
สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 1 

                                        เลมที่ 10  หนา  1 
                                        นมตฺถุ  รตนตฺตยสฺส 
                        สารตฺถปปฺกาสินี  นาม  สยุตฺตนิกายฏกถา  
                                สยุตฺตนิกายสฺส  สคาถาวคฺควณฺณนา 
 
                                                อารมฺภกถา   
                กรณุาสีตลหทย                        ป ฺาปชฺโชตวิหตโมหตม 
                สนรามรโลกครุ                        วนฺเท สคุต คติวิมุตฺต ฯ 
                พุทฺโธป พุทฺธภาว ฺจ                ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ  
                ย อุปคโต คตมล                        วนฺเท ตมนุตฺตร ธมฺม ฯ 
                สคุตสฺส โอรสาน                        ปุตฺตาน มารเสนมถนาน 
                อฏนฺนมฺป จ สมูห                สิรสา วนฺเท อริยสงฺฆ ฯ  
        อิติ เม ปสนฺนมติโน  รตนตฺตยวนฺทนามย  ปุ ฺ  ย  สุวิหตนฺตราโย  หุตฺวา   
ตสฺสานุภาเวน  สยุตฺตวคฺคปฏิมณฺฑิตสฺส  สยุตฺตอาคมวรสฺส  พุทฺธานุพุทฺธสวณฺณิตสฺส 
าณปฺปเภทชนนสฺส  อตฺถปฺปกาสนตฺถ  อฏกถา อาทิโต วสีสเตหิ ป ฺจหิ ยา  
สงฺคีตา  อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาป  สีหลทปีมฺปน อาภตาถ วสินา มหามหินฺเทน 
ปตา สีหลภาสาย  ทีปวาสีนมตฺถาย  อปเนตฺวาน ตโตห  สีหลภาส  มโนรม   
ภาส  ตนฺตินยานุจฺฉวิก  อาโรเปนฺโต วิคตโทส  สมย  อวิโลเมนฺโต  เถราน  
เถรวสปฺปทีปาน (๑)  สนุิปุณวินิจฺฉยาน  มหาวิหาราธิวาสีน (๒)  หิตฺวา  
ปุนปฺปุนาคตมตฺถ  อตฺถ   
# ๑ ม. เถรวสทีปาน  ฯ  ๒  ม. มหาวิหาเร นิวาสีน ฯ    
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ปกาสยิสฺสามิ  สชุนสฺส จ ตุฏตฺถ  จิรฏ ิตตฺถ ฺจ ธมฺมสฺส ฯ  สาวตฺถิปฺปภูตีน   
นคราน วณฺณนา กตา เหฏา สงฺคีตีน ทฺวินฺน  ยา เม อตฺถ วทนฺเตน  วิตฺถารวเสน  
สุท  วตฺถูน ิจ ยานิ ตตฺถ วุตฺตานิ  เตสมฺป น อิธ ภิยโฺย  วิตฺถารกถ กริสฺสามิ   
สุตฺตาน ปน อตฺถา  น วินา วตฺถูหิ เย ปกาเสนฺติ (๑)  เตส ปกาสนตฺถ วตฺถูนิป  
ทสฺสยิสฺสามิ ฯ สลีกถา ธตุธมฺมา  กมฺมฏานานิ เจว สพฺพานิ จริยาวิธานสหิโต   
ฌานสมาปตฺติวิตฺถาโร  สพฺพา จ อภิ ฺาโย  ป ฺาสงฺกลนนิจฺฉโย (๒) เจว 
ขนฺธธาตายตนินฺทฺริยานิ อริยานิ เจว จตฺตาริ สจฺจานิ ปจฺจยาการเทสนา  
สุปริสุทฺธนิปุณนยา  อวิมุตฺตตนฺติมคฺคา  วิปสฺสนาภาวนา เจว  อิติ ปน สพฺพ  
ยสฺมา  วิสุทฺธิมคฺเค มยา สุปริสุทฺธ  วตฺุต ตสฺมา ภิยฺโย เนต  อิธ วิจารยิสฺสามิ ฯ 
มชฺเฌ วิสุทฺธมิคฺโค  เอส จตุนฺนมฺป อาคมาน ฺ หิ  ตฺวา ปกาสยิสฺสติ  ตตฺถ  
ยถาภาสิตมตฺถ  อิจฺเจว กโต ตสฺมา  ตมฺป คเหตฺวาน สทฺธิเมตาย  อฏกถาย  
วิชานถ  สยุตฺตวินิสฺสิต อตฺถนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สยุตฺตาคโม  นาม  สคาถาวคฺโค  นิทานวคฺโค  ขนฺธกวคฺโค  
สฬายตนวคฺโค มหาวคฺโคติ ป ฺจ  (๓)  วคฺคา   
# ๑ ม.  ปกาสนฺติ  ฯ  ๒ ม. ป ฺาสงฺกลนนิจฺฉโย  ฯ  ๓ ป ฺจวคฺโค  โหตีติ   
#  สุนฺทรตร  ฯ  ต ฺจ  โข  ตตฺถ  ป ฺจวคฺโค  เอตสฺสาติ  ป ฺจวคฺโคติ  ฏีกาย  
#  วิคฺคเหน  สเมติ  ฯ    
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โหนฺติ ฯ สุตฺตโต  สตฺต สตฺุตสหสฺสานิ  สตฺต สุตฺตสตานิ  จ  ทฺวาสฏ ี  เจว  
สุตฺตานิ  เอโส สยุตฺตสงฺคโห ฯ  ภาณวารโต  ภาณวารสต  โหติ ฯ  ตสฺส  วคฺเคสุ   
สคาถาวคฺโค  อาทิ สุตฺเตสุ โอฆตรณสุตฺต ฯ ตสฺสาป  เอวมฺเม สุตนฺติอาทิก  
อายสฺมตา  อานนฺเทน  ปมมหาสงฺคีติกาเล  วุตฺต  นิทานมาทิ ฯ สา  ปเนสา  
ปมมหาสงฺคีติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย  อาทิมฺหิ  วิตฺถาริตา   
ตสฺมา  สา  ตตฺถ  วิตฺถาริตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
 
                                เทวตาสยุตฺตวณฺณนา 
 
        นฬวคฺคสฺส  ปเม  โอฆตรณสุตฺเต  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ  ฯ 
        ย ปเนต  เอวมฺเม สุตนฺติอาทิก นิทาน  ตตฺถ  เอวนฺติ  นิปาตปท ฯ  
เมติอาทีนิ นามปทานิ ฯ สาวตฺถิย  วิหรตีติ  เอตฺถ  วีติ  อุปสคฺคปท 
หรตีติ อาขฺยาตปทนฺติ อิมินา ตาว นเยน ปทวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ 
อตฺถโต ปน เอวสทฺโท ตาว อุปมูปเทสสมฺปหสนครหนวจนสมฺปฏิคฺคหาการ- 
นิทสฺสนา  วธารณาทิอเนกตฺถปฺปเภโท ฯ  
        ตถา เหส  เอว ชาเตน มจฺเจน  กตฺตพฺพ กุสล พหุนฺติ  เอวมาทีสุ อุปมาย  
อาคโต ฯ   
        เอวนฺเต  อภิกฺกมิตพฺพ  เอวนฺเต ปฏิกฺกมิตพฺพนฺติอาทีสุ  อุปเทเส ฯ   
        เอวเมต ภควา  เอวเมต สุคตาติอาทีสุ สมฺปหสเน ฯ    
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        เอวเมว  ปนาย วสลี ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา ตสฺส มณฺุฑกสฺส สมณสฺส วณฺณ  
ภาสตีติอาทีสุ  ครหเน ฯ  
        เอวมภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต  ปจฺจสฺโสสุนฺติอาทีสุ  วจนสมฺปฏิคฺคเห ฯ   
        เอว พฺยาโข(๑) อห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามีติ  อาทีสุ อากาเร ฯ   
        เอหิ ตฺว มาณวก  เยน สมโณ  อานนฺโท  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  มม   
วจเนน สมณ อานนฺท อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ   
สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภวนฺต  อานนฺท อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก   
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ  เอว ฺจ  วเทหิ  สาธุ  กิร  ภว  อานนฺโท  
เยน  สุภสฺส มาณวสฺส โตเทยฺยปุตฺตสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป   
อุปาทายาติ  อาทีสุ นิทสฺสเน ฯ   
        ต  กึ  ม ฺถ กาลามา  อิเม ธมฺมา กุสลา วา อกุสลา วาติ  ฯ อกุสลา ภนฺเต ฯ  
สาวชฺชา วา  อนวชฺชา  วาติ ฯ  สาวชชฺา  ภนฺเต ฯ  วิ ฺ ุครหิตา  วา   
วิ ฺ ุปฺปสตฺถา วาติ ฯ วิ ฺ ุครหิตา ภนฺเต ฯ สมตฺตา สมาทินฺนา อหิตาย  
ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ วา โน วา  กถ โว เอตฺถ โหตีติ ฯ สมตฺตา ภนฺเต สมาทินฺนา  
อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ  เอวนฺโน เอตฺถ   
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โหตีติอาทีสุ อวธารเณ ฯ  
        สฺวายมิธ อาการนิทสฺสนาวธารเณสุ  ทฏพฺโพ ฯ  ตตฺถ  อาการตฺเถน   
เอวสทฺเทน  เอตมตฺถ  ทีเปติ  นานานยนิปุณมเนกชฺฌาสยสมุฏาน   
อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  วิวิธปาฏิหาริย  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร  
สพฺพสตฺตาน สกสกภาสานุรูปโต โสตปถมาคจฺฉนฺต  ตสฺส ภควโต วจน   
สพฺพปฺปกาเรน โก สมตฺโถ วิ ฺาตุ  สพฺพถาเมน ปน โสตุกามต  
ชเนตฺวาป เอวมฺเม สุต  มยาป เอเกนากาเรน สุตนฺติ ฯ  
        นิทสฺสนตฺเถน  นาห  สยมฺภู  น  มยา  อิท  สจฺฉิกตนฺติ  อตฺตาน  
ปริโมเจนฺโต  เอวมฺเม สุต  มยาป เอว สุตนฺติ อิทานิ วตฺตพฺพ สกลสุตฺต  
นิทสฺเสติ ฯ   
        อวธารณตฺเถน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน พหุสฺสสุตาน  
ยทิท  อานนฺโท  คติมนฺตาน  สติมนฺตาน  ธิติมนฺตาน  อุปฏากาน ยทิท  
อานนฺโทติ  เอว  ภควตา  อายสฺมา อานนฺโท อตฺถกุสโล ธมฺมกสุโล  
พฺย ฺชนกุสโล  นิรุตฺติกุสโล  ปุพฺพาปรกุสโลติ  เอว  ธมฺมเสนาปตินา จ  
ปสฏภาวานุรูป  อตฺตโน  ธารณพล  ทสฺเสนฺโต สตฺตาน โสตุกมฺยต  ชเนติ  
 เอวมฺเม  สุต  ต ฺจ โข อตฺถโต วา พฺย ฺชนโต วา อนูนมนธิก  เอวเมว  
น อ ฺถา ทฏพฺพนฺติ ฯ   
        เมสทฺโท  ตีสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  หิสฺส  คาถาภิคีตมฺเม  
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อโภชเนยฺยนฺติอาทีสุ  มยาติ อตฺโถ ฯ  สาธุเม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม  
เทเสตูติอาทีสุ  มยฺหนฺติ อตฺโถ ฯ  ธมมฺทายาทา เม ภิกฺขเว ภวถาติอาทีสุ  
มมาติ อตฺโถ ฯ อิธ ปน  มยา สุตนฺติ จ  มม สุตนติ จ อตฺถทฺวเย ยุชฺชติ ฯ 
        สุตนฺติ  อย  สุตสทฺโท  สอุปสคฺโค  อนุปสคฺโค  จ  คมนวิสฺสุต-  
กิลินฺนูปจิตานุโยคโสตวิ ฺเยฺยโสตทฺวารานุสารวิ ฺาตาทิอเนกตฺถปฺปเภโท ฯ  
ตถา หิสฺส  เสนาย ปสุโตติอาทีสุ คจฺฉนฺโตติ อตฺโถ ฯ  สุตธมฺมสฺส  
ปสฺสโตติอาทีสุ  วิสฺสุตธมฺมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อวสสฺุตา   
อวสฺสุตานวสฺสุตสฺสาติอาทีสุ  กิลินฺนากิลินฺนสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ตุเมหหิ ปุ ฺ  
ปสุต อนปฺปกนฺติอาทีสุ  อุปจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ เย ฌานปสุตา ธีราติอาทีสุ  
ฌานานุยุตฺตาติ อตฺโถ ฯ  ทิฏ  สุต  มตุนฺติอาทีสุ  โสตวิ ฺเยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
สุตธโร สุตสนฺนิจโยติอาทีสุ  โสตทฺวารานุสารวิ ฺาตธโรติ  อตฺโถ ฯ  อิธ   
ปนสฺส โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ  วา  อุปธารณนฺติ วา อตฺโถ ฯ  
เมสทฺทสฺส หิ  มยาติ  อตฺเถ  สติ  เอว  มยา  สุต  โสตทฺวารานุสาเรน  
อุปธาริตนฺติ  อตฺโถ  ยชฺุชติ ฯ  มมาติ  อตฺเถ  สติ  เอว  มม  สุต 
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธารณนฺติ  อตฺโถ  ยชฺุชติ ฯ เอวเมเตสุ ตีสุ ปเทสุ   
เอวนฺติ  โสตวิ ฺาณาทิวิ ฺาณกิจฺจนิทสฺสน ฯ  เมติ  
วุตฺตวิ ฺาณสมงฺคิปุคฺคลนิทสฺสน ฯ  สุตนฺติ  อสฺสวนภาวปฏิกฺเขปโต  
อนูนาธิกาวิปรีตคหณนิทสฺสน ฯ   
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        ตถา เอวนฺติ ตสฺสา โสตทฺวารานุสาเรน ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา   
นานปฺปกาเรน อารมฺมเณ ปวตฺติภาวปฺปกาสน ฯ เมติ อตฺตปฺปกาสน ฯ  
สุตนฺติ ธมฺมปฺปกาสน  อย เหตฺถ สงฺเขโป  นานปฺปกาเรน อารมฺมเณ  
ปวตฺตาย วิ ฺาณวีถิยา มยา น อ ฺ กต  อิท ปน กต  อย ธมฺโม สุโตติ ฯ  
ตถา  เอวนฺติ  นิทฺทิสิตพฺพปฺปกาสน ฯ  เมติ  ปุคฺคลปฺปกาสน ฯ สตุนฺติ  
ปุคฺคลกิจฺจปฺปกาสน ฯ อิท วุตฺต โหติ  ย สุตฺต นิทฺทิสิสฺสามิ  ต มยา  
เอว สุตนฺติ ฯ  ตถา  เอวนฺติ  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานาการปฺปวตฺติยา  
นานตฺถพฺย ฺชนคหณ  โหติ  ตสฺส  นานาการนิทฺเทโส ฯ  เอวนฺติ  หิ  อย 
อาการป ฺตฺตินิทฺเทโส ฯ  เมติ กตฺตุนิทฺเทโส ฯ สุตนฺติ วิสยนิทฺเทโส ฯ  
เอตฺตาวตา นานาการปฺปวตฺเตน  จิตฺตสนฺตาเนน  ตสมงฺคิโน  กตฺตุวิสเย  
คหณสนฺนิฏาน  กต  โหติ ฯ  อถวา เอวนฺติ ปุคฺคลกิจฺจนิทฺเทโส ฯ สุตนฺติ  
วิ ฺาณกิจฺจนิทฺเทโส ฯ เมติ อุภยกิจฺจยุตฺตปุคฺคลนิทฺเทโส ฯ อย ปเนตฺถ  
สงฺเขโป  มยา สวนกิจฺจวิ ฺาณสมงฺคินา ปุคฺคเลน วิ ฺาณวเสน  
ลทฺธสวนกิจฺจโวหาเรน สุตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ เอวนฺติ จ เมติ จ สจฺฉิกตฺถปรตฺถวเสน  อวิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ กึ  
เหตฺถ ต ปรมตฺถโต อตฺถิ  ย เอวนฺติ วา เมติ วา นิทฺเทส ลเภถ ฯ สุตนฺติ  
วิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ   
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ย  ห ิ ต  เอตฺถ  โสเตน  อุปลทฺธ  ต  ปรมตฺถโต  วิชชฺมานนฺติ  ฯ  
ตถา เอวนฺติ จ เมติ จ ต ต อุปาทาย วตฺตพฺพโต อุปาทาป ฺตฺติ ฯ สุตนฺติ  
ทิฏาทีนิ อุปนิธาย วตฺตพฺพโต อุปนิธาป ฺตฺติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  เอวนฺติ  วจเนน  อสมฺโมห  ทีเปติ ฯ  น  หิ  สมฺมุโฬฺห 
นานปฺปการปฏิเวธสมตฺโถ  โหติ ฯ สตุนฺติ วจเนน สุตสฺส อสมฺโมส ทีเปติ ฯ  
ยสฺส หิ สุต ปมุฏ โหติ  น โส กาลนฺตเรน มยา สุตนฺติ ปฏิชานาติ ฯ อิจฺจสฺส  
อสมฺโมเหน ป ฺาสิทฺธิ  อสมฺโมเหน ปน สติสิทฺธิ ฯ ตตฺถ ป ฺาปุพฺพงฺคมาย  
สติยา  พฺย ฺชนาวธารณสมตฺถตา  สติปุพฺพงฺคมาย  ป ฺาย   
อตฺถปฏิเวธสมตฺถตา ฯ  ตทุภยสมตฺถตาโยเคน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส   
ธมฺมโกสลสฺส  อนุปาลนสมตฺถโต  ธมฺมภณฺฑาคาริกตาสิทฺธิ ฯ   
        อปโร  นโย  เอวนฺติ  วจเนน  โยนิโส มนสิการ ทีเปติ อโยนิโส 
มนสิกโรโต  หิ  นานปฺปการปฏิเวธาภาวโต ฯ  สตุนฺติ  วจเนน อวิกฺเขป ทีเปติ 
วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส สวนาภาวโต ฯ ตถา หิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต ปุคฺคโล สพฺพสมฺปตฺติยา  
วุจฺจมาโนป  น มยา สุต  ปุน ภณถาติ ภณติ ฯ โยนโิส มนสิกาเรน เจตฺถ 
อตฺตสมฺมาปณิธึ  ปุพฺเพ  จ กตปุ ฺต สาเธติ สมฺมา อปฺปณิหิตตฺตสฺส ปุพฺเพ  
อกตปุ ฺสฺส  วา  ตทภาวโต ฯ    
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อวิกฺเขเปน  สทฺธมฺมสฺสวน  สปฺปุริสูปนิสฺสย ฺจ  สาเธติ ฯ น หิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต  
โสตุ สกฺโกติ  น จ สปฺปุริเส อนุปนิสฺสยมานสฺส สวน อตฺถีติ ฯ   
        อปโร นโย  ยสฺมา  เอวนฺติ  ยสฺส จิตฺตสนฺตานสฺส นานาการปฺปวตฺติยา 
นานตฺถพฺย ฺชนคหณ  โหติ  ตสฺส  นานาการนิทฺเทโสติ  วุตฺต  โส จ เอว  
ภทฺทโก  อากาโร  น  สมมฺา  อปฺปณิหิตตฺตโน ปุพฺเพ อกตปุ ฺสฺส วา โหติ  
ตสฺมา เอวนฺติ อิมินา ภทฺทเกน อากาเรน ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺติมตฺตโน ทีเปติ ฯ  
สุตนฺติ  สวนโยเคน  ปุริมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ ฯ  น  ห ิ อปฺปฏริูเป  เทเส วสโต  
สปฺปุริสูปนิสฺสยวิรหิตสฺส  วา สวน อตฺถิ ฯ อิจฺจสฺส ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา  
อาสยสุทฺธิ สิทฺธา โหติ  ปรุิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา ปโยคสุทฺธิ  ตาย จ อาสยสุทฺธิยา  
อธิคมพฺยตฺติสิทฺธิ  ปโยคสุทฺธิยา  อาคมพฺยตฺติสิทธิ ฯ  อิติ ปโยคาสยสุทฺธสฺส  
อาคมาธิคมสมฺปนฺนสฺส วจน อรุณุคฺค วิย สุริยสฺส อุทยโต  โยนโิส มนสิกาโร  
วิย จ กุสลกมฺมสฺส  อรหติ ภควโต วจนสฺส ปุพฺพงฺคม ภวิตุนฺติ าเน  นิทาน  
เปนฺโต เอวมฺเม สุตนฺติอาทิมาห ฯ   
        อปโร  นโย  เอวนฺติ  อิมินา  นานปฺปการปฏเิวธทีปเกน  วจเนน 
อตฺตโน  อตฺถปฏิภาณปฏสิมฺภิทาสมฺปตฺติสภาว  ทีเปติ ฯ  สุตนฺติ  อิมินา  
โสตพฺพเภทปฏิเวธทีปเกน  ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทา-  
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สมฺปตฺติสภาว ฯ เอวนฺติ  จ  อิท  โยนิโส มนสิการทีปก วจน ภาสมาโน  เอเต  
มยา ธมฺมา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏ ิยา  สุปฏิวิทฺธาติ  ทีเปติ ฯ  สุตนฺติ  อิท  
สวนโยคทีปก วจน ภาสมาโน พหู มยา ธมฺมา สุตา ธตา  วจสา ปริจิตาติ ทีเปติ ฯ  
ตทุภเยนป อตฺถพฺย ฺชนปาริปูรึ ทีเปนฺโต สวเน อาทร ชเนติ ฯ  
อตฺถพฺย ฺชนปริปุณฺณ หิ ธมฺม อาทเรน อสุณนฺโต มหตา หิตา ปริพาหิโร  
โหตีติ อาทร ชเนตฺวา สกฺกจฺจ ธมฺโม โสตพฺโพ ฯ 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อิมนิา  ปน  สกเลน  วจเนน  อายสฺมา อานนฺโท 
ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺม อตฺตโน (๑) อทหนฺโต อสปฺปุริสภูมึ อติกฺกมติ  สาวกตฺต  
ปฏิชานนฺโต สปฺปุริสภูมึ โอกฺกมติ ฯ ตถา อสทฺธมฺมา จิตฺต วุฏาเปติ  สทฺธมฺเม  
จิตฺต  ปติฏาเปติ ฯ  เกวล สุตเมเวต มยา  ตสฺเสว ปน ภควโต วจนนฺติ 
ทีเปนฺโต อตฺตาน ปริโมเจติ  สตฺถาร อปทิสติ  ชินวจน อปฺเปติ  ธมฺมเนตฺตึ  
ปติฏาเปติ ฯ   
        อปจ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  อตฺตนา  อุปฺปาทิตภาว  อปฺปฏิชานนฺโต  
ปุริมสวน  วิวรนฺโต  สมมฺุขา ปฏิคฺคหิตมิท มยา ตสฺส ภควโต  
จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส  ทสพลธรสฺส  อาสภฏานฏายิโน  สหีนาทนาทิโน   
สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส  ธมฺมสิฺสรสฺส  ธมมฺราชสฺส    
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ธมฺมาธิปติโน  ธมฺมทีปสสฺ  ธมฺมสรณสฺส สทฺธมฺมวรจกฺกวตฺติโน  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส วจน  น เอตฺถ อตฺเถ วา ธมฺเม วา ปเท วา  
พฺย ฺชเน  วา  กงฺขา  วา  วิมติ  วา กาตพฺพาติ สพฺพเทวมนุสฺสาน อิมสฺมึ  
ธมฺเม อสทฺธิย วินาเสติ  สทฺธาสมฺปท อุปฺปาเทตีติ ฯ เตเนต วุจฺจติ  
        วินาสยติ อสฺสทฺธ                สทฺธ วฑฺเฒติ สาสเน  
        เอวมฺเม สุตมิจฺเจต                วท โคตมสาวโกติ ฯ 
  เอกนฺติ  คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโส ฯ  สมยนฺติ  ปริจฺฉินฺนนิทฺเทโส ฯ  เอก  
สมยนฺติ อนิยมิตปริทีปน ฯ เอตฺถ  สมยสทฺโท   
        สมวาเย ขเณ กาเล                สมูเห เหตุทิฏ ิสุ   
        ปฏิลาเภ ปหาเน จ                ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติ ฯ   
        ตถา  หสิฺส  อปฺเปว  นาม  เสฺวป  อุปสงฺกเมยฺยาม กาล ฺจ สมย ฺจ  
อุปาทายาติ เอวมาทีสุ  สมวาโย อตฺโถ ฯ  เอโกว โข ภิกฺขเว ขโณ  จ  สมโย 
จ  พฺรหฺมจรยิวาสายาติอาทีสุ  ขโณ ฯ  อุณหสมโย ปริฬาหสมโยติอาทีสุ  
กาโล ฯ  มหาสมโย ปวนสฺมินฺติอาทีสุ  สมูโห ฯ  สมโยป โข เต ภทฺทาลิ  
อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ  ภควา โข สาวตฺถิย วิหรติ  ภควาป ม ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ  
นาม ภิกฺขุ สตฺถุสาสเน สิกฺขาย อปริปูรการีติ ฯ อยป โข เต ภทฺทาลิ สมโย  
อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสีติอาทีสุ  เหตุ ฯ  เตน โข ปน สมเยน อุคฺคาหมาโน   
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ปริพฺพาชโก สมณมุณฑิกาปุตฺโต  สมยปฺปวาทเกตินฺทุกาจีเร เอกสาลเก  
มลฺลิกาย อาราเม  ปฏิวสตีติอาทีสุ  ทิฏ ิ ฯ   
        ทฏิเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก  
        อตฺถาภิสมยา ธีโร        ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ  
อาทีสุ  ปฏิลาโภ ฯ  สมฺมา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติอาทีสุ  ปหาน ฯ  
ทุกฺขสฺส ปฬนฏโ สงฺขตฏโ สนฺตาปฏโ วิปริณามฏโ อภิสมยฏโติอาทีสุ  
ปฏิเวโธ ฯ  อิธ  ปนสฺส  กาโล  อตฺโถ ฯ เตน สวจฺฉรอุตุมาสอฑฺฒมาสรตฺติทิวส- 
ปุพฺพณฺหมชฺฌนฺติกสายณฺหปมมชฺฌิมปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ กาลปฺปเภทภูเตสุ  
สมเยสุ เอก สมยนฺติ ทีเปติ ฯ   
        ตตฺถ กิ ฺจาป เอเตสุ สวจฺฉราทีสุ สมเยสุ ย ย สุตฺต ยมฺหิ ยมฺหิ  
สวจฺฉเร อุตุมฺหิ มาเส ปกฺเข รตฺติภาเค ทิวสภาเค วา วุตฺต  สพฺพนฺต เถรสฺส  
สุวิทิต  สุววตฺถาปต  ป ฺาย ฯ  ยสฺมา  ปน  เอว เม สุต อสุกสวจฺฉเร  
อสุกอุตุมฺหิ อสุกมาเส อสุกปกฺเข อสุกรตฺติภาเค อสุกทิวสภาเค วาติ  เอว วุตฺเต  
น สกฺกา สุเขน ธาเรตุ วา อุทฺทิสิตุ วา อุทฺทิสาเปตุ วา  พหุ ฺจ วตฺตพฺพ  
โหติ  ตสฺมา เอเกเนว ปเทน ตมตฺถ สโมธาเนตฺวา  เอก สมยนฺติ อาห ฯ 
        เย วา อิเม คพฺโภกฺกนฺติสมโย  ชาติสมโย สเวคสมโย อภินิกฺขมนสมโย  
ทุกฺกรการิกสมโย  มารวิชยสมโย  อภิสมฺโพธิ-  
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สมโย  ทิฏธมฺมสุขวิหารสมโย  เทสนาสมโย  ปรินิพฺพานสมโยติ   
เอวมาทโย  ภควโต  เทวมนุสฺเสสุ  อติวิย สุปฺปกาสา อเนกกาลปฺปเภทาเอว  
สมยา  เตสุ  สมเยสุ  เทสนาสมยสงฺขาต  เอก  สมยนฺติ  ทีเปติ ฯ  โย  จาย   
าณกรุณากิจฺจสมเยสุ  กรุณากิจฺจสมโย  อตฺตหิตปรหิตปฏิปตฺติสมเยสุ   
ปรหิตปฏิปตฺติสมโย  สนนฺิปติตาน กรณียทฺวยสมเยสุ  ธมฺมีกถาสมโย   
เทสนาปฏิปตฺติสมเยสุ  เทสนาสมโย  เตสุป  สมเยสุ อ ฺตร  สนฺธาย   
เอก สมยนฺติ อาห ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ ยถา อภิธมฺเม  ยสฺมึ  สมเย กามาวจรนฺติ  จ  อิโต  
อ ฺเสุ  สุตฺตปเทสุ  ยสฺมึ  สมเย ภิกขฺเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหีติ จ  
ภุมฺมวจเนน  นิทฺเทโส  กโต  วินเย  จ  เตน  สมเยน พุทฺโธ ภควาติ  
กรณวจเนน  ตถา อกตฺวา  เอก สมยนฺติ อุปโยควจนนิทฺเทโส กโตติ ฯ ตตฺถ  
ตถา  อิธ  จ  อ ฺถา  อตฺถสมฺภวโต ฯ  ตตฺถ  หิ อภิธมฺเม อิโต อ ฺเสุ 
สุตฺตปเทสุ  จ  อธิกรณตฺโถ  ภาเวน  ภาวลกฺขณตฺโถ จ สมฺภวติ ฯ อธิกรณ หิ 
กาลตฺโถ  สมหูตฺโถ  จ  สมโย  ตตฺถ  วุตฺตาน  ผสฺสาทิธมฺมาน 
ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส  จ  สมยสฺส  ภาเวน  เตส  ภาโว ลกฺขิยติ ฯ ตสฺมา  
ตทตฺถโชตนตฺถ ตตฺถ ภุมมฺวจนนิทฺเทโส กโต ฯ วินเย จ เหตุอตฺโถ กรณตฺโถ  
จ  สมฺภวติ ฯ โย หิ โส สกิฺขาปท-  
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ป ฺตฺติสมโย  สาริปุตฺตาทีหิป  ทุวิ ฺเยฺโย  เตน สมเยน  เหตุภูเตน  กรณภูเตน  
จ  สิกฺขาปทานิ  ป ฺาปยนฺโต สิกฺขาปทป ฺตฺติเหตุ ฺจ อเวกฺขมาโน ภควา ตตฺถ  
ตตฺถ วิหาสิ ฯ ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถ ตตฺถ กรณวจนนิทฺเทโส  กโต ฯ  อิธ  ปน   
อ ฺสฺมึ  จ  เอวชาติเก อจฺจนฺตสโยคตฺโถ สมฺภวติ ฯ ย หิ สมย ภควา อิม อ ฺ  
วา สุตฺตนฺต เทเสสิ  อจฺจนฺตเมว ต สมย กรุณาวิหาเรน วิหาสิ ฯ ตสฺมา  
ตทตฺถโชตนตฺถ อิธ อุปโยควจนนิทฺเทโส กโตติ ฯ  เตเนต วุจฺจติ   
                ตนฺต อตฺถมเวกฺขิตฺวา  ภุมฺเมน กรเณน จ  
                อ ฺตฺร สมโย วุตฺโต  อุปโยเคน โส อิธาติ ฯ  
        โปราณา ปน วณฺณยนฺติ  ตสฺมึ สมเยติ วา  เตน สมเยนาติ วา 
 ต สมยนฺติ  วา อภิลาปมตฺตเภโท (๑) เอส  สพฺพตฺถ ภุมฺมเมว อตฺโถติ ฯ 
ตสฺมา  เอก สมยนฺติ วุตฺเตป  เอกสฺมึ สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        ภควาติ ครุ ฯ ครุ หิ โลเก  ภควาติ  วทนฺติ  ฯ  อย ฺจ  สพฺพคุณวิสิฏตาย  
สพฺพสตฺตาน  คร ุ ตสฺมา  ภควาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โปราเณหิป  วุตฺต   
                ภควาติ วจน เสฏ        ภควาติ วจนมุตฺตม  
                คร ุคารวยุตฺโต โส        ภควา  เตน วุจฺจตีติ ฯ  
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        อปจ   
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต        ภเคหิ จ วิภตฺตวา 
                ภตฺตวา วนฺตคมโน        ภเวสุ ภควา ตโตติ 
อิมิสฺสา  คาถาย  วเสนสฺส  ปทสฺส  วิตฺถารโต  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ โส จ  
วิสุทฺธิมคฺเค พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส วุตฺโตเยว ฯ   
        เอตฺตาวตา เจตฺถ เอวมฺเม สุตนฺติ วจเนน ยถาสุต ธมฺม เทเสนฺโต  
ภควโต ธมฺมสรีร ปจฺจกฺข กโรติ ฯ เตน  นยิท อติกฺกนฺตสตฺถุก ปาวจน  อย  
โว สตฺถาติ สตฺถุ อทสฺสเน  อุกฺกณฺ ิต ชน สมสฺสาเสสิ ฯ เอก สมย ภควาติ  
วจเนน  ตสฺมึ  สมเย  ภควโต  อวิชชฺมานภาว  ทสฺเสนฺโต  รูปกายปรินิพฺพาน 
สาเวติ ฯ  เตน  เอววิธสฺส นาม อริยธมมฺสฺส เทเสตา  ทสพลธโร 
วชิรสงฺฆาฏสมานกาโย  โสป  ภควา  ปรินิพฺพุโต  เกน ฺเน  ชีวิเต  อาสา  
ชเนตพฺพาติ  ชีวิตมทมตฺต  ชน  สเวเชติ  สทฺธมฺเม จสฺส อุสฺสาห ชเนติ ฯ  
เอวนฺติ จ ภณนฺโต เทสนาสมฺปตฺตึ นิทฺทิสติ ฯ เม สตุนฺติ สาวกสมฺปตฺตึ ฯ เอก  
สมยนฺติ กาลสมฺปตฺตึ ฯ ภควาติ เทสกสมฺปตฺตึ ฯ   
        สาวตฺถยินฺติ เอวนามเก นคเร ฯ สมีปตฺเถ เจต ภุมฺมวจน ฯ 
        วิหรตีติ  อวิเสเสน  อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรสุ   
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อ ฺตรวิหารสมงฺคิปริทีปนเมต ฯ  อิธ ปน านคมนนิสีทนสยนปฺปเภเทสุ  
อิริยาปเถสุ อ ฺตรอิริยาปถสมาโยคปริทีปน  เตน   ิโตป  คจฺฉนฺโตป  
นิสินฺโนป สยาโนป  ภควา วิหรติจฺเจว เวทิตพฺโพ ฯ โส หิ เอก  
อิริยาปถพาธน อ ฺเน อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺต อตฺตภาว   
หรติ ปวตฺเตติ  ตสฺมา  วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ 
        เชตวเนติ  เชตสฺส  ราชกุมารสฺส  วเน ฯ ต หิ เตน โรปต สวฑฺฒิต 
ปริปาลิต อโหสิ  ตสฺมา  เชตวนนฺติ สงฺข คต ฯ ตสฺมึ เชตวเน ฯ  
        อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  อนาถปณฺฑิเกน  คหปตินา   
จตุป ฺาสหิร ฺโกฏิปริจฺจาเคน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
นิยฺยาติตตฺตา (๑)  อนาถปณฺฑิกสฺส อาราโมติ สงฺข  คเต อาราเม ฯ  
อยเมตฺถ สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  ปป ฺจสูทนิยา  มชฺฌิมฏกถาย 
สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนาย วุตฺโต ฯ  ตตฺถ  สิยา  ยท ิ ตาว  ภควา   
สาวตฺถิย วิหรติ  เชตวเนติ  น วตฺตพฺพ ฯ อถ ตตฺถ วิหรติ   
สาวตฺถิยนฺติ น วตฺตพฺพ ฯ น หิ สกฺกา อุภยตฺถ  เอก สมย   
วิหริตุนฺติ ฯ น โข ปเนต เอว ทฏพฺพ ฯ  นน ุ อโวจุมฺห   
สมีปตฺเถ  ภุมฺมวจนนฺติ ฯ  ตสฺมา ยถา คงฺคายมุนาทีน  สมีเป   
โคยูถานิ จรนฺตานิ  คงฺคาย จรนฺติ  ยมนุาย จรนฺตีติ วุจฺจติ  เอวมิธาป  
ยทิท  สาวตฺถิยา สมีเป เชตวน  ตตฺถ  
# ๑  กตฺถจิ  นิยฺยาทิตตฺตาติป  ทิสฺสติ  ฯ  
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วิหรนฺโต วุจฺจติ  สาวตฺถิย วิหรติ  เชตวเนติ ฯ  โคจรคามนิทสฺสนตฺถ   
หิสฺส  สาวตฺถิวจน  ปพฺพชิตานุรูปนิวาสนฏานทสฺสนตฺถ  เสสวจน ฯ   
        อ ฺตรา  เทวตาติ  นามโคตฺตวเสน อปากฏา เอกา เทวตาติ อตฺโถ ฯ  
 อภิชานาติ  โน  ภนฺเต  ภควา ฯ อหุ าต ฺตรสฺส  มเหสกฺขสฺส ยกฺขสฺส  
สงฺขิตฺเตน  ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ  ภาสิตาติ เอตฺถ ปน อภิ ฺาโต สกฺโกป  
เทวราชา  อ ฺตโรติ  วุตฺโต ฯ  เทวตาติ  จ อิท เทวานป เทวธีตานป 
สาธารณวจน ฯ อิมสฺมึ ปนตฺเถ เทโว  อธิปฺเปโต  โส จ โข รูปาวจราน  
เทวาน อ ฺตโร ฯ   
        อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ  เอตฺถ  อภิกฺกนฺตสทฺโท  ขยสุนฺทราภิ-  
รูปอพฺภานุโมทนาทีสุ ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ  อภิกฺกนฺตา ภนฺเต รตฺติ  นิกฺขนฺโต ปโม  
ยาโม  จิรนิสินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ  อุทฺทิสตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน ปาฏิโมกฺขนฺติ  
เอวมาทีสุ  ขเย ทิสสฺติ ฯ  อย อิเมส จตุนฺน ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร  จ   
ปณีตตโร  จา ติ  เอวมาทีสุ  สุนฺทเร ฯ   
        โก เม วนฺทติ ปาทานิ  อิทฺธิยา ยสสา ชล  
        อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  สพฺพา โอภาสย ทิสาติ  
เอวมาทีสุ  อภิรูเป ฯ  อภิกฺกนฺต  โภ โคตม  อภิกกฺนฺต โภ โคตมาติ  
เอวมาทีสุ  อพฺภานุโมทเน ฯ  อิธ ปน ขเย ฯ เตน   
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อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา  ปริกขีฺณาย  รตฺติยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ ตตฺถาย เทวปุตฺโต  
มชฺฌิมยามสมนนฺตเร อาคโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  นิยาโม  ห ิ กิเรส  เทวตาน   
ยทิท  พุทฺธาน  วา  พุทฺธสาวกาน วา อุปฏาน อาคจฺฉนฺตา  
มชฺฌิมยามสมนนฺตเรเยว อาคจฺฉนฺติ ฯ  
        อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อิธ  อภิกฺกนฺตสทฺโท  อภิรูเป  วณฺณสทฺโท  ปน  
ฉวิถุติกุลวคฺคการณสณฺานปมาณรูปายตนาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตตฺถ  สุวณฺณวณฺโณสิ  
ภควาติ  เอวมาทีสุ  ฉวิยา ฯ  กทา ส ฺ ูฬฺหา ปน เต คหปติ อิเม สมณสฺส  
โคตมสฺส  วณฺณาติ  เอวมาทีสุ  ถุติย ฯ  จตฺตาโรเม โภ โคตม วณฺณาติ 
เอวมาทีสุ  กุลวคฺเค ฯ  อถ เกน นุ วณฺเณน  คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจตีติ เอวมาทีสุ  
การเณ ฯ  มหนฺต หตฺถิราชวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวาติ  เอวมาทีสุ  สณฺาเน ฯ  ตโย  
ปตฺตสฺส  วณฺณาติ  เอวมาทีสุ  ปมาเณ ฯ  วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชาติ  
เอวมาทีสุ  รูปายตเน ฯ โส อิธ ฉวิยา ทฏพฺโพ ฯ เตน อภิกฺกนฺตวณฺณา 
อภิรูปจฺฉวิ  อิฏวณฺณา  มนาปวณฺณาติ  วุตฺต โหติ ฯ เทวตา หิ มนุสฺสโลก  
อาคจฺฉมานา  ปกติวณฺณ  ปกติอิทฺธึ  ชหิตฺวา  โอฬาริก  อตฺตภาว  กตฺวา  
อติเรกวณฺณ  อติเรกอิทฺธึ  มาเปตฺวา  นฏสมชชฺาทีนิ  คจฺฉนฺตา  มนุสฺสา วิย  
อภิสงฺขเตน  กาเยน  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  กามาวจรา  อนภิสงฺขเตนป อาคนฺตุ 
สกฺโกนฺติ  รปูาวจรา ปน น สกฺโกนฺติ ฯ เตส หิ อติสุขุโม อตฺตภาโว ฯ   
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น  เตน  อิริยาปถกปฺปน โหติ ฯ ตสฺมา อย เทวปุตฺโต อภิสงฺขเตเนว อาคโต ฯ  
เตน วุตฺต  อภิกฺกนฺตวณฺนาติ ฯ   
        เกวลกปฺปนฺติ  เอตฺถ  เกวลสทฺโท  อนวเสสเยภุยฺยอพฺยามิสฺสา-  
นติเรกทฬฺหตฺถวิสโยคาทิ  อเนกตฺโถ ฯ  ตถา  หิสสฺ  เกวลปริปณฺุณ  ปริสุทธฺ  
พฺรหฺมจริยนฺติ เอวมาทีสุ  อนวเสสตฺต อตฺโถ ฯ  เกวลกปฺปา จ องฺคมคธา ปหูต  
ขาทนีย โภชนีย อาทาย อุปสงฺกมิสฺสนฺตีติ เอวมาทีสุ  เยภุยฺยตา ฯ  เกวลสฺส  
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ เอวมาทีสุ  อพฺยามิสฺสตา ฯ  เกวล สทฺธามตฺตก  
นูน อยมายสฺมาติ เอวมาทีสุ  อนติเรกตา ฯ  อายสฺมโต ภนฺเต อนุรุทฺธสฺส พาหิโย  
นาม  สทฺธิวิหาริโก เกวลกปฺป สงฺฆเภทาย  ิโตติ เอวมาทีสุ  ทฬฺหตฺถตฺตา ฯ  
 เกวลี วุสิตฺวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจตีติ เอวมาทีสุ  วิสโยโค อตฺโถ ฯ อิธ  
ปนสฺส อนวเสสตฺตมตฺโถติ  อธิปฺเปโต ฯ  กปฺปสทโฺท  ปนาย   
อภิสทฺทหนโวหารกาลป ฺตฺติเฉทนวิกปฺปเลสสมนฺตภาวาทิ 
อเนกตฺโถ ฯ  ตถา  หิสฺส  โอกปฺปนิยเมต  โภโต  โคตมสฺส  ยถาต อรหโต 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ เอวมาทีสุ  อภิสทฺทหนมตฺโถ ฯ  อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ  
ป ฺจหิ  สมณกปฺเปหิ ผล ปริภุ ฺชิตุนฺติ เอวมาทีสุ  โวหาโร ฯ  เยน สุท  
นิจฺจกปฺป วิหรามีติ เอวมาทีสุ  กาโล ฯ  อิจฺจายสฺมา กปฺโปติ  เอวมาทีสุ  
ป ฺตฺติ ฯ  อลงฺกโต  กปฺปตเกสมสฺสูติ เอวมาทีสุ  เฉทน ฯ  กปฺปติ   
ทฺวงฺคุลกปฺโปติ  เอวมาทีสุ  วิกปฺโป ฯ  อตฺถ ิ กปโฺป    
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นิปชฺชิตุนฺติ เอวมาทีสุ  เลโส ฯ  เกวลกปฺป เวฬุวน โอภาเสตฺวาติ  เอวมาทีสุ  
สมนฺตภาโว ฯ อิธ ปนสฺส สมนฺตภาโว  อตฺโถติ  อธปิฺเปโต ฯ  ตสฺมา   
เกวลกปฺป  เชตวนนฺติ เอตฺถ  อนวเสสสมนฺตโต  เชตวนนฺติ  เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        โอภาเสตฺวาติ  วตฺถาลงฺการสรีรสมุฏ ิตาย อาภาย ผริตฺวา  จนฺทิมา วิย  
สุริโย วิย จ เอโกภาส เอกปฺปโชต กริตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  เยนาติ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจน ฯ  ตสฺมา  ยตฺถ 
ภควา  ตตฺถ  อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ เยน วา การเณน  
ภควา เทวมนุสฺเสหิ อุปสงฺกมิตพฺโพ  เตน การเณน อุปสงฺกมีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  เกน  จ  การเณน  ภควา อุปสงฺกมิตพฺโพ  นานปฺปการคุณวิเสสา-  
ธิคมาธิปฺปาเยน  สาธุผลปูโภคาธิปฺปาเยน  ทิชคเณหิ  นิจฺจผลิตมหารุกฺโข  วิย ฯ  
อุปสงฺกมีติ จ คโตติ  วุตฺต โหติ ฯ อุปสงฺกมิตฺวาติ อุปสงฺกมนปริโยสานทีปน ฯ  
อถวา  เอว  คโต  ตโต อาสนฺนตรฏาน ภควโต สมีปสงฺขาต คนฺตฺวาติป 
วุตฺต โหติ ฯ   
        อิทานิ เยนตฺเถน โลเก อคฺคปุคฺคลสฺส อุปฏาน อาคตา  ต ปุจฉิตุกามา  
ทสนขสโมธานสมุชฺชล อ ฺชลึ สิรสิ ปติฏเปตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
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        เอกมนฺตนฺติ ภาวนปปสกนิทฺเทโส  วิสม จนฺทิมสุริยา ปรวิตฺตนฺตีติอาทีสุ   
วิย ฯ  ตสฺมา  ยถา   ิตา  เอกมนฺต  ิตา โหติ  ตถา อฏาสีติ เอวเมตฺถ 
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ ภุมฺมตฺเถ วา เอต อุปโยควจน ฯ อฏาสีติ าน กปฺเปสิ ฯ  
ปณฺฑิตา  หิ  เทวมนุสฺสา  ครุฏานิย  อุปสงฺกมิตฺวา อาสนกุสลตาย เอกมนฺต  
ติฏนฺติ  อย ฺจ เทโว เตส อ ฺตโร  ตสฺมา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ กถ  ิโต ปน  
เอกมนฺต  ิโต โหตีติ  ฉ านโทเส วชฺเชตฺวา ฯ เสยฺยถีท อติทูรมจฺจาสนฺน   
อุปริวาตมุณฺณตปฺปเทส  อติสมฺมุขมติปจฺฉาติ ฯ อติทูเร  ิโต หิ สเจ กเถตุกาโม  
โหติ  อุจฺจาสทฺเทน กเถตพฺพ โหติ ฯ อจฺจาสนฺเน  ิโต สงฺฆฏน  กโรติ ฯ  
อุปริวาเต  ิโต สรีรคนฺเธน พาธติ ฯ อุณฺณตปฺปเทเส  ิโต อคารว  
ปกาเสติ ฯ อติสมฺมุขา  ิโต สเจ ทฏ ุกาโม โหติ  จกฺขุนา จกฺขุ อาหจฺจ  
ทฏพฺพ  โหติ ฯ  อติปจฺฉา   ิโต  สเจ  ทฏ ุกาโม  โหติ  คีว ปสาเรตฺวา  
ทฏพฺพ  โหติ ฯ  ตสฺมา อยป เอเต  ฉ  านโทเส วชฺเชตฺวา อฏาสิ ฯ เตน 
วุตฺต  เอกมนฺต อฏาสีติ  เอตทโวจาติ เอต อโวจ ฯ  
        กถ นูติ การณปุจฺฉา ฯ ภควโต หิติณฺโณฆภาโว  ทสสหสฺส ิ โลกธาตุยา   
ปากโฏ  เตนิมิสฺสา  เทวตาย  ตตฺถ  กงฺขา นตฺถิ  อิมนิา ปน การเณน ติณฺโณติ น   
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ชานาติ  เตน สา ต การณ ปุจฺฉมานา  เอวมาห ฯ  มาริสาติ  เทวตาน   
ปยสมุทาจารวจนเมต  นิทฺทุกฺขาติ วุตฺต โหติ ฯ ยทิ  เอว  ยทา  โข  เต   
มาริส สงฺกุนา สงฺกุ หทเย สมาคจฺเฉยฺย  อถ น ตฺว  ชาเนยฺยาสิ   
วสฺสสหสฺส เม นิรเย ปจฺจมานสฺสาติ  อิท วิรุชฺฌติ ฯ น หิ  
นิรยิกสตฺโต นิทฺทุกฺโข นาม โหติ ฯ กิ ฺจาป น นิทฺทุกฺโข  รุฬฺหสีทฺเทน  
ปน เอว วุจฺจติ ฯ ปุพฺเพ กริ ปมกปฺปกาน นิทฺทุกฺขาน สุขสมปฺปตาน เอส  
โวหาโร  อปรภาเค  ทุกฺข  โหตุ  วา  มา วา  รฬฺุหีสทเฺทน อย โวหาโร  
วุจฺจเตว  นิปฺปทุมาป นิรุทกาป วา โปกฺขรณี วิย ฯ   
        โอฆมตรีติ  เอตฺถ  จตฺตาโร  โอฆา  กาโมโฆ  ภโวโฆ  ทฏิโโฆ  
อวิชฺโชโฆติ ฯ  ตตฺถ ป ฺจสุ กามคุเณสุ ฉนฺทราโค กาโมโฆ นาม  รูปารูปภเวสุ 
ฉนฺทราโค  ฌานนิกนฺติ  จ  ภโวโฆ นาม  ทฺวาสฏ ิ ทิฏ ิโย ทิฏโโฆ นาม  
จตูสุ  สจฺเจสุ  อาณ  อวิชฺโชโฆ นาม ฯ ตตฺถ กาโมโฆ อฏสุ โลภสหคเตสุ 
จิตฺตุปฺปาเทสุ  อุปฺปชชฺติ  ภโวโฆ  จตูสุ  ทฏิ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ  
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ  ทิฏโโฆ จตูสุ ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ  
อุปฺปชฺชติ  อวิชฺโชโฆ สพฺพากุสเลสุ อุปฺปชฺชติ ฯ  สพฺโพป  เจส   
อวหนนฏเน  จ  ราสฏเน  จ โอโฆติ เวทิตพฺโพ ฯ อวหนนฏเนาติ  อโธ    
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คมนฏเน ฯ  อย หิ อตฺตโน  วส คเต สตฺเต อโธ  คเมติ  นิรยาทิเภทาย  
ทุคฺคิตยเยว นิพฺพตฺเตติ  อุปริภาว วา  นิพฺพาน คนฺตุ  อเทนฺโต  อโธ  ตีสุ  
ภเวสุ จตูสุ โยนีสุ ป ฺจสุ คตีสุ สตฺตสุ วิ ฺาณฏ ิตีสุ  นวสุ สตฺตาวาเสสุ  
จ  คเมตีติป  อตฺโถ ฯ  ราสฏเนาติ  มหนฺตฏเน ฯ  มหา  เหโส 
กิเลสราสิ  อวีจิโต  ปฏาย  ยาว ภวคฺคา ปตฺถโฏ  ยทิท ป ฺจสุ กามคุเณสุ  
ฉนฺทราโค  นาม ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวมย ราสฏเนาป โอโฆติ 
เวทิตพฺโพ ฯ  อตรีติ  อิม  จตุพฺพิธป  โอฆ  เกน นุ ตฺว มาริส การเณน  
ติณฺโณติ ปุจฺฉติ ฯ   
        อถสฺสา  ภควา ป ฺห วิสฺสชฺเชนฺโต อปฺปติฏ ขฺวาหนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
อปฺปติฏนฺติ  อปฺปติฏหนฺโต ฯ  อนายูหนฺติ อนายูหนฺโต  อวายมนฺโตติ อตฺโถ ฯ  
อิติ  ภควา คุยฺห (๑) ปฏิจฺฉนฺน กตฺวา ป ฺห กเถสิ ฯ เทวตาป น สุตฺวา  
 พาหิรกนฺตาว  โอฆนฺตรนฺตา  นาม  าตพฺพฏาเน ติฏนฺตา  ตริตพฺพฏาเน 
อายูหนฺตา ตรนฺติ  อย ปน เอว  อวีจิโต (๒) ยาว ภวคฺคา วิตฺถต  กิเลโสฆ  
กิเลสราสึ อปฺปติฏหนฺโต อนายูหนฺโต อตรินฺติ อาห ฯ กนิฺน ุโข เอตนฺติ   
วิมตึ ปกฺขนฺตา  ป ฺหสฺส อตฺถ น อ ฺาสิ ฯ กึ  ปน  ภควตา ยถา  สตฺตา  น  
# ๑ คุฬฺหนฺติ  สวุตนฺติ  ฏีกา  ฯ  ๒  อิมสฺมึ  าเน  ปฏยาติ  ปท  นฏ 
#  ม ฺเ  สเจ  ต  อตฺถ ิ อาทิมฺหิ  วตฺเตน  สเมติ  ฯ  
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ชานนฺติ  เอว กถนตฺถาย ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุตา ปฏิวิทฺธาติ  น   
เอตทตฺถาย ปฏิวิทฺธา  เทฺว ปน ภควโต  เทสนา  นคฺิคหมุเขน  จ   
อนุคฺคหมุเขน  จ ฯ  ตตฺถ เย ปณฺฑิตมานิโน โหนฺติ  อ ฺาเตป   
าตส ฺ ิโน  ป ฺจสตา  พฺราหฺมณปพฺพชิตา วิย  เตส มานนิคฺคหตฺถ  
ยถา  น  ชานนฺติ  เอว มูลปริยายาทิสทิส ธมฺม เทเสติ ฯ อย นิคฺคหมุเขน  
เทสนา ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  นิคฺคยฺห  นิคฺคยฺหาห อานนฺท วกฺขามิ  ปคฺคยฺห  
ปคฺคยฺหาห อานนฺท วกฺขามิ  โย สาโร  โส สฺสตีติ ฯ  เย ปน อุชกุา 
สิกฺขากามา  เตส สุวิ ฺเยฺย กตฺวา อากงฺเขยฺยสุตฺตาทิสทิส ธมฺม เทเสติ 
อภิรมติสฺส  อภิรมติสฺส  อหโมวาเทน อหมนุคฺคเหน อหมนุสาสนิยา   
ติ  จ  เน  สมสฺสาเสติ ฯ อย อนุคฺคหมุเขน เทสนา ฯ อย  ปน  เทวปุตฺโต   
มานตฺถทฺโธ  ปณฺฑิตมานี  เอว  กิรสฺส อโหสิ  อห  โอฆ  ชานามิ   
ตถาคตสฺส โอฆติณฺณภาว ชานามิ  อิมนิา ปน การเณนติณฺโณติ   
เอตฺตกมตฺต น ชานามิ ฯ อิติ มยฺห าตเมว  พหุ  อปฺป อ ฺาต 
ตมห กถิตมตฺตเมว ชานิสฺสามิ ฯ กึ ห ินาม ต ภควา วเทยฺย  ยสสฺาห อตฺถ  
น ชาเนยฺยนฺติ ฯ  อถ สตฺถา  อย กิลฏิวตฺถ วิย รงฺคชาต อภพฺโพ อิม  
มาน อปฺปหาย เทสน สมปฺฏิจฺฉิตุ  มานนิคฺคห ตาวสฺส กตฺวา ปุน นีจจิตฺเตน  
ปุจฺฉนฺตสฺส  ปกาเสสฺสามีติ ปฏิจฺฉนฺน กตฺวา   
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ป ฺห กเถสิ ฯ โสป นีหตมาโน อโหส ิ สา  จสฺส  นหีตมานตา   
อุตฺตริป ฺหปุจฺฉเนเนว เวทิตพฺพา ฯ  ตสฺส ปน  ป ฺหปุจฺฉนสฺส   
อยมตฺโถ  กถ ปน ตฺว มาริส อปฺปติฏ อนายูห โอฆมตริ  ยถาห  
ชานามิ  เอวมฺเม กเถหีติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  กเถนฺโต  ยทาสฺวาหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยทาสฺวาหนฺติ  
ยสฺมึ  กาเล  อห ฯ  สุกาโร นิปาตมตฺต ฯ ยถา จ เอตฺถ  เอว สพฺพปเทสุ ฯ 
สสีทามีติ ปฏิจฺฉนฺน กตฺวา อตรนฺโต ตตฺเถว โอสีทามิ ฯ นิพฺพุยฺหามีติ าตุ  
อสกฺโกนฺโต  อติวตฺตามิ ฯ  อิติ าเน จ วายาเม จ โทส ทิสฺวา อติฏนฺโต  
อวายมนฺโต  โอฆมตรินฺติ  เอว  ภควตา ปโ ฺห กถิโต ฯ เทวตายป ปฏิวิทฺโธ  
น ปน ปากโฏ ฯ  ตสฺส ปากฏกรณตฺถ  สตฺต ทุกา ทสฺสิตา ฯ กิเลสวเสน หิ  
สนฺติฏนฺโต  สสีทติ  นาม  อภิสงฺขารวเสน  อายูหนฺโต  นพฺิพุยหฺติ  นาม ฯ  
ตณฺหาทิฏ ีหิ วา สนฺติฏนฺโต สสีทติ นาม  อวเสสกิเลสาน ฺเจว อภิสงฺขาราน ฺจ  
วเสน อายูหนฺโต นิพฺพุยฺหติ นาม ฯ ตณฺหาวเสน วา สนฺติฏนฺโต สสีทติ นาม 
ทิฏ ิวเสน อายูหนฺโต นิพฺพุยฺหติ นาม  สสฺสตทิฏ ิยา วา สนฺติฏนฺโต สสีทติ  
นาม  อุจฺเฉททิฏ ิยา  อายูหนฺโต  นิพฺพุยฺหติ  นาม ฯ  โอลียนาภินิเวสา  หิ  
ภวทิฏ ิ  อติธาวนาภินิเวสา วิภวทิฏ ิ ฯ ลีนวเสน วา สนฺติฏนฺโต สสีทติ นาม  
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อุทฺธจฺจวเสน  อายูหนฺโต  นิพฺพุยฺหติ  นาม ฯ  ตถา  กามสุขลฺลิกานุโยควเสน  
สนฺติฏนฺโต สสีทติ นาม  อตฺตกิลมถานุโยควเสน อายูหนฺโต นิพฺพุยฺหติ นาม ฯ  
สพฺพากุสลาภิสงฺขารวเสน สนฺติฏนฺโต สสีทติ นาม  สพฺพโลกิยกุสลาภิสงฺขารวเสน  
อายูหนฺโต นิพฺพุยฺหติ นาม ฯ วุตฺตมฺป เจต  เสยฺยถาป จุนฺท เย เกจิ อกุสลา  
ธมฺมา ฯ  สพฺเพ เต อโธภาคงฺคมนียา  เยเกจิ กุสลา ธมฺมา  สพฺเพ เต 
อุปริ  ภาค  คมนียาติ ฯ   
        อิม  ป ฺหาวิสฺสชฺชน  สุตฺวาว  เทวตา โสตาปตฺติผเล ปติฏาย ตุฏา  
ปสนฺนา  อตฺตโน  ตุฏ ิ ฺจ ปสาท ฺจ ปกาสยนฺตีติรสฺส วตาติ คาถมาห ฯ ตตฺถ  
จิรสฺสนฺติ จิรสฺส กาลสฺส อจฺจเยนาติ อตฺโถ ฯ อย กิร เทวตา กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธ  
ทิสฺวา  ตสฺส  ปรินิพฺพานโต  ปฏาย  อนฺตรา อ ฺ พุทฺธ น ทฏิปุพฺพา 
ตสฺมา  อชฺช  ภควนฺต  ทิสฺวา  เอวมาห ฯ กึ ปนิมาย เทวตาย อิโต ปุพฺเพ 
สตฺถา น ทิฏปุพฺโพติ ฯ โหตุ  ทฏิปุพฺโพ  วา  น  วา  ทสฺสน อุปาทาย  
เอว วตฺตุ วฏฏติ ฯ พฺราหฺมณนฺติ พาหิตปาป ขีณาสวพฺราหฺมณ ฯ ปรินิพฺพุตนฺติ  
กิเลสนิพฺพาเนน นิพฺพุต ฯ โลเกติ สตฺตโลเก ฯ วิสตฺติกนฺติ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ  
อาสตฺตวิสตฺตตาทีหิ การเณหิ วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา  ต วิสตฺติก อปฺปติฏมาน  
อนายูหมานติณฺณ นิตฺติณฺณ   
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อุตฺติณฺณ  จิรสฺส  วต  ขีณาสวพฺราหฺมณ  ปสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ   
สมนุ ฺโ  สตฺถา  อโหสีติ  ตสฺสา  เทวตาย  วจน จิตฺเตเนว  
สมนุโมทิ  เอกชฺฌาสโย  อโหสิ ฯ  อนฺตรธายีติ  อภิสงฺขตกาย ชหิตฺวา อตฺตโน  
ปกติอุปาทินฺนกกายสฺมึเยว  ตฺวา ลทฺธาสา  ลทฺธปติฏา หุตฺวา ทสพล  
คนฺเธหิ จ มาเลหิ จ ปูเชตฺวา อตฺตโน ภวนเยว อคมาสีติ ฯ 
                สารตฺถปฺปกาสินิยา สยุตฺตนิกายฏกถาย  ปมา 
                        โอฆตรณสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        อิทานิ  ทุติยสุตฺตโต ปฏาย ปมาคต ฺจ อุตฺตานตฺถ ฺจ ปหาย ย  
ย อปุพฺพเยว  อนุตฺตาน  ต ตเทว วณฺณยิสฺสามิ ฯ   
        ชานาสิ โนติ ชานาสิ นุ ฯ นิโมกฺขนฺติอาทีนิ  มคฺคาทีน  นามานิ ฯ   
มคฺเคน  หิ  สตฺตา  กิเลสพนฺธนโต  นิมจฺุจนฺติ  ตสฺมา  มคฺโค  สตฺตาน   
นิโมกฺโขติ  วุตฺโต ฯ ผลกขฺเณ ปน เต กิเลสพนฺธนโต ปมุตฺตา  ตสฺมา   
ผล สตฺตาน ปโมกฺโขติ วุจฺจติ ฯ  นิพฺพาน  ปตฺวา สตฺตาน สพฺพทุกฺข   
วิวิจฺจติ  ตสฺมา นิพฺพาน วิเวโกติ วุตฺต ฯ สพฺพานิ  วา  เอตานิ  
นิพฺพานสฺเสว  นามานิ ฯ  นิพฺพาน หิ ปตฺวา สตฺตา สพฺพทุกฺขโต  
มุจฺจนฺติ  ปมุจฺจนฺติ วิวิจฺจนฺติ  ตสฺมา ตเทว  นิโมกฺโข ปโมกฺโข วิเวโกติ  
วุตฺต ฯ  ชานามิ  ขฺวาหนฺติ  ชานามิ  โข  อห ฯ อวธารณตฺโถ โขกาโร ฯ อห 
ชานามิเยว ฯ สตฺตาน นิโมกฺขาทิชานนตฺถเมว หิ มยา   
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สมตึส ปารมิโย ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาณ ปฏิวิทฺธนฺติ สีหนาท นทติ ฯ  
พุทฺธสีหนาท นาม กิร เอต สุตฺต ฯ  นนทฺิภวปริกฺขยาติ  นนฺทิมูลกสฺส   
กมฺมภวสฺส  ปริกฺขเยน ฯ  นนฺทิยา  จ  ภวสฺส  จาติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ   
ตตฺถ  หิ  ปุรมินเย  นนฺทภิเวน ติวิธกมฺมาภิสงฺขารวเสน สงฺขารกฺขนฺโธ   
คหิโต  ส ฺาวิ ฺาเณหิ ตสมฺปยุตฺตา จ  เทฺวขนฺธา ฯ  เตหิ  ปน  ตีหิ  
ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เวทนา เตส คหเณน คหิตา วาติ  อนุปาทินฺนกาน  
จตุนฺน อรูปกฺขนฺธาน อปฺปวตฺติวเสน สอุปาทิเสสนิพฺพาน กถิต  โหติ ฯ  
เวทนาน นิโรธา อุปสมาติ อุปาทินฺนกเวทนาน  นิโรเธน จ อุปสเมน 
จ ฯ ตตฺถ เวทนาคฺคหเณน  ตสมฺปยุตฺตา ตโย ขนฺธา คหิตาว โหนฺติ  เตส 
วตฺถารมฺมณวเสน  รูปกฺขนฺโธป ฯ เอว อิเมส อุปาทินฺนกาน ป ฺจนฺน ขนฺธาน  
อปฺปวตฺติวเสน  อนุปาทิเสสนิพฺพาน  กถิต  โหติ ฯ ทุติยนเย ปน นนฺทิคฺคหเณน  
สงฺขารกฺขนฺโธ  คหิโต  ภวคฺคหเณน  อุปปตฺติภวสงฺขาโต รูปกฺขนฺโธ  ส ฺาทีหิ  
สรูเปเนว ตโย ขนฺธา ฯ เอว อิเมส ป ฺจนฺน ขนฺธาน อปฺปวตฺติวเสน นิพฺพาน  
กถิต โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ อิมเมว จ นย จตุนิกายิกคนฺถิกตฺเถโร โรเจสิ ฯ  อิติ  
นิพฺพานวเสน  จ  ภควา เทสน นิฏาเปสีติ ฯ   
                                                ทุติย  
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        ตติเย ฯ  อุปนียตีติ ปริกฺขียติ นิรุชฌฺติ  อุปคจฺฉติ วา  อนุปุพฺเพน  
มรณ  อุเปตีติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  วา  โคปาเลน โคคโณ นียติ  เอว ชราย 
มรณสนฺติก อุปนียตีติ อตฺโถ ฯ ชีวิตนฺติ ชีวิตินฺทฺริย ฯ อปฺปนฺติ ปริตฺต โถก ฯ  
ตสฺส  ทฺวีหากาเรหิ  ปริตฺตตา  เวทิตพฺพา สรสปริตฺตตาย จ ขณปริตฺตตาย จ ฯ 
สรสปริตฺตตายป  หิ  โย  ภิกฺขเว  จิร  ชีวติ  โส วสฺสสต  อปฺป  วา  ภิยฺโยติ   
วจนโต ปริตฺต ฯ ขณปริตฺตตายป ฯ ปรมตฺถโต หิ อติปริตฺโต สตฺตาน ชีวิตกฺขโณ  
เอกจิตฺตปฺปวตฺติมตฺโตเยว ฯ ยถา นาม รถจกฺก ปวตฺตมานป เอเกเนว เนมิปฺปเทเสน  
ปวตฺตติ ติฏมานป เอเกเนวติฏติ  เอวเมว  เอกจิตฺตกฺขณิก สตฺตาน  
ชีวิต  ตสฺมึ จิตฺเต นิรุทฺธมตฺเต สตฺโต นิรุทฺโธติ วุจฺจติ ฯ ยถาห 
                        อตีเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิตฺถ  
                        น ชีวติ น ชีวิสฺสติ ฯ 
                        อนาคเต จิตฺตกฺขเณ   
                        น ชีวิตฺถ น ชีวติ ชีวิสฺสติ  ฯ   
                        ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺตกฺขเณ   
                        น ชีวิตฺถ  ชีวติ  น ชีวิสสฺติ ฯ 
        ชีวิต อตฺตภาโว จ  สขุทุกฺขา จ เกวลา  
        เอกจิตฺตสมายุตฺตา  ลหุโส วตฺตเต ขโณ ฯ   
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        เย นริุทธฺา มรนฺตสฺส        ติฏมานสฺส วา อิธ 
        สพฺเพป สทิสา ขนฺธา  คตา อปฺปฏิสนฺธิกา ฯ 
        อนิพฺพตฺเตน น ชาโต  ปจฺจุปฺปนฺเน น ชีวติ 
        จิตฺตภงฺคมโต  โลโก        ป ฺตฺติ ปรมตฺถิยาติ ฯ  
        ชรูปนีตสฺสาติ  ชร  อุปคตสฺส  ชราย  วา  มรณสนฺติก อุปนีตสฺส ฯ น  
สนฺติ ตาณาติ ตาณ เลณ สรณ ภวิตุ สมตฺถา นาม  เกจิ  นตฺถิ ฯ เอต ภยนฺติ  
เอต ชีวิตินฺทฺริยสฺส มรณูปคมน  อายุปริตฺตตา  ชรปูนีตสฺส ตาณาภาโวติติวิธ  
ภย ภยวตฺถุ ภยการณนฺติ อตฺโถ ฯ ปุ ฺานิ กยิราถ สขุาวหานีติ วิ ฺ ู ปุริโส  
สุขาวหานิ  สุขทายกานิ  ปุ ฺานิ กเรยฺย ฯ อิติ เทวตา รูปาวจรชฺฌาน สนฺธาย  
ปุพฺพเจตน  มุ ฺจนเจตน ฺจ อปรเจตน ฺจ  คเหตฺวา พหุวจนวเสน  ปุ ฺานีติ  
อาห  ฌานสฺสาท  ฌานนิกนฺตึ  ฌานสุข ฺจ  คเหตฺวา  สุขาวหานีติ  อาห ฯ 
ตสฺสา  กิร เทวตาย สย ทีฆายุกฏาเน พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตโต  เหฏา 
กามาวจรเทเวสุ  ปริตฺตายุกฏาเน  จวมาเน  จ อุปปชฺชมาเน จ ถุลลฺผุสิตเก 
วุฏ ิปาตสทิเส  สตฺเต ทิสวฺา เอตทโหสิ  อโห วติเม สตฺตา ฌาน ภาเวตฺวา 
อปริหีนชฺฌานา  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมโลเก   
เอกกปฺปจตุกปฺปอฏกปฺปโสฬสกปฺปทฺวตฺตึสกปฺปจตุสฏ ิกปฺปปฺปมาณ  
อทฺธาน ติฏเยฺยุนฺติ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ   
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        อถ ภควา  อย จ เทวตา อนิยฺยานิก  วฏฏกถ กเถตีติ วิวฏฏมสฺสา 
ทสฺเสนฺโต  ทุติย  คาถมาห ฯ ตตฺถ โลกามิสนฺติ เทฺว โลกามิสา ปริยาเยน จ 
นิปฺปริยาเยน จ ฯ ปรยิาเยน เตภูมิกวฏฏ โลกามิส  นิปฺปริยาเยน จตฺตาโร ปจฺจยา ฯ  
อิธ ปริยายโลกามิส อธิปเฺปต ฯ นิปฺปริยายโลกามสิป วฏฏติเยว ฯ สนฺติเปกฺโขติ  
นิพฺพานสงฺขาต อจฺจนฺตสนฺตึ เปกฺขนฺโต อิจฺฉนฺโต ปตฺถยนฺโตติ ฯ 
                                                ตติย  ฯ   
        จตุตฺเถ อจฺเจนฺตีติ อติกฺกมนฺติ ฯ กาลาติ ปุเรภตฺตกาลาทโย กาลา ฯ  
ตรยนฺติ  รตฺติโยติ  รตฺติโย  อติกฺกมมานา  ปุคฺคล  มรณูปคมนาย  ตรยนฺติ  
สีฆ  สีฆ คมยนฺติ ฯ วโยคุณาติ ปมมชฺฌิมปจฺฉิมวยาน คุณา  ราสโยติ อตฺโถ ฯ  
 อนุชานามิ ภิกฺขเว อหตาน วตฺถาน ทิคุณ สงฺฆาฏินฺติ  เอตฺถ หิ ปฏลฏโ  
คุณฏโ ฯ  สตคุณา ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  เอตฺถ อานิสสฏโ ฯ  อนฺต  
อนฺตคุณนฺติ  เอตฺถ โกฏาสฏโ ฯ  กยริา มาลาคุเณ พหูติ  เอตฺถ 
ราสฏโ ฯ  ป ฺจ  กามคุณาติ  เอตฺถ  พนฺธนฏโ ฯ อิธ ปน ราสฏโ  
คุณฏโ ฯ  ตสฺมา  วโยคุณาติ  วโยราสโย  เวทิตพฺพา ฯ  อนุปพฺุพ  ชหนฺตีติ  
อนุปฏิปาฏิยา  ปุคฺคล ชหนฺติ ฯ มชฺฌิมวเย  ิต หิ ปมวโย ชหติ  ปจฺฉิมวเย  
 ิต  เทฺว  ปมมชฺฌิมา ชหนฺติ  มรณกขฺเณ ปน ตโยป วยา ชหนฺเตว ฯ เอต ภยนฺติ   
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เอต กาลาน อติกฺกมน  รตฺติทิวาน ตริตภาโว  วโยคุณาน ชหนภาโวติ  
ติวิธภย ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ   
                                        จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจเม  กติ  ฉินฺเทติ  ฉินฺทนฺโต  กติ  ฉินฺเทยฺย ฯ เสสปเทสุป  
เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ จ  ฉินฺเท ชเหติ อตฺถโต เอก ฯ คาถาพนฺธสฺส ปน 
อตฺถภาวตฺถ  อย เทวตา  สทฺทปุนรุตฺต  วชฺชยนฺตี เอวมาห ฯ กติ สงฺคาตีโตติ  
กติ สงฺเค อตีโต  อติกฺกมนฺโตติ  อตฺโถ ฯ สงฺคาติโกติป ปาโ  อยเมว อตฺโถ ฯ  
ป ฺจ  ฉินฺเทติ ฉินฺทนฺโต ป ฺจ โอรมฺภาคิยสโยชนานิ ฉินฺเทยฺย ฯ ป ฺจ ชเหติ  
ชหนฺโต  ป ฺจุทฺธมฺภาคิยสโยชนานิ  ชเหยฺย ฯ อิธาป ฉินฺทน ฺจ ชหน ฺจ อตฺถโต  
เอกเมว  ภควา ปน เทวตาย อาโรปตวจนานุรูเปเนว เอวมาห ฯ อถวา ปาเทสุ 
พนฺธปาสาณา  วิย ป ฺโจรมฺภาคิยสโยชนานิ เหฏา อากฑฺฒมานาการานิ   
โหนฺติ  ตานิ อนาคามิมคฺเคน ฉินฺเทยฺยาติ วทติ ฯ หตฺเถหิ คหิตรุกฺขสาขา วิย  
ป ฺจุทฺธมฺภาคิยสโยชนานิ อุปริ อากฑฺฒมานาการานิ โหนฺติ  ตานิ อรหตฺตมคฺเคน  
ชเหยฺยาติ  วทติ ฯ ป ฺจ จุตฺตริ ภาวเยติ เอเตส สโยชนาน ฉินฺทนตฺถาย เจว   
ปหานตฺถาย  จ  อุตฺตรึ อติเรก วิเสส ภาเวนฺโต สทฺธาป ฺจมานิ อินฺทฺริยานิ  
ภาเวยฺยาติ   
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อตฺโถ ฯ  ป ฺจสงฺคาตีโตติ ราคสงฺโค โทสสงฺโค โมหสงฺโค มานสงฺโค 
ทิฏ ิสงฺโคติ อิเม ป ฺจ สงฺเค อติกฺกนฺโต ฯ โอฆติณฺโณติ วุจฺจตีติ จตุโรฆติณฺโณติ  
กถียติ ฯ อิมาย จ ปน คาถาย ป ฺจินฺทฺริยานิ โลกิยโลกุตฺตรานิ กถิตานีติ ฯ 
                                                ป ฺจม  ฯ 
        ฉฏเ  ชาครตนฺติ ชาครนฺตาน ฯ ป ฺจ ชาครตนฺติ วิสฺสชฺชนคาถาย 
ปน สทฺธาทีสุ ป ฺจสุ อินฺทฺริเยสุ ชคฺคนฺเตสุ  ป ฺจ นีวรณา สุตฺตา นาม ฯ  
กสฺมา  ยสฺมา  ตสมงฺคีปุคฺคโล  ยตฺถ กตฺถจิ นิสินฺโน วา  ิโต วา อรุณ  
อุฏเปนฺโตป  ปมาทตาย  อกุสลสมงฺคิตาย  สุตฺโต  นาม โหติ ฯ เอว สุตฺเตสุ  
ป ฺจสุ นีวรเณสุ ป ฺจินฺทฺริยานิ ชคฺคนฺติ นาม ฯ  กสฺมา  ยสฺมา ตสมงฺคีปุคฺคโล  
ยตฺถ กตฺถจิ นิปชฺชิตฺวา นทิฺทายนฺโตป อปฺปมาทตาย กุสลสมงฺคิตาย ชาคโร นาม  
โหติ ฯ  ป ฺจหิ  ปน  นีวรเณเหว กิเลสรช อาทิยติ คณฺหาติ ปรามสติ ฯ ปุริมา  
หิ กามจฺฉนฺทาทโย ปจฺฉิมาน ปจฺจยา โหนฺตีติ ป ฺจหิ อินฺทฺริเยหิ ปริสุชฌฺตีติ  
อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิธาป ป ฺจินฺทฺริยานิ โลกยิโลกุตฺตราเนว กถิตานีติ ฯ  
                                        ฉฏ  ฯ 
        สตฺตเม ธมฺมาติ จตุสจฺจธมฺมา ฯ อปฺปฏิวิทิตาติ าเณน อปฺปฏิวิทฺธา ฯ  
ปรวาเทสูติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตวาเทสุ ฯ  เตหิ  อิโต    
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ปเรส ติตฺถิยาน วาทตฺตา  ปรวาทา  นาม ฯ  นียเรติ  อตฺตโน  ธมมฺตายป   
คจฺฉนฺติ  ปเรนป นียนฺติ ฯ  ตตฺถ  สยเมว  สสฺสตาทีนิ  คณฺหนฺตา คจฺฉนฺติ  
นาม  ปรสฺส วจเนน ตานิ  คณฺหนฺตา  นียนฺติ  นาม ฯ  กาโล  เตส  
ปพุชฺฌิตุนฺติ  เตส ปุคฺคลาน  ปพุชฌฺิตุ  อย กาโล  ฯ โลกสฺมิมฺห ิ 
พุทฺโธ อุปฺปนฺโน  ธมโฺม เทสิยติ  สงฺโฆ  สุปฏิปนโฺน  ปฏิปทา  ภทฺทิกา   
อิเม  จ  ปน  มหาชนา  วฏเฏ  สุตฺตา  นปฺปฏิพุชฺฌนฺตีติ  เทวตา  อาห ฯ   
สมฺพุทฺธาติ สมมฺา เหตุนา การเณน พุทฺธา ฯ  จตฺตาโร  ห ิ พุทฺธา  
สพฺพ ฺ ูพุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺโธ จตุสจฺจพุทฺโธ สุตพุทฺโธติ ฯ ตตฺถ   
สมตึส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺโต สพฺพ ฺ ูพุทฺโธ นาม ฯ  
กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  เทฺว  อสงฺเขยฺยานิ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา สยมฺภุต ปตฺโต  
ปจฺเจกพุทฺโธ  นาม ฯ  อวเสสขีณาสวา  จตุสจฺจพุทฺธา นาม ฯ พหุสฺสุโต  
สุตพุทฺโธ นาม ฯ อิมสฺมึ อตฺเถ ตโยป ปรุิมา วฏฏนฺติ ฯ สมฺมท ฺาติ  
สมฺมา  เหตุนา  การเณน ชานิตฺวา ฯ จรนฺติ วิสเม สมนฺติ วิสเม วา   
โลกสนฺนิวาเส  วิสเม วา  สตฺตกาเย วิสเม วา กิเลสชาเต สม จรนฺตีติ ฯ   
                                        สตฺตม  ฯ 
        อฏเม  สุสมฺมุฏาติ ป ฺาย อปฺปฏิวิทฺธภาเวเนว สมฺมุฏา ฯ   
ยถา หิ เทฺว เขตฺตานิ กสิตฺวา เอก วปตฺวา   
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พหุธ ฺ อธิคตสฺส อวาปตเขตฺตโต อลทฺธ  สนฺธาย  พหุ  เม  ธ ฺ   
นฏนฺติ  วทนฺโต อลทฺธเมว  นฏนฺติ  วทติ  เอวมิธาป  อปฺปฏวิิทิตาย   
สุสมฺมุฏา นาม ฯ อสมฺมุฏาติ  ป ฺาย  ปฏิวิทฺธภาเวเนว อมุฏา ฯ   
เสส ปุริมสทสิเมวาติ ฯ  
                                        อฏม  ฯ 
 
