิห ฯ ๓ ม. มิตฺตากาฬี ฯ     
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 [๔๔๕] ๗ อคารสฺมึ วสนฺตีห          ธมฺม สุตฺวาน ภิกฺขุโน    
          อทฺทส วิรช ธมฺม          นิพฺพาน ปทมจฺจุต ฯ   
          สาห ปุตฺต ธีตร ฺจ         ธนธ ฺ ฺจ ฉฑฺฑิย   
          เกเส เฉทาปยิตฺวาน       ปพฺพช ึอนคาริย ฯ    
          สิกฺขมานา อห สนฺตี        ภาเวนฺตี มคฺคม ฺชส   
          ปหาสึ ราคโทส ฺจ         ตเทกฏเ จ อาสเว ฯ   
          ภิกฺขุน ีอุปสมฺปชฺช          ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ   
          ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต          วิมล สาธุภาวิต ฯ    
          สงฺขาเร ปรโต ทิสวฺา      เหตุชาเต ปโลกิเน    
          ปหาสึ อาสเว สพฺเพ       สีติภูตมฺหิ นิพฺพุตา ฯ   
                      สกลุา ฯ    
 [๔๔๖] ๘ ทส ปุตฺเต วิชายิตฺวา       อสฺมึ รูปสมุสฺสเย   
          ตโตห ทุพฺพลา ชิณฺณา       ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมึ ฯ    
          สา เม ธมฺมมเทเสสิ       ขนฺธายตนธาตุโย   
          ตสฺสา ธมฺม สุณิตฺวาน       เกเส เฉตฺวาน ปพฺพชึ ฯ    
          ตสฺสา เม สิกฺขมานาย      ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
          ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ยตฺถ เม วุสิต ปุเร ฯ   
          อนิมิตฺต ฺจ ภาเวมิ         เอกคฺคา สุสมาหิตา   
          อนนฺตราวิโมกฺขาสึ         อนุปาทาย นิพฺพุตา ฯ    
          ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตา      ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา     
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          ธ ิตวตฺถุ ชเร ชมฺเม       นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                      โสณา ฯ   
 [๔๔๗] ๙ ลนูเกสี ปงฺกธรี           เอกสาฏี ปุเร จรึ   
          อวชฺเช วชฺชมติน ี         วชฺเช จาวชฺชทสฺสินี    
          ทิวาวิหารา นิกฺขมฺม        คิชฺฌกูฏมฺหิ ปพฺพเต   
          อทฺทส วิรช พุทฺธ          ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต    
          นิหจฺจ ชานน วนฺทตฺิวา       สมมฺุขา อ ฺชลี ๑ อห ฯ    
          เอหิ ภทฺเทติ อวจ         สา เม อาสูปสมฺปทา ฯ   
          จิณฺณา องฺคา จ มคธา      วชฺช ีกาสี จ โกสลา    
          อนณา ปณฺณาสวสฺสานิ       รฏปณฺฑ อภุ ฺชิห ฯ    
          ปุ ฺ จ ปสวิ ๒ พหุ       สปฺป ฺโย ๓ อุปาสโก   
          โย ภทฺทาย จีวรมทาสิ      มุตฺตาย ๔ สพฺพคนฺเถหิ ฯ    
                  ภทฺทา กุณฺฑลา ๕ ฯ   
 [๔๔๘] ๑๐ นงฺคเลหิ กส เขตฺต       พีชานิ ปวป ฉมา   
          ปุตฺตทารานิ โปเสนฺตา      ธน วินฺทนฺติ มาณวา ฯ    
          กิมห สีลสมฺปนฺนา          สตฺถ ุสาสนการิกา    
          นิพฺพาน นาธิคจฺฉามิ        อกุสีตา อนุทฺธตา ฯ   
          ปาเท ปกฺขาลยิตฺวาน       อุทเกสุ กโรมห    
#๑ ม. อ ฺชล ึฯ ย.ุ ป ฺชลี ฯ ๒ ยุ. ปสวึ ฯ ๓ โป. ม. วตาย อุปาสโก ฯ    
#ยุ. สปฺป ฺโ วตายมุปาสโก ฯ ๔ ม. วิปฺปมุตฺตาย ฯ ๕ ม. ภทฺทา กุณฺฑลเกสา ฯ     
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          ปาโททก ฺจ ทิสฺวาน        ถลโต นินฺนมาคต   
          ตโต จิตฺต สมาเธสึ ๑     อสฺโส ๒ ภโทฺรว ชานิโย ฯ   
          ตโต ทปี คเหตฺวาน        วิหาร ปาวิสึ อห   
          เสยฺย โอโลกยิตฺวาน       ม ฺจกมฺหิ อุปาวิสึ ฯ   
          ตโต สจึู คเหตฺวาน        วฏฏึ โอกสฺสยามห   
          ปชฺโชตสฺเสว ๓ นิพฺพาน    วิโมกฺโข อหุ เจตโส ฯ    
                     ปฏาจารา ฯ   
 [๔๔๙] ๑๑ มุสลานิ คเหตฺวาน        ธ ฺ โกฏเฏนฺติ มาณวา    
          ปุตฺตทารานิ โปเสนฺตา      ธน วินฺทนฺติ มาณวา ฯ    
          กโรถ พุทฺธสาสน          ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
          ขิปฺป ปาทานิ โธวิตฺวา      เอกมนฺเต นิสีทถ    
          เจโตสมถมนุยุตฺตา         กโรถ พุทฺธสาสน ฯ   
          ตสฺสา ตา วจน สุตฺวา      ปฏาจาราย สาสน   
          ปาเท ปกฺขาลยิตฺวาน       เอกมนฺต อุปาวิสุ   
          เจโตสมถมนุยุตฺตา         อกสุ พุทฺธสาสน ฯ    
          รตฺติยา ปุริเม ยาเม       ปุพฺพชาติมนุสฺสรุ    
          รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม      ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยุ   
          รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม      ตโมกฺขนฺธ ปทาลยุ ฯ    
          อุฏาย ปาเท วนฺทึสุ       กตา เต อนุสาสนี   
#๑ ยุ. สมาเธมิ ฯ ๒ ม. ย.ุ อสฺส ภทฺรวชานิย ฯ ๓ ย.ุ ปทีปสฺเสว ฯ    
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          อินฺทว เทวา ติทสา        สงฺคาเม อปราชิต   
          ปุรกฺขิตฺวา วิหริสฺสาม ๑    เตวิชฺชมฺหา อนาสวา ฯ    
           อิตฺถ สุท ตึสมตฺตา เถร ีภิกฺขุนิโย ปฏาจาราย   
                สนฺติเก อ ฺ พฺยากรึสุ ฯ    
 [๔๕๐] ๑๒ ทุคฺคตาห ปุเร อาสึ       วิธวา จ อปุตฺติกา   
          วินา มตฺิเตหิ าตีหิ        ภตฺตโจลสฺส นาธิค ฯ    
          ปตฺต ทณฺฑ จ คณฺหิตฺวา      ภิกขฺมานา กุลา กุล   
          สีตุเณฺหน จ ฑยฺหนฺตี        สตฺต วสฺสานิ จาริห ฯ    
          ภิกฺขุน ึปุน ทิสฺวาน         อนฺนปานสฺส ลาภินึ   
          อุปสงฺกมฺม อโวจ          ปพฺพชึ อนคาริย ฯ    
          สา จ ม อนุกมฺปาย        ปพฺพาเชสิ ปฏาจารา   
          ตโต ม โอวทิตฺวาน        ปรมตฺเถ นิโยชยิ ฯ   
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        อกาสึ อนุสาสนึ    
          อโมโฆ อยฺยาย โอวาโท    เตวิชฺชมฺหิ อนาสวา ฯ    
                      จนฺทา ฯ    
                 ป ฺจกนิปาโต สมตฺโต ฯ    
                   _________________   
                 เถรีคาถาย ฉกฺกนิปาโต    
 [๔๕๑] ๑ ยสฺส มคฺค น ชานาสิ       อาคตสฺส คตสฺส วา   
#๑ ยุ. วิหิสฺสาม ฯ    
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          ต กุโต อาคต ปุตฺต        มม ปุตฺโตติ โรทสิ ฯ    
          มคฺค ฺจ โขสฺส ชานาสิ      อาคตสฺส คตสฺส วา   
          น น สมนุโสเจสิ          เอว ธมฺมา หิ ปาณิโน ฯ    
          อยาจิโต ตโตคจฺฉิ         อนนุ ฺาโต ๑ อิโต คโต    
          กโุตป นูน อาคนฺตฺวา       วสิตฺวา กติปาหก ฯ    
          อิโตป อ ฺเนาคโต        ตโต อ ฺเน คจฺฉติ   
          เปโต มนุสฺสรูเปน         สสรนฺโต คมิสฺสติ   
          ยถาคโต ตถา คโต        กา ตตฺถ ปริเทวนา ฯ   
          อพฺพุยหฺิ ๒ วต เม สลฺล    ทุทฺทส หทยนิสฺสติ    
          ยา เม โสกปเรตาย       ปุตฺตโสก พฺยปานุทิ ฯ    
          สาชชฺ อพฺพูฬฺหสลฺลาห       นิจฺฉาตา ปรินิพฺพุตา   
          พุทฺธ ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ       อุเปมิ สรณ มุนึ ฯ    
                 ป ฺจสตา ปฏาจารา ฯ   
 [๔๕๒] ๒ ปุตฺตโสเกนห อฏฏา        ขิตฺตจิตฺตา วิส ฺ ินี    
          นคฺคา ปกิณฺณเกสี จ        โรท ๓ เตน วิจาริห ฯ   
          วีถิสงฺการกูเฏสุ           สุสาเน รถิยาสุ จ    
          อจรึ ตีณิ วสฺสานิ          ขุปฺปปาสาสมปฺปตา ฯ    
          อถทฺทสามิ สุคต           นคร มิถลิ คต    
          อทนฺตาน ทเมตาร         สมฺพุทฺธ อกุโตภย ฯ    
#๑ โป. ม. นานุ ฺาโต ฯ  ๒ ย.ุ อพฺพุหิ ฯ ๓ โป. ม. เตน ฯ    
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          ส จิตฺต ปฏิลทฺธาน         วนฺทิตฺวาน อุปาวิสึ    
          โส เม ธมฺมมเทเสสิ       อนุกมฺปาย โคตโม ฯ    
          ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน        ปพฺพชึ อนคาริย    
          ยุ ฺชนฺตี สตฺถุ วจเน        สจฺฉากาสึ ปท สิว ฯ   
          สพฺเพ โสกา สมุจฺฉินฺนา     ปหีนา เอตทนฺติกา    
          ปริ ฺาตา หิ เม วตฺถู      ยโต โสกาน สมฺภโว ฯ    
                      วาสิฏ ี ฯ   
 [๔๕๓] ๓ ทหรา ตุว รปูวตี          อหป ทหโร ยวุา    
          ป ฺจงฺคิเกน ตุริเยน        เอหิ เขเม รมามเส ฯ    
          อิมินา ปูติกาเยน          อาตุเรน ปภงฺคุนา   
          อฏฏิยามิ หรายามิ         กามตณฺหา สมูหตา ฯ    
          สตฺติสูลูปมา กามา         ขนฺธาส อธิกุฏฏนา   
          ย ตฺว กามรตึ พฺรูส ิ       อรติ ทานิ สา มม ฯ    
          สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ        ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต    
          เอว ชานาหิ ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ    
          นกฺขตฺตานิ นมสฺสนฺตา       อคฺคึ ปริจร วเน    
          ยถาภุจฺจมชานนฺตา         พาลา สุทฺธึ อม ฺถ ฯ    
          อห ฺจ โข นมสฺสนตีฺ        สมฺพุทฺธ ปุริสุตฺตม    
          ปริมุตฺตา ๑ สพฺพทุกฺเขหิ    สตฺถสุาสนการิกา ฯ   
                      เขมา ฯ   
#๑ โป. ม. ปมุตฺตา ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 462 

 [๔๕๔] ๔ อลงฺกตา สุวสนา          มาลินี จนฺทโนกฺขิตา    
          สพฺพาภรณส ฺฉนฺนา         ทาสีคณปุรกฺขตา ฯ    
          อนฺน ปาน จ อาทาย       ขชฺช โภชฺช อนปฺปก    
          เคหโต นิกฺขมิตฺวาน        อุยฺยานมภิหารยึ ฯ    
          ตตฺถ รมิตฺวา กีฬิตฺวา       อาคจฺฉนฺตี สก ฆร   