        นวเม ฯ  มานกามสฺสาติ  มาน  กาเมนฺตสฺส  อิจฺฉนฺตสฺส ฯ  ทโมติ  
เอวรูปสฺส  ปคฺุคลสฺส สมาธิปกฺขิโก ทโม นตฺถีติ วทติ ฯ  สจฺเจน ทนฺโต ทมสา  
อุเปโต  เวทนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโยติ  เอตฺถ หิ อินฺทฺริยสวโร ทโมติ วุตฺโต ฯ  
 ยทิ สจฺจา ทมา จาคา  ขนฺตฺยา ภิยฺโยธ วิชฺชตีติ  เอตฺถ ป ฺา ฯ  ทาเนน 
ทเมน สยเมน สจฺจวชฺเชน - อตฺถิ ป ฺ  อตฺถิ ปุ ฺสฺส อาคโมติ  เอตฺถ  
อุโปสถกมฺม ฯ  สกฺขิสฺสสิ  โข  ตฺว  ปณฺุณ  อิมินา  ทมูปสเมน  สมนฺนาคโต  
สุนาปรนฺตสฺมึ ชนปเท วิหริตุนฺติ  เอตฺถ อธิวาสนขนฺติ ฯ อิมสฺม ึปน สุตฺเต  
ทโมติ สมาธิปกฺขิกธมฺมาน เอต นาม ฯ เตเนวาห  น โมนมตฺถ ิอสมาหิตสฺสาติ ฯ  
ตตฺถ  โมนนติฺ  จตุมคฺคาณ  ต หิ มุนาตีติ โมน  จตุสจฺจธมฺเม ชานาตีติ  
อตฺโถ ฯ  มจฺจุเธยฺยสฺสาติ  เตภูมิกวฏฏสฺส ฯ ต ฺหิ มจฺจุโน ปติฏานฏเน  
มจฺจุเธยฺยนฺติ วุจฺจติ ฯ ปารนฺติ ตสฺเสว ปาร นิพฺพาน ฯ ตเรยฺยาติ   
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ปฏิวิชฺเฌยฺย ปาปุเณยฺย  วา ฯ อิท วุตฺต โหติ  เอโก อร ฺเ วิหรนฺโต ปมตฺโต  
ปุคฺคโล มจฺจุเธยฺยสฺส ปาร น ตเรยฺย น ปฏิวิชฺเฌยฺย น ปาปุเณยฺยาติ ฯ  
มาน  ปหายาติ  อรหตฺตมคฺเคน  นววิธ มาน ปชหิตฺวา ฯ สุสมาหิตตฺโตติ  
อุปจารปฺปนาสมาธีหิ สุฏ ุ สมาหิตตฺโต ฯ สุเจตโสติ าณสมฺปยุตฺตสุนฺทรจิตฺโต ฯ  
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน หิ สุเจตโสติ น วุจฺจติ  ตสฺมา าณสมฺปยุตฺเตน สุเจตโส  
หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพธิ วิปฺปมุตฺโตติ สพฺเพสุ ขนฺธายตนาทีสุ วิปฺปมุตฺโต  
หุตฺวา ฯ  ตเรยฺยาติ เอตฺถ เตภูมิกวฏฏ สมติกฺกมนฺโต นิพฺพาน ปฏิวิชฺฌนฺโต  
ตรตีติ  ปฏิเวธตรณ  นาม  วุตฺต ฯ อิติ อิมาย คาถายติสฺโส สิกฺขา กถิตา  
โหนฺติ ฯ  กถ  มาโน นามาย สีลเภทโน  ตสฺมา  มาน ปหายาติ อิมินา  
อธิสีลสิกฺขา กถิตา โหติ ฯ  สุสมาหิตตฺโตติ อิมินา อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ  สุเจตโสติ  
เอตฺถ จิตฺเตน ป ฺา ทสฺสิตา  ตสฺมา อิมินา อธิป ฺาสิกฺขา กถิตา ฯ อธิสีล ฺจ  
นาม  สีเล สติ โหติ  อธิจิตฺต จิตฺเต สติ  อธิป ฺา ป ฺาย สติ ฯ ตสฺมา  
เอตฺถ  สีล นาม ป ฺจป ทสป สีลานิ  ปาฏิโมกฺขสวโร  อธิสีล นามาติ  
เวทิตพฺพ ฯ อฏ สมาปตฺติโย จิตฺต  วิปสฺสนาปาทกชฺฌาน อธิจิตฺต ฯ กมฺมสสฺกตาณ  
ป ฺา  วิปสฺสนา  อธิป ฺา ฯ  อนุปฺปนฺเนป  หิ  พุทฺธุปฺปาเท  ปวตฺตตีติ  
ป ฺจสีล ฯ ทสสีล สีลเมว ฯ   
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ปาฏิโมกฺขสวรสีล พุทฺธุปฺปาเทเยว ปวตฺตตีติ อธิสีล ฯ จิตฺตป ฺาสุป  เอเสว   
นโย ฯ  อปจ  นิพฺพาน  ปตฺถยนฺเตน  สมาทินฺน  ป ฺจสีลทสสีลป อธิสีลเมว ฯ  
สมาปนฺนา อฏ สมาปตฺติโยป อธิจิตฺตเมว ฯ สพฺพมฺป  วา โลกิยสีล  
สีลเมว  โลกตฺุตร อธิสีล ฯ จิตฺตป ฺาสุป เอเสว นโยติ ฯ อิติ  
อิมาย คาถาย สโมธาเนตฺวาติ สฺโส สิกฺขา สกล สาสน กถิต โหตีติ ฯ  
                                        นวม  ฯ 
        ทสเม  สนฺตานนฺติ สนฺตกิเลสาน  ปณฺฑิตาน วา ฯ  สนโฺต หเว  
สพฺภิ ปเวทยนฺติ  ทเูร สนโฺต ปกาเสนฺตีติอาทีสุ  หิ  ปณฺฑิตาป สนฺโตติ  
วุตฺตา ฯ พฺรหฺมจารินนฺติ เสฏจารีน มคฺคพฺรหฺมจริยวาส วสนฺตาน ฯ เกน วณฺโณ  
ปสีทตีติ  เกน  การเณน  ฉวิวณฺโณ  ปสีทตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  กสฺมา ปเนสา เอว  
ปุจฺฉติ  เอสา  กริ วนสณฺฑวาสิกา ภุมฺมเทวตา อาร ฺ ิเก ภิกฺขู ปจฺฉาภตฺต  
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺเต อร ฺ ปวิสิตฺวา รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ ลกฺขณกมฺมฏาน   
คเหตฺวา นิสินฺเน ปสฺสติ ฯ เตส ฺจ เอว นิสินฺนาน พลวจิตฺเตกคฺคตา อุปฺปชฺชติ ฯ  
ตโต  วิสภาคสนฺตติ วูปสมฺมติ  สภาคสนฺตติ โอกฺกมติ  จิตฺต ปสีทติ ฯ จิตฺเต  
ปสนฺเน  โลหิต ปสีทติ  จิตฺตสมุฏานานิ อุปาทารูปานิ ปริสุทธฺานิ โหนฺติ 
วณฺฏา  ปมุตฺตตาลผลสฺส   
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วิย มุขสฺส วณฺโณ โหติ ฯ ต ทิสฺวา เทวตา จินฺเตสิ สรีรวณฺโณ  นามาย   
ปณีตานิ  รสสมฺปนฺนานิ  โภชนานิ สุขสมฺผสฺสานิ  นิวาสนปาปุรณสยนานิ  
อุตุสุเข  เตภูมิกาทิเภเท  จ  ปาสาเท  มาลาคนฺธวิเลปนาทีนิ  
จ  ลภนฺตาน  ปสีทติ  อิเม ปน ภิกฺขู ปณฺฑาย จริตฺวา มิสฺสกภตฺต ภุ ฺชนฺติ   
วิทลม ฺจเก  วา  ผลเก  วา สิลาย วา สยนานิ กปฺเปนฺติ  รุกฺขมูลาทีสุ วา อพฺโภกาเส 
วา วสนฺติ  เกน นุ โข การเณน เอเตส วณฺโณ ปสีทตีติ ฯ ตสฺมา ปุจฺฉิ ฯ  
อถสฺสา  ภควา การณ กเถนฺโต ทุติย คาถมาห ฯ ตตฺถ อตีตนฺติ อตีเต 
อสุโก นาม ราชา ธมฺมิโก อโหสิ  โส อมฺหาก ปณีเต ปณีเต ปจฺจเย อทาสิ ฯ  
อาจริยูปชฺฌายา  ลาภิโน  อเหสุ ฯ  อถ  มย  เอวรูปานิ โภชนานิ ภุ ฺชิมฺหา 
จีวรานิ ปารุปมฺหาติ เอว เอกจฺเจ ปจฺจยพาหุลฺลิกา วิย อิเม ภิกฺขู อตีต  
นานุโสจนฺติ ฯ  นปฺปชปฺปนฺติ  นาคตนฺติ อนาคเต ธมฺมิโก ราชา ภวิสฺสติ  ผีตา  
ชนปทา ภวิสฺสนฺติ  พหูนิ สปฺปนวนีตาทีนิ อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ขาทถ ภุ ฺชถาติ  
ตตฺถ  ตตฺถ  วตฺตาโร ภวิสฺสนฺติ  ตทา มย เอวรูปานิ โภชนานิ ภุ ฺชิสฺสาม 
จีวรานิ ปารุปสฺสามาติ เอว อนาคต น ปตฺเถนฺติ ฯ ปจฺจุปฺปนฺเนนาติ เยน เกนจิ  
ตขเณ ลทฺเธน ยาเปนฺติ ฯ เตนาติ เตนติวิเธนาป การเณน ฯ 
เอว วณฺณสมฺปตฺตึ ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตสฺเสว วณฺณสฺส   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 39 

                เลมที่  10  เทวตาสยุตฺตวณฺณนา  หนา  39 
 
วินาส ทสฺเสนฺโต อนนฺตรคาถมาห ฯ  ตตฺถ  อนาคตปฺปชปฺปายาติ   
อนาคตสฺส  ปตฺถนาย ฯ เอเตนาติ  เอเตน  การณทฺวเยน ฯ  นโฬว   
หริโต  ลุโตติ  ยถา หริโต นโฬ ลายตฺิวา  อุณฺหปาสาเณ  ปกฺขิโต  
สุสฺสติ  เอว  สุสฺสนฺตีติ ฯ   
 
                        ทสม  ฯ  นฬวคฺโค ปโม ฯ   
        นนฺทนวคฺคสฺส  ปเม  ตตฺราติ  ตสฺมึ  อาราเม  ฯ  โขติ 
พฺย ฺชนสิลิฏตาวเสน  นิปาตมตฺต ฯ  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ ปริสเชฏเก ภิกฺขู  
ชานาเปสิ ฯ ภิกฺขโวติ เตส อามนฺตนาการทีปน ฯ ภทนฺเตติ ปฏิวจนทาน ฯ  
เต ภิกฺขูติ เย ตตฺถ สมฺมุขีภูตา ธมฺมปฏิคฺคาหกา ภิกฺขู ฯ ภควโต ปจฺจสฺโสสุนฺติ   
ต  ภควโต  วจน ปฏิอสฺโสสุ  อภิมุขา หุตฺวา สุณึสุ สมฺปฏิจฺฉึสูติ อตฺโถ ฯ  
เอตทโวจาติ เอต  อิทานิ  วตฺตพฺพ  ภูตปุพฺพนฺติอาทิวจน  อโวจ ฯ  ตตฺถ   
ตาวตึสกายิกาติ  ตาวตึสกาเย  นิพฺพตฺตา ฯ ตาวตึสกาโย นาม ทุติยเทวโลโก  
วุจฺจติ ฯ มเฆน มาณเวน สทฺธิมจลคาเม กาล กตฺวา ตตฺถ อุปฺปนเฺน เตตฺตึส  
เทวปุตฺเต อุปาทาย  กิรสฺส  เทวโลกสฺส อย ปณฺณตฺติ ชาตาติ วทนฺติ  ฯ  
ยสฺมา ปน เสสจกฺกวาเฬสุป  ฉ  กามาวจรเทวโลกา อตฺถิ ฯ วุตฺตมป  เจต   
สหสฺส จาตุมฺมหาราชิกาน สหสฺส  ตาวตึสานนฺติ  ตสฺมา นาม  
ปณฺณตฺติเยเวสา  ตสฺส  เทวโลกสฺสาติ  เวทิตพฺพา ฯ เอว  หิ   
นิทฺโทสปท โหติ ฯ  นนทฺนวเนติ  เอตฺถ  ต  วน    
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ปวิฏเ  ปวิฏเ  นนฺทยติ  โตเสตีติ  นนฺทน ฯ ป ฺจสุ หิ มรณนิมิตฺเตสุ  
อุปฺปนฺเนสุ  สมฺปตฺตึ ปหาย จวิสฺสามาติ  ปริเทวมานา  เทวตา  สกฺโก   
เทวานมินฺโท  มา  ปริเทวิตฺถ  อภิชชฺนธมฺมา  นาม  สงฺขารา นตฺถี ติ   
โอวทิตฺวา ตตฺถ ปเวสาเปติ ฯ ตาส อ ฺาหิ เทวตาหิ  พาหาสุ  คเหตฺวา   
ปเวสิตานป  ตสฺส  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวาว มรณโสโก วูปสมติ  ปติปาโมชฺชเมว  
อุปฺปชฺชติ ฯ อถ  ตสฺม ึกีฬมานาเอว อุณฺหสนฺตตฺโต หิมปณฺโฑ  วิย วิลียนฺติ   
วาตาปหตทีปสิขา วิย ปวิชฺฌายนฺตีติ ฯ เอว ยงฺกิ ฺจิ อนฺโต ปวิฏ  นนฺทยติ   
โตเสติเยวาติ นนฺทน  ตสฺมึ นนฺทเน ฯ อจฺฉราสงฺฆปริวุตาติ อจฺฉราติ  
เทวธีตาน นามม  ตาส สมเูหน ปริวุตา ฯ ทิพฺเพหีติ เทวโลเก นิพฺพตฺเตหิ ฯ  
ป ฺจหิ กามคุเณหีติ มนาปปยรูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพสงฺขาเตหิ  ป ฺจหิ   
กามพนฺธเนหิ  กามโกฏาเสหิ  วา  ฯ  สมปฺปตาติ  อุเปตา  ฯ  อิตร   
ตสฺเสว เววจน ฯ ปริจาริยมานาติ รมยมานา  เตสุ เตสุ วา  รูปาทีสุ  
อินฺทฺริยานิ ส ฺจารยมานา ฯ ตาย เวลายนฺติ ตสฺมึ ปริจารณกาเล ฯ  
โส ปนสฺส เทวปุตฺตสฺส อธุนาภินิพฺพตฺตกาโล เวทิตพฺโพ ฯ  
ตสฺส หิ ปฏิสนฺธิกฺขเณเยว รตฺตสุวณฺณกฺขนฺโธ  วิย  วิโรจยมาโน   
ติคาวุตปฺมาโณ อตฺตภาโว นิพฺพตฺติ ฯ โส ทิพฺพวตฺถนิวตฺโถ   
ทิพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  ทิพฺพมาลาวิเลปนธโร  ทพฺิเพหิ  จนฺทน-  
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จุณฺเณหิ สมวิกิริยมาโน (๑) ทิพฺเพหิ ป ฺจหิ กามคุเณหิ โอผุโต นิผุโต   
ปริโยนทฺโธ  โลภาภิภูโต หุตฺวา โลภนิสฺสรณ นิพฺพาน อปสฺสนฺโต อาสภึ วาจ  
ภาสนฺโต วิย มหาสทฺเทน  น เต สุข ปชานนฺตีติ อิม คาถ ภาสมาโน  
นนฺทนวเน วิจริ ฯ เตน วุตฺต  ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสีติ ฯ 
เย  น  ปสฺสนฺติ  นนฺทนนฺติ  เย  ตตฺร  ป ฺจกามคุณานุภวนวเสน  
นนฺทนวน  น  ปสฺสนฺติ ฯ  นรเทวานนฺติ  เทวนราน  เทวปุริสานนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ติทสานนฺติติกฺขตฺตุ ทสนฺน ฯ ยสสฺสินนฺติ ปริวารสงฺขาเตน ยเสน สมฺปนฺนาน ฯ 
อ ฺตรา  เทวตาติ  เอกา  อริยสาวิกา  เทวตา ฯ  ปจฺจภาสีติ  อย 
พาลเทวตา อิม สมฺปตฺตึ นิจฺจ อจล ม ฺติ  นาสฺสา เฉทนเภทนวิทฺธสนธมฺมต  
ชานาตีติ  อธิปฺปาย วิวฏเฏตฺวา ทสฺเสนฺตี  น ตฺว พาเลติ อิมาย คาถาย  
ปฏิอภาสิ ฯ ยถา อรหต วโจติ ยถา อรหนฺตาน วจน  ตถา ตฺว น ชานาสีติ ฯ เอว 
ตสฺสาธิปฺปาย ปฏิกฺขิปตฺวา อิทานิ อรหนฺตาน วจน ทสฺเสนฺตี อนิจฺจาติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  อนิจฺจา  วต  สงฺขาราติ  สพฺเพ  เตภูมิกสงฺขารา  หุตฺวา อภาวฏเน 
อนิจฺจา ฯ อุปฺปาทวยธมฺมิโนติ อุปฺปาทวยสภาวา ฯ อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺตีติ อิท  
ปุริมสฺส เววจน ฯ ยสฺมา วา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ  ตสฺมา อุปฺปาทวยธมฺมิโนติ ฯ   
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อุปฺปาทวยคฺคหเณน เจตฺถ ตทนฺตรา เวมชฺฌฏ  าน คหิตเมว โหติ ฯ เตส วูปสโม 
สุโขติ เตส สงฺขาราน วูปสมสงฺขาต นิพฺพานเมว สุข ฯ อิท อรหต วโจติ ฯ  
                                                ปม  ฯ 
        ทุติเย นนฺทตีติ ตุสฺสติ อตฺตมโน โหติ ฯ ปุตฺติมาติ พหุปุตฺตา ฯ   
ตสฺส  หิ  เอกจฺเจ  ปุตฺตา  กสิกมฺม  กตฺวา  ธ ฺสฺส  โกฏเ  ปูเรนฺติ 
เอกจฺเจ วาณิชฺช กตฺวา หิร ฺสุวณฺณ อาหรนฺติ  เอกจฺเจ ราชาน อุปฏหิตฺวา  
ยานวาหนคามนิคมาทีนิ  ลภนฺติ ฯ  อถ เตส อานุภาวสมฺภูต  สิรึ อนุภวมานา  
มาตา วา ปตา วา นนฺทติ ฯ ฉณทิวสาทีสุ วา มณฺฑิตปสาทิเต  ปุตฺเต สมฺปตฺตึ  
อนุภวมาเน  ทิสฺวา นนฺทติ อิติ สนฺธาย นนฺทติ ปุตฺติมาติ  อาห ฯ โคหิ  
ตเถวาติ ยถา ปุตฺติมา ปุตฺเตหิ  ตถา โคมิโกป  สมฺปณฺุณ  โคมณฺฑล ทสิฺวา  
คาโว  นิสฺสาย  ป ฺจโครสสมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน โคหิ นนฺทติ ฯ อุปธี หิ นรสฺส  
นนฺทนาติ  เอตฺถ  อุปธีติ  จตฺตาโร  อุปธี  กามูปธิ  ขนฺธูปธิ  กิเลสปูธิ  
อภิสงฺขารูปธีติ ฯ กามาป หิ  ย ป ฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส 
อย กามาน อสฺสาโทติ  เอว วุตฺตสฺส สุขสฺส อธิฏานภาวโต  อุปธิยติ เอตฺถ  
สุขนฺติ  อิมินา วจนฏเน อุปธีติ วุจฺจติ ฯ ขนฺธาป ขนฺธมูลกสฺส   
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ทุกฺขสฺส อธิฏานภาวโต  กิเลสาป  อปายทุกฺขสฺส  อธิฏานภาวโต  อภิสงฺขาราป 
ภวทุกฺขสฺสอธิฏานภาวโตติ ฯ  อิธ  ปน  กามูปธิ อธิปฺเปโต ฯ ป ฺจ หิ กามคุณา  
เตภูมิกาทิปาสาทอุฬารสยนวตฺถาลงฺการนาฏกปริวาราทิวเสน  ปจฺจุปฏ ิตา 
ปติโสมนสฺส อุปสหรมานา นร นนฺทยนฺติ ฯ ตสฺมา ยถา ปุตฺตา จ คาโว จ  เอว  
อิเมป อุปธี  หิ นรสฺส นนทฺนาติ  เวทิตพฺพา ฯ น หิ โส นนฺทติ โย นิรูปธีติ โย  
นิรูปธิ  กามคุณสมฺปตฺติรหิโต ทลิทฺโท ทุลลฺภฆาสจฺฉาทโน  น หิ โส นนทฺติ ฯ  
เอวรูโป มนสฺุสเปโต จ มนุสฺสเนรยิโก จ กึ นนฺทิสสฺติ ภควาติ อาห ฯ  
อิท สุตฺวา สตฺถา จินฺเตสิ  อย  เทวตา  โสกวตฺถุเมว  นนฺทนาวตฺถุ  กโรติ   
โสกวตฺถุภาวมสฺสา ทีปสฺสามีติ ผเลน ผล ปาเตนฺโต วิย ตาเยว อุปมาย  ตสฺสา  
วาท ภินฺทนฺโต ตเมว คาถ ปริวตฺเตตฺวา โสจตติี อาห ฯ ตตฺถ โสจติ ปุตฺเตหีติ  
วิเทสคมนาทิวเสน  ปุตฺเตสุ  นฏเสุป  นสฺสนฺเตสุป  อิทานิ  นสฺสิสฺสนฺตีต  
นาสสงฺกีป โสจติ  ตถา มเตสุป มรนฺเตสุป โจราทิราชปุริเสหิ  คหิเตสุ วา  
ปจฺจตฺถิกาน หตฺถ อุปคเตสุ วา มรณสงฺกีป หุตฺวา โสจติ  รุกฺขปพฺพตาทีหิ  
ปติตฺวา  หตฺถปาทาทีน เภทวเสน ภินฺเนสุป ภิชฺชนเฺตสุป เภทสงฺกีป หุตฺวา  
โสจติ ฯ ยถา จ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา  โคมิโกป  ตเถว นวหากาเรหิ โคหิ โสจติ ฯ  
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อุปธี หิ นรสฺส โสจนาติ ยถา จ ปุตฺตคาโว  เอว ป ฺจ กามคุณูปธีป  
        ตสฺส เจ กามยมานสฺส        ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน  
        เต กามา ปริหายนฺติ        สลลฺวิทฺโธว รุปฺปตีติ  
วุตฺตนเยน  นร โสเจนฺติ ฯ ตสฺมา นรสฺส โสจนา โสกวตฺถุกเมวาติ เวทิตพฺพา ฯ 
น หิ โส โสจติ  โย นิรูปธติี ยสฺส ปน จตุพฺพิธาเปเต อุปธิโย นตฺถ ิ โส  
นิรูปธีติ  มหาขีณาสโว  ก ึ โสจิสฺสติ  น  โสจติ  เทวเตติ  ฯ  
                                                ทุติย  ฯ 
        ตติเย นตฺถิ ปุตฺตสม เปมนฺติ วิรูเปป  หิ อตฺตโน ปุตฺเต   
สุวณฺณพิมฺพก วิย ม ฺนฺติ  มาลาคุเฬ วิย สีสาทีสุ กตฺวา ปริหรมานา เตหิ  
โอหานิตาป โอปติหิตาป คนฺธวิเลปน ปฏิจฺฉนฺตา วิย โสมนสฺส อาปชฺชนฺติ ฯ  
เตนาห  นตฺถิ ปุตฺตสม เปมนฺติ ฯ ปุตฺตเปเมน สม เปม นาม นตฺถีติ วุตฺต  
โหติ ฯ  โคสมิก  ธนนฺติ โคหิ สม โคธนสม โคธนสทิส อ ฺ ธน นาม  
นตฺถิ  ภควาติ  อาห ฯ สุรยิสมา อาภาติ สุริยาภาย สมา อ ฺา อาภา นาม  
นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ  สมุททฺปรมาติ  เย  เกจิ  อ ฺเ สรา นาม  สพฺเพ เต 
สมุทฺทปรมา  สมุทฺโท  เตส  อุตฺตโม  สมุทฺทสทิส  อ ฺ  อุทกนิทาน   
นาม  นตฺถิ   
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ภควาติ ฯ  ยสฺมา  ปน อตฺตเปเมน สม เปม นาม นตฺถิ ฯ มาตาปตาทโย  ห ิ
ฉทฺเฑตฺวาป ปุตฺตธีตาทโย  จ  ฉฑฺเฑตฺวา อาวาเสตฺวาป  สตฺตา อตฺตานเมว 
โปเสนฺติ ฯ  ธ ฺเน  จ  สม  ธน  นาม  นตฺถ ิฯ ยทา หิ สตฺตา ทุพฺภิกฺขา  
โหนฺติ  ตถารูเป หิ กาเล  หิร ฺสุวณฺณาทีนิป โคมหิสาทีนิป ธ ฺคฺคหนตฺถ  
ธ ฺสามิกานเมว สนฺติก คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ป ฺาย จ สมา อาภา นาม นตฺถิ ฯ 
สุริยาทโยป  เอกเทสเยว โอภาเสนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺนเมว จ ตม วิโนเทนฺติ ฯ ป ฺา  
ปน  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  เอกปฺปโชต กาตุ สกฺโกติ  อตีตสาทิปฏิจฺฉาทก ฺจ  
ตม วิธมติ ฯ เมฆวุฏ ิยา จ สโม สโร นาม นตฺถิ ฯ นที วาป โหตุ ตฬากาทีนิ  
วา  วุฏ ิสโม สโร นาม นตฺถิ ฯ เมฆวุฏ ิยา หิ ปจฺฉินฺนาย มหาสมุทฺเท  
องฺคุลิปพฺพเตมนมตฺตป  อุทก  น  โหติ  วุฏ ิยา  ปน  ปวตฺตมานาย  ยาว  
อาภสฺสรภวนาป เอโกทก โหติ ฯ ตสฺมา ภควา เทวตาย ปฏิคาถ วทนฺโต  
นตฺถิ อตฺตสม  เปมนฺติอาทิมาห ฯ   
                                                ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ  ขตฺติโย  ทิปทนฺติ  ทิปทาน  ราชา เสฏโ ฯ  โกมารติี 
กุมาริกาเล  คหิตา ฯ  อย เสสภริยาน เสฏาติ วทติ ฯ ปุพฺพโชติ ปม ชาโต  
กาโณ วาป โหตุ  กุณิอาทีน  วา  อ ฺตโร    
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โย ปม ชาโต  อยเมว ปตฺุโต อิมิสฺสา เทวตาย วาเท เสฏโ นาม โหติ ฯ  
ยสฺมา ปน ทวิฺปทาทีน พุทฺธาทโย  เสฏา  ตสฺมา  ภควา  ปฏิคาถ  อาห ฯ   
ตตฺถ กิ ฺจาป ภควา สพฺเพสเยว อปทาทิเภทาน  สตฺตาน  เสฏโ   
อุปฺปชฺชมาโน  ปเนส  สพฺพสตฺตเสฏโ  ทฺวิปเทสุเยว  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  
สมฺพุทฺโธ ทปิท เสฏโติ อาห ฯ ทฺวิปเทสุ  อุปฺปนนฺสฺส จสฺส สพฺพตฺถ   
เสฏภาโว  อปฺปฏิหโตว โหติ ฯ อาชานีโยติ หตฺถี  วา  โหตุ  อสฺสาทีสุ   
วา  อ ฺตโร  โย การณ ชานาติ  อย อาชานีโยว  จตุปฺปทาน  เสฏโติ   
อตฺโถ ฯ  กฏูกณฺณร ฺโ  คุฬวณฺณอสฺโส  วิย ฯ ราชา กิร ปาจีนทฺวาเรน  
นิกฺขมิตฺวา เจติยปพฺพต คมิสฺสามีติ กลมฺพนทีตีร  สมฺปตฺโต 
อสฺโส ตีเร ตฺวา อุทก โอตริตุ น อิจฺฉติ  ราชา อสฺสาจริย อามนฺเตตฺวา  
 อโห  วต  ตยา อสฺโส สสุิกฺขาปโต  อุทก โอตริตุ น อิจฺฉตีติ อาห ฯ  
อาจริโย  สุสกิฺขาปโต เทว อสฺโส  เอตสฺส หิ จิตฺต  สจาห อุทก โอตริสฺสามิ 
วาล เตมิสฺสติ  วาเลตินฺเต ร ฺโ องฺเค อุทก ปาเตยฺยาติ  เอว ตุมฺหาก  
สรีเร  อุทกปาตนภเยน  น โอตรติ  วาล คณฺหาเปถาติ อาห ฯ ราชา ตถา  
กาเรสิ ฯ อสฺโส เวเคน โอตริตฺวา ปาร คโต ฯ สุสฺสสูาติ สุสฺสูสมานา ฯ  
กุมาริกาเล  วาป  คหิตา โหตุ ปจฺฉา วา  สุรูปา วา วิรูปา วา  ยา สามิก  
สุสฺสูสติ  ปรจิรติ  โตเสติ    
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สา ภริยาน เสฏา ฯ อสฺสโวติ อสุณมาโน ฯ  เชฏโ วา หิ  โหตุ   
กนิฏโ วา  โย มาตาปตูน วจน สุณาติ  สมฺปฏิจฺฉติ  โอวาทปฏิกาโร  
โหติ  อย ปุตฺตาน เสฏโ  อ ฺเหิ สนฺธิจฺเฉทกาทิโจเรหิ ปุตฺเตหิ โก  
อตฺโถ  เทวเตติ ฯ   
                                                จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจเม  ิเต มชฺฌนฺติเกติ   ิตมชฺฌนฺติเก ฯ สนนฺิสินฺเนสูติ   
ยถาผาสุกฏาน อุปคนฺตฺวา สนฺนิสินฺเนสุ วิสมมาเนสุ ฯ  ิตมชฺฌนฺติกาโล นาเมส  
สพฺพสตฺตาน  อิริยาปถทพฺุพลฺยกาโล ฯ  อิธ  ปน  ปกฺขีนเยว  วเสน  ทสฺสิโต ฯ  
สณเตวาติ สณติ วิย มหาวิรว วิย มุ ฺจติ ฯ สณมานเมว เจตฺถ  สณเตวาติ  
วุตฺต ฯ ตปฺปฏิภาค นาเมต ฯ นิทาฆสมยสฺมิ ฺหิ  ิตมชฺฌนฺติกกาเล จตุปฺปทคเณสุ  
เจว  ปกฺขีคเณสุ  จ  สนฺนสิินฺเนสุ  วาตปูริตาน  สุสริรุกฺขาน ฺเจว  
ฉิทฺทเวฬุปพฺพาน ฺจ  ขนฺเธน ธนฺธ สาขาย สาข ฆสนฺตาน  ปาทปาน ฺจ  
อร ฺมชฺเฌ มหาสทฺโท อุปฺปชฺชติ ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ต ภย ปฏิภาติ มนฺติ ต  
เอวรูเป กาเล มหาอร ฺสฺส สณมาน มยฺห ภย หุตฺวา อุปฏาติ ฯ ทนฺธป ฺา กิเรสา  
เทวตา  ตสฺมึ ขเณ อตฺตโน นิสชชฺผาสุก กถาผาสุก ทติุยก อลภนฺตี เอวมาห ฯ  
ยสฺมา ปน ตาทิเส กาเล ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตสฺส วิวิตฺเต อร ฺายตเน กมฺมฏาน  
คเหตฺวา นิสินฺนสฺส ภิกฺขุโน อนปฺปก   
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สุข อุปฺปชฺชติ  ย สนฺธาย วุตฺต  
                        สุ ฺาคาร ปวิฏสฺส        สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน  
                        อมานุสี รตี โหติ                สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโตติ  จ  
                        ปุรโต ปจฺฉโต วาป                อปโร เจ น วิชฺชติ  
                        อตีว ผาสุ ภวติ                เอกสฺส วสโต วเนติ  จ ฯ  
        ตสฺมา ภควา ทุติยคาถมาห ฯ ตตฺถ สา รติ ปฏภิาติ มนฺติ ยา เอวรูเป กาเล  
เอเกกสฺส  นิสชฺชา นาม  สา รติ มยฺห อุปฏาตีติ อตฺโถ ฯ เสส ตาทิสเมวาติ ฯ  
                                                ป ฺจม  ฯ 
        ฉฏเ นทิฺทาติ  อภิชานามห อคฺคิเวสฺสน คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส  
ฯเปฯ  นิทฺท  โอกฺกมิตฺวาติ  เอวรูปาย อพฺยากตนิทฺทาย ปุพฺพภาคาปรภาเคสุ  
เสขปุถุชฺชนาน  สสงฺขาริกอกุสลจิตฺเต  อุปฺปนฺน  ถีนมิทฺธ ฯ  ตนฺทีติ  
อติจฺฉาตาติสีตาทิกาเลสุ  อุปฺปนฺน อาคนฺตุก อาลสฺย ฯ วุตฺตมฺป เจต  ตตฺถ  
กตมา ตนฺที ยา ตนฺที ตนฺทิยนา ตนฺทิยนกตา  อาลสฺย อาลสฺยายนา อาลสฺยายิตตฺต 
อย วุจฺจติ ตนฺทีติ ฯ  วิชิมฺหิตาติ กายวิชิมฺหนา ฯ  อรตีติ กุสลปกฺเขสุ อุกฺกณฺ ิกา ฯ  
ภตฺตสมฺมโทติ ภตฺตมุจฺฉา ภตฺตกิลมโถ ฯ วิตฺถาโร ปเนเตส  ตตฺถ กตมา  
วิชิมฺหิกา  ยา กายสฺส ชมภฺนา วิชิมฺหนาติอาทินา นเยน อภิธมฺเม อาคโตว ฯ  
เอเตนาติ  เอเตน  นิทฺทาทินา  อุปกฺกิเลเสน  อุปกฺกลิิฏโ   
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นิวาริตปาตุภาโว ฯ นปฺปกาสตีติ  น  โชตติ  น  ปาตุภวตีติ อตฺโถ ฯ  
อริยมคฺโคติ โลกุตฺตรมคฺโค ฯ อิธาติ อิมสฺมึ โลเก ฯ ปาณินนฺติ สตฺตาน ฯ  
วิริเยนาติ มคฺคสหชาตวิริเยน ฯ น ปณาเมตฺวาติ เอต กิเลสชาต นีหริตฺวา ฯ  
อริยมคฺโคติ โลกิยโลกุตฺตรมคฺโค  ฯ  อิติ  มคฺเคเนว อุปกฺกิเลเส นีหริตฺวา   
มคฺคสฺส  วิสุทฺธิ  วุตฺตาติ  ฯ  
                                                ฉฏ  ฯ 
        สตฺตเม ทุตฺติติกฺขนฺติ ทุกฺขม ทุอธิวาสน ฯ  อพฺยตฺเตนาติ พาเลน ฯ  
สาม ฺนฺติ  สมณธมฺโม ฯ อิมินา เทวตา อิท ทสฺเสติ  ย ปณฺฑิตา กุลปุตฺตา  
ทสป วสฺสานิ วีสติมฺป  สฏ ิมฺหิ  วสฺสานิ ทนฺเต อภิทนฺตมาทายป  ชิวฺหาย  
ตาลล อาหจฺจป เจตสา จิตฺต อภินิคฺคณฺหิตฺวาป เอกาสน เอกภตฺต ปฏิเสวมานา  
อาปาณโกฏิก  พฺรหฺมจรยิ จรนฺตา สาม ฺ กโรนฺติ ฯ ต ภควา พาโล อพฺยตฺโต  
กาตุ น สกฺโกตีติ ฯ พหู หิ ตตฺถ สมฺพาธาติ ตสฺมึ สาม ฺสงฺขาเต อริยมคฺเค  
พหู สมฺพาธา มคฺคาธิคมาย ปฏิปนฺนสสฺ ปุพฺพภาเค พหู ปริสฺสยาติ ทสฺเสติ ฯ 
จิตฺต  เจ  น  นิวารเยติ  ยทิ  อโยนโิส อุปฺปนฺน  จิตฺต  น  นิวาเรยยฺ 
กติ อหานิ สาม ฺ จเรยฺย  เอกทิวสป น จเรยฺย ฯ จิตฺตวสิโก หิ สมณธมฺม  
กาตุ น สกฺโกติ ฯ ปเท ปเทติ อารมฺมเณ อารมฺมเณ ฯ อารมฺมณมฺหิ อิธ ปทนติฺ 
อธิปฺเปต ฯ  ยสฺมึ ยสฺมึ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 50 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  50 
 
หิ อารมฺมเณ กิเลโส อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ ตตฺถ พาโล วิสทีติ นาม ฯ อิริยาปถปทป  
วฏฏติ ฯ คมนาทีสุ หิ ยตฺถ ยตฺถ กิเลโส อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ ตตฺเถว วิสีทติ นาม ฯ  
สงฺกปฺปานนฺติ กามสงฺกปฺปาทีน ฯ กุมโฺมวาติ  กจฺฉโป  วิย ฯ  องฺคานีติ   
คีวป ฺจมานิ องฺคานิ ฯ สโมทหนฺติ  สโมทหนฺโต  สโมทหิตฺวา วา ฯ 
มโนวิตกฺเกติ มนมฺหิ อุปฺปนฺนวิตกฺเก ฯ เอตฺตาวตา  อิท  ทสฺเสติ  ยถา  
กุมฺโม โสณฺฑิป ฺจมานิ องฺคานิ สเก กปาเล สโมทหนฺโต  สิงฺคาลสฺส  
โอตาร น เทติ  สโมทเหตฺวาปสฺส  อปฺปสยฺหต อาปชฺชติ  เอวเมว  
ภิกฺขุ  มนมฺห ิอุปฺปนฺนวิตกฺเก สเก อารมฺมณกปาเล สโมทห มารสฺส โอตาร น  
เทติ  สโมทเหตฺวาปสฺส อปฺปสยฺหต อาปชฺชตีติ ฯ อนิสฺสิโตติ  
ตณฺหาทิฏ ินิสฺสเยหิ  อนิสฺสิโต  หุตฺวา ฯ  อเหมาโนติ   
อวิหึสมาโน ฯ  ปรินิพฺพุโตติ  กิเลสปรนิิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต ฯ  
นูปวเทยฺย ก ฺจีติ อ ฺ ก ฺจิ  ปคฺคล อวจารวิปตฺติอาทีสุ ยาย   
กายจิ มงฺกุกตฺตุกาโม  หุตฺวา  น  วเทยุ  กาเลน วกขฺามิ โน อกาเลนา  
ติอาทโย  ปน  ป ฺจ  ธมฺเม  อชฺฌตฺต  อุปฏเปตฺวา   
อุลฺลุมฺปนสภาวสณฺ ิเตน  จิตฺเตน การุ ฺต ปฏิจฺจ วเทยฺยาติ ฯ   
                                                สตตม  ฯ 
        อฏเม  หิรีนิเสโธติ  หิริยา อกุสลธมฺเม นิเสเธตีติ หิรินิเสโธ ฯ  
โกจิ โลกสฺม ึวิชฺชตีติ โกจิ เอวรูโป วิชชฺตีติ   
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ปุจฺฉติ ฯ โย นินฺท อปโพเธตีติ  โย ครห อปหรนฺโต พุชฺฌติ ฯ อสฺโส  
ภโทฺรกสามิวาติ ยถา ภโทฺร อสฺสาชานีโย  กส  อปหรนฺโต  พุชฺฌติ   
ปโฏทจฺฉาย ทิสฺวา สวิชฺฌนฺโต วิย กสาย อตฺตนิ  ปาต  น  เทติ   
เอวเมว โย ภิกฺขุ ภูตสฺส อกฺโกสวตฺถุโน  อตฺตนิ นปิาต  อททนฺโต   
นินฺท  อปโพเธติ  อปหรนฺโต  พุชฌฺติ  เอวรูโป  โกจิ  ขีณาสโว 
วิชฺชตีติ  ปุจฺฉติ ฯ อภูตกฺโกเสน ปน ปริมุตฺโต นาม นตฺถิ ฯ ตนุยาติ ตนุกา 
หิริยา  อกุสเล  ธมฺเม นิเสเธตฺวา จรนฺตา ขีณาสวา นาม อปฺปกาติ อตฺโถ ฯ 
สทา  สตาติ นิจฺจกาล สติเวปุลฺเลน สมนฺนาคตา ฯ อนฺต ทุกฺขสฺส ปปฺปุยฺยาติ  
วฏฏทุกฺขสฺส โกฏิอนฺตภูต นิพฺพาน ปาปุณิตฺวา ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                                        อฏม  ฯ 
        นวเม  กจฺจิ  เต  กุฏกิาติ  อย  เทวตา  ทส  มาเส อนฺโตวสนฏเน  
มาตร กุฏิก กตฺวา  ยถา สกณุา ทิวส โคจรปสุตา รตฺตึ  กุลาวเก  อลฺลียนฺติ   
เอวเมว  สตฺตา ตตฺถ ตตฺถ คนฺตฺวาป มาตุคามสฺส  สนฺติก  อาคจฺฉนฺติ   
อาลยวเสน ภริย กลุาวก กตฺวา ฯ กุลปเวณิสนฺตานกฏเน  ปุตฺเต   
สนฺตานเก  กตฺวา  ตณฺห พนฺธน กตฺวา  คาถาพนฺธเนน อิเม ปเ ฺห 
สโมธาเนตฺวา  ภควนฺต ปุจฺฉิ  ฯ  ภควาปสฺสา วิสชฺเชนฺโต  
# ๑ ม.  ทสอกฺโกสวตฺถุโน  ฯ  ๒  ม.  อนฺโตวสนฏานฏเน  ฯ  
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ตคฺฆาติ  อาทิมาห ฯ ตตฺถ  ตคฺฆาติ  เอกสวจเน  นิปาโต ฯ  นตฺถีติ  ปหาย  
ปพฺพชิตตฺตา วฏฏสฺม ึวา ปน มาตุกุจฺฉิวาสสฺส ทาราภรณสฺส  ปตฺุตนิพฺพตฺติยา 
วา อภาวโต นตฺถิ ฯ เทวตา  มยา  สนฺนาห  พนฺธิตฺวา คุฬฺหป ฺหา ปุจฺฉิตา   
อย ฺจ สมโณ  ปุจฺฉิตมตฺเตเยว วิสชฺเชสิ  ชาน นุ โข เม อชฺฌาสย  กเถสิ   
อุทาหุ อชาน  ย วา ต วา มุขารุฬฺห กเถสีติ จินฺเตตฺวา ปุน กินฺตาหนฺติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ กินฺตาหนฺติ กินฺเต อห ฯ อถสสฺ  ภควา อาจิกฺขนฺโต มาตรนฺติอาทิมาห ฯ  
สาหุ เตติ  คาถาย อนุโมทิตฺวา  สมฺปหสิตฺวา ภควนฺต คนฺธมาเลหิ  ปูเชตฺวา  
อตฺตโน เทวฏานเมว  คตาติ ฯ   
                                                นวม  ฯ 
        ทสเม  ตโปทาราเมติ  ตโปทสฺส  ตตฺโตทกสฺส  รหทสฺส วเสน  
เอว  ลทฺธนาเม  อาราเม ฯ  เวภารปพฺพตสฺส  กิร  เหฏา  ภุมฺมฏกนาคาน  
ป ฺจโยชนสติก นาคภวน  เทวโลกสทิส มณิมเยน  ตเลน อารามุยฺยาเนหิ จ  
สมนฺนาคต ฯ  ตตฺถ  นาคาน  กีฬนฏาเน  มหาอุทกรหโท  ตโต ตโปทา นาม 
นที  สนฺทติ  กุถิตา  อุณฺโหทกา ฯ  กสมฺา  ปเนสา  เอทิสา  ราชคห  กริ 
ปริวาเรตฺวา มหาเปตโลโกติฏติ ฯ ตตฺถ ทฺวินฺน มหาโลหกุมฺภีนิรยาน  
อนฺตเรน  อย  ตโปทา  อาคจฺฉติ ฯ ตสฺมา   
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กุฏ ิตา สนฺทติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต 
        ยตฺถาย  ภิกฺขเว ตโปทา สนฺทติ  โส ทโห อจฺโฉทโก สาโตทโก สโีตทโก  
เสโตทโก  สปุติฏโ  รมณีโย ปหูตมจฺฉกจฺฉโป  จกฺกมตฺตานิ จ  ปทุมานิ ปปฺุผนฺติ ฯ  
อปจาย ภิกฺขเว ตโปทา ทฺวินฺน มหานิรยาน อนนฺตริกาย อาคจฺฉติ  เตนาย ตโปทา  
กุถิตา สนฺทตีติ   
        อิมสฺส ปน อารามสฺส อภิมุขฏาเน ตโต มหาอุทกรหโท ชาโต   
ตสฺส  วเสนาย วิหาโร  ตโปทาราโมติ วุจฺจติ ฯ   
        สมิทฺธีติ ตสฺส กิร เถรสฺส อตฺตภาโว สมิทฺโธ อภิรูโป ปาสาทิโก 
ตสฺมา  สมิทฺธี เตฺวว สงฺข คโต ฯ คตฺตานิ ปริสิ ฺจิตุนฺติ ปธานิกตฺเถโร เอส 
พลวปจฺจูเส อุฏาย(๑) เสนาสน อุตุ คาหาเปตฺวา(๑)  พหิ สฏ ิหตฺถมตฺเต มหาจงฺกเม  
อปราปร จงฺกมิตฺวา  เสทคหิเตหิ คตฺเตหิ ปริภุ ฺชมาน เสนาสน กิลิสฺสตีติ  
ม ฺมาโน คตฺตาน ปริสิ ฺจนตฺถ สรีรโธวนตฺถ อุปสงฺกมิ ฯ เอกจีวโร อฏาสีติ  
นิวาสน นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา จีวร หตฺเถน คเหตฺวา อฏาสิ ฯ 
คตฺตานิ สุกฺขาปยมาโนติ (๒) คตฺตานิ ปุพฺพสทิสานิ นิโรทกานิ (๓) กรุุมาโน ฯ  
อลฺลสรีเร ปารุต ฺหิ จีวร กิลิสฺสติ ทุคฺคนฺธ โหติ  น เจต วตฺต ฯ  
# ๑ ม. อุฏายาสนา สรีร อุตุ คาหาเปตฺวา  ๒  ม.  ปุพฺพาปยมาโนติ 
# ๓ ม. โวทกานิ  ฯ  
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เถโร ปน วตฺตสมฺปนฺโน  ตสฺมา วตฺเต  ิโตว นฺหายิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา อฏาสิ ฯ  
ตตฺถ อิท นฺหานวตฺต  อุทกติฏ คนฺตฺวา ยตฺถ(๑) วา ตตฺถ  วา จีวรานิ นิกฺขิปตฺวา  
เวเคน  ิตเกเนว น โอตรติพฺพ  สพฺพทิสาว (๒) โอโลเกตฺวา วิวิตฺตภาว ตฺวา 
ขาณุคุมฺพลตาทีนิ  ววตฺถเปตฺวา ติกฺขตฺตุ  อุกฺกาสิตฺวา  อวกุชฺชฏ ิเตน  
อุตฺตราสงฺคจีวร  อปเนตฺวา  ปสาเรตพฺพ  กายพนฺธน โมเจตฺวา จีวรปฏเเยว  
เปตพฺพ ฯ  สเจ อุทกสาฏิกา นตฺถิ  อุทกนฺเต อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา นิวาสน  
โมเจตฺวา สเจ นิสินฺนฏาน  อตฺถิ  ปสาเรตพฺพ ฯ โน เจ อตฺถิ  สหริตฺวา  
เปตพฺพ ฯ อุทก โอตรนฺเตน สณิก นาภิปฺปมาณมตฺต โอตริตฺวา วีจึ อนุฏเปนฺเตน  
สทฺท  อกโรนฺเตน นิวตฺติตฺวา อาคตทิสาภิมุเขน นิมมฺุชฺชิตพฺพ  เอว จีวร  
รกฺขิต  โหติ ฯ  อุมฺมุชชฺนฺเตนป  สทฺท  อกโรนฺเตน  สณิก อุมฺมุชฺเชตฺวา  
นฺหานปริโยสาเน อุทกนฺเต อุกฺกุฏิเกน นิสีทิตฺวา นิวาสน ปริกฺขิปตฺวา อุฏาย  
สุปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา จีวร อปารุเปตฺวาว าตพฺพนฺติ ฯ  
เถโรป ตถา นฺหายิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา วิคจฺฉมานอุทก กาย โอโลกิยมาโน  
อฏาสิ ฯ  ตสฺส  ปกติยาป  ปาสาทิกสฺส  ปจฺจูสสมเย  สมฺมา  ปริณตาหารสฺส 
 ิอุโณฺหทเกน นฺหาตสฺส อติวิย มุขวณฺโณ วิโรจิ  พนธฺนา ปมุตฺตตาลผล วิย  
ปภาสมฺปนฺโน ปุณฺณจนฺโท วิย  
#๑ ม. ย.ุ ยตฺถ กตฺถจิ  ฯ  ๒  ม.  ปน  ฯ  
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ตขณ วิกสิตปทุม วิย มุข สสฺสิริก อโหสิ  สรรีวณฺโณป วิปฺปสทีติ ฯ ตสฺมึ  
สมเย วนสณฺเฑ อธิวตฺถา ภุมฺมเทวตา ปาสาทิก  ภิกฺขุ โอโลกยมานา มน  
นิคฺคเหตุ อสกฺโกนฺตี กามูปนิตา โลภาภิภูตา (๑) หุตฺวา  เถร ปโลภิสฺสามีติ  
อตฺตภาว อุฬาเรน อลงฺกาเรน อลงฺกริตฺวา สหสฺสวฏฏิปทีป  ปชชฺลมานา   
วิย  จนฺท อุฏาปยมานา วิย สกลาราม เอโกภาส กตฺวา เถร  อุปสงฺกมิตฺวา   
อวนฺทิตฺวาว  เวหาเส   ิตา คาถ อภาสิ ฯ เตน วุตฺต  อถโข  อ ฺตรา   
เทวตา ฯเปฯ  อชฺฌภาสีติ ฯ   
        อภุตฺวาติ ป ฺจ กามคุเณ อปริภุ ฺชิตฺวา ฯ ภิกฺขสีติ ปณฺฑาย จรสิ ฯ มา  
ต กาโล อุปจฺจคาติ เอตฺถ กาโล นาม ป ฺจกามคุณปฏิเสวนกฺขโม ทหรโยพฺพนกาโล ฯ  
ชราชิณฺเณน  หิ  โอภคฺเคน  ทณฺฑปรายเนน  ปเวธมาเนน  กาสสาสาภิภูเตน 
น  สกฺกา กาเม ปริภุ ฺชิตุ  อิติ อิม กาล สนฺธาย เทวตา  มา ต กาโล  อุปจฺจคา   
ติ อาห ฯ  ตตฺถ มา อุปจฺจคาติ มา อติกฺกมิ ฯ  กาล  โวห น ชานามีติ เอตฺถ โวติ   
นิปาตมตฺต ฯ กาล  น  ชานามีติ  มรณกาล  สนฺธาย วทติ ฯ  สตฺตาน ฺหิ   
        ชีวิต พฺยาธิ กาโล จ        เทหนิกฺเขปน คติ 
        ป ฺเจเต ชีวโลกสฺมึ        อนิมิตฺตา น ชายเร ฯ 
  ตตฺถ  ชีวิต ตาว  เอตฺตกเมว  น อิโต ปรนฺติ ววตฺถานา- 
# ๑  ม.  กามปริฬาหาภิภูตา  ฯ    
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ภาวโตป อนิมิตฺต ฯ  กลลกาเลป  หิ  สตฺตา  มรนฺติ  อพฺพุท- 
เปสิฆนมาสิกทฺวิมาสเตมาสจตุมาสป ฺจมาส  ฯเปฯ  ทสมาสกาเลป   
กุจฺฉิโต นิกฺขนฺต สมเยป  ตโต  ปร วสฺสสตสฺส  อนโฺตป  พหิป   
มรนฺติเยว ฯ พฺยาธิป  อิมินาว พฺยาธินา สตฺตา  มรนฺติ  น  อ ฺเนา   
ติ  ววตฺถานาภาวโต อนิมิตฺโต ฯ จกฺขุโรเคนป หิ สตฺตา  มรนฺติ   
โสตโรคาทีน  อ ฺตเรนาป ฯ  กาโลป  อิมสฺมึเยว กาเล มริตพฺพ  น  
อ ฺสฺมินฺติ เอว ววตฺถานาภาวโต อนิมิตฺโต ฯ ปุพฺพเณฺหป หิ สตฺตา มรนฺติ   
มชฺฌนฺติกาทีน  อ ฺตรสฺมึป ฯ เทหนิกฺเขปนป  อิเธว มิยฺยมานาน  เทเหน  
ปติตพฺพ  น  อ ฺตฺถาติ  เอว  ววตฺถานาภาวโต  อนิมิตฺต ฯ  อนฺโตคาเม  
ชาตาน ฺหิ  พหิ  คาเมป  อตฺตภาโว ปตติ  พหิคาเมป ชาตาน อนฺโตคาเมป ฯ 
ตถา ถลชาน ชเล  ชลชาน ถเลติ อเนกปฺปการโต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ คติป  อิโต 
จุเตน  อิธ  นพฺิพตฺติตพฺพนฺติ  เอว  ววตฺถานาภาวโต  อนิมิตฺตา ฯ เทวโลกโต  
หิ จุตา มนุสฺเสสุป นิพฺพตฺตนฺติ  มนุสฺสโลกโต จุตา เทวโลกาทีน ยตฺถ กตฺถจิ  
นิพฺพตฺตนฺตีติ เอว ยนฺตยุตฺตโคโณ วิย คติป ฺจโก โลโก  สมฺปริวตฺตติ ฯ  
ตสฺเสว สมฺปริวตฺตโต  อิมสฺมึ นาม กาเล มรณ ภวิสฺสตีติ อิม มรณสฺส กาล   
โวห น ชานามิ ฯ ฉนฺโน  กาโล  น  ทสิฺสตีติ  อย กาโล มยฺห ปฏิจฺฉนฺโน อวิภูโต   
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น  ป ฺายติ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา อย กาโล ปฏิจฺฉนฺโน น ป ฺายติ  ตสฺมา ป ฺจ  
กามคุเณ อภุตฺวาว ภิกฺขามิ ฯ มา ม กาโล อุปจฺจคาติ เอตฺถ สมณธมฺมกรณกาล  
สนฺธาย  กาโลติ  อาห ฯ  อย ฺหิ  สมณธมฺโม  นาม ปจฺฉิเม กาเลติสฺโส  
วยสีมา  อติกฺกนฺเตน โอภคฺเคน ทณฺฑปรายเนน ปเวธมาเนน กาสสาสาภิภูเตน 
น สกฺกา กาตุ ฯ ตทา หิ น สกฺกา โหติ อิจฺฉิติจฺฉิต พุทฺธวจน วา อุคฺคณฺหิตุ 
ธุตงฺค วา ปริภุ ฺชิตุ  อร ฺวาส วา วสิตุ  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ สมาปตฺตึ วา  
สมาปชฺชิตุ  ปทภาณสรภ ฺธมฺมกถาอนุโมทนาทีนิ  วา  กาตุ  ตรุณโยพฺพนกาเล 
ปเนต  สพฺพ  สกฺกา กาตุนฺติ อย สมณธมฺมกรณกาโล มา ม อุปจฺจคา  ยาว 
ม นาติกฺกมติ  ตาว กาเม อภุตฺวาว สมณธมฺม กโรมีติ อาห ฯ  
        ปวิย  ปติฏหิตฺวาติ  สา กิร เทวตา  อย ภิกฺขุสมณธมฺมกรณสฺส กาล  
นาม กเถติ  อกาล นาม กเถติ  สเหตุก กเถติ สานิสสนฺติ เอตฺตาวตา  จ 
เถเร ลชฺช ปจฺจุปฏเปตฺวา มหาพฺรหฺม วิย อคฺคิกฺขนฺธ วิย จ น ม ฺมานา  
คารวชาตา อากาสา โอรุยฺห ปวิย อฏาสิ  ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ กิ ฺจาป ปวิย  
 ิตา  เยน ปนตฺเถน อาคตา  ปุนป ตเมว คเหตฺวา ทหโร ตฺวนฺติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  สุสูติ  ตรุโณ ฯ  กาฬเกโสติ  สฏุ ุ  กาฬเกโส ฯ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 58 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  58 
 
ภเทฺรนาติ ภทฺทเกน ฯ เอกจฺโจ  หิ ทหโรป สมาโน กาโณ วา โหติ กุณิอาทีน   
วา อ ฺตโร  โส  ภเทฺรน  โยพฺพเนน  สมนฺนาคโต นาม น โหติ ฯ  โย ปน  
อภิรูโป โหติ  ทสฺสนีโย  ปาสาทิโก สพฺพสมฺปตฺติสมฺปนฺโน  ย  ยเทว  
อลงฺการปริหาร อิจฺฉติ  เตน  เตน  อลงฺกโต เทวปุตฺโต  วิย  จรติ  อย  ภเทฺรน  
โยพฺพเนน สมนฺนาคโต นาม โหติ ฯ เถโร จ อุตฺตมรปูสมฺปนฺโน  เตน น เอวมาห ฯ  
        อนิกฺกฬีิตาวี กาเมสูติ กาเมสุ อกีฬิตกีโฬ อภุตฺตาวี  อกตกามกาโรติ   
อตฺโถ ฯ  มา  สนฺทิฏ ิก  หิตฺวาติ เยภุยฺเยน หิ ตา อทิฏสจฺจา อวีตราคา  
อปรจิตฺตวิทูนิโย เทวตา ภิกฺขู ทสป วสฺสานิ วีสติป ฯเปฯ สฏ ีป วสฺสานิ  
ปริสุทฺธ  อขณฺฑ  พฺรหฺมจริย จรมาเน ทิสฺวา  อิเม ภิกฺขู มานุสเก ป ฺจ  
กามคุเณ  ปหาย  ทิพเพ  กาเม  ปตฺถยนฺตา  สมณธมฺม  กโรนฺตีติ  ส ฺ 
อุปฺปาเทนฺติ  อยป ตเถว อุปฺปาเทสิ ฯ ตสฺมา มานุสเก กาเม สนฺทฏิ ิเก   
ทิพฺเพ  จ  กาลิเก กตฺวา เอวมาห ฯ  น  ขฺวาห อาวุโสติ อาวุโส อห  
สนฺทิฏ ิเก กาเม หิตฺวา น กาลิเก  กาเม  อนุธาวามิ  น  ปตฺเถมิ  น  ปเหมิ ฯ   
กาลิก ฺจ  ขฺวาห  อาวุโสติ  อห โข อาวุโส กาลิก กาม หิตฺวา สนฺทิฏ ิก  
โลกุตฺตรธมฺม อนุธาวามิ ฯ อิติ  เถโร จิตฺตานนฺตร อลทฺธพฺพตาย   
ทิพฺเพป  มานุสเกป  ป ฺจ  กาเม   
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กาลิกาติ  อกาสิ  จิตฺตานนฺตร ลทฺธพฺพตาย โลกุตฺตรธมฺม สนทฺิฏ ิกนฺติ ฯ  
ป ฺจสุ กามคุเณสุ สโมหิเตสุป สมฺปนฺนกามสฺสาป กามิโน จิตฺตานนฺตร  
อิจฺฉิติจฺฉิตารมฺมณานุภวน  น สมฺปชชฺติ ฯ จกฺขุทฺวาเร อิฏารมฺมณ   
อนุภวิตุกาเมน หิ จิตฺตการโปฏการรปูการาทโย ปกฺโกสาเปตฺวา  อิท   
นาม สชฺเชถาติ วตฺตพฺพ โหติ  เอตฺถนตฺเร  อเนกโกฏิสตสหสฺสานิ   
จิตฺตานิ อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฌฺนฺติ ฯ อถ ปจฺฉา ต อารมฺมณ  สมฺปาปุณาติ ฯ  
เสสทฺวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ โสตาปตฺติมคฺคานนฺตร ปน โสตา 
ปตฺติผลเมว อุปฺปชฺชติ  อนฺตรา  อ ฺสฺส จิตฺตสฺส วาโร นตฺถิ ฯ  
เสสผเลสุป  เอเสว  นโยติ  ฯ  โส  ตเมวตฺถ คเหตฺวา กาลิกา หิ   
อาวุโสติอาทิมาห ฯ ตตฺถ กาลิกาติ  วุตฺตนเยน  สโมหิตสมฺปตฺตินาป   
กาลนฺตเร  ปตฺตพฺพา ฯ  พหุทุกฺขาติ  ป ฺจ  กามคุเณ นิสฺสาย  
ปวตฺตทุกฺขสฺส  พหุตาย พหุทุกฺขา ฯ ตวตฺถุกสฺเสว อุปายาสสฺส  
พหุตาย  พหูปายาสา ฯ  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโยติ  ป ฺจ  กามคุเณ  นิสฺสาย 
ลทฺธพฺพสุขโต  อาทีนโว ภิยฺโย  ทกฺุขเมว พหุตรนฺติ อตฺโถ ฯ สนฺทิฏ ิโก อย  
ธมฺโมติ  อย โลกุตฺตรธมฺโม เยน เยน อธิคโต โหติ  เตน เตน ปรสทฺธาย  
คนฺตพฺพต  หิตฺวา  ปจฺจเวกฺขณาเณน  สย  ทฏพฺโพติ  สนฺทิฏ ิโก ฯ อตฺตโน   
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ผลทาน  สนธฺาย  นาสฺส กาโลติ อกาโล  อกาโลเยว อกาลิโก ฯ โย เอตฺถ  
อริยมคฺคธมฺโม  โส  อตฺตโน  ปวตฺติสมนนฺตรเมว  ผล เทตีติ อตฺโถ ฯ  เอหิ 
ปสฺส อิม ธมมฺนฺติ เอว ปวตฺต เอหิปสฺสวิธึ อรหตีติ เอหิปสฺสโิก ฯ อาทิตฺต  
เจล วา สีส วา อชฺฌุเปกฺขิตฺวาป ภาวนาวเสน อตฺตโน จิตฺเต อุปเนยฺย  
อรหตีติ  โอปนยิโก ฯ  สพฺเพหิป  อุคฺฆฏิต ฺ ูอาทีหิ  วิ ฺ ูหิ  ภาวิโต  เม  
มคฺโค  อธิคต ผล  สจฺฉิกโต นิโรโธติ อตฺตนิ อตฺตนิ เวทิตพฺโพติ ปจฺจตฺต  
เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร ปน วิสุทฺธิมคฺเค  
ธมฺมานุสฺสติวณฺณนา ย วุตฺโต ฯ อิทานิ  สา  เทวตา  อนฺโธ  วิย  รูปวิเสส   
เถเรน กถิตสฺส อตฺถ  อชานนฺตี  กถ ฺจ  ภิกฺขูติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กถ ฺจาติ   
ปทสฺส  กถ ฺจ ภิกฺขุ กาลิกา  กามา  วุตฺตา  ภควตา  กถ  พหุทกฺุขา  กถ   
พหูปายาสาติ  เอว  สพฺพปเทหิ สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ  นโวต ิ  
อปริปุณฺณป ฺจวสฺโส  ภิกฺขุ  หิ  นโว  นาม โหติ  ป ฺจวสฺสโต  ปฏาย   
มชฺฌิโม  ทสวสฺสโต ปฏาย เถโร ฯ อปโร นโย  อปริปุณฺณทสวสฺโส  
นโว  ทสวสฺสโต  ปฏาย  มชฺฌิโม  วีสติวสฺสโต ปฏาย เถโร ฯ เตสุ   
อห นโวติ วทติ ฯ  นโวป  เอกจฺโจ  สตฺตฏวสฺสกาเล  ปพฺพชิตฺวา  ทส   
วสฺสานิ  สามเณรภาเวเนว  อติกฺกนฺโต  จิรปพฺพชโิต  โหติ  อห  ปน   
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อจิรปพฺพชิโตติ วทติ ฯ อิม ธมฺมวินยนฺติ อิม ธมฺม ฺจ วินย ฺจ ฯ อุภยมฺเปต  
สาสนสฺเสว นาม ฯ ธมฺเมน เหตฺถ เทฺว ปฏกานิ วุตฺตานิ  วินเยน วินยปฏก   
อิติ ตีหิ ปฏเกหิ ปกาสิต ปฏิปตฺตึ อธุนา อาคโตมฺหีติ วทติ ฯ   
        มเหสกขฺาหีติ  มหาปริวาราหิ ฯ  เอเกกสฺส  ห ิ เทวร ฺโ  โกฏิสตป 
โกฏิสหสฺสป  ปริวาโร  โหติ  เต อตฺตาน มหนฺเต าเน เปตฺวา ตถาคต 
ปสฺสนฺติ ฯ  ตตฺถ  อมฺหาทิสาน  อปฺเปสกฺขาน มาตุคามชาติกาน กุโต โอกาโสติ  
ทสฺเสติ ฯ  มยป  อาคจฺเฉยฺยามาติ  อิท  สา เทวตา  สเจป จกฺกวาฬ ปูเรตฺวา 
ปริสา นิสินฺนา โหติ  มหตาย  พุทฺธวีถิยา สตฺถุ สนติฺก คนฺตุ ลภตีติ  
ตฺวา อาห ฯ ปุจฺฉ ภิกฺขุ ปุจฺฉ ภิกฺขูติ ถิรกรณวเสน อาเมณฺฑิต  กต ฯ 
อกฺเขยฺยส ฺ ิโนติ  เอตฺถ  เทโว  มนสฺุโส  คหฏโ  ปพฺพชิโต สตฺโต 
ปุคฺคโล ติสฺโส ปุสฺโสติอาทินา นเยน อกฺเขยฺยโต สพฺเพส อกฺขาน สพฺพาส  
กถาน  วตฺถภูุตโต  ป ฺจกฺขนฺธา  อกฺเขยฺยาติ วุจฺจนฺติ ฯ  สตฺโต นโร โปโส  
ปุคฺคโล อิตฺถ ีปุริโสติ เอว ส ฺา เอเตส อตฺถีติ ส ฺ ิโน  อกฺเขยฺย เอว  
ส ฺ ิโน  อกฺเขยฺยส ฺ ิโน  ป ฺจสุ ขนฺเธสุ สตฺตปุคฺคลาทิส ฺ ิโนติ อตฺโถ ฯ  
อกฺเขยฺยสฺมึ ปติฏ ิตาติ ป ฺจสุ ขนฺเธสุ อฏหากาเรหิ ปติฏ ิตา ฯ รตฺโต ห ิ  
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ราควเสน  ปติฏ ิโต  โหติ  ทุฏโ โทสวเสน  มุโฬหฺ โมหวเสน  ปรามฏโ  
ทิฏ ิวเสน  ถามคโต อนุสยวเสน  วินิพนฺโธ  มานวเสน  อนิฏาคโต   
วิจิกิจฺฉาวเสน  วิกฺเขปคโต  อุทฺธจฺจวเสน ปติฏ ิโต โหตีติ ฯ  อกฺเขยฺย  
อปริ ฺายาติ ป ฺจ ขนฺเธ ตีหิ ปริ ฺาหิ อปริชานิตฺวา ฯ โยคมายนฺติ มจฺจุโนติ  
มจฺจุโน โยค ปโยค ปกฺเขป อุปกฺเขป อุปกฺกม อพฺภนฺตร อาคจฺฉนฺติ  มรณวส  
อาคจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ เอวมิมาย คาถาย กาลิกา  กามา กถิตา ฯ 
        ปริ ฺายาติ  าตปริ ฺา  ตีรณปริ ฺา  ปหานปริ ฺาติ  อิมาหิ  ตีหิ  
ปริ ฺาหิ  ปริชานิตฺวา ฯ  ตตฺถ  กตมา  าตปริ ฺา  ป ฺจกฺขนฺเธ  ปรชิานาติ  
 อย  รูปกฺขนโฺธ  ฯเปฯ  อย  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  อิมานิ  เนส 
ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานีติ  อย าตปริ ฺา ฯ กตมา ตีรณปริ ฺา   
เอว าต  กตฺวา ป ฺจกฺขนฺเธ ตีเรติ อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโตติ ทฺวาจตฺตาฬีสาย  
อากาเรหิ  อย  ตีรณปริ ฺา ฯ  กตมา  ปหานปริ ฺา  เอว ตีรยิตฺวา อคฺคมคฺเคน  
ป ฺจสุ ขนฺเธสุ ฉนฺทราค ปชหติ  อย ปหานปริ ฺา ฯ  อกฺขาตาร  น  ม ฺตีติ   
เอว ตีหิ ปริ ฺาหิ ป ฺจกฺขนฺเธ ปริชานิตฺวา ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อกฺขาตาร  ปุคฺคล   
น  ม ฺติ ฯ อกฺขาตารนฺติ กมฺมวเสน การก  เวทิตพฺพ  อกฺขาตพฺพ กเถตพฺพ  
ปุคฺคล  น  ม ฺติ  น ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
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กินฺติ  อกฺขาตพฺพ ติสฺโสติ  วา  ปุสฺโสติ วา เอว เยน เกนจิ นาเมน วา 
โคตฺเตน  วา  ปกาเสตพฺพ ฯ  ต ฺหิ  ตสฺส น โหตีติ ต ตสฺส ขีณาสวสฺส น 
โหติ ฯ เยน น วชฺชาติ เยน น  ราเคน รตฺโตติ วา  โทเสน ทุฏโติ วา  
โมเหน มุโฬหฺติ วาติ โกจิ วเทยฺย  ต การณ ตสฺส ขีณาสวสฺส นตฺถิ ฯ  
สเจ  วิชานาสิ  วเทหีติ  สเจ เอวรูป ขีณาสว ชานาสิ  ชานามีติ 
วเทหิ ฯ  โน  เจ  ชานาสิ  อถ  น  ชานามีติ วเทหิ ฯ ยกฺขาติ เทวต 
อาลปนฺโต อาห ฯ อิติ อิมาย กถาย สนทฺิฏ ิโก นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม  
กถิโต ฯ สาธูติ อายาจนตฺเถ นิปาโต ฯ โย  ม ฺตีติ  โย  อตฺตาน   
อห  สโมติ  วา  วิเสสีติ  วา  นิหีโนติ  วา ม ฺติ ฯ เอเตน  
เสยฺโยหมสฺมีติอาทโย ตโย มานา คหิตาว ฯ เตสุ  คหิเตสุ นว   
มานา คหิตาว โหนฺติ ฯ โส วิวเทถ เตนาติ โส ปุคฺคโล  เตเนว   
มาเนน  เยน  เกนจิ  ปุคฺคเลน  สทฺธึ  เกน ม ตฺว ปาปุณาสิ 
กึ  ชาติยา  ปาปุณาสิ  อุทาหุ  โคตฺเตน  กลุปเทเสน  วณฺณโปกฺขรตาย 
พาหุสจฺเจน  ธุตคุเณนาติ เอว วิวเทยฺย ฯ อิติ อิมายป อุปฑฺฒคาถาย กาลิกา  
กามา กถิตา ฯ  ตีสุ วิธาสติู ตีสุ มาเนสุ ฯ  เอกวิเธน รูปสงฺคโห  
ติอาทีสุ  หิ โกฏาโส  วิธาติ  วุตฺโต ฯ  กถวิธ  สีลวนฺต  วทนฺติ  กถวิธ   
ป ฺวนฺต วทนฺตีติอาทีสุ  อากาโร ฯ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว    
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วิธา  กตมา ติสฺโส  เสยฺโยหมสฺมีติ วิธา  สทิโสหมสฺมีติ  วิธา  หโีนหมสฺมีติ  
วิธา ติอาทีสุ  มาโน  วิธาติ วุตฺโต ฯ  อิธาป มาโนว ฯ เตน วุตฺต  ตีสุ วิธาสูติ  
ตีสุ มาเนสูติ ฯ อวิกมฺปมาโนติ โส ปุคฺคโล เอเตสุ สงฺเขปโต ตีสุ  วิตฺถารโต  
นวสุ มาเนสุ น กมฺปติ น จลติ ฯ สโม  วิเสสีติ  น  ตสฺส โหตีติ ตสฺส  
ปหีนมานสฺส ขีณาสวสฺส  อห สทิโสติ วา  เสยฺโยติ วา  หีโนติ วา  น   
โหตีติ ทสฺเสติ ฯ ปจฺฉิมปท วุตฺตนยเมว ฯ  อิติ อิมายป อุปฑฺฒคาถาย  
นววิโธ สนฺทฏิ ิโก โลกุตฺตรธมฺโม กถโิต ฯ ปหาสิ สงฺขนฺติ  ปฏิสงฺขา  
โยนิโส อาหาร อาหาเรตีติอาทีสุ  ป ฺา สงฺขาติ อาคตา ฯ  อตฺถิ เต  
โกจิ คณโก วา มุทฺทิโก วา สงฺขายิโก วา  โย  ปโหติ  คงฺคาย วาลิก   
คเณตุนฺติ  เอตฺถ คณนา ฯ  ส ฺานิทานา หิ  ปป ฺจสงฺขาติอาทีสุ  
โกฏาโส ฯ  ยา เตส เตส ธมฺมาน สงฺขา สม ฺาติ  เอตฺถ ปณฺณตฺติ   
สงฺขาติ อาคตา ฯ อิธาป อยเมว อธิปฺเปตา ฯ  
        ปหาสิ สงฺขนฺติ ปทสฺส  หิ  อยมตฺโถ  รตฺโต ทุฏโ มุโฬหฺติ  อิม   
ปณฺณตฺตึ ขีณาสโว ปหาสิ ชหิ ปชหีติ ฯ   น  วิมานมชฺฌคาติ  นวเภท   
ติวิธมาน  น อุปคโต ฯ นวิาสนฏเน วา  มาตุกุจฺฉิ  วิมานนฺติ วุจฺจติ  ต  
อายตึ ปฏิสนฺธิวเสน น อุปคจฺฉีติป อตฺโถ ฯ อนาคตตฺเถ  อตีตวจน ฯ  อจฺเฉชฺชีติ    
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ฉินฺทิ ฯ  ฉินนฺคนฺถนฺติ  จตฺตาโร คนฺเถ  ฉินฺทิตฺวา   ิต ฯ อนิฆนฺติ  นิทฺทุกฺข ฯ  
นิราสนฺติ นิตฺตณฺห ฯ ปรเิยสมานาติ  โอโลกยมานา ฯ  นาชฺฌคมุนฺติ  น   
อธิคจฺฉนฺติ  น  วินฺทนฺติ  น  ปสฺสนฺติ ฯ  วตฺตมานตฺเถ  อตีตวจน ฯ   
อิธ วา หุร วาติ อิธ โลเก วา ปรโลเก วา ฯ สพฺพนิเวสเนสูติ  ตโย  ภวา   
จตสฺโส โยนโิย  ป ฺจ คติโย  สตฺต วิ ฺาณฏ ิติโย  นว  สตฺตาวาสา   
อิติ  อิเมสุ  สพฺเพสุป  สตฺตนิเวสเนสุ  เอวรูป ขีณาสว  กายสฺส เภทา  
อุปปชฺชมาน วา อุปปนฺน วา  น ปสฺสนตีฺติ อตฺโถ ฯ อิมาย คาถาย  
สนฺทิฏ ิก โลกุตฺตรธมฺมเมว กเถสิ ฯ   
        อิม ฺจ คาถ สุตฺวา สาป เทวตา อตฺถ สลลฺกฺเขสิ  เตเนว การเณน อิมสฺส  
ขฺวาห  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ ปาป น กยิราติ คาถาย ทสกุสลกมฺมปถวเสนป 
กเถตุ  วฏฏติ อฏงฺคิกมคฺควเสนป ฯ ทสกุสลกมฺมปถวเสน ตาว วจสาติ จตุพฺพิธ  
วจีสุจริต  คหิต ฯ  มนสาติ ติวิธ  มโนสุจริต  คหิต ฯ กาเยน วา กิ ฺจน  
สพฺพโลเกติ ติวิธ กายสุจริต คหิต ฯ อิเม ตาว ทสกุสลกมฺมปถธมฺมา โหนฺติ ฯ  
กาเม ปหายาติ อิมินา ปน กามสุขลฺลิกานุโยโค ปฏิกขิฺตฺโต ฯ สติมา สมฺปชาโนติ  
อิมินา ทสกุสลกมฺมปถการก  สติสมปฺช ฺ คหิต ฯ   
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        ทุกฺข น เสเวถ อนตฺถส ฺหิตนฺติ  อิมินา  อตฺตกิลมถานุโยโค  ปฏิสิทโฺธ ฯ   
อิติ  เทวตา  อุโภ  อนฺเต  วชฺเชตฺวา การเกหิ  สติสมปฺช ฺเหิ สทฺธึ   
ทสกุสลกมฺมปถธมฺเม ตุเมฺหหิ กถิเต อาชานามิ ภควาติ  วทติ ฯ   
อฏงฺคิกมคฺควเสน  ปน  อย นโย  ตสฺมึ กิร าเน มหตีธมฺมเทสนา  
อโหสิ ฯ เทสนาปริโยสาเน สา เทวตา ยถาฏาเน  ิตาว เทสนานุสาเรน าณ  
เปเสตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  อตฺตนา อธิคต อฏงฺคิกมคฺค ทสฺเสนฺตี  
เอวมาห ฯ ตตฺถ วจสาติ สมฺมาวาจา คหิตา  มโน ปน องฺค น โหตีติ มนสาติ  
มคฺคสมฺปยุตฺตกจิตฺต  คหิต ฯ กาเยน วา กิ ฺจน สพฺพโลเกติ สมมฺากมฺมนโต  
คหิโต  อาชีโว  ปน  วาจากมฺมนฺตปกฺขิกตฺตา  คหิโตว โหติ ฯ สติมาติ อิมินา  
วายามสติสมาธโย คหิตา ฯ สมฺปชาโนติ ปเทน สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  
กาเม ปหาย ทุกฺข น เสเวถาติ ปททฺวเยน อนฺตทฺวยวชฺชน ฯ อิติ อิเม เทฺว อนฺเต  
อนุปคมฺม  มชฺฌิม  ปฏิปท  ตุเมฺหหิ กถิต อาชานามิ ภควาติ วตฺวา ตถาคต  
คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามีติ ฯ   
                                ทสม  ฯ  นนฺทนวคฺโค  ทุติโย  ฯ 
        สตฺติวคฺคสฺส  ปเม  สตฺติยาติ เทสนาสีสเมต  เอกโตธาราทินา  
สตฺเถนาติ อตฺโถ ฯ โอมฏโติ ปหโฏ ฯ จตฺตาโร หิ ปหารา โอมฏโ อุมฺมฏโ 
มฏโ  วิมฏโติ ฯ  ตตฺถ  อุปริ    
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ตฺวา อโธมุข ทินฺนปหาโร โอมฏโ นาม  เหฏา ตฺวา อุทฺธมุข  ทินฺโน  
อุมฺมฏโ นาม  อคฺคฬสูจิ วิย วินิวิชฺฌิตฺวา คโต  มฏโ  นาม  เสโส  สพฺโพป   
วิมฏโ  นาม ฯ อิมสฺมึ ปน าเน โอมฏโ  คหิโต ฯ  โส  หิ สพฺพทารุโณ  
ทุรุทฺธรสลโฺล ทุตฺติกิจฺโฉ อนฺโตโทโส อนฺโตปุพฺพโลหิโตว  โหติ   
ปุพฺพโลหิต  อนิกฺขมิตฺวา วณมุข ปริโยนทฺธิตฺวา ติฏติ ฯ ปุพฺพโลหิต   
นีหริตุกาเมหิ ม ฺเจน สทฺธึ พนฺธิตฺวา อโธสิโร กาตพฺโพ  
โหติ  มรณ วา มรณมตฺต วา ทุกฺข ปาปุณาติ ฯ ปริพฺพเชติ วิหเรยฺย ฯ 
อิมาย คาถาย กึ กเถติ  ยถา สตฺติยา โอมฏปุริโส สลฺลุพฺพหนวณติกิจฺฉนาน  
อตฺถาย  วิริย  อารภติ  ปโยค  กโรติ ปรกฺกมติ ฯ ยถา จ ฑยฺหมาเน  
มตฺถเก  อาทิตฺตสีโส  ตสฺส  นิพฺพาปนตฺถาย  วิริย  อารภติ  ปโยค  กโรติ  
ปรกฺกมติ  เอวเมว ภิกฺขุ กามราค ปหานาย สโต อปฺปมตฺโต หุตฺวา วิหเรยฺย 
ภควาติ กเถติ ฯ อถ ภควา จินฺเตสิ  อิมาย เทวตาย อุปมา ตาว ทฬฺห กตฺวา อานีตา 
อตฺถ  ปน  ปริตฺตก  คเหตฺวา  ิตา  ปุนปฺปุน กเถนฺตีป  เหสา กามราคสฺส  
วิกฺขมฺภนปหานเมว กเถยฺย ฯ ยาว จ กามราโค มคฺเคน น สมุคฺฆาฏิยติ  ตาว  
อนุพนฺโธว โหติ ฯ อิติ ตเมว โอปมฺม คเหตฺวา ปมมคฺควเสน เทสน วินิวฏเฏตฺวา  
ทสฺเสนฺโต ทุติย คาถมาห ฯ ตสฺสตฺโถ ปุริมานุสาเรเนว เวทิตพฺโพติ ฯ ปม ฯ  
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        ทุติเย  นาผุสนฺต  ผุสตีติ  กมฺม อผุสนฺต วิปาโก น ผุสติ 
กมฺมเมว วา อผุสนฺต กมฺม น ผุสติ ฯ กมฺม หิ นากรโต กยริติ ฯ  ผุสนฺต ฺจ  
ตโต ผุเสติ กมฺม ผุสนฺต วิปาโก ผุสติ  กมฺมเมว วา ผุสติ ฯ กมฺม หิ กรโต  
กยิรติ (๑)  ฯ ตสฺมา ผุสนฺต ผุสติ  อปฺปทุฏปฺปโทสนินฺติ ยสฺมา น อผุสนฺต ผุสติ 
ผุสนฺต ฺจ ผุสติ  อย กมฺมวิปากาน ธมฺมตา  ตสฺมา โย  อปฺปทุฏสฺส นรสฺส  
ทุสฺสติ  สุทฺธสฺส โปสสฺส อณงฺคณสฺสาติ เอว วุตฺโต อปฺปทุฏปฺปโทสี ปุคฺคโล 
ต ปุคฺคล กมมฺ ผุสนฺตเมว กมฺม ผุสติ  วิปาโก วา ผุสติ ฯ โส หิ ปรสฺส  
อุปฆาต  กาตุ สกฺโกติ วา มา วา  อตฺตา ปนาเนน จตูสุ อปาเยสุ ปโต  
นาม โหติ ฯ เตนาห ภควา  ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป  สุขุโม รโช ปฏิวาตว  
ขิตฺโตติ ฯ 
                                                ทุติย ฯ   
 
        ตติเย ฯ อนฺโตชฏาติ คาถาย อยมตฺโถ ฯ ชฏาติ ตณฺหาย ชาลินิยา อธิวจน ฯ  
สา  หิ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  เหฏ ุปฺปริยวเสน  ปุนปฺปุน  อุปฺปชชฺนโต  
สสิพฺพนฏเน  เวฬุคุมฺพาทีน  สาขาชาลสงฺขาตา ชฏา วิยาติ ชฏา ฯ สา ปเนสา 
สกปริกฺขารปรปริกฺขาเรสุ  สกอตฺตภาวปรอตฺตภาเวสุ อชฺฌตฺติกายตนพาหิรายตเนสุ   
จ  อุปฺปชฺชนโต  อนฺโตชฏา  พหิชฏาติ  วุจฺจติ ฯ  ตาย เอว อุปฺปชฺชมานาย ชฏาย  
ชฏิตา  ปชา ฯ    
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ยถา  นาม เวฬุชฏาทีหิ เวฬุอาทโย  เอว ตาย ตณฺหาชฏาย  สพฺพาป อย  
สตฺตนิกายสงฺขาตา ปชา ชฏิตา วินทฺธา  สสิพฺพิตาติ อตฺโถ ฯ ยสฺมา  
จ  เอว  ชฏิตา  ต  ต โคตม ปุจฺฉามีติ ตสฺมา ต ปุจฺฉามีติ ฯ โคตมาติ  
ภควนฺต  โคตฺเตน  อาลปติ ฯ  โก  อิม  วิชฏเย ชฏนฺติ อิม เอว เตธาตุก  
ชเฏตฺวา  ิตชฏ โก วิชเฏยยฺ  วิชเฏตุ โก สมตฺโถติ ปจฺุฉติ ฯ 
        อถสฺส  ภควา  ตมตฺถ  วิสฺสชฺเชนโฺต  สีเล ปติฏายาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
สีเล ปติฏายาติ จตุปาริสุทฺธิสีเล ตฺวา ฯ เอตฺถ จ ภควา ชฏาวิชฏน ปุจฺฉิโต  
สีล  อารภนฺโต  น  อ ฺ ปุฏโ อ ฺ กเถตีติ เวทิตพฺโพ ฯ ชฏาวิชฏกสฺส  
หิ ปติฏาทสฺสนตฺถเมตฺถ  สีล กถิต ฯ   
        นโรติ  สตฺโต ฯ  สป ฺโติ  กมฺมชติเหตุกปฏิสนฺธิป ฺาย  ป ฺวา ฯ จิตฺต  
ป ฺ ฺจ  ภาวยนฺติ  สมาธิ ฺเจว  วิปสฺสน ฺจ  ภาวยมาโน ฯ  จิตฺตสีเสน  เหตฺถ  
อฏ สมปตฺติโย กถิตา  ป ฺานาเมน วิปสฺสนา ฯ อาตาปติ วิริยวา ฯ วิริย หิ  
กิเลสาน  อาตาปนปริตาปนตฺเถน  อาตาโปติ  วุจฺจติ  ตทสฺส อตฺถีติ อาตาป ฯ  
นิปโกติ  เนปก  วุจฺจติ  ป ฺา  ตาย  สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ อิมินา ปเทน 
ปาริหาริยป ฺ  ทสฺเสติ ฯ  ปาริหาริยป ฺา  นาม  อย กาโล อุทฺเทสสฺส  อย  
กาโล  ปริปุจฺฉายาติอาทินา  นเยน  สพฺพตฺถ การาปตา  ปริหริตพฺพป ฺา ฯ 
อิมสฺมึ  หิ ป ฺหาพฺยากรเณติกฺขตฺตุ ป ฺา อาคตา ฯ ตตฺถ ปมา   
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สชาติป ฺา  ทุติยา วิปสสฺนาป ฺา  ตติยา สพฺพกิจฺจปริณายิกา ปาริหาริยป ฺา ฯ  
        โส  อิม วิชฏเย ชฏนฺติ โส อิเมหิ สีลาทีหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ฯ ยถา  
นาม ปุริโส ปวิย ปติฏาย สุนิสิต สตฺถ อุกฺขิปตฺวา มหนฺต เวฬุคุมฺพ  
วิชเฏยฺย  เอวเมว  สีเล  ปติฏาย สมาธิสิลาย สุนิสติ วิปสฺสนาป ฺาสตฺถ  
วิริยพลปคฺคหิเตน  ปาริหาริยป ฺาหตฺเถน  อุกฺขิปตฺวา  สพฺพป  ต  อตฺตโน  
สนฺตานปติต  ตณฺหาชฏ วิชเฏยฺย ส ฺฉินฺเทยฺย สมฺปทาเลยฺยาติ ฯ  
เอตฺตาวตา  เสกฺขภูมึ กเถตฺวา อิทานิ ชฏ วิชเฏตฺวา  ิต มหาขีณาสว  
ทสฺเสนฺโต เยสนฺติอาทิมาห ฯ เอว ชฏ วิชเฏตฺวา  ิต ขีณาสว ทสฺเสตฺวา ปุน  
ชฏาย  วิชฏโิตกาส  (๑)  ทสฺเสนฺโต  ยตฺถ นาม ฺจาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ นามนฺติ 
จตฺตาโร  อรปูโน ขนฺธา ฯ ปฏิฆรูปส ฺา จาติ เอตฺถ ปฏิฆส ฺาวเสน กามภโว 
คหิโต  รูปส ฺาวเสน  รูปภโว ฯ เตสุ ทฺวีสุ คหิเตสุ อรูปภโว คหิโตว โหติ  
ภวสงฺเขเปนาติ ฯ เอตฺเถสา ฉิชฺชเต ชฏาติ เอตฺถ เตภูมิกวฏฏสฺส ปริยาทิยนฏาเน  
เอสา  ชฏา ฉิชฺชติ  นิพฺพาน อาคมฺม ฉิชฺชติ นริชฺุฌตีติ อยมตฺโถ ทสฺสิโต  
โหตีติ ฯ  
                                        ตติย ฯ   
# ๑ ม. วิชฏโนกาส  ฯ  
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        จตุตฺเถ  ฯ  ยโต  ยโตติ ปาปโต วา กลฺยาณโต วา ฯ อย กริ  
เทวตา  ยกิ ฺจิ กุสลาทิเภท โลกิย วา โลกุตฺตร วา มโน  ต นิวาเรตพฺพเมว 
น  อุปฺปาเทตพฺพนฺติ  เอวลทฺธิกา ฯ  ส  สพฺพโตติ  โส สพฺพโต ฯ อถ ภควา 
อย  เทวตา  อนิยฺยานิก  กถ  กเถติ  มโน  นาม  นิวาเรตพฺพป อตฺถ ิ
ภาเวตพฺพป อตฺถิ  วิภชิตฺวา เทสนมสฺสา  ทสฺเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ทุติย  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  น  มโน  สยตฺตมาคตนฺติ (๑) ย  วุตฺต  น  สพฺพโต มโน  
นิวารเยติ  กตร  ต  มโน  ย ต สพฺพโต น นิวาเรตพฺพนฺติ เจ ฯ มโน 
สยตฺตมาคต  ย  มโน  ยตฺถ  สยตภาว  อาคต  ทาน  ทสฺสามิ  สีล  
รกฺขิสฺสามีติอาทินา  นเยน อุปฺปนฺน  เอต มโน น นิวาเรตพฺพ  อ ฺทตฺถุ  
พฺรูเหตพฺพ วฑฺเฒตพฺพ ฯ ยโต ยโต จ ปาปกนฺติ ยโต ยโต อกุสล อุปฺปชฺชติ   
ตโต  ตโต จ ต นิวาเรตพฺพนฺติ ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม  กตาวีติ  จตูหิ  มคฺเคหิ กตกิจฺโจ ฯ อห วทามีติ อย  
เทวตา วนสณฺฑวาสินี  สา อร ฺ ิกาน ภิกฺขูน  อห ภุ ฺชามิ  อห นิสีทามิ 
มุ  ปตฺโต  มม จีวรนฺติอาทิกถาโวหาร สุตฺวา จินฺเตสิ  อห อิเม ภิกฺขู ขีณาสวาติ   
ม ฺามิ  ขีณาสวาน ฺจ นาม เอวรูปา อตฺตูปลทฺธินิสฺสิตกถา โหติ  น   
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โหติ นุโขติ ชานนตฺถ เอว ปุจฺฉติ ฯ  สม ฺนฺติ  (๑)  โลกนิรุตฺตึ  โลกโวหาร ฯ   
กุสโลติ  ขนฺธาทิกุสโล ฯ โวหารมตฺเตนาติ  อุปลทธฺินิสฺสิตกถ หิตฺวา  
โวหารเภท อกโรนฺโต  อห มมาติ  วเทยฺย ฯ  ขนฺธา  ภุ ฺชนฺติ  ขนฺธา   
นิสีทนฺติ  ขนฺธาน  ปตฺโต  ขนฺธาน  จีวรนฺติ  หิ วุตฺเต โวหารเภโท  โหติ   
น โกจิ ชานาติ ฯ  ตสฺมา  เอว  อวตฺวา  โลกโวหาเรน โวหรตีติ ฯ   
อถ  เทวตา  ยทิ ทิฏ ิยา วเสน น วทติ  มานวเสน นุโข วทตีติ 
จินฺเตตฺวา  ปุน  โย  โหตีติ  ปุจฺฉิ ฯ ตตฺถ มาน นุโขติ โส ภิกฺขุ มาน  
อุปคนฺตวา มานวเสน วเทยฺย นุโขติ ฯ อถ ภควา  อย เทวตา ขีณาสว สมาน  
วิย  กโรตีติ  จินฺเตตฺวา  ขีณาสวสฺส  นววิโธป มาโน ปหีโนติ ทสฺเสนฺโต  
ปฏิคาถ  อาห ฯ ตตฺถ วิธปูตาติ วิธสิตา ฯ (๒) มานคนฺถสฺสาติ มานา จ คนฺถา  
จ อสฺส ฯ ม ฺตนฺติ ม ฺน ฯติวิธป ตณฺหาทิฏ ิมานม ฺน โส วีติวตฺโต 
อติกฺกนฺโตติ อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ   
 
        ฉฏเ  ปุฏ ุนฺติ  ปุจฺฉิตุ ฯ  กถ  ชาเนมูติ  กถ ชาเนยฺยาม ฯ  
ทิวารตฺตินฺติ ทิวา จ รตฺตึ จ ฯ ตตฺถ ตตฺถาติ ยตฺถ ยตฺเถว  ปชชฺลโิต โหติ 
ตตฺถ  ตตฺถ ฯ เอสา อาภาติ เอสา พุทฺธาภา ฯ กตมา ปน สาติ  าณาโลโก  วา    
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โหตุ  ปติอาโลโก วา ปสาทาโลโก วา ธมฺมกถาอาโลโก วา  สพฺโพป  
พุทฺธาน  ปาตุภาวา  อุปฺปนฺโน  อาโลโก  พุทฺธาภา  นาม ฯ  อย  อนุตฺตรา 
สพฺพเสฏา อสทิสาติ ฯ  
                                                ฉฏ ฯ   
  
        สตฺตเม กุโต สรา นิวตฺตนฺตีติ อิเม สสารสรา กโุต นิวตฺตนฺติ 
กึ  อาคมฺม  นปฺปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  น  คาธตีติ น ปติฏาติ ฯ อโตติ อโต  
นิพฺพานโต ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ  ฯ  
                                                สตฺตม ฯ   
 
        อฏเม  นิธานคต  มุตฺตสาธาทิ มหนฺต ธนเมเตสนฺติ มหทฺธนา ฯ 
สุวณฺณรชตภาชนาทิ  มหาโภโค  เอเตสนฺติ  มหาโภคา ฯ  อ ฺม ฺาภิคิชฺฌนฺตีติ  
อ ฺม ฺ อภิคิชฺฌนฺติ ปตฺเถนฺติ ปเหนฺติ ฯ อนลงฺกตาติ อติตฺตา อปริยนฺตชาตา ฯ (๑)  
อุสฺสุกฺกชาเตสูติ  นานากิจฺจชาเตสุ  อนุปฺปนฺนาน  รูปาทีน  อุปปฺาทนตฺถาย  
อุปฺปนฺนาน อนุภวนตฺถาย ปสุเตสุ ฯ (๒) ภวโสตานุสารีสูติ วฏฏโสต อนุสฺสรนฺเตสุ ฯ  
อนุสฺสุกาติ อพาธตา ฯ (๓) อคารนฺติ มาตุคาเมน สทฺธึ เคห ฯ วิราชิยาติ วิราชิตฺวา ฯ  
เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                                อฏม ฯ   
        นวเม  จตุจกฺกนฺติ  จตุอิริยาปถ ฯ  อิริยาปโถ   หิ   อิธ    
# ๑  ม. อปรยิตฺตชาตา ฯ  ๒ ม.  อุสฺสกฺุเกสุ  ฯ ๓ ม. อวาวฏา  ฯ  
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จกฺกนฺติ  อธิปฺเปโต ฯ นวทฺวารนฺติ นวหิ วณมุเขหิ นวทฺวาร ฯ ปุณฺณนฺติ อสุจิปูร ฯ  
โลเภน สยุตฺตนฺติ ตณฺหาย สยุตฺต ฯ กถ ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ เอตสฺส เอวรูปสฺส  
สรีรสฺส กถ นิคฺคมน  ภวิสฺสติ  กถ มุตฺติ ปริมุตฺติ สมติกฺกโม ภวิสฺสตีติ ปุจฺฉติ ฯ  
นทฺธินฺติ  อุปนาห  ปุพฺพกาเล  โกโธ  อปรกาเล  อุปนาโหติ  เอว ปวตฺต  
พลวโกธนฺติ อตฺโถ ฯ วรตฺตนฺติ  เฉตฺวา นทฺธึ วรตฺต ฺจ  สนฺทาน สหนุกฺกมนฺติ  
คาถาย  ตณฺหา วรตฺตา  ทิฏ ิ สนฺทาน นาม ชาต  อิธ ปน ปาลนิิทฺทิฏเ  
กิเลเส เปตฺวา อวเสสา  วรตฺตาติ เวทิตพฺพา  อิติ กิเลสวรตฺต ฺจ เฉตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ อิจฺฉาโลภนฺติ เอโกเยว ธมฺโม อิจฺฉนตฺเถน อิจฺฉา  ลุพฺภนตฺเถน โลโภติ  
วุตฺโต ฯ  ปมุปฺปตฺติกา  วา  ทุพฺพลา อิจฺฉา  อปราปรุปฺปตฺติโก พลวา โลโภ ฯ  
อลทฺธปตฺถนา วา อิจฺฉา  ปฏิลทฺธวตฺถมฺุหิ โลโภ ฯ สมูล ตณฺหนฺติ อวิชฺชามูเลน  
สมูลก ฺจ ตณฺห ฯ อพฺพุยหาติ อคฺคมคฺเคน อุปฺปาเฏตฺวา ฯ  
เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                                นวม ฯ  
 
        ทสเม  ฯ   เอณิชงฺฆนฺติ เอณิมิคสฺส วิย สุวฏฏติชงฺฆ ฯ กิสนฺติ อถูล  
สมสรีร ฯ อถวา ตโจมิลาต (๑) มาลาคนฺธวิเลปเนหิ อนูปพฺรูหิตสรีรนฺติป  อตฺโถ ฯ  
วีรนฺติ วิริยวนฺต ฯ อปฺปาหารนฺติ    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 75 

                เลมที่  10  เทวตาสยุตฺตวณฺณนา  หนา  75 
 
โภชเน มตฺต ฺ ุตาย มิตาหาร วิกาลโภชน  ปฏิกฺเขปวเสน วา ปริตฺตาหาร ฯ  
อโลลุปฺปนฺติ จตูสุ ปจฺจเยสุ โลลุปฺปวิรหิต ฯ  รสตณฺหาปฏิกฺเขโป  วา  เอส ฯ  
สีหเวกจร นาคนฺติ เอกจร สีห วิย  เอกจร  นาค  วิย ฯ  คณวาสิโน  หิ   
ปมตฺตา  โหนฺติ  เอกจรา อปฺปมตฺตา  ตสฺมา  เอกจราว  คหิตา ฯ  
ปเวทิตาติ ปกาสิตา กถิตา ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ นามรูเป ฯ  
ป ฺจกามคุณวเสน หิ รูป คหิต  มเนน นาม  อุภเยหิ ปน อวินิภุตฺตธมฺเม (๑)  
คเหตฺวา ป ฺจกฺขนฺธาทิวเสน เปตฺถ ภุมฺม โยเชตพพฺนฺติ ฯ  
                                ทสม ฯ สตฺติวคฺโค  ตติโย ฯ   
        สตุลลฺปกายิกวคฺคสฺส ปเม สตุลฺลปกายิกาติ สต ธมฺมสมาทานวเสน 
อุลฺลปตฺวา สคฺเค นิพฺพตฺตาติ สตุลฺลปกายิกา ฯ ตตฺริท วตฺถุ  สมพฺหุลา กิร  
สมุทฺทวาณิชา นาวาย สมุทฺท ปกฺขนฺทึสุ ฯ เตส ขิตฺตสรเวเคน คจฺฉนฺติยา  
นาวาย  สตฺตเม ทิวเส สมุทฺทมชฺเฌ มหนฺต อุปฺปาติก  ปาตุภูต  มหาอุมฺมิโย   
อุฏหิตฺวา  นาว  อุทกสฺส ปูเรนฺติ ฯ นาวาย นิมฺมุชฺชมานาย มหาชโน อตฺตโน  
อตฺตโน เทวตาน นามานิ คเหตฺวา อายาจนาทีนิ กโรนฺโต ปริเทวิ ฯ เตส มชฺเฌ 
เอโก ปุริโส  อตฺถิ นุโข  เม เอวรูเป ภเย ปติฏาติ อาวชฺเชนฺโต อตฺตโน  
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ปริสุทฺธานิ  สรณานิ  เจว สีลานิ จ ทิสวฺา โยคี วิย ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา  
นิสีทิ ฯ ตเมต  อิตเร อภยการณ ปุจฺฉึสุ ฯ โส เตส กเถสิ  อาม โภ  อห  
นาว อภิรุหนทิวเสว ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน ทตฺวา สรณานิ เจว สีลานิ จ อคฺคเหสึ 
เตน เม ภย นตฺถีติ ฯ ก ึปน สามิ เอตานิ อ ฺเสป วฏฏนฺตีติ ฯ  อาม  
วฏฏนฺตีติ ฯ  เตนหิ  อมฺหากป  เทถาติ ฯ  โส  เต  มนุสฺเส สต สต กตฺวา  
สตฺต  โกฏาเส อกาสิ  ตโต ป ฺจ สีลานิ อทาสิ ฯ  เตสุ ปม ชนสต (๑)  
โคปฺผกมตฺเต อุทเก  ิต อคฺคเหสิ  ทุติย ชานุมตฺเต  ตติย กฏิมตฺเต  จตุตฺถ  
นาภิมตฺเต  ป ฺจม  ถนมตฺเต  ฉฏ  คลปฺปมาเณ  สตฺตม มุเขน โลโณทเก 
ปวิสนฺเต อคฺคเหสิ ฯ โส เตส สีลานิ ทตฺวา  อ ฺ ตุมฺหาก ปฏิสรณ นตฺถ ิ
สีลเมว อาวชฺเชถาติ อุคฺโฆเสสิ ฯ ตานิ สตฺตป สตานิ  ตตฺถ กาล กตฺวา  
อาสนฺนกาเล คหิตสีล นิสสฺาย ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺตึสุ  เตส ฆฏาวเสเนว วิมานิ  
นิพฺพตฺตึสุ ฯ สพฺพมชฺเฌ อาจริยสฺส โยชนสติก สุวณฺณวิมาน นิพฺพตฺติ  อวเสสานิ  
ตสฺส ปริวารานิ หุตฺวา สพฺพเหฏ ิม ทฺวาทสโยชนิก อโหสิ ฯ เต นิพฺพตฺตกฺขเณเยว  
กมฺม  อาวชฺเชนฺตา  อาจริย นิสฺสาย ต สมฺปตฺติลาภ ตฺวา  คจฺฉาม ตาว 
ทสพลสฺส สนฺติเก อมฺหาก  
# ๑ ม. ชงฺฆสตานิ  ฯ  
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อาจริยสฺส วณฺณ กเถสฺสามาติ  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  ภควนฺต อุปสงฺกมึสุ   
ตาสุ  ฉ  เทวตา  อาจริยสฺส วณฺณภณนตฺถ เอเกก คาถ  อภาสึสุ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺภิเรวาติ  ปณฺฑิเตหิ  สปฺปุริเสหิ  เอว ฯ รกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ  
สมาเสถาติ  สห นิสีเทยฺย ฯ เทสนาสีสเมว เจต  สพฺพอิริยาปเถ สพฺภิเรว สห 
กปฺเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ กุพฺเพถาติ กเรยฺย ฯ สนถฺวนฺติ มิตฺตสนฺถว ฯ ตณฺหาสนฺถโว  
ปน  น  เกนจิ  สทฺธ ึกาตพฺโพ  มิตฺตสนฺถโว พุทฺธปจฺเจกพุทธพุทฺธสาวเกหิ สห  
กาตพฺโพ ฯ อิท สนฺธาเยต วุตฺต ฯ สตนฺติ พุทฺธาทีน สปฺปุริสาน ฯ สทฺธมฺมนฺติ  
ป ฺจสีลทสสีลจตุสติปฏานาทิเภท สทฺธมฺม  อิธ ปน ป ฺจสีล อธิปฺเปต ฯ เสยฺโย  
โหตีติ  วุฑฺฒิ  โหติ ฯ  น  ปาปโยติ  ลามก  กิ ฺจิ  น  โหติ ฯ นา ฺโตติ  
วาลิกาทีหิ  เตลาทีนิ  วิย  อ ฺโต  อนฺธพาลโต  ป ฺา  นาม  น ลพฺภติ  
ติลาทีหิ  ปน  เตลาทีนิ  วิย  สต ธมฺม ตฺวา ปณฺฑิตเมว เสวนฺโต ภชนฺโต  
ลภตีติ ฯ  โสกมชฺเฌติ  โสกวตฺถูน  โสกานุคตาน  วา สตฺตาน มชฺเฌ คโต น 
โสจติ  พนฺธุลเสนาปติสฺส    อุปาสิกา  วิย  ป ฺจนฺน  โจรสตาน  มชฺเฌ  
ธมฺมเสนาปติสฺส สทฺธิวิหาริโก สงฺกจฺิจสามเณโร วิย จ ฯ าติมชฺเฌ   
วิโรจตีติ  าติคณมชฺเฌ  สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส  สทฺธิวิหาริโก อธิมุตฺตกสามเณโร  
วิย โสภติ ฯ โส กริสฺส   
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ภาคิเนยฺโย โหติ  อถ น เถโร อาห  สามเณร มหลฺลโกสิ ชาโต  คจฺฉ   
วสฺสานิ ปุจฺฉิตฺวา เอหิ  อุปสมฺปาเทสฺสามีติ ฯ โส  สาธูติ  เถร  วนทฺิตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  โจราฏวิยา  โอรภาเค  ภคินิยา  คาม คนฺตฺวา ปณฺฑาย  จริ ฯ 
ภคินี  น  ทิสวฺา วนฺทิตฺวา เคเห นิสีทาเปตฺวา โภเชสิ ฯ  โส กตภตฺตกิจฺโจ   
วสฺสานิ ปุจฺฉิ ฯ สา  อห น ชานามิ  มาตา  เม  ชานาตีติ  อาห ฯ  อถ โส   
ติฏถ ตุเมฺห  อห มาตุ สนฺติก  คมิสฺสามีติ  อฏวึ  โอติณฺโณ ฯ  ตเมน ทูรโตว  
โจรปุริโส  ทสิฺวา โจราน อาณาเปสิ ฯ โจรา  สามเณโร กิเรโก อฏวึ โอติณฺโณ   
คจฺฉถ น อาเนถาติ  อาณาเปตฺวา เอกจฺเจ  มาเรม  นนฺติ อาหสุ  เอกจฺเจ  
วิสฺสชฺเชมาติ ฯ  สามเณโรป  จินฺเตสิ  อห  เสกฺโข  สกรณีโย  อิเมหิ  สทฺธึ   
มนฺเตตฺวา  โสตฺถิมตฺตาน  กริสฺสามีติ  โจรเชฏก  อามนฺเตตฺวา  อุปมนฺเต   
อาวุโส  กริสสฺามีติ  อิมา  คาถา  อภาสิ   
        อหุ อตีตมทฺธาน                        อร ฺสฺมึ พฺรหาวเน  
        เฉโต (๑) กูฏานิ โอเฑตฺวา        จมฺปก (๒) อวธี ตทา ฯ  
        จมฺปก ฺจ มต  ทิสฺวา                อุพฺพิคฺคา มิคปกฺขิโน  
        เอกรตฺตึ อปกฺกามุ                        อกิจฺจ วตฺตเต อิธ ฯ 
        ตเถว สมณ หนฺตฺวา                อติมุตฺต อกิ ฺจน 
        อทฺธิยา  นาคมิสฺสนฺติ                ธนาตีตา คมิสฺสถาติ ฯ (๔)  
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        สจฺจ โข สมโณ อาห                อติมุตฺโต อกิ ฺจโน 
        อทฺธิยา นาคมิสฺสนฺติ                ธนชานิ ภวิสฺสติ ฯ  
        สเจ ปฏปิเถ ทิสฺวา                        นาโรเจสฺสสิ กสฺสจิ 
        ตว สจฺจมนุรกฺขนฺโต                คจฺฉ ภนฺเต ยถาสุขนฺติ ฯ  
โส  เตหิ  โจเรหิ  วิสฺสชฺชโิต  คจฺฉนฺโต  าตโยป ทิสฺวา เตสมฺป น  
อาโรเจสิ ฯ อถ เน  อนุปปฺตฺเต โจรา คเหตฺวา วิเหยึสุ  อุร ปหริตฺวา 
ปริเทวมาน จสฺส มาตร โจรา เอตทโวจุ  ฯ 
        กินฺเต โหติ อธิมุตฺโต        อุทเร วสิโตติ ภาสสิ (๑) 
        ปฏุา เม อมฺม อกฺขาหิ        กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ  
        อธิมุตฺตสฺส อห มาตา        อย ฺจ ชนโก ปตา 
        ภคินี ภาตโร จาป                สพฺเพว อิธ าตโย ฯ 
        อกิจฺจการี อธิมุตฺโต        ย ทิสฺวา น นิวารเย 
        เอต โข วตฺต สมณาน        อริยาน ธมฺมชีวิน ฯ  
        สจฺจวาที อธิมุตฺโต                ย ทสิฺวา น นิวารเย  
        อธิมุตฺตสฺส สุจิณฺเณน        สจฺจวาทิสฺส ภิกฺขุโน ฯ  
        สพฺเพว อภย ปตฺตา        โสตฺถ ึคจฺฉนฺตุ าตโยติ ฯ  
เอว  เต  โจเรหิ  วิสฺสชชฺิตา  คนฺตฺวา  อธิมุตฺต  อาหสุ  
        ตว ตาต สุจิณฺเณน        สจฺจวาทิสฺส ภิกฺขุโน  
        สพฺเพว อภย ปตฺตา        โสตฺถิปจฺจาคมามฺหเสติ ฯ (๑)  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 80 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  80 
 