          วิหาร ทกฺขึ ปาวิสึ         สาเกเต อ ฺชน วน ฯ    
          ทิสฺวาน โลกปชโฺชต        วนฺทิตฺวาน อุปาวิสึ    
          โส เม ธมฺมมเทเสสิ       อนุกมฺปาย จกฺขุมา ฯ    
          สุตฺวา จ โข มเหสิสฺส      สจฺจ สมฺปฏิวิชฺฌห    
          ตตฺเถว วิรช ธมฺม         ผุสยึ อมต ปท ฯ    
          ตโต วิ ฺาตสทฺธมฺมา       ปพฺพชึ อนคาริย    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     อโมฆ พุทฺธสาสน ฯ    
                      สชุาตา ฯ   
 [๔๕๕] ๕ อุจฺเจ กุเล อห ชาตา      พหุวิตฺเต มหทฺธเน    
          วณฺณรูเปน สมฺปนนฺา        ธีตา เมฆิสฺส ๑ อตฺรชา ฯ   
           ปตฺถติา ราชปุตฺเตหิ       เสฏ ิปุตฺเตหิ คิชฺฌิตา   
           ปตุ เม เปสยิ ทูต        เทถ มยฺห อโนปม ฯ    
           ยตฺตก ตุลิตา เอสา       ตุยฺห ธิตา อโนปมา   
           ตโต อฏคุณ ทสฺส        หิร ฺ รตนานิ จ ฯ    
#๑ ม. ย.ุ มชฌฺสฺส ฯ     
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          สาห ทิสฺวาน สมฺพุทฺธ       โลกเชฏ อนุตฺตร    
          ตสฺส ปาทานิ วนฺทิตฺวา      เอกมนฺต อุปาวิสึ ฯ   
          โส เม ธมฺมมเทเสสิ       อนุกมฺปาย โคตโม    
          นิสินนฺา อาสเน ตสฺมึ       ผุสยึ ตติย ผล ฯ   
          ตโต เกสานิ เฉตฺวาน      ปพฺพช ึอนคาริย    
          สาชชฺ ๑ เม สตฺตมี รตฺติ   ยโต ตณฺหา วิโสสิตา ฯ    
                     อโนปมา ฯ    
 [๔๕๖] ๖ พุทฺธ วีร นโม ตยตฺถุ       สพฺพสตฺตานมุตฺตม    
          โย ม ทุกฺขา ปโมเจสิ      อ ฺ ฺจ พหุก ชน ฯ    
          สพฺพทุกฺข ปริ ฺาต         เหตุตณฺหา วิโสสิตา    
          ภาวิตฏงฺคิโก ๒ มคฺโค    นิโรโธ ผุสิโต มยา ฯ   
          มาตา ปุตฺโต ปตา ภาตา    อยฺยกิา จ ปุเร อหุ    
          ยถาภุจฺจ อชานนฺตี         สสริห อนิพฺพิส ฯ   
          ทฏิโ หิ เม โส ภควา     อนฺติโมย สมุสฺสโย    
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯ    
          อารทฺธวิรเิย ปหิตตฺเต      นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเม    
          สมคฺเค สาวเก ปสฺส       เอสา พุทฺธาน วนฺทนา ฯ    
          พหูน วต อตฺถาย          มายา ชนยิ โคตม   
          พฺยาธิมรณตุนฺนาน          ทุกฺขกขฺนฺธ พฺยปานุทิ ฯ    
                  มหาปชาปตี โคตมี ฯ    
#๑ ม. อชฺช เม ฯ ๒ ม. ภาวิโต อฏงฺคิโก ฯ ยุ. อริยฏงฺคิโก ฯ    
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 [๔๕๗] ๗ คุตฺเต ยทตฺถ ปพฺพชฺชา      หิตฺวา ปุตฺต สมุสฺสย ๑    
          ตเมว อนุพฺรูเหหิ          มา จิตฺตสฺส วส คมิ ฯ    
          จิตฺเตน ว ฺจิตา สตฺตา      มารสฺส วิสเย รตา    
          อเนกชาติสสาร           สนฺธาวนฺติ อวิทฺทสู ฯ   
          กามจฺฉนฺท ฺจ พฺยาปาท      สกกฺายทิฏ ิเมว จ   
          สลีพฺพตปรามาส           วิจิกิจฺฉ ฺจ ป ฺจม ฯ   
          สโยชนานิ เอตานิ         ปชหิตฺวาน ภิกฺขุนี    
          โอรมฺภาคมนียานิ          นยิท ปนุเรหิสิ ฯ   
          ราค มาน อวิชฺช ฺจ        อุทฺธจฺจ ฺจ วิวชฺชิย    
          สโยชนานิ เฉตฺวาน        ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺสิ ฯ   
          เขเปตฺวา ชาติสสาร       ปริ ฺาย ปุนพฺภว    
          ทฏิเ ๒ ธมฺเมว นิจฺฉาตา  อุปสนฺตา จริสฺสสิ ฯ   
                      คุตฺตา ฯ   
 [๔๕๘] ๘ จตุกฺขตฺตุ ป ฺจกฺขตฺตุ        วิหารา อุปนิกฺขมึ    
          อลทฺธา เจตโส สนฺตึ       จิตฺเต อวสวตฺตินี ฯ   
          ภิกฺขุน ึอุปสงฺกมฺม          สกฺกจฺจ ปริปุจฺฉห   
          สา เม ธมฺมมเทเสสิ       ธาตุอายตนานิ จ   
          จตฺตาริ อริยสจฺจานิ        อินฺทรฺิยานิ พลานิ จ    
          โพชฺฌงฺคฏงฺคิก มคฺค       อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ฯ   
#๑ ม. หิตฺวา ปุตฺต วิสุ ปย ฯ  ๒ ม. ทฏิเว ธมฺเม ฯ     
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          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        กโรนฺตี อนุสาสนึ    
          รตฺติยา ปุริเม ยาเม       ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ    
          รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม      ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยึ   
          รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม      ตโมกฺขนฺธ ปทาลยึ    
          ปติสุเขน จ กาย          ผริตฺวา วิหรึ ตทา    
        สตฺตมิยา ปาเท ปสาเรสึ ๑   ตโมกขฺนฺธ ปทาลิย ฯ   
                      วิชยา ฯ    
                 ฉกฺกนิปาโต สมตฺโต ฯ   
                 ______________________    
                เถรีคาถาย สตฺตกนิปาโต    
 [๔๕๙] ๑ มุสลานิ คเหตฺวาน         ธ ฺ โกฏเฏนฺติ มาณวา    
          ปุตฺตทารานิ โปเสนฺตา      ธน วินฺทนฺติ มาณวา ฯ    
          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   
#๑ ยุ. ปสาเรมิ ฯ    
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          รตฺติยา ปุริเม ยาเม       ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ    
          รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม      ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยึ ฯ   
          รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม      ตโมกฺขนฺธ ปทาลยึ    
          เตวิชฺชา อถ วุฏามิ ๑    กตา เต อนุสาสนี ฯ   
          สกฺกว เทวา ติทสา        สงฺคาเม อปราชิต    
          ปุรกฺขิตฺวา วิหรามิ ๒      เตวิชฺชมฺหิ อนาสวา ฯ   
                      อุตฺตรา ฯ    
 [๔๖๐] ๒ สตึ อุปฏเปตฺวาน         ภิกขฺุนี ภาวิตินฺทฺริยา    
          ปฏิวิชฌฺึ ปท สนฺต          สงฺขารูปสม สุข ฯ    
          ก ึ๓ น ุอุทฺทิสฺส มณฺุฑาสิ    สมณี วิย ทิสฺสส ิ   
          น จ โรเจสิ ปาสณฺเฑ      กิมิท จรสิ โมมุหา ฯ   
          อิโต พหิทฺธา ปาสณฺฑา      ทฏิ ิโย อุปนิสฺสิตา   
          น เต ธมฺม วิชานนฺติ       น เต ธมมฺสฺส โกวิทา ฯ   
          อตฺถ ิสกฺยกุเล ชาโต       พุทฺโธ อปฺปฏิปุคฺคโล   
          โส เม ธมฺมมเทเสสิ       ทิฏ ีน สมติกฺกม   
          ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท         ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม    
          อริยฏงฺคิก มคฺค          ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        วิหรึ สาสเน รตา   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
#๑ ม. วุฏาสิ ฯ ๒ ม. วิหสฺสามิ ฯ ยุ. วิหิสฺสามิ ฯ ๓ ม. ก ฯ    
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          สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ        ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต    
          เอว ชานาหิ ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ    
                      จาลา ฯ   
 [๔๖๑] ๓ สตีมตี จกฺขุมตี            ภิกฺขุนี ภาวิตินฺทฺริยา   
          ปฏิวิชฌฺึ ปท สนฺต          อกาปุรสิเสวิต ฯ    
          ก ึนุ ชาตึ น โรเจสิ       ชาโต กามานิ ภุ ฺชติ    
          ภุ ฺชาหิ กามรติโย         มาหุ ปจฺฉานุตาปนี ฯู    
          ชาตสฺส มรณ โหติ         หตฺถปาทาน เฉทน   
          วธพนธฺปริกฺเขป ๑        ชาโต ทกฺุข นิคจฺฉติ ฯ   
          อตฺถ ิสกฺยกุเล ชาโต       สมฺพุทโฺธ อปราชโิต   
          โส เม ธมฺมมเทเสสิ       ชาติยา สมติกฺกม   
          ทุกขฺ ทุกฺขสมุปฺปาท         ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม    
          อริยฏงฺคิก มคฺค          ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        วิหรึ สาสเน รตา   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
          สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ        ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต    
          เอว ชานาหิ ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ    
                     อุปจาลา ฯ   
                 สตฺตกนิปาโต สมตฺโต ฯ    
                 ______________________   
#๑ ยุ. วธพนธฺปริเกฺลส ฯ    
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                เถรีคาถาย อฏกนิปาโต    
 [๔๖๒] ๑ ภิกฺขุนี สีลสมปฺนฺนา         อินฺทฺริเยสุ สุสวุตา   
          อธิคจฺเฉ ปท สนฺต         อเสจนกโมชฺชว ๑ ฯ    
          ตาวตึสา จ ยามา จ       ตุสิตา จาป เทวตา   
          นิมฺมานรติโน เทวา        เย เทวา วสวตฺติโน   
          ตตฺถ จิตฺต ปณิเธหิ         ยตฺถ เต วุสิต ปุเร ฯ    
          ตาวตึสา จ ยามา จ       ตุสิตา จาป เทวตา   
          นิมฺมานรติโน เทวา        เย เทวา วสวตฺติโน   
          กาล กาล ภวา ภว        สกฺกายสฺมึ ปุรกฺขตา   
          อวีติวตฺตา สกฺกาย         ชาติมรณสาริโน ฯ   
          สพฺโพ อาทีปโต โลโก      สพฺโพ โลโก ปรทิีปโต ๒   
          สพฺโพ ปชชฺลิโต โลโก      สพฺโพ โลโก ปกมฺปโต ฯ   
          อกมฺปต อตุลิย            อปุถุชชฺนเสวิต    
          พุทฺโธ ธมฺม เม เทเสสิ     ตตฺถ เม นิรโต มโน ฯ   
          ตสฺสาห วจน สุตฺวา        วิหรึ สาสเน รตา   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ    
          สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ        ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต    
          เอว ชานาหิ ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ    
                     สีสูปจาลา ฯ   
                 อฏกนิปาโต สมตฺโต ฯ    
                  __________________    
#๑ โป. ม. ยุ. โมชว ฯ  ๒ ม. ปทีปโต ฯ     
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 [๔๖๓] ๑ มา สุ เต วฑฺฒ โลกมฺห ิ    วนโถ อหุ กุทาจน   
          มา ปุตฺตก ปุนปฺปุน         อหุ ทุกขฺสฺส ภาคิมา ฯ    
          สุข หิ วฑฺฒ มุนโย         อเนชา ฉินฺนสสยา    
          สีติภูตา ทมปฺปตฺตา         วิหรนติฺ อนาสวา ฯ   
          เตหานุจิณฺณ อิสีภิ          มคฺค ทสฺสนปตฺติยา    
          ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย          ตฺว วฑฺฒ อนุพฺรูหย ฯ    
          วิสารทาว ภณสิ           เอตมตฺถ ชเนตฺติ เม    
          ม ฺามิ นูน มามิเก        วนโถ เต น วิชชฺติ ฯ    
          เย เกจิ วฑฺฒ สงฺขารา     หีนอุกฺกฏมชฺฌิมา    
          อณุป อณุมตฺโตป           วนโถ เม น วิชชฺติ ฯ   
          สพฺเพ เม อาสวา ขีณา     อปฺปมตฺตสฺส ฌายโต    
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
          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 สนโฺต      อผุสึ สนฺติมุตฺตม ฯ   
                     วฑฺฒมาตา ฯ    
                 นวกนิปาโต สมตฺโต ฯ    
                  _________________    
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                 เถรีคาถาย เอกาทสกนิปาโต   
 [๔๖๔] ๑ กลฺยาณมิตฺตตา มุนินา       โลก อาทิสฺส วณฺณิตา    
          กลฺยาณมิตฺเต ภชมาโน      อป พาโล ปณฺฑิโต อสฺส ฯ   
          ภชิตพฺพา สปฺปุริสา         ป ฺา ตถาป ๑ วฑฺฒติ   
          ภชนฺตาน ภชมาโน         โย ๒ โกจิ ขตฺติยาทิโก   
          สปฺปุรเิส สพฺเพหิป         ทุกฺเขหิ เจว โมจเย   
          ทุกฺข ฺเจว วิชาเนยฺย       ทุกฺขสฺส จ สมุทย   
          นิโรธฏงฺคิกมคฺค          จตฺตาริ อริยสจฺจานิ จ ๓ ฯ   
          ทุกโฺข อิตฺถิภาโว อกฺขาโต   ปุรสิทมฺมสารถินา ฯ   
          สปตฺติกมฺป หิ ทุกฺข         อปฺเปกจฺจา สกึ วิชาตาโย    
          คลเก ๔ อปกนฺตนฺติ ๕    สุขุมาลินิโย วิสานิ ขาทนฺติ   
          ชนมารกมชฺฌคตา          อุโภป พฺยสนานิ อนุโภนฺติ   
          อุปวิช ฺา คจฺฉนฺตี         อทฺทสาห ปตึ มต   
          ปนฺเถ วิชายิตฺวาน         อปฺปตฺตาห สก เคห ฯ    
          เทฺว ปตฺุตา กาลกตา       ปติ จ ปนฺเถ มโต กปณิกาย   
          มาตา ปตา จ ภาตา จ     ฑยฺหนฺติ เอกจิตกาย ฯ   
          ขีณกุลมฺหิ ๖ กปเณ        อนุภูต เต ทุกฺข อปรมิาณ   
          อสฺสุ จ เต ปวตฺต หิ ๗    พหูนิ ชาติสหสฺสานิ ฯ    
          ปสฺส ึต สุสานมชฺเฌ ๘     อโถป ขาทิตานิ ปุตฺตมสานิ    
#๑ ยุ. ตถา ปวฑฺฒติ ฯ ๒ ม. อย คาถาย ปาโท น ทิสสฺติ ฯ ๓ ม. ย.ุ จสทฺโท   
#นตฺถิ ฯ ๔ ย.ุ คเล ฯ ๕ ม. อป กนฺตนฺติ ฯ ๖ ขีณกลุีเน ฯ ๗ ม. ยุ. หิสทฺโท    
#นตฺถิ ฯ ๘ ม. วสิตา สุสานมชฺเฌ ฯ    
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          หตกุลกิา สพฺพครหิตา       มตปติกา อมต อธิคจฺฉึ ฯ    
          ภาวิโต เม อย มคฺโค      อริโยฏงฺคิโก อมตคามี    
          นิพฺพานป สจฺฉิกต          ธมฺมาทาส อเวกฺขิห ๑ ฯ    
          อหมฺห ิกนฺตสลฺลา          โอหิตภารา กต ๒ เม กรณีย   
          กีสาโคตมี เถรี           สุวิมุตฺตจิตฺตา อิม ภ6ณีติ ฯ   
                     กีสาโคตมี ฯ   
                 เอกาทสกนิปาโต สมตฺโต ฯ    
                _______________________   
                 เถรีคาถาย ทฺวาทสกนิปาโต   
 [๔๖๕] ๑ อุโภ มาตา จ ธีตา จ      มย อาสุ สปตฺติโย    
          ตสฺสา เม อหุ สเวโค      อพฺภูโต ๓ โลมหสโน ฯ   
          ธิรตฺถุ กามา อสุจี         ทุคฺคนฺธา พหุกณฺฏกา   
          ยตฺถ มาตา จ ธีตา จ      สภริยา มย อหุ ฯ   
          กาเมสฺวาทีนว ทิสฺวา       เนกฺขมฺม ทฏ ุ เขมโต   
          สา ปพฺพชึ ราชคเห        อคารสฺมา อนคาริย ฯ    
          ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
          เจโตปริยาณ ฺจ ๔       โสตธาตุ วิโสธิตา ฯ   
          อิทฺธิป เม สจฺฉิกตา        ปตฺโต เม อาสวกฺขโย   
          ฉ เม ๕ อภิ ฺา สจฺฉิกตา  กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
#๑ ยุ. อเปกฺขิห ฯ ๒ ม. กต หิ ฯ ๓ ม. ยุ. อพฺภุโต ฯ ๔ ม. เจโต ปริจฺจาณ ฺจ ฯ   
#๕ ม. ฉฬภิ ฺา ฯ    
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          อิทฺธิยา อภินิมฺมิตฺวา        จตุรสฺส รถ อห   
          พุทฺธสสฺ ปาเท วนฺทิตฺวา     โลกนาถสฺส สิรีมโต ๑ ฯ   
                 สปุุปฺผิตคฺค อุปคมฺม ปาทป   
                 เอกา ตุว ติฏสิ รุกฺขมูเล   
                 น จาป เต ทุติโย อตฺถิ โกจิ   
                 น ตฺว พาเล ภายสิ ธุตฺตกาน ฯ   
                 สต สหสฺสานป ๒ ธุตฺตกาน   
                 สมาคตา เอทิสกา ภเวยฺยุ ฯ    
                 โลม น อิ ฺเช นป สมฺปเวเธ    
                 กึ เม ตุว มาร กริสฺสเสโก ฯ   
          เอสา อนฺตรธายามิ        กุจฺฉึ วา ปวิสามิ เต   
          ภมุกนตฺเรป ติฏามิ        ติฏนฺตึ ม น ทกฺขสิ ฯ    
          จิตฺตมฺหิ วสีภูตาห          อิทฺธิปาทา สุภาวิตา   
          ฉ เมภิ ฺา ๓ สจฺฉิกตา    กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ   
          สตฺติสูลูปมา กามา         ขนฺธาส อธิกุฏฏนา   
          ย ตฺว กามรตึ พฺรูส ิ       อรติ ทานิ สา มม ฯ   
          สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ        ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต    
          เอว ชานาหิ ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ   
                    อุปฺปลวณฺณา ฯ    
                ทวฺาทสกนิปาโต สมตฺโต ฯ   
                 ______________________   
#๑ ม. ตาทิโน ฯ ๒ ม. สหสฺสานิ ฯ  ๓ ม. ฉฬภิ ฺา ฯ     
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                เถรีคาถาย โสฬสกนิปาโต    
 [๔๖๖] ๑ อุทกหารี ๑ อห สีเต      สทา อุทกโมตรึ    
          อยฺยาน ทณฺฑภยภีตา        วาจาโทสภยฏฏิตา ฯ    
          กสฺส พฺราหฺมณ ตฺว ภีโต     สทา อุทกโมตริ    
          เวธมาเนหิ คตฺเตหิ        สีต เวทยเส ภุส ฯ    
          ชานนฺตี จ ตุว โภติ        ปุณฺณิเก ปริปุจฺฉสิ   
          กโรนฺต กุสล กมฺม         รุนฺธนฺต กมฺมปาปก ฯ    
        โย จ วุฑฺโฒ [๒] ทหโร วา   ปาปกมฺม ปกุพฺพติ    
          อุทกาภิเสจนา ๓ โสป     ปาปกมฺมา ปมุจฺจติ ฯ   
          โก น ุเต อิทมกฺขาสิ       อชานนฺตสฺส อชานโก    
          อุทกาภิเสจนา ๓ นาม     ปาปกมฺมา ปมุจฺจติ    
          สคฺค นูน คมิสฺสนฺติ         สพฺเพ มณฺฑูกกจฺฉปา    
          นาคา จ สสสุมารา จ       เย จ ฺเ อุทเก จรา ฯ   
          โอรพฺภิกา สูกริกา         มจฺฉิกา มิคพนฺธกา    
          โจรา จ วชฺฌฆาตา จ      เย จ ฺเ ปาปกมฺมิโน   
          อุทกาภิเสจนา ๓ เตป     ปาปกมฺมา ปมุจฺจเร ฯ   
          สเจ อิมา นทิโย เต       ปาป ปุพฺเพ กต วเหยฺยุ ๔   
#๑ ม. อุทหารี ฯ [๒] โป. ยุ. วา ฯ ๓ ม. ทกาภิเสจนา ฯ ๔ ม. พหุ ฯ     
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          ปุ ฺปมา วเหยฺยุ เต ๑    เตน ตฺว ปริพาหิโร อสฺส ๒ ฯ   
          ยสฺส พฺราหฺมณ ตฺว ภีโต     สทา อุทกโมตริ    
          ตเมว พฺรเหฺม มากาสิ      มา เต สีต ฉวึ หเน ฯ    
          กุมคฺคปฏิปนฺน ม           อริยมคฺค สมานยิ   
          อุทกาภิเสจน ๓ โภติ      อิม สาฏก ททามิ เต ฯ    
          ตุเยฺหว สาฏโก โหตุ       นาหมิจฺฉามิ สาฏก ฯ   
          สเจ ภายสิ ทุกฺขสฺส        สเจ เต ทุกฺขมปฺปย    
          มากาสิ ปาปก กมมฺ        อาวิ วา ยทิ วา รโห ฯ   
          สเจ จ ปาปก กมฺม        กริสฺสสิ กโรสิ วา   
          น เต ทุกฺขา ปมุตฺยตฺถ ิ     อุเปจฺจาป ปลายโต ฯ    
          สเจ ภายสิ ทุกฺขสฺส        สเจ เต ทุกฺขมปฺปย    
          อุเปหิ พุทฺธ สรณ          ธมฺม สงฺฆ ฺจ ตาทิน   
          สมาทิยาหิ สีลานิ          ตนฺเต โมกฺขาย ๔ เหสฺสติ ฯ   
          พฺรหฺมพนฺธุ ปุเร อาสึ       อชฺชมหฺิ สจฺจ พฺราหฺมโณ    
          เตวิชฺโช เวทสมฺปนฺโน      โสตฺถโิย จมฺหิ นฺหาตโก ฯ   
                    ปุณฺณิกา ๕ ฯ    
                โสฬสกนิปาโต สมตฺโต ฯ   
                _______________________   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ทกาภิเสจนา ฯ    
#๔ ม. ย.ุ อตฺถาย เหหิติ ฯ ๕ ม. ปุณฺณา ฯ     
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                 เถรีคาถาย วีสตินิปาโต   
         [๔๖๗] ๑ กาฬกา ภมรวณฺณสทิสา    
                 เวลฺลิตคฺคา มม มุทฺธชา อหุ    
                 เต ชราย สาณวากสทิสา   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 วาสิโตว สุรภิกรณฺฑโก    
                 ปปฺุผปูร มม อุตฺตมงฺคภูโต ๑   
                 ต ชรายถ สโลมคนฺธิก    
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 กานนว สหิต สุโรปต   