        เต  ป ฺจสตา โจรา ปสาท อาปชฺชิตฺวา อธิมุตฺตสฺส สามเณรสฺส 
สนฺติเก ปพฺพชึสุ ฯ โส เต อาทาย อุปชฺฌายสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ปม อตฺตนา  
อุปสมฺปนฺโน  ปจฺฉา  เต ป ฺจสเต อตฺตโน อนฺเตวาสิเก กตฺวา อุปสมฺปาเทสิ ฯ 
เต อธิมุตฺตตฺเถรสฺส โอวาเท  ิตา สพฺเพ อคฺคผล อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ อิมมตฺถ  
คเหตฺวา เทวตา  สต สทฺธมฺมม ฺาย  าติมชฺเฌ วิโรจตีติ อาห ฯ 
สาตตนฺติ สตต สุข วา จิร สุข วา ติฏนฺตีติ วทติ ฯ สพฺพาส โวติ  
สพฺพาส  ตุมฺหาก ฯ  ปริยาเยนาติ  การเณน ฯ  สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ น เกวล  
เสยฺโยว  โหติ  น จ เกวล ป ฺ ลภติ  โสกมชฺเฌ น โสจติ  าติมชฺเฌ  
วิโรจติ  สุคติย นิพฺพตฺตติ  จิร สุขติฏติ  สกลสฺมา ปน วฏฏทกุขฺาป  
ปมุจฺจตีติ ฯ  
                                        ปม ฯ   
        ทุติเย ฯ   มจฺเฉรา  จ  ปมาทา  จาติ อตฺตสมฺปตฺตินิคูหนลกฺขเณน 
มจฺเฉเรน เจว สติวิปฺปวาสลกฺขเณน ปมาเทน จ ฯ เอกจฺโจ หิ  อิม  เม  
เทนฺตสฺส  ปริกฺขย  คมิสสฺติ  มยฺห  วา  ฆรมานุสกาน วา น ภวิสฺสตีติ  
มจฺฉริเยน  ทาน  น  เทติ ฯ เอกจฺโจ ขิฑฺฑาทิปสุตตฺตา  ทาน ทาตพฺพนฺติ  
จิตฺตมฺป น อุปฺปาเทติ ฯ เอว ทาน น ทยีตีติ เอวเมต ยสทายก สิรทิายก  
สมฺปตฺติทายก  สุขทายก  ทาน  นาม น ทียตีติ  อาทินาการณ     
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กเถสิ ฯ ปุ ฺ อากงฺขมาเนนาติ ปุพฺพเจตนาทิเภท ปุ ฺ อิจฺฉมาเนน ฯ  
เทยฺย โหติ วิชานตาติ อตฺถิ ทานสฺส ผลนฺติ ชานนฺเตน ทาตพฺพเมวาติ วทติ ฯ   
ตเมว  พาล ผุสตีติ ตเยว พาล อิธโลกปรโลเกส ุชิฆจฺฉา จ ปปาสา 
จ ผุสติ อนุพนฺธติ น วิชหติ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา ตเมว ผุสติ  ตสฺมา ฯ วิเนยฺย  
มจฺเฉรนฺติ  มจฺเฉรมล วิเนตฺวา ฯ ทชฺชา ทาน มลาภิภูติ มลาภิภู หุตฺวา ต  
มจฺเฉรมล อภิภวิตฺวา ทาน ทเทยฺย ฯ  เต  มเตสุ  น  มิยฺยนฺตีติ   
อทานสีลตาย มรเณน มเตสุ น มิยฺยนติฺ ฯ  ยถา  ห ิมโต สมฺปริวาเรตฺวา  
ปเต พหุมฺหิป อนฺนปานาทิมฺหิ  อิท อิมสฺส  โหตุ  อิท อิมสฺสาติ  
อุฏหิตฺวา สวิภาค น กโรติ  เอว อทานสีโลปติ   มตกสฺส  จ   
อทานสีลสฺส  จ  โภคา  สมสมา นาม โหนฺติ ฯ เตน ทานสีลา  
เอวรูเปสุ  มเตสุ น มิยฺยนตีฺติ อตฺโถ ฯ อทฺธานว สห  วชชฺึ  อปฺปสฺมึ  เย  
ปเวจฺฉนฺตีติ  ยถา  อทฺธาน  กนฺตารมคฺค  สห  วชนฺตา ปถิกา สห วชนฺตาน  
ปถิกาน อปฺปสฺมึ ปาเถยฺเย สวิภาค กตฺวา ปเวจฺฉนฺติ ททนฺติเยว  เอวเมว เย  
อนมตคฺค  สสารกนฺตาร  สห  วชนฺตา  สห  วชนฺตาน  อปฺปสฺมึป เทยฺยธมฺเม  
สวิภาค กตฺวา ททนฺติเยว  เต มเตสุ น มิยฺยนฺติ ฯ  เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนติ   
เอส  โปราณโก  ธมฺโม  สนนฺตนาน วา ปณฺฑิตาน เอส ธมฺโมติ ฯ  
อปฺปสฺสเมเกติ อปฺปกสฺมึ เทยฺยธมฺเม เอเก ฯ ปเวจฺฉนฺตีติ   
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ททนฺติ ฯ  พหุเนเก  น  ทจฺิฉเรติ  พหุนาป  โภเคน สมนฺนาคตา เอกจฺเจ น  
ททนฺติ ฯ สหสฺเสน สม มติาติ สหสฺเสน สทฺธึ มิตา  สหสฺสทานสทิสา โหติ ฯ  
        ทุรนฺวโยติ ทุรนุคมโน  ทุปฺปูโรติ อตฺโถ ฯ ธมมฺ จเรติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺม  
จรติ ฯ  โยป  สมุ ฺชก  จเรติ  โยป  ขลมณฺฑลาทิโสธนปลาลโปนาทิวเสน  
สมุ ฺชก  จรติ ฯ  ทาร  จ  โปสนฺติ  ทาร จ โปเสนฺโต ฯ ทท อปฺปกสฺมินฺติ  
อปฺปกสฺมึ  ปณฺณสากมตฺตมฺหิป สวิภาค กตฺวา ททนฺโตว โส ธมมฺ จรติ ฯ สต  
สหสฺสานนฺติ สหสฺส สหสฺส กตฺวา คณิตาน ปุริสาน สต  สตสหสฺสนฺติ อตฺโถ ฯ  
สหสฺสยาคินนฺติ  ภิกฺขุสหสฺสสฺส  วา  ยาโค  กหาปณสหสฺเสน  วา  นิพฺพตฺติโต  
ยาโคป สหสฺสยาโค  โส เอเตส อตฺถีติ สหสฺสยาคิโน  เตส สหสฺสยาคีน ฯ เอเตน 
ทสนฺน  วา  ภิกฺขุโกฏีน ทสนฺน วา กหาปณโกฏีน ปณฺฑปาโต ทสฺสิโต โหติ ฯ  
เย เอตฺตก ททนฺติ  เต กลป นาคฺฆนฺติ  ตถาวิธสฺสาติ อาห ฯ ยฺวาย สมุ ฺชก  
จรนฺโตป  ธมฺม  จรติ  ทาร  โปเสนฺโตป  อปฺปกสฺม ึททนฺโตป  ตถาวิธสฺส  
เอเต  สหสฺสยาคิโน  กลป  นาคฺฆนฺติ  ยนฺเตน  ทลทิฺเทน เอกปฏิวีสกมตฺตมฺป  
สลากภตฺตมตฺตป  วา ทินฺน  ตสฺส ทานสฺส สพฺเพสป เตส  ทานานิ กล  
นาคฺฆนฺติ ฯ  กล นาม โสฬสภาโคป สตภาโคป สหสฺสภาโคป ฯ อิธ  
สตภาโค  คหิโต ฯ ย เตน ทาน ทินฺน  ตสฺมึ สตธา วิภตฺเต อิตเรส   
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ทสโกฏิสหสฺสทาน  ตโต  เอกโกฏาสมฺป  นาคฺฆตีติ  อาห  ฯ   
        เอว  ตถาคเต  ทานสฺส  อคฺฆ  กโรนฺเต สมีเป  ิตา เทวตา จินฺเตสิ  
เอว  ภควา มหาทาน ปาเทน ปวฏเฏตฺวา รตนสติเก วิย นรเก ปกฺขิปนฺโต  
อิท เอว ปริตกฺก ทาน จนฺทมณฺฑเล ปหรนฺโต  วิย ปกฺขิปติ   กถ นุ โข  
เอต มหปฺผลตรนฺติ  ชานนตฺถ คาถาย อชฺฌภาสิ ฯ ตตฺถ เกนาติ เกน การเณน ฯ  
มหคฺคโตติ มหตฺต คโต  วิปุลสฺเสเวต  เววจน ฯ สเมน ทินฺนสฺสาติ สเมน ทินฺนสฺส  
ทานสฺส ฯ  อถสฺสา  ภควา  ทาน วิภชิตฺวา ทสฺเสนฺโต ททนฺติ เหเกติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถ วิสเม นิวิฏาติ วิสเม กายวจีมโนกมฺเม ปติฏ ิตา หุตฺวา ฯ ฆตฺวาติ   
โปเถตฺวา ฯ วธิตฺวาติ มาเรตฺวา ฯ โสจยิตฺวาติ ปร โสกสมปฺปต กตฺวา ฯ อสฺสุมุขาติ  
อสฺสุมุขสมฺมิสฺสา ฯ  ปร โรทาเปตฺวา ทินฺนทาน หิ อสฺสุมุขทานนฺติ วุจฺจติ ฯ  
สทณฺฑาติ  ทณฺเฑน  ตชฺเชตฺวา  ปหริตฺวา  ทินฺนทกฺขิณา  สทณฺฑาติ  วุจฺจติ ฯ  
เอวนฺติ นาห สมฺมาสมฺพุทฺธตาย มหาทาน คเหตฺวา อปฺปผล นาม กาตุ สกฺโกม ิ 
ปริตฺตทาน  วา  มหปฺผล  นาม ฯ  อิท  ปน  มหาทาน  อตฺตโน  อุปฺปตฺติยา  
อปริสุทฺธตาย เอว อปฺปผล นาม โหติ  อิตร ปริตฺตทาน อตฺตโน อุปฺปตฺติยา  
ปริสุทฺธตาย เอว มหปฺผล นามาติ อิมมตฺถ ทสฺเสนฺโต เอวนฺติอาทิมาหาติ ฯ  
                                                ทุติย ฯ   
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        ตติเย อุทาน อุทาเนสีติ อุทาหาร อุทาหริ ฯ ยถา หิ ย เตล ปมาณ  
คเหตุ น สกฺโกติ วิสนฺทิตฺวา คจฺฉติ  ต อวเสสโกติ  วุจฺจติ ฯ ย จ  
ชล  ตฬาก คเหตุ น สกฺโกติ  อชฺโฌตฺถริตฺวา คจฺฉติ  ต โอโฆติ วุจฺจติ 
เอวเมว ย ปติวจน ทหย คเหตุ น สกฺโกติ  อธิก หุตฺวา อนฺโต อสณฺหิตฺวา  
พหิ นิกฺขมติ  ต อุทานนฺติ วุจฺจติ  เอวรูป ปติมยวจน นิจฺฉาเรสีติ อตฺโถ ฯ  
สทฺธายป  สาหุ  ทานนฺติ  กมฺม ฺจ  กมฺมผล ฺจ สทฺทหิตฺวาป ทินฺนทาน สาหุ  
ลทฺธก  ภทฺทกเมว ฯ  อาหูติ  กเถนฺติ ฯ  กถ  ปเนต อุภย สม นาม โหตีติ 
ชีวิตภีรุโก ห ิยุชฺฌิตุ น สกฺโกติ  ขยภีรุโก ทาตุ น สกฺโกติ ฯ  ชีวิต จ  
รกฺขิสฺสามิ  ยชฺุฌิสฺสามิ  จาติ  หิ วทนฺโต น ยุชฌฺติ ฯ ชีวเต ปน อาลย  
วิสฺสชฺเชตฺวา เฉชฺช วา โหตุ มรณ วา  คมิสฺสาเมต อิสฺสริยนฺติ อุสฺสหนฺโตว  
ยุชฺฌติ ฯ  โภเค  จ  รกฺขิสสฺามิ  ทาน  จ ทสฺสามีติ วทนฺโต น ททาติ ฯ  
โภเคสุ ปน อาลย วิสฺสชฺเชตฺวา มหาทาน ทสฺสามีติ อุสฺสหนฺโตว เทติ ฯ  
เอวป  ทาน ฺจ  ยุทฺธ ฺจ  สม  โหติ ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  อปฺปาป  สนฺตา  พหุเก  
ชินนฺตีติ ยถา จ ยุทฺเธ อปฺปาป วีรปุริสา พหุเก ภีรุกปุริเส ชินนฺติ  เอว  
สทฺธาทิสมฺปนฺโน อปฺปกป ทาน ททนโฺต พหุมจฺเฉร มทฺทติ  พหุ ฺจ  
ทานวิปาก  อธิคจฺฉติ ฯ  เอวป  ทาน  จ   ยุทฺธ   จ   
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สมาน ฯ เตเนวาห อปฺปป เจ สทฺทหาโน ททาติ  เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถาติ ฯ   
อิมสฺส จ ปนตฺถสฺส ปกาสนตฺถ เอกสาฏกพฺราหฺมณวตฺถุ จ องฺกุรวตฺถุ จ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ธมฺมลทฺธสฺสาติ  ธมฺเมน  สเมน  ลทฺธสฺส  โภคสฺส  ธมฺมลทฺธสฺส  จ 
ปุคฺคลสฺส ฯ เอตฺถ ปุคฺคโล ลทฺธธมฺโม นาม อธิคตธมฺโม อริยปคฺุคโล ฯ อิติ ย  
ธมฺมลทฺธสฺส โภคสฺส ทาน ธมฺมลทฺธสฺส อริยปุคฺคลสฺส ทียติ  ตป สาธูติ อตฺโถ ฯ  
โย ธมฺมลทฺธสฺสาติ อิมสฺมึป คาถาปเท อยเมว อตฺโถ ฯ อุฏานวิรยิาธิคตสฺสาติ  
อุฏาเนน จ วิริเยน จ อธิคตสฺส โภคสฺส ฯ เวตรณินฺติ  เทสนาสีสมตฺตเมเวต ฯ  
ยมสฺส  ปน เวตรณิมฺป  ส ฺชีวกาฬสุตฺตาทโยป เอกตึส มหานิรเยป สพฺพโสว  
อติกฺกมิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  วิเจยฺย ทานนฺติ วิจินิตฺวา ทินฺนทาน ฯ ตตฺถ เทฺว วิจินนา  
ทกฺขิณาวิจินน จ  ทกฺขิเณยฺยวิจินน  จ ฯ  เตสุ  ลามกลามเก  ปจฺจเย อปเนตฺวา  
ปณีตปณีเต  วิจินิตฺวา  เตส  ทาน  ทกขิฺณาวิจินน  นาม ฯ  วิปนนฺสีเล  อิโต  พหิทฺธา  
ฉนฺนวุติ  (๑)  ปาสณฺฑเภเท   ทกฺขิเณยฺย ปหาย สีลาทิคุณสมฺปนฺนาน สาสเน  
ปพฺพชิตาน  ทาน ทกฺขิเณยฺยวิจินน นาม ฯ เอว ทฺวีหากาเรหิ วิเจยฺย ทาน ฯ  
สุคตปฺปสฏนฺติ  สุคเตน  วณฺณิต ฯ  ตตฺถ  ทกฺขิเณยฺยวิจินน  ทสฺเสนฺโต  เย  
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ทกฺขิเณยฺยาติอาทิมาห ฯ วีชานิ วุตฺตานิ ยถาติ อิมินา ปน ทกฺขิราวิจินน  
อาห ฯ อวิจินพีชสทิสา (๑) หิ วิจินิตฺวา คหิตา ปณีตปณีตา เทยฺยธมฺมาติ ฯ  
ปาเณสุป  สาธุ  สยโมติ  ปาเณสุ  สยตภาโวป ภทฺทโก ฯ อย เทวตา  
อิตราหิ  กถิต ทานานิสส อติกฺกมิตฺวา สีลานิสส กเถตุ อารทฺธา ฯ อเหย  
จรนฺติ  อวิหึสนฺโต  จรมาโน ฯ  ปรูปวาทาติ  ปรสฺส  อุปวาทภเยน ฯ  ภยาติ  
อุปวาทภยา ฯ  ทานา  จ  โข  ธมฺมปทว  เสยฺโยติ  ทานโต  นิพฺพานสงฺขาต  
ธมฺมปทเมว  เสยฺโย ฯ  ปพฺุเพ  จ  หิ  ปพฺุพตเรว  สนฺโตติ ปุพฺเพ วา 
กสฺสปพุทฺธาทิกาเล ปุพฺพตเร วา  โกนาคมนพุทฺธาทิกาเล  สพฺเพป วา เอเต 
ปุพฺเพ จ ปุพฺพตเร จ สนฺโต นามาติ ฯ  
                                                ตติย ฯ     
        จตุตฺเถ กมนียานีติ รูปาทีนิ อิฏารมฺมณานิ ฯ อปุนาคมน อนาคนฺตฺวา  
ปุริโส  มจฺจุเธยฺยาติ  เตภูมิกวฏฏสงฺขาตา  มจฺจุเธยฺยา  อปุนาคมนสงฺขาต  
นิพฺพาน  อนาคนฺตา ฯ  นพฺิพาน  หิ  ปตฺวา  น  ปุนาคจฺฉนฺติ  ตสฺมา  ต  
อปุนาคมนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ต  กาเมสุ  พทฺโธ  จ ปมตฺโต จ อนาคนฺตา นาม 
โหติ  โสต  ปาปุณิตุ  น สกฺโกติ  ตสฺมา เอวมาห ฯ ฉนฺทชนฺติ ตณฺหาฉนฺทโต  
ชาต ฯ อฆนฺติ ป ฺจกฺขนฺธทุกฺข ฯ ทุติยปท ตสฺเสว  
# ๑ ม. อวิปนฺนพีชสทิสา  ฯ     
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เววจน ฯ ฉนฺทวินยา อฆวินโยติ ตณฺหาวินเยน  ป ฺจกฺขนฺธวินโย ฯ  อฆวินยา   
ทุกฺขวินโยติ  ป ฺจกฺขนฺธวินเยน วฏฏทุกฺข  วินีตเมว  โหติ ฯ  จิตฺรานีติ   
อารมฺมณจิตฺตานิ ฯ  สงฺกปฺปราโคติ สงฺกปฺปตราโค ฯ เอวเมตฺถ วตฺถุกาม  
ปฏิกฺขิปตฺวา กิเลสกาโม กาโมติ วุตฺโต ฯ อย ปนตฺโถ ปสุรสุตฺเตน วิภาเวตพฺโพ ฯ  
ปสุรปริพฺพาชโก หิ เถเรน  สงฺกปฺปราโค  ปุริสสสฺ กาโมติ วุตฺเต   
น เต กามา ยานิ จิตฺรานิ โลเก  สงฺกปฺปราค จ วเทสิ กาม  สงฺกปฺปย อกุสลวิตกฺเก   
ภิกฺขูป เต เหหินฺติ กามโภคีติ อาห ฯ  อถ น เถโร อโวจ   เต เจ กามา ยานิ จิตฺรานิ  
โลเก สงฺกปปฺราค น วเทสิ กาม  ปสฺสนฺโต รูปานิ มโนรมานิ สตฺถาป เต เหหิติ  
กามโภคี ฯ  สุณนฺโต สทฺทานิ ฆายนฺโต คนฺธานิ สายนฺโต รสานิ ผุสนฺโต ผสฺสานิ  
มโนรมฺมานิ สตฺถาป เต เหหิติ กามโภคีติ ฯ  อเถตฺถ  ธีราติ  อถ  เอเตสุ  
อารมฺมเณสุ ปณฺฑิตา ฉนฺทราค วินยนฺติ ฯ สโยชน  สพฺพนฺติ  ทสวิธมฺป  สโยชน ฯ   
อกิ ฺจนนฺติ  ราคกิ ฺจนาทิวิรหิต ฯ นานุปตนฺติ  ทุกฺขาติ  วฏฏทุกฺขา  ปน   
ตสฺส อุปริ น ปตนฺติ ฯ อิจฺจายสฺมา  โมฆราชาติ  ปหาสิ สงฺขนฺติ คาถ สุตฺวา  
ตาสป (๑) ปริสติ อนุสนฺธิกุสโล  โมฆราชา นาม เถโร  อิมิสฺสา คาถาย  
อตฺโถ น ยถานุสนฺธิคโตติ จินฺเตตฺวา  
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ยถานุสนฺธึ  ฆเฏนฺโต  เอวมาห ฯ  ตตฺถ  อิธ วา หุร วาติ อิธ โลเก วา  
ปรโลเก  วา ฯ  นรุตฺตม  อตฺถจร  นรานนฺติ  กิ ฺจาป สพฺพขีณาสวา นรุตฺตมา  
เจว อตฺถจรา จ นราน  เถโร ปน ทสพล สนฺธาเยวมาห ฯ เย ต นมสฺสนฺติ 
ปสสิยา เตติ ยทิ ตถา วิมุตฺต เทวมนุสฺสา นมสฺสนฺติ  อถ เย ต ภควนฺต  
กาเยน วา วาจาย วา อนุปฏิปตฺติยา วา นมสฺสนฺติ  เต กึ ปสสิยา  อุทาหุ 
อปสสิยาติ ฯ  ภิกฺขูติ  โมฆราชตฺเถร อาลปติ ฯ อ ฺาย ธมฺมนฺติ จตุสจฺจธมฺม  
ชานิตฺวา ฯ สงคาตีตา  เตป ภวนฺตีติ เย ต กาเยน วาจาย วา อนุปฏิปตฺติยา 
วา นมสฺสนฺติ  เต จตุสจฺจธมฺม อ ฺาย วิจิกิจฺฉ ปหาย สงฺคาตีตาป  โหนฺติ 
ปสสิยาป โหนฺตีติ ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม  อุชฺฌานส ฺ ิกาติ อุชฺฌานส ฺ ีเทวโลโก นาม ปาฏิเยกฺโก 
นตฺถิ  อิมา ปน เทวตา ตถาคตสฺส จตุปจฺจยปริโภค นิสฺสาย อุชฺฌายมานา  
อาคตา ฯ    ตาส  กิร  เอว  อโหสิ  สมโณ  โคตโม  ภิกฺขูน   
ปสุกูลจีวรปณฺฑิยาโลปรกฺุขมูลเสนาสนปูติมุตฺตเภสชฺเชหิ  สนโฺต  ภสฺเส จ (๒)   
ปริยนฺตการิต  วณฺเณติ  สย   จินปฏทุกุลโขมาทีนิ  (๑)  ปณีตจีวรานิ ธาเรติ   
ราชารห อุตฺตมโภชน  ภุ ฺชติ  เทววิมานกปฺปาย คนฺธกุฏิยา วรสยเน สยติ   
สปฺปนวนีตาทีนิ เภสชฺชานิ ปฏิเสวติ  ทิวส  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสติ   
วจนมสฺส อ ฺโต  คจฺฉติ  กิริย อ ฺโตติ อุชฺฌายมานา    
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อาคมึสุ ฯ  เตน  ตาส  ธมมฺสงฺคาหกตฺเถเรหิ  อุชฺฌานส ฺ ิกาติ  
นาม คหิต ฯ อ ฺถา  สนฺตนฺติ  อ ฺเนากาเรน  ภูต ฯ  นิกจฺจาติ นิกติยา ว ฺจนาย 
ว ฺเจตฺวาติ  อตฺโถ ฯ กิตวสฺเสวาติ กิตโว วุจฺจติ สากุณิโก ฯ โส หิ อคุมฺเพ  
วสมาโน  สาขาปณฺณาทิปฏิจฺฉาทเนน คุมฺพวณฺณ ทสฺเสตฺวา อุปคเต โมรติตฺติราทโย  
สกุเณ  มาเรตฺวา ทารภรณ กโรติ ฯ อิติ ตสฺส กิตวสฺส อิมาย ว ฺจนาย เอว 
ว ฺเจตฺวา  สกุณมสโภชน  วิย  กุหกสสฺาป ปสุกูเลน อตฺตาน ปฏิจฺฉาเทตฺวา  
กถาเฉกตาย  มหาชน  ว ฺเจตฺวา  ขาทมานสฺส วิจรโต ฯ ภุตฺต เถยฺเยน ตสฺส  
ตนฺติ  สพฺโพป ตสฺส จตุปจฺจยปริโภโค เถยฺเยน ปรภุิตฺโต นาม โหตีติ เทวตา  
ภควนฺต  สนฺธาย วทติ ฯ ปริชานนฺติ ปณฺฑิตาติ อย การโก วา อการโก วาติ 
ปณฺฑิตา  ชานนฺติ ฯ อิติ ตา เทวตา  ตถาคตาป มยเมว ปณฺฑิตาติ ม ฺมานา 
เอวมาหสุ ฯ  
        อถ  ภควา  น  ยิทนติฺอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยาย  ปฏิปทา ทฬหฺาติ อย  
ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา  หิ ถิรา ฯ ยาย ปฏิปทาย ธีรา ปณฺฑิตา อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  
ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน จาติ ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายิโน มารพนฺธนา ปมุจฺจนฺติ  ต  
ปฏิปท  ภาสิตมตฺเตน  วา  สวนมตฺเตน  วา  โอกฺกมตุิ ปฏิปชชฺิตุ น สกฺกาติ  
อตฺโถ ฯ  น  เว  ธีรา  ปกุพฺพนฺตีติ  ธีรา  ปณฺฑิตา  วิทิตฺวา  โลกปรยิาย  
สงฺขารโลกสฺส  อุทยพฺพย  ตฺวา    
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จตุสจฺจธมฺม  จ  อ ฺาย  กิเลสนิพฺพาเนน  นิพฺพุตา  โลเก  วิสตฺติก ติณฺณา   
เอว  น  กุพฺพนฺติ  มย เอวรูปานิ  น  กเถมาติ (๑) อตฺโถ  ฯ  ปวิย  ปติฏหิตฺวาติ   
อยุตฺต  อเมฺหหิ  กต  อการกเมว  มย การกวาเทน  สมุทาจริมฺหาติ  ลชฺชมานา   
มหาพฺรหฺมา  วิย ภควติ คารว  ปจฺจุปฏเปตฺวา  อคฺคิกฺขนฺธ วิย ภควนฺต  
ทุราสท กตฺวา นมสฺสมานา  อากาสโต  โอตริตฺวา  ภูมิย  ตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
อจฺจโยติ อปราโธ ฯ โน ภนฺเต อจฺจคมาติ  อเมฺห อติกฺกมฺม อภิภวิตฺวา ปวตฺโต ฯ  
อปสาเทตพฺพนฺติ  ฆฏยิตพฺพ ฯ ตา กิร เทวตา ภควนฺต กาเยน วาจายาติ ทฺวีหิป  
ฆฏยึสุ ฯ ตถาคต อวนฺทิตฺวา อากาเส ปติฏมานา กาเยน ฆฏยึสุ  กิตโว จมฺม  
อาหริตฺวา นานปฺปการ อสพฺภิวาท  วทมานา  วาจาย  ฆฏยึส ุฯ  ตสฺมา   
อปสาเทตพฺพ  อม ฺ ิมฺหาติ อาหสุ ฯ  ปฏิคฺคณฺหาตูติ ขมตุ ฯ อายตึ   
สวรายาติ อนาคเต สวรณตฺถาย   ปุน เอวรูปสฺส อปราธสฺส โทสสฺส  
ขลิตสฺส (๒) อกรณตฺถาย ฯ  สิต  ปาตฺวากาสีติ  อคฺคทนฺเต ทสฺเสนฺโต  
ปหฏาการ ทสฺเสสิ ฯ กสฺมา  ตา  กิร  เทวตา  น สภาเวน ขมาเปนฺติ   
โลกิยมหาชน ฺจ สเทวเก โลเก อคฺคปุคฺคล ตถาคต ฺจ เอกสทิส กโรนฺติ ฯ  
อถ ภควา  ปรโต กถาย อุปฺปนฺนาย  พุทฺธพล ทีเปตฺวา ปจฺฉา คมิสฺสามีติ  
๑ ม.  มย เอวรูปานิ  น  กเถมาติ  ฯ   ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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สิต ปาตฺวากาสิ ฯ ภิยฺโยโส มตฺตายาติ อติเรกปฺปมาเณน ฯ  อิม  คาถ  อภาสีติ   
กุปฺปโต  เอส อมฺหากนฺติ ม ฺมานา อภาสิ ฯ   น  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  น  ขมติ   
นาธิวาเสติ ฯ  โกปนฺตโรติ  อพฺภนฺตเร  อุปฺปนฺนโกโธ ฯ    โทสครูติ  โทส  
ครุกตฺวา อาทาย วิหรนฺโต ฯ  ส เวร  ปฏิมุจฺจตีติ  โส  เอวรูโป  คณฺฑิก   
ปฏิมุจฺจนฺโต วิย ต เวร อตฺตนิ ปฏิมุจฺจติ  เปติ  น ปฏินิสฺสชชฺตีติ อตฺโถ ฯ  
อจฺจโย  เจ  น  วิชฺเชถาติ สเจ อจฺจายิกกมฺม  น  ภเวยฺย ฯ โน จีธ อปหต  
สิยาติ ยทิ อปราโธ นาม น ภเวยฺย ฯ เกนีธ  กุสโล สิยาติ ยทิ เวรานิ  น   
สมฺเมยฺยุ  เกน การเณน กสุโล ภเวยฺย ฯ  กสฺสจฺจยาติ คาถาย  กสฺส อติกฺกโม  
นตฺถิ  กสฺส อปราโธ นตฺถิ  โก  สมโฺมห  นาปชฺชติ  โก  นิจฺจเมว  ปณฺฑิโต  
นามาติ อตฺโถ ฯ อิม กิร คาถ ภณาปนตฺถ  ภควโต  สติปาตุกมฺม ฯ  ตสฺมา  
อิทานิ เทวตาน พุทฺธพล ทีเปตฺวา ขมิสฺสามีติ  ตถาคตสฺส  พุทฺธสฺสาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ ตถาคตสฺสาติ ตถา อาคโตติ  ตถาคโตติ (๑)เอวมาทีหิ  การเณหิ  ตถาคตสฺส ฯ   
พุทฺธสฺสาติ  จตุนฺน  สจฺจาน พุทฺธตฺตาทีหิ  การเณหิ  วิโมกฺขนติฺกปณฺณตฺติวเสน  
เอว ลทฺธนามสฺส ฯ อจฺจย เทสยนฺตีนนฺติ ย วุตฺต ตุเมหหิ  อจฺจย เทสยนฺตีน ฯเปฯ  
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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ส เวร ปฏิมุจฺจตีติ  ต  สาธุ  วุตฺต  อห  ปน  ต  เวร นาภินนฺทามิ น ปตฺถยามีติ  
อตฺโถ ฯ  ปฏคฺิคณฺหามิ โวจฺจยนฺติ ตุมฺหาก อปราธ ขมามีติ ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ  สทฺธา  ทุติยา  ปุริสสฺส  โหตีติ  ปุริสสสฺ  เทวโลเก 
มนุสฺสโลเก  เจว  นิพฺพาน ฺจ  คจฺฉนฺตสฺส  สทฺธา  ทุติยา โหติ  สหายกิจฺจ  
สาเธติ ฯ  โน เจ อสฺสทฺธิย อวติฏตีติ ยทิ อสฺสทฺธิย นติฏติ ฯ ยโสติ  
ปริวาโร ฯ  กตฺิตีติ  วณฺณภณน ฯ ตตฺวสฺส โหตีติ ตโต อสฺส โหติ ฯ นานุปตนฺติ  
สงฺคาติ  ราคสงฺคาทโย  ป ฺจ  สงฺคา  น  อนุปตนฺติ ฯ  ปมาทมนุยุ ฺชนฺตีติ เย  
ปมาท  กโรนฺติ  นิพฺพตฺเตนฺติ  เต  ต  อนุยุ ฺชนฺติ  นาม ฯ ธน เสฏว  
รกฺขตีติ มุตฺตามณิสาราทิอุตฺตมธน วิย รกฺขติ ฯ ฌายนฺโตติ ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน   
จ  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน จ ฌายนฺโต ฯ ตตฺถ ลกฺขณูปนิชฺฌาน นาม  
วิปสฺสนามคฺคผลานิ ฯ วิปสฺสนา  หิ  ตีณิ  ลกฺขณานิ  อุปนิชฌฺายตีติ   
ลกฺขณูปนิชฌฺาน ฯ  มคฺโค  วิปสฺสนาย  อาคตกิจฺจ  สาเธตีติ   
ลกฺขณูปนิชฌฺาน ฯ  ผล  ตถลกฺขณนิโรธสจฺจ  อุปนิชฺฌายตีติ   
ลกฺขณูปนิชฌฺาน ฯ  อฏ  สมาปตฺติโย  ปน  กสิณารมฺมณสฺส  
อุปนิชฺฌายนโต  อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ ปรม สุข  
นาม อรหตฺตสุข อธิปฺเปตนฺติ ฯ  
                                        ฉฏ ฯ    
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        สตฺตเม สกฺเกสูติ  สกยฺา วต โภ กมุาราติ  อุทาน ปฏิจฺจ   สกฺกาติ   
ลทฺธนามาน  รากุมาราน  นิวาโส  เอโกป  ชนปโท  รฬฺุหิสทฺเทน 
สกฺกาติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมึ  สกฺเกสุ  ชนปเท ฯ  มหาวเนติ สย ชาเต อโรปเต 
หิมวนฺเตน  สทฺธ ึ เอกาพทฺเธ  มหาวเน ฯ  สพฺเพเหว  อรหนฺเตหีติ อิม สุตฺต  
กถิตทิวเสเยว ปตฺตอรหนฺเตหิ ฯ   
        ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา  สากิยโกลิยา กิร กปลวตฺถุนครสฺส จ โกลิยนครสสฺ  
จ  อนฺตเร  โรหิณึ  นาม  นทึ  เอเกเนว อาวรเณน พนฺธาเปตฺวา สสฺสานิ 
กาเรนฺติ ฯ อถ เชฏมูลมาเส สสฺเสสุ มิลายนฺเตสุ อุภยนครวาสิกาน กมฺมกรา  
สนฺนิปตึสุ ฯ ตตฺถ โลกิยนครวาสิโน อาหสุ  อิท อุทก อุภโต หรยิมาน  น  
ตุมฺหาก  น อมฺหาก ปโหสฺสติ  อมฺหาก ปน สสฺส เอกอุทเกเนว นิปฺผชฺชิสฺสติ 
อิท อุทก อมฺหาก เทถาติ ฯ กปลวตฺถุวาสิโน อาหสุ  ตุเมฺหสุ โกฏเ ปูเรตฺวา  
 ิเตสุ  มย  รตฺตสุวณฺณนีลมณิกาฬกหาปเณ  จ  คเหตฺวา ปจฺฉิปสิพฺพกาทิหตฺถา   
น  สกฺขิสฺสาม  ตุมฺหาก  ฆรทฺวาเร  วิจริตุ  อมฺหากป สสฺส เอเกเนว อุทเกน  
นิปฺผชฺชิสฺสติ  อิท อุทก อมฺหาก เทถาติ ฯ  น มย ทสฺสามาติ ฯ  มยป น  
ทสฺสามาติ ฯ เอว กถ วฑฺเฒตฺวา เอโก อุฏาย เอกสฺส ปหาร อทาสิ  โสป 
อ ฺสฺสาติ เอว อ ฺม ฺ ปหริตฺวา ราชกุลาน ชาตึ ฆฏเฏตฺวา กลห  
วฑฺฒยึสุ ฯ  โกลิยกมฺมกรา  วทนฺติ  ตุเมฺห   
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กปลวตฺถุวาสิโน  ทารเก คเหตฺวา  ตชฺเชถ  เย โสณสิงฺคาลาทโย  วิย  
อตฺตโน ภคินีหิ สทฺธึ สวาส วสึสุ  เอเตส หตฺถิโน  จ  อสฺสา  จ   
ผลกาวุธานิ  จ  อมฺหาก  ก ึ กริสฺสนฺตีติ ฯ  เต  สากิยกมฺมกรา   
วทนฺติ  ตุเมฺหทานิ  กุฏ ิโน  ทารเก คเหตฺวา ตชฺเชถ  เย  อนาถา  
นิคติกาติรจฺฉานา วิย โกลรุกฺเข วสึสุ  เอเตส หตฺถิโน จ อสฺสา จ  
ผลกาวุธานิ จ อมฺหาก กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ เต คนฺตฺวา ตสฺมึ กมฺเม นิยุตฺตามจฺจาน  
กเถสุ  อมจฺจา ราชกุลาน กเถสุ  ตโต สากิยา  ภคินีหิ สทฺธึ สวสิตกาน ถาม  
จ  พล  จ ทสเฺสสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา นิกขฺมึสุ ฯ โกลยิาป  โกลรุกขฺวาสีน  
ถาม จ พล จ ทสฺเสสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมึสุ ฯ  ภควาป รตฺติยา  
ปจฺจูสสมเย  มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก  โวโลเกนฺโต 
อิเม  เอว  ยุทธฺสชฺเช  นิกฺขมนฺเต  อทฺทส ฯ  ทิสฺวา  มยิ คเต อย กลโห  
วูปสมิสฺสติ  นุโข ติ   อุปธารยนฺโต  อหเมตฺถ คนฺตฺวา กลหวูปสมนตฺถ ตีณิ  
ชาตกานิ  กเถสฺสามิ  ตโต  กลโห  วูปสมิสฺสติ ฯ อถ สามคฺคิทีปนตฺถาย เทฺว 
ชาตกานิ กเถตฺวา อตฺตทณฺฑสุตฺต ทสฺเสสฺสามิ ฯ เทสน สุตฺวา อุภยนครวาสิโนป  
อฑฺฒติยานิ  อฑฺฒติยานิ  กุมารสตานิ  ทสฺสนฺติ  อหนฺเต ปพฺพาเชสฺสามิ  ตทา  
มหาสมาคโม ภวิสฺสตีติ สนฺนิฏานมกาสิ ฯ ตสฺมา อิเมสุ ยุทฺธสชฺเชสุ นิกฺขมนฺเตสุ   
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กสฺสจิ  อนาโรเจตฺวา สยเมว ปตฺตจีวรมาทาย คนฺตฺวา ทฺวินฺน เสนาน อนฺตเร  
อากาเส ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ฉพฺพณฺณรสิโย วิสฺสชฺเชตฺวา นิสีทิ ฯ  
กปลวตฺถุวาสิโน  ภควนตฺ  ทิสฺวาว  อมฺหาก าติเสฏโ สตฺถา อาคโต 
ทิฏโ  นุโข  เตน อมฺหาก กลหกรณภาโวติ จินฺเตตฺวา  น โข ปน สกฺกา  
ภควติ  อาคเต อมฺเหหิ ปรสฺส สรีเร สตฺถ ปาเตตุ  โกลิยนครวาสิโน อมฺเห 
หนนฺตุ วา พชฺฌนฺตุ วาติ  อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ ฯ  
โกลิยนครวาสิโนป  ตเถว  จินฺเตตฺวา  อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา  
นิสีทึสุ ฯ   
        ภควา  ชานนฺโตว  กสฺมา  อาคตตฺถ  มหาราชาติ ปุจฺฉิ ฯ  น ภควา 
ติตฺถกีฬายนปพฺพตกีฬายนนทีกีฬายนคิริทสฺสนตฺถ  อิมสฺมึ  ปน  าเน  สงฺคาม  
ปจฺจุปฏาเปตฺวา  อาคตมฺหาติ ฯ  กึ  นสิฺสาย  โว กลโห มหาราชาติ ฯ อุทก 
ภนฺเตติ ฯ อุทก กึ อคฺฆติ มหาราชาติ ฯ อปฺป ภนฺเตติ ฯ ปวี นาม กึ อคฺฆติ  
มหาราชาติ ฯ  อนคฺฆา  ภนฺเตติ ฯ ขตฺติยา กึ อคฺฆนฺตีติ ฯ ขตฺติยา นาม อนคฺฆา  
ภนฺเตติ ฯ  อปฺปมูลก อุทก นิสฺสาย กมิตฺถ อนคฺเฆ ขตฺติเย นาเสถ มหาราช 
กลเห อสฺสาโท นาม นตฺถิ  กลหวเสน มหาราช อฏาเน เวร กตฺวา เอกาย  
รุกฺขเทวตาย กาฬสีเหน สทฺธึ พทฺธาฆาโต สกลป อิม กปฺป อนุปฺปวตฺโตเยวาติ  
วตฺวา ผนฺทนชาตก  กเถสิ ฯ ตโต  ปรปตฺติเยน นาม มหาราช   น     
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ภวิตพฺพ ปรปตฺติยา  หุตฺวา  หิ  เอกสฺส  สสกสฺส กถายติโยชนสหสฺสวิตฺถเต หิมวนฺเต  
จตุปฺปทคณา มหาสมุทฺท ปกฺขนฺทิโน อเหสุ ฯ ตสฺมา ปรปตฺติเยน น ภวิตพฺพนฺติ  
วตฺวา ปวีอุทฺริยนชาตก  กเถสิ ฯ ตโต  กทาจิ มหาราช ทุพฺพโลป มหาพลสฺส 
รนฺธ  วิวร  ปสฺสติ  กทาจิ  มหาพโล  ทพฺุพลสฺส ฯ  ลฏกิกาป ห ิสกุณิกา  
หตฺถินาค ฆาเตสีติ ลฏกิกชาตก  กเถสิ ฯ เอว กลหวปูสมนตฺถาย ตีณิ ชาตกานิ  
กเถตฺวา  สามคฺคิปริทีปนตฺถาย  เทฺว  ชาตกานิ  กเถสิ ฯ  กถ  สมคฺคาน หิ  
มหาราช  โกจิ โอตาร นาม ปสฺสิตุ น สกฺโกตีติ วตฺวา รุกฺขธมฺมชาตก   
กเถสิ ฯ  ตโต  สมคฺคาน  มหาราช  โกจิ วิวร ปสสฺิตุ นาสกฺขิ ฯ ยทา ปน 
อ ฺม ฺ วิวาทมกสุ  อถ เต เนสาทปุตฺโต ชีวิตา โวโรเปตฺวา อาทาย คโตติ 
วิวาเท  อสฺสาโท นาม นตฺถีติ วตฺวา วฏฏกชาตก  กเถสิ ฯ เอว อิมานิ 
ป ฺจ ชาตกานิ กเถตฺวา อวสาเน อตฺตทณฺฑสุตฺต  กเถสิ ฯ  ราชาโน  
จ  ปสนฺนา  สเจ สตฺถา นาคมิสฺส  มย สหตฺถา อ ฺม ฺ   วธิตฺวา   
โลหิตนทึ  ปวตฺตยิสฺสาม ฯ  อมฺหาก  ปุตฺตภาตโร  จ  เคหทฺวาเร น 
ปสฺสาม  สาสนปฏิสาสนป โน อาหรณโก นาภวิสฺส ฯ สตฺถาร นิสฺสาย โน  
ชีวิต ลทฺธ ฯ สเจ ปน สตฺถา อคาร อชฌฺาวสิสฺส  ทปีสหสฺสทฺวยปริวาร  
จตุมหาทีปรชฺชมสฺส หตฺถคต อภวิสฺส    
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อติเรกสหสฺส โข ปนสฺส ปุตฺตา อภวิสฺสสุ  ตโต  จ   ขตฺติยปรวิาโร  
วิจริสฺสติ (๑)  ต โข ปเนส สมฺปตฺตึ ปหาย นิกฺขมิตฺวา สมฺโพธึ ปตฺโต ฯ  
อิทานิป ขตฺติยปริวาโรเยว วิจรตูติ อุภยนครวาสิโน อฑฺฒติยานิ  
อฑฺฒติยานิ กุมารสตานิ อทสุ ฯ ภควาป เต ปพฺพาเชตฺวา มหาวน อคมาสิ ฯ เตส  
ครุภาเวน (๒) น อตฺตโน รุจิยา ปพฺพชิตาน อนภิรติ อุปฺปชฺช ิฯ ปุราณทุติยิกาโยป  
เตส  อยฺยปุตฺตา  อุกฺกณฺนฺตุ  ฆราวาโส น สณฺาตีติอาทีนิ วตฺวา สาสน  
เปเสนฺติ ฯ เต จ อติเรกตร อุกฺกณฺ ึสุ ฯ   
        ภควา  อาวชฺเชนฺโต  เตส  อนภิรติภาว  ตฺวา  อิเม ภิกฺขู มาทิเสน 
พุทฺเธน  สทฺธึ  เอกโต  วสนฺตา อุกฺกณฺนฺติ  หนฺท เนส กุณาลทหสฺส วณฺณ  
กเถตฺวา ตตฺถ เนตฺวา อนภิรตึ วิโนเทสฺสามีติ กุณาลทหสฺส วณฺณ กเถสิ ฯ เต  
ต  ทฏ ุกามา  อเหสุ ฯ ทฏ ุกามตฺถ ภิกฺขเว กุณาลทหนฺติ ฯ อาม ภควาติ ฯ ยท ิ 
เอว เอถ คจฺฉามาติ ฯ อิทฺธิมนฺตาน ภควา อาคมนฏาน มย กถ คมิสฺสามาติ ฯ  
ตุเมฺห คนฺตุกามา โหถ  อห มมานุภาเวน คเหตฺวา คมิสฺสามีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ ฯ  
ภควา ป ฺจ ภิกฺขุสตานิ คเหตฺวา อากาเส อุปฺปติตฺวา กุณาลทเห ปติฏาย เต  
ภิกฺขู อาห  ภิกฺขเว  
# ๑ ม. อวิจริสฺส  ฯ  ๒ ม. ครุคารเวน ฯ  
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อิมสฺมึ กุณาลทเห เยส มจฺฉาน นาม น ชานาถ ม ปุจฺฉถาติ ฯ   
เต  ปุจฺฉึสุ  ภควา ปุจฺฉิตปุจฺฉิต กเถสิ ฯ น เกวล จ  มจฺฉานเยว  ตสฺมึ   
วนสณฺเฑ รุกฺขานป ปพฺพตปาเท ทิปทจตุปทสกุณานป นามานิ ปุจฺฉาเปตฺวา  
กเถสิ ฯ  อถ  ทฺวีหิ  สกุเณหิ  มุขตุณฺฑเกน  ฑสิตฺวา  คหิตทณฺฑเก  นิสินโฺน  
กุณาโล  สกณุราชา  ปุรโต  ปจฺฉโต  อุโภสุ  จ  ปสฺเสสุ  สกุณสงฺฆปริวุโต 
อาคจฺฉติ ฯ  ภิกฺขู  ต ทิสฺวา  เอส ภนฺเต อิเมส สกุณาน ราชา ภวิสสฺติ 
ปริวารา เอเต ตสฺสาติ ม ฺเมาติ ฯ  เอวเมว ภิกฺขเว  อยมฺป มเมว วโส  
มุ  ปเวณีติ ฯ  อิทานิ  ตาว  มย  ภนฺเต  เอเต สกุเณ ปสฺสาม ฯ ย ปน  
ภควา  อยมฺป  มเมว  วโส  มม  ปเวณีติ  อาห ฯ  ต  โสตุกามมฺหาติ ฯ  
โสตุกามตฺถ  ภิกฺขเวติ ฯ  อาม  ภควาติ ฯ  เตนหิ  สณุาถาติ  ตีหิ คาถาสเตหิ 
มณฺเฑตฺวา กุณาลชาตก  กเถนฺโต อนภิรตึ วิโนเทสิ ฯ เทสนาปริโยสาเน สพฺเพป 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ  มคฺเคเนว จ เนส อิทฺธิป อาคตา ฯ ภควา  โหตุ  
ตาว เอตฺตก เตส ภิกฺขูนนฺติ อากาเส อุปฺปติตฺวา มหาวนเมว อคมาสิ ฯ เตป  
ภิกฺขู คมนกาเล ทสพลสฺส อานุภาเวน คนฺตฺวา อาคมนกาเล อตฺตโน อานุภาเวน  
ภควนฺต ปริวาเรตฺวา มหาวเน โอตรึสุ ฯ  ภควา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทิตฺวา  เต   
ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา  เอถ ภิกฺขเว  นิสีทถ    
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อุปริมคฺคตฺตยวชฺฌาน โว กิเลสาน กมมฺฏาน กเถสฺสามีติ กมฺมฏาน  กเถสิ ฯ  
ภิกฺขู จินฺตยึสุ  ภควา อมฺหาก อนภิรติภาว ตฺวา กุณาลทห เนตฺวา อนภิรตึ  
วิโนเทสิ  ตตฺถ โสตาปตฺติผล  ปตฺตาน โน อิทานิ อิธติณฺณ มคฺคาน   
กมฺมฏาน  อทาสิ  น โข ปนเมฺหหิ  โสตาปนฺนา มยนฺติ วีตินาเมตุ วฏฏติ 
ปุริสสทิเสหิ  (๑) โน ภวิตุ วฏฏตีติ เต ทสพลสฺส ปาเท วนฺทิตฺวา อุฏาย  
นิสีทน ปปฺโปเตฺวา (๒) วิสุ วิสุ ปพฺภารรุกฺขมูเลสุ นิสีทึสุ ฯ  ภควา  
จินฺเตสิ  อิเม ภิกฺขู ปกติยาป อวิสฏกมฺมนฺตา (๓) ลทฺธุปายสฺส ปน   
ภิกฺขุโน  กลิมนการณ  นาม  นตฺถิ ฯ  คจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺตา  จ  วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา (๔) อรหตฺต ปตฺตา (๕)  อตฺตนา ปฏิวิทฺธคุณ อาโรเจสฺสามาติ มม  
สนฺติก  อาคมิสฺสนฺติ ฯ  เอเตสุ  อาคเตสุ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา เอกจกฺกวาเฬ 
สนฺนิปติสฺสนฺติ  มหาสมโย ภวิสฺสติ  วิวิตฺเต โอกาเส มยา นิสีทิตุ วฏฏตีติ ฯ  
ตโต วิวิตฺเต โอกาเส พุทฺธาสน ป ฺาเปตฺวา นิสีทิ ฯ สพฺพปม  กมฺมฏาน   
คเหตฺวา  คตตฺเถโร  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตโต อปโร ตโต  
อปโรติ ป ฺจสตาป ปทุมินิย ปทุมานิ วิย วิกสึสุ ฯ  สพฺพปม   
อรหตฺตปฺปตฺตภิกฺขุ  ภควโต  
# ๑ สี.  อุตฺตมปุริสสทิเสหิ ฯ   ม. ปุรสิปุริเสหิ  ฯ  ๒ ม. ปปโฺผเตฺวา ฯ 
# ๓ ม. อวิสฏกมฺมฏานา ฯ  ๔ ม. วฑฺเฒตฺวา ฯ   ๕ ม. ปตฺวา ฯ  
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อาโรเจสฺสามีติ ปลฺลงฺก วินิภุชิตฺวา   นิสีทน  ปปฺโปเตฺวา  อุฏาย   
ทสพลาภิมุโข อโหสิ ฯ เอว อปโรป อปโรปติ ป ฺจสตาป  ภตฺตสาล   
ปวิสนฺตา  วิย  ปฏิปาฏิยาว  อาคมึสุ ฯ  ปม  อาคโต  วนฺทิตฺวา นิสีทน   
ป ฺาเปตฺวา เอกมนฺต นิสีทิตฺวา ปฏิวิทฺธคุณ อาโรเจตุกาโม  อตฺถิ   
นุโข อ ฺโ โกจิ  นตฺถีติ นิวตฺติตฺวา อาคตมคฺค โอโลเกนฺโต อปรป  
อทฺทส  อปรป อทฺทสเยวาติ สพฺเพป เต อาคนฺตฺวา เอกมนฺต นิสีทิตฺวา อย  
อิมสฺส  หรายมาโน น กเถสิ  อย อิมสสฺ หรายมาโน น กเถสิ ฯ ขีณาสวาน  
กิร เทฺว อาการา โหนฺติ  อโห วต มยา ปฏิวิทฺธคุณ  สเทวโก โลโก  
ขิปฺปเมว ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ปฏิวิทฺธภาว  ปน นิธลิทฺธปุริโส  
วิย น อ ฺสฺส อาโรเจตุกามา โหนฺติ ฯ  เอว  อุฏานมตฺเต  (๑) ปน  
ตสฺมึ อริยมณฺฑเล ปาจีนยุคนฺธรปริกฺเขปโต อพฺภา  มหิกา  ธูโม  รโช   
ราหูติ  อิเมหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  วิปฺปมุตฺต พุทฺธุปฺปาทปฏิมณฺฑิตสฺส   
โลกสฺส  รามเณยฺยกทสฺสนตฺถ  ปาจีนทิสาย  
อุกฺขิตฺตรชฏมยมหาอาทาสมณฺฑลา  (๒)  วิย  เนมิวฏฏิย  คเหตฺวา 
ปริวตฺติยมานรชตจกฺกสสฺสิริก  ปุณฺณจนฺทมณฺฑล  อุลฺลงฺฆิตฺวา   
อนีลปถ ปฏปิชฺชิตฺถ ฯ  อิติ  เอวรูเป  ขเณ  ลเย  มุหตฺุเต  ภควา   
สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถสฺุมึ   
# ๑ ม.  โอสฏมตฺเต  ฯ   ๒ ม.ยุ...มณฺฑล วิย ฯ  
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มหาวเน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ป ฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สพฺเพเหว  
อรหนฺเตหิ ฯ ตตฺถ  ภควาป  มหาสมฺมตสฺส  วเส  อุปฺปนฺโน  เตป ป ฺจสตา ภิกฺขู  
มหาสมฺมตสฺส  กุเล  อุปฺปนฺนา ฯ ภควาป ขตฺติยคพฺเภ ชาโต  เตป ขตฺติยคพฺเภ  
ชาตา ฯ  ภควาป ราชปพฺพชิโต  เตป ราชปพฺพชิตา ฯ ภควาป เสตจฺฉตฺต ปหาย  
หตฺถคต  จกฺกวตฺติรชฺช  นิสฺสชฺชิตฺวา  ปพฺพชิโต  เตป  เสตจฺฉตฺต ปหาย  
หตฺถคตานิ  รชฺชานิ  วิสสฺชฺชิตฺวา  ปพฺพชิตา ฯ อิติ ภควา ปริสุทฺเธ โอกาเส  
ปริสุทฺเธ  รตฺติภาเค สย ปริสุทฺโธ ปริสทฺุธปริวาโร วีตราโค วีตราคปริวาโร  
วีตโทโส  วีตโทสปริวาโร  วีตโมโห  วีตโมหปริวาโร นิตฺตโณฺห นิตฺตณฺหปริวาโร  
นิกฺกิเลโส  นกิฺกิเลสปริวาโร  สนฺโต สนฺตปริวาโร ทนฺโต ทนฺตปริวาโร มุตฺโต  
มุตฺตปริวาโร  อติวิย วิโรจตีติ ฯ วณฺณภูมิ นาเมสา  ยตฺตก สกฺโกติ  ตตฺตก  
วตฺตพฺพ ฯ อิติ อิเม ภิกฺขู สนฺธาย วุตฺต  ป ฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สพฺเพเหว  
อรหนฺเตหีติ ฯ   
        เยภุยฺเยนาติ  พหุตรา  สนฺนิปติตา  มนฺทา  น  สนฺนิปติตา 
อส ฺารูปาวจรเทวตาเยว ฯ (๑) ตตฺราย สนฺนิปาตกฺกโม  มหาวนสฺส กิร สามนฺตา  
เทวตา วสึสุ  อายาม โภ พุทฺธทสฺสน นาม พหูปการ  ธมฺมสฺสวน พหูปการ 
ภิกฺขุสงฺฆทสฺสน   
# ๑ ม.  อส ฺ ี อรูปาวจรเทวตา สมาปนฺนเทวตาโย จ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 102 
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พหูปการ  อายาม  อายามาติ มหาสทฺท กุรุมานา อาคนฺตฺวา ภควนฺต  จ   
ตมุหุตฺต อรหตฺตปฺปตฺตขีณาสเว จ วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอเตเนว  
อุปาเยน  ตาส  ตาส  สททฺ  สุตฺวา  สทฺทนฺตรอฑฺฒคาวุตคาวุตอฑฺฒโยชนาทิวเสน  
ติโยชนสหสสฺวิตฺถเต  หิมวนฺเต ติกฺขตฺตุ เตสฏ ิยา นครสหสฺเสสุ  นวนวุติยา  
โทณมุขสตสหสฺเสสุ  ฉนวุติยา  ปฏฏนโกฏิสตสหสฺเสสุ  ฉปณฺณาสาย  
รตนากเรสูติ  สกลชมฺพูทีเป  ปุพฺพวิเทเห  อมรโคยาเน  อุตฺตรกุรมฺุหิ  ทฺวีสุ  
ปริตฺตทีปสหสฺเสสูติ  สกลจกฺกวาเฬ  ตโต  ทุติยตติยจกฺกวาเฬติ เอว  
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ เทวตา สนฺนิปติตาติ เวทิตพฺพา ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาฬ    
หิ อิธ ทสโลกธาตุโยติ อธิปฺเปต ฯ เตน วุตฺต  ทสหิ จ โลกธาตูหิ เทวตา 
เยภุยฺเยน สนฺนิปติตา โหนฺตีติ ฯ เอว สนฺนิปติตาหิ เทวตาหิ สกลจกฺกวาฬคพฺภ   
ยาว พฺรหฺมโลกา สูจิฆเร  นิรนฺตรปกฺขิตฺตสูจิ (๑) วิย ปริปุณฺณ โหติ ฯ ตตฺถ  
พฺรหฺมโลกสสฺ เอว อุจฺจตร เวทิตพฺพ  โลหปาสาเท กิร ปพฺพตกูฏาคารสโม (๒)  
ปาสาโณ พฺรหฺมโลเก ตฺวา อโธ ขิตฺโต จตูหิ มาเสหิ ปวึ ปาปุณาติ ฯ เอว  
มหนฺเต โอกาเส ยถา เหฏา  ตฺวา ขิตฺตปุปฺผานิ วา ทุมา  วา อุปริ คนฺตุ  
อุปริ วา ตฺวา ขิตฺตสาสปา  เหฏา โอตริตุ อนฺตร น ลภนฺติ  เอว นิรนฺตรา    
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เทวตา อเหสุ ฯ ยถา โข ปน  จกฺกวตฺติร ฺโ  นิสนิฺนฏาน  อสมฺพาธ   
โหติ  อาคตาคตา มเหสกฺขา ขตฺติยา  โอกาส  ลภนฺติเยว  ปรโต จ ปรโต  
จ   น   อติสมฺพาธ  โหติ ฯ เอวเมว   ภควโต นิสินฺนฏาน อสมฺพาธ   
อาคตาคตา มเหสกฺขา เทวา  จ  พฺรหฺมาโน  จ   โอกาส  ลภนฺติเยว ฯ   
อป สุท ภควโต อาสนฺนฏาเน (๑) วาลคฺคนิตฺตุทนมตฺเต   ปเทเส   
ทสป  วีสติป เทวา สุขุเม อตฺตภาเว มาเปตฺวา อฏสุ ฯ สพฺพปรโต 
สฏ ี สฏ ี เทวตา อฏสุ ฯ   
        สุทฺธาวาสกายิกานนฺติ  สุทฺธาวาสวาสีน ฯ  สุทธฺาวาสา  นาม  สุทฺธาน  
อนาคามิขีณาสวาน  อาวาสา  ป ฺจ  พฺรหฺมโลกา ฯ  เอตทโหสีติ กสฺมา อโหสิ 
เต กิร พฺรหฺมาโน สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ยถาปริจฺเฉเทน วุฏ ิตา พฺรหฺมภวน  
โอโลเกนฺตา  ปจฺฉาภตฺเต  ภตฺตเคห  วิย  สุ ฺต   อทฺทสสุ ฯ ตโต  กุหึ  
พฺรหฺมาโน คตาติ อาวชฺเชนฺตา มหาสมาคม ตฺวา  อย สมาคโม มหา  มย  
โอหีนา  โอหีนกานมฺปน โอกาโส ทลุลฺโภ โหติ  ตสฺมา คจฺฉนฺตา อตุจฺฉหตฺถา 
หุตฺวา  เอเกก  คาถ  อภิสงฺขริตฺวา คจฺฉาม ฯ ตาย มหาสมาคเม จ อตฺตโน  
อาคตภาว  ชานาเปสฺสาม  ทสพลสฺส  จ  วณฺณ  ภาสิสฺสามาติ ฯ  อิติ เตส 
สมาปตฺติโต วุฏาย อาวชฺชิตตฺตา เอตทโหสิ ฯ    
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ภควโต  ปุรโต ปาตุรเหสุนฺติ ปาลิยา ภควโต สนฺติเก อภิมุขฏาเนเยว 
โอติณฺณา  วิย  กตฺวา วุตฺตา  น โข ปเนตฺถ เอว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เต 
ปน  พฺรหฺมโลเก  ิตาเยว คาถา อภิสงฺขริตฺวา เอโก ปุรตฺถิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  
โอตริ  เอโก  ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  เอโก ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  เอโก  
อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย โอตริ ฯ ตโต ปุรตฺถิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย โอติณฺณพฺรหฺมา  
นีลกสิณ  สมาปชฺชิตฺวา  นีลรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน  
มณิจมฺม  (๑) ปฏิมุ ฺจนฺโต วิย อตฺตโน อาคตภาว ชานาเปตฺวา พุทฺธวิถี นาม  
เกนจิ  อุตฺตริตุ  น  สกฺกา  ตสฺมา ปหฏพุทฺธวีถิยาว (๒) อาคนฺตฺวา ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต  ิโต โข อตฺตนา อภิสงฺขตคาถ อภาสิ ฯ  
ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  โอติณฺณพฺรหฺมา  ปตกสิณ  สมาปชฺชตฺิวาว  
สวุณฺณปภ  มุ ฺจิตฺวา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน  สุวณฺณปฏ ปารุปนฺโต  วิย  
อตฺตโน  อาคตภาว  ชานาเปตฺวา  ตเถว  อกาสิ ฯ  ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย 
โอติณฺณพฺรหฺมา  โลหิตกสิณ สมาปชฺชิตฺวา โลหติกรสฺมิโย มุ ฺจิตฺวา  
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน รตฺตวรกมฺพเลน ปริกขิฺปนฺโต วิย อตฺตโน  
อาคตภาว ชานาเปตฺวา  ตเถว อกาสิ ฯ อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย โอติณฺณพฺรหฺมา  
# ๑  ม. มณิวมฺม  ฯ  ๒ ม. มหติยา พุทฺธวีถิยาว  ฯ  
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โอทาตกสิณ สมาปชฺชิตฺวา โอทาตรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทส- 
สหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน  สุมนกุสุมปฏ ปารุปนฺโต วิย อตฺตโน  
อาคตภาว ชานาเปตฺวา ตเถว อกาสิ ฯ  ปาลิย  ปน  ภควโต  ปุรโต   
ปาตุรเหสุ  อถโข  ตา เทวตา ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏสูติ  เอว  เอกกฺขเณ วิย ปุรโต ปาตุภาโว จ  อภิวาเทตฺวา  
เอกมนฺต   ิตภาโว  จ วุตฺโต  โส อิมินา อนุกฺกเมน อโหสิ เอกโต  
กตฺวา ปน ทสฺสิโต ฯ คาถาภาสน ปน ปาลิยป วิสุ วิสสเยว วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  มหาสมโยติ  มหาสมูโห ฯ ปวน วุจฺจติ วนสณฺโฑ ฯ อุภเยนป ภควา  
 อิมสฺมึ  ปน  วนสณฺเฑ อชฺช มหาสมูโห สนฺนิปาโตติ อาห ฯ ตโต เยส โส  
สนฺนิปาโต  เต ทสฺเสตุ เทวกายา สมาคตาติ อาห ฯ ตตฺถ เทวกายาติ เทวฆฏา ฯ 
อาคตมฺห อิม ธมฺมสมยนฺติ เอว สมาคเต เทวกาเย ทิสฺวา มยป อิม ธมฺมสมูห  
อาคตา ฯ  กึ  การณา  ทกขิฺตาเยว  อปราชิตสงฺฆนฺติ เกนจิ อปราชิต อชฺเชว 
ตโย  มาเร มทฺทิตฺวา วิชิตสงฺคาม อิม อปราชิตสงฺฆ ทสฺสนตฺถาย อาคตมฺหาติ  
อตฺโถ ฯ  โส  ปน  พฺรหฺมา  อิม  คาถ  ภาสิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา 
ปุรตฺถิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิยเยว อฏาสิ ฯ  อถ  ทุติโย วุตฺตนเยเนว อาคนฺตฺวา  
อภาสิ ฯ ตตฺถ ตตฺร ภิกฺขโวติ ตสฺมึ สนฺนิปาตฏาเน ภิกฺขู ฯ สมาทหสูติ สมาธินา   
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โยเชสุ ฯ จิตฺต อตฺตโน อุชุกมกสูติ อตฺตโน  จิตฺเต  สพฺเพ   
วงฺกกุฏิลชิมหฺภาเว หริตฺวา อุชุก อกรสึุ ฯ สารถีว  เนตฺตานิ  คเหตฺวาติ   
ยถา  สมปฺปวตฺเตสุ  สินฺธเวสุ  โอธสฺตปโฏโท  สารถี  สพฺพโยตฺตานิ  
คเหตฺวา อโจเทนฺโต อสาเรนฺโต ติฏติ  เอว ฉฬงฺคุเปกฺขาย  
สมนฺนาคตา  คุตฺตทฺวารา  สพฺเพเปเต  ป ฺจสตา ภิกฺขู อินฺทฺริยานิ รกฺขนฺติ  
ปณฺฑิตา  เอว เต (๑) ทฏ ุ  อิธาคตมฺหา ภควาติ  โสป คนฺตฺวา ยถาฏาเนเยว 
อฏาสิ ฯ  อถ  ตติโย  วุตฺตนเยเนว  อาคนฺตฺวา  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  เฉตฺวา ขีลนฺติ 
ราคโทสโมหขีล  ฉินฺทิตฺวา ฯ  ปลีฆนฺติ  ราคโทสโมหปลิฆเมว ฯ  อินฺทขีลนติฺ  
ราคโทสโมหินฺทขีลเมว ฯ โอหจฺจมเนชาติ เอเต ตณฺหาเอชาย อเนชา ภิกฺขู อินฺทขีล  
โอหจฺจ  สมูหนิตฺวา ฯ เต จรนฺตีติ (๒) จตูสุ ทิสาสุ อปฺปฏิหตจาริก จรนฺติ ฯ  
สทฺุธาติ นิรุปกฺกิเลสา ฯ วิมลาติ นิมฺมลา ฯ อิท ตสฺเสว เววจน ฯ จกฺขจุมตาติ  
ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมนฺเตน ฯ สุทนฺตาติ จกฺขุโตป ทนฺตา โสตโตป ฆานโตป  
ชิวฺหาโตป  กายโตป  มนโตป  ทนฺตา ฯ  สุส ู นาคาติ  ตรุณนาคา ฯ ตตฺราย 
วจนตฺโถ  ฉนฺทาทีหิ น คจฺฉนฺตีติ นาคา เตน เตน มคฺเคน ปหีเน กิเลเส 
น  อาคจฺฉนฺตีติ  นาคา  นานปฺปการ  อาคุ  น กโรนฺตีติ นาคา ฯ  
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร ปน  
# ๑ ม. ยุ.  เอเต  ฯ  ๒  ม. เต จรนฺตีติ น ทิสฺสติ  ฯ  
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มหานิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อปจ  อาคุ น กโรติ กิ ฺจิ โลเก   
สพฺพสโยเควิสชฺชพนฺธนานิ  สพฺพตฺถ  น  สชชฺตี  วิมุตฺโต  นาโค ตาทิ   
ปวุจฺจเต ตถตฺตาติ  เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ สสุู นาคาติ สุสู นาคา   
นาคภาวสมฺปตฺตึ (๑) ปตฺตาติ อตฺโถ ฯ เต เอวรูเปน  อนุตฺตเรน โยคาจริเยน  
ทมิเต ตรุณนาเค  ทสฺสนาย อาคตมฺห ภควาติ ฯ โสป คนฺตฺวา ยถาฏาเนเยว  
อฏาสิ ฯ อถ  จตุตฺโถ  วุตฺตนเยเนว  อาคนฺตฺวา  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  คตาเสติ  
นิพฺเพมติกสรณคมเนน คตา ฯ โสป คนฺตฺวา ยถาฏาเนเยว อฏาสีติ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ 
        อฏเม มทฺทกุจฺฉิสฺมินฺติ เอวนามเก อุยฺยาเน ฯ ต หิ อชาตสตฺตุมฺหิ  
กุจฺฉิคเต ตสฺส มาตรา  อย มยฺห กุจฺฉิคโต คพฺโภ ร ฺโ สตฺตุ ภวิสฺสติ 
กิมฺเม อิมินาติ คพฺภปาตนตฺถ ตตฺถ  กจฺุฉิ มทฺทาปตา ฯ ตสฺมา  มทฺทกุจฺฉีติ  
สงฺข คต ฯ มิคาน ปน อภยวาสตฺถาย ทินฺนตฺตา มิคทาโย วุจฺจติ ฯ 
เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  เอตฺถ  อย อนุปุพฺพีกถา  เทวทตฺโต หิ  
อชาตสตฺตุ  นิสฺสาย  ธนคฺุคเห  จ  ธนปาลก  จ  ปโยเชตฺวาป  ตถาคตสฺส  
ชีวิตนฺตราย กาตุ  อสกฺโกนฺโต  สหตฺถาว  น  มาเรสฺสามีติ  คิชฺฌกูฏ  
ปพฺพต  อภิรูหิตฺวา  มหนฺต   
# ๑  ม.  สุสนุาคภาวสมฺปตฺตึ   ฯ  
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กูฏาคารปฺปมาณ  สิล  อุกฺขิปตฺวา  สมโณ  โคตโม   จุณฺณวิจุณฺโณ  โหตู   
ติ   ปวิชฺฌิ  ฯ   มหาถามวา   กิเรส   ป ฺจนฺน  หตฺถีน   พล   ธาเรติ  ฯ  
อฏาน  โข  ปเนต  ย  พุทธฺาน ปรูปกฺกเมน ชีวิตนฺตราโย ภเวยฺยาติ ต  
ตถาคตสฺส สรีราภิมุข อาคจฺฉนฺต อากาเส อ ฺา สิลา อุฏหิตฺวา สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  
ทฺวินฺน  สิลาน  สมฺปหาเรน  มหนฺตา  ปาสาณสกลิกา  อุฏหิตฺวา ภควโต  
ปฏ ิปาทปริยนฺต  อภิหนิ  ปาโท  มหาผรสุนา  ปหโฏ  วิย  สมุคฺคตโลหิเตน  
ลาขารสร ฺชิโต (๑) วิย อโหสิ ฯ ภควา อุทฺธี โอโลเกตฺวา เทวทตฺต เอตทโวจ  
 พหุ ตยา โมฆปุริส อปุ ฺ ปสุต  โย ตฺว ปทุฏจิตฺโต วธกจิตฺโต ตถาคตสฺส  
โลหิต อุปฺปาเทสีติ ฯ ตโต ปฏาย ภควโต อผาสุ ชาต ฯ ภิกฺขู จินฺตยึสุ  อย  
วิหาโร อุชฺชงฺคโล วิสโม  พหุนฺน ขตฺติยาทีน ฺเจว ปพฺพชิตาน ฺจ อโนกาโสติ ฯ  
เต ตถาคต ม ฺจสิวิกาย อาทาย มทฺทกุจฺฉึ นยึสุ ฯ เตน วุตฺต  เตน โข ปน  
สมเยน ภควโต ปาโท สกลิกาย ขโต โหตีติ ฯ  ภุสาติ พลวติโย ฯ สุทนฺติ  
นิปาตมตฺต ฯ ทุกฺขาติ สุขปฏิกฺเขโป ฯติพฺพาติ พหลา ฯ  ขราติ  ผรุสา ฯ   
กฏกาติติขิณา ฯ อสาตาติ อมธุรา ฯ น ตาสุ มโน อปฺเปติ  น  ตา   มน  
อปฺปายนฺติ น วฑฺเฒนฺตีติ อมนาปา ฯ สโต สมฺปชาโนติ  เวทนาธิวาสน-  
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สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต  หุตฺวา ฯ  อวิห ฺมาโนติ   
อปฬิยมาโน  สมฺปริวตฺตสายิตาย เวทนาน วส อคจฺฉนฺโต ฯ   
        สีหเสยฺยนฺติ เอตฺถ กามโภคีเสยฺยา เปตเสยฺยา สีหเสยฺยา ตถาคตเสยฺยาติ 
จตสฺโส  เสยฺยา ฯ ตตฺถ  เยภุยฺเยน ภิกฺขเว กามโภคี สตฺตา วาเมน ปสฺเสน  
เสนฺตีติ  อย กามโภคีเสยฺยา ฯ เตสุ หิ เยภุยฺเยน ทกฺขิณปสฺเสน สยาโน  
นาม นตฺถิ ฯ  เยภุยฺเยน ภิกฺขเว เปตา อุตฺตานา เสนฺตีติ  อย เปตเสยฺยา ฯ  
อปฺปมสโลหิตตฺตา  หิ  อฏ ิสงฺฆาฏชฏิตา  เอเกน ปสฺเสน สยิตุ น สกโฺกนฺติ 
อุตฺตานาว เสนฺติ ฯ  เยภุยฺเยน ภิกฺขเว สีโห มิคราชา นงฺคุฏ อนฺตรสตฺถิมฺหิ  
อนุปกฺขิปตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน เสตีติ  อย สีหเสยฺยา ฯ เตชุสสฺทตฺตา หิ  
สีโห มิคราชา เทฺว ปุริมปาเท เอกสฺมึ  ปจฺฉิมปาเท เอกสฺมึ าเน เปตฺวา 
นงฺคุฏ อนฺตรสตฺถิมฺหิ ปกฺขิปตฺวา ปุริมปาทปจฺฉิมปาทนงฺคุฏาน  ิโตกาส  
สลฺลกฺเขตฺวา ทฺวินฺน ปุริมปาทาน มตฺถเก สีส เปตฺวา สยติ  ทิวสป สยิตฺวา  
ปพุชฺฌมาโน  น  อุตฺรสนโฺต  ปพุชฌฺติ  สีส ปน อุกขิฺปตฺวา ปุริมปาทาทีน  
 ิโตกาส สลฺลกฺเขติ ฯ สเจ กิ ฺจิ าน วิชหิตฺวา  ิต โหติ  นยิท ตุยฺห  
ชาติยา  น  สรูภาวสฺส  จ  อนุรูปนฺติ อนตฺตมโน หุตฺวา ตเถว สยติ  น 
โคจราย  ปกกฺมติ ฯ  อวิชหิตฺวา   ิเต  ปน  ตุยฺห ชาติยา  จ  สูรภาวสฺส  
จ   อนุรูปมิทนฺติ   หฏตุฏโ   
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อุฏาย สีหวิชิมฺหิต วิชิมหฺิตฺวา  เกสรภาร วิธุนิตฺวาติ กฺขตฺตุ  
สีหนาท นทิตฺวา โคจราย ปกฺกมติ ฯ จตุตฺถชฺฌาเน เสยฺยา ปน  
 ตถาคตเสยฺยาติ  วุจฺจติ ฯ  ตาสุ  อิธ  สหีเสยฺยา  อาคตา ฯ  อย  หิ 
เตชุสฺสทอิริยาปถตฺตา อุตฺตมเสยฺยา นาม ฯ  ปาเท  ปาทนฺติ  ทกฺขิณปาเท  
วามปาท ฯ อจฺจาธายาติ อติอาธาย  อีสก อติกฺกมฺม  เปตฺวา ฯ  
โคปฺปเกน  (๑) หิ โคปฺปเก ชานุนา  วา ชานุมฺหิ  สงฺฆฏฏิยมาเน   
อภิณฺห เวทนา อุปฺปชฺชติ  จิตฺต เอกคฺค น โหติ  เสยฺยา  
อผาสุกา  โหติ ฯ ยถา ปน  น สงฺฆเฏติ  เอว อติกฺกมฺม ปเต เวทนา  
นุปฺปชฺชติ  จิตฺต เอกคฺค โหติ  เสยฺยา ผาสุ โหติ ฯ ตสฺมา เอว นิปชฺช ิฯ  
สโต  สมฺปชาโนติ  สยนปริคฺคาหกสติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต ฯ   
อุฏานส ฺนฺติ  ปเนตฺถ  น  วุตฺต  คิลานเสยฺยา เหสา ตถาคตสฺส ฯ   
สตฺตสตาติ อิมสฺมึ สุตฺเต สพฺพาป ตา เทวตา คิลานเสยฺยฏาน อาคตา ฯ  
อุทาน อุทาเนสีติ คิลานเสยฺย อาคตาน โทมนสฺเสเนว ภวิตพฺพ สิยา ฯ อิมา  
ปน  ตถาคตสฺส เวทนาธิวาสน ทิสฺวา  อโห พุทฺธาน มหานุภาวตา  เอวรูปาสุ 
นาม  เวทนาสุ  วตฺตมานาสุ  วิการมตฺตป  นตฺถ ิ สริสิยเน  อลงฺกริตฺวา  
ปตสุวณฺณรูปก วิย อนิ ฺชมาเนน กาเยน นิปนฺโน  อิทานิสฺส อธิกตร มุขวณฺโณ  
วิโรจติ  ปภาสมฺปนฺโน   
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ปุณฺณจนฺโท วิย สมฺปติ (๑) วิกสิต วิย จ อรวินฺท อสฺส มุข โสภติ  กาเยป  
วณฺณายตน อิทานิ สุสมฺปหฏก ฺจน (๒) วิย วิปฺปสีทตีติ  อุทาน อุทาเนสิ(๓) ฯ   
        นาโค  วต  โภติ  เอตฺถ  โภติ  ธมฺมาลปน ฯ  พลวนฺตฏเน นาโค ฯ 
นาควตาติ นาคภาเวน ฯ สีโห วตาติอาทีสุ อสนฺตาสนฏเน สีโห ฯ  
พฺยตฺตปริจริยฏเน (๔) การณาการณชานเนน  วา  อาชานีโย ฯ  อปฺปฏิสมฏเน   
นิสโภ ฯ ควสตเชฏโก  หิ อุสโภ  ควสหสฺสเชฏโก  จ  อาสโภ  ฯ 
ควสตสหสฺสเชฏโก  นิสโภติ วุจฺจติ ฯ ภควา ปน อปฺปฏิสมฏเน อาสภณฺาน  
ปฏิชานาติ ฯ เตเนวตฺเถน  อิธ  นิสโภติ วุตฺโต ฯ ธรุวาหฏเน โธรยฺโห ฯ  
นิพฺพิเสวนฏเน ทนฺโต ฯ ปสฺสาติ  อนิยมิตาณตฺติ ฯ สมาธินฺติ  อรหตฺตผลสมาธึ ฯ   
สุวิมุตฺตนฺติ ผลวิมุตฺติยา สุวิมุตฺต ฯ ราคานุคต ปน จิตฺต อภินต นาม โหติ  โทสานุคต  
อปนต ฯ ตทุภยปฏิกฺเขเปน น จาภินต น จาปนตนฺติ อาห ฯ น จ สสงฺขารนิคฺคยฺห 
วาริตวตนฺติ  (๕)  น  สสงฺขาเรน  สปฺปโยเคน  กิเลเส  นิคฺคเหตฺวา  
วาริตฺวา วต   กิเลสาน ปน ฉินฺนตฺตา ปวต (๖) ผลสมาธินา สมาหิตนฺติ อตฺโถ ฯ  
อติกฺกมิตพฺพนฺติ  วิเหเตพฺพ  ฆฏเฏตพฺพ ฯ อทสฺสนาติ อ ฺาณา ฯ อ ฺาณี หิ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 112 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  112 
 