                 โกจฺฉสูจิวิจิตฺตคฺคโสภิต   
                 ต ชราย วิรฬ ตหึ ตหึ   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 สณฺหคนฺธกสุวณฺณมณฺฑิต ๒   
                 โสภเต สุ เวณีหิ อลงฺกต   
                 ต ชราย ขลิต สิร กต    
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 จิตฺตการสุกตาว เลขิตา   
                 โสภเต ๓ สุ ภมุกา ปุเร มม   
#๑ ม. อุตฺตมงฺคโช ฯ ๒ ม. กณฺหขนฺธก ... ฯ ๓ ม. โสภเร ฯ     
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                 ตา ชราย วลีห ิปลมฺพิตา    
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 ภสฺสรา สุรุจิรา ยถา มณิ   
                 เนตฺตาเหสุ อภินีลมายตา    
                 เต ชรายภิหตา น โสภเต ๑   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 สณฺหตุงฺคสทิสี จ นาสิกา   
                 โสภเต สุ อภิโยพฺพน ปติ   
                 สา ชราย อุปกลูิตา วิย   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 กงฺกณว สุกต สุนิฏ ิต    
                 โสภเต ๑ สุ มม กณฺณปาฬิโย ปุเร ๒   
                 ตา ชราย วลีห ิปลมฺพิตา    
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 ปตฺตลิมกุลวณฺณสทิสา   
                 โสภเต สุ ทนฺตา ปุเร มม    
                 เต ชราย ขณฺฑา ยวปตกา   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 กานนสฺมึ วนสณฺฑจาริณี   
#๑ ม. โสภเร ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ     
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                 โกกิลาว มธุร นิกูชิต ๑   
                 ต ชราย ขลิต ตหึ ตหึ   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 สณฺกมฺมุทีว ๒ สุปฺปมชฺชติา    
                 โสภเต สุ คีวา ปุเร มม   
                 สา ชราย ภคฺคา วินามิตา ๓   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 วฏฏปลิฆสทิโสปมา อุโภ   
                 โสภเต สุ พาหา ปุเร มม   
                 ตา ชราย ยถา ปาฏลิปฺปลิตา ๔   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 สณฺหมุทฺทิกาสุวณฺณมณฺฑิตา   
                 โสภเต สุ หตฺถา ปุเร มม    
                 เต ชราย ยถา มลูมูลิกา   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 ปนวฏฏสหิตุคฺคตา อุโภป ๕   
                 โสภเต สุ ถนกา ปุเร มม   
                 เถรีติ ว ๖ ลมฺพนฺเตโนทกา   
#๑ ม. นกิูชิห ฯ ๒ ม. สณฺหกมฺพุริว ฯ ๓ ยุ. วินาสิตา ฯ ๔ ม. ปาฏลิพฺพลิตา ฯ    
#๕ ม. ย.ุ ปสทฺโท นตฺถ ิฯ ๖ ม. เถวิกีว ลมฺพนฺติ โนทกา ฯ     
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                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 ก ฺจนสฺส ผลกว สุมฏ ๑   
                 โสภเต สุ กาโย ปุเร มม   
                 โส วลีหิ สุขุมาหิ โอตโต   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 นาคโภคสทิโสปมา อุโภ   
                 โสภเต สุ อูรู ปุเร มม   
                 ตา ๒ ชราย ยถา เวฬุนาฬิโย   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 สณฺหนูปุรสุวณฺณมณฺฑิตา    
                 โสภเต สุ ชงฺฆา ปุเร มม    
                 ตา ชราย ติลทณฺฑการิว    
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 ตูลปุณฺณสทิโสปมา อุโภ   
                 โสภเต สุ ปาทา ปุเร มม   
                 เต ชราย ผุฏิกา วลีมตา   
                 สจฺจวาทิวจน อน ฺถา ฯ    
                 เอทิโส อหุ อย สมุสฺสโย   
                 ชชฺชโร พหุทกฺุขานมาลโย    
                 โสปเลปปติโต ชราฆโร    
#๑ ม. สมฺมฏ ฯ     ๒ โป. ม. ย.ุ เต ฯ    
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                 สจฺจวาทิวจน อน ฺาถ ฯ    
                     อมฺพปาลี ฯ    
 [๔๖๘] ๒ สมณาติ โภติ ม ๑ วิปสฺสิ   สมณาติ ปฏิพุชฺฌสิ    
          สมณานเมว กิตฺเตสิ        สมณี นนู ภวิสฺสสิ ฯ   
          วิปุล อนฺน ฺจ ปาน ฺจ       สมณาน ปเวจฺฉสิ    
          โรหิณิ ทานิ ปุจฺฉามิ        เกน เต สมณา ปยา ฯ   
          อกมฺมกามา อลสา         ปรทตฺตูปชีวิโน ๒   
          อาสสุกา สาธุกามา        เกน เต สมณา ปยา ฯ    
          จิรสฺส วต ม ตาต         สมณาน ปริปุจฺฉสิ    
          เตสนฺเต กิตฺตยิสฺสามิ       ป ฺาสีลปรกฺกม ฯ    
          กมฺมกามา อนลสา         กมฺมเสฏสฺส การกา    
          ราคโทส 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    
          วิมลา สงฺขมุตฺตาว         สุทฺธา สนฺตรพาหิรา   
          ปุณฺณา สุกฺเกหิ ธมฺเมหิ ๓   เตน เม สมณา ปยา ฯ    
          พหุสสฺุตา ธมฺมธรา         อริยา ธมฺมชีวิโน   
          อตฺถ ธมฺม ฺจ เทเสนฺติ      เตน เม สมณา ปยา ฯ   
#๑ ม. โภติ สปุ ฯ   ๒ โป. ยุ. ปรทตฺโต ... ฯ   ๓ ม. ยุ. สุกฺกาน ธมมฺาน ฯ    
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          พหุสสฺุตา ธมฺมธรา         อริยา ธมฺมชีวิโน   
          เอกคฺคจิตฺตา สติมนฺโต      เตน เม สมณา ปยา ฯ    
          ทูรงฺคมา สติมนฺโต         มนฺตภาณี อนุทฺธตา   
          ทุกฺขสฺสนฺต ปชานนฺติ        เตน เม สมณา ปยา ฯ    
          ยมฺหา คามา ปกฺกมนฺติ      น วิโลเกนฺติ กิ ฺจน   
          อนเปกฺขาว คจฺฉนฺติ        เตน เม สมณา ปยา ฯ   
        น เต ส โกฏเ โอเสนฺติ ๑   น กุมภึฺ น กโฬปย   
          ปรินฏิ ิตเมสานา          เตน เม สมณา ปยา ฯ   
          น เต หิร ฺ คณฺหนฺติ       น สุวณฺณ น รปูย   
          ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ      เตน เม สมณา ปยา ฯ   
          นานากุลา ปพฺพชติา        นานาชนปเทหิ จ   
          อ ฺม ฺ ปยายนฺติ         เตน เม สมณา ปยา ฯ   
          อตฺถาย วต โน โภติ       กุเล ชาตาสิ โรหิณิ ๒-�    
          สทฺธา พุทฺเธ จ ธมฺเม จ    สงฺเฆ จ ติพฺพคารวา ฯ   
          ตุว เหต ปชานาสิ         ปุ ฺกฺเขตฺต อนุตฺตร   
          อมฺหป เอเต สมณา        ปฏิคฺคณฺหนฺติ ทกฺขิณ   
          ปติฏ ิโต เหตฺถ ย ฺโ      วิปุโล โน ภวิสฺสติ ฯ    
          สเจ ภายสิ ทุกฺขสฺส        สเจ เต ทุกฺขมปฺปย    
          อุเปหิ พุทฺธ ๓ สรณ       ธมฺม สงฺฆ ฺจ ตาทิน   
          สมาทิยาหิ สีลานิ          ตนฺเต อตฺถาย เหหิติ ฯ    
#๑ โป. ม. โอเปนฺติ ฯ  ๒ ม. โรหิณี ฯ   ๓ ม. อุเปหิ สรณ พทฺธ ฯ    
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          อุเปมิ พุทฺธ ๑ สรณ       ธมฺม สงฺฆ ฺจ ตาทิน   
          สมาทิยามิ สีลานิ          ต เม อตฺถาย เหหิติ ฯ    
          พฺรหฺมพนฺธุ ปุเร อาสึ       โส อิทานิมฺหิ พฺราหฺมโณ    
          เตวิชฺโช โสตฺถิโย จมฺหิ     เวทคู จมฺหิ นฺหาตโก ฯ    
                      โรหิณี ฯ   
 [๔๖๙] ๓ ลฏ ิหตฺโถ ปุเร อาสึ       โส ทานิ มิคลทฺุทโก    
          อาสาย ปลิปา โฆรา       นาสกฺขึ ปารเมตเส ๒ ฯ   
          สุมตฺต ม ม ฺมานา        จาปา ปุตฺตมโตสยิ    
          จาปาย พนฺธน เฉตฺวา      ปพฺพชิสฺส ปุเร ๓ อห ฯ    
          มา เม กุชฺฌ มหาวีร       มา เม กชฺุฌ มหามุนิ   
          น หิ โกธปเรตสฺส         สุทฺธิ อตฺถิ กโุต ตโป ฯ    
          ปกฺกมิสฺส ฺจ นาลาโต       โกธ นาลาย วจฺฉติ   
          พนฺธนฺตี อิตฺถิรูเปน         สมเณ ธมฺมชีวิโน ฯ   
          เอหิ กาฬ นิวตฺตสฺสุ        ภุ ฺช กาเม ยถา ปุเร   
          อห จ เต วสีกตา         เย จ เม สนฺติ าตกา ฯ    
          เอตฺโต เจว จตุพฺภาค      ยถา ภาสสิ ต จาเป ๔   
          ตยิ รตฺตสฺส โปสสสฺ        อุฬาร วต ต สิยา ฯ    
          กาฬงฺคินึว ตกฺการึ         ปุปฺผิต คิริมุทฺธนิ    
          ผุลลฺ ทาลิมลฏ ึว          อนฺโตทีเปว ปาฏลึ   
          หริจนฺทนลิตฺตงฺคึ           กาสิกุตฺตมธารินึ   
#๑ ม. อุเปมิ สรณ พุทฺธ ฯ  ๒ ม. ปารเมตเว ฯ  ๓ ม. ย.ุ ปโุน มห ฯ  ๔ ม. เอตฺโต    
#จาเป จตุพฺภาค ยถา ภาสสิ ตฺว จ เม ฯ     
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          ต ม รปูวตึ สนฺตึ          กสฺส โอหาย คจฺฉสิ ฯ    
          สากุณิโกว สกุณ ๑        ยถา พนฺธิตุมิจฺฉติ   
          อาหริเมน รูเปน          น ม ตฺว พาธยิสฺสสิ ฯ   
          อิม ฺจ เม ปุตฺตผล         กาฬ อุปปฺาทิต ตยา    
          ต ม ปตฺุตวตึ 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   
          ภูมิย ว นิสุมฺเภยฺย ๒      ปุตฺตโสกา น คจฺฉสิ ฯ   
          สเจ ปตฺุตป สิคาลาน       กุกฺกรุาน ปทาหิสิ   
          น ม ปุตฺตกเต ชมฺมิ        ปุนราวตฺตยิสฺสสิ ฯ    
          หนฺท โข ทานิ ภทนฺเต      กุหึ กาฬ คมิสฺสสิ   
          กตม คาม นิคม           นคร ราชธานิโย ฯ   
          อหุมฺห ปุพฺเพ คณิโน        อสมณา สมณมานิโน   
          คาเมน คาม วิจริมฺห       นคเร ราชธานิโย ฯ   
          เอโส หิ ภควา พุทฺโธ      นท ึเนร ฺชร ปติ    
          สพฺพทุกฺขปฺปหานาย         ธมฺม เทเสสิ ปาณิน    
          ตสฺสาห สนฺติเก ๓ คจฺฉ    โส เม สตฺถา ภวิสฺสติ ฯ   
          วนฺทน ทานิ วชฺชาสิ ๔     โลกนาถ อนุตฺตร    
#๑ ม. ย.ุ สากุนฺติโกว สกณึุ ฯ ๒ ม. ภูมิย วา นิสุมฺภิสฺส ฯ  ๓ ม. สนฺติก ฯ    
#๔ ย.ุ วนฺทน ทานิ เม วชชฺาสิ ฯ     
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          ปทกฺขิณ ฺจ กตฺวาน         อาทิเสยฺยาสิ ทกฺขิณ ฯ   
          เอต โข ลพฺภมเมฺหหิ       ยถา ภาสสิ ต จาเป ๑   
          วนฺทน ทานิ เต วชชฺ       โลกนาถ อนุตฺตร    
          ปทกฺขิณ ฺจ กตฺวาน         อาทิสิสฺสามิ ทกฺขิณ ฯ   
          ตโต จ กาโฬ ปกฺกามิ      นท ึเนร ฺชร ปติ   
          โส อทฺทสาสิ สมฺพุทฺธ       เทเสนฺต อมตปท   
          ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท         ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม    
          อริยฏงฺคิก มคฺค          ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
          ตสฺส ปาทานิ วนฺทิตฺวา      กตฺวาน น ปทกฺขิณ    
          จาปาย อาทิสิตฺวาน        ปพฺพชิ อนคาริย ฯ   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
                      จาปา ฯ   
 [๔๗๐] ๔ เปตานิ โภติ ปุตฺตานิ       ขาทมานา ตุว ปุเร   
          ตุว ทิวา จ รตฺโต จ       อตีว ปริตปฺปสิ ฯ   
          สาชชฺ สพฺพานิ ขาทิตฺวา     สตฺต ปุตฺตานิ พฺราหฺมณิ   
          วาสิฏ ิ ๒ เกน วณฺเณน    น พาฬฺห ปริตปฺปสิ   
          พหูนิ เม ๓ ปุตฺตสตานิ     าติสงฺฆสตานิ จ   
          ขาทิตานิ อตีตเส          มม ตุยฺห ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
          สาห นิสฺสรณ ตฺวา        ชาติยา มรณสฺส จ   
#๑ ม. ภาสสิ ตฺว ฺจ เม ฯ  ๒ ยุ. วาเสฏ ิ ฯ  ๓ ม. เมสทฺโท นตฺถ ิฯ     
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          น โสจามิ น โรทามิ       น จาห ปริตปฺปามิ ๑ ฯ   
          อพฺภูต วต วาสิฏ ิ ๒      วาจ ภาสสิ เอทิสึ    
          กสฺส ตฺว ธมฺมม ฺาย       คิร ภาสสิ เอทิสึ ฯ   
          เอส พฺราหฺมณ สมฺพุทฺโธ     นคร มิถลิ ปติ   
          สพฺพทุกฺขปฺปหานาย         ธมฺม เทเสสิ ปาณิน ฯ    
          ตสฺสาห พฺราหฺมณ อรหโต    ธมมฺ สุตฺวา นิรูปธึ   
          ตตฺถ วิ ฺาตสทฺธมฺมา       ปุตฺตโสก พฺยปานุทึ ฯ   
          โส อหป คมิสฺสามิ         นคร  มิถลิ ปติ    
          อปฺเปว ม โส ภควา       สพฺพทุกฺขา ปโมจเย ฯ    
          อทฺทส พฺราหฺมโณ พุทฺธ      วิปปฺมุตฺต นิรูปธึ    
          ตสฺส ธมฺมมเทเสสิ         มุนิ ทุกขฺสฺส ปารคู   
          ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท         ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม    
          อริยฏงฺคิก มคฺค          ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
          ตตฺถ วิ ฺาตสทฺธมฺโม       ปพฺพชฺช สมโรจยิ    
          สชุาโต ตีหิ รตฺตีหิ         ติสฺโส วิชฺชา อผสฺสยิ ฯ    
          เอหิ สารถิ คจฺฉาหิ        รถ นียาทยาหิม    
          อาโรคฺย พฺราหฺมณึ วชฺช     ปพฺพชิโต ๓ ทานิ พฺราหฺมโณ   
          สชุาโต ตีหิ รตฺตีหิ         ติสฺโส วิชฺชา อผสฺสยิ ฯ    
          (ตโต จ รถมาทาย        สหสฺส ฺจาป สารถิ    
#๑ โป. ม. น จาป ปริตปฺปยึ ฯ  ๒ ยุ. วาเสฏ ิ ฯ  ๓ ม. ปพฺพช ิทานิ พฺราหฺมโณ ฯ    
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          อาโรคฺย พฺราหฺมณึ อโวจ    ปพฺพชิโต ทานิ พฺราหฺมโณ   
          สชุาโต ตีหิ รตฺตีหิ         ติสฺโส วิชฺชา อผสฺสยิ ฯ) ๑    
          เอต ฺจาห อสฺสรถ         สหสฺส ฺจาป สารถิซ   
          เตวิชฺช พฺราหฺมณ สุตฺวา     ปุณฺณปตฺต ททามิ เต ฯ    
          ตุเมฺหว โหตุ อสฺสรโถ      สหสฺส ฺจาป พฺราหฺมณิ    
          อหป ปพฺพชิสฺสามิ          วรป ฺสฺส สนฺติเก ฯ    
                 หตฺถิควสฺส มณิกุณฺฑล ฺจ    
                 ผีต ฺจิม เคหวิคต ปหาย   
          ปตา ปพฺพชิโต ตุยหฺ        ภุ ฺช โภคานิ สุนฺทริ   
          ตุว ทายาทิกา กุเล ฯ   
                 หตฺถิควสฺส มณิกุณฺฑล ฺจ    
                 รมฺม ฺจิม เคหวิคต ปหาย    
          ปตา ปพฺพชิโต มยหฺ        ปุตฺตโสเกน อทฺธิโต ๒   
          อหป ปพฺพชิสฺสามิ          ภาตุโสเกน อทฺธิตา ๓   
          โส เต อิชฺฌตุ สงฺกปฺโป     ย ตฺว ปตฺเถสิ สุนทฺริ   
          อุตฺติฏปณฺโฑ อุ ฺโฉ จ      ปสุกูล ฺจ จีวร   
          เอตานิ อภิสมฺโภนฺตี        ปรโลเก อนาสวา ฯ   
          สิกฺขมานาย เม อยฺเย      ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต   
          ปุพฺเพนิวาส ชานามิ        ยตฺถ เม วุสิต ปุเร ฯ   
#๑ ยุ. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ  ๒ ย.ุ อทฺทิโต ฯ  ๓ ยุ. อทฺทิตา ฯ    
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          ตุว นิสฺสาย กลฺยาณิ ๑     เถร ีสงฺฆสฺส โสภเณ   
          ติสฺโส วิชฺชา อนุปปฺตฺตา     กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ    
          อนุชานาหิ เม อยฺเย       อิจฺเฉ สาวตฺถึ คนฺตเว   
          สีหนาท นทิสฺสามิ          พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก ฯ   
          ปสฺส สุนฺทริ สตฺถาร        เหมวณฺณ  หริตฺตจ   
          อทนฺตาน ทเมตาร         สมฺพุทฺธมกุโตภย ฯ    
          ปสฺส สุนฺทริมายนฺตึ         วิปฺปมุตฺต นิรูปธึ    
          วีตราค วิสยุตฺต           กตกิจฺจมนาสว ฯ   
          พาราณสีโต นิกฺขมฺม        ตว สนฺติกมาคตา   
          สาวิกา เต มหาวีร        ปาเท วนฺทติ สุนฺทรี ฯ    
          ตุว พุทฺโธ ตุว สตฺถา       ตุยฺห ธีตมฺหิ พฺราหฺมณ   
          โอรสา มุขโต ชาตา       กตกิจฺจา อนาสวา ฯ   
          ตสฺสา เต สฺวาคต ภทฺเท    ตโต เต อทุราคต    
          เอว หิ ทนฺตา อายนฺติ      สตฺถุ ปาทานิ วนฺทิกา    
          วีตราคา วิสยุตฺตา         กตกิจฺจา อนาสวา ฯ   
                      สุนฺทร ีฯ    
 [๔๗๑] ๕ ทหราห สุทฺธวสนา         ย ปุเร ธมฺมมสสฺุณึ   
          ตสฺสา เม อปฺปมตฺตาย      สจฺจาภิสมโย อหุ ฯ   
          ตโตห สพฺพกาเมสุ         ภุส อรติมชฺฌค   
          สกฺกายสฺมึ ภย ทิสฺวา       เนกฺขมฺมสฺเสว ๒ ปหเย ฯ   
#๑ ม. กลฺยาณี ฯ  ๒ ยุ. เนกฺขมฺมเยว ฯ     
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          หิตฺวานาห าติคณ         ทาสกมฺมกรานิ จ    
          คามเขตฺตานิ ผีตานิ        รมณีเย ปโมทิเต   
          ปหายาห ปพฺพชิตา         สาปเตยฺย อนปฺปก ฯ   
          เอว สทฺธาย นิกฺขมฺม       สทฺธมเฺม สุปฺปเวทิเต    
          น เม ๑ ต อสฺส ปฏิรูป    อากิ ฺจ ฺ หิ ปตฺถเย   
          ยา ๒ ชาตรูปรชต        เปตฺวา ๓ ปุนราคเม ฯ    
          รชต ชาตรูป วา          นตฺเถตสฺสป สนฺติยา ๔    
          น เอต สมณสารุปฺป        น เอต อริยธน ฯ   
          โลภน มทน เจต          สโมหน ๕ รชพนฺธน ๖   
          สาสงฺก พหุอายาส         นตฺถ ิเจตฺถ ธุว  ิติ ฯ    
          เอตฺตาวตา ๗ ปมตฺตา จ   สงฺกิลฏิมนา นรา    
          อ ฺม ฺเน พฺยารุทฺธา      ปุถ ุกุพฺพนฺติ เมธค ฯ    
          วโธ พนฺโธ ปริเกลฺโส      ชานิ โสกปริทฺทโว    
          กาเมสุ อธิปนฺนาน         ทิสฺสเต พฺยสน พหุ ฯ   
          ต มาตี อมิตฺตาว         ก ึม ๘ กาเมสุ ยุ ฺชถ    
          ชานาถ ม ปพฺพชิต         กาเมสุ ภยทสฺสินึ ฯ   
          น หิร ฺสุวณฺเณน          ปรกิขีฺยนฺติ อาสวา   
          อมิตฺตา วธกา กามา       สปตฺตา สลฺลพนฺธนา ฯ    
#๑ ม. เนต อสฺส ฯ  ๒ ม. โย ฯ ๓ ม. ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  ๔ ม. ย.ุ น โพธาย    
#น สนฺตเย ฯ  ๕ ย.ุ โมหน ฯ  ๖ ย.ุ รชวฑฺฒน ฯ  ๗ ยุ. เอตฺถ รตฺตา ฯ    
#๘ ม. ก ึโว ฯ     
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          ต ม าตี อมิตฺตาว        กึ ม กาเมสุ ยุ ฺชถ   
          ชานาถ ม ปพฺพชิต         มุณฺฑ สงฺฆาฏิปารุต ฯ   
          อุตฺติฏปณฺโฑ อุ ฺโฉ จ      ปสุกูล ฺจ จีวร   
          เอต โข มม สารุปปฺ       อนคารูปนิสฺสโย ฯ   
          วนฺตา มเหสีหิ ๑ กามา    เย ทิพฺพา เย จ มานุสา๓    
          เขมฏาเน วิมุตฺตา เต     ปตฺตา เต อจล สุข ฯ   
          มาห กาเมหิ สงฺคจฺฉึ       เยสุ ตาณ น วิชชฺติ   
          อมิตฺตา วธกา กามา       อคฺคิขนฺธูปมา ทุขา ฯ   
          อปริสทฺุโธ ๒ เอโส สภโย  สวิฆาโต สกณฺฏโก   
          เคโธ สุวิสโม เจโส       มหนฺโต โมหนามุโข ฯ   
          อุปสคฺโค ภีมรูโป จ        กามา สปฺปสิรูปมา   
          เย พาลา อภินนฺทนฺติ       อนฺธภูตา ปุถุชฺชนา ฯ   
          กามสสคฺคสตฺตา ๓ หิ ชนา  พหู  โลเก อวินฺทึสุ ๔   
          ปรยินตฺ นาภิชานนฺติ        ชาติยา มรณสฺส จ ฯ    
          ทุคฺคติคมน มคฺค           มนุสฺสา กามเหตุก    
          พหุ เว ปฏิปชฺชนฺติ         อตฺตโน โรคมาวห ฯ   
          เอว อมิตฺตชนนา          ตาปนา สงฺกิเลสิกา   
          โลกามิสา พนฺธนียา        กามา มรณพนฺธนา ฯ    
#๑ ยุ. มเหสินา ฯ ๒ ยุ. ปริปนฺโถ ฯ  ๓ ม. ยุ. กามปงฺเกน สตฺตา ฯ    
#๔ ม. ย.ุ อวิทฺทสู ฯ    
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          อุมฺมาทนา อุลฺลปนา        กามา จิตฺตปฺปมาทิโน ๑   
          สตฺตาน สงฺกิเลสาย        ขิปฺป มาเรน โอฑฺฑิต ฯ    
          อนนฺตาทีนวา กามา        พหุทุกขฺา มหาวิสา    
          อปฺปสสฺาทา รณกรา        สุกฺกปกฺขวิโสสนา ฯ   
          สาห เอตาทิส หิตฺวา ๒    พฺยสน กามเหตุก    