อนฺธพาโลว ฯ เอวรูเป สตฺถริ อปรชฺเฌยฺยาติ เทวทตฺต ฆฏยมานา วทนฺติ ฯ 
ป ฺจเวทาติ  อิติหาสป ฺจมาน  เวทาน  ธารกา ฯ  สต สมนฺติ วสฺสสต ฯ 
ตปสฺสีติ ตปนิสฺสิตกา หุตฺวา ฯ จรนฺติ  จรนฺตา ฯ น สมฺมา วิมุตฺตนฺติ สเจป  
เอวรูปา พฺราหฺมณา วสฺสสต จรนฺติ  จิตฺต จ เนส สมฺมา วิมุตฺต น โหติ ฯ  
หีนตฺตรูปา  น  ปาร คมา เตติ หีนตฺตสภาวา เต นิพฺพาน คมา น โหนฺติ ฯ 
 หีนตฺถรูปาติป  ปาโ ฯ  หีนตฺถชาติกา  ปริหีนตฺถาติ อตฺโถ ฯ ตณฺหาธิปนฺนาติ  
ตณฺหาย  อชฺโฌตฺถตา ฯ  วตสีลพทฺธาติ  อชวตกุกกฺุรวตาทีหิ จ วเตหิ ตาทิเสเหว  
จ สีเลหิ พทฺธา ฯ ลูข ตปนฺติ ป ฺจตาปตปฺปน (๑) กณฺฏกเสยฺยาทิก ตป ฯ อิทานิ  
สา  เทวตา  สาสนสฺส  นยิฺยานิกภาว  กเถนฺตี น มานกามสฺสาติอาทมาห  ต  
วุตฺตตฺถเมวาติ ฯ  
                                                อฏม ฯ   
        นวเม ปชฺชุนฺนสฺส ธตีาติ ปชฺชุนฺนสฺส นาม วสฺสวลาหกเทวร ฺโ 
จาตุมฺมหาราชิกสฺส ธีตา ฯ อภิวนฺเทติ ภควา ตุมฺหาก ปาเท วนฺทามิ ฯ จกฺขุมตาติ  
ป ฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมนฺเตน ตถาคเตน ฯ ธมฺโม อนุพุทฺโธติ  อิท มยา ปุพฺเพ  
ปเรส สนติฺเก เกวล สุตเยว อสีติ วทติ ฯ สาหทานีติ สา อห อิทานิ ฯ สกฺขิ  
ชานามีติ  ปฏิเวธวเสน ปจฺจกฺขเมว   
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ชานามิ ฯ วิครหนฺตาติ  หีนกฺขรปทพฺย ฺชโนติ วา  อนิยฺยานิโกติ วา เอว  
ครหนฺตา ฯ  โรรุวนฺติ  เทฺว  โรรุวา ธูมโรรโุว  จ  ชาลโรรโุว  จ  ฯ  
ตตฺถ ธูมโรรโุว วิสุ โหติ  ชาลโรรุโวติ ปน อวีจิมหานิรยสฺเสเวต  
นาม ฯ  ตตฺถ  หิ  สตฺตา  อคฺคิมฺหิ  ชลนฺเต  ชลนฺเต  ปุนปฺปุน  รว  
รวนฺติ  ตสฺมา  โส  โรรโุวติ วุจฺจติ ฯ โฆรนฺติ ทารณุ ฯ ขนฺติยา อุปสเมน  
อุเปตาติ รุจิตฺวา ขเมตฺวา คหณขนฺติยา จ ราคาทิอุปสเมน จ อุเปตาติ ฯ  
                                                นวม ฯ  
        ทสเม  ธมฺม  จาติ  จสทฺเทน  สงฺฆ ฺจ  อิติ  ตีณิ  รตนานิ 
นมสฺสมานา  อิธาคตาติ  วทติ ฯ  อตฺถวตีติ  อตฺถวติโย ฯ พหุนาป โข ตนฺติ ย  
ธมฺม สา อภาสิ  ต ธมฺม พหุนาป ปริยาเยน อห วิภเชยฺย ฯ ตาทิโส ธมฺโมติ  
ตาทิโส  หิ  อย  ภควา ธมฺโม  ตสณฺ ิโต สปฺปฏิภาโค (๑) พหูหิ ปริยาเยหิ  
วิภชิตพฺพยุตฺตโกติ  ทสฺเสติ ฯ  ลปยิสฺสามีติ  กถยิสสฺามิ ฯ  ยาวตา  เม  มนสา  
ปริยตฺตนฺติ ยตฺตก มยา มนสา ปริยาปุณิต  ตสฺสตฺถ ทิวส อวตฺวา มธุปฏล  
ปเฬนฺตี วิย มหุุตฺเตเนว สงฺขิตฺเตน กเถสฺสามิ ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                        ทสม ฯ สตุลฺลปกายิกวคฺโค จตุตฺโถ  ฯ 
        อาทิตฺตวคฺคสฺส  ปเม  ชราย  มรเณน จาติ เทสนาสีสเมต  
ราคทีหิ  ปน  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ โลโก อาทิตฺโตว ฯ  
# ๑ ม. ตปฺปฏิภาโค  ฯ  
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ทาเนนาติ ทานเจตนาย ฯ ทินฺน โหติ สนุีภตนฺติ (๑) ทานปุ ฺเจตนาหิ  
ทายกสฺเสว โหติ ฆรสามิกสฺส วิย นีภตภณฺฑก  เตเนต  วุตฺต ฯ โจรา  
หรนฺตีติ อทินฺเน โภเค โจราป  หรนติฺ ราชาโนป  อคฺคิป  ทหติ  
ปตฏาเนป นสฺสนฺติ ฯ อนฺเตนาติ มรเณน ฯ สรรี สปริคฺคหนฺติ   
สรีร ฺเจว  โจราทีน  วเสน  อวินฏโภเค  จ ฯ  สคฺคมุเปตีติ  
เวสฺสนฺตรมหาราชาทโย วิย สคฺเค นิพฺพตฺตตีติ ฯ  
                                        ปม ฯ  
        ทุติเย ฯ  อนฺนโทติ ยสฺมา อติพลวาป เทฺว ตีณิ ภตฺตานิ อภุตฺวา  
อุฏาตุ น สกฺโกติ  ภุตฺวา ปน ทุพฺพโลป หุตฺวา พลสมฺปนฺโน โหติ  ตสฺมา  
 อนฺนโท  พลโทติ  อาห ฯ  วตฺถโทต ิ ยสฺมา สุรูโปป ทุจฺโจโฬ วา อโจโฬ  
วา  วิรูโป โหติ โอหีฬิโต ทุทฺทสฺสิโก  วตฺถจฺฉนฺโน เทวปุตฺโต วิย โสภต ิ
ตสฺมา  วตฺถโท  โหติ  วณฺณโทติ  อาห ฯ  ยานโทติ หตฺถิยานาทีน ทายโก 
เตสุ ปน   
                น หตฺถิยาน สมณสฺส กปฺปติ   
                น อสฺสยาน น รเถน ยาตุ   
                อิท ฺจ ยาน สมณสฺส กปฺปติ   
                อุปาหนา รกฺขโต สีลกฺขนฺธนฺติ ฯ    
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        ตสฺมา  ฉตฺตุปาหนกตฺตรยฏ ิม ฺจปาน  ทายโก  โย  จ มคฺค โสเธติ  
นิสฺเสณึ  กโรติ  เสตุ  กโรติ  นาว ปฏยิาเทติ  สพฺโพป ยานโทว โหติ ฯ 
สุขโท  โหตีติ  ยานสุขาวหนโต  สุขโท  นาม  โหติ ฯ  จกฺขุโทติ  อนฺธกาเร  
จกฺขุมนฺตานป รูปทสฺสนาภาวโต ทีปโท จกฺขุโท นาม โหติ  อนุรุทฺธตฺเถโร วิย  
ทิพฺพจกฺขุสมฺปท ลภติ ฯ  สพฺพทโท  โหตีติ  สพฺเพสเยว  พลาทีน ทายโก โหติ ฯ   
เทฺว ตโย คาเม ปณฺฑาย  จริตฺวา  กิ ฺจิ อลทฺธา อาคตสฺสาป สีตลาย โปกฺขรณิยา  
นฺหายิตฺวา ปติสฺสย ปวิสิตฺวา มุหุตฺต ม ฺเจ นิปชฺชิตฺวา อุฏาย นิสินฺนสฺสาป กาเย  
พล อาหริตฺวา ปกฺขิตฺต วิย โหติ ฯ พหิ วิจรนฺตสฺส จ กาเย วณฺณายตน วาตาตเปหิ  
ฌายติ  ปติสฺสย ปวิสิตฺวา ทฺวารมฺปธาย มุหุตฺต นิปนฺนสฺส จ วิสภาคสนฺตติ  
วูปสมติ  สภาคสนฺตติ โอกฺกมติ  วณฺณายตน อาหริตฺวา ปกฺขิตฺต วิย โหติ ฯ พหิ  
วิจรนฺตสฺส  ปาเท กณฺฏโก วิชฺฌติ  ขาณุ ปหรติ  สริึสปาทิปริสฺสโย (๑)  เจว  
โจรภย จ อุปปฺชฺชติ  ปติสฺสย ปวิสิตฺวา ทฺวารมฺปธาย นิปนฺนสฺส สพฺเพ เต  
ปริสฺสยา น โหนฺติ  ธมฺม สชฺฌายนฺตสฺส ธมฺมปติสุข  กมฺมฏาน มนสิกโรนฺตสฺส  
อุปสมสุข  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตถา  พหิ  วิจรนฺตสฺส จ เสทา มุ ฺจนฺติ  อกฺขีนิ  
ผนฺทนฺติ  เสนาสน    
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ปวิสนกฺขเณ  กูเป โอติณฺโณ วิย โหติ  ม ฺจปาทีนิ น ป ฺายนฺติ ฯ  
มุหุตฺต นิสินฺนสฺส ปน อกขิฺปสาโท อาหริตฺวา ปกฺขิตฺโต วิย โหติ 
ทฺวารกวาฏวาตปานม ฺจปาทีนิ  ป ฺายนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  โส  จ   
สพฺพทโท  โหติ  โย ททาติ อุปสฺสยนฺติ ฯ  อมต  ทโท  จ  โส  โหตีติ   
ปณีตโภชนสฺส  ปตฺต  ปูเรนฺโต  วิย  อมรทาน  นาม  เทติ ฯ  โย   
ธมฺมมนุสาสตีติ  โย  ธมฺม อนุสาสติ  อฏกถ   กเถติ  ปาลึ วาเจติ   
ปุจฺฉิตป ฺห วิสฺสชฺเชติ  กมฺมฏาน อาจิกฺขติ  ธมฺมสสฺวน  กโรติ   
สพฺโพเปส  ธมฺมมนุสาสติ  นาม ฯ  สพฺพทานาน ฺจ  อิท  ธมฺมทานเมว  
อคฺคนฺติ เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
                สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ   
                สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ   
                สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ   
                ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ  ฯ 
                                        ทุติย ฯ   
        ตติเย  อภินนฺทนฺตีติ  ปตฺเถนฺติ ฯ  ภชตีติ  อุปคจฺฉติ 
จิตฺตคหปติสีวลิตฺเถราทิเก วิย ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธติ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา อิธโลเก  
ปรโลเก จ อนฺนทายกเมว อนุคจฺฉติ  ตสฺมา ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ 
                                        ตติย ฯ  
        จตุตฺเถ เอกมูลนฺติ อวิชฺชา ตณฺหาย มูล  ตณฺหา   
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อวิชฺชาย ฯ อิธ ปน ตณฺหา อธิปฺเปตา ฯ สา จ  ทฺวีหิ สสฺสตุจฺเฉททิฏ ีหิ  
อาวฏฏตีติ ทฺวาวฏฏา ฯ (๑) สา  จ  ราคาทีหิ  ตีหิ มเลหิติมลา ฯ ตตฺราสฺสา  
โมโห สหชาตโกฏิยา มล โหติ  ราคโทสา อุปนิสฺสยโกฏิยา ฯ ป ฺจ ปน  
กามคุณา อสฺสา ปตฺถรา (๒) ฯ  เตสุ สา  ปตฺถรตีติ  ป ฺจปตฺถรา ฯ สา จ  
อปูรณียฏเน สมุทฺโท ฯ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ ปเนสา  ทฺวาทสสุ  อายตเนสุ  
อาวฏฏติ ปรวิฏฏตีติ ทฺวาทสาวฏฏา อปติฏฏเน  ปน  ปาตาโลติ วุจฺจตีติ ฯ   
ต (๓) เอกมูล ฯเปฯ ปาตาล อตริ อิสิ  อุตฺตริ  สมติกฺกมีติ  อตฺโถ ฯ   
                                        จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม  อโนมนามนฺติ  สพฺพคุณสมนฺนาคตตฺตา  อเวกลฺลนาม 
ปริปูรนามนฺติ อตฺโถ ฯ นปิุณตฺถทสฺสินฺติ ภควา สณฺหสุขุเม ขนฺธนฺตราทโย อตฺเถ  
ปสฺสตีติ  นิปุณตฺถทสฺสี ฯ  ป ฺาททนฺติ  ป ฺาธิคมาย  (๔)  ปฏิปท  กถนวเสน  
ป ฺาทายก ฯ  กามาลเย  อสตฺตนฺติ ป ฺจกามคุณาลเย อลคฺค ฯ กมฺมานนฺติ ภควา 
มหาโพธิมณฺเฑเยว อริยมคฺเคน คโต  น อิทานิ คจฺฉตีติ  ฯ อตีต ปน อุปาทาย 
อิท วุตฺต ฯ มเหสินฺติ มหนฺตาน สีลกฺขนฺธาทีน ฺจ  เอสิตาร ปริเยสิตารนฺติ ฯ 
                                        ป ฺจม ฯ   
#   ๑ ม. ทฺวิราวฏฏา  ฯ  ๒ ม. ปตฺถรณฏานา ฯ  ๓  ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ 
#   ๔ ม. อนวฺยป ฺาธิคมาย  ฯ  
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        ฉฏเ ฯ  อจฺฉราคณสงฺฆุฏนฺติ  อย  กริ  เทวปุตฺโต สตฺถุ สาสเน  
ปพฺพชิตฺวา  วตฺตปฏิปตฺตึ  ปูรยมาโน  ป ฺจวสฺสกาเล  ปวาเรตฺวา เทฺว มาติกา  
ปคุณา  กตฺวา กมฺมากมฺม อุคฺคเหตฺวา จิตฺตรุจิต  กมฺมฏาน อุคฺคณฺหิตฺวา  
สลฺลหุกวุตฺติโก  อร ฺ ปวิสิตฺวา โย ภควตา มชฺฌมิยาโม สยนสฺส โกฏาโสติ  
อนุ ฺาโต  ตสฺมึป สมฺปตฺเต  ปมาทสฺส ภายามีติ ม ฺจก อุกฺขิปตฺวา รตฺตึ  
จ ทิวา จ นีราหาโร กมฺมฏานเมว มนสากาสิ ฯ  อถสฺส  อพฺภนฺตเร สตฺถกวาตา   
อุปฺปชฺชิตฺวา  ชีวิต ปริยาทิยึสุ ฯ โส ธุรสฺมึเยว กาลมกาสิ ฯ โย หิ โกจิ ภิกฺขุ  
จงฺกเม จงฺกมมาโน วา อาลมฺพนขนฺธ (๑) นิสฺสาย  ิโต วา จงฺกมโกฏิย จีวร  
สีเส เปตฺวา นิสินฺโน วา นิปนฺโน วา ปริสมชฺเฌ  อลงฺกตธมฺมาสเน  ธมฺม   
เทเสนฺโต วา กาล กโรติ  สพฺโพ โส ธรุสฺมึ กาล กโรติ นาม ฯ  อิติ อยป  
จงฺกมเน กาล กตฺวา อุปนิสฺสยมนฺทตาย อาสวกฺขย  อปฺปตฺโต  ตาวตึสภวเน   
มหาวิมานทฺวาเร  นิทฺทายิตฺวา  ปพุชฺฌนฺโต   วิย  ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ   
ตาวเทวสฺส  สุวณฺณโตรณ  วิยติคาวุโต อตฺตภาโว นิพฺพตฺติ ฯ   
        อนฺโต วิมาเน สหสฺสมตฺตา อจฺฉรา ต ทิสฺวา  วิมานสามิโก เทวปุตฺโต 
อาคโต  รมยสิฺสาม นนฺติ ตุริยานิ  คเหตฺวา ปริวารยึสุ ฯ เทวปุตฺโต น  
ตาว  จุตภาว  ชานาติ   ปพฺพชิต-  
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ส ฺ ีเยว อจฺฉรา โอโลเกตฺวา วิหารจาริก  อาคต มาตุคาม ทิสฺวา ลชชฺี  
ปสุกุลิโก วิย อุปริ  ิต ฆนทุกุล เอกส กโรนฺโต อสกูฏ ปฏิจฺฉาเทตฺวา  
อินฺทฺริยานิ โอกฺขิปตฺวา อโธมุโข อฏาสิ ฯ ตสฺส  กายวิกาเรเนว  
ตา   เทวตา  สมณเทวปุตฺโต อยนฺติ ตฺวา เอวมาหสุ   อยฺย  เทวปุตฺต  
เทวโลโก  นามาย  น  สมณธมฺมสฺส  กรโณกาโส สมฺปตฺติอนุภวโนกาโส   
ติ ฯ โส ตเถว อฏาสิ ฯ เทวตา  น ตาวาย สลฺลกฺเขตีติ 
ตุริยานิ  ปคฺคณฺหึสุ ฯ โส ตถาป อโนโลเกนฺโตว อฏาสิ ฯ  
อถสฺส  สพฺพกายิกาทาส  ปุรโต  ปยึสุ ฯ  โส ฉาย ทิสฺวา จุตภาว  
ตฺวา  น  มยา  อิม าน ปตฺเถตฺวา สมณธมฺโม กโต  อุตฺตมตฺถ อรหตฺต  
ปตฺเถตฺวา กโตติ สมฺปตฺติยา วิปฺปฏิสารี อโหส ิ สุวณฺณปฏ ปฏลิภิสฺสามีติ  
ตกฺกยิตฺวา  ยุทฺธฏาน  โอติณฺณมลฺโล  มูลกมุฏ ึ  ลภิตฺวา วิย ฯ โส  อย  
สคฺคสมฺปตฺติ  นาม สลุภา  พุทฺธาน ปาตุภาโว ทุลฺลโภติ จินฺเตตฺวา วิมาน  
อปวิสิตฺวาว  อสมฺภินฺเนเนว สีเลน อจฺฉราสงฺฆปริวุโต ทสพลสฺส สนฺติก อาคมฺม  
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต  ิโต อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อจฺฉราคณสงฺฆุฏนฺติ  อจฺฉราคเณน  คีตวาทิตสทฺเทหิ  สงฺโฆสิต ฯ  
ปสาจคณเสวิตนฺติ  ตเมว  อจฺฉราคณ  ปสาจคณ กตฺวา วทติ ฯ วนนฺติ  
นนฺทนวน  สนฺธาย วทติ ฯ อย ฺหิ   
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นิยามจิตฺตตาย อตฺตโน ครกุภาเวน  เทวคณ  เทวคโณติ 
วตฺตุ น โรเจติ  ปสาจคโณติ วทติ ฯ นนฺทนวน  นนฺทนวนนฺติ (๑)  อวตฺวา 
 โมหนนฺติ วทติ ฯ กถ ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ กถ นิกฺขมน (๒)  ภวิสสฺติ  กถ  
อติกฺกโม ภวิสฺสติ  อรหตฺตสฺส เม ปทฏานภูต วิปสฺสน อาจิกฺขถ ภควาติ วทติ ฯ  
  อถโข  ภควา  อติสลฺลกขฺเตว  (๓)  อย เทวปุตฺโต  กึ นุโข อิทนติฺ 
อาวชฺเชนฺโต อตฺตโน สาสเน ปพฺพชิตภาว ตฺวา  อย อจฺจารทฺธวิริยตาย กาล  
กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อชชฺาปสฺส จงฺกมนสฺมึเยว อตฺตภาโว อสมฺภินฺเนน  
สีเลน อาคโตติ จินฺเตสิ ฯ พุทฺธา จ อกตาภินิเวสสฺส อาทิกมฺมิกสฺส อกตปริกมมฺสฺส  
อนฺเตวาสิโน จิตฺตกาโร ภิตฺติปริกมฺม วิย  สลี ตาว วิโสเธหิ  สมาธึ ภาเวหิ 
กมฺมสฺสกตป ฺ  อุชุ  กโรหีติ  ปม ปุพฺพภาคปฏิปท อาจิกฺขนฺติ  การกสฺส  
ปน  ยุตฺตปยตฺุตสฺส  อรหตฺตมคฺคปทฏานภูต  สณฺหสุขุม  สุ ฺตาวิปสฺสนเยว  
อาจิกฺขนฺติ  อย ฺจ  เทวปุตฺโต  การโก อภินฺนสีโล  เอโก มคฺโค จสฺส  
อนาคโตติ สุ ฺตาวิปสฺสน อาจิกฺขนฺโต อุชุโก นามาอาทิมาห ฯ ตตฺถ  อุชุโกติ   
# ๑ ม. ยุ. นนทฺนวน จ  นนฺทนนฺติ   ฯ  ๔ ม. ยุ.   นคฺิคมน  ฯ 
# ๓ ม. อติสลฺลิขเตว ฯ  อติสลฺเลขโกว  ฯ  
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กายวงฺกาทีน  อภาวโต อฏงฺคิโก มคฺโค อุชุโก นาม ฯ  
อภยา นาม สา ทิสาติ นิพฺพาน สนฺธายาห ฯ ตสฺมึ ห ิกิ ฺจิ ภย นตฺถิ  ต  
วา ปตฺตสฺส ภย นตฺถีติ  อภยา นาม สา ทิสาติ วุตฺต ฯ รโถ อกชฺุชโนติ  
อฏงฺคิกมคฺโค  จ  อธิปฺเปโต ฯ ยถา หิ ปากติกรโถ อกฺเข วา อนพฺภ ฺชิเต 
อติเรเกสุ วา มนุสฺเสสุ อภิรุเฬฺหสุ กชฺุชติ  วิรวติ  น เอว อริยมคฺโค ฯ โส หิ  
เอกปฺปหาเรน จตุราสีติยาป ปาณสหสฺเสสุ อภิรูหนฺเตสุ น กุชชฺติ  น วิรวติ ฯ  
ตสฺมา  อกุชชฺโนติ  วุตฺโต ฯ ธมฺมจกฺเกหิ สยุโตติ กายิกเจตสิกวิริยสงฺขาเตหิ  
ธมฺมจกฺเกหิ สยุตฺโต ฯ  หริีติ  เอตฺถ  หริิคหเณน โอตฺตปฺปป คหิตเมว โหติ ฯ  
ตสฺส อปาลมฺโพติ  ยถา พาหิรกรถสฺส รเถ  ิตาน โยธาน อปตนตฺถาย ทารุมย  
อปาลมฺพน โหติ  เอว  อิมสฺส  มคฺครถสฺส  อชฌฺตฺตพหิทฺธาสมุฏาน   
หิโรตฺตปฺป  อปาลมฺพน ฯ  สตฺยสฺส  ปริวารณนฺติ  รถสฺส  สีหจมฺมาทิปริวาโร   
วิย  อิมสฺสาป มคฺครถสฺส สมฺปยุตฺตา สติ ปริวารณ ฯ ธมฺมนฺติ โลกุตฺตรมคฺค ฯ  
สมฺมาทิฏ ิปุเรชวนฺติ   วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ ปุเรชวา อสฺส ปุพฺพยายิกาติ  
สมฺมาทิฏ ิปุเรชโว  ต  สมฺมาทิฏ ิปุเรชว ฯ  ยถา  หิ  ปมตร  ราชปุริเสหิ   
กาณกุณิอาทีน นีหรเณน  มคฺเค โสธิเต ปจฺฉา ราชา นิกฺขมติ  เอวเมว  
วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิยา อนิจฺจาทิวเสน  ขนฺธาทีสุ  โสธิเตสุ ปจฺฉา    
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ภูมิลทฺธวฏฏ ปริชานมานา มคฺคสมฺมาทิฏ ิ  อุปฺปชชฺติ ฯ เตน วุตฺต  ธมฺมาห  
สารถึ พฺรูม ิ สมฺมาทิฏ ิปุเรชวนฺติ ฯ  อิติ  ภควา  เทสน  นฏิาเปตฺวา  อวสาเน   
จตฺตาริ สจฺจานิ ทีเปสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน เทวปตฺุโต โสตาปตฺติผเล  
ปติฏาสิ ฯ ยถา หิ ร ฺโ โภชนกาเล  อตฺตโน  ปมาเณน (๑)  กพเฬ  อุกฺขิตฺเต   
องฺเก  นิสินฺโน  ปุตฺโต อตฺตโน  มุขปฺปมาเณเนว ตโต  กพฬ  กโรติ  เอวเมว  
ภควติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  เทเสนฺเตป สตฺตา อตฺตโน อุปนิสฺสยานุรูเปน   
โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณนฺตีติ ฯ อยป  เทวปุตฺโต โสตาปตฺติผล  ปตฺวา   
ภควนฺต คนฺธาทีหิ ปูเชตฺวา ปกฺกามีติ ฯ 
                                                ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม  ธมฺมฏา  สลีสมฺปนฺนาติ เก ธมฺมฏา  เก สีลสมฺปนฺนาติ  
ปุจฺฉติ ฯ ภควา อิม ป ฺห ตาว วตฺถุนา (๒)  ทีเปนฺโต อารามโรปาติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ อารามโรปาติ ปุปฺผารามผลารามโรปกา ฯ วนโรปาติ สย ชาเต อโรปตวเน (๓) 
สีม  ปรกิฺขิปตฺวา  เจติยโพธิจงฺกมนมณฺฑปกุฏิเลณรตฺติฏานทิวาฏานาน  
การกา ฉายูปเค รุกฺเข โรเปตฺวา ททมานาป วนโรปาเยว นาม ฯ เสตุการกาติ 
วิสเม  เสตุ  กโรนฺติ  อุทเก  นาว  ปฏิยาเทนฺติ ฯ ปปนฺติ ปานียทานสาล ฯ  
อุทปานนฺติ  ย  กิ ฺจิ  โปกฺขรณีตฬากาทึ ฯ   อปสฺสยนฺติ   วาสาคาร ฯ  
# ๑ ม. มุขปฺปมาเณ  ฯ  
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อุปาสยนฺติป ปาโ ฯ   
        สทา ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติ น อกุสลวิตกฺก วา วิตกฺเกนฺตสฺส นิทฺทายนฺตสฺส  
วา  ปวฑฺฒติ ฯ  ยทา  (๑)  ปน  อนุสฺสรติ  ตทา  ปวฑฺฒตีติ (๒) อิมมตฺถ 
สนฺธาย  สทา ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติ วุตฺต ฯ ธมฺมฏา สีลสมฺปนฺนาติ ตสฺมึ ธมฺเม  
 ิตตฺตา  เตนป  สีเลน  สมฺปนฺนตฺตา ธมฺมฏา สีลสมฺปนฺนา ฯ อถวา เอวรูปานิ  
ปุ ฺานิ  กโรนฺตาน  ทส  กุสลธมฺมา  ปูเรนฺติ  เตสุ   ิตตฺตา  ธมฺมฏา ฯ  
เตเนว จ สีเลน สมฺปนฺนตฺตา สีลสมฺปนฺนาติ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ   
        อฏเม  อิท ฺหิ  ต  เชตวนนฺติ  อนาถปณฺฑิโก  เทวปุตฺโต 
เชตวนสฺส เจว พุทฺธาทีน ฺจ วณฺณภณนตฺถ อาคโต  เอวมาห ฯ  
อิสิสงฺฆนิเสวิตนฺติ  ภิกฺขุสงฺฆนิเสวิต ฯ  เอว ปมคาถาย เชตวนสฺส  
วณฺณ กเถตฺวา อิทานิ อริยมคฺคสฺส  กเถนฺโต กมฺม วิชฺชาติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ กมฺมนติฺ มคฺคเจตนา ฯ วิชฺชาติ มคฺคป ฺา ฯ ธมฺโมติ สมาธิปกฺขิกา  
ธมฺมา ฯ สีล ชีวิตมุตฺตมนฺติ สีเล ปติฏ ิตสฺส ชีวิต  อุตฺตมนฺติ ทสฺเสติ ฯ  
อถวา วิชฺชาติ ทิฏ ิสงฺกปฺปา ฯ ธมฺโมติ วายามสติสมาธโย ฯ สีลนฺติ  
วาจากมฺมนฺตา ฯ  ชีวิตมุตฺตมนฺติ เอตสฺมึ สีเล  ิตสฺส ชีวิต นาม  
อุตฺตม ฯ เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺตีติ เอเตน อฏงฺคิกมคฺเคน   
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สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา มคฺเคน สุชฺฌนฺติ  น โคตฺตธเนหิ ตสฺมา  
โยนิโส วิจิเน ธมฺมนฺติ อุปาเยน สมาธิปกฺขิยธมฺม วิจิเนยฺย ฯ เอว ตตฺถ  
วิสุชฺฌตีติ เอว ตสฺมึ อริยมคฺเค วิสุชฺฌติ ฯ อถวา โยนิโส วิจิเน ธมฺมนฺติ  
อุปาเยน ป ฺจกฺขนฺธธมฺม วิจิเนยฺย ฯ เอว ตตฺถ วิสุชฌฺตีติ เอว เตสุ จตูสุ  
สจฺเจสุ วิสุชฺฌตีติ ฯ อิทานิ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  วณฺณ กเถนฺโต   
สาริปุตฺโตวาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ สาริปตฺุโตวาติ อวฏานวจน  (๑) เอเตหิ  
ป ฺาทีหิ สาริปุตฺโตว เสยฺโยติ วทติ ฯ อุปสเมนาติ  กิเลสอุปสเมน ฯ   
ปารคโตติ  นิพฺพานคโต ฯ โยโกจิ นิพฺพาน ปตฺโต  ภิกฺขุ  โส    
เอตาวปรโม สิยา  น เถเรน อุตฺตริตโร นาม อตฺถีติ วทติ ฯ เสส 
อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                        อฏม ฯ   
        นวเม ฯ มจฺฉริโนติ มจฺเฉเรน สมนฺนาคตา ฯ เอกจฺโจ หิ อตฺตโน 
วสนฏาเน  ภิกฺขู    หตฺถ ปสาเรตฺวาป น วนฺทติ  อ ฺตฺถ คโต วิหาร  
ปวิสิตฺวา สกฺกจฺจ วนฺทิตฺวา มธุรปฏิสนถฺาร กโรติ  ภนฺเต อมฺหาก วสนฏาน  
นาคจฺฉถ  สมฺปนฺโน  ปเทโส  ปฏิพลา  มย อยฺยาน ยาคุภตฺตาทีหิ อุปฏาน  
กาตุนฺติ ฯ ภิกฺขุ (๒)  สทโฺธ อย อุปาสโกติ ยาคุภตฺตาทีหิ สงฺคณฺหติ ฯ (๓)  
อเถโก  เถโร ตสฺส คาม  ปณฺฑาย จรติ ฯ   
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โส ต  ทิสฺวา อ ฺเน วา คจฺฉติ  ฆร  วา ปวิสติ ฯ  สเจป สมฺมุขีภาว อาคจฺฉติ   
หตฺเถน วนฺทิตฺวา  อยฺยสฺส ภิกฺข เทถ  อห  เอเกน  กมฺเมน  คจฺฉามีติ ปกฺกมติ ฯ 
เถโร สกลคาม จริตฺวา ตุจฺฉปตฺโตว นิกฺขมติ ฯ อิท ตาว มุทุมจฺฉริย นาม  เยน 
อทายโกป ทายโก วิย  ป ฺายติ ฯ  อิธ  ปน ถทฺธมจฺฉริย อธิปฺเปต  เยน  
สมนฺนาคโต ภิกฺขูสุ  ปณฺฑาย ปวิฏเสุ  เถรา  ิตาติ วุตฺเต  กึ มยฺห ปาทา  
รุชฺชนฺตีติอาทีนิ วตฺวา  สิลาถมฺโภ วิย ขาณุโก วิย จ ถทฺโธ หุตฺวาติ ฏติ   
สามีจิมฺป  น  กโรติ ฯ  กทริยาติ  อิท มจฺฉริโนติ ปทสฺเสว เววจน ฯ มุทุกป  
หิ มจฺฉริย  มจฺฉริยนฺ เตฺวว วุจฺจติ  ถทฺธ ปน กทริย นาม ฯ ปริภาสกาติ ภิกฺขู  
ฆรทฺวาเร  ิเต ทิสฺวา  กึ ตุเมฺห กสิตฺวา อาคตา  วปฺปตฺวา  ลายิตฺวา  มย อตฺตโนป  
น ลภาม  กุโต ตุมฺหาก  สฆี นิกฺขมถาติอาทีหิ สนฺตชฺชิตฺวา ฯ (๑) อนฺตรายกราติ  
ทายกสฺส  สคฺคนฺตราโย  ปฏิคฺคาหกาน ลาภนฺตราโย  อตฺตโน อุปฆาโตติ อิเมส 
อนฺตรายาน การกา ฯ  สมฺปราโยติ  ปรโลโก ฯ  รตีติ  ป ฺจกามคุณรติ ฯ  
ขิฑฺฑาติ กายิกขิฑฺฑาทิกาติวิธา ขิฑฺฑา ฯ ทฏิเ ธมฺเม ส วิปาโกติ ตสฺมึ  
นิพฺพตฺตฏาเน  ทิฏเ ธมเฺม  เอส  วิปาโก ฯ  สมฺปราเย จ ทุคฺคตีติ   
ยมโลก อุปปชฺชเรติ  วุตฺโต  
# ๑ ม. สตชฺชกา  ฯ  ย.ุ  สนฺตชฺเชตฺวา  ฯ  
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สมฺปราเย จ ทุคฺคติ ฯ วท ฺ ูติ  ภิกฺขู  ฆรทฺวาเร  ิตา กิ ฺจาป ตุณฺหี จ  
โหนฺติ  อตฺถโต  ปน  ภิกขฺ เทถาติ วทนฺติ นาม ฯ  ตตฺร เย  มย ปจาม   
อิเม  น (๑) ปจนฺติ  ปจมาเน ปตฺวา อลภนฺตา กุหึ ลภิสฺสนฺตีติ เทยฺยธมฺม  
สวิภชนฺติ  เต วท ฺ ู  นาม ฯ  ปกาเสนฺตีติ วิมานปฺปภาย โชตนติฺ ฯ  
ปรสมฺภเตสูติ ปเรหิ สมปฺณฺฑิเตสุ ฯ สมฺปราเย จ สุคฺคตีติ  เอเต มคฺคาติ (๒)  
เอว วุตฺตสมฺปราเย สุคติ ฯ อุภินฺนป วา เอเตส ตโต จวิตฺวา ปุน สมฺปราเยป  
ทุคฺคติสุคติเยว  จ  โหนฺตีติ ฯ 
                                                นวม ฯ   
        ทสเม  อุปปนฺนาเสติ  นิพฺพตฺติวเสน  อุปคตา ฯ  วิมุตฺตาติ   
อวิหาพฺรหฺมโลกสฺม ึอุปปตฺติสมนนฺตรา  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา วิมุตฺตา ฯ  
มานุส เทหนฺติ อิธ ป ฺโจรมฺภาคิยสโยชนานิ เอว วุตฺตานิ ฯ ทิพฺพโยคนฺติ  
ป ฺจ อุทฺธมฺภาคิยสโยชนานิ ฯ  อุปจฺจคุนฺติ  อติกฺกมึสุ ฯ  อุปโกติอาทีนิ  
เตส เถราน นามานิ ฯ กุสลี ภาสสิ เตสนฺติ  กุสลนฺติ  อิท  วจน อิมสฺส  
อตฺถีติ กุสลี  เตส เถราน ตฺว กุสล ีอนวชฺช ี(๓) ภาสสิ  โถเมสิ ปสสสิ   
ปณฺฑิโตสิ เทวปุตฺตาติ วทติ ฯ  ต เต ธมฺฆ อิธ ฺายาติ เต เถรา ต ธมฺม  
อิธ ตุมฺหาก สาสเน  
# ๑ ม.  ปน ฯ  ๒ ม. ย.ุ  สคฺคาติ  ฯ  ๓ ม.ย.ุ สคฺคาติ  ฯ    
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ชานิตฺวา ฯ คมฺภีรนฺติ คมฺภีรตฺถ ฯ พฺรหฺมจารี นิรามิโสติ นิรามิสพฺรหฺมจารี  
นาม อนาคามี  อนาคามี  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  อหุวาติ  อโหสิ ฯ  สคาเมยฺโยติ  
เอกคามวาสีฯ  ปรโิยสานคาถา สงฺคีติกาเรหิ ปตาติ ฯ  
                        ทสม ฯ อาทิตฺตวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
        ชราวคฺคสฺส  ปเม  สาธูติ  ลทฺธก  ภทฺทก ฯ  สีล  ยาว ชราติ 
อิมินา อิท ทสฺเสติ  ยถา มตฺุตามณิรตนวตฺถาทีนิ (๑) อาภรณานิ ตรุณกาเลเยว  
โสภนฺติ  ชราชิณฺณกาเล  ตานิ  ธาเรนฺโต  อย อชฺชาป พาลภาว ปตฺเถติ  
อุมฺมตฺตโก ม ฺเติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ  น เอว สีล ฯ สีล หิ นิจฺจกาล  
โสภติ ฯ พาลกาเลป หิ สลี รกฺขนฺติ  ก ึอิมสฺส สีเลนาติ วตฺตาโร นตฺถ ิ
มชฺฌิมกาเลป มหลฺลกกาเลปติ ฯ  สทธฺา  สาธุ  ปติฏ ิตาติ   
หตฺถอาฬวกจิตฺตคหปติอาทีน  วิย  มคฺเคน อาคตา ปติฏ ิตสทฺธา  
นาม สาธุ ฯ ป ฺา นราน รตนนฺติ เอตฺถ จิตฺตีกตฏาทีหิ  
รตน เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต เหต  ยทิ จิตฺตีกตนฺติ รตน  นนุ ภควา  
จิตฺตีกโต ปุริสสีโห  เยป  โลเก จิตฺตีกตา  เตส จิตฺตีกโต ภควา ฯ  
ยทิ รติกรนฺติ  รตน  นน ุ ภควา รติกโร ปุริสสโีห  ตสฺส วจเนน  
จรนฺตา ฌานรติสุเขน รติสุเขน (๒) อภิรมนฺติ ฯ ยทิ อตุลฺยนฺติ  
รตน  นน ุภควา อตุลฺโย  ปุริสสีโห  
# ๑  ม.  มุตฺตามณิรตฺตวตฺถาทีนิ  ฯ  ๒  ม.  อย สทฺโท นตฺถิ  ฯ  
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น หิ สกฺกา ตุเลตุ คุเณหิ คุณปารมิคโต ฯ ยทิ ทลฺุลภนฺติ  
รตน  นน ุภควา ทุลฺลโภ ปุริสสีโห ฯ ยทิ อโนมสตฺตปริโภคนฺติ 
รตน  นน ุภควา อโนโม สีเลน สมาธินา ป ฺาย วิมุตฺติยา 
วิมุตฺติาณทสฺสเนนาติ ฯ   
        อิธ  ปน  ทลฺุลภปาตุภาวฏเน  ป ฺา  รตนนฺติ  วุตฺต ฯ   
ปุ ฺนฺติ ปุ ฺเจตนา  สา หิ อรูปตฺตา ปริหริตุ น สกฺกาติ ฯ  
                                        ปม ฯ 
        ทุติเย ฯ อชรสาติ  อชีรเณน  อวิปตฺติยาติ  อตฺโถ ฯ  สลี  ห ิ
อวิปนฺนเมว  สาธุ  โหติ  วิปนฺนสีล  อาจริยูปชฺฌายาทโยป  น สงฺคณฺหนฺติ 
คตคตฏาเนน ทมิตพฺโพว (๑) โหตีติ ฯ  
                                        ทุติย ฯ   
        ตติเย  ฯ สตฺโถติ สทธฺิจโร  ชงฺฆสตฺโถ สกฏสตฺโถ วา ฯ มิตฺตนฺติ 
โรเค อุปฺปนฺเน ปาฏงฺกิยา วา อ ฺเน วา ยาเนน หริตฺวา เขมนฺต สมฺปาปเนน 
มิตฺต ฯ  สเก  ฆเรติ  อตฺตโน เคเห ฯ ตถารูเป โรเค ชาเต ปุตฺตภริยาทโย  
ชิคุจฺฉนฺติ  มาตา ปน อสุจึป จนฺทน วิย ม ฺติ ฯ ตสฺมา สา สเก ฆเร มิตฺต ฯ  
สหาโย  อตฺถชาตสฺสาติ  อุปฺปนฺนกิจฺจสฺส  โย ต กิจฺจ วหติ นิตฺถรติ  โส กิจฺเจสุ    
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สห  อยนภาเวน  สหาโย มิตฺต  สุราปานาทิสหายา ปน น มิตฺตา ฯ  
สมฺปรายิกนฺติ สมฺปรายหิตนฺติ ฯ  
                                        ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ ปุตฺตา วตฺถูติ มหลลฺกภาวกาเล (๑) ปฏชิคฺคนฏเน ปุตฺตา  
ปติฏา ฯ ปรมาติ  อ ฺเส อกเถตพฺพสฺสป คุยฺหสฺส กเถตพฺพยุตฺตตาย ภริยา  
ปรมา  สขา นามาติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  วิธาวตีติ  ปรสมุทฺทาทิคมนวเสน  อิโต  จิโต  จ  
วิธาวติ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ  ฯ ทุกฺขาติ วฏฏทุกฺขโต ฯ  
                                        ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม ฯ ปรายนนฺติ นิปฺผตฺติ อวสฺสโย ฯ  
                                        สตฺตม ฯ  
        อฏเม ฯ ราโค  อุปปฺโถติ  สุคติ ฺจ  นิพฺพาน ฺจ  คจฺฉนฺตสฺส  
อมคฺโค ฯ รตฺติทิวกฺขโยติ  รตฺตีหิ ทิเวหิ (๒) จ  ขียติ ฯ อิตฺถี  มลนฺติ เสส พาหิรมล  
โอสงฺขาราทีหิ (๓) โธวิตฺวา สกกฺา โสเธตุ  มาตุคามมเลน(๔) ผุฏโ ปน  
น สกฺกา สุทโฺธ นาม กาตุนฺติ อิตฺถี  มลนฺติ วุตฺตา ฯ เอตฺถาติ เอตฺถ อิตฺถิย  
# ๑  ม. รตฺติทิเวสุ วา ขียติ  ฯ  ๒ ม. ย.ุ รตฺติทิเวสุ วา ขียติ ฯ 
# ๔ ม. ทฏุโ ฯ  
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ปชา สชชฺติ ฯ ตโปติ อินทฺฺริยสวรธุตงฺคคุณวิริยทุกฺกรการิกาน นาม   
อิธ ปน เปตฺวา ทุกฺกรการกิ สพฺพาป กิเลสสนฺตาปกา ปฏิปทา วฏฏติ ฯ  
พฺรหฺมจริยนฺติ เมถุนวิรติ ฯ  
                                อฏม ฯ   
        นวเม  ฯ  กิสฺส  จาภิรโตติ  กิสฺม ึ อภิรโต ฯ  ทติุยาติ  สุคติ ฺเจว  
นิพฺพาน ฺจ คจฺฉนฺตสฺส ทุติยิกา ฯ ป ฺา เจน ปสาสตีติ ป ฺา  เอต ปุริส  
 อิท กโรหิ  อิท มา กรีติ อนุสาสติ ฯ  
                                นวม ฯ   
        ทสเม ฯ  ฉนฺโท  นิทานนฺติ  คายติอาทิโก  ฉนโฺท คาถาน นทิาน ฯ  
ปุพฺพวุฏาน (๑) ปน คาถ อารภนฺโต หิ  กตฉนฺเทน (๒) โหตูติ  (๓) อารภติ ฯ 
วิย ฺชนนฺติ  ชนน ฯ  อกฺขร  ห ิปท ชเนติ ฯ ปท คาถ ชเนติ  คาถา อตฺถ  
ปกาเสติ ฯ  นามสนฺนิสฺสิตาติ สมุทฺทาทิปณฺณตฺตินิสฺสิตา ฯ คาถา อารภนฺเตหิ (๔)  
สมุทฺท วา ปวึ วา ยกิ ฺจิ นาม สนฺนิสสฺิตฺวาว (๕) อารพฺภติ ฯ (๖) อาสโยติ  
ปติฏา ฯ กวิโต หิ คาถา ปวตฺตนฺติ  โส ตาส ปติฏา โหตีติ ฯ 
                        ทสม ฯ  ชราวคฺโค ฉฏโ ฯ   
        อทฺธวคฺคสสฺ  ปเม ฯ นาม สพฺพ อทฺธภวีติ นาม สพฺพ 
อภิภวติ  อนุปตติ ฯ  โอปปาติเกน พาหิรกิติเมน (๗) นาเมน 
# ๑ ม. ยุ. ปุพฺพปฏาปนคาถา  ฯ ๒ ม. ยุ. กตรจฺฉนเทน ฯ ๓ ยุ. โหตีติ  ฯ 
# ๔ ม.  อารภนฺโต หิ  ฯ  ๕ ม.ยุ. นิสฺสยิตฺวาว  ฯ ๖ ม. อารภติ  ฯ 
# ๗ ม. ย.ุ ... วา กิตฺติเมน  วา  ฯ  
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มุตฺโต สตฺโต วา  สงฺขาโร  วา  นตฺถิ ฯ  ยสฺสป  หิ  รกฺุขสฺส วา ปาสาณสฺส วา   
อิท นาม  นามนฺติ น ชานนฺติ  อนามโกเตฺวว ตสฺส นาม โหติ ฯ  
                                                ปม ฯ  
        ทุติเย ฯ สพฺเพว  วสมนฺวคูติ  เย  จิตฺตสฺส  วส  คจฺฉนฺติ 
เตสเยว อนวเสสปริยาทานเมต ฯ  
                                                ทุติย ฯ 
        ตติเยป   เอเสว นโย ฯ   
                                                ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ ฯ กึสุ  สโยชโนติ  ก ึ สโยโฺน   ก ึ  พนฺธโน ฯ วิจรณนฺติ 
วิจรณา  ปาทา  ฯ   พหุวจเน เอกวจน กต ฯ วิตกฺกสสฺ วิจารณนฺติ  วิตกฺโก 
ตสฺส ปาทา ฯ 
                                                จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจเมป เอเสว นโย ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ ฯ  เกนสฺสุ  อพฺภาหโตติ  เกน  อพฺภาหโต ฯ  สุกาโร 
นิปาตมตฺต ฯ อิจฺฉาธูมายิโตติ  อิจฺฉาย อาทิตฺโต ฯ  
                                                ฉฏ ฯ 
        สตฺตเม  ตณฺหาย  อุฑฺฑิโตติ  ตณฺหาย  อุลฺลงฺฆิโต ฯ จกฺขุ หิ  
ตณฺหารชฺชุนา(๑) อาวุนิตฺวา รูปนาคทนฺเต อุฏ ิต   
# ๑ ตณฺหารชฺชุยาติ  ยุตฺตตร  ฯ  
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โสตาทีนิ สทฺทาทีสูติ ตณฺหาย อุฑฺฑิโต  โลโก ฯ  มจฺจุนา  ปหิโตติ  อนนฺตเร  
อตฺตภาเว กต กมฺม น ทูร เอกจิตฺตนฺตร  พลวติยา ปน มรณนฺติกเวทนาย  
ปพฺพเตน วิย โอตฺถฏตฺตา สตฺตา ต น พุชฺฌนฺตีติ  มจฺจุนา ปหิโต โลโกติ  
วุตฺต ฯ  
                                                สตฺตม ฯ 
        อฏเม เสฺวว ปโ ฺห เทวตาย เหฏ ุปริยายวเสน ปุจฺฉิโต ฯ  
                                                อฏม ฯ  
        นวเม สพฺพ อุตฺตานเมว ฯ  
                                                นวม ฯ 
        ทสเม กสิฺมึ โลโก สมุปฺปนฺโนติ กิสฺมึ อุปฺปนฺเน โลโก อุปฺปนฺโนติ  
ปุจฺจติ ฯ    ฉสูติ  ฉสุ  อชฌฺตฺติเกสุ อายตเนสุ อุปฺปนฺเนสุ อุปฺปนฺโนติ  
วุจฺจติ ฯ ฉสุ กุพฺพตีติ เตสุเยว ฉสุ สนฺถว กโรติ ฯ อุปาทายาติ ตานิเยว จ  
อุปาทาย อาคมฺม ปฏิจฺจ ปวตฺตติ ฯ วิห ฺตีติ เตสุเยว ฉสุ วิห ฺติ ปฬิยติ ฯ  
อิติ  อชฺฌตฺติกายตนวเสน  อย  ปโ ฺห  อาคโต  อชฌฺตฺติกพาหิราน ปน วเสน 
อาหริตุ  วฏฏติ ฯ ฉสุ ห ิอชฺฌตฺติกายตเนสุ อุปฺปนฺเนสุ อย อุปฺปนฺโน นาม  
โหติ  ฉสุ พาหิเรสุ สนฺถว กโรติ  ฉนฺน อชฺฌตฺติกาน อุปาทาย ฉสุ พาหิเรสุ  
วิห ฺตีติ ฯ  
                                ทสม ฯ  อทฺธวคฺโค  สตฺตโม ฯ    
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        ฆตฺวาวคฺคสฺส (๑) ปเม ฯ ฆตฺวาติ (๑) วธิตฺวา ฯ สุข เสตีติ โกธปรฬิาเหน 
อปริฑยฺหมานตฺตา สุข สยติ ฯ น โสจตีติ โกธวินาเสน  วินฏโทมนสฺสตฺตา  
น  โสจติ ฯ  วิสมูลสฺสาติ  ทุกฺขวิปากสฺส ฯ  มธุรคฺคสฺสาติ  อกฺกุฏสฺส (๒)  
ปจฺจกฺโกสิตฺวา  ปหฏสฺส  จ ปฏิปหริตฺวา สุข อุปฺปชฺชติ  ต สนฺธาเยส  
มธุรคฺโคติ  วุตฺโต ฯ อิมสมฺึ หิ าเน ปริโยสาน อคฺคนฺติ วุตฺต ฯ อริยาติ  
พุทฺธาทโย ฯ  
                                                ปม ฯ   
        ทุติเย  ฯ ป ฺายติ  เอเตนาติ  ป ฺาณ ฯ  ธโช รถสฺสาติ มหนฺตสฺมึ 
หิ  สงฺคามสีเส ทูรโตว ธช ทิสฺวา  อสุกสฺส ร ฺโ นาม อย รโถติ รโถ 
ปากโฏ  โหติ ฯ เตน วุตฺต  ธโช รถสสฺ ป ฺาณนฺติ ฯ อคฺคิป ทูรโตว ธูเมน  
ป ฺายติ ฯ โจฬรฏ ปณฺฑุรฏนฺติ เอว รฏป ร ฺา ป ฺายติ ฯ จกฺกวตฺติร ฺโ  
ธีตาป  ปน  อิตฺถี  อสุกสสฺ นาม ภริยาติ ภตฺตราว (๓) ป ฺายติ ฯ ตสฺมา  
ธูโม ป ฺาณมคฺคิโนติอาทิ วุตฺต ฯ  
                                                ทุติย ฯ   
# ๑  ม. เฉตฺวา... ฯ  ๒. ม. ยุ. กุทฺธสฺส ปฏิกุชฺฌิตฺวา  เอกฺกฏสฺส ฯ 
# ๗ ม. ย.ุ  ภตฺตาร ปตฺวาว  ฯ  
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        ตติเย ฯ  สทฺธีธ วิตฺตนฺติ ยสฺมา สทฺโธ สทฺธาย มุตฺตามณิอาทีนิป  
วิตฺตานิ  ลภติ ติสฺโสป กลุสมฺปทา  ฉ กามสคฺคานิ  นว พฺรหฺมโลเก ปตฺวา  
ปริโยสาเน  อมตมหานิพฺพานทสฺสนป  ลภติ ฯ  ตสฺมา  มณิมุตฺตาทีหิ   
วิตฺเตหิ สทฺธาวิตฺตเมว เสฏ ฯ ธมโฺมติ ทสกุสลกมฺมปโถ ฯ สขุมาวหาตีติ  
สพฺพสาสวานาสว อสงฺกิลิฏสุข อาวหติ ฯ สาธุตรนฺติ โลกสฺม ึ 
โลณมฺพิลาทนี สพฺพรสาน สจฺจเมว มธุรตร ฯ สจฺจสฺมึ หิ  ิตา สีฆเวค  
นทึป นิวตฺเตนฺติ  วิสป  นมฺิมทฺเทนฺติ อคฺคึป ปฏิพาหนฺติ  เทวป   
วสฺสาเปนฺติ  ตสฺมา ต สพฺพรสาน มธุรตรนฺติ วุตฺต ฯ ป ฺาชีวึ   
ชีวิตมาหุ เสฏนฺติ โย ป ฺาชีวี คหฏโ สมาโน ป ฺจสุ สีเลสุ  
ปติฏาย สลากภตฺตาทีนิ ปฏเปตฺวา ป ฺาย ชีวติ  ปพฺพชิโต วา  
ปน ธมฺเมน อุปฺปนฺเน ปจฺจเย  อิทมตฺถี ติ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภุ ฺชนฺโต  
กมฺมฏาน อาทาย  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา อริยผลาธิคมวเสน ป ฺาย   
ชีวติ  ต  ป ฺาชีวึ ปุคฺคล  เสฏ ชีวิต ชีวตีติ อาหุ ฯ  
                                        ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ พีชนฺติ อุปตนฺตาน สตฺตวิธ ธ ฺพีช เสฏ ฯ ตสฺมึ หิ  
อุคฺคเต  ชนปโท เขโม โหติ สุภิกฺโข ฯ นิปตตนฺติ นิปตนฺตานป  เมฆวุฏ ิ  
เสฏา ฯ เมฆวุฏ ิย หิ สติ วิวิธานิ สสฺสานิ อุปฺปชฺชนฺติ  ชนปทา ผีตา โหนฺติ  
เขมา สุภิกฺขา ฯ   
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ปวชมานานนฺติ ชงฺคมมานาน (๑) ปทสา จรมานาน คาโว เสฏา ฯ  
ตา  นิสฺสาย  หิ สตฺตา ป ฺจ โครเส ปรภุิ ฺชมานา สุข วิหรนฺติ ฯ ปวทตนฺติ  
ราชกุลมชฺฌาทีสุ วทนฺตาน ปุตฺโต วโร ฯ โส ห ิมาตาปตูน อนตฺถาวห น วทติ ฯ 
วิชฺชา  อุปฺปตต  เสฏาติ  ปุริมปเ ฺห กิร สุตฺวา สมเีป  ิตา เอกา  
เทวตา  เทวเต กสฺมา ตฺว เอต ป ฺห ทสพล ปุจฺฉสิ  อห เต กเถสฺสามีติ  
อตฺตโน ลทฺธยิา  ป ฺห กเถสิ ฯ อถ น อิตรา เทวตา อาห  ยาว ธสี (๒)  
เทวเต  ยาว  ปคพฺภมุขรา  อห พุทฺธ ภควนฺต ปุจฺฉามิ  ตฺว มยฺห กสฺมา  
กเถสีติ นิวตฺติตฺวา  ตเมว ป ฺห ทสพล ปุจฺฉิ ฯ อถสฺสา สตฺถา วิสชฺเชนฺโต  
วิชฺชา อุปฺปตตนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ วิชชฺาติ จตุมคฺควิชฺชา ฯ สา หิ อุปฺปชฺชมานา  
สพฺพากุสลธมฺเม  สมุคฺฆาเฏติ ฯ ตสฺมา  อุปฺปตต เสฏาติ วุตฺตา ฯ อวิชฺชาติ  
วฏฏมูลกมหาอวิชฺชา ฯ สา หิ นิปตนฺตาน โอสีทนฺตาน วรา ฯ ปวชฺชมานานนฺติ  
ปทสา จรมานาน ชงฺคมมานาน  อโนมปุ ฺกฺเขตฺตภูโต สงฺโฆ วโร ฯ ต ฺหิ  
ตตฺถ ตตฺถ ทสิฺวา ปสนฺนจิตฺตา สตฺตา โสตฺถึ ปาปุณนฺติ ฯ พุทฺโธติ ปุตฺโต โหตุ   
อ ฺโ วา  เยส เกส ฺจิ วทมานาน พุทฺโธ วโร ฯ ตสฺส หิ ธมฺมเทสน อาคมฺม 
อเนกสตสหสฺสาน ปาณาน  
# ๑  ม. ชงฺคมาน ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒  ม. ย.ุ ปธสี  วเทสิ  ฯ  
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พนฺธนโมกฺโข โหตีติ ฯ  
                                                        จตุตฺถ ฯ  
        ป ฺจเม ฯ  กึสูธ  ภีตาติ  กึ  ภีตา ฯ มคฺโค จเนกายตน ปวุตฺโตติ 
อฏตึสารมฺมณวเสน อเนเกหิ การเณหิ กถโิต ฯ เอว สนฺเต กิสฺส ภีตา หุตฺวา  
อย  ชนตา  ทวฺาสฏ ี  ทิฏ ิโย  อคฺคเหสีติ  วทติ ฯ  ภูริป ฺาติ พหุป ฺา  
อุสฺสนฺนป ฺา ฯ   ปรโลก น ภาเยติ อิมสฺมา โลกา ปรโลก คจฺฉนฺโต น 
ภาเยยฺย ฯ ปณิธายาติ เปตฺวา ฯ พหุอนฺนปาน (๑) ฆรมาวสนฺโตติ  
อนาถปณฺฑิกาทโย  วิย พหุนฺนปาเน  ฆเร วสนฺโต ฯ สวิภาคีติ อจฺฉราย คหิตป  
นเขน ผาเลตฺวา ปรสฺส ทตฺวาว ภุ ฺชนสีโล ฯ วท ฺ ูติ วุตฺตมตฺถเมว ฯ  อิทานิ  
คาถาย องฺคานิ อุทฺธริตฺวา ทสฺเสตพฺพานิ ฯ  วาจนฺติ หิ อิมินา จตฺตาริ  
สุจริตานิ (๒) คหิตานิ  มเนนาติ ปเทน ตีณิ มโนสุจริตานิ  กาเยนาติ  ปเทน  
ตีณิ กายสุจริตานิ ฯ อิติ อิเม ทส กุสลกมฺมปถา ปุพฺพสุทฺธิองฺคา  นาม ฯ  
พหุนฺนปาน   ฆรมาวสนฺโตติ  อิมินา  ย ฺอุปกฺขโร  คหิโต ฯ สทฺโธติ  
เอก องฺค  มุทูติ เอก  สวิภาคีติ เอก  วท ฺ ูติ เอก ฯ อิติ อิมานิ จตฺตาริ  
องฺคาน สนฺธาย  เอเตสุ ธมฺเมสุ  ิโต จตูสูติ อาห ฯ  อปโร   
# ๑ ม. ยุ.  พหฺวนฺนปาน  เอวมุปริป  ๒ ม.ยุ. วจีสุจริตานิ  ฯ   
# ๓  
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ปริยาโย ฯ  วาจนฺติ  อาทีนิ  ตีณิ  องฺคานิ  พหุนฺนปานนฺติ  อิมินา   
ย ฺอุปกฺขโร จ   คหิโต  สทฺโธ  มุท ูสวิภาคี วท ฺ ูติ เอก องฺค ฯ  
อปโร ทุกนโย นาม โหติ ฯ  วาจ มน วาติ  อิทเมก องฺค  กาเยน  
ปาปานิ อกุพฺพมาโน พหุนฺนปาน ฆรมาวสนฺโตติ  เอก  สทโฺธ มุทู   
ติ  เอก  สวิภาคี วท ฺ ูติ เอก ฯ เอเตสุ จตูสุ ธมฺเมสุ  ิโต  
ธมฺเม  ิโต นาม โหติ ฯ โส อิโต ปรโลก คจฺฉนฺโต น ภายติ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ ฯ นามโคตฺต  น ชรีตีติ อตีตพุทฺธาน ยาวชฺชทิวสา นามโคตฺต  
กถิยติ  ตสฺมา  น  ชีรตีติ  วุจฺจติ ฯ โปราณา ปน  อทธฺาเน คจฺฉนฺเต 
น ป ฺายิสฺสติ  ชรีณสภาว  ปน น โหติเยวาติ  วทนฺติ ฯ อาลสฺยนฺติ อาลสิย 
เยน   ิตฏาเน   ิโตว  นสิินฺนฏาเน นิสินฺโนว โหติ  เกเสป อุตฺตรนฺเต  
ตินฺเต  น  กโรติ ฯ ปมาโทติ นิทฺทาย วา กิเลสวเสน วา ปมาโท ฯ อนุฏานนฺติ 
กมฺมสมเย  กมฺมกรณวิริยาภาโว ฯ  อส ฺโมติ  สีลส ฺมาภาโว  วิสฏาจารตา ฯ  
นิทฺทาติ  โสปฺปพหุลตาย  คจฺฉนฺโตป   ิโตป  นิสนิฺโนป  นิทฺทายติ  ปเคว  
นิปนฺโน ฯ  ตนฺทีติ  อติจฺฉาตาทิวเสน  อาคนฺตุกาลสิย ฯ เต ฉิทฺเทติ  ตานิ  ฉ  
ฉิทฺทานิ  ฉ วิวารานิ ฯ สพฺพโสติ  
# ๑ ม. ยุ.  เตเลป อุตฺตรนฺเต  ิตึ น กโรติ  ฯ  
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สพฺพากาเรน ฯ ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ วิวชฺชเยติ  วิวชฺเชยฺย  
ชเหยฺย ฯ  
                                        ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม สตฺถมลนฺติ มลคฺคหิตสตฺถ ฯ  กึส ุ หรนฺต วาเรนฺตีติ  ต (๑)  
หรนฺต นิเสเธนฺติ ฯ วโสติ อาณาปวตฺตน ฯ อิตฺถีติ อวิสฺสชฺชนียภณฺฑตฺตา  อิตฺถี  
ภณฺฑานมุตฺตม  วรภณฺฑนฺติ  อาห ฯ  อถวา สพฺเพป โพธิสตฺตา จ จกฺกวตฺติโน  
จ  มาตุกุจฺฉิยเยว  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อิตฺถี  ภณฺฑานมุตฺตมนฺติ อาห ฯ โกโธ  
สตฺถมลนฺติ  โกโธ  มลคฺคหิตสตฺถสทิโส  ป ฺาสตฺถสฺส  วา  มลนฺติ  สตฺถมล ฯ  
อพฺพุทนฺติ วินาสการณ  โจรา โลกสมฺึ วินาสกาติ อตฺโถ ฯ หรนฺโตติ สลากภตฺตาทีนิ  
คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต ฯ  สลากภตฺตาทีนิ  หิ  ปฏาปตกาเลเยว    มนุสฺเสหิ 
ปริจฺจตฺตานิ ฯ  เตส ตานิ หรนฺโต สมโณ ปโย โหติ  อหรนฺเต (๒)  
ปุ ฺหานึ  นิสฺสาย วิปฺปฏิสาริโน โหนฺติ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ   
        อฏเม  อตฺตาน  น  ทเทติ  ปรสสฺ ทาส กตฺวา อตฺตาน น  
ทเทยฺย  เปตฺวา  สพฺพโพธิสตฺเตติ  วุตฺต ฯ น ปริจฺจเชติ สีหพฺยคฺฆาทีน น  
ปริจฺจเชยฺย สพฺพโพธิสตฺเต เปตฺวาเยวาติ วุตฺต ฯ กลฺยาณนฺติ สณฺห มุทุก ฯ  
ปาปกนฺติ ผรุสวาจ ฯ  
                                        อฏม ฯ    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 139 