          น ต ปจฺจาคมิสฺสามิ        นิพฺพานาภิรตา สทา ฯ   
          รณ กริตฺวา กามาน        สีติภาวาภิกงฺขินี    
          อปฺปมตฺตา วิหริสฺสามิ ๓    รตา ๔ สโยชนกขฺเย ฯ   
          อโสก วิรช เขม          อริยฏงฺคิก อุชุ   
          ต มคฺค อนุคจฺฉามิ         เยน ติณฺณา มเหสิโน ฯ   
          อิม ปสฺสถ ธมฺมฏ         สุภ กมฺมารธีตร   
          อเนช อุปสมฺปชฺช          รกฺุขมูลมฺหิ ฌายติ ฯ   
          อชชฺฏมี ปพฺพชิตา         สทฺธา สทฺธมฺมโสภณา    
          วินีตา อุปฺปลวณฺณาย        เตวิชฺชา มจฺจุหายินี ฯ    
          สาย ภุชิสฺสา อนณา        ภิกฺขุนี ภาวิตินฺทฺริยา    
          สพฺพโยควิสยุตฺตา          กตกิจฺจา อนาสวา ฯ   
          ต สกฺโก เทวสงฺเฆน       อุปสงฺคมฺม อิทฺธิยา   
          นมสฺสติ ภูตปติ            สุภ กมฺมารธีตรนฺติ ฯ    
                  สภุา กมฺมารธีตา ฯ    
                 วีสตินิปาโต สมตฺโต ฯ    
                 ______________________    
#๑ ม. ปมททฺิโน ฯ ยุ. ปมาถิโน ฯ ๒ ม. ย.ุ กตฺวา ฯ ๓ ม. วิหสฺสามิ ฯ   
#ยุ. วิหิสฺสามิ ฯ  ๔ ม. สพฺพสโยชนกฺขเย ฯ  ๕ ย.ุ เตส ฯ     
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                 เถรีคาถาย ตึสนิปาโต   
 [๔๗๒] ๑ ชวีกมฺพวน รมฺม           คจฺฉนฺตึ ภิกฺขุนึ สุภ    
          ธุตฺตโก สนฺนิวาเรสิ        ตเมน อพฺรวี สุภา ฯ   
          ก ึเต อปราธิต มยา       ย ม โอวทิยานุติฏสิ ๑   
          น หิ ปพฺพชิตาย อาวุโส     ปุรโิส สมฺผุสนาย กปฺปติ ฯ    
          ครุเก มม สตฺถุ สาสเน     ยา สกิฺขา สุคเตน เทสิตา   
          ปริสุทธฺปท อนงฺคณ         กึ ม โอวทิยานุติฏสิ ๑ ฯ    
          อาวิลจิตฺโต อนาวิล        สรโช วีตรช อนงฺคณ   
          สพฺพตฺถ วิมุตฺตมานส        ก ึม โอวทิยานุติฏสิ ๑ ฯ    
          ทหรา จ อปาปกา จาสิ     กินฺเต ปพฺพชฺชา กรสิฺสติ   
          นิกฺขิป กาสายจีวร เอหิ     รมามเส ๒ สุปุปฺผิเต วเน ฯ   
          มธุร ฺจ ปวนฺติ สพฺพโส      กุสมุรเชน สมฏุ ิตา ทุมา    
          ปมวสนฺโต สุโข อุตุ เอหิ   รมามเส ๒ สุปุปฺผิเต วเน ฯ    
          กุสุมิตสิขรา จ ปาทปา      อภิคชฺชนฺติว มาลุเตริตา    
          กา ตุยหฺ รติ ภวิสฺสติ       ยท ิเอกา วนโมคาหิสฺสสิ ฯ    
          วาฬมิคสงฺฆเสวิต          กุ ฺชรมตฺตกเรณุโลฬิต    
          อสหายิกา คนฺตุมิจฺฉสิ       รหิต ภีสนก มหาวน ฯ    
          ตปนียกตาว ธีติกา         วิจรสิ จิตฺตรเถว ๓ อจฺฉรา    
#๑ ม. ย.ุ โอวริยาน ติฏสิ ฯ ๒ ม. รมาม ฯ ๓ ม. จิตฺตลเตว ฯ     
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          กาสิกสุขุเมหิ วคฺคุหิ        โสภสิ นิวสเนหิโนปเม ฯ   
          อห ตว วสานุโค สิย       ยทิ วิหเรมเส กานนนฺตเร   
          น หิ มตฺถิ ตยา ปยตโร     ปาโณ กินฺนริมนฺทโลจเน ฯ    
          ยท ิเม วจน กริสฺสสิ       สุขิตา เอหิ อคารมาวส    
          ปาสาทนิวาตวาสินี         ปริกมฺมนฺเต กโรนฺตุ นาริโย ฯ    
          กาสิกสุขุมานิ ธารสฺสุ ๑    อภิโรเปหิ จ มาลวณฺณก    
          ก ฺจนมณิมุตฺตก พหุ         วิวิธ อาภรณ กโรมิ เต ฯ   
          สุโธตรชปจฺฉท สภุ         โคณกตูลิกสนฺถต นว   
          อภิรูห ิสยน มหารห        จนฺทนมณฺฑิต สารคนฺธิก ฯ   
          อุปฺปล จ อุทกโต ๒ อุพฺภต  ยถา ย อมนุสฺสเสวิต    
          เอว ตุว พฺรหฺมจารินิ       สเกสุ องฺเคสุ ชร คมิสฺสสิ ฯ    
          กินฺเต อิธ สารสมฺมต       กุณปปูรมฺหิ สุสานวฑฺฒเนถ    
          เภทนธมฺเม กเฬวเร       ย ทิสฺวา วิมโน อุทกิฺขสิ ฯ   
          อกฺขีน ิจ ตุริยาริว         กินฺนริยาริว ปพฺพตนฺตเร    
          ตว เม นยนานิ ทกฺขิย      ภิยฺโย กามรติ ปวฑฺฒติ ฯ   
          อุปฺปลสิขโรปมานิ เต       วิมเล หาฏกสนฺนิเภ มุเข   
          ตว เม นยนานิ ทกฺขิย      ภิยฺโย กามคุโณ ปวฑฺฒติ ฯ    
          อป ทรูคตา สเรมฺหเส      อายตปเมฺห วิสุทฺธทสฺสเน   
#๑ ม. ธารย ฯ ๒ ม. อุปฺปล จุทกา สมุคฺคต ยถาต ฯ    



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 492 

          น หิ มตฺถิ ตยา ปยตรา     นยนา กินฺนริมนฺทโลจเน ฯ    
          อปเถน ปยาตุมิจฺฉสิ        จนฺท กีฬนก คเวสสิ    
          สิเนรุ ๑ ลงฺเฆตุมิจฺฉสิ     โย ตฺว พุทฺธสุต ปตฺเถสิ ๒ ฯ    
          นตฺถ ิหิ โลเก สเทวเก     ราโค ยตฺถป ทานิ เม สิยา    
          นป น ชานามิ กีริโส       อถ มคฺเคน หโต สมูลโก ฯ    
          อิงฺฆาฬขุยาว อุชฺฌโิต       วิสปตฺโตริว อคฺคโต ๓ กโต    
          นป น ปสฺสามิ กีริโส       อถ มคฺเคน หโต สมูลโก ฯ   
          ยสฺสา สิยา อปจฺจเวกฺขิต    สตฺถา วา อนุสาสิโต สิยา    
          ตฺว ตาทิสิก ปโลภย        ชานนฺตึ โส อิม วิห ฺสิ ฯ    
          มยฺห หิ อกฺกุฏวนฺทิเต      สุขทุกฺเข จ สติ อุปฏ ิตา    
          สงฺขตมสุภนฺติ ชานิย        สพฺพตฺเถว มโน น ลิมฺปติ ฯ   
          สาห สุคตสฺส สาวิกา       มคฺคฏงฺคิกยานยายินี    
          อุทฺธฏสลฺลา อนาสวา       สุ ฺาคารคตา รมามิห ฯ    
          ทฏิา หิ มยา สุจิตฺติตา     โสมฺภา ทารุกจิลฺลกานิ วา    
          ตนฺตีหิ จ ขีลเกหิ จ        วินิพทฺธา วิวิธ ปนจฺจิตา ฯ   
          ตมฺหุทธฺเฏ ตนฺติขีลเก       วิสฺสฏเ วิกเล ปริปกฺกเต    
          อวินฺเท ขณฺฑโส กเต       กิมฺห ิตตฺถ มน นิเวสเย ฯ   
          ตถูปม เทหกานิ ม เตหิ     ธมฺเมหิ วินา น วตฺตนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ เมรุ ฯ ๒ ย.ุ มคฺคยสิ ฯ ๓ ม. อคฺคิโต ฯ     
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          ธมฺเมหิ วินา น วตฺตนฺติ     กิมฺห ิตตฺถ มน นิเวสเย ฯ    
          ยถา หริตาเลน มกฺขิต      อทฺทส จิตฺติก ภิตฺติยา กต    
          ตมฺหิ เต วิปรีตทสฺสน       ป ฺา ๑ มานุสิกา นิรตฺถิกา ฯ    
          มาย วิย อคฺคโต กต       สุปนนฺเตว สุวณฺณปาทป   
          อุปธาวสิ อนฺธ ริตฺตก       ชนมชฺเฌริว รุปฺปรูปก ฯ    
          วฏฏนริิว โกฏโรหิตา       มชฺเฌ พุพฺพุฬกา สอสฺสุกา   
          ปฬโกฬิกา เจตฺถ ชายติ     วิวิธา จกฺขุวิธา ว ๒ มณฺฑิตา ฯ    
          อุปาทิย ๓ จารุทสสฺนา     น จ ปชฺชิตฺถ อลคฺคมานสา ๔   
          หนฺท เต จกฺขุ หรสฺสุ ต     ตสฺส นรสฺส อทาสิ ตาวเท ฯ   
          ตสฺส จ วิรมาสิ ตาวเท     ราโค ตตฺถ ขมาปยิ  จ น    
          โสตฺถิ สิยา พฺรหฺมจารินิ     น ปุโน เอทิสก ภวิสฺสต ฯ    
          อาหนิย ๕ เอทิส ชน      อคฺคึ ปชฺชลิตว ลิงฺคิย    
          คณฺหิสฺส อาสีวิส ๖ วิย     อป นุ โสตฺถ ิสิยา ขเมหิ โน ฯ    
          มุตฺตา จ ตโต สา ภิกฺขุนี    อคมิ พุทฺธวรสฺส สนฺติก    
          ปสฺสิย วรปุ ฺลกฺขณ        จกฺขุ อาสิ ยถาปุราณกนฺติ ฯ   
                  สภุา ชีวกมฺพวนิกา ฯ    
                  ตึสนิปาโต สมตฺโต ฯ   
                   ________________    
#๑ โป. ม. ส ฺา มานุสิกา ฯ ๒ ม. ยุ. จ ปณฺฑิตา ฯ ๓ ม. ย.ุ อุปฺปาฏิย ฯ    
#๔ ม. ย.ุ อสงฺคมานสา ฯ ๕ ม. อาสาทิย ฯ ๖ ม. คณฺหิย อาสีวิส ฯ    
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                 เถรีคาถาย จตฺตาฬีสนิปาโต    
 [๔๗๓] ๑ นครมฺหิ กุสุมนาเม         ปาฏลิปุตฺตมฺหิ ปวิยา    
          มณฺเฑ สกฺยกลุกุลีนาโย      เทฺว ภิกฺขุนิโย คุณวติโย ฯ    
          อิสิทาสี ตตฺถ เอกา        ทุติยา โพธีติ สีลสมปฺนฺนา จ    
          ฌานชฌฺายนรตาโย         พหุสฺสุตาโย ธุตกิเลสาโย ฯ   
          ตา ปณฺฑาย จริตฺวาน ๑    ภตฺตตฺถ  กริย โธตาปตฺตาโย   
          รหิตมฺหิ สุขนิสินฺนา         อิมา คิรา อพฺภวเทสุ ๒ ฯ    
          ปาสาทิกาสิ อยฺเย อิสิทาสิ   วโยป เต อปริหโีน    
          ก ึทิสวฺาน วลิก ๓ อถาสิ   เนกขฺมฺมมนุยุตฺตา ฯ    
          เอวมนุยุ ฺชิยมานา สา      รหิเต ธมฺมเทสนากุสลา   
          อิสิทาสี อิท วจนมพฺรวิ ๔   สุณ โพธิ ยถามฺหิ ปพฺพชิตา ฯ   
                อิโต ปร วิสชฺชนกถา ๕   
          อุชฺเชนิยา ปุรวเร มยฺห     ปตา สีลสวุโต เสฏ ี    
          ตสฺสมหฺิ เอกา ธีตา ๖     ปยา มนาปา ทยิตา จ ฯ   
          อถ เม สาเกตโต วรโก    อาคจฺฉิ อุตฺตมกุลีโน   
          เสฏ ี ปหูตรตโน ตสฺส      ม สุณฺห อทาสิ ตาโต ฯ   
          สสฺสุยา สสฺสุรสฺส จ        สาย ปาต ปณามมุปคมฺม   
          สิรสา กโรมิ ปาเท        วนฺทามิ ยถามฺหิ อนุสิฏา ฯ    
#๑ ม. ย.ุ จรตฺิวา ฯ ๒ ม. ยุ. อพฺภุทีเรสุ ฯ ๓ ม. พฺยาลิก ฯ ๔ โป. ม. อิสิทาสี   
#วจนมพฺรวิ ฯ ๕ ยุ. อิท ปาตฺตย น ทิสฺสติ ฯ ๖ ม. เอกธีตา ฯf    
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          ยา มยหฺ สามิกสฺส         ภคินิโย ภาตุโน ปริชโน วา ๑    
          ต เอกวารกป ทิสฺวา       อุพฺพิคฺคา อาสน เทมิ ฯ   
        อนฺเนน จ ปาเนน จ ขชฺเชน จ  ย ฺจ ตตฺถ สนฺนิหิต    
          ฉาเทมิ อุปนยามิ จ        เทมิ ย ยสฺส ปฏิรูป ฯ    
          กาเลน อุฏหิตฺวา ๒      ปติฆร สมุปคมึ   
          อุมฺมารโธตหตฺถปาทา ๓    ป ฺชลิกา สามิกมุเปมิห ๓ ฯ   
          โกจฺฉ ปสาท อ ฺชน ฺจ      อาทาสก ฺจ คณฺหิตฺวา   
          ปรกิมมฺการิกา วิย         สยเมว ปตึ วิภูเสมิ ฯ   
          สยเมว โอทน สาธยามิ     สยเมว ภาชน โธวึ ๔    
          มาตาว เอกปุตฺตก         ตถา ภตฺตาร ปริจรามิ    
          เอว ม ภตฺติกต อนุตฺตร     การิก ต นิหตมาน   