                เลมที่  10  เทวตาสยุตฺตวณฺณนา  หนา  139 
 
        นวเม  ฯ สทฺธา  พนธฺติ  ปาเถยฺยนฺติ  สทฺธ  อุปฺปาเทตฺวา ทาน 
เทติ  สีล รกขฺติ  อุโปสถกมฺม กโรติ  เตเนต วุตฺต ฯ สิรีติ อิสฺสรยิ ฯ อาสโยติ  
วสนฏาน ฯ  อิสฺสริเย  ห ิอภิมุขีภูเต ถลโตป ชลโตป โภคา อาคจฺฉนฺติเยว ฯ  
เตเนต วุตฺต ฯ ปริกสฺสตีติ ปริกฑฺฒติ ฯ  
                                                นวม ฯ   
        ทสเม ฯ ปชฺโชโตติ ปทีโป วิย โหติ ฯ ชาคโรติ ชาคริกพฺราหฺมโณ   
วิย  โหติ ฯ  คาโว  กมฺเม สชีวานนฺติ กมฺเมน สห ชวีนฺตาน คาโวว กมฺเม 
กมฺมสหายา  กมมฺทุติยกา  นาม  โหนฺติ  โคมณฺฑเลหิ  สทฺธึ  กสกิมฺมาทีนิ  
นิปฺผชฺชนฺติ ฯ สีตสฺส อิรยิาปโถติ สีต อสฺส สตฺตกายสฺส อิริยาปโถ ชีวิตวุตฺติ ฯ  
สีตนฺติ นงฺคล ฯ ยสฺส ห ินงฺคเลน  เขตฺต อปฺปมตฺตกป กฏ น โหติ  โส  
กถ ชีวิสฺสามีติ (๑) วทติ ฯ  
                                                ทสม ฯ 
        เอกาทสเม อรณาติ นิกฺกิเลสา ฯ วุสิตนฺติ วุสิตวาโส ฯ โภชิสฺสิยนฺติ  
อทาสภาโว ฯ สมณาติ ขีณาสวสมณา ฯ เต หิ เอกนฺเตน อรณา นาม ฯ วุสิต น 
นสฺสตีติ  เตส  อริยมคฺควาโส  น  นสฺสติ ฯ  ปริชานนฺตีติ ปุถชฺุชนกลฺยาณกโต  
ปฏาย  เสกขฺา  โลกิยโลกุตฺตราย  ปริ ฺาย  ปริชานนฺติ ฯ โภชิสฺสิยนฺติ  
ขีณาสวสมณานเยว นิจฺจภุชิสฺสสภาโว  นาม ฯ  
# ๑  ม. ย.ุ ชีวิสฺสติ   ฯ  
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วนฺทนฺตีติ ปพฺพชิตทิวสโต ปฏาย วนฺทนฺติ ฯ ปติฏ ิตนฺติ สีเล ปติฏ ิต ฯ  
สมณีธาติ สมณ อิธ ฯ ชาติหีนนฺติ อป จณฺฑาลกุลา  ปพฺพชิต ฯ  ขตฺติยาติ   
น  เกวล ขตฺติยาว  เทวาป สีลสมฺปนนฺ สมณ วนฺทนฺติเยวาติ ฯ  
                        เอกาทสม ฯ  ฆตฺวาวคฺโค  อฏโม ฯ   
                อิติ  สารตฺถปปฺกาสินิยา  สยุตฺตนิกายฏกถาย  
                        เทวตาสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        เทวปุตฺตสยุตฺตวณฺณนา   
        ปมวคฺค  ปเม ฯ  เทวปุตฺโตติ เทวาน หิ องฺเก นิพฺพตฺตา ปุริสา   
เทวปุตฺตา นาม  อิตฺถิโย เทวธีตโร นาม โหนฺติ ฯ นามวเสน อปากฏาว   
อ ฺตรา  เทวตาติ  วุจฺจติ  ปากโฏ  อิตฺถนฺนาโม  เทวปุตฺโตติ ฯ ตสฺมา 
เหฏา  อ ฺตรา  เทวตาติ  วตฺวา  อิธ  เทวปุตฺโตติ วุตฺต ฯ อนุสาสนฺติ  
อนุสิฏ ึ ฯ อย กิร เทวปุตฺโต ภควตา สมฺโพธิโต สตฺตเม วสฺเส ยมกปาฏิหาริย  
กตฺวา ติทสปุเร  วสฺส  อุปคมฺม อภิธมฺม เทเสนฺเตน ฌานวิภงฺเค  ภิกฺขูติ  
สม ฺาย ภิกฺขุ  ปฏิ ฺาย ภิกฺขูติ  เอว ภิกฺขุนิทฺเทส กถิยมาน อสฺโสสิ ฯ  
 เอว วิตกฺเกถ  มา เอว วิตกฺกยิตฺถ  เอว มนสิกโรถ  มา เอว มนสากตฺถ  อิท  
ปชหถ  อิท อุปสมฺปชฺช วิหรถาติ  เอวรูป ปน ภิกขฺุโอวาท   
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ภิกฺขุอนุสาสน  น  อสฺโสสิ ฯ  โส  ต  สนฺธาย  ภิกขฺุ  ภควา ปกาเสสิ  โน  จ    
ภิกฺขุโน อนุสาสนฺติ อาห ฯ  เตน  หีติ  ยสฺมา มยา ภิกฺขุโน อนุสิฏ ี น  
ปกาสิตาติ วเทสิ  ตสฺมา ฯ ต ฺเเวตฺถ  ปฏิภาตูติ  ตุยฺเหเวสา  
อนุสิฏ ิปฺปกาสนา อุปฏาตูติ ฯ โย หิ ป ฺห กเถตุกาโม โหติ   น  จ  
สกฺโกติ สพฺพ ฺ ุตาเณน  สทฺธึ  สสนฺทิตฺวา  กเถตุ ฯ โย  
วา น กเถตุกาโม โหติ  สกฺโกติ ป ฺห (๑) กเถตุ ฯ โย วา เนว กเถตุกาโม 
โหติ ฯ น กเถตุ สกโฺกติ ฯ  สพฺเพสป เตส ภควา ป ฺห ภาร น กโรติ ฯ อย  
ปน  เทวปุตฺโต  กเถตุกาโม เจว  สกฺโกติ จ กเถตุ ฯ ตสฺมา ตสฺเสว ภาร  
กโรนฺโต ภควา เอวมาห ฯ โสป ป ฺห กเถสิ ฯ  ตตฺถ  สุภาสิตสฺส   
สิกฺเขถาติ  สุภาสิต  สิกฺเขยฺย  จตุสจฺจนิสฺสิต  ทสกถาวตฺถุนิสฺสิต  
สตฺตตึสโพธิปกฺขิยนิสฺสิต  จตุพฺพิธ  วจีสุจริตเมว  สิกฺเขยฺย ฯ  
สมณูปาสนสฺส  จาติ สมเณหิ อุปาเสวิตพฺพ (๒) สมณูปาน  
อฏตึสเภท กมฺมฏาน  ต  สิกฺเขยฺย ภาเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ พหุสฺสตุาน  
วา ภิกฺขูน อุปสงฺกมนป (๓) สมณูปาสน  ตป  กึ ภนฺเต กุสลนฺติอาทินา  
ป ฺหปุจฺฉเนน ป ฺาพุทฺธตฺถ  สิกฺเขยฺย ฯ จิตฺตวูปสมสฺส จาติ  
อฏสมาปตฺติวเสน จ จิตฺตวูปสม สิกฺเขยฺย ฯ อิติ เทวปุตฺเตนติสฺโส  
สิกฺขา กถิตา   
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โหนฺติ ฯ ปุรมิปเทน หิ อธิสีลสิกฺขา กถิตา  ทุติยปเทน  
อธิป ฺาสิกฺขา  จิตฺตวูปสเมน อธิจิตฺตสิกฺขาติ เอว อิมาย คาถาย  
สกลป  สาสน  ปกาสิตเมว โหติ ฯ  
                                        ปม ฯ 
        ทุติเย ฯ ฌายีติ ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายี ฯ วิมุตฺตจิตฺโตติ กมฺมฏานวิมุตฺติยา  
วิมุตฺตจิตฺโต ฯ  หทยสฺสานุปตฺตินฺติ  อรหตฺต ฯ  โลกสฺสาติ  สงฺขารโลกสฺส ฯ  
อนิสฺสิโตติ ตณฺหาทิฏ ีหิ อนิสฺสิโต  ตณฺหาทิฏ ิโย วา อนิสฺสิโต ฯ ตทานิสโสติ  
อรหตฺตานิสโส ฯ อิท วุตฺต โหติ  อรหตฺตานิสโส ภิกฺขุ อรหตฺต ปตฺเถนฺโต  
ฌายี  ภเวยฺย  สุวิมุตฺตจิตฺโต ภเวยฺย  โลกสฺส อุทยพฺพย ตฺวา อนิสฺสิโต  
ภเวยฺย ฯ ตนฺติธมฺโม ปน อิมสฺมึ สาสเน สพฺพปุพฺพภาโคติ ฯ (๑)  
                                        ทุติย ฯ 
        ตติเย ฯ มาโฆติ สกฺกสฺเสต นาม ฯ เสฺวว วตฺเตน  อ ฺ  
อภิภวิตฺวา เทวิสฺสริย ปตฺโตติ วตฺรภู  วตฺรนามก (๒) วา อสุร  
อภิภวตีติ วตฺรภู ฯ  
                                        ตติย ฯ  
        จตุตฺถ วุตฺตตฺถเมว ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ 
# ๑ ม. ปุพฺพภาโคติ ฯ  ๒ ม. วตฺรนามก  ฯ  
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        ป ฺจเม  น  เตนาสีสเต  ภวนฺติ เตน การเณน ยกิ ฺจิ ภว น  
ปตฺเถติ ฯ อายตฺตปคฺคาโห (๑) นาเมส เทวปุตฺโต  ขีณาสวสฺส กิจฺจโวสาน  
นตฺถิ ฯ ขีณาสเวน  หิ  อาทิโต อรหตฺตปฺปตฺติยา วิริย กต  อปรภาเค มยา  
อรหตฺต ปตฺตนฺติ มา ตุณฺหี ภว  (๒)  ต (๓) ตเถว วิริย ทฬฺห กโรตุ ปรกฺกมตูติ  
จินฺเตตฺวา เอวมาห ฯ  อถ  ภควา  อย  เทวปุตฺโต ขีณาสวสฺส กิจฺจโวสาน  
อกเถนฺโต มม  สาสน อนิยฺยานิก กเถติ  กิจฺจโวสานมสฺส ทสฺสิสสฺามีติ (๔)  
จินฺเตตฺวา  นตฺถิ   กิจฺจนฺติอาทิมาห ฯ  ตีสุ  กิร ปฏเกสุ อย คาถา อสมฺภินฺนา ฯ(๕)  
ภควตา หิ อ ฺตฺถ  วิริยสฺส  โทโส  นาม  ทสฺสิโต  นตฺถิ ฯ  อิธ  ปน อิม เทวปุตฺต  
ปฏิพาหิตฺวา  ขีณาสเวน ปุพฺพภาเค อาสวกฺขยตฺถาย อร ฺเ วสนฺเตน กมฺมฏาน  
อาทาย วิริย กต  อปรภาเค สเจ อิจฺฉติ  กโรตุ  โน  เจ อิจฺฉติ  ยถาสุข  
วิหรตูติ ขีณาสวสฺส กิจฺจโวสานทสฺสนตฺถ เอวมาห ฯ ตตฺถ คาธนฺติ ปติฏ ฯ  
                                ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ ฯ  ทุกฺกรนฺติ อย กิร เทวปุตฺโต ปุพฺพโยคาวจโร พหลกิเลสตาย 
สมฺปโยเคน   กิเลเส  วิกฺขมฺเภนฺโต สมณธมฺม กตฺวา ปุพฺพูปนิสฺสยมนฺทตาย  
อริยภูมึ  อปปฺตฺวาว กาล  กตฺวา    
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เทวโลเก นิพฺพตฺโต  โส  ตถาคตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ทุกฺกรภาว อาโรเจสฺสามีติ  
อาคนฺตฺวา เอวมาห ฯ ตตฺถ ทุกฺกรนฺติ ทสป วสฺสานิ  ฯเปฯ  สฏ ีป ยเทต  
เอกนฺตปริสุทฺธสฺส สมณธมฺมสฺส กรณ นาม  ต  ทกุกฺร ฯ เสกฺขาติ  สตฺต   
เสกฺขา ฯ สีลสมาหิตาติ สีเลน สมาหิตา สมุเปตา ฯ  ิตตฺตาติ  ิตสภาวา ฯ (๑)  
เอว ปุจฺฉิตป ฺห วิสฺสชฺเชตฺวา อิทานิ อุปริป ฺหสมุฏาปนตฺถ   
อนคาริยูเปตสฺสาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อนคาริยูเปตสฺสาติ อนคาริย  
นิคฺเคหภาว  อุเปตสฺส ฯ  สตฺตภูมิเกป  หิ ปาสาเท วสนฺโต ภิกฺขุ  
วุฑฺฒตเรน อาคนฺตฺวา  มยฺห  อิท  ปาปุณาตีติ วุตฺเต ปตฺตจีวร อาทาย   
นิกฺขมเตว ฯ ตสฺมา  อนคาริยูเปโตติ  วุจฺจติ ฯ  ตุฏ ีติ  จตุปจฺจยสนฺโตโส ฯ   
ภาวนายาติ จิตฺตวูปสมภาวนาย ฯ  เต  เฉตฺวา  มจฺจุโน ชาลนฺติ เย รตฺตินฺทิว  
อินฺทฺริยูปสเม รตา  เต ทสฺุสมาทห  จิตฺต  สมาทหนฺติ ฯ  เย  จ   
สมาหิตจิตฺตา  เต จตุปจฺจยสนฺโตส  ปูเรนฺตา  น กลิมนฺติ ฯ เย สนฺตุฏา   
เต สีล ปูเรนตฺา น  กิลมนฺติ ฯ เย  สีเล  ปติฏ ิตา  สตฺต  เสกฺขา  เต อริยา  
มจฺจุโน ชาลสงฺขาต กิเลสชาล ฉินฺทิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ทุคฺคโมติ  
สพฺพเมต (๒) ภนฺเต  เย อินฺทฺริยูปสเม รตา  เต  ทุสสฺมาทห สมาทหนฺติ ฯเปฯ  
เย สีเล ปติฏ ิตา  เต มจฺจุโน ชาเล  ฉินฺทิตฺวา  คจฺฉนฺติ   ก ึ   น    
# ๒ ม. สจฺจเมต  ฯ  
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คมิสฺสนฺติ   อย ปน ทุคฺคโม ภควา วิสโม มคฺโคติ อาห ฯ ตตฺถ   
กิ ฺจาป  อริยมคฺโค  เนว ทุคฺคโม น วิสโม  ปุพฺพภาคปฏิปทาย ปนสฺส  
พหู  ปริสฺสยา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอว วุตฺโต ฯ อวสิราติ าณสิเรน อโธสิรา  
หุตฺวา  ปปตนฺติ ฯ  อรยิมคฺค  อาโรหิตุ อสมตฺถตาเยว  จ  เต  มคฺเค  จ 
ปตนฺตีติ  ปวุจฺจนฺติ ฯ  อริยาน  สโม  มคฺโคติ  เสฺวว  มคฺโค  อริยาน  สโม  
โหติ ฯ   วิสเม สมาติ วิสเม  หิ  สตฺตกาเย สมาเยว ฯ  
                                        ฉฏ ฯ  
        สตฺตเม  สมฺพาเธติ  นีวรณสมฺพาธ  กามคุณสมฺพาธนฺติ  เทฺว 
สมฺพาธา ฯ  เตสุ  อิธ  นีวรณสมฺพาธ  อธิปฺเปต ฯ โอกาสนฺติ ฌานสฺเสต นาม ฯ  
ปฏิลีนนิสโภติ  ปฏลิีนเสฏโ ฯ  ปฏิลนีา นาม ปหีนมานา วุจฺจนฺติ ฯ  ยถาห 
กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปฏลิีโน  โหติ ฯ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อสฺมิมาโน  
ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต  อนภาวกโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโมติ ฯ   
ปจฺจลตฺถสูติ ปฏิลภึสุ ฯ สมฺมา  เตติ เย นิพฺพานปตฺติยา สตึ ปฏิลภึสุ  เต  
โลกุตฺตรสมาธินาป สุสมาหิตาติ มิสฺสกชฺฌาน กถิต ฯ  
                                        สตฺตม ฯ  
        อฏเม  ปุราณติตฺถกโรติ  ปุพฺเพ ติตฺถกโร ฯ  เอตฺถ จ  
# ๑  ม. อนรยิมคฺเค  ฯ  
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        ติตฺถ นาม  ทฺวาสฏ ี ทิฏ ิโย ติตฺถกโร นาม ตาส อุปฺปาทโก สตฺถา ฯ  
เสยฺยถีท  นนโฺท มจฺโฉ (๑) กิโส สงฺกิจฺโจ ฯ ปูรณาทโย  ปนติตฺถิยา นาม ฯ  
อย ปน ทิฏ ึ อุปฺปาเทตฺวา กถ สคฺเค นิพฺพตฺโตติ  กมฺมวาทิตาย ฯ เอส กิร  
อุโปสถภตฺตาทีนิ อทาสิ  อนาถาน วตฺต ปฏเปติ  ปติสฺสเย อกาสิ  โปกฺขรณิโย   
ขณาเปสิ อ ฺป  พหุกลฺยาณ  อกาสิ ฯ  โส  ตสฺส  นสิฺสนฺเทน  สคฺเค นิพฺพตฺโต   
โส สาสนสฺส  ปน  นิยฺยานิกภาว  น (๒) ชานาติ ฯ โส ตถาคตสฺส สนฺติก คนฺตวา 
สาสนานุจฺฉวิกวิริยปฏิสยุตฺตา คาถา วกฺขามีติ อาคนฺตฺวา ฉินฺท โสตนฺติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถ  ฉินฺทาติ  อนิยมิตอาณตฺติ ฯ  โสตนฺติ  ตณฺหาโสต ฯ  ปรกกฺมฺมาติ  
ปรกฺกมิตฺวา วิริย กตฺวา ฯ กาเมติ กิเลสกาเมป วตฺถุกาเมป ฯ ปนุทาติ นีหร ฯ  
เอกตฺตนฺติ  ฌาน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  กาเม  อวิชหิตฺวา มุนิ ฌาน น อุปปชชฺติ   
น ปฏลิภตีติ อตฺโถ(๓) ฯ กยิรา เจ กยิราเถนนฺติ ยทิ วิริย (๔) กเรยฺยาถ 
ต วิริย น โอสกฺเกยฺย ฯ ทฬฺหเมต ปรกกฺเมติ เอน ทฬหฺ  กเรยฺย ฯ สิถิโล ห ิ 
ปริพฺพาโชติ  สิถลิคหิตา  ปพฺพชฺชา ฯ  ภิยฺโย อากิรเต รชนฺติ อติเรก อุปริ  
กิเลสรช อากิรติ ฯ อกต ทุกฺกฏ เสยฺโยติ ทุกฺกฏ อกตเมว เสยฺโย ฯ ยงฺกิ ฺจีต 
# ๑ ม.ย.ุ วจฺโฉ ฯ  ๒  ม.ย.ุ นสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓ อติเรกปท  สิยา ม ฺเ  ฯ 
# ๔  ม. วีริย กเรยฺย  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 147 

 ิ                เลมที่  10  เทวปุตฺตสยุตฺตวณฺณนา  หนา  147 
 
น เกวล ทุกฺกฏ กตฺวา กตสาม ฺเมว  อ ฺป ย กิ ฺจิ สิถิลกต เอวรูปเมว  
โหติ ฯ สงฺกลิิฏนฺติ ทุกกฺรการิกวตฺต  อิมสฺมึ  หิ สาสเน ปจฺจยเหตุ สมาทินฺน  
ธุตงฺควตฺต  สงฺกิลิฏเมว ฯ สงฺกสฺสรนฺติ สงฺกาย สริต  อิทป อิมินา  
กต ภวิสฺสติ  อิทป อิมินาติ เอว อาสงฺกิตปริสงฺกิต ฯ อาทิพฺรหฺมจริยิกาติ  
มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส อาทิภูตา ปจฺจุปฏานภูตา ฯ (๑) 
                                                อฏม ฯ  
        นวเม  ฯ จนฺทิมาติ  จนฺทวิมานวาสี  เทวปุตฺโต ฯ สพฺพธีติ สพฺเพสุ  
ขนฺธายตนาทีสุ ฯ โลกานุกมฺปกาติ ตุยฺหป เอตสฺสป ตาทิสา เอว ฯ  
สนฺตรมาโนวาติ  ตุริโต วิย ฯ ปมุ ฺจสีติ อตีตตฺเถ วตฺตมานวจน ฯ  
                                                นวม ฯ  
        ทสเม  ฯ  สุรโิยติ  สรุิยวิมานวาสี  เทวปุตฺโต ฯ  อนฺธกาเรติ 
จกฺขุวิ ฺาณุปตฺตินิวารเณน  อนฺธภาวกรเณ ฯ  เวโรจโนติ  วิโรจโน ฯ (๒)  
มณฺฑลีติ  มณฺฑลสณฺาโน ฯ มา ราหุ คิลี จรมนตฺลิกฺเขติ อนฺตลิกฺเข จร สรุิย ราหุ  
มา คิลีติ วทติ ฯ กึ ปเนส ต คิลตีติ ฯ อาม คิลติ ฯ ราหุสฺส หิ อตฺตภาโว มหา 
อุจฺจตฺตเนน  อฏ  โยชนสตาธกิานิ  จตฺตาริ  โยชนสหสฺสานิ  พาหนฺตรมสฺส 
ทฺวาทส โยชนสตานิ  พหลนฺเตน  ฉ  
# ๑ ม.ย.ุ ปุพฺพปธานภูตา  ฯ  ๒ ม. วิโรจตีติ เวโรจโน ฯ  
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โยชนสตานิ  สีส นวโยชนสต  นลาต ติโยชนสต  ภมุกนฺตร ป ฺาสโยชน   
ภมุก ทฺวิโยชนสต  (๑)  มขุ  ทฺวิโยชนสต  ฆาน ติโยชนสต  มุขาธาน  
ติโยชนสต คมฺภีร  หตฺถตลปาทตลาน ปุถุตลา ทฺวิโยชนสตา ฯ  องฺคุลิปพฺพานิ  
ปณฺณรส(๒)โยชนานิ ฯ   โส  จนฺทสุริเย  วิโรจมาเน  ทิสฺวา อิสฺสาปกโต  เตส  
คมนวีถึ โอตริตฺวา มุข วิวริตฺวาติ ฏติ ฯ จนฺทวิมาน  สุรยิวิมาน วาติ โยชนสติเก  
มหานรเก ปกฺขิตฺต วิย โหติ ฯ วิมาเน อธิวตฺถา  เทวตา  มรณภยตชฺชิตา   
เอกปฺปหาเรเนว  วิรวนฺติ ฯ  โส  ปน วิมาน กทาจิ   หตฺเถนจฺฉาเทติ  กทาจิ   
หนุกสฺส เหฏา ปกฺขิปติ  กทาจิ ชิวฺหาย ปริมชชฺติ  กทาจิ อวคณฺฑการก  
ภุ ฺชนฺโต วิย กโปลนฺตเร เปติ ฯ เวค ปน ธาเรตุ   น  สกโฺกติ ฯ สเจ  
ธาเรสฺสามีติ  คณฺฑก กตฺวาติ ฏเยฺย  มตฺถก วาสฺส  ภินฺทิตฺวา นิกฺขเมยฺย  
อากฑฺฒิตฺวา  น โอณาเมยฺย ฯ ตสฺมา วิมาเนน สเหว คจฺฉติ ฯ ปช มมาติ  
จนฺทิมสุริยา กิร เทฺวป เทวปุตฺตา มหาสมยสุตฺตกถนทิวเส  
โสตาปตฺติผล  ปตฺตา ฯ  เตน  ภควา  ปช มมาติ  อาห  ปุตฺโต มม 
เอโสติ อตฺโถ ฯ  
                                ทสม ฯ ปโม วคฺโค  ฯ 
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม กจฺเฉวาติ กจฺเฉ วิย ฯ กจฺโฉติ (๑)   
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ปพฺพตกจฺโฉป นทีกจฺโฉป ฯ เอโกทินปิกาติ เอกคฺคจิตฺเตน  เจว ป ฺาเนปเกน  
จ  สมนฺนาคตา ฯ สตาติ สติมนฺโต ฯ อิท วุตฺต โหติ  เย ฌานานิ ลภิตฺวา เอโกที  
นิปกา สตา วิหรนฺติ  เต อมกเส ปพฺพตกจฺเฉ วา นทีกจฺเฉ วา มิคา (๑) วิย  
โสตฺถึ คมิสสฺนฺตีติ ฯ ปารนฺติ นิพฺพาน ฯ อมฺพุโชติ มจฺโฉ ฯ รณ ฺชหาติ กิเลส  
ชหา ฯ เย  ฌานานิ ลภิตฺวา อปฺปมตฺตา กิเลเส ชหนฺติ  เต สุตฺตมยชาล (๒) 
ภินฺทิตฺวา มจฺโฉ  วิย นิพฺพาน คมิสฺสนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
                                                ปม ฯ 
        ทุติเย ฯ เวณฺฑูติ  ตสฺส  เทวปุตฺตสฺส  นาม ฯ  ปยิรุปาสิยาติ  
ปยิรุปาสิตฺวา ฯ อนุสิกฺขเรติ สิกฺขนฺติ ฯ สตฺถิปเทติ (๓) อนุสิฏ ิปเท ฯ  
กาเล  เต  อปปฺมชฺชนฺตาติ  กาเล เต อปฺปมาท กโรนฺตา ฯ  
                                                ทุติย ฯ  
        ตติเย ฯ  ทีฆลฏ ีติ เทวโลเก สพฺเพ สมปฺปมาณาติ วุตฺติกาว  
โหนฺติ  มนุสสฺโลเก  ปนสฺส  ทีฆตฺตภาวตาย  เอวนาม  อโหสิ ฯ  
โส ปุ ฺานิ  กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺโตป ตเถว ป ฺายิ ฯ  
                                                ตติย ฯ    
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        จตุตฺเถ ฯ  โคตมาติ ภควนฺต โคตฺเตน อาลปติ ฯ อนาวฏฏนติฺ  
ตถาคตสฺส  สพฺพ ฺ ุตาณ  เปเสนฺตสฺส รุกโฺข วา ปพฺพโต วา อาวริตุ 
สมตฺโถ นาม นตฺถิ ฯ เตนาห  อนาวฏฏนฺติ ฯ  อิติ ตถาคต โถเมตฺวา เทวโลเก  
อภิสงฺขต  ป ฺห ปุจฺฉนฺโต กถวิธนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ทุกฺขมติจฺจ อิริยตีติ  
ทุกฺขมติกฺกมิตฺวา วิหรติ ฯ สีลวาติ โลกยิโลกุตฺตเรน สีเลน สมนนฺาคโต ขีณาสโว ฯ  
ป ฺาทโยป มิสฺสกาเยว เวทิตพฺพา ฯ ปูชยนฺตีติ คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูเชนฺติ ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ  
 
        ป ฺจเม  อปฺปติฏเ  อนาลมเพติ  เหฏา  อปฺปติฏเ อุปริ  อนาลมฺเพ ฯ  
สุสมาหิโตติ อปฺปนายป อุปจาเรนป สุฏ ุ สมาหิโต ฯ ปหิตตฺโตติ  
เปสิตตฺโต ฯ  นนฺทิราคปริกฺขีโณติ (๑) ปริกฺขีณนนฺทิราโค  นนทฺิราโค  นาม  ตโย  
กมฺมาภิสงฺขารา ฯ  อิติ อิมาย คาถาย กามส ฺาคหเณน ป ฺโจรมฺภาคิยสโยชนานิ  
รูปสโยชนคหเณน  ป ฺจ อุทฺธมฺภาคิยสโยชนานิ  นนฺทิราเคน ตโย กมฺมาภิสงฺขารา  
คหิตา ฯ เอว ยสฺส ทส สโยชนานิ ตโย จ กมฺมาภิสงฺขารา ปหีนา  โส คมฺภีเร 
มโหเฆ  น สทีตีติ ฯ กามส ฺาย วา กามภโว  รูปสโยชเนน รปูภโว คหิโต  
เตส  คหเณน  อรูปภโว  คหิโตว  นนฺทริาเคน ตโย   
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กมฺมาภิสงฺขารา คหิตาติ  เอว ยสฺส ตีสุ ภเวสุ ตโย สงฺขารา นตฺถิ  โส  
คมฺภีเร น สีทตีติป ทสฺเสติ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ  
        ฉฏ วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                                        ฉฏ  ฯ 
        สตฺตเม ฯ  สุพฺรหฺมาติ  โส  กริ  เทวปุตฺโต  อจฺฉราสงฺฆปริวุโต 
นนฺทนกีฬิก   คนฺตฺวา  ปาริฉตฺตกมูเล  ป ฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ ต ป ฺจสตา  
เทวธีตโร ปรวิาเรตฺวา นิสินฺนา  ป ฺจสตา รุกฺข อภิรุฬฺหา ฯ  นน ุจ เทวตาน  
จิตฺตวเสน โยชนสติโกป รุกฺโข นมิตฺวา หตฺถ อาคจฺฉติ  กสฺมา ตา อภิรุฬฺหาติ ฯ  
ขิฑฺฑาปสุตฺตาย ฯ อภิรุยฺห ปน มธุรสฺสเรน คายิตฺวา (๑) ปุปฺผานิ ปาเตนฺติ  ตานิ  
คเหตฺวา  อิตรา  เอกโตวณฺฏิกมาลาทิวเสน  คนฺเถนฺติ ฯ  อถ  รกฺุข  อภิรุฬฺหา  
อุปจฺเฉทกกมฺมวเสน เอกปฺปหาเรเนว กาล กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺตา มหาทุกฺข  
อนุภวนฺติ ฯ  อถ กาเล คจฺฉนฺเต เทวปุตฺโต  อิมาส เนว สทฺโท สยฺุยติ  น 
ปุปฺผานิ ปาเตนฺติ  กห นุโข คตาติ อาวชฺเชนฺโต นริเย นิพฺพตฺตภาว ทิสฺวา  
ปยวตฺถุกโสเกน  รุปฺปมาโน จินฺเตสิ  เอตฺตาวตา  ยถากมฺเมน คตา  มยฺห 
อายุสงฺขาโร กิตฺตโกติ ฯ โส  สตฺตเม ทวิเส มยา  อวเสสาหิ  
# ๑  ม.  คายิตฺวา คายิตฺวา  ฯ  
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ป ฺจสตาหิ สทฺธึ  กาล  กตฺวา  ตตฺเถว นิพฺพตฺติตพฺพนฺติ ทิสฺวา พลวตเรน  
โสเกน รุปฺป ฯ โส  อิม มยฺห โสก สเทวเก โลเก อ ฺตฺร ตถาคตา  
นิพฺพาเปตุ (๑) สมตฺโถ นาม  นตฺถีติ จินฺเตตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา  
นิจฺจ อุตฺรสฺตนฺติ คาถมาห ฯ ตตฺถ อิทนติฺ อตฺตโน จิตฺต ทสฺเสติ ฯ  
ทุติยปท ปุรมิสฺเสว เววจน ฯ นิจฺจนฺติ  จ ปทสฺส เทวโลเก นิพฺพตฺตกาลโต  
ปฏายาติ อตฺโถ น คเหตพฺโพ  โสกุปปฺตฺติกาลโต ปน ปฏาย  
นิจฺจนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อนุปฺปนฺเนสุ กิจฺเจสูติ อิโต สตฺตาหจฺจเยน  
ยานิ ทุกฺขานิ อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  เตสุ ฯ อโถ อุปฺปตฺติเตสุ จาติ  ยานิ  
ป ฺจสตาน อจฺฉราน นิรเย นิพฺพตฺตาน ทิฏานิ  เตสุ จาติ เอว อิเมสุ  
อุปฺปนฺนานุปฺปนฺเนสุ ทุกฺเขสุ นิจฺจ มม อุตฺรสฺต จิตฺต  อพฺภนฺตเร ฑยฺหมาโน  
วิย โหมิ ภควาติ ทสฺเสติ ฯ นา ฺตฺร  โพชฺฌงฺคตปสาติ  (๒)   
โพชฺฌงฺคภาวน ฺจ ตโปคุณ ฺจ มุ ฺจิตฺวา อ ฺตฺร  (๓) โสตฺถ ึ น   
ปสฺสามีติ อตฺโถ ฯ สพฺพนิสฺสคฺคาติ นิพฺพานโต ฯ เอตฺถ  จ   
กิ ฺจาป โพชฺฌงฺคภาวนา ปม คหิตา  อินฺทฺริยสวโร ปจฺฉา  อตฺถโต  
ปน อินฺทฺริยสวโรว ปม เวทิตพฺโพ ฯ อินฺทฺริยสวเร หิ คหิเต จตุปาริสุทฺธิสีล  
คหิต  โหติ ฯ ตสฺมึ ปติฏ ิโต ภิกฺขุ นิสสฺยมุตฺตโก ธตุงฺคสงฺขาต ตโปคุณ  
สมาทาย อร ฺ ปวิสิตฺวา กมฺมฏาน ภาเวตฺวา  สห วิปสฺสนาย  
# ๑  ม. นิทฺธมิตุ  ฯ  ๒ ม. นา ฺตฺร โพชฺฌา ตปสาติ ฯ   
# ๓ ม.ยุ.   อ ฺตฺร มุ ฺจิตฺวา  ฯ  
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โพชฺฌงฺเค ภาเวติ ฯ  ตสฺส  อริยมคฺโค  ย  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  
อุปฺปชฺชติ  โส  สพฺพนิสสฺคฺโคติ ภควา จตุสจฺจวเสน เทสน วินิวตฺเตสิ ฯ  
เทวปุตฺโต เทสนาปริโยสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ  
                                                สตฺตม ฯ  
        อฏเม  กกุโธ เทวปุตโตติ อย กิร โกลนคเร มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส   
อุปฏากปุตฺโต  ทหรกาเลเยว  เถรสฺส สนฺติเก วสนฺโต ฌาน 
นิพฺพตฺเตตฺวา กาลกโต พฺรหฺมโลเก อุปปฺชฺช ิฯ ตตฺราป น กกุโธ พฺรหฺมาเตฺวว  
ชานนฺติ ฯ (๑) นนฺทสีติ ตุสฺสิ ฯ (๒) ก ึลทฺธาติ ตุฏ ี นาม กิ ฺจิ มนาป ลภิตฺวา  
โหติ  ตสฺมา เอวมาห ฯ กึ ชิยิตฺถาติ ยสสฺ  หิ  กิ ฺจิ  มนาป  จีวราทิวตฺถุ  
ชิณฺณ  โหติ  โส โสจติ  ตสฺมา เอวมาห ฯ อรตี นาภิกีรตีติ อุกฺกณฺ ิกา (๓)  
นาภิภวติ ฯ  อฆชาตสฺสาติ  ทุกฺขชาตสฺส  วฏฏทุกเฺข   ิตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  
นนฺทิชาตสฺสาติ ชาตตณฺหสฺส ฯ อฆนฺติ เอวรูปสฺส ห ิวฏฏทกฺุข อาคตเมว โหติ ฯ  
 ทุกฺขี สุข ปตฺถยตีติ หิ วุตฺต ฯ อิติ อฆชาตสฺส นนฺทิ โหติ  สุขปริณาเม (๔)  
ปน ทุกฺข อาคตเมวาติ นนฺทิชาตสฺส อฆ โหติ ฯ  
                                                อฏม ฯ  
# ๑ ม.  ส ฺชานนฺติ ฯ๒ ม.  ตุสฺสสิ ฯ๓ ม. อุกฺกณฺ ิตา ฯ๔ ม. สขุวิปริณาเยนฯ  
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        นวม วุตฺตตฺถเมว ฯ 
                                                นวม  ฯ 
        ทสเม ฯ  อานนฺทตฺเถรสฺส อนุมานพุทฺธิยา อานุภาวปฺปกาสนตฺถ  
อ ฺตโรติ  อาห ฯ  
                                ทสม ฯ   ทุติโย วคฺโค ฯ   
        ตติยวคฺคสฺส  ปม  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        ทุติเย ฯ ปฏิกจฺเจวาติ  ปมเยว ฯ อกฺขจฺฉินฺโนวชฺฌายตีติ อกฺขจฺฉินฺโน  
อวชฺฌายติ  พลวจิตฺต จินฺเตติ ฯ ทุติยคาถาย อกฺขจฺฉินฺโนวาติ อกฺขจฺฉินฺโน วิย ฯ  
                                        ทุติย ฯ  
        ตติเย  ทายโกติ  ทานสีโล ฯ  ทานปตีติ  ย  ทาน เทมิ  
ตสฺส ปติ หุตฺวา เทมิ  น ทาโส น สหาโย ฯ โย ห ิอตฺตนา มธุร ภุ ฺชติ  
ปเรส ฺจ อมธุร เทติ  โส ทานสงฺขาตสฺส เทยฺยธมฺมสฺส ทาโส หุตฺวา เทติ ฯ  
โย  ย อตฺตนา ภุ ฺชติ  ตเทว เทติ  โส สหาโย หุตฺวา เทติ ฯ โย ปน อตฺตนา  
เยน เตน ยาเปติ  ปเรส ฺจ  มธุร เทติ  โส ปติ เชฏโก สามี หุตฺวา เทติ ฯ 
อห ตาทิโส อโหสินฺติ วทติ ฯ  จตูสุ ทฺวาเรสูติ ตสฺส กิร ร ฺโ สินฺธวรฏ  
โสวีรกรฏ (๑) เทฺว  รฏานิ อเหสุ  นคร โรรุว นาม ฯ ตสฺส เอเกกสฺมึ ทฺวาเร   
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เทวสิก สตสหสฺส อุปฺปชชฺติ  อนฺโต  นคเร  วินิจฺฉยฏาเน  สตสหสฺส ฯ  
โส พหุหิร ฺสุวณฺณ ราสิภูต  ทิสฺวา  กมฺมสฺสกตาณ  อุปฺปาเทตฺวา  
จตูสุ ทฺวาเรสุ ทานสาลา กาเรตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ ทฺวาเร อุฏ ิตทาเยน (๑)  
ทาน เทถาติ อมจฺเจ เปติ ฯ เตนาห  จตูสุ ทฺวาเรสุ ทาน ทียิตฺถาติ ฯ   
สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกานนฺติ  เอตฺถ  สมณาติ  ปพฺพชฺชูปคตา ฯ  
พฺราหฺมณาติ  โภวาทิโน ฯ สมิตปาปวาหิตปาเป ปน สมณพฺราหฺมเณ เอส นาลตฺถ ฯ  
กปณาติ  ทุคฺคตา ทลิททมนุสฺสา กาณกุณิอาทโย ฯ อทฺธิกาติ ปถาวิโน ฯ วณิพฺพกาติ  
เย  อิฏ ทินฺน  กนฺต  มนาป  กาเลน  อนวชฺช ทาน(๒)  ทท  จิตฺต ปสาเทยฺย   
คจฺฉตุ ภว พฺรหฺมโลกนฺติอาทินา นเยน ทานสฺส วณฺณ โถมยมานา 
วิจรนฺติ ฯ  ยาจกาติ  เย  ปสตมตฺต  เทถ  สราวมตฺต เทถาติอาทีนิ วตฺวา 
ยาจมานา วิจรนฺติ ฯ อิตฺถาคารสฺส ทาน ทียิตฺถาติ ปมทฺวารสฺส ลทฺธตฺตา ตตฺถ  
อุปฺปชฺชนกสตสหสฺเส อ ฺป ธน ปกฺขิปตฺวา ร ฺโ อมจฺเจ หาเรตฺวา อตฺตโน  
อมจฺเจ  เปตฺวา  ร ฺา  ทินฺนทานโต  ราชิตฺถิโย มหนฺตตร ทาน อทสุ ฯ ต  
สนฺธาเยวมาห ฯ มม ทาน ปฏิกฺกมีติ ย มม ทาน ตตฺถ ทียิตฺถ  ต ปฏินิวตฺต ฯ  
เสสทฺวาเรสุป  เอเสว    
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นโย ฯ โกจีติ กตฺถจิ ฯ ทีฆรตฺตนฺติ อสีติวสฺสสหสฺสานิ ฯ  
เอตฺตก กิร กาล ตสฺส ร ฺโ ทาน ทียตฺิถ ฯ  
                                        ตติย ฯ  
        จตุตฺถ วุตฺตตฺถเมว ฯ  
                                        จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจเม  โกสเลสุ  วิหรนฺตีติ  ภควโต  สนฺติเก  กมฺมฏาน 
คเหตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วิหรนฺติ ฯ  อุทฺธตาติ  อกปฺปเย กปฺปยส ฺ ิตาย จ  
กปฺปเย อกปฺปยส ฺ ิตาย จ อนวชฺเช วชฺชส ฺ ิตาย  จ วชฺเช  อนวชฺชส ฺ ิตาย  
จ  อุทฺธจฺจปกติกา  หุตฺวา ฯ  อุนฺนฬาติ  อุคฺคตนฬา  อุฏ ิตตุจฺฉมานาติ  
วุตฺต โหติ ฯ จปลาติ ปตฺตจีวรมณฺฑนาทินา จาปเลน (๑) ยุตฺตา ฯ มุขราติ มุขขรา 
ขรวจนาติ วุตฺต โหติ ฯ วิกิณฺณวาจาติ อสยตวจนา  ทิวสป นิรตฺถกวจนปฺปลาปโน ฯ  
มุฏสฺสติโนติ นฏสตี  สติวิรหิตา  อิธ กต เอตฺถ ปมุสฺสนฺติ ฯ อสมฺปชานาติ  
นิปฺป ฺา ฯ  อสมาหิตาติ  อปฺปนาอุปจารสมาธิรหิตา  จณฺฑโสเต พนฺธนาวาสทิสา ฯ 
วิพฺภนฺตจิตฺตาติ  อนวตฺถิตจิตฺตา  ปถารุฬฺหพาลมิคสทิสา ฯ (๒) ปากตินฺทฺริยาติ  
สวราภาเวน คิหิกาเล วิย วิวฏอินฺทฺริยา ฯ   
        ชนฺตูติ  เอว  นามโก  เทวปุตฺโต ฯ ตทหุโปสเถติ ตสฺมึ   
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อหุโปสเถ ฯ อุโปสถทิวเสติ  อตฺโถ ฯ  ปณฺณรเสติ  จาตุทฺทสิกาทิปฏิกฺเขโป ฯ   
อุปสงฺกมีติ โจทนตฺถาย อุปคโต ฯ โส กิร จินฺเตสิ  อิเม ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก  
กมฺมฏาน  คเหตฺวา นิกฺขนฺตา  อิทานิ ปมตฺตา หุตฺวา วิหรนฺติ  น โข ปเนเต  
ปาฏิเยกฺก  นสิินฺนฏาเน  โจทิยมานา  กถ  คณฺหิสฺสนฺติ  สมาคมกาเล  
โจทิสฺสามีติ  อุโปสถทิวเส เตส สนฺนิปติตภาว ตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ คาถาหิ  
อชฺฌภาสีติ สพฺเพส  มชฺเฌ  ตฺวา คาถา อภาสิ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  คุณกถาย   
สทฺธึ  นิคฺคุณสฺส  อคุโณ ปากโฏ โหติ  ตสฺมา  คุณ  ตาว  กเถนฺโต สุขชีวิโน   
ปุเร อาสุนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ สุขชีวิโน ปุเร อาสุนฺติ ปุพฺเพ ภิกฺขู สุปฺโปสา  
สุภรา อเหสุ  อุจฺจนีจกุเลสุ สปทาน ฺจริตฺวา ลทฺเธน  มิสฺสกปณฺเฑน   
ยาเปสุนฺติ อธิปฺปาเยน เอวมาห ฯ อนิจฺฉาติ นิตฺตณฺหา หุตฺวา ฯ   
เอว  โปราณกภิกฺขูน  วณฺณ  กเถตฺวา  อิทานิ  เตส  อวณฺณ  กเถนฺโต  
ทุปฺโปสนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  คาเม  คามณิกา  วิยาติ  ยถา  คาเม คามกูฏา  
นานปฺปกาเรน  ชน  ปเฬตฺวา ขีรทธิตณฺฑุลาทีนิ อาหราเปตฺวา ภุ ฺชนฺติ  เอว  
ตุเมฺหป อเนสนาย  ิตา ตุมฺหาก ชีวิต กปฺเปถาติ อธิปฺปาเยน วทติ ฯ นิปชชฺนฺตีติ  
อุทฺเทสปริปุจฺฉามนสิกาเรหิ อนตฺถิกา หุตฺวา สยนมฺหิ หตฺถปาเท วิสฺสชฺเชตฺวา  
นิปชฺชนฺติ ฯ  ปราคาเรสูติ  ปรเคเหสุ  กุลสุณฺหาทีสูติ  อตฺโถ ฯ  มุจฺฉิตาติ  
กิเลสมุจฉาย มุจฺฉิตา ฯ    
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เอกจฺเจติ  วตฺตพฺพยุตฺตเกเยว ฯ  อปวิฏาติ (๑) ฉฑฺฑิตกา ฯ  อนาถาติ 
อปติฏา ฯ  เปตาติ สุสาเน ฉฑฺฑิตา กาลกตมนุสฺสา ฯ ยถา ห ิสสุาเน ฉฑฺฑิตา 
นานาสกุณาทีหิ ขชฺชนฺติ  าตกาป เนส นาถกิจฺจ น กโรนฺติ  น รกฺขนฺติ น  
โคปยนฺติ  เอวเมว  เอวรูปาป อาจริยูปชฺฌายาทีน สนฺติกา โอวาทานุสาสนึ น  
ลภนฺตีติ อปวิทฺธา อนาถา  ยถา เปตา  ตเถว โหนฺติ ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ ฯ  ยตฺถาติ  จกฺกวาฬโลกสสฺ  เอโกกาเส ภุมฺม ฯ น จวติ  
น  อุปปชชฺตีติ  อิท  อปราปรจุติปฏิสนฺธิวเสน  คหิต ฯ  คมเนนาติ  ปทคมเนน ฯ  
นาหนฺต  โลกสฺส  อนฺตนฺติ  สตฺถา  สงฺขารโลกสฺส  อนฺต  สนฺธาย  วทติ ฯ  
าเตยฺยนฺติอาทีสุ าตพฺพ  ทฏพฺพ  ปตฺตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ  อิติ  เทวปุตฺเตน  
จกฺกวาฬโลกสฺส อนฺโต ปจฺุฉิโต  สตฺถารา สงฺขารโลกสฺส  กถิโต ฯ  
โส  ปน  อตฺตโน  ปเ ฺหน  สทฺธ ึสตฺถุ พฺยากรณ สเมตีติ ส ฺาย 
สมฺปหสนฺโต  อจฺฉริยนฺติอาทิมาห ฯ  ทฬฺหธมฺโมติ  ทฬฺหธนุ  อุตฺตมปฺปมาเณน   
ธนุนา  สมนนฺาคโต ฯ  ธนุคฺคโหติ ธนุอาจริโย ฯ สุสิกฺขิโตติ ทฺวาทส (๒)  
วสฺสานิ ธนุสิปฺป สิกฺขิโต ฯ กตหตฺโถติ  อุสภปฺปมาเณป พาลคฺค วิชฺฌิตุ  
สมตฺถภาเวน กตหตฺโถ ฯ กตุปาสโนติ กตสรกฺเขโป  ทสฺสิตสิปฺโป ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อปวิทฺธาติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒ ม. ทส ทวฺาทส  ฯ  
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อสเนนาติ  กณฺเฑน ฯ  อติปาเตยฺยาติ อติกฺกเมยฺย ฯ ยาวตา โส  
ตาลจฺฉาย อติกฺกเมยฺย  ตาวตา กาเลน เอกจกฺกวาฬ อติกฺกมามีติ 
อตฺตโน ชวสมฺปตฺตึ ทสฺเสติ ฯ  ปรุตฺถิมา สมุทฺทา ปจฺฉิโมติ ยถา  
ปุรตฺถิมสมุททฺา ปจฺฉิมสมุทฺโท ทูเร เอว เม ทูเร ปทวีติหาโร  
อโหสีติ วทติ ฯ โส กิร ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  ิโต  ปาท ปสาเรตฺวา  
ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏึ อติกฺกมติ  ฯ  (๑) ปุน ทุติยปาท ปสาเรตฺวา  
ปรจกฺกวาฬมุขวฏฏึ  อติกฺกมติ ฯ อิจฺฉาคตนฺติ อิจฺฉา เอว ฯ อ ฺเตฺรวาติ  
นิปปฺป ฺจต ทสฺเสติ ฯ ภิกฺขาจารกาเล กิเรส นาคลตาทนฺตกฏ ขาทิตฺวา อโนตตฺเต  
มุข โธวิตฺวา (๒)สมฺปตฺโต  อุตฺตรกุรมฺุหิ ปณฺฑาย จริตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฏิย  
นิสินฺโน ภตฺตกิจฺจ กโรติ  ตตฺถ มุหุตฺต วิสมิตฺวา ปุน ชวติ ฯ วสฺสสตายุโกติ  
ตทา ทฆีายุกกาเล  โหติ  อย ปน วสฺสสตาวสิฏเ อายุมฺหิ คมน อารภิ ฯ 
วสฺสสตชีวีติ  ต  วสฺสสต  อนนฺตราเยน  ชีวนฺโต ฯ  อนฺตราว  กาลกโตติ 
จกฺกวาฬโลกสฺส  อนฺต อปฺปตฺวา อนฺตราว มโต ฯ โส ปน ตตฺถ กาล กตฺวาป 
อาคนฺตฺวา  อิมสฺมึเยว  จกฺกวาเฬ นิพฺพตฺติ ฯ อปฺปตฺวาติ สงฺขารโลกสฺส อนฺต  
อปฺปตฺวา ฯ  ทุกฺขสฺสาติ  วฏฏทุกฺขสฺส ฯ อนฺตกิริยนฺติ ปริยนฺตกรณ ฯ กเฬวเรติ  
# ๑  ม. ย.ุ ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  อกฺกมติ  ฯ เอวมุปริป  ฯ 
# ๒ ม.  โธวิตฺวา กาเล สมฺปตฺเต ฯ   
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อตฺตภาเว ฯ  สส ฺ ิมฺหิ  สมนเกติ  สส ฺเ  สจิตฺเต ฯ  โลกนฺติ  ทุกฺขสจฺจ ฯ  
โลกสมุทยนติฺ สมุทยสจฺจ ฯ โลกนิโรธนฺติ นิโรธสจฺจ ฯ ปฏิปทนติฺ มคฺคสจฺจ ฯ  
อิติ  นาห  อาวุโส  อิมานิ จตฺตาริ สจฺจานิติณกฏาทีสุ ป ฺเปมิ  อิมสฺมึ ปน  
จตุมหาภูติเก  กายสฺมึเยว ป ฺเปมีติ ทสฺเสติ ฯ สมิตาวีติ สมิตปาโป ฯ  
นาสึสตีติ  น ปตฺเถติ ฯ 
                                                        ฉฏ ฯ  
                                สตฺตมฏมานิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
                                                สตฺตมฏม  ฯ 
        นวเม ฯ  ตุยฺหป  โน อานนฺท สาริปุตฺโต รุจฺจตีติ สตฺถา เถรสฺส  
วณฺณ  กเถตุกาโม  วณฺโณ  จ  นาเมส  วิสภาคปุคฺคลสฺส สนฺติเก กเถตุ น 
วฏฏติ ฯ  ตสฺส สนฺติเก กถิโต ห ิมตฺถก น ปาปุณาติ ฯ โส หิ  อสุโก นาม  
ภิกฺขุ สีลวาติ  วุตฺเต  ก ึตสฺส สีล  โครูปสีโล  โส(๑)  กึ ตยา อ ฺโ สีลวา  
น  ทฏิปุพฺโพติ  วา  ป ฺวาติ  วุตฺเต  กึ ป ฺา  โส  ก ึตยา  อ ฺโ  
ป ฺวา  น  ทิฏปุพฺโพ ติ  อาทีนิ วตฺวา วณฺณกถาย อนฺตราย กโรติ ฯ  
อานนฺทตฺเถโร  ปน  สารปิุตฺตตฺเถรสฺส สภาโค  ปณีตานิ จีวราทีนิ  ลภิตฺวา  
เถรสฺส  เทติ  อตฺตโน อุปฏากทารเก ปพฺพาเชตฺวา เถรสฺส สนติฺเก  
# ๑ ม. ป ฺโ  โส  ฯ  
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อุปชฺฌ คณฺหาเปติ(๑)  สาริปุตฺตตฺเถโรป  อานนฺทตฺเถรสฺส ตเถว กโรติ ฯ กึการณา  
อ ฺม ฺสฺส คุเณสุ ปสีทิตฺวา ฯ  อานนฺทตฺเถโร หิ  อมฺหาก เชฏภาติโก เอก  
อสงฺเขยฺย สตสหสฺส ฺจ กปฺป  ปารมิโย ปูเรตฺวา โสฬสวิธ ป ฺ ปฏิวิชฺฌิตฺวา  
ธมฺมเสนาปติฏาเน   ิโตติ  เถรสฺส คุเณสุ ปสีทิตฺวา  จ  เถร มมายติ ฯ  
สาริปุตฺตตฺเถโรป  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส มยา กตฺตพฺพ มุโขทกทานาทิกิจฺจ สพฺพ  
อานนฺโท กโรติ  อานนฺท นิสฺสายาห อิจฺฉิติจฺฉิต สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตุ ลภามีติ  
ตสฺสายสฺมโต (๒) คุเณสุ ปสีทิตฺวา  ต มมายติ ฯ ตสฺมา ภควา สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  
วณฺณ กเถตุกาโม อานนฺทตฺเถรสฺส สนติฺเก กเถตุ อารทฺโธ ฯ  
        ตตฺถ ตุยฺหปติ สมฺปณฺฑนตฺเถ (๓) ปกาโร ฯ อิท วุตฺต โหติ  อานนฺท  
สาริปุตฺตสฺส  อาจาโร  โคจโร  วิหาโร  อภิกฺกโม  ปฏิกฺกโม อาโลกิตวิโลกิต  
สมฺมิ ฺชิตปสารณ  มยฺห รุจฺจติ  อสีติมหาเถราน รุจฺจติ  สเทวกสฺส โลกสฺส  
รุจฺจติ  ตุยฺหป รุจฺจตีติ ฯ  ตโต  เถโร  สาฏกนฺตเร  ลทฺโธกาโส  พลวมลฺโล   
วิย  ตุฏมานโส หุตฺวา  สตฺถา มยฺหป สหายสฺส  วณฺณ กถาเปตุกาโม  
ลภิสฺสามิ โน อชฺช  ทีปธชภูต  มหาชมฺพุ   
# ๑ ม.  คณฺหาเปติ  อุปสมฺปาเทติ ฯ  ๒ ม. อายสฺมโต อานนฺทสฺส ฯ   
# ๓ ม.  สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ  
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วิธุนนฺโต วิย พลาหกนฺตรโต จนฺท นีหริตฺวา ทสฺเสนฺโต  วิย สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  
วณฺณ กเถตุนฺติ จินฺเตตฺวา ปมตร ตาว จตูหิ ปเทหิ ปุคฺคลปลาเป  (๑) หรนฺโต  
กสฺส หิ นาม ภนฺเต อพาลสฺสาติอาทิมาห ฯ พาโล  หิ  พาลตาย  ทุฏโ   
โทสตาย  มุโฬฺห โมเหน  วิปลฺลตฺถจิตฺโต อุมฺมตฺตโก  จิตฺตวิปลฺลาเสน   
วณฺณ  วณฺโณติ วา อวณฺณ  อวณฺโณติ วา  อย พุทโฺธ   อย  สาวโกติ  วา  
น  ชานาติ  อพาลาทโย นาม (๒) ชานนฺติ  ตสฺมา อพาลสฺสาติอาทิมาห ฯ  
น  รุจฺเจยฺยาติ พาลาทีนเยว หิ โส น รุจเจยฺย(๓)  อ ฺสฺส กสฺส  น รุจฺเจยฺย ฯ   
เอว  ปุคฺคลปลาเป  หริตฺวา  อิทานิ  โสฬสหิ  ปเทหิ  ยถาภูต วณฺณ  
กเถนฺโต  ปณฺฑิโต  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑิโตติ ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต 
จตูสุ  โกสลฺเลสุ   ิตสฺเสต นาม ฯ วุตฺต เหต  ยโต โข อานนฺท ภิกฺขุ  ธาตุกุสโล   
จ  โหติ อายตนกุสโล  จ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสโล  จ  านาานกุสโล  จ 
เอตฺตาวตา โข อานนฺท  ปณฺฑิโต ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ  มหาป ฺโติอาทีสุ  
มหาป ฺาทีหิ สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ ตตฺรีท มหาป ฺาทีน นานตฺต ฯ  
        กตมา  มหาป ฺา  มหนฺเต สีลกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ   
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มหาป ฺา ฯ มหนฺเต สมาธิกฺขนฺเธ  ป ฺากฺขนฺเธ  วิมุตฺติกฺขนฺเธ   
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา ฯ มหนฺตานิ  
านาานานิ  มหาวิหารสมาปตฺติโย  มหนฺตานิ อริยสจฺจานิ   มหนฺเต  
สติปฏาเน  สมฺมปฺปธาเน  อิทฺธิปาเท  มหนฺตานิ อินฺทฺริยานิ  พลานิ 
โพชฺฌงฺคานิ  มหนฺเต  อรยิมคฺเค  มหนฺตานิ  สาม ฺผลานิ  มหาอภิ ฺาโย  
มหนฺต ปรมตฺถนิพฺพาน ปริคฺคณฺหาตีติ มหาป ฺา ฯ  สา ปน เถรสฺส  
เทโวโรหน กตฺวา สงฺกสฺสนครทฺวาเร  ิเตน สตฺถารา  ปุถชฺุชนป ฺจเก   
ปเ ฺห ปุจฺฉิเต ต วิสฺสชฺเชนฺตสฺส ปากฏา ชาตา ฯ 
        กตมา  ปุถุป ฺา  ปุถุ นานาขนฺเธสุ าณ ปวตฺตตีติ ปุถุป ฺา  ปุถุ  
นานาธาตูสุ  ปุถุ  นานาอายตเนสุ  ปุถุ  นานาปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ  ปุถ ุ 
นานาสุ ฺตมนุปลพฺเภสุ  ปุถ ุนานาอตฺเถสุ  ธมฺเมสุ  นิรุตฺตีสุ  ปฏิภาเณสุ  ปุถุ  
นานาสีลกฺขนฺเธสุ  ปุถ ุนานาสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธสุ  ปถุุ  
นานาานาาเนสุ  ปุถุ  นานาวิหารสมาปตฺตีสุ  ปุถุ  นานาอริยสจฺเจสุ  ปุถุ  
นานาสติปฏาเนสุ  สมฺมปฺปธาเนสุ  อิทฺธิปาเทสุ  อินฺทริเยสุ  พเลสุ 
โพชฺฌงฺเคสุ  ปุถุ  นานาอริยมคฺเคสุ  สาม ฺผเลสุ  อภิ ฺาสุ  ปุถุ  
นานาชนสาธารณธมฺเม  สมติกฺกมฺม ปรมตฺเถ นิพฺพาเน าณ ปวตฺตตีติ ปุถุป ฺา ฯ  
        กตมา  หาสป ฺา ฯ  อิเธกจฺโจ  หาสพหุโล  เวทพหุโล    
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ตุฏ ิพหุโล ปาโมชฺชพหโุล  สีล  ปรปิูเรติ  อินฺทฺรยิสวร  ปริปูเรติ  โภชเน  
มตฺต ฺ ุตาชาคริยานุโยค    สีลกฺขนฺธ  สมาธิกฺขนฺธ  ป ฺากฺขนฺธ 
วิมุตฺติกฺขนฺธ  วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ  ปริปูเรตีติ  หาสป ฺา ฯ หาสพหุโล  
ปาโมชฺชพหโุล านาานานิ  ปฏิวิชฌฺตีติ หาสป ฺา ฯ หาสพหุโล วิหารสมาปตฺติโย  
ปริปูเรตีติ หาสป ฺา ฯ หาสพหุโล อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌตีติ  หาสป ฺา ฯ   
สติปฏาเน  สมฺมปฺปธาเน  อิทฺธิปาเท  อินฺทฺริยานิ  พลานิ  โพชฌฺงฺคานิ 
อริยมคฺค  ภาเวตีติ หาสป ฺา ฯ หาสพหุโล สาม ฺผลานิ สจฺฉิกโรติ  อภิ ฺาโย  
ปฏิวิชฺฌตีติ  หาสป ฺา  หาสพหุโล  เวทตุฏ ิปาโมชฺชพหุโล  ปรมตฺถนิพฺพาน  
สจฺฉิกโรตีติ หาสป ฺา ฯ  เถโร  จ  สรโท นาม ตาปโส หุตฺวา อโนมทสฺสิสฺส  
ภควโต ปาทมูเล อคฺคสาวกปตฺถน ปตฺเถสิ  ตกาลโต ปฏาย หาสพหุโล  
สีลปริปูรณาทีนิ อกาสีติ  หาสป ฺา ฯ   
        กตมา  ชวนป ฺา  ยกิ ฺจิ  รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ ย ทูเร  
สนฺติเก วา  สพฺพ รูป อนิจฺจโต ขิปฺป ชวตีติ ชวนป ฺา ฯ ทุกฺขโต ขิปฺป 
อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ ยากาจิ เวทนา ฯเปฯ ยกิ ฺจิ วิ ฺาณ  
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  ฯเปฯ  สพฺพ  วิ ฺาณ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต    
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อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  จกฺขุ   ฯเปฯ ชรามรณ  
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต ขิปฺป ชวตีติ  
ชวนป ฺา ฯ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  ขยตฺเถน  ทกฺุข   
ภยตฺเถน  อนตฺตา  อสารกตฺเถนาติ  ตุลยิตฺวา  ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา   
วิภูต กตฺวา รูปนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺป ชวตีติ ชวนป ฺา ฯ เวทนา   
ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณ  จกฺขุ ฯเปฯ ชรามรณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อนิจฺจ  ขยตฺเถน  ฯเปฯ วิภูต กตฺวา ชรามรณนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺป  
ชวตีติ ชวนป ฺา ฯ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ วิ ฺาณ ฯ จกฺขุ   
ฯเปฯ ชรามรณ อนิจฺจ สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม  
นิโรธธมฺมนติฺ  ตุลยิตฺวา  ตีรตฺวา  วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ชรามรณนิโรเธ  
นิพฺพาเน ขิปฺป ชวตีติ ชวนป ฺา ฯ   
        กตมา ติกฺขป ฺา ฯ ขิปฺป  กิเลเส  ฉินฺทตีติ ติกฺขป ฺา ฯ อุปฺปนฺน  
กามวิตกฺก นาธิวาเสติ  อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก  อุปฺปนฺน วิหึสาวิตกฺก 
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม  อุปฺปนฺน ราค  โทส  โมห  โกธ 
อุปนาห  มกฺข  ปลาส  อิสฺส  มจฺฉริย  มาย  สาเถยฺย  ถมฺภ  สารมฺภ  มาน 
อติมาน  มท  ปมาท  สพฺเพ กิเลเส  สพฺเพ ทุจฺจริเต  สพฺเพ อภิสงฺขาเร  
สพฺเพ ภวคามิกมฺเม นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ   
อนภาวงฺคเมตีติ ติกฺขป ฺา ฯ เอกสฺมึ อาสเน จตฺตาโร  จ     
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อริยมคฺคา  จตฺตาริ จ สาม ฺผลานิ  จตสฺโส จ ปฏสิมฺภิทาโย   
ฉ  จ  อภิ ฺาโย  อธิคตา  โหนฺติ  สจฺฉิกตา  ผุสิตา  ป ฺายาติ ติกฺขป ฺา ฯ   
เถโร จ ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส เวทนาปริคฺคหสุตฺเต เทสิยมาเน 
 ิตโกว  สพฺพกิเลเส  ฉินฺทิตฺวา  สาวกปารมิาณ  ปฏิวิทฺธกาลโต  ปฏาย  
ติกฺขป ฺโ นาม ชาโต ฯ เตนาห ติกฺขป ฺโ ภนฺเต อายสฺมา สาริปุตฺโตติ ฯ 
        กตมา  นิพฺเพธิกป ฺา  อิเธกจฺโจ  สพฺพสงฺขาเรสุ อุพฺเพคพหุโล โหติ  
อุตฺราสพหุโล   อุกฺกณฺพหุโล  อรติพหุโล  อนภิรติพหุโล พหิมุโข น รมติ  
สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิพฺพิธปุพฺพ อปฺปทาลิตปุพพ โลภกฺขนฺธ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ  
นิพฺเพธิกป ฺา ฯ อนิพฺพิธปุพฺพ อปฺปทาลิตปุพฺพ โทสกฺขนฺธ  โมหกฺขนฺธ  โกธ 
อุปนาห ฯเปฯ สพฺเพ ภวคามิกมฺเม นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ นิพฺเพธิกป ฺา ฯ 
        อปฺปจฺโฉติ  สนฺตคุณนิคุหนตา  ปจฺจยปฏิคฺคหเณ  จ  มตฺต ฺ ุตา  เอต  
อปฺปจฺฉลกฺขณนฺติ  อิมินา ลกฺขเณน สมนฺนาคโต ฯ สนฺตุฏโติ จตูสุ ปจฺจเยสุ  
ยถาลาภสนฺโตโส  ยถาพลสนฺโตโส  ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ  อิเมหิ ตีหิ สนฺโตเสหิ 
สมนฺนาคโต ฯ  ปวิวิตฺโตติ  กายวิเวโก  จ  วิเวกฏกายาน  เนกฺขมฺมาภิรตาน 
จิตฺตวิเวโก  จ ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปตฺตาน  อุปธิวิเวโก จ นิรูปธีน  
ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตานนฺติ อิเมสติณฺณ วิเวกาน   
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ลาภี ฯ อสสฏโคิ ทสฺสนสสคฺโค  สวนสสคฺโค สมุลฺลาปสสคฺโค  
ปริโภคสสคฺโค กายสสคฺโคติ อิเมหิ ป ฺจหิ  สสคฺเคหิ  วิรหิโต ฯ  
อย ฺจ ป ฺจวิโธ สสคฺโค ราชูหิ ราชมหามตฺเตหิติตฺถิเยหิ  
ติตฺถิยสาวเกหิ อุปาสเกหิ อุปาสิกาหิ ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีหีติ อฏหิ  
ปุคฺคเลหิ สทฺธึ ชายติ  โส สพฺโพป เถรสฺส นตฺถีติ อสสฏโ ฯ  
        อารทฺธวิริโยติ ปคฺคหิตวิริโย ปรปิุณฺณวิริโย ฯ ตตฺถ อารทฺธวิริโย ภิกฺขุ  
คมเน  อุปฺปนฺนกิเลสสฺส าน ปาปุณิตุ น เทติ  าเน อุปฺปนฺนสฺส นิสชชฺ 
นิสชฺชาย อุปปฺนฺนสฺส สยน (๑) ปาปุณิตุ  น เทติ  ตสฺมึ ตสฺมึ อิรยิาปเถ อุปฺปนฺน  
ตตฺถ  ตตฺเถว  นิคฺคณฺหาติ ฯ  เถโร  ปน จตุจตฺตาฬีสวสฺสานิ ม ฺเจ ปฏ ึ น  
ปสาเรสิ ฯ  ต สนฺธาย  อารทฺธวิริโยติ อาห ฯ วตฺตาติ โอธุนนวตฺตา ฯ ภิกฺขูน  
อชฺฌาจาร ทิสฺวา  อชฺช กเถสฺสามิ  เสฺว กเถสฺสามีติติณวตฺถาร (๒) น กโรติ ฯ 
ตสฺมึ ตสฺมึเยว าเน โอวทติ อนุสาสตีติ อตฺโถ ฯ  วจนกฺขโมติ  วจน  ขมติ ฯ  
เอโก หิ ปรสฺส โอวาท เทติ  สย ปน  อ ฺเน  โอวทิยมาโน  กชฺุฌติ ฯ  เถโร   
ปน  ปรสฺสป  โอวาท  เทติ  สย  โอวทยิมาโนป สิรสา สมฺปฏิจฺฉติ ฯ 
เอกทิวส กิร สาริปุตฺตตฺเถร สตฺตวสฺสิโก  สามเณโร  ภนฺเต  สารปิุตฺต   
# ๑ ม. เสยฺย   ฯ  ๒  ม. กถาววตฺถาน  ฯ   
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ตุมฺหาก นิวาสนกณฺโณ โอลมฺพตีติ อาห ฯ เถโร  กิ ฺจิ  อวตฺวาว  เอกมนฺต   
คนฺตฺวา ปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา อาคมฺม  เอตฺตก วฏฏติ อาจริยาติ อ ฺชลึ  
ปคฺคยฺห อฏาสิ ฯ  ตทหุปพฺพชิโต สนฺโต  ชาติยา สตฺตวสฺสิโก ฯ 
โสป ม อนุสาเสยฺย  สมฺปฏิจฺฉามิ มตฺถเกนาติ  อาห ฯ  
        โจทโกติ  วตฺถุสฺมึ  โอติณฺเณ  วา  อโนติณฺเณ วา  วีติกฺกม ทิสฺวา  
 อาวุโส ภิกฺขุนา นาม เอว นิวาเสตพฺพ  เอว ปารุปตพฺพ  เอว คนฺตพฺพ  
เอว าตพฺพ  เอว นิสีทิตพฺพ  เอว ขาทิตพฺพ  เอว ภุ ฺชิตพฺพนฺติ ตนฺติวเสน  
อนุสิฏ ึ เทติ ฯ  ปาปครหีติ  ปาปปุคฺคเล  น  ปสฺเส น เตส วจน สุเณ  
เตหิ สทฺธึ  เอกจกฺกวาเฬป  น  วเสยฺย  ฯ   
        มา  เมกตทสฺสี  ทุสฺสโีล (๑)        กุสีโต หีนวิรโิย ฯ 
        อปฺปสสฺุโต  อนาทาโน (๒)        สมนฺตา  กตฺถจ  อหูติ  
        เอว  ปาปปุคฺคเลป  ครหติ  สมเณน  นาม ราควสิเกน โทสโมหวสิเกน 
น  โหตพฺพ  อุปฺปนฺโน  ราโค โทโส โมโห ปหาตพฺโพติ เอว ปาปธมฺเมป  
ครหตีติ ทฺวีหิ การเณหิ  ปาปครหี ภนฺเต อายสฺมา สาริปุตฺโตติ วทติ ฯ  
  เอว  อายสฺมตา  อานนฺเทน  โสฬสหิ  ปเทหิ  เถรสฺส  ยถาภูต 
วณฺณปฺปกาสเน กเต  กึ อานนฺโท อตฺตโน ปยสหายสฺส วณฺณ กเถตุ น   
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ลภติ กเถตุ (๑) กึ ปน เตน กถิต ตเถว โหติ  กึ โส สพฺพ ฺ ูติ โกจิ ปาปปุคฺคโล  
วตฺตุ  มา  ลภีติ ฯ  สตฺถา ต วณฺณภณน อกุปฺป สพฺพ ฺ ูภาสิต กโรนฺโต  
ชินมุทฺทิกาย  ล ฺฉนฺโต  เอวเมตนฺติ  อาทิมาห ฯ  เอว ตถาคเตน  จ   
อานนฺทตฺเถเรน  จ  มหาสาวกสฺส วณฺเณ กถิยมาเน  ภูมฏกา  เทวตา   
อุฏหิตฺวา  เอเตเหว  โสฬสหิ  ปเทหิ  วณฺณ  กถยสึุ  ตโต  อากาสฏกเทวตา   
สีตพลาหกา  อุณฺหพลาหกา  จาตุมฺมหาราชิกาติ  ยาว  อกนิฏพฺรหฺมโลกา   
เทวตา อุฏหิตฺวา เอเตเหว โสฬสหิ ปเทหิ วณฺณ กถยึสุ ฯ  เอเตนุปาเยน   
เอกจกฺกวาฬ  อาทึ  กตฺวา  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  เทวตา  อุฏหิตฺวา   
กถยึสุ ฯ อถายสฺมโต สารปิุตฺตสฺส สทฺธิวิหาริโก สสุิโม เทวปุตฺโต  
จินฺเตสิ  อิเม เทวปุตฺตา  อตฺตโน อตฺตโน นกฺขตฺตกีฬ ปหาย ตตฺถ ตฺวา  
มยฺห  อุปชฌฺายสฺเสว  วณฺณ  กเถนฺติ  คจฺฉามิ ตถาคตสฺส สนฺติก  คนฺตฺวา  
เอตเทว  วณฺณภณน  เทวตา ภาสิต กโรมีติ  โส ตถา อกาสิ ฯ ต ทสฺเสตุ  
อถโข สุสิโม เทวปุตฺโตติ  อาทิ วุตฺต ฯ   
        อุจฺจาวจาติ  อ ฺเสุ าเนสุ ปณีต อุจฺจ วุจฺจติ  หีน อวจ ฯ อิธ ปน   
อุจฺจาวจาติ  นานาวิธา  วณฺณนิภา ฯ  ตสฺสา  กิร  เทวปริสาย นีลฏาน อตินีล    
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ปตกฏาน อติปตก  โลหิตฏาน อติโลหิต  โอทาตฏาน อจฺโจทาตนฺติ  
จุตุพฺพิธา  วณฺณนิภา  ปาตุภวิ ฯ  เตเนว  เสยฺยถาป  นามาติ  จตฺสฺโส อุปมา  
อาคตา ฯ  ตตฺถ  สโุภติ  สุนฺทโร ฯ  ชาติมาติ  ชาติสมฺปนฺโน ฯ  สุปริกมฺมกโตติ  
โธวนาทิปริกมฺเมน  สุฏ ุ  ปริกมฺมกโต ฯ  ปณฺฑุกมฺพเล  ปโต ฯ (๑) เอวเมวนฺติ  
รตฺกมฺพเล อติเรกป ฺจสุวณฺเณน  กตปลนฺธน ฯ  ต หิ ฆฏฏนมชฺชนกฺขม โหติ ฯ  
ชมฺโพนทนฺติ  มหาชมฺพุสาขาย  ปวตฺตนทิย  นิพฺพตฺต  มหาชมฺพุผลรเส  วา   
ปวิย ปวิฏเ สุวณฺณงฺกุรา  อุฏหนติฺ  เตน  สุวณฺเณน  กต  ปลนฺธนนฺติป อตฺโถ ฯ  
กมฺมารปุตฺต อุกฺกามุขสุ  กุสล  สมฺปหฏนฺติ (๒)  กุสเลน กมฺมารปุตฺเตน  
อุกกามุเขน ปจิตฺวา สมฺปหฏ ฯ ธาตุวิภงฺเค  อกตภณฺฑ คหิต  อิธ ปน กตภณฺฑ ฯ  
วิทฺเธติ ทูริภูเต ฯ เทเวติ อากาเส ฯ นภ อพฺภุสฺสกฺกมาโนติ อากาส อภิลงฺฆนฺโต ฯ   
อิมินา ตรุณสุริยภาโว ทสฺสิโต ฯ โสรโตติ โสรจฺเจน สมนฺนาคโต ฯ  
ทนฺโตติ  นิพฺพิเสวโน ฯ  สตฺถุวณฺณภโตติ  สตฺถารา  อาภตวณฺโณ ฯ  สตฺถา  หิ  
อฏปริสมชเฺฌ นิสีทิตฺวา  เสวถ ภิกฺขเว สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนติอาทินา   
นเยน  เถรสฺส วณฺณ อาหรติ (๓)ฯ เถโร อาภตวณฺโณ นาม  โหติ ฯ กาล กงฺขตีต 
# ๑ ม.  ปณฺฑุกมฺพเล นิกขิฺตฺโตติ รตฺตกมฺพเล ปโต  ฯ  
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ปรินิพฺพานกาล ปตฺเถติ ฯ ขีณาสโว หิ เนว มรณ อภินนฺทติ  น ชวิีต ปตฺเถติ 
ทิวเส (๑) เวตน คนฺตฺวา (๒)  ิตปุริโส วิย กาล ปน ปตฺเถติ  โอโลเกนฺโต 
ติฏตีติ อตฺโถ ฯ เตนาห   
        นาภินนฺทามิ มรณ  นาภินนฺทามิ ชีวิต  กาล จ ปาฏิกงฺขามิ  นิพฺพิส  
ภติโก ยถาติ  ฯ 
                                        นวม ฯ 
 
        ทสเม  นานาติตฺถิยสาวกาติ  เต กิร กมฺมวาทโิน อเหสุ  ตสฺมา  
ทานาทีนิ  ปุานิ  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตา  เต  อตฺตโน อตฺตโน สตฺถร ิ 
ปสาเทน  นิพฺพตฺตมฺหาติ  ส ฺ ิโน  หุตฺวา  คจฺฉาม ทสพลสฺส สนฺติเก ตฺวา  
อมฺหาก สตฺถาราน วณฺณ กเถสฺสามาติ อาคนฺตฺวา ปจฺเจกคาถาหิ กถยึสุ ฯ ตตฺถ  
ฉินฺทิตมาริเตติ  ฉินฺทิเต  จ มาริเต จ ฯ หตชานีสูติ โปถเน จ ธนชานีสุ จ ฯ  
ปุ ฺ  วา ปนาติ อตฺตโน ปุ ฺป น สมนุปสฺสติ  สงฺเขปโต ปุ ฺาปุ ฺาน  
วิปาโก  นตฺถีติ  วทติ ฯ  ส  เว  วิสฺสาสมาจิกฺขีติ  โส  เอว กตปาปานป  
กตปุ ฺานป  วิปาโก  นตฺถีติ  วทนฺโต สตฺตาน วิสฺสาส อวสฺสย ปติฏ  
อาจิกฺขติ  ตสฺมา มานน วนฺทน ปูชน อรหตีติ วทติ ฯ ตโปชิคุจฺฉายาติ   
กายกิลมถตเปน ปาปชิคุจฺฉเนน ฯ สุสวุตตฺโตติ สมนฺนาคโต  
ปหิโต วา ฯ เชคุจฺฉีติ ตเปน ปาปชิคุจฺฉโก ฯ   
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นิปโกติ ปณฺฑิโต ฯ จาตุยามสุสวุโตติ จาตุยาเมน  สุสวุโต ฯ  จาตุยาโม   
นาม  สพฺพวาริวาริโต  จ  โหติ  สพฺพวาริยุตฺโต  จ  สพฺพวาริธุโต  จ   
สพฺพวาริผุฏโ  จาติ อิเม จตฺตาโร โกฏาสา ฯ ตตฺถ สพฺพวาริวาริโต จาติ  
วาริตสพฺพอุทโก  ปฏิกฺขิตฺตสพฺพสีโตทโกติ   อตฺโถ ฯ  โส  กิร  สีโตทเก   
สตฺตส ฺ ี  โหติ  ตสฺมา  ต  น วล ฺเชติ ฯ  สพฺพวาริยุตฺโตติ  สพฺเพน  
ปาปวารเณน  ยุตฺโต ฯ  สพฺพวาริธุโตติ  สพฺเพน ปาปวารเณน ธุตปาโป ฯ  
สพฺพวาริผุฏโติ (๑) สพฺเพน ปาปวารเณน ผุฏโ ฯ ทิฏ 
สุต จ อาจิกฺขนฺติ ทิฏ  ทฏิ เมติ สุต  สุต เมติ อาจิกฺขนฺโต  น  
นิคุหนฺโต ฯ น หิ นูน กิพฺพิสีติ เอวรูโป สตฺถา กิพฺพิสการโก นาม น โหติ ฯ  
นานาติตฺถิเยติ  โส  กริ  นานาติตฺถิยานเยว  อุปฏาโก  ตสฺมา เต 
อารพฺภ  วทติ ฯ  ปกุธโกติ   กาติยาโนติ ปกุโธ  กจฺจายโน ฯ นิคณฺโติ 
นาฏปุตฺโต ฯ  มกฺขลิปรูณา  เสติ  มกฺขลิ  จ  ปูรโณ  จ ฯ  สาม ฺปฺปตฺตาติ  
สมณธมฺเม โกฏิปฺปตฺตา ฯ น หิ นูน เตติ เต สปฺปุริเสหิ น ทูเร  เตเยว โลเก 
สปฺปุริสาติ วทติ ฯ ปจฺจภาสีติ  อย อาโกฏโก อิเมส นคฺคนิสฺสิริกาน ทสพลสฺส  
สนฺติเก ตฺวา วณฺณ กเถตีติ เตส อวณฺณ กเถสฺสามีติ ปฏิอภาสีติ ฯ 
ตตฺถ  สหา  รจิเตนาติ (๒) สห  ริตมตฺเตน ฯ  
# ๑ ม. สพฺพวาริผุโฏ  ฯ  ๒.  ม.  ตตฺถ  สหาอริเตนาติ  ฯ  
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        ฉโว สคิาโลติ ลามโก  กาณสิคาโล ฯ  โกฏ ุโกติ  ตสฺเสว เววจน ฯ  
สงฺกสฺสราจาโรติ อาสงฺกิตสมาจาโร ฯ  น สต สรกิฺโขติ ปณฺฑิตาน สปฺปุริสาน  
สทิโส น โหติ  กึ ตฺว กาณสิคาลสทิโส ติตฺถิเย สีเห กโรสีติ ฯ   
        อนฺวาวิสิตฺวาติ  อย  เอวรูปาน  สตฺถาราน อวณฺณ กเถติ  เตเนว น  
มุเขน วณฺณ กถาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตสฺส สรีเร อนฺวาวิสิ อธิมุจฺจิ  เอว  
อนฺวาวิสิตฺวา ฯ  อายุตฺตาติ  ตโปชิคุจฺฉเน ยุตฺตปยุตฺตา ฯ ปาลย ปวิเวกิยนฺติ  
ปวิเวก ปาลยนฺตา ฯ เต กิร  นฺหาปตปวิเวก ปาเลสฺสามาติ สย เกเส ลุ ฺจนฺติ 
 จีวรปวิเวก ปาเลสฺสามาติ  นคฺคา วิจรนฺติ  ปณฺฑปาตปวิเวก ปาเลสฺสามาติ  
สุนขา วิย ภูมิย วา ภุ ฺชนฺติ หตฺเถสุ วา  เสนาสนปวิเวก ปาเลสฺสามาติ  
กณฺฏกเสยฺยาทีนิ กปฺเปนฺติ ฯ รูเป นิวิฏาติ ตณฺหาทิฏ ีหิ รูเป ปติฏ ิตา ฯ  
เทวโลกาภินนฺทิโนติ  เทวโลกปตฺถนกา ฯ  มาติยาติ มจฺจา  เตว มจฺเจ  
ปรโลกตฺถาย สมฺมาอนุสาสนฺตีติ วทติ ฯ  อิติ  วิทิตฺวาติ  อย  ปม  เอเตส  
อวณฺณ กเถตฺวา อิทานิ วณฺณ  กเถติ  โก  นุ โข เอโสติ อาวชฺเชนฺโต  
ชานิตฺวา ฯ   เย จนฺตลิกฺขสฺมึ  ปภาสวณฺณาติ  เย  อนฺตลิกฺเข   
จนฺโทภาสสุริโยภาสสชฌฺราคอินฺทธนุตารกรูปาน   ปภาวณฺณา ฯ   
สพฺเพว เต เตติ สพฺเพว เต ตยา ฯ นมุจีติ มาร อาลปติ ฯ อามิสว    
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มจฺฉาน  วธาย  ขิตฺตาติ  ยถา มจฺฉาน วธตฺถาย พลิสลคฺค อามิส  
ขิปติ  เอว ตยา ปสสมาเนน เอเต รูปา สตฺตาน วธาย ขิตฺตาติ วทติ ฯ 
มาณวคามิโยติ  อย  กิร  เทวปุตฺโต  พุทฺธุปฏาโก ฯ  ราชคหิยานนฺติ  
ราชคหปพฺพตาน ฯ  เสโตติ  เกลาโส ฯ  อฆคามินนฺติ  อากาสคามีน ฯ   
อุทธินนฺติ  อุทกนิธานาน ฯ อิท วุตฺต โหติ  ยถา ราชคหิยาน ปพฺพตาน  
วิปุโล เสฏโ  หิมวนฺตปพฺพตาน  เกลาโส  อากาสคามีน  อาทิจฺโจ   
อุทกนิธานาน  สมุทฺโท  นกฺขตฺตาน จนฺโท  เอว สเทวกสฺส โลกสฺส  
พุทฺโธ เสฏโ ฯ  
                        ทสม ฯ  ตติโย วคฺโค ฯ   
                เทวปุตฺตสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                        โกสลสยุตฺตวณฺณนา   
 
        ปเม  ภควตา สทธึ สมฺโมทีติ ยถา ขมนียาทีนิ  ปุจฺฉนฺโต  ภควา  
เตน  เอว โสป ภควตา สทฺธึ สมฺปวตฺตโมโท (๑) อโหสิ ฯ  
สีโตทก  วิย  อุณฺโหทเกน  สมฺโมทิต เอกีภาว อคมาสิ ฯ ยาย จ  กจฺจิ โภ  
โคตม  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ โภโต โคตมสฺส โคตมสาวกาน ฺจ  
อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  พล ผาสุวิหาโรติอาทิกาย กถาย สมฺโมทิ 
ต  ปติปาโมชฺชสงฺขาตสมฺโมทชนนโต  สมฺโมทิตุ  ยุตฺตภาวโต  จ  สมฺโมทนยี 
อตฺถพฺย ฺชนมธุรตาย  สุจิรมฺป  กาล  สาเรตุ  นิรนฺตร  ปวตฺเตตุ อรหรูปโต  
สริตพฺพภาวโต จ สาราณีย ฯ สุยฺยมานสุขโต จ สมฺโมทนีย  อนุสฺสริยมานสุขโต  
สาราณีย ฯ  ตถา พฺย ฺชนปริสุทฺธตาย สมฺโมทนีย  อตฺถปริสุทธฺตาย สาราณียนฺติ  
เอว อเนเกหิ ปริยาเยหิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา ปริโยสาเปตฺวา  
นิฏเปตฺวา อิโต ปุพฺเพ ตถาคตสฺส อทิฏตฺตา คุณาคุณวเสน คมฺภีรภาว วา   
อชานนฺโต เอกมนฺต นิสีทิ  เอกมนฺต นิสินฺโน  ย โอวฏฏิกสาร กตฺวา อาคโต  
โลกนิสฺสรณภโวกฺกนฺติป ฺห ต ปุจฺฉิตุ  ภวมฺป โนติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถ  ภวมฺปติ  ปกาโร  สมฺปณฺฑนตฺเถ  นิปาโต ฯ  เตน  ฉ สตฺถาโร 
# ๑ ม.  สมปปฺวตฺตโมโท  ฯ  
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สมฺปณฺเฑติ ฯ ยถา ปรูณาทโย  สมฺมาสมฺพุทฺธมฺหาติ ปฏิชานนติฺ  เอว ภวป นุ  
ปฏิชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  อิทมฺปน  ราชา น อตฺตโน ลทฺธิยา  โลเก มหาชเนน  
คหิตปฏิ ฺาวเสน  ปุจฺฉติ ฯ  อถ  ภควา  พุทฺธสีหนาท  นทนฺโต  ย  หิ  ต  
มหาราชาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อห  หิ  มหาราชาติ  อนุตฺตร  สพฺพเสฏ 
สพฺพ ฺ ุตาณสงฺขาต สมฺมาสมฺโพธึ อห อภิสมฺพุทฺโธติ อตฺโถ ฯ สมณพฺราหฺมณาติ  
ปพฺพชฺชูปคมเนน สมณา ชาติวเสน พฺราหฺมณา ฯ สงฺฆิโนติอาทีสุ  
ปพฺพชิตสมูหสงฺขาโต สงฺโฆ  เอเตส  อตฺถีติ  สงฺฆิโน ฯ  เสฺวว  คโณ  เอเตส   
อตฺถีติ  คณิโน ฯ อาจารสิกฺขาปนวเสน  ตสฺส  คณสฺส  อาจริยาติ  คณาจริยา ฯ  
าตาติ ป ฺาตา ปากฏา ฯ  อปฺปจฺฉา  สนฺตุฏา อปฺปจฺฉตาย วตฺถมฺป น นวิาเสนฺตีติ  
เอว สมุคฺคโต ยโส เอเตส อตฺถีติ ยสสฺสิโน ฯติตฺถกราติ ลทฺธกิรา ฯ สาธุสมฺมตาติ  
สนฺโต สปฺปรุิสาติ เอว สมฺมตา ฯ พหุชนสฺสาติ อสุตวโต อนฺธพาลปุถุชฺชนสฺส ฯ  
ปูรโณติอาทีนิ  เตส  นามโคตฺตานิ ฯ ปูรโณติ หิ นามเมว ฯ ตถา มกฺขลีติ ฯ โส  
ปน  โคสาลาย  ชาตตฺตา โคสาโลติ วุตฺโต ฯ นาฏปุตฺโตติ นาฏสฺส ปุตฺโต ฯ 
เวฬฏปุตฺโตติ เวฬฏสฺส ปุตฺโต ฯ กจฺจายโนติ ปกุทฺธสฺส โคตฺต ฯ เกสกมฺพลสฺส  
ธารณโต อชโิต เกสกมฺพโลติ วุตฺโต ฯ   
        เตป  มยาติ  กปฺปโกลาหล  พุทฺธโกลาหล  จกกฺวตฺติโกลาหลนฺติ    
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ตีณิ  โกลาหลานิ ฯ  ตตฺถ  วสฺสสตสหสฺสมตฺถเก  กปฺปุฏาน ภวิสฺสตีติ  
กปฺปโกลาหล  นาม  โหติ  อิโต  วสฺสสตสหสฺสมตฺถเก  โลโก วินสฺสิสฺสติ   
เมตฺต มาริสา ภาเวถ  กรุณ  มุทิต อุเปกฺขนฺติ มนุสฺสปเถ เทวตา โฆเสนฺติโย วิจรนฺติ ฯ  
วสฺสสหสฺสมตฺถเก ปน พุทฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ พุทฺธโกลาหล นาม โหติ  อิโต  
วสฺสสหสฺสมตฺถเก พุทฺโธ อุปฺปชฺชิตฺวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปท ปฏปินฺเนน สงฺฆรตเนน  
ปริวาริโต ธมฺม เทเสนฺโต วิจริสฺสตีติ เทวตา อุคฺโฆเสนฺติ ฯ  วสฺสสตมตฺถเก  
ปน  จกฺกวตฺติ  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ  จกฺกวตฺติโกลาหล  นาม  โหติ  อิโต  
วสฺสสตมตฺถเก  สตฺตรตนสมฺปนฺโน  จาตุทฺทีปสฺสโร  ปโรสหสฺสปุตฺตปริวาโร (๑)  
เวหาสงฺคโม จกฺกวตฺติราชา อุปฺปชฺชิสสฺตีติ เทวตา อุคฺโฆเสนฺติ ฯ  
อิเมสุ ตีสุ โกลาหเลสุ อิเม ฉ สตฺถาโร พุทฺธโกลาหล สุตฺวา อาจริเย  
ปยิรุปาสิตฺวา จินฺตามณิวิชฺชาทีนิ อุคฺคณฺหิตฺวา  มย พุทฺธมฺหาติ ปฏิ ฺ  
กตฺวา  มหาชนปริวุตา  ชนปท วิจรนฺตา อนุปุพฺเพน สาวตฺถิย สมฺปตฺตา ฯ เตส  
อุปฏากา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา  มหาราช ปูรณกสฺสโป ฯเปฯ อชิโต เกสกมฺพโล พุทฺโธ  
กิร สพฺพ ฺ ูติ (๒) อาโรเจสุ ฯ ราชา  ตุเมฺหว เน นิมนฺเตตฺวา อาเนถาติ อาห ฯ 
เต คนฺตฺวา เตหิ  ราชา โว นิมนฺเตติ  ร ฺโ เคเห ภิกฺข  
# ๑ ม.  สหสฺสปุตฺตปริวาโร  ฯ  ๒ ม. พุทฺโธ กิร สพฺพ ฺ ู กิราติ  ฯ  
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คณฺหถาติ วุตฺตา คนฺตุ  น อุสฺสหนฺติ  ปุนปฺปุน วุจฺจมานา อุปฏากาน  
จิตฺตานุรกฺขนตฺถาย อธิวาเสตฺวา สพฺเพ เอกโตว อคมสุ ฯ ราชา อาสนานิ  
ป ฺาเปตฺวา  นิสีทนฺตูติ อาห ฯ นิคณฺาน อตฺตภาเว ราชุสมา (๑) นาม  
ผรติ  เต มหารเหสุ อาสเนสุ นิสีทิตุ อสกฺโกนฺตา ผลเกสุ เจว ภูมิย ฺจ นิสีทึสุ ฯ  
        ราชา  เอตฺตเกเนว นตฺถิ เตส อนฺโต สุกฺโก ธมโฺมติ วตฺวา อาหาร 
อทตฺวาว ตาลโต ปติต มุคฺคเรน โปเถนฺโต วิย  ตุเมฺห พุทฺธา  น พุทฺธาติ  
ป ฺห ปจฺุฉิ ฯ เต จินฺตยึสุ  สเจ  พุทฺธมฺหาติ วกฺขาม  ราชา พุทฺธวิสเย  
ป ฺห ปุจฺฉิตฺวา กเถตุ อสกฺโกนฺตา   ตุเมฺห มย พุทฺธาติ มหาชน ว ฺเจตฺวา  
อาหิณฺฑถาติ ชิวฺห  ฉินฺทาเปยฺย  อ ฺมฺป อนตฺถ กเรยฺยาติ สกปฏิ ฺาย  
เอว  น  มย พุทฺธาติ วทึสุ ฯ อถ เน ราชา เคหโต นิกฑฺฒาเปสิ ฯ เต  
ราชฆรโต  นกิฺขนฺเต  อุปฏากา  ปุจฺฉึสุ  ก ึอาจริยา ราชา ตุเมฺห ป ฺห  
ปุจฺฉิตฺวา สกฺการสมฺมาน อกาสีติ ฯ ราชา  ตุเมฺห พุทฺธา น พุทฺธาติ (๒) ปุจฺฉิ 
ตโต  มย  สเจ  อย ราชา พุทฺธวิสเย ป ฺห กถิยมาน อชานนฺโต อเมฺหสุ 
มน  โทเสสสฺติ   พหุ  อปุ ฺ ปสวิสฺสตีติ ร ฺโ อนุกมฺปาย  น มย  
พุทฺธาติ วทิมฺหา  มยมฺปน พุทฺธา เอว  อมฺหาก พุทฺธภาโว อุทเกน โธวิตฺวา หริตุ   
# ๑  ราชุสฺมาติ ราชเตโชติ ฏีกา ฯ  ๒ ม.  พุทฺธา ตุเมฺหติ ปุจฺฉิ   ฯ  
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น สกฺกาติ  อิติ พหิทฺธา  พุทฺธมฺหาติ อาหสุ  ร ฺโ สนฺติเก  น  
มย พุทฺธาติ วทึสุ ฯ อิท คเหตฺวา ราชา เอวมาห ฯ ตตฺถ กึ ปน ภว 
โคตโม  ทหโร  เจว  ชาติยา  นโว จ ปพฺพชฺชายาติ อิท อตฺตโน ปฏิ ฺ  
คเหตฺวา  วทติ ฯ ตตฺถ กินติฺ ปฏิกฺเขปวจน ฯ เอเต ชาติยา มหลฺลกา  จ 
จิรปพฺพชิตา  จ  พุทฺธมฺหาติ น ปฏชิานนฺติ  ภว โคตโม ชาติยา จ ทหโร 
ปพฺพชฺชาย จ นโว ก ึปฏชิานาติ  มา ปฏิชานาหีติ อตฺโถ ฯ 
        น  อุ ฺาตพฺพาติ  น  อวชานิตพฺพา ฯ  น ปริโภตพฺพาติ น ปริภวิตพฺพา ฯ 
กตเม จตฺตาโรติ กเถตุกมยฺตาปุจฺฉา ฯ ขตฺติโยติ ราชกุมาโร ฯ อุรโคติ อาสีวิโส ฯ  
อคฺคีติ อคฺคิเยว ฯ ภิกฺขูติ อิมสฺมึ ปน ปเท เทสนากุสลตาย อตฺตาน อพฺภนฺตร  
กตฺวา สีลวนฺต ปพฺพชติ ทสฺเสติ ฯ เอตฺถ จ ทหร ราชกุมาร ทิสฺวา อุกฺกมิตฺวา  
มคฺค อเทนฺโต ปารุปน อนปเนนฺโต นิสินฺนาสนโต อนุฏหนฺโต หตฺถิปฏาทีหิ  
อโนตรนฺโต เหฏา กตฺวา อวม ฺวเสน (๑) อ ฺมฺป เอวรูป อนาจาร กโรนฺโต 
ขตฺติย อวชานาติ นาม ฯ  ภทฺทโก วตาย ราชกุมาโร มหาคณฺโฑ  มโหทโร ยงฺกิ ฺจิ 
โจรุปทฺทว วูปสเมตุ ยตฺถ กตฺถจิ าเน รชฺช อนุสาสิตุ สกฺขิสฺสตีติอาทีนิ  
วทนฺโต ปริโภติ   
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นาม ฯ อ ฺชนิสลากมตฺตมฺป อาสีวิสโปตก กณฺณาทีสุ ปลนฺธนโฺต  
องฺคุลิมฺป  ชวฺิหมฺป  ฑสาเปนฺโต  อุรค  อวชานาติ  นาม ฯ  ภทฺทโก วตาย  
อาสีวิโส อุทกเทฑฺฑุโภ วิย ก ฺจิเทว  ฑสิตุ กสฺสจิเทว กาเย วิส ผริตุ  
สกฺขิสฺสตีติอาทีนิ วทนฺโต ปริโภติ นาม ฯ ขชชฺุปนกมตฺตมฺป  อคฺคึ คเหตฺวา  
หตฺเถน  กีฬนฺโต  ภณฺฑุกขฺลิกาย ขิปนฺโต จุฬาย วา สยนปฏสาฏกปสิพฺพกาทีสุ  
วา  ขิปนฺโต   อคฺคึ อวชานาติ นาม ฯ  ภทฺทโก วตาย อคฺคิ กตร นุโข 
ยาคุภตฺต ปจิสฺสติ  กตร มจฺฉมส  กสฺส สีต วิโนเทสสฺตีติอาทีนิ วทนฺโต  
ปริโภติ  นาม ฯ  ทหรสามเณเร  ปน ทิสฺวา อุกฺกมิตฺวา มคฺค อเทนฺโตติ 
ราชกุมาเร  วุตฺต อนาจาร กโรนฺโต ภิกขฺุ อวชานาติ นาม ฯ  ภทฺทโก วตาย 
สามเณโร มหาคณฺโฑ  มโหทโร ยกิ ฺจิ พุทฺธวจน อุคฺคเหตุ ยกิ ฺจิ อร ฺ  
อชฺโฌคเหตฺวา วสิตุ สกฺขิสฺสติ  สงฺฆตฺเถรกาเล มนาโป ภวิสฺสตีติอาทีนิ วทนฺโต  
ปริโภติ  นาม ฯ  ต  สพฺพมฺป  น  กาตพฺพนฺติ  ทสฺเสนฺโต น อุ ฺาตพฺโพ น  
ปริโภตพฺโพติ อาห ฯ   
        เอตทโวจาติ  เอต คาถาพนฺธ อโวจ ฯ คาถา จ นาเมตา ตทตฺถทีปนาป 
โหนฺติ วิเสสตฺถทีปนาป  ตตฺริมา ตทตฺถมฺป วิเสสตฺถมฺป ทีเปนฺติเยว ฯ ตตฺถ  
ขตฺติยนฺติ เขตฺตาน อธิปตึ ฯ วุตฺต เหต  เขตฺตาน อธิปตีติ โข วาเสฏ  ขตฺติโย   
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ขตฺติโยเตฺวว  ทุติย  อกฺขร  อุปนิพฺพตฺตนฺติ ฯ    ชาติสมฺปนฺนนฺติ  
ตาเยว  ขตฺติยชาติยา  ชาติสมฺปนฺน ฯ อภิชาตนฺติ ตีณิ กุลานิ อติกฺกมิตฺวา ชาต ฯ  
านนฺติ การณ วิชฺชติ ฯ มนุสฺสินฺโทติ  มนุสฺสเชฏโก ฯ ราชทณฺเฑนาติ  
ร ฺา (๑) อุทฺธตทณฺเฑน  โส อปฺปโก นาม น โหติ  ทสสหสฺสวีสติสหสฺสปฺปมาโณ 
โหติเยว ฯ  ตสฺมึ  ปกฺกมเต  ภุสนฺติ  ตสฺมึ ปุคฺคเล พลว อุปกฺกมติ ฯ รกฺข  
ชีวิตมตฺตโนติ อตฺตโน ชวิีต รกฺขมาโน ต ขตฺติย ปริวชฺเชยฺย น ฆเฏยฺย ฯ  
อุจฺจาวเจหีติ  นานาวิเธหิ ฯ  วณฺเณหีติ สณฺาเนหิ ฯ เยน เกนจิ (๒) หิ  
วณฺเณน  จรนฺโต  โคจร  ลภติ  ยท ิสปปฺวณฺเณน  ยทิ เทฑฺฑุภวณฺเณน  ยทิ 
ธมฺมนิวณฺเณน  อนฺตมโส  กลนฺทกวณฺเณนป  จรติเยว ฯ  อาสชชฺาติ  ปตฺวา ฯ 
พาลนฺติ เยน พาเลน ฆฏิโต  ต พาล นร วา นารึ วา ฑเสยฺย ฯ 
ปหูตภกฺขนฺติ  พหุภกฺข ฯ  อคฺคิสฺส  หิ อภกฺข นาม นตฺถิ ฯ ชาลนินฺติ  
ชาลวนฺต ฯ ปาวกนฺติ  อคฺคึ ฯ ปาวคนฺติป ปาโ ฯ กณฺหวตฺตนินฺติ วตฺตนีติ มคฺโค  
อคฺคินา คตมคฺโค  กโณฺห โหติ กาฬโก  ตสฺมา  กณฺหวตฺตนีติ วุจฺจติ ฯ  
มหา หุตฺวานาติ มหนฺโต หุตฺวา ฯ อคฺคิ หิ เอกทา ยาว พฺรหฺมโลกปฺปมาโณป  
โหติ ฯ  ชายนฺติ  ตตฺถ  ปาโรหาติ  ตตฺถ  อคฺคินา  ทฑฺเฒ    
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วเน ปาโรหา  ชายนฺติ ฯ  ปาโรหาติ ติณรุกฺขาทโย  วุจฺจนฺติ ฯ  เต  หิ  อคฺคินา  
ทฑฺฒฏาเน  มูลมตฺเตป  อวสิฏเ ปาทโต โรหนฺติ ชายนฺติ  วฑฺฒนฺติ  ตสฺมา  
 ปาโรหาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ปุน โรหนตฺเถน วา ปาโรหา ฯ อโหรตฺตาน อจฺจเยติ 
รตฺติทิวาน  อติกฺกเม ฯ นทิาเฆป เทเว วุฏมตฺเต ชายนฺติ ฯ  
ภิกฺขุ  ฑหติ  เตชสาติ  เอตฺถ  อกฺโกสนตฺ  ปจฺจกฺโกสนฺโต  ภณฺฑนฺต  
ปฏิภณฺฑนฺโต ปหรนฺต ปฏิปฺปหรนฺโต ภิกฺขุ นาม ก ฺจิ  ภิกฺขุ เตชสา   
ฑหิตุ  น  สกโฺกติ ฯ  โย  ปน  อกฺโกสนฺต  น  ปจฺจกฺโกสติ  ภณฺฑนฺต  น  
ปฏิภณฺฑติ  ปหรนฺต น ปฏิปฺปหรติ  ตสฺมึ วิปฺปฏิปนฺโน ตสฺส สลีเตเชน ฑยฺหติ ฯ  
เตเนต วุตฺต ฯ น ตสฺส ปตฺุตา ปสโวติ ตสฺส ปุตฺตธีตโรป โคมหิสกุกฺกุฏสูกราทโย  
จ  (๑)  สพฺเพป  (๒)  น  ภวนฺติ  วินสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ ทายาทา วินฺทเร 
ธนนฺติ ตสฺส ทายาทาป ธน น วินฺทนฺติ ฯ ตาลวตฺถุ ภวนฺติ เตติ เต ภิกฺขู  
เตชสา    ทฑฺฒา  วตฺถุมตฺตาวสิฏา  มตฺถกา ฉินฺนตาโล วิย ภวนติฺ  
ปุตฺตธีตาทิวเสน น วฑฺฒนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  สมณเตเชน  ทฑฺฒา มตฺถกจฺฉินฺนตาโล วิย อวิรุฬฺหธมฺมา  
ภวนฺติ  ตสฺมา ฯ สมฺมเทว สมาจเรติ สมฺมา สมาจเรยฺย ฯ สมฺมา สมาจารนฺเตน ปน 
กึ กาตพฺพ ฯ  ขตฺติย   
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ตาว นิสฺสาย ลทฺธคามนิคมยานพาหนาทิอานิสส  (๑) อุรค  นิสสฺาย ตสฺส  
กีฬาปเนน ลทฺธพฺพ วตฺถหิร ฺสุวณฺณาทิอานิสส  อคฺคึ นิสฺสาย  
ตสฺสานุภาเวน ปตฺตพฺพ ยาคุภตฺตปจนสีตวิโนทนาทิอานิสส  ภิกฺขุ นิสฺสาย ตสฺส  
วเสน  ปตฺตพฺพ  อสุตสวนสุตปริโยทปนสมคฺคาธิคมาทิอานิสส(๒)  สมฺปสฺสมาเนน  
 เอเต นิสฺสาย ปุพฺเพ วุตฺตปฺปกาโร อาทีนโว อตฺถิ  กึ อิเมหีติ น สพฺพโสว  
ปหาตพฺโพ ฯ    อิสฺสริยตฺถิเกน จ  วุตฺตปฺปการ อวชานน ฺจ ปริภวน ฺจ  
อกตฺวา  ปุพฺพุฏายิปจฺฉานิปาตาทีหิ อุปาเยหิ ขตฺติยกุมาโร โตเสตพฺโพ  เอว  
ตโต อิสฺสริย อธิคมิสฺสติ ฯ อหิตุณฺฑิเกน อุรเค วิสฺสาส อกตฺวา นาควิชฺช  
ปริวตฺเตตฺวา  อชปเทน  ทณฺเฑน คีวาย คเหตฺวา วิสหเรน มูเลน ทาฒ  
โธวิตฺวา  เปฬาย  ปกฺขิปตฺวา  กีฬาเปนฺเตน  จริตพฺพ ฯ  เอว  ต นิสฺสาย  
ฆาสจฺฉาทนาทีนิ  ลภิสฺสติ ฯ  ยาคุปจนาทีนิ  กตฺตุกาเมน  อคฺคึ  วิสฺสาเสน  
ภณฺฑุกฺขลิกาทีสุ อปกฺขิปตฺวา หตฺเถหิ อนามสนฺเตน โคมยจุณฺณาทีหิ ชลิตฺวา  
ยาคุปจนาทีนิ กตฺตพฺพานิ  เอว ต นิสสฺาย อานิสส ลภิสฺสติ ฯ อสุตสวนาทีนิ  
ปตฺถยนฺเตนป ภิกฺขุ อติวิสฺสาเสน เวชชฺกมฺมทูตกมฺมนวกมฺมาทีสุ (๓) อโยเชตฺวา  
จตูหิ ปจฺจเยหิ  สกฺกจฺจ  อุปฏาตพฺโพ  เอว ต นิสสฺาย อสุตปุพฺพ พุทฺธวจน  
# ๓ ม. เวชฺชกมฺมนวกมฺมาทีสุ  ฯ  ยุ.  เวชฺชกมฺมทูตกมฺมาทีสุ ฯ  
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อสุตปุพฺพ ป ฺหวินิจฺฉย ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก อตฺถติสฺโส กุลสมฺปตฺติโย  
ฉ กามสคฺคานิ  นว จ พฺรหฺมโลเก ปตฺวา อมตมหานิพฺพานทสฺสนมฺป  
ลภิสฺสตีติ อิมมตฺถ สนฺธาย  สมฺมเทว สมาจเรติ อาห ฯ  เอตทโวจาติ   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺโน  ปสาท  อาวิกโรนฺโต  เอต  
อภิกฺกนฺตนฺติอาทิวจน  อโวจ ฯ  ตตฺถ อภิกฺกนฺตนฺติ อติกนฺต  อติอิฏ  
อติมนาป  อติสุนฺทรนฺติ อตฺโถ ฯ เอตฺถ เอเกน อภิกฺกนฺตสทฺเทน เทสน โถเมติ  
อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  ยทิท  ภควโต  ธมฺมเทสนาติ ฯ  เอเกน  อตฺตโน ปสาท 
อภิกฺกนฺต ภนฺเต ยทิท ภควโต ธมฺมเทสน อาคมฺม มม ปสาโทติ ฯ 
ตโต ปร จตูหิ อุปมาหิ เทสนเยว โถเมติ ฯ ตตฺถ นกิฺกุชฺชิตนฺติ อโธมุขปต 
เหฏามุขชาต  วา ฯ  อุกกฺุชฺเชยฺยาติ  อุปริ  มุข  กเรยฺย ฯ  ปฏิจฺฉนฺนนฺต  
ติณาทฉิาทิต ฯ (๑) วิวเรยฺยาติ อุคฺฆาเฏยฺย ฯ มฬฺูหสฺสาติ ทิสามูฬฺหสฺส ฯ  
มคฺค อาจิกฺเขยฺยาติ  หตฺเถ  คเหตฺวา  เอส  มคฺโคติ  วเทยฺย ฯ  อนธฺกาเรติ 
กาฬปกฺขจาตุทฺทสีอฑฺฒรตฺตฆนวนสณฺฑเมฆปฏเลหิ จตุรงฺเค ตเม ฯ อิท  
วุตฺต โหติ  ยถา โกจิ นิกกฺชุชฺิต อุกฺกุชฺเชยฺย  เอว สทฺธมฺมวิมุข อสทฺธมฺเม ปติต   
ม  สทฺธมฺมา  วุฏาเปนฺเตน  ยถา  ปฏิจฺฉนฺน วิวเรยฺย  เอว กสฺสปสฺส ภควโต  
สาสนนฺตรธานา  
# ๑ ม. ติณปณฺณาทิฉาทิต  ฯ  
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ปภูติ มิจฺฉาทิฏ ิคหณปฏิจฺฉนฺน สาสน วิวรนฺเตน  ยถา มฬฺูหสฺส  
มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  เอว  กมฺุมคฺคมิจฺฉามคฺคปฏิปนฺนสฺส เม สคฺคโมกฺขมคฺค  
อาวิกโรนฺเตน  ยถา อนฺธกาเร เตลปโชต ธาเรยฺย  เอว โมหนฺธกาเร นิมุคฺคสฺส  
เม  พุทฺธาทิรตนรูปานิ  อปสฺสโต  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธสกเทสนาปโชต  
ธาเรนฺเตน  มยฺห ภควตา เอเตหิ ปริยาเยหิ ปกาสิตตฺตา อเนกปริยาเยน  
ธมฺโม ปกาสโิต ฯ  เอว  เทสน โถเมตฺวา อิมาย เทสนาย รตนตฺตยปสนฺนจิตฺโต  
ปสนฺนาการ กโรนฺโต  เอสาหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เอสาหนฺติ  เอโส  อห ฯ  
ภควนฺต สรณ  คจฺฉามิ ธมฺม ฺจ ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ ภควนฺต ฺจ ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจาติ  
อิม รตนตฺตย  สรณ  คจฺฉามิ ฯ  อุปาสก  ม  ภนฺเต  ภควา ธาเรตูติ ม ภควา   
อุปาสโก อยนฺติ  เอว  ธาเรตุ  ชานาตูติ อตฺโถ ฯ อชชฺตคฺเคติ อชฺชต อาทึ กตฺวา ฯ  
อชฺชทคฺเคติ  วา  ปาโ  ทกาโร ปทสนธฺิกโร  อชชฺ อคฺค กตฺวาติ อตฺโถ ฯ 
ปาณุเปตนฺติ ปาเณหิ อุเปต ฯ ยาว เม ชีวิต ปวตฺตติ  ตาว อุเปต อน ฺสตฺถุก  
ตีหิ  สรณคมเนหิ  สรณคต  อุปาสก กปฺปยการก ม ภควา ธาเรตูติ อยเมตฺถ  
สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  สมุงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย สาม ฺผลสุตฺเต  
สพฺพากาเรน วุตฺโตติ ฯ  
                                                ปม ฯ    
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        ทุติเย  ฯ อภิวาเทตฺวาติ  ปุริมสุตฺเต สรณคตตฺตา อิธ อภิวาเทสิ ฯ  
อชฺฌตฺตนฺติ  นิยกชฺฌตฺต  อตฺตโน สนฺตาเน อุปฺปชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ โลภาทีสุ  
ลุพฺภนลกฺขโณ  โลโภ  ทสฺุสนลกฺขโณ โทโส  มุยฺหนลกฺขโณ โมโห ฯ  หึสนฺตีติ  
วิเหเนฺติ  นาเสนฺติ  วินาเสนฺติ ฯ  อตฺตสมฺภูตาติ อตฺตนิ สมฺภูตา ฯ ตจสารว  
สปฺผลนฺติ  ยถา ตจสาร เวฬฬ วา นฬ วา อตฺตโน ผล หึสติ วินาเสติ  
เอว หึสนฺติ วินาเสนฺตีติ ฯ  
                                                ทุติย ฯ 
        ตติเย  ฯ  อ ฺตฺร  ชรามรณาติ  ชรามรณโต มตฺุโต นาม อตฺถีติ  
ปุจฺฉติ ฯ  ขตฺติยมหาสาลาติ  ขตฺติยมหาสาลา  นาม  มหาสารปฺปตฺตา  ขตฺติยา ฯ 
เยส  หิ ขตฺติยาน เหฏ ิมนฺเตน โกฏิสต นิธานคต โหติ  ตโย กหาปณกุมฺภา  
วฬ ฺชนตฺถาย  เคหมชฺเฌ  ราสึ  กตฺวา  ปตา  โหนฺติ  เต ขตฺติยมหาสาลา  
นาม ฯ  เยส  พฺราหฺมณาน  อสีติโกฏิธน  นิหิต โหติ  ทิยฑฺโฒ กหาปณกุมฺโภ  
วฬ ฺชนตฺถาย  เคหมชฺเฌ  ราสึ  กตฺวา  ปโต โหติ  เต พฺราหฺมณมหาสาลา  
นาม ฯ  เยส คหปตีน จตฺตาฬีสโกฏิธน นิหิต โหติ  กหาปณกุมโฺภ  
วฬ ฺชนตฺถาย  เคหมชฺเฌ ราสึ กตฺวา ปโต โหติ  เต คหปติมหาสาลา นาม ฯ 
อฑฺฒาติ อิสฺสรา ฯ นิธานคตสฺส (๑) มหนฺตตาย มหทฺธนา ฯ  
# ๑ ม. ยุ. นิธานคตธนสฺส  ฯ  
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สุวณฺณรชตภาชนาทีน  อุปโภคภณฺฑาน  มหนฺตตาย  มหาโภคา ฯ   
อนิธานคตสฺส  ชาตรูปรชตสฺส  ปหูตตาย  ปหูตชาตรูปรชตา ฯ  
วิตฺตูปกรณสฺส  ตุฏ ิการณสฺส   ปหูตตาย  ปหูตวิตฺตูปกรณา ฯ  
โคธนาทีน ฺจ สตฺตวิธธ ฺาน ฺจ ปหูตตาย ปหูตธนธ ฺา ฯ เตสมฺป  
ชาตาน นตฺถิ อ ฺตฺร ชรามรณาติ เตสมฺป เอว อิสฺสราน ชาตาน นิพฺพตฺตาน  
นตฺถิ  อ ฺตฺร  ชรามรณา  ชาตตฺตาเยว  ชรามรณโต  โมกโฺข นาม นตฺถิ  
อนฺโตชรามรเณเยว เตติ ฯ อรหนฺโตติอาทีสุ  อารกา  กิเลเสหีติ อรหนฺโต ฯ 
ขีณา เอเตส จตฺตาโร  อาสวาติ ขีณาสวา ฯ พฺรหฺมจริยวาส วุตฺถา  
ปรินิฏ ิตวาสาติ วุสิตวนฺโต ฯ จตูหิ มคฺเคหิ กรณีย เอเตส กตนฺติ  
กตกรณียา ฯ ขนฺธภาโร กเิลสภาโร อภิสงฺขารภาโร  กามคุณภาโรติ   
อิเม  โอหิตา  ภารา  เอเตสนฺติ  โอหิตภารา ฯ  อนุปปฺตฺโต อรหตฺตสงฺขาโต   
สโก  อตฺโถ เอเตสนฺติ อนุปฺปตฺตสทตฺถา ฯ ทสวิธมฺป ปริกฺขีณ ภวสโยชน  
เอเตสนฺติ ปริกฺขีณภวสโยชนา ฯ สมฺมา การเณน  ชานิตฺวา วิมุตฺตาติ  
สมฺมท ฺาวิมุตฺตา ฯ  มคฺคป ฺาย จตุสจฺจธมฺม ตฺวา ผลวิมุตฺติยา วิมุตฺตาติ  
อตฺโถ ฯ  เภทนธมฺโมติ  ภิชฺชนสภาโว ฯ  นกิฺเขปนธมฺโมติ  นกิฺขิปตพฺพสภาโว ฯ  
ขีณาสวสฺส หิ อชีรณธมโฺมป อตฺถิ  อารมฺมณโต ปฏิวิทฺธนิพฺพาน  ต หิ  น  
ชีรติ ฯ  อิธ  ปนสฺส  ชีรณธมฺม  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ   
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อตฺถุปฺปตฺติโก กิรสฺส สุตฺตสฺส นิกฺเขโป ฯ สีวิกสาลาย นิสีทิตฺวา กถิตนฺติ  
วทนฺติ ฯ ตตฺถ ภควา จิตฺรานิ รถยานาทีนิ ทิสฺวา ทิฏเมว อุปม กตฺวา   
ชีรนฺติ เว ราชรถาติ คาถมาห ฯ ตตฺถ ชีรนฺตีติ ชร ปาปุณนฺติ ฯ  
ราชรถาติ ร ฺโ อภิรูปา รถา ฯ สุจิตฺตาติ สุวณฺณรชตาทีหิ   
สุฏ ุ  จิตฺตา ฯ  อโถ สรีรมฺป ชร อุเปตีติ เอวรูเปสุ อนุปาทินฺนเกสุ  
สารทารุมเยสุ รเถสุ ชรนเฺตสุ  อิมสฺมึ อชฺฌตฺติเก อุปาทินฺนเก  
มสโลหิตาทิมเย สรีเร ก ึวตฺตพฺพ  สรีร  ชร อุเปติเยวาติ อตฺโถ ฯ สนฺโต  
หเว สพฺภิ ปเวทยนฺตีติ สนฺโต สพฺภิ  สทฺธึ สต ธมโฺม น ชร อุเปตีติ  
เอว ปเวทยนฺติ ฯ สต ธมฺโม นาม นิพฺพาน  ต น ชีรติ  อชร อมรนฺติ  เอว  
กเถนฺตีติ  อตฺโถ ฯ ยสฺมา วา นิพฺพาน อาคมฺม สีทนสภาวา กิเลสา ภิชฺชนฺติ 
ตสฺมา  ต สพฺภีติ วุจฺจติ ฯ อิติ ปุริมปทสฺส การณ ทสฺเสนฺโต  สนฺโต หเว  
สพฺภิ ปเวทยนฺตีติ อาห ฯ อิท หิ วุตฺต โหติ  สต ธมฺโม น ชร อุเปติ 
ตสฺมา  สนฺโต  สพฺภิ ปเวทยนฺติ  อชร นิพฺพาน สต ธมฺโมติ อาจิกฺขนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  สุนทฺราธิวจน วา เอต สพฺภีติ ฯ ย สพฺภิธมฺมภูต นิพฺพาน สนฺโต  
ปเวทยนฺติ กถยนฺติ  โส สต ธมฺโม  น  ชร  อุเปตีติ  อตฺโถ ฯ  
                                                ตติย ฯ  
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        จตุตฺเถ ฯ  รโห  คตสฺสาติ รหสิ คตสฺส ฯ ปฏสิลฺลีนสฺสาติ นิลีนสฺส  
เอกีภูตสฺส ฯ  เอวเมต  มหาราชาติ อิธ  ภควา อิม สุตฺต สพฺพ ฺ ูภาสิต  
กโรนฺโต อาห ฯ อนฺตเกนาธิปนฺนสฺสาติ มรเณน อชฺโฌตฺถตสฺส ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ  
        ป ฺจเม ฯ  หตฺถิกาโยติ  หตฺถิฆฏา ฯ  เสเสสุป เอเสว นโย ฯ 
สวโรติ  ปทหน ฯ  สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโรติ  อิมินา  กมฺมปถเภท อปฺปตฺตสฺส  
กมฺมสฺส  สวร  ทสฺเสติ ฯ  ลชฺชีติ หริิมา ฯ ลชฺชีคหเณน เจตฺถ โอตฺตปฺปมฺป  
คหิตเมว โหติ ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ   
 