          อุฏายิก อนลส           สีลวตึ ทสฺุสเต ภตฺตา ฯ    
          โส มาตร ฺจ ปตร ฺจ ภณติ   อาปุจฺฉาห คมิสฺสามิ   
          อิสิทาสิยา น สห วจฺฉ      เอกาคาเรห สห วตฺถุ ฯ   
          มา เอว ปุตฺต อวจ        อิสิทาสี ปณฺฑิตา ปริพฺยตฺตาย    
          อุฏายิกา อนลสา         ก ึตุยฺห น โรจเต ปุตฺต ฯ   
          น จ เม หึสติ กิ ฺจิ        น จาห อิสิทาสิยา สห วจฺฉ    
          เทสฺสาว เม อล เม       อาปุจฺฉาห คมิสฺสามิ ฯ   
          ตสฺส วจน สุณิตฺวา         สสฺสู สสสฺุโร จ ม อปุจฺฉึสุ    
          กิสฺส ตยา อปรทฺธ ภณ      กต วิสฺสฏา ยถาภูต ฯ    
#๑ ยุ. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. อุปฏหิตฺวา ฆร สมุปคมามิ ฯ ๓ ม. อูมฺมาเรโธวนฺตี    
#หตฺถปาเท ป ฺจลิกา สามิกมุเปมิ ฯ ๔ ม. โธวนฺตี ฯ     
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          นปห อปรชฺฌ กิ ฺจิ         นป หึเสว ๑ น คณามิ ทุพฺพจน   
          ก ึสกกฺา กาตุเย          ย ม วิเทสฺสเต ภตฺตา ฯ   
          เต ม ปตุ ฆร ปฏ ิ        นยึส ุวิมนา ทุกฺเขน อธิภูตา   
          ปุตฺตมนุรกฺขมานา          ชินามฺหเส รูปนึ ลจฺฉึ ๒ ฯ    
          อถ ม อทาสิ ตาโต อฑฺฒสฺส  ฆรมฺหิ ทุติยกุลกิสฺส   
          ตโต อุปฑฺฒสุงฺเกน         เยน ม วินฺทถ เสฏ ิ ฯ   
          ตสฺสป ฆรมฺหิ มาส อวสึ     อถ โสป ม ปฏิจฺฉติ ๓   
          ทาสีว อุปฏหนฺตึ          อทูสิก สีลสมฺปนฺน ฯ   
          ภิกฺขาย จ วิจรนฺต ทมก     ทนฺต เม ปตา ภณติ   
          โส ๔ สิหิ เม ชามาตา    นิกฺขิป โปนฺติ ฺจ ฆฏิก ฺจ ฯ    
          โสป วสิตฺวา ปกฺข         อถ ตาต ภณติ เทหิ เม    
          โปนฺตึ ฆฏิก ฺจ กปลฺลก ฺจ ๕ ปุนป ภิกฺข จรสิฺสามิ ฯ   
          อถ น ภณติ ตาโต อมฺมา    สพฺโพ จ เม าติคณวคฺโค    
          กินฺเต น กิรติ อิธ         ภณ ขิปฺป ยนฺเต กริหิติ ฯ   
          เอว ภณิโต ภณติ ยทิ เม    อตฺตา สกฺโกติ อล มยฺห    
          อิสิทาสิยา น สห วจฺฉ      เอกฆเรห สห วตฺถุ ฯ   
          วิสฺสชชฺิโต คโต โส อหป    เอกากินี วิจินฺเตมิ    
          อาปุจฺฉิตฺวาน คจฺฉามิ       มริตุ วา ปพฺพชิตุ ๖ ฯ   
          อถ อยยฺา ชินทตฺตา        อาคจฺฉิ โคจราย จรมานา   
#๑ ม. นป หึเสมิ น ภณามิ ฯ ๒ ม. ลกฺขึ ฯ ๓ ม. ปฏิจฺฉรติ ฯ ๔ ม. โหหิสิ ฯ   
#๕ ม. ย.ุ มลลฺก ฺจ ฯ ๖ ม. ย.ุ อาปุจฺฉิตูน คจฺฉ มริตุเย ปพฺพชิสฺส วา ฯ     
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          ตาตกุล วินยธรี           พหุสฺสุตา สีลสมฺปนนฺา ฯ    
          ต ทิสฺวาน อมฺหาก         อุฏายาสน ตสฺสา ป ฺาปยึ    
          นิสินนฺาย จ ปาเท         วนฺทิตฺวา โภชนมทาสึ ฯ   
          อนฺนปาเนน ๑ ขชฺเชน จ   ย ฺจ ตตฺถ สนฺนิหติ    
          สนฺตปฺปยิตฺวาน ๒ อวจ     อยฺเย อิจฺฉามิ ปพฺพชิตุ ฯ   
          อถ ม ภณติ ตาโต อิเธว    ปุตฺติเก ๓ จราหิ ต ๔ ธมฺม   
          อนฺเนน จ ปาเนน จ       สนฺตปฺปย ๕ สมเณ ทฺวิชาตี จ ฯ   
          อถาห ภณามิ ตาต         โรทนฺตี อ ฺชลึ ปณาเมตฺวา    
        อนุชานาหิ ๖ ม ตาต มยา ปกต  กมฺม ต นิชชฺเรสฺสามิ ฯ   
          อถ ม ภณติ ตาโต         ปาปุณ โพธิ ฺจ อคฺคธมฺม ฺจ    
          นิพฺพาน ฺจ ลภสฺสุ          ย สจฺฉิกริ ทฺวิปทเสฏโ ฯ    
          มาตาปตู อภิวาทยิตฺวา      สพฺพ ฺจ าติคณวคฺค     
          สตฺตาห ปพฺพชิตา          ติสฺโส วิชฺชา อผุสฺสยึ ๗ ฯ    
        ชานามิ อตฺตโน สตฺต ชาติโย    ยสสฺา ย ผล วิปาโก    
          ต ตว อาจิกฺขิสฺส          ต เอกมนา นิสาเมหิ   
          นครมฺหิ เอรกกจฺเฉ        สุวณฺณกาโร อห ปหูตธโน    
          โยพฺพนมเทน มตฺโต โส     ปรทาร อเสวิห ฯ   
          โสห ตโต จวิตฺวา         นิรยมฺหิ อปจฺจิส จิร    
          ปกโฺก ตโต จ อุฏหิตฺวา    มกฺกฏิยา กุจฺฉิโมกฺกมึ ฯ    
#๑ ม. ย.ุ อนฺเนน จ ปาเนน จ ขชฺเชน จ ฯ ๒ ม. ยุ. สนฺตปฺปยิตฺวา ฯ   
#๓ ยุ. ปุตฺตก ฯ ๔ ม. ตฺว ธมฺม ฯ ๕ ม. ตปฺปย ฯ ๖ ย.ุ ปาป หิ มยา   
# ปกต ฯ ๗ ยุ. อผสฺสยึ ฯ    
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          สตฺตาห ชาตกมฺม ๑       มหากป ยูถโป นลิลฺจฺเฉสิ   
          ตสฺเสต กมฺมผล           ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ฯ    
          โสห ตโต จวิตฺวา กาล     กริตฺวา สินฺธวาร ฺเ   
          กาณาย จ ข ฺชาย จ       เอฬกิยา กุจฺฉิโมกฺกมึ ฯ   
          ทฺวาทสวสฺสานิ อห         นลิฺลจฺฉิโต ทารเก ปริวหิตฺวา   
          กิมินาวฏโฏ อกลโฺล        ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ฯ    
          โสห ตโต จวิตฺวา         โควาณิชกสฺส คาวิยา ชาโต   
          วจฺโฉ ลาขาตมฺโพ         นิลลฺจฺฉิโต ทฺวาทเส มาเส ฯ   
          เต ปุน ๒ นงฺคลมห       สกฏ จ ธารยามิ    
          อนฺโธวฏโฏ อกลโฺล        ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ฯ   
          โสห ตโต จวิตฺวา         วีถิยา ทาสิยา ฆเร ชาโต    
          เนว มหิลา น ปุรโิส       ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ฯ   
          ตึสติวสฺสมฺหิ มโต          สากฏกิกุลมฺหิ ทารกิา ชาตา   
          กปณมฺหิ อปฺปโภเค         ธนิกปุริสปาตพหุลมฺหิ ฯ    
          ต ม ตโต สตฺถวาโห       อุสฺสนนฺาย วิปุลาย วฑฺฒิยา    
          โอกฑฺฒติ วิลปนฺตึ          อจฺฉินฺทิตฺวา กุลฆรสฺส ๓ ฯ   
          อถ โสฬสเม วสฺเส        ทิสฺวาน ๔ ม ปตฺตโยพฺพน ก ฺ   
          โอรุทธฺตสฺส ปุตฺโต         คิริทาโส นาม นาเมน ฯ    
          ตสฺสป อ ฺา ภริยา        สีลวตี คุณวตี ยสวตี จ    
#๑ ม. สตฺตาหชาตก ม ฯ ๒ ม. โวฒูน ฯ ๓ ม. กลุฆรสฺมา ฯ ๔ ม. ทิสฺวา ฯ    



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 499 

          อนุรตฺตา ภตฺตาร ตสฺสาห    วิทฺเทสนมกาสึ ฯ    
          ตสฺเสต กมฺมผล ย ม       อปกิรตูิน คจฺฉนฺติ   
          ทาสีว อุปฏหนฺตึ          ตสฺสป อนฺโต กโต มยาติ ฯ    
                      อิสิทาสี ฯ   
                จตฺตาฬีสนิปาโต สมตฺโต ฯ    
                   _________________   
                 เถรีคาถาย มหานิปาโต   
 [๔๗๔] ๑ มนฺตาวติยา นคเร ร ฺโ    โก ฺจสฺส อคฺคมเหสิยา    
          ธีตา อาสิ ๑ สุเมธา      ปาสาทิกา สาสนกเรหิ ฯ    
          สลีวตี จิตฺตกถิกา          พหุสฺสุตา พุทฺธสาสเน วินีตา   
          มาตาปตโร อุปคมฺม        ภณติ อุภโย นิสาเมถ ฯ    
          นิพฺพานาภิรตา อห         อสสฺสต ภวคต ยทิป ทิพฺพ   
          กิมงฺค ปน ตุจฺฉา กามา     อปฺปสสฺาทา พหุวิฆาตา ฯ    
          กามา กฏกา อาสีวิสูปมา    เยสุ มุจฺฉิตา พาลา   
          เต ทีฆรตฺต นิรเย         สมปฺปตา ห ฺนฺเต ๒ ทุกฺขิตา ฯ    
          โสจนติฺ ปาปกมฺมา         วินิปาเต ปาปพุทฺธิโน สทา    
          กาเยน วาจาย จ         มนสา จ อสวุตา พาลา ฯ    
        พาลา เต ทุปฺป ฺา อเจตนา   ทุกฺขสมุทโยรทฺุธา   
#๑ ม. อาสึ ฯ ๒ ม. ห ฺนฺติ ฯ    
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          เทเสนฺเต อชานนฺตา       น พุชฌฺเร อริยสจฺจานิ ฯ    
        สจฺจานิ อมฺม พุทฺธวรเทสิตานิ   เต พหุตรา อชานนฺตา เย   
          อภินนทฺนฺติ ภวคต          ปหนฺติ เทเวสุ อุปปตฺตึ ฯ   
          เทเวสุป อุปปตฺติ          อสสฺสตา ภวคเต อนิจฺจมฺหิ    
          น จ อุตฺตสนฺติ ๑ พาลา    ปุนปปฺุน ชายิตพฺพสฺส ฯ    
          จตฺตาโร วินิปาตา         เทฺว จ คติโย กถ ฺจิ ลพฺภนฺติ    
          น จ วินิปาตคตาน         ปพฺพชชฺา อตฺถิ นิรเยสุ ฯ    
          อนุชานาถ ม อุภโย        ปพฺพชตุิ ทสพลสฺส ปาวจเน   
          อปฺโปสฺสุกฺกา ฆฏสิฺส        ชาติมรณปฺปหานาย ฯ   
          ก ึภวคเตน ๒ อภินนฺทิเตน  กายกลินา อสาเรน    
          ภวตณฺหาย นิโรธา         อนุชานาถ ปพฺพชิสสฺามิ ฯ    
          พุทฺธาน อุปฺปาโท วิวชฺชิโต   อกฺขโณ ขโณ ลทฺโธ   
          สลีานิ พฺรหฺมจริย          ยาวชีว น ทูเสยฺย ฯ   
          เอว ภณติ สุเมธา         อถ ๓ น มาตาปตโร อหสุ    
          น มย ๔ คหฏา มรณวส   คตาว ชเหสฺสาม ๕ ฯ    
        มาตา ทุกฺขิตา โรทติ ปตา จ   ทุกฺขิโต ๖ ตถา โสกสมภิภูโต   
          ฆเฏนฺติ ต ส ฺาเปตุ       ปาสาทตเล ฉมา ปติต ฯ    
          อุฏเหิ ปุตฺติเก กึ โสจิเตน  ทินฺนาสิ วารณวติมฺหิ   
#๑ ม. ย.ุ สนตฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ภวคเต ฯ ๓ ม. มาตาปตโร น ตาว ฯ    
#ยุ. มาตาปตโร น ตาว อาหาร ฯ ๔ ม. อาหาร อาหริสฺส ฯ ยุ. อาหริย ฯ   
#๕ ยุ. เหสฺสามิ ฯ ๖ ม. อสฺสา สพฺพโส สมภิหโต ฯ ยุ. อสฺสา สพฺพโส สมภิสาโต ฯ     
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          ราชา อนิกรตฺโต          อภิรูโป ตสฺส ตฺว ทินฺนา ฯ   
          อคฺคมเหสี ภวิสฺสสิ         อนิกรตฺตสฺส ราชิโน ภริยา    
          สลีานิ พฺรหฺมจริย          ปพฺพชชฺา ทุกฺกรา ปุตฺติเก ฯ    
          รชฺเช อาณา ธนมิสฺสริย     โภคา สุขา ทหริกาป ๑   
          ตสฺมา ภุ ฺชาหิ กามโภเค    วาเรยฺย โหตุ เต ปตฺุต ฯถ    
          อถ เน ภณติ สุเมธา       มา เอทิสกานิ ภวคต อสาร   
        ปพฺพชชฺา วา โหตุ ๒ มรณ วา  เม น เจว วาเรยฺย ฯ    
          กิมิว ปูติกาย อสุจึ         สวนคนฺธ ภยานก กุณป   
          อภิสวิเสยฺย ภสฺต          สกิปคฺฆริต อสุจิปุณฺณ ฯ   
          กิมิว ตาห ชานนฺตี         วิกูลก มสโลหิตุปลิตฺต ๓   
          กิมิกลุาลย สกุณภตฺต        กเฬวร กิสฺส ทิยฺยตีติ ฯ    
          นิพฺพุยหฺติ สุสาน อจิร       กาโย อเปตวิ ฺาโณ   
          ฉฑฺฑิโต ๔ กลิงฺคร วิย     ชิคุจฺฉมาเนหิ าตีหิ ฯ   
          ฉฑฺฑูน ๕ น สุสาเน ปรภตฺต นหฺายนฺติ ชิคุจฺฉนฺตา    
          นิยกา มาตาปตโร         กึ ปน สาธารณา ชนตา ฯ   
          อชโฺฌสิตา อสาเร กเฬวเร  อฏ ินฺหารุสงฺฆาเต   
          เขฬสฺสุจฺจารสฺสว          ปริปุณฺเณ ปูติกายมฺหิ ฯ    
          โย น วินิพฺภุชิตฺวา         อพฺภนฺตรมสฺส พาหิร   
#๑ ม. ทหริกาสิ ฯ ๒ ยุ. โหหิติ ฯ ๓ ม. มสโสณิตุปลิตฺต ฯ ย.ุ มสโสณิตปลิตฺต ฯ    
#๔ ม. ฉุทฺโธ ฯ ๕ ม. ฉุทธฺูน ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 502 

          กยริา คนฺธสฺส อสหมานา    สกาป มาตา ชิคุจฺเฉยฺย ฯ    
          ขนฺธธาตุอายตน           สงฺขต ชาติมูลก ทุกฺข   
          โยนิโส อรุจึ ๑ ภณนฺติ     วาเรยยฺ กิสฺส อิจฺเฉยฺย ฯ   
          ทิวเส ทิวเส ติสตฺติสตานิ    นวนวา ปาเตยฺยุ กายมฺหิ   
          วสฺสสตมฺป ปฆาโต ๒      เสยฺโย ทุกฺขสฺส เจว ขโย ฯ   
          อชฌฺุปคจฺเฉ ฆาต โย       วิ ฺาเยว สตฺถุโน วจน    
          ทีโฆ จ ๓ เตส สสาโร    ปุนปปฺุน ห ฺมานาน ฯ    
          เทเวสุ มนุสฺเสสุ จ        ติรจฺฉานโยนิยา อสุรกาเย    
          เปเตสุ จ นิรเยสุ จ       อปริมิตา ทียนฺเต ๔ ฆาตา ฯ    
          นิรเยสุ พหู วินิปาตคตสฺส    กิลสิฺสมานสฺส    
          เทเวสุป อตฺตาณ          นิพฺพานสุขา ปร นตฺถิ ฯ    
        ปตฺตา เต นิพฺพาน เย ยุตฺตา   ทสพลสฺส ปาวจเน   
          อปฺโปสฺสุกฺกา ฆเฏนฺติ       ชาติมรณปฺปหานาย ฯ    
          อชฺเชว ตาต อภินิกฺขมิสฺส    โภเคหิ กึ อสาเรหิ   
          นิพฺพิณฺณา เม กามา        วนฺตสมา ตาลวตฺถุกตา ฯ    
          สา เจว ภณติ ปตร        อนิกรตฺโต จ ยสฺส ทนิฺนา    
          อุปยาสิป ๕ ตรุณาวุโต     วาเรยฺย อุปฏ ิเต กาเล ฯ   
          อถ อสิตนิจิตมุทุเก         เกเส ขคฺเคน ฉินฺทิย   
        สุเมธา ปาสาท ฺจ ปเธตฺวา ๖  ปมชฺฌาน สมาปชฺช ิฯ   
#๑ ม. อนุวิจินนฺตี ฯ ๒ ยุ. จ ฆาโต ฯ ๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิฯ ๔ ม. ทิสฺสเร ฯ   
#๕ ม. อุปยาสิ วารณวเต ฯ ยุ. อุปยาสิ ปตรุณาวุโต ฯ ๖ ม. ปทหตฺิวา ฯ    
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          สมาปตฺตีหิ ๑ สมาปนฺนา    อนิกรตฺโต จ อาคโต นคร   
          ปาสาเทว สุเมธา         อนิจฺจส ฺา สุภาเวติ ฯ    
          สา จ มนสิ กโรติ         อนิกรตฺโต จ อารุหิ ตุริต    
          มณิกนกภูสิตงฺโค           กต ฺชลี ยาจติ สุเมธ ฯ   
          รชฺเช อาณา ธนมิสฺสริย     โภคา สุขา ทหริกาป ๒   
          ภุ ฺชาหิ กามโภเค         กามสุขา ทุลลฺภา โลเก ฯ    
          นิสฺสฏ เต รชชฺ โภเคว    ภุ ฺชสฺสุ เทหิ ทานานิ    
          มา ทุมมฺนา อโหสิ         มาตาปตโร เต ทุกฺขิตา ฯ   
          ตนฺต ภณติ สุเมธา         กาเมหิ  อนตฺถิกา วิคตโมหา    
          มา กาเม อภินนฺทิ         กาเมสฺวาทีนว ปสฺส ฯ    
          จาตุทฺทีโป ราชา มนฺธาตา   อาสิ กามโภคิน อคฺโค   
          อติตฺโต กาลกโต          น จสฺส ปริปูริตา อิจฺฉา ฯ    
          สตฺต รตนานิ วสฺเสยฺย      วุฏ ิมา ทสทิสา สมนฺเตน    
          น จตฺถิ ติตฺติ กามาน       อติตฺตาว มรนฺติ นรา ฯ๔   
          อสิสูนปูมา กามา          กามา สปฺปสิโรปมา    
          อุกฺโกปมา อนุทหนฺติ        อฏ ิกงฺกลสนฺนิภา ฯ   
          อนิจฺจา อทฺธุวา กามา      พหุทุกฺขา มหาวิสา    
          อโยคุโฬว สนฺตตฺโต        อฆมูลา ทุกฺขปฺผลา ฯ   
          รกฺุขปฺผลูปมา กามา        มสเปสูปมา ทุขา    
#๑ ยุ. สา จ ตหึ ฯ ๒ ม. ทหริกาสิ ฯ     
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          สุปโนปมา ว ฺจนียา        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 กริสฺสติ        อตฺตโน สีสมฺหิ ฑยหฺมานมฺหิ   
          อนุพนฺเธ ชรามรเณ        ตสฺส ฆาตาย ฆฏิตพฺพ ฯ    
          ทฺวาร อปาปุณิตฺวานาย ๑   มาตาปตโร อนิกรตฺต ฺจ    
          ทิสฺวาน ฉม นิสินฺเน        โรทนฺเต อิทมโวจ    
          ทีโฆ พาลาน สสาโร       ปุนปปฺุน ฺจ โรทต   
          อนมตคฺเค ปตุ มรเณ       ภาตุ วเธ อตฺตโน จ วเธ ฯ   
          อสฺสุ ถ ฺ รุธิร สสาร      อนมตคฺคโต สรถ   
          สตฺตาน สสรต สราหิ       อฏ ีน ฺจ สนฺนิจย ฯ    
          สร จตุโรทธี อุปนีเต       อสฺสถุ ฺรุธิรมฺหิ   
          สร เอกกปฺปมฏ ีน         ส ฺจย วิปุเลน สม ฯ   
          อนมตคฺเค สสรโต         มหึ ชมพฺุทีปมุปนีต    
          โกลฏ ิมตฺตคุฬิกา          มาตาปตูเสฺวว นปฺปโหนฺติ ฯ    
          สร ติณกฏสาขาปลาส      อุปนีต อนมตคฺคโต   
          ปตูสุ จตุรงฺคุลิกา ฆฏิกา     ปตุปตูเสฺว นปฺปโหนฺติ ฯ    
          สร กาณกจฺฉป ปุพฺเพ       สมุทฺเท อปรโต จ ยุคจฺฉิทฺท    
#๑ ม. อปาปรุิตฺวานห ... อิทมโวจ ฯ     
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          สิร ตสฺส จ ปฏิมุกกฺ        มนุสสฺลาภมฺหิ โอปมฺม ฯ   
          สร รูป เผณปณฺโฑปมสฺส     กายกลิโน อสารสฺส    
          ขนฺเธ ปสฺส อนิจฺเจ        สราหิ นริเย พหุวิฆาเต ฯ    
          สร กฏสึ วฑฺเฒนฺเต        ปุนปปฺุน ตาสุ ตาสุ ชาตีสุ    
          สร กมฺุภีลภยานิ จ         สราห ิจตฺตาริ สจฺจานิ ฯ    
          อมตมฺหิ วิชฺชมาเน         ก ึตว ป ฺจกฏเกน ปเตน   
          สพฺพา หิ กามรติโย        กฏกตรา ป ฺจกฏเกน ฯ    
          อมตมฺหิ วิชฺชมาเน         ก ึตว กาเมหิ เย ปริฬาหา    
          สพฺพา หิ กามรติโย        ชลิตา จ กุถิตา กุปตา ๑ สนฺตาปตา ฯ    
          อสปตฺตมฺหิ สมาเน         ก ึตว กาเมหิ เย พหุสปตฺตา   
          ราชคฺคิโจรอุทกปฺปเยหิ      สาธารณา กามา พหุสปตฺตา ฯ   
          โมกฺขมฺหิ วิชฺชมาเน        ก ึตว กาเมหิ เยสุ วธพนฺโธ   
          กาเมสุ หิ วธพนฺโธ        กามกามา ทุกฺขานิ อนุโภนฺติ ฯ    
          อาทีปตา ติณุกฺกา คณฺหนฺต    ทหนฺติ เนว มุ ฺจนฺติ ๒    
          อุกฺโกปมา หิ กามา        ทหนฺติ เย เต น มุ ฺจนฺติ ฯ    
          มา อปฺปกสฺส เหตุ กาม-    สุขสฺส วิปุล ชหิ สุข    
          มา ปถุโุลโมว พลิส        คิลิตฺวา ปจฺฉา วิห ฺสิ ฯ    
          กาเมหิ ๓ มา ปริพฺภมสิ    สุนโขว สงฺขลาพทฺโธ   
        กาหนฺติ ๔ ขุ ต กามา ฉาตา  สุนขว จณฺฑาลา ฯ   
#๑ ม. กมฺปตา ฯ ๒ ม. ยุ. มุ ฺจนฺต ฯ ๓ ม. ยุ. กาม กาเมสุ ทมสฺสุ ตาว ฯ   
#๔ ย.ุ กาหินติฺ ฯ     



สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา - หนาท่ี 506 

          อปริมติ ฺจ ทุกฺข           พหูนิ จ จิตฺตโทมนสฺสานิ    
          อนุโภหิสิ กามยุตฺโต ๑     ปฏินสิฺสช อทฺธุเว กาเม ฯ    
          อชรมฺหิ วิชฺชมาเน         ก ึตว กาเมหิ เย สุชรา ๒   
          มรณพยฺาธิคหิตา           สพฺพา สพฺพตฺถ ชาติโย ฯ    
          อิทมชรมิทมรณ            อิทมชรามรณปทมโสก ๓    
          อสปตฺตมสมฺพาธ           อขลิตมภย นิรุปตาป ฯ   
          อธิคตมิท พหูหิ อมต        อชชฺาป จ ลภนีย อิท    
          โย โยนิโส ปยุ ฺชติ        น จ สกฺกา อฆฏมาเนน ฯ   
          เอว ภณติ สุเมธา         สงฺขารคเต รตึ อลภมานา   
          อนุเนนฺตี อนิกรตฺต         เกเสว ฉม ขิป สุเมธา ฯ    
          อุฏาย อนิกรตฺโต ป ฺชลิโก  ยาจิ ตสฺสา ปตร โส    
          วิสฺสชเฺชถ สุเมธ ปพฺพชิตุ    วิโมกฺขสจฺจทสฺสาวี ๔ ฯ    
          สา ๕ วิสฺสชฺชิตา มาตาปตูหิ ปพฺพชิ โสกภยภีตา    
          ฉ อภิ ฺา สจฺฉิกตา        อคฺคผล สิกฺขมานาย ฯ   
          อจฺฉริยมพฺภุตนฺต           นิพฺพาน อาสิ ราชก ฺาย    
          ปุพฺเพนิวาสจริต ยถา       พฺยากริ ปจฺฉิเม กาเล ฯ    
          ภควติ โกนาคมเน         สงฺฆารามมฺหิ นวนิเวสมฺหิ    
          สขิโย ติสฺโส ๖ ชนโิย     วิหารทาน อทาสิมฺหา ๗ ฯ   
          ทสกฺขตฺตุ สตกฺขตฺตุ         ทสสตกฺขตฺตุ สตานิ จ สตกฺขตฺตุ    
#๑ ยุ. กาเมสุ ยุตฺโต ฯ ๒ ม. เยสุ ชรา ฯ ๓ ม. อิทมชรมิทมมร อิทมชรามร ปทมโสก ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ... ทสฺสา ฯ ๕ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖ ยุ. ตีณิ ฯ ๗ ม. อทาสิมฺหิ ฯ     
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          เทเวสุ อุปปชฺชิมฺหา        โก ปน วาโท มานุสเกสุ ๑ ฯ   
          เทเวสุ มหิทฺธิกา อหุมฺหา    มานุสกมฺหิ โก ปน วาโท    
          สตฺตรตนสฺส มเหสี         อิตฺถีรตน อห อาสึ ฯ   
          โส เหตุ โส ปภโว        ต มูล จ สาสเน ขม ๒    
          ต ปมสโมธาน           ต ธมฺมรตาย นิพฺพาน ฯ   
        เอว กเถนฺติ ๓ เย สททฺหนฺติ  วจน อโนมป ฺสฺส   
          นิพฺพินฺทนฺติ ภวคเต         นิพฺพินฺทิตฺวา วิรชฺชนฺตีติ ฯ    
                      สุเมธา ฯ   
                 มหานิปาโต สมตฺโต ฯ    
          คาถาสตานิ จตฺตาริ        อสีติ ปุน จุทฺทส    
          เถริเยกุตฺตรสตฺตา ๔      สพฺพา ตา อาสวกฺขยาติ ฯ   
                 เถริยา คาถาโย สมตฺตา ฯ    
                _______________________   
#๑ ยุ. มนุสฺเสสุ ฯ ๒ ม. ต มูล ตาว สาสเน ขนฺติ ฯ ๓ ม. เอว กโรนฺติ ฯ    
#๔ เถริเยกุตฺตรสตฺตติ อิติ วจน ยุตฺตตร ฯ   