        ฉฏเ  ฯ  อุฬาเร  อุฬาเรติ  ปณีเต  จ  พหุเก จ ฯ มชชฺนฺตีติ  
มานมชฺชเนน มชชฺนฺติ ฯ อติสารนฺติ อติกฺกม ฯ กฏูนฺติ ปาส ฯ  
ปจฺฉาสนฺติ ปจฺฉา เตส ฯ  
                                                ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม  ฯ  กามเหตูติ  กามมูลก ฯ  กามนิทานนฺติ  กามปจฺจยา ฯ  
กามาธิกรณนฺติ  กามการณา ฯ  สพฺพานิ เหตานิ อ ฺม ฺเววจนาเนว ฯ ภทฺรมุโขติ 
สุนฺทรมุโข ฯ  เอกทิวส  กิร ราชา อตฺถกรเณ (๑) นิสีทิ ฯ ตตฺถ ปมตร ล ฺจ  
คเหตฺวา นิสินฺนา  อมจฺจา อสามิเก  สามิเก กรึสุ ฯ ราชา ต ตฺวา   
# ๑ ม. อฏฏกรเณ  ฯ  
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มยฺห ตาว  ปวิสฺสรสฺส  สมฺมุขา  เจเต  เอว กโรนฺติ  ปรมฺมุขา กนิฺนาม น 
กริสฺสนฺติ  ป ฺายิสฺสติ อิทานิ วิฑูฑโภ  เสนาปติ สเกน รชฺเชน  ก ึมยฺห  
เอวรูเปหิ  ล ฺจขาทเกหิ มุสาวาทีหิ สทฺธึ เอกฏาเน นิสชชฺายาติ จินฺเตสิ ฯ  
ตสฺมา เอวมาห ฯ ขิปฺปว โอฑฺฑิตนฺติ กุมิน วิย โอฑฺฑิต ฯ ยถา มจฺฉา โอฑฺฑิต  
กุมิน ปวิสนตฺา น ชานนฺติ  เอว สตฺตา กิเลสกาเมน วตฺถุกาม วีติกฺกมนฺตา  
น ชานนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
                                                สตฺตม ฯ 
        อฏเม ฯ  อตฺถ ินุ โข เต มลฺลิเกติ กสฺมา ปุจฺฉติ  ฯ  อย กริ 
มลฺลิกา ทุคฺคตมาลาการสฺส ธีตา  เอกทิวส อาปณโต ปูว คเหตฺวา  มาลาราม 
คนฺตฺวาว ขาทิสฺสามีติ คจฺฉนฺตี ปฏิปเถ ภิกฺขุสงฺฆปริวาร ภควนฺต ภิกฺขาจาร  
ปวิสนฺต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺตา ต ภควโต อทาสิ  สตฺถา นิสีทนาการ ทสฺเสสิ ฯ  
อานนฺทตฺเถโร  จีวร  ป ฺเปตฺวา  อทาสิ ฯ  ภควา  ตตฺถ นิสีทิตฺวา ต ปูว  
ปริภุ ฺชิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา  สิต ปาตฺวากาสิ ฯ เถโร  อิมิสฺสา ภนฺเต โก  
วิปาโก  ภวิสสฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ อานนฺท อชฺเชว สา  ตถาคตสฺส ปม โภชน  
อทาสิ  อชฺเชว โกสลร ฺโ อคฺคมเหสี ภวิสฺสตีติ ฯ ตทิวสเมว  ราชา กาสิคาเม 
ภาคิเนยฺเยน ยุทฺเธ  ปราชโิต ปลายิตฺวา นคร อาคจฺฉนฺโต มาลาราม ปวิสิตฺวา  
พลกายสฺส อาคมน   
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อาคเมสิ ฯ ตสฺส สา วตฺต อกาสิ ฯ โส ตาย กตวตฺเต  ปสีทิตฺวา ต  
อนฺเตปุร อติหาราเปตฺวา ต อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ  
อเถกทิวส จินฺเตสิ  มยา อิมิสฺสา ทุคฺคตกุลสฺส ธีตุยา มหนฺต อิสฺสริย  
ทินฺน  ยนฺนนูาห อิม ปุจฺเฉยฺย  โก เต ปโยติ ฯ สา  ตฺว เม มหาราช ปโยติ  
วตฺวา ปุน ม ปุจฺฉิสฺสติ  อถสฺสาห  มยหฺมฺป ตฺวเยว ปยาติ วกฺขามีติ ฯ  
โส  อ ฺม ฺ วิสฺสาสชนนตฺถ สมฺโมทนีย กถ กเถนฺโต ปุจฺฉติ ฯ สา ปน  
เทวี ปณฺฑิตา พุทฺธุปฏายิกา ธมฺมุปฏายิกา สงฺฆุปฏายิกา มหาปุ ฺา ตสฺมา  
เอว จินฺเตสิ  นาย ปโ ฺห ร ฺโ มุข โอโลเกตฺวา กเถตพฺโพติ ฯ สา สรเสเนว 
กเถตฺวา  ราชาน  ปุจฺฉิ ฯ  ราชา  ตาย สรเสน กถิตตฺตา นิวตฺติตุ อลภนฺโต 
สยมฺป สรเสเนว กเถตฺวา  สุการณ (๑) อิท  ตถาคตสฺส น อาโรเจสฺสามีติ 
คนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ เนวชฺฌคาติ นาธิคจฺฉติ ฯ เอว ปโย ปุถุ อตฺตา  
ปเรสนฺติ ยถา เอกสฺส อตฺตา ปโย  เอว ปเรส ปุถุตฺตานป (๒) อตฺตา ปโยติ  
อตฺโถ ฯ  
                                                อฏม ฯ   
        นวเม  ฯ  ถูณูปนีตานีติ  ถูณ  อุปนีตานิ  ถูณาย พทฺธานิ โหนฺติ ฯ  
ปริกมฺมานิ กโรนฺตีติ เอตฺตาวตา เตหิ ภิกฺขูหิ ร ฺา (๓) อารทฺธย ฺโ ตถาคตสฺส  
อาโรจิโต ฯ  กสฺมา  ปน   
#๑ ม. สการณ  ฯ  ๒ ม. ยุ. ปถุุสตฺตานมฺป  ฯ  ๓ ม.ยุ.  ร ฺโ  ฯ    
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ร ฺา  อย  ย ฺโ  อารทฺโธ  ทุสฺสุปนปฏิฆาตาย ฯ  เอกทิวส  กิร  ราชา   
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต หตฺถิกฺขนฺธวรคโต นคร อนุส ฺจรนฺโต วาตปาน  
วิวริตฺวา โอโลกยมาน เอก อิตฺถึ ทิสฺวา ตสฺสา ปฏิพทฺธจิตฺโต  ตโต  
ปฏนิิวตฺติตฺวา อนฺเตปุร ปวิสิตฺวา เอกสฺส ปุริสสฺส ตมตฺถ อาโรเจตฺวา  
 คจฺฉ ตสฺสา สสฺสามิกภาว วา อสฺสามิกภาว วา ชานาหีติ เปเสสิ ฯ โส ต  
คนฺตฺวา ปุจฺฉิ ฯ สา  เอโส เม สามิโก อาปเณ นิสินฺโนติ ทสฺเสสิ ฯ ราชปุรโิส  
ร ฺโ ตมตฺถ อาจิกฺขิ  ราชา ต ปุริส ปกฺโกสาเปตฺวา  ม อุปฏหาติ อาห ฯ  
นาห เทว อุปฏาตุ  ชานามีติ จ วุตฺเต  อุปฏาน นาม น อาจริยสนฺติเก  
อุคฺคเหตพฺพนฺติ พลกาเรน อาวุธผลก คาหาเปตฺวา อุปฏาก กาเรสิ ฯ  
อุปฏหิตฺวา เคห คตมตฺตเมว จ น ปนุ ปกฺโกสาเปตฺวา  อุปฏาเกน นาม ร ฺโ 
วจน  กตฺตพฺพ  คจฺฉ อิโต โยชนมคฺเค (๑) อมฺหาก สีสโธวนโปกฺขรณี อตฺถ ิ
ตโต อรุณมตฺติก ฺจ โลหิตุปฺปลมาล ฺจ คณฺหิตฺวา เอหิ ฯ สเจ อชฺเชว นาคจฺฉสิ 
ราชาณนฺเต กริสฺสามีติ วตฺวา เปเสสิ ฯ โส ราชภเยน นิกฺขมิตฺวา คโต ฯ 
ราชาป ตสฺมึ คเต โทวาริก ปกฺโกสาเปตฺวา  อชฺช สายเณฺหเยว ทฺวาร 
ปทหิตฺวา  อห ราชทูโต วา อุปราชทูโต วาติ  ภณนฺตานมฺป     
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มา วิวรีติ  อาห ฯ  โส  ปุรโิส  มตฺติก ฺจ  อุปฺปลานิ  จ  คเหตฺวา ทฺวาเร ปทหิตมตฺเต  
อาคนฺตฺวา พหุ วทนฺโตป ทฺวาร อลภิตฺวา ปริสฺสยภเยน เชตวน คโต ฯ ราชาป  
พลวปริฬาเหน   อภิภูโต  กาเล นิสีทติ  กาเลติฏติ  กาเล นิปชฺชติ  
สนฺนิฏาน  อลภนฺโต ยตฺถ กตฺถจิ นิสนิฺนโกว มกฺกฏนิทฺทาย นทิฺทายติ ฯ  
        ปุพฺเพป  ตสฺมึเยว นคเร จตฺตาโร เสฏ ิปุตฺตา ปรทารกกมฺม  กตฺวา  
นนฺโทปนนฺทาย  นาม  โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  เผณุเทหก ปจมานา ตึส  
วสฺสสหสฺสานิ  เหฏา  คจฺฉนฺตา กุมฺภิยา ตล ปาปุณนฺติ  ตึส วสฺสสหสฺสานิ  
อุปริ คจฺฉนฺตา มตฺถก ปาปุณนฺติ ฯ เต ต ทิวส อาโลก โอโลเกตฺวา อตฺตโน  
ทุกฺกฏภเยน เอเกก คาถ วตฺตุกามา วตฺตุ อสกฺโกนฺตา เอเกก อกฺขรเมว อาหสุ ฯ  
เอโก  สการ  เอโก โสการ  เอโก นการ  เอโก ทุการ อาห ฯ ราชา เตส  
เนรยิกสตฺตาน สทฺท สุตกาลโต ปฏาย สุข อวินฺทมาโน  ต รตฺตาวเสส  
วีตินาเมสิ ฯ  อรุเณ อุฏ ิเต  ปุโรหิโต อาคนฺตฺวา ต สุขเสยฺย ปุจฺฉิ ฯ โส  กโุต  
เม  อาจริย สุขนฺติ วตฺวา  สุปเน เอวรูเป สทฺเท อสฺโสสินฺติ อาจิกฺขิ ฯ พฺราหฺมโณ  
อิมสฺส  ร ฺโ  อิมินา  สปุเนน วุฑฺฒิ วา หานิ วา นตฺถิ  อปจ  
 # ๑ ม. ราคปริฬาเหน ฯ  
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โข ปน ย  อิมสฺส  เคเห  อตฺถิ  ต สมณสฺส โคตมสฺส โหติ  โคตมสาวกาน  
โหติ พฺราหฺมณาป   กิ ฺจิ  น ลภนฺติ  พฺราหฺมณาน ภิกฺข อุปฺปาเทสฺสามีติ  
ภาริโย  มหาราช สุปโน ตีสุ ชานีสุ เอกา ป ฺายติ  รชฺชนฺตราโย วา  
ภวิสฺสติ ชีวิตนฺตราโย  วา  เทโว  วา  น วสฺสิสฺสตีติ อาห ฯ กถ โสตฺถิ ภเวยฺย 
อาจริยาติ ฯ มนฺเตตฺวา าตุ สกฺกา มหาราชาติ ฯ คจฺฉถ อาจริเยหิ สทฺธึ มนเฺตตฺวา  
อมฺหาก โสตฺถึ กโรถาติ ฯ  โส  สิวิกสาลาย  พฺราหฺมเณ  สนฺนิปาเตตฺวา  ตมตฺถ  
อาโรเจตฺวา  วิสุ วิสุ คนฺตฺวา เอว วทถาติ ตโย วคฺเค อกาสิ ฯ พฺราหฺมณา ปวิสิตฺวา  
ราชาน สุขเสยฺย  ปุจฺฉึสุ ฯ  ราชา ปโุรหิตสฺส กถิตนิยาเมเนว กเถตฺวา  กถ โสตฺถิ  
ภเวยฺยาติ ปุจฺฉิ ฯ มหาพฺราหฺมณา  สพฺพป ฺจป ฺจสต  ย ฺ ยชิตฺวา เอตสฺส  
กมฺมสสฺ โสตฺถิ ภเวยฺย  เอว มหาราช อาจริยา กเถนฺตีติ อาหสุ ฯ ราชา เตส  
สุตฺวา อนภินนฺทิตฺวา อปฏิกฺโกสิตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถ ทุติยวคฺคพฺราหฺมณาป  
อาคนฺตฺวา  ตเถว  กเถสุ ฯ  ตถา  ตติยวคฺคพฺราหฺมณาป ฯ  อถ  ราชา  ย ฺ  
กโรนฺตูติ อาณาเปสิ ฯ ตโต ปฏาย พฺราหฺมณา อุสภาทโย ปาเณ อาหราเปสุ 
นคเร  มหาสทฺโท  อุทปาทิ ฯ  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา มลฺลิกา ราชาน ตถาคตสฺส 
สนฺติก  เปเสสิ ฯ  โส คนตฺฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต   
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นิสีทิ ฯ อถ น ภควา  หนฺท  กโุต นุ ตฺว มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวาทิวสฺสาติ  
อาห ฯ ราชา อชฺช เม ภนฺเต สุปนเก  จตฺตาโร สทฺทา สุตา  โสห พฺราหฺมเณ  
ปุจฺฉึ พฺราหฺมณา  ภาริโก  มหาราช สุปโน  สพฺพป ฺจป ฺจสต  ย ฺ ยชิตฺวา  
ปฏิกมฺม กโรมาติ อารทฺธาติ อาห ฯ กินติฺ เต มหาราช สทฺทา สุตาติ ฯ โส 
ยถาสุต อาโรเจสิ ฯ อถ น ภควา อาห  ปุพฺเพ มหาราช อิมสฺมึเยว นคเร  
จตฺตาโร  เสฏ ิปุตฺตา  ปรทารกา  หุตฺวา   นนฺโทปนนฺทาย  
โลหกุมฺภิยา นิพฺพตฺตา สฏ ีวสฺสสหสฺสมตฺถเก อุมฺมุชฺชึส ุฯ (๑)   
ตตฺถ เอโก   
                สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ        ปรปิุณฺณานิ สพฺพโส 
                นริเย ปจฺจมานาน                กทา อนฺโต ภวิสฺสตีติ  
เอก  คาถ วตฺตุกาโม อโหสิ ฯ ทุติโย   
                โสห นูน อิโต คนฺตฺวา        โยนึ ลทฺธาน มานุสึ 
                วท ฺ ู สีลสมฺปนฺโน        กาหามิ กุสล พหุนฺติ  
อิม ฯ ตติโย   
                นตฺถิ อนฺโต กโุต อนฺโต        น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ 
                ตทา(๒) หิ ปกต ปาป        มม  ตุยฺห ฺจ มาริสาติ (๑) 
อิม ฯ จตุตฺโถ   
# ๑ ม. อุคฺคจฺฉึสุ  ฯ  ๒ ม. ตทา  ฯ  
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                ทชฺุชีวิตมชีวิมหฺา        เย สนฺเต น ททมฺหเส  
                วิชชฺมาเนสุ โภเคสุ        ทีปนฺนากมฺห อตฺตโนติ  
อิม ฯ เต อิมา คาถา วตฺตุ อสกฺโกนฺตา เอเกก อกฺขร วตฺวา ตเถว นิมฺมุคฺคา ฯ  
อิติ  มหาราช เต เนรยิกสตฺตา ยถากมฺเมน วิรวึสุ ฯ ตสฺส สทฺทสฺส สุตปจฺจยา  
ตุยฺห  หานิ  วา  วุฑฺฒิ  วา  นตฺถ ิฯ เอตฺตกานมฺปน ปสูน ฆาฏนกมฺม นาม  
ภาริยนฺติ  นิรยภเยน  ตชฺชตฺิวา  ธมฺมกถ กเถสิ ฯ ราชา ทสพเล ปสีทิตฺวา  
 มุ ฺจามิ  เนส  ชีวิต  ททามิ  หริตานิ เจวติณานิ ททนฺตุ (๑)สีตลานิ จ  
ปานียานิ ปวนฺตุ  สีโต จ เนส วาโต อุปวายตูติ วตฺวา  คจฺฉถ หาเรถาติ  
มนุสฺเส อาณาเปสิ ฯ เต คนฺตฺวา พฺราหฺมเณ ปลาเปตฺวา ปาณสงฺฆ  พนฺธนโต 
โมเจตฺวา นคเร ธมฺมเภริ ฺจาราเปสุ ฯ  
        อถ  ราชา  ทสพลสสฺ  สนฺติเก  นิสินฺโน อาห  ภนฺเต เอกรตฺติ นาม  
ติยามา  โหติ  มยฺหมฺปน อชฺช เทฺว รตฺติโย เอกโต ฆฏิตา วิย อเหสุนฺติ ฯ  
โสป  ปรุิโส  ตตฺเถว  นิสนิฺโน  อาห  ภนฺเต โยชน นาม จตุคาวุต โหติ 
มยฺหมฺปน  อชฺช  เทฺว  โยชนานิ เอกโต กตานิ วิย อเหสุนฺติ ฯ อถ ภควา  
ชาครสฺส ตาว รตฺติยา ทีฆภาโว ปากโฏ  สนฺตสฺส โยชนสฺส ทฆีภาโว  
ปากโฏ วฏฏปติตสฺส  ปน  พาลปุถชฺุชนสฺส  อนมตคฺค  สสารวฏฏ  
# ๑ ม. ขาทนฺตุ  ฯ   
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เอกนฺต ทีฆเมวาติ  ราชาน ฺจ ต ฺจ ปุริส เนรยิกสตฺเต  จ  อารพฺภ  
ธมฺมปเท อิม คาถ อภาสิ  
                ทฆีา ชาครโต รตฺติ        ทีฆ สนฺตสฺส โยชน 
                ทโีฆ พาลาน สสาโร        สทฺธมฺม อวิชานตนฺติ ฯ  
        คาถาปริโยสาเน  โสป  อิตฺถสิามิโก ปรุิโส โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ  
เอตมตฺถ วิทิตฺวาติ เอต การณ ชานิตฺวา ฯ  สสฺสเมธนฺติ (๑) โปราณราชกาเล  
กิร สสฺสเมธ ปุริสเมธ สมมฺาปาส วาชเปยฺยนฺติ (๒) จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ  
อเหสุ  เยหิ ราชาโน โลก สงฺคณฺหึสุ ฯ ตตฺถ  นิปฺผนฺนสสฺสโต   
ทสมภาคคฺคหณ  สสฺสเมธ  นาม  สสสฺสมฺปาทเน  เมธาวิตาติ  อตฺโถ ฯ  
มหาโยธาน ฉมาสิกภติเวตนานุปฺปทาน ปุริสเมธ นาม  ปุริสสงฺคณฺหเน  
เมธาวิตาติ อตฺโถ ฯ ทลิททฺมนุสฺสาน หตฺถโต  เลข คเหตฺวา ตีณิ วสฺสานิ วินาป  
วฑฺฒิยา  สหสฺสทวิสหสฺสมตฺตธนานุปฺปทาน  สมมฺาปาส  นาม ฯ  ต  ห ิ สมมฺา  
มนุสฺเส  ปาเสติ  หทเย พนฺธิตฺวา วิย เปติ  ตสฺมา สมฺมาปาสนฺติ วุจฺจติ ฯ  
 ตาต มาตุลาติอาทินา นเยน ปน  สณฺหวาจาภณน วาชเปยฺย นาม  ปยวาจาติ  
อตฺโถ ฯ  เอว  จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ สงฺคหิต รฏ อิทฺธ ฺเจว โหติ ผีต ฺจ  
ปหูตนฺนปาน เขม นิรพฺพุท  มนุสฺสา มุทา โมทมานา  
# ๑ ม. ยุ.  อสฺสเมธนฺติ   ฯ   ๒  ม. วาจาเปยฺยนฺติ ฯ เอวมุปริป  ฯ   
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อุเร ปุตฺเต นจฺเจนฺตา อปารุตฆรา (๑) วิหรนฺติ ฯ  อิท  ฆรทฺวาเรสุ   
อคฺคฬาน อภาวโต นิรคฺคฬนฺติ วุจฺจติ ฯ อย โปราณิกา ปเวณิ ฯ   
อปรภาเค ปน โอกฺกากราชกาเล พฺราหฺมณา อิมานิ จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ 
อิม ฺจ รฏสมฺปตฺตึ ปริวตฺเตตฺวา อุทฺธ มูลก กตฺวา อสฺสเมธ ปุรสิเมธนฺติอาทิเก  
ป ฺจ ย ฺเ นาม อกรึสุ ฯ เตสุ อสฺสเมตฺถ เมธนฺติ วธนฺตีติ อสฺสเมโธ ฯ  
ทฺวีหิ  ปริย ฺเหิ ยชิตพฺพสฺส เอกวีสติยูปสฺส เอกสฺมึ มชฺฌิมทิวเสเยว  
สตฺตนวุติป ฺจปสุสตฆาฏภึสนสฺส เปตฺวา  ภูมิ ฺจ ปุริเส จ   
อวเสสสพฺพวิภวทกฺขิณสฺส ย ฺสฺเสต อธิวจน ฯ ปุริสเมตฺถ เมธนฺตีติ  
ปุริสเมโธ ฯ จตูหิ ปริย ฺเหิ ยชิตพฺพสฺส สทฺธึ ภูมยิา อสฺสเมเธ  
วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส ย ฺสฺเสต อธิวจน ฯ สมฺมเมตฺถ ปาเสนฺตีติ สมฺมาปาโส ฯ  
ทิวเส  ทิวเส  ยุคจฺฉิคฺคเล  ปเวสนทณฺฑกสงฺขาต (๒)  สม  (๓)  ขิปตฺวา  
ตสฺส ปติโตกาเส เวท  สหาริเมหิ ยูปาทีหิ สรสฺสติยา นทิยา นิมุคฺโคกาสโต  
ปภูติ  ปฏิโลม  คจฺฉนฺเตน ยชิตพฺพสฺส สตฺตยาคสฺเสต  อธิวจน ฯ วาชเมตฺถ  
ปวนฺตีติ  วาชเปยฺโย ฯ  เอเกน  ปริย ฺเน  สตฺตรสหิ  ปสูหิ  ยชิตพฺพสฺส  
เวฬุวยูปสฺส สตฺตรสทกฺขิณสฺส  ย ฺสฺเสต อธิวจน ฯ นตฺถ ิเอตฺถ อคฺคฬนฺติ   
นิรคฺคโฬ ฯ นวหิ ปริย ฺเหิ ยชิตพฺพสฺส สทฺธึ ภูมยิา จ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 199 

                เลมที่  10  โกสลสยุตฺตวณฺณนา  หนา  199 
 
ปุริเสหิ จ อสฺสเมเธ วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส สพฺพเมธปริยายนามสฺส  
อสฺสเมธวิกปฺปสฺเสเวต อธิวจน ฯ มหารมฺภาติ  มหากิจฺจา มหากรณียา ฯ  
สมฺมคฺคตาติ  สมฺมา  ปฏิปนฺนา พุทฺธาทโย ฯ นิรารมฺภาติ  อปฺปตฺถา   
อปฺปกิจฺจา ฯ  ยชนฺติ  อนกุุลนฺติ อนุกุเลสุ ยชนฺติ  นจฺิจภตฺตาทึ  ปุพฺพปุริเสหิ  
ปฏปต  ต อปราปร อนุปจฺฉินฺนตฺตา มนุสฺสา ททนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
                                        นวม ฯ   
        ทสเม  อิธ  ภนฺเต  ร ฺาติ อิท เต ภิกฺขู เตสุ มนุสฺเสสุ  
อานนฺทตฺเถรสฺส สุกฏการณ  อาโรเจสุ ฯ  ร ฺโ กิร สกฺเกน กุสราชสฺส 
ทินฺโน อฏ (๑)วงฺโก  มณิ ปเวณิยา อาคโต ฯ ราชา อลงฺกรณกาเล ต มณึ  
อาหรถาติ  อาห ฯ  มนุสฺสา  ปตฏาเน  น ปสฺสามาติ อาโรเจสุ ฯ ราชา 
อนฺโตฆรจาริโน  มณึ  ปริเยสิตฺวา  เทถาติ  พนฺธาเปสิ ฯ อานนฺทตฺเถโร เต 
ทิสฺวา สาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา ปฏิสามกาน (๒) เอก อุปาย อาจิกฺขิ ฯ เต ร ฺโ  
อาโรเจสุ ฯ ราชา  ปณฺฑิโต เถโร  เถรสฺส วจน กโรถาติ ฯ ปฏสิามกมนุสฺสา  
ราชงฺคเณ อุทกจาฏึ เปตฺวา สาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา เต มนุสฺเส อาหสุ  สาฏก  
ปารุปตฺวา  เอตฺถ คนฺตฺวา หตฺถ โอตาเรถาติ ฯ มณิโจโร จินฺเตสิ  ราชภณฺฑ  
วิสฺสชฺเชตุ วา  
# ๑ ม.  อฏวงฺโกติ  อฏโสติ  ฏีกา ฯ  ๒ ม.ย.ุ  ทิสวฺา มณิปฏิสามกาน  ฯ  
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วล ฺเชตุ วา น สกฺกาติ ฯ โส เคห คนฺตฺวา มณึ อุปกจฺฉเก เปตฺวา  สาฏก  
ปารุปตฺวา อาคมฺม อุทกจาฏิย ปกฺขิปตฺวา ปกฺกามิ ฯ มหาชเน  
ปฏิกฺกนฺเต ราชมนุสฺสา จาฏิย หตฺถ โอตาเรตฺวา มณึ ทิสฺวา อาหริตฺวา ร ฺโ  
อทสุ ฯ  อานนฺทตฺเถเรน  กิร  ทสฺสิตนเยน  มณิ ทฏิโติ มหาชโน โกลาหล 
อกาสิ ฯ  เต  ภิกฺขู  ต  สกุตการณ  ตถาคตสฺส อาโรเจนฺตา อิม ปวตฺตึ  
อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  อนจฺฉริย ภิกฺขเว  ย อานนฺโท มนุสฺสาน หตฺถารุฬฺหมณึ  
อาหราเปยฺย  ยตฺถ  ปุพฺเพ  ปณฺฑิตา  อตฺตโน าเณ ตฺวา อเหตุกปฏิสนฺธิย  
นิพฺพตฺตานติรจฺฉานคตานมฺป หตฺถารฬฺุห ภณฺฑ อาหราเปตฺวา ร ฺโ อทสูติ  
วตฺวา   
                อุกฺกฏเ สูรมิจฺฉนฺติ        มนฺตีสุ (๑) อกตูุหล 
                ปย ฺจ อนฺนปานมฺหิ        อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตนฺติ   
มหาสารชาตก กเถสิ ฯ  น ต ทฬฺหนฺติ ต พนฺธน ถิรนฺติ น กเถนฺติ ฯ  
ยทายสนฺติ ย อยสา กต ฯ สารตฺตรตฺตาติ สุฏ ุ รตฺตรตฺตา  สารตฺเตน  
วา รตฺตา  (๒) สาร อิทนฺติ  ม ฺนาย   รตฺตาติ  อตฺโถ ฯ อเปกฺขาติ อาลโย  
นิกนฺติ ฯ อาหูติ กเถนฺติ ฯ โอหารินนติฺ  จตูสุ อปาเยสุ อากฑฺฒนก ฯ  
สิถิลนฺติ น อายสาทิพนฺธน วิย อิริยาปถ นิวาเรตฺวา   
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 ิต ฯ เตน หิ พนฺธเนน พทฺธา ปรเทสมฺป ปรสมุททฺมฺป (๑)  
คจฺฉนฺติเยว ฯ ทุปฺปมุ ฺจนฺติ อ ฺตฺร โลกุตฺตราเณน มุ ฺจิตุ  
อสกฺกุเณยฺยนฺติ ฯ  
                                ทสม ฯ  ปโม  วคฺโค ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม ฯ ปุพฺพาราเม  มิคารมาตุปาสาเทติ  
ปุพฺพารามสงฺขาเต วิหาเร มิคารมาตาย  ปาสาเท ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา  อตีเต 
สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก เอกา อุปาสิกา ปทุมุตฺตร ภควนฺต นิมนฺเตตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส  
ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส (๒) ทาน   ทตฺวา  ภควโต  ปาทมูเล นิปชชฺิตฺวา  อนาคเต 
ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส อคฺคุปฏายิกา โหมีติ ปตฺถน อกาสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส  
เทเวสุ  จ  มานุเสสุ  จ  สสริตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล ภทฺทิยนคเร  
เมณฺฑกปุตฺตสฺส  ธน ฺชยเสฏ ิโน   เคเห  สุมนเทวิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ  
คณฺหิ ฯ  ชาตกาเล   วิสาขาติ นาม อกรึสุ ฯ สา ยทา ภควา ภทฺทิยนคร  
อคมาสิ  ตทา  ป ฺจหิ  ทาริกาสเตหิ  สทฺธึ  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน  คตา 
ปมทสฺสนมฺหิเยว  โสตาปนฺนา  อโหสิ ฯ  อปรภาเค สาวตฺถิย  
มิคารเสฏ ิปุตฺตสฺส ปุณฺณวฑฺฒนกุมารสฺส  เคห คตา ฯ ตตฺถ น มิคารเสฏ ี  
มาติฏาเน  เปสิ  ตสฺมา มิคารมาตาติ วุจฺจติ ฯ ตาย การิเต ปาสาเท ฯ   
# ๑ ม. อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๒  ม.ย.ุ ภิกขฺุสงฺฆสฺส  สตสหสฺสทาน  ฯ  
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พหิ ทฺวารโกฏเกติ ปาสาททฺวารโกฏกสฺส พหิ  น วิหารทฺวารโกฏกสฺส ฯ 
โส กริ ปาสาโท  โลหปาสาโท วิย สมนฺตา จตุทฺวารโกฏกยุตฺเตน ปากาเรน 
ปริกฺขิตฺโต ฯ  เตสุ  ปาจีนทฺวารโกฏกสฺส  พหิ  ปาสาทจฺฉายาย  ปาจีนโลกธาตุ  
โอโลเกนฺโต ป ฺตฺเต วรพุทฺธาสเน นิสินฺโน โหติ ฯ  ปรฬฺุหกจฺฉนขโลมาติ   
ปรุฬฺหกจฺฉา  ปรุฬฺหนขา  ปรุฬฺหโลมา  กจฺฉาทีสุ ทีฆโลมา  ทีฆนขา  จาติ   
อตฺโถ ฯ  ขาริวิวิธนฺติ วิวิธขารึ นานปฺปการปพฺพชิตปริกฺขารภณฺฑก ฯ  
อวิทูเร อติกฺกมนฺตีติ อวิทูรมคฺเคน นคร ปวิสนฺติ ฯ ราชาห ภนฺเตติ   
อห  ภนฺเต  ราชา  ปเสนทิโกสโล  มยหฺ นาม ตุเมฺห ชานาถาติ ฯ 
กสฺมา  ปน  ราชา  โลเก  อคฺคปุคฺคลสฺส  สนฺติเก  นิสินฺโน  เอวรูปาน 
นคฺคโภคนิสฺสิริกาน อ ฺชล ึปคฺคณฺหาตีติ ฯ สงฺคณฺหนตฺถาย ฯ เอว หิสฺส อโหสิ  
 สจาห  เอตฺตกมฺป เอเตส น กริสฺสามิ  มย ปุตฺตทาร ปหาย เอตสฺสตฺถาย  
ทุพฺโภชนทุกขฺเสยฺยาทีนิ  อนุโภม  อย อมฺหาก อ ฺชลิมตฺตก  น กโรตีติ  
อตฺตนา  ทิฏสุต ปฏิจฺฉาเทตฺวา น กเถยฺยุ  เอว กเต ปน อนิคุหิตฺวา กเถสฺสนฺตีติ ฯ  
ตสฺมา เอวมกาสิ ฯ อปจ สตฺถุ อชฺฌาสยชานนตฺถมฺป เอวมกาสิ ฯ กาสิกจนฺทนนฺติ   
สสณฺหจนฺทน ฯ (๑) มาลาคนฺธวิเลปนนฺติ วณฺณคนฺธตฺถาย   มาล     
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สุคนฺธภาวตฺถาย คนฺธ วณฺณคนฺธตฺถาย วิเลปน ฺจ ธาเรนฺเตน ฯ 
สวาเสนาติ  สห  วาเสน ฯ สีล เวทิตพฺพนฺติ อย สุสฺสีโล วา ทุสสฺีโล  
วาติ  สวสนฺเตน  อุปสงฺกมนฺเตน  ชานิตพฺโพ ฯ  ต ฺจ  โข ทีเฆน อทฺธุนา น 
อิตฺตรนฺติ  ต ฺจ  สีล ทีเฆน กาเลน เวทิตพฺพ  น อิตฺตเรน ฯ ทฺวีหตีห ฺหิ  
สยตากาโร จ สวุตินฺทฺริยากาโร  จ   น  สกฺกา ทสฺเสตุ ฯ มนสิกโรตาติ ตมฺป  
สีลมสฺส  ปรคฺิคหิสฺสามีติ  มนสิกโรนฺเตน ปจฺจเวกฺขนฺเตเนว สกฺกา  
ชานิตุ  น   อิตฺตเรน ฯ ป ฺวตาติ ตมฺป สปฺป ฺเเนว ปณฺฑิเตน ฯ 
พาโล  ห ิ  มนสิกโรนฺโตว    ชานิตุ   น   สกฺโกติ  ฯ   
สโวหาเรนาติ กถเนน ฯ   
        โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ  โวหาร อุปชีวติ 
        เอว วาเสฏ ชานาหิ  วาณิโช โส น พฺราหฺมโณติ  
เอตฺถ  หิ พฺยวหาโร โวหาโร  นาม ฯ  จตฺตาโร อริยโวหารา จตฺตาโร  
อนริยโวหาราติ  เอตฺถ เจตนา ฯ  สงฺขา สม ฺา ป ฺตฺติโวหาโรติ   
เอตฺถ ป ฺตฺติ ฯ  โวหารมตฺเตน  โส  โวหเรยฺยาติ  เอตฺถ กถาโวหาโร ฯ 
อิธาป  เอโสว อธิปฺเปโต ฯ เอกจฺจสฺส หิ สมฺมุขา กถา ปรมฺมุขาย กถาย น 
สเมติ  ปรมฺมขุา  กถา  จ  สมฺมุขาย  กถาย  ตถา ปรุมิกถา ปจฺฉิมกถาย    
ปจฺฉิมกถา  จ  ปุริมกถาย ฯ  โส  กเถนฺเตเนว  สกฺกา ชานิตุ  อสุจิ เอโส  
ปุคฺคโลติ ฯ สุจิสีลสฺส ปน ปุริม ปจฺฉิเมน  ปจฺฉิม ฺจ ปุริเมน  สมฺมุขา  
กถิต ปรมฺมุขา กถิเตน  ปรมฺมุขา   
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กถิต ฺจ สมฺมุขา กถิเตน  ตสฺมา กเถนฺเตน สกฺกา สุจิภาโว ชานิตุนฺติ  
ปกาเสนฺโต เอวมาห ฯ ถาโมติ  าณถาโม ฯ  ยสฺส  หิ  าณถาโม  นตฺถ ิ 
โส อุปฺปนฺเนสุ อุปทฺทเวสุ คเหตพฺพคหณ กตฺตพฺพกิจฺจ อปสฺสนฺโต  อนฺธการ(๑)  
ฆร ปวิฏโ วิย  จรติ ฯ เตนาห อาปทาสุ โข มหาราช ถาโม เวทิตพฺโพติ ฯ  
สากจฺฉายาติ  สงฺกถาย ฯ  ทุปฺป ฺสฺส  หิ กถา อุทเก เคณฺฑุโก  วิย อุปลวติ   
ป ฺวโต กเถนฺตสฺส ปฏภิาณ อนนฺต (๒) โหติ ฯ อุทกวิปฺผนฺทิเตเนว หิ มจฺโฉ  
ขุทฺทโก วา มหนฺโต วาติ ายติ ฯ โอจรกาติ เหฏา จรกา ฯ จารา  หิ  
ปพฺพตมตฺถเกน  จรนฺตาป  เหฏา จรกาว โหนฺติ ฯ โอจริตฺวาติ อวจริตฺวา  
วีมสิตฺวา  ต ต ปวตฺตึ ตฺวาติ อตฺโถ ฯ รโชชลฺลนฺติ รช ฺจ ชลฺล ฺจ ฯ  
วณฺณรูเปนาติ วณฺณสณฺาเนน ฯ อิตฺตรทสฺสเนนาติ  ลหกุทสฺสเนน ฯ   
วิย ฺชเนนาติ  ปรกิฺขารภณฺฑเกน ฯ ปฏิรูปโก  มตฺติกกุณฺฑโลวาติ   
สุวณฺณกุณฺฑลปฏิรูปโก  มตฺติกกุณฺฑโลว ฯ โลหฑฺฒมาโสติ โลหมาสโก ฯ (๓)  
                                        ปม ฯ   
        ทุติเย ฯ รูปาติ นีลปตาทิเภท รูปารมฺมณ ฯ กามาน อคฺคนฺติ เอต 
 กามาน อุตฺตม เสฏนฺติ รปูครุโก อาห ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ ยโตติ ยทา ฯ 
มนาปปริยนฺตนฺติ   
# ๑ ม.  อทฺวารฆร ฯ ๒  ม. อนนฺตร  ฯ  ๓  ม. โลหฑฺฒมาสโก  ฯ  
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มนาปนิปฺผตฺติก  มนาปโกฏิก ฯ  ตตฺถ  เทฺว  มนาปานิ ปุคฺคลมนาป  
สมฺมติมนาป ฺจ ฯ ปุคฺคลมนาป นาม ย เอกสฺส ปุคฺคลสฺส อิฏ กนฺต  
โหติ  ตเทว อ ฺสฺส อนิฏ อกนฺต ฯ ปจฺจนฺตวาสีน ฺหิ คณฺฑุปาทาป อิฏา  
โหนฺติ  กนฺตา  มนาปา  มชฺฌิมปเทสวาสีน  อติเชคุจฺฉา ฯ เตส ฺจ โมรมสาทีนิ  
อิฏานิ  โหนฺติ  อิตเรส  ตานิ อติเชคุจฺฉานิ ฯ อิท ปุคฺคลมนาป ฯ อิตร  
สมฺมติมนาป ฯ  อิฏานิฏารมฺมณ  นาม  โลเก  ปฏิวิภตฺต  นตฺถิ  วิภชิตฺวา   
ปน ทสฺเสตพฺพ ฯ  วิภชนฺเตน ปน  อติอิสฺสราน  
มหาสมฺมตมหาสุทสฺสนธมฺมาโสกาทีน  วเสน  วิภชิตพฺพ ฯ  เตส  หิ  
ทิพฺพกปฺปมฺป  อารมฺมณ  อมนาป อุปฏาติ ฯ อติทุคฺคตาน  ทุลฺลภนฺนปานาน   
วเสน  น  วิภชิตพฺพ ฯ  เตส  หิ กณาชกภตฺตสิตฺถานิป ปูติมสสฺส รโสป อติมธุโร  
อมตสทิโส โหติ ฯ มชฺฌิมานมฺปน คณิกมหามตฺตเสฏ ิกุฏมฺพิกวาณิชาทีน   
กาเลน อิฏ กาเลน อนิฏ ลภมานาน วเสน วิภชิตพฺพ ฯ ต ฺจ ปเนต  
อารมฺมณ ชวน ปริจฺฉินฺทิตุ น สกฺโกติ ฯ ชวน  หิ  อิฏเป  รชติ  อนิฏเป   
อิฏเป ทุสฺสติ อนิฏเป ฯ เอกนฺตโต ปน  วิปากจิตฺต อิฏานิฏ ปริจฺฉินฺทติ ฯ  
กิ ฺจาป หิ มิจฺฉาทิฏ ิกา พุทฺธ  วา   สงฺฆ  วา  มหาเจติยาทีนิ วา อุฬารานิ  
อารมฺมณานิ ทิสฺวา อกฺขีนิ ปทหนฺติ  โทมนสฺส  อาปชฺชนฺติ  ธมมฺสทฺท  สุตฺวา  
กณฺเณ  กเถนฺติ  จกฺขุวิ ฺาณ-  
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โสตวิ ฺาณานิ   ปน  เตส  กุสลวิปากาเนว  โหนฺติ ฯ กิ ฺจาป คูถสูกราทโย  
คูถคนฺธ ฆายิตฺวา ขาทิตุ ลภิสฺสามาติ โสมนสฺสชาตา โหนฺติ  คูถทสฺสเน   
ปน เนส จกฺขุวิ ฺาณ  ตสฺส คนฺธฆายเน ฆานวิ ฺาณ   รสสายเน   
ชิวฺหาวิ ฺาณ ฺจ  อกุสลวิปากเมว  โหติ ฯ  ภควา  ปน  ปุคฺคลมนาปต  
สนฺธาย เต จ มหาราช  รูปาติอาทิมาห ฯ   
        จนฺทนงฺคลิโยติ  (๑)  อิท  ตสฺส  อุปาสกสฺส นาม ฯ ปฏิภาติ ม ภควาติ  
มยฺห  เอก การณ อุปฏาติ ป ฺายติ ฯ ตสฺส ป ฺจ (๒) ราชาโน อามุตฺตมณิกุณฺฑเล  
สชฺชิตาย  อาปานภูมิยา  สนฺนิเวเสเนว  มหตา  ราชานุภาเวน  ปรเมน 
อิสฺสริยวิภเวน  อาคนฺตฺวาป ทสพลสฺส สนฺติเก  ิตกาลโต ปฏาย  ทิวา ปทีเป  
วิย  อุทกาภิสิตฺเต  องฺคาเร  วิย  สรุิยุฏาเน ขชฺโชปนเก วิย จ หตปฺปเภ  
หตโสเภ ต ตถาคต ฺจ เตหิ สตคุเณหิ วิโรจมาน (๓) ทิสฺวา  มหนฺตา วต โภ  
พุทฺธา นามาติ ปฏิภาณ อุทปาทิ ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ  โกกนทนฺติ  ปทุมสฺเสเวต   
เววจน ฯ ปาโตติ กาลสฺเสว ฯ สิยาติ ภเวยฺย ฯ อวีตคนฺธนฺติ อวิคตคนฺธ ฯ  
องฺคีรสนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธ ฯ ภควโต ห ิองฺคโต รสิโย (๔) นิกฺขมนฺติ  
ตสฺมา องฺคีรโสติ วุจฺจติ ฯ ยถา โกกนท- 
# ๑ จนฺทนงฺคลิโก ฯ  ๒ ม.ยุ.  ตสฺส เต ป ฺจ ฯ   
# ๓ ม.  เตหิ สตฺตคุเณน สหสฺสคุเณน วิโรจมาน  ๔ ม.ย. รสฺมิโย  ฯ  
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สงฺขาต ปทุม ปาโตว ผุลฺล อวีตคนฺธ  สุคนฺธ  สิยา  เอวเมว ภควนฺต  
องฺคีรส ตปนฺต อาทิจฺจมิว อนฺตลิกฺเข วิโรจมาน ปสฺสาติ อยเมตฺถ  
สงฺเขปตฺโถ ฯ ภควนฺต อจฺฉาเทสีติ ภควโต อทาสีติ  อตฺโถ ฯ  
โลกโวหารโต ปเนตฺถ อีทิส วจน โหติ ฯ โส กิร อุปาสโก เอเต   
ตถาคตสฺส  คุเณสุ  ปสีทิตฺวา มยฺห ป ฺจ อุตฺตราสงฺเค เทนฺติ  อห  
เอเต  ภควโตว ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อทาสิ ฯ  
                                                ทุติย ฯ 
        ตติเย  ฯ โทณปากสุทนฺติ (๑)โทณปาก สุท ฯ  โทณสฺส ตณฺฑุลาน 
ปกฺกภตฺต ตทุปย ฺจ สูปพฺย ฺชน ภุ ฺชตีติ อตฺโถ ฯ ภุตฺตาวีติ ปุพฺเพ ภตฺตสมฺมท  
วิโนเทตฺวา มุหุตฺต วิสฺสเมตฺวา พุทฺธุปฏาน คจฺฉติ  ตทิวสมฺปน ภุ ฺชนฺโตว  
ทสพล  สริตฺวา  หตฺเถ  โธวิตฺวาว อคมาสิ ฯ มหสฺสาสีติ ตสฺส คจฺฉโต พลวา 
ภตฺตปริฬาโห  อุทปาทิ  ตสฺมา  มหนฺเตหิ  อสฺสาเสหิ  อสฺสสติ  คตฺตโตปสฺส  
เสทพินฺทูนิ มุ ฺจนฺติ   ตเมน อุโภสุ ปสฺเสสุ ตฺวา ยมกตาลวณฺเฏหิ พีชนฺติ 
พุทฺธคารเวน ปน นิปชฺชิตุ น อุสฺสหตีติ อิท สนฺธาย  มหสฺสาสีติ วุตฺต ฯ อิม  
คาถ  อภาสีติ  ราชา  โภชเน  อมตฺต ฺ ุตาย  กิลมติ  ผาสุวิหาร อิทานิสฺส  
กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อภาสิ ฯ  มนชุสสฺาติ สตฺตสฺส ฯ กหาปณสตนฺติ  
ปาตราเส ปณฺณาส  สายมาเส   
# ๑ ม. โทณปากกุรนฺติ ฯ  
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ปณฺณาสนฺติ เอว กหาปณสต ฯ ปริยาปุณิตฺวาติ ร ฺา สทฺธึ  
โถก  คนฺตฺวา  อิม  มงฺคลอสึ  กสฺส  ทมมฺิ มหาราชาติ ฯ อสุกสฺส นามาติ  
วุตฺเต (๑) โส ต อสึ ทตฺวา  นิวตฺติตฺวา (๒) ทสพลสฺส สนฺติก อาคมฺม วนฺทิตฺวา  
 ิตโกว  คาถ วทถ โภ โคตมาติ วตฺวา ภควตา วุตฺต ปริยาปุณิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
ภตฺตาภิหาเร  สุท  ภาสตีติ  กถ  ภาสติ  ภควตา  อนุสิฏ ินิยาเมน ฯ  
ภควา หิ น เอว อนุสาสิ  มาณว อิม ปตฺต ปน โธว ปตฺตฏาเน (๓) มา 
อวจ  ร ฺโ ภุชนฏาเน ตฺวา ปมปณฑาทีสุ จ  อวตฺวา อวสานปณฺเฑ  
คหิเต  วเทยฺยาสิ  ราชา สตฺุวาว ภตฺตปณฺฑ ฉฑฺเฑสฺสติ  อถ ร ฺโ หตฺเถสุ  
โธเตสุ จาฏึ อปเนตฺวา สิตฺถานิ คเณตฺวา ตทูปก พย ฺชน ตฺวา ปุนทิวเส  
ตาวตฺตเก ตณฺฑุเล หาเรยฺยาสิ  ปาตราเส  วตฺวา สายมาเส มา วเทยฺยาสีติ ฯ  
โส  สาธูติ  ปฏิสุณิตฺวา  ตทิวส  ร ฺโ  ปาตราส ภุตฺวา คตตฺตา สายมาเส  
ภควตา   อนุสิฏ ินิยาเมน  คาถ  อภาสิ ฯ ราชา ทสพลสฺส วจน สริตฺวา 
ภตฺตปณฺฑ  จาฏิยเยว  ฉฑฺเฑสิ ฯ ร ฺโ หตฺเถสุ โธเตสุ จาฏึ  อปเนตฺวา  
สิตฺถานิ  คเณตฺวา  ปุนทิวเสว ตตฺตเก ตณฺฑุเล หรึสุ ฯ 
นาฬิโกทนปรมตาย  สณฺาสีติ  โส  กริ    
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มาณโว  ทิวเส  ทิวเส  ตถาคตสฺส สนฺติก คจฺฉติ  ทสพลสฺส วิสสฺาสิโก  
อโหสิ ฯ อถ น เอกทิวส ปุจฺฉิ  ราชา  กิตฺตก  ภุ ฺชตีติ ฯ โส  นาฬิโกทนนฺติ  
อาห ฯ วฏฏสิฺสติ เอตฺตาวตา  ปุริสภาโค  เอส  อิโต  ปฏาย  คาถ  มา  วทีติ ฯ   
อิติ ราชา ตตฺเถว  สณฺาติ ฯ  ทิฏธมฺมเิกน เจว อตฺเถน สมฺปรายเิกน จาติ  
เอตฺถ สลฺลิขิตสรีรตา ทิฏธมฺมิกตฺโถ นาม  สีล สมปฺรายิกตฺโถ ฯ โภชเน  
มตฺต ฺ ุตา หิ สีลงฺคนฺนาม โหตีติ ฯ  
                                                ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ เวเทหิปุตฺโตติ เวเทหีติ ปณฺฑิตาธิวจนเมต  ปณฺฑิตติตฺถิยา  
ปุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  จตุรงฺคินินฺติ  หตฺถิอสฺสรถปตฺติสงฺขาเตหิ จตูหิ องฺเคหิ  
สมนฺนาคต ฯ สนฺนยฺหิตฺวาติ จมฺมปฏิมุ ฺจนาทีหิ สนฺนาห กาเรตฺวา ฯ สงฺคาเมสุนฺติ  
ยุชฺฌึสุ ฯ เกน การเณน  มหาโกสลร ฺา กิร พิมฺพิสารสฺส ธีตร เทนฺเตน ทฺวินฺน  
รชฺชาน อนฺตเร สตสหสฺสุฏาโน กาสิคาโม นาม ธีตุ ทินฺโน ฯ อชาตสตฺตุนา จ  
ปตริ  มาริเต  มาตาปสฺส ร ฺโ วิโยคโสเกน นจิรสฺเสว มตา ฯ ตโต ราชา  
ปเสนทิโกสโล  อชาตสตฺตุนา มาตาปตโร มาริตา  มยฺห ปตุ สนตฺโก คาโมติ 
ตสฺสตฺถาย อฏฏ กโรติ ฯ อชาตสตฺตุป  มยฺห มาตุ สนฺตโกติ อิติ (๑) ตสฺส  
คามสฺสตฺถาย เทฺวป   
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มาตุลภาคิเนยฺยา ยุชฺฌึส ุฯ  ปาปา เทวทตฺตาทโย มิตฺตา อสฺสาติ ปาปมิตฺโต ฯ  
เตวสฺส  สหายาติ ปาปสหาโย ฯ เตเสฺววสฺส จิตฺต นินฺน สมฺปวงฺกนฺติ  
ปาปสมฺปวงฺโก ฯ ปเสนทิโกสลสฺส (๑)  สาริปุตฺตตฺเถราทีน  วเสน   
กลฺยาณมิตฺตาทิตา  เวทิตพฺพา ฯ  ทุกฺข  เสสฺสตีติ (๒) ชิตานิ หตฺถิอาทีนิ  
อนุโสจนฺโต ทุกฺข สยิสฺสติ ฯ  อิท ภควา  ปุน  ตสสฺ  ชยการณ ทิสฺวา อาห ฯ  
ชย เวร ปสวตีติ ชินนฺโต เวร ปสวติ  เวริปุคฺคเล (๓) ลภติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม  อพฺภุยฺยาสีติ  ปราชเย ครหปฺปตฺโต  อาราม คนฺตฺวา 
ภิกฺขูน กถาสลฺลาป สุณาถาติ  รตฺติภาเค พุทฺธรกฺขิเตน นาม วุฑฺฒปพฺพชิเตน  
ธมฺมรกฺขิตสฺส  วุฑฺฒปพฺพชิตสฺส  สเจ ราชา อิม ฺจ อุปาย กตฺวา คจฺเฉยฺย 
ปุน ชิเนยฺยาติ วุตฺตชยการณ สุตฺวา อภิอุยฺยาสิ ฯ  ยาวสฺส อุปกปฺปตีติ   
ยาว ตสฺส อุปกปฺปติ สยหฺ โหติ ฯ ยทา จ ฺเติ ยทา  จ ฺเ ฯ วิลุมฺปนฺตีติ ต  
วิลุมฺปตฺวา  ิตปุคฺคล วิลุมฺปนฺติ ฯ วิลุมปฺตีติ (๔) วิลมฺุปยติ ฯ  าน ฺหิ  
ม ฺตีติ  การณนฺติ หิ ม ฺติ ฯ ยทาติ ยสฺมึ กาเล ฯ เชตาร  ลภเต  ชยนฺติ  
ชยนฺโต ปุคฺคโล ปจฺฉา เชตารมฺป ลภติ ฯ โรเสตารนฺติ  ฆเฏตาร ฯ โรสโกติ    
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ฆฏโก ฯ  กมมฺวิวฏเฏนาติ  กมฺมปริณาเมน  ตสฺส วิลมฺุปนกมฺมสฺส วิปากทาเนน ฯ  
โส วิลุตฺโต วิลุมฺปตีติ โส วิลุมฺปโก วิลมฺุปยติ ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ อุปสงฺกมีติ มลฺลิกาย เทวิยา คพฺภวุฏานกาเล ปสูติฆร (๑)  
ปฏิชคฺคาเปตฺวา  อารกฺข  ทตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ อนตฺตมโน อโหสติี  ทุคฺคตกุลสฺส  
เม ธีตุ มหนฺต อิสฺสริย ทินฺน  สเจ ปุตฺต อลภิสฺส  มหนฺต สกฺการ อทฺธา  
คมิสฺส  (๒) ตโต ทานิ ปริหีนาติ อนตฺตมโน อโหสิ ฯ เสยฺยาติ ทนฺธป ฺสมา 
เอลมูคปุตฺตโต  เอกจฺจา  อิตฺถีเยว  เสยฺยา ฯ  โปสาติ  โปเสหิ ฯ  ชนาธิปาติ 
ชนาธิปราชาน (๓) อาลปติ ฯ สสฺสุเทวาติ สสฺสุสสฺสุรเทวตา ฯ ทิสมฺปตีติ  
ทิสาเชฏก ฯ ตาทิสา สุภริยาติ  ตาทิสาย สุภริยาย ฯ  
                                                ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม  สมธิคฺคยฺหาติ  สมธิคฺคณฺหิตฺวา  อาทิยิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
อปฺปมาโทติ  การาปกอปฺปมาโท ฯ  สโมธานนฺติ  สมอวธาน  อุปกฺเขป ฯ เอวเมว  
โขติ หตฺถิปท วิย หิ การาปกอปฺปมาโท  เสสปทชาตานิ วิย อวเสสา จตุภูมิกา  
กุสลธมฺมา เต  หตฺถิปเท  เสสปทานิ วิย อปฺปมาเท สโมธาน คจฺฉนฺติ อปฺปมาทสฺส    
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อนฺโต  ปริวตฺตนฺติ  ยถา  จ หตฺถิปท เสสปทาน อคฺค เสฏ มหนฺต  (๑) เอว  
อปฺปมาโท เสสธมฺมานนฺติ ทสฺเสติ ฯ มหคฺคตโลกุตฺตรธมฺมานมฺป  
เหส ปฏิลาภกฏเน โลกโิยป สมาโน อคฺโคว โหติ ฯ  อปฺปมาท  ปสสนฺตีติ   
เอตานิ  อายุอาทีนิ  ปตฺถยนฺเตน  อปฺปมาโทว กตฺตพฺโพติ อปฺปมาทเมว ปสสนฺติ ฯ  
ยสฺมา วา ปุ ฺกิริยาสุ ปณฺฑิตา อปฺปมาท ปสสนฺติ  ตสฺมา  อายุอาทีนิ   
ปตฺถยนฺเตน  อปฺปมาโทว  กาตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ อตฺถาภิสมยาติ อตฺถปฏิลาภา ฯ  
                                                สตฺตม ฯ   
        อฏเม ฯ โส  จ  โข  กลฺยาณมิตฺตสฺสาติ  โส  จาย ธมฺโม 
กลฺยาณมิตฺตสฺเสว สฺวากฺขาโต นาม โหติ  น ปาปมิตฺตสฺส ฯ กิ ฺจาป หิ ธมฺโม  
สพฺเพสมฺป สฺวากฺขาโตว  กลฺยาณมิตฺตสฺส ปน สุสสฺูสนฺตสฺส สทฺทหนฺตสฺส อตฺถ  
ปูเรติ เภสชฺช วิย วฬ ฺเชนฺตสฺส น อิตรสฺสาติ ฯ เตเนต วุตฺต ฯ ธมฺโมติ เจตฺถ  
เทสนาธมฺโม เวทิตพฺโพ ฯ  อุปฑฺฒมิทนฺติ  เถโร  กริ  รโห  คโต  จินฺเตสิ  อย  
สมณธมฺโม โอวาทเก อนุสาสเก กลฺยาณมิตฺเต สติ ปจฺจตฺตปุริสกาเร  ิตสฺส  
สมฺปชฺชติ  อิติ อุปฑฺฒ กลยฺาณมิตฺตโต โหติ  อุปฑฺฒ ปจฺจตฺตปุริสการโตติ ฯ  
อถสฺส เอตทโหสิ  อห  ปเทสาเณ   ิโต  นิปฺปเทส จินฺเตตุ    
# ๑ ม.  อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 213 

                เลมที่  10  โกสลสยุตฺตวณฺณนา  หนา  213 
 
น สกฺโกม ิ สตฺถาร ปุจฺฉิตฺวา นิกฺกงฺโข ภวิสฺสามีติ ฯ ตสฺมา สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห ฯ พฺรหฺมจริสฺสาติ อริยมคฺคสฺส ฯ  ยทิท   
กลฺยาณมิตฺตตาติ  ยา  เอสา  กลฺยาณมิตฺตตา นาม  สา  อุปฑฺฒ  ตโต   
อุปฑฺฒ  อาคจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  อิติ  เถเรน  อุปฑฺฒุปฑฺฒา สมฺมาทิฏ ิอาทโย  
กลฺยาณมิตฺตโต อาคจฺฉนฺติ  อุปฑฺฒุปฑฺฒา ปจฺจตฺตปุริสการโตติ  วุตฺต ฯ  
กิ ฺจาป เถรสฺส อย มโนรโถ  ยถา ปน พหูหิ สิลาถมฺเภ อุสฺสาปเต  เอตฺตก  
าน  อสุเกน  อุสฺสาปต  เอตฺตก  อสุเกนาติ วินิพฺโภโค นตฺถิ  ยถา จ  
มาตาปตโร นิสฺสาย อุปฺปนฺเน ปุตฺเต   เอตฺตก มาติโต นิพฺพตฺต  เอตฺตก  
ปติโตติ  วินิพฺโภโค นตฺถ ิ เอว อิธาป ฯ อวินิพฺโภคธมฺโม เหส  เอตฺตก  
สมฺมาทิฏ ิอาทีน กลฺยาณมิตฺตโต นิพฺพตฺต  เอตฺตก ปจฺจตฺตปุริสการโตติ น  
สกฺกา ลทฺธุ ฯ กลฺยาณมิตฺตตาย ปน อุปฑฺฒคุโณ ลพฺภตีติ  เถรสฺส อชฺฌาสเยน  
อุปฑฺฒ  นาม  ชาต  สกลคุโณ  ปฏิลพฺภตีติ  ภควโต  อชฺฌาสเยน  สกล 
นาม ชาต ฯ กลฺยาณมิตฺตตาติ เจต ปุพฺพภาคปฏิลาภ  นามาติ คหิต ฯ อตฺถโต  
กลฺยาณมิตฺต  นิสฺสาย  ลทธฺา  สีลสมาธิวิปสฺสนาวเสน  จตฺตาโร  ขนฺธา ฯ  
สงฺขารกฺขนฺโธติป วทนฺติเยว ฯ   
# ๑ ม.ย.ุ  ปุพฺพภาคปฏิลาภงฺค  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 214 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  214 
 
        มา  เหว  อานนฺทาติ  อานนฺท  มา  เอว  อภณิ  พหุสฺสุโต ตฺว 
เสขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต อฏ วเร คเหตฺวา ม อุปฏหสิ  จตูหิ อจฺฉริยพฺภูตธมฺเมหิ  
สมนฺนาคโต  ตาทิสสฺส  เอว  กเถตุ  น  วฏฏติ ฯ  สกลเมว  หิท อานนฺท  
พฺรหฺมจริย  ยทิท กลฺยาณมิตฺตตาติ อิท ภควา  จตฺตาโร มคฺคา จตฺตาริ ผลานิ  
ติสฺโส  วิชชฺา ฉ อภิ ฺา สพฺพ กลฺยาณมิตฺตมูลกเมว โหตีติ  สนฺธายาห ฯ  
อิทานิ  วจีเภเทเนว  การณ  ทสฺเสนฺโต  กลฺยาณมิตฺตสฺเสตนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
ปาฏิกงฺขนฺติ ปาฏิกงฺขิตพฺพ อิจฺฉิตพฺพ  อวสฺสภาวีติ อตฺโถ ฯ  อิธาติ อิมสฺมึ  
สาสเน ฯ สมฺมาทิฏ ึ ภาเวตีติอาทีสุ อฏนฺน อาทิปทานเยว ตาว  อย   
สงฺเขปวณฺณนา  สมฺมา  ทสฺสนลกฺขณา  สมฺมาทิฏ ิ ฯ  สมฺมา อภินิโรปนลกฺขโณ   
สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ สมฺมา ปริคฺคหลกฺขณา สมฺมาวาจาฯ สมฺมา สมุฏาปนลกฺขโณ   
สมฺมากมฺมนฺโต ฯ  สมฺมา โวทาปนลกฺขโณ สมฺมาอาชีโว ฯ สมฺมา 
ปคฺคหลกฺขโณ  สมฺมาวายาโม ฯ  สมฺมา  อุปฏานลกฺขณา  สมฺมาสติ ฯ  สมฺมา  
สมาธานลกฺขโณ สมฺมาสมาธิ ฯ เตสุ เอเกกสฺส ตีณิ กิจฺจานิ โหนฺติ ฯ เสยฺยถีท 
สมฺมาทิฏ ิ ตาว อ ฺเหิป อตฺตโน ปจฺจนีกกิเลเสหิ สทฺธึ มิจฺฉาทิฏ ึ ปชหติ 
นิโรธ อารมฺมณ กโรติ  สมฺปยุตฺตธมฺเม จ ปสฺสติ ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหวิธมนวเสน  
อสมฺโมหโต ฯ สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป ตเถว   
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มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีนิ จ ปชหนฺติ  นิโรธ ฺจ อารมฺมณ  กโรนฺติ ฯ วิเสสโต ปเนตฺถ  
สมฺมาทิฏ ิ สหชาตธมฺเม สมฺมา ทสฺเสติ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สหชาตธมฺเม   
อภินิโรเปติ  สมฺมาวาจา  สมฺมา  ปริคฺคณฺหติ  สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมา  
สมุฏาเปติ  สมฺมาอาชีโว สมฺมา โวทาเปติ  สมฺมาวายาโม  สมฺมา ปคฺคณฺหติ   
สมฺมาสติ สมฺมา อุปฏาเปติ  สมฺมาสมาธิ สมฺมา สมาทหติ ฯ 
        อปเจสา  สมฺมาทิฏ ิ  นาม  ปุพฺพภาเค นานาขณา นานารมฺมณา โหติ 
มคฺคกาเล  เอกกฺขณา เอการมฺมณา ฯ กิจฺจโต ปน  ทุกฺเข าณนฺติอาทีนิ 
จตฺตาริ  นามานิ ลภติ ฯ สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป ปุพฺพภาเค นานาขณา นานารมฺมณา 
โหนฺติ  มคฺคกาเล  เอกกฺขณา  เอการมฺมณา ฯ  เตสุ  สมฺมาสงฺกปฺโป กิจฺจโต 
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปติอาทีนิ  ตีณิ  นามานิ  ลภติ ฯ สมฺมาวาจาทโย ตโย วิรติโยป  
โหนฺติ  เจตนาทโยป   มคฺคกฺขเณ ปน วิรติโยว ฯ สมฺมาวายาโม สมฺมาสตีติ 
อิทมฺป  ทฺวย  กิจฺจโต  สมมฺปฺปธานสติปฏานวเสน  จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ 
สมฺมาสมาธิ ปน ปุพฺพภาเคป มคฺคกฺขเณป สมฺมาสมาธิเยว ฯ 
เอว ตาว  สมฺมาทิฏ ินฺติอาทินา นเยน วุตฺตาน อฏนฺน อาทิปทานเยว  
อตฺถวณฺณน  ตฺวา อิทานิ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตนฺติอาทีสุ เอว าตพฺพ ฯ   
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ภาเวตีติ  วฑฺเฒติ  อตฺตโน จิตฺตสนฺตาเน ปุนปฺปุน ชเนติ  อภินิพฺพตฺเตตีติ  
อตฺโถ ฯ วิเวกนิสฺสิตนฺติ วิเวก นิสฺสิต ฯ วิเวโกติ วิวิตฺตตา ฯ สจาย   
ตทงฺควิเวโก วิกฺขมฺภนสมุทฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิเวโกติ ป ฺจวิโธ ฯ เอวเมตสฺมึ  
ป ฺจวิเธ วิเวเก ฯ วิเวกนิสฺสิตนฺติ ตทงฺควิเวกนิสฺสิต สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต  
นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต ฺจ  สมฺมาทิฏ ึ ภาเวตีติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ตถาย  
อริยมคฺคภาวนานุยุตฺโต โยคี วิปสฺสนากฺขเณ กิจฺจโต ตทงฺควิเวกนิสฺสิต  อชฺฌาสยโต  
นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต  มคฺคกาเล ปน กจฺิจโต สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต  อารมฺมณโต  
นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต สมฺมาทิฏ ึ ภาเวติ ฯ เอส นโย วิราคนิสฺสิตาทีสุ ฯ วิเวกตฺถา  
เอว หิ วิราคาทโย ฯ  เกวล ฺเจตฺถ  โวสสฺคฺโค ทุวิโธ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค  จ  
ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค จาติ ฯ  ตตฺถ  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโคติ วิปสฺสนากฺขเณ  จ   
ตทงฺควเสน  มคฺคกฺขเณ  จ  สมุจฺเฉทวเสน กิเลสปฺปหาน ฯ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ   
วิปสฺสนากฺขเณ ตนฺนินฺนภาเวน  มคฺคกฺขเณ  ปน  อารมฺมณกรเณน  
นิพฺพานปกฺขนฺทน ฯ  ตทุภยมฺป  อิมสมฺึ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสเก  
อตฺถวณฺณนานเย วฏฏติ ฯ ตถา หิ อย สมฺมาทิฏ ิ ยถาวุตฺเตน  
ปกาเรน กิเลเส จ ปริจฺจชติ  นิพฺพาน ฺจ ปกฺขนฺทติ ฯ  โวสฺสคฺคปริณามินฺติ   
อิมินา ปน สกเลน วจเนน โวสฺสคฺคตฺถ ปริณามนฺต  ปริณต ฺจ  ปจฺจนฺต    
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ปริปกฺก ฺจาติ  อิท  วุตฺต  โหติ ฯ  อย  หิ อริยมคฺคภาวนานุยุตฺโต  ภิกฺขุ   
ยถา  สมฺมาทฏิ ิ  กิเลสปรจฺิจาคโวสฺสคฺคตฺถ  นิพฺพานปกฺขนฺทนโวสฺสคฺคตฺถ ฺจ   
ปริปจฺจติ  ยถา  จ ปริปกกฺา โหติ  ตถา น ภาเวตีติ ฯ เอส นโย เสสมคฺคงฺเคสุ ฯ   
อาคมฺมาติ อารพฺภ สนฺธาย ปฏิจฺจ ฯ ชาติธมฺมาติ ชาติสภาวา ชาติปกติกา ฯ 
ตสฺมาติ ยสฺมา สกโล อริยมคฺโคป กลฺยาณมิตฺต นิสฺสาย ลพฺภติ  ตสฺมา ฯ หนฺทาติ  
วจสายตฺเถ    นิปาโต ฯ  อปฺปมาท  ปสสนฺตีติ  อปฺปมาท วณฺณยนฺติ  ตสฺมา  
อปฺปมาโท กาตพฺโพ ฯ อตฺถาภิสมยาติ อตฺถปฏลิาภา ฯ  
                                                อฏม ฯ 
        นวเม  ทิวาทิวสฺสาติ  ทิวสสฺส  ทิวา  มชฺฌนติฺกสมเยติ อตฺโถ ฯ 
สาปเตยฺยนฺติ  ธน ฯ  โก  ปน  วาโท  รปูยสฺสาติ   
สุวณฺณรชตตมฺพโลหกาฬโลหผาลกจฺฉกาทิเภทสฺส ฆนกตสฺส  เจว  
ปริโภคภาชนาทิเภทสฺส จ รูปยภณฺฑสฺส  โก ปน  วาโท  เอตฺตก นามาติ กา  
ปริจฺเฉทกถาติ อตฺโถ ฯ กาณาชกนฺติ สโกณฺฑภตฺต ฯ  พิลงฺคทุติยนฺติ  
ก ฺชิกทุติย ฯ สาณนฺติ สาณวากมย ฯติปกฺขวสนนฺติ  ตีณิ ขณฺฑานิ  
ทฺวีสุ าเนสุ สิพฺพิตฺวา กตนิวาสน ฯ  อสปฺปุริโสติ ลามกปุริโส ฯ  
อุทฺธคฺคิกนฺติอาทีสุ อุปรูปริภูมีสุ ผลทานวเสน อุทฺธ อคฺคมสฺสาติ  
อุทฺธคฺคิกา ฯ สคฺคสฺส หิตา ตตฺรุปปตฺติชนนโตติ โสวคฺคิกา ฯ  
นิพฺพตฺตนิพฺพฏาเน   
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สุโข วิปาโก อสฺสาติ สุขวิปากา ฯ สุฏ ุ อคฺคาน ทิพฺพวณฺณาทีน วิเสสาน  
นิพฺพตฺตนโต สคฺคสวตฺตนิกา ฯ เอวรูป ทกฺขิณทาน น ปติฏเปตีติ ฯ   
สาโตทกาติ มธุโรทกา ฯ เสตกาติ  วีจีน ภินฺนฏาเน อุทกสฺส เสตตาย 
เสตกา ฯ  สปุติตฺถาติ สุนฺทรติตฺถา ฯ ต ฺชโนติ เยน อุทเกน สา  สาโตทกา  ต 
อุทก ชโน ภาชนานิ ปูเรตฺวา เนว หเรยฺย ฯ น ยถาปจฺจย วา กเรยฺยาติ ย ย 
อุทเกน อุทกกิจฺจ กาตพฺพ  ต ต น กเรยฺย ฯ ตทเปยฺยมานนฺติ ต อเปยฺยมาน ฯ  
กิจฺจกโร จ โหตีติ อตฺตโน กมฺมนฺตกจฺิจกโร  เจว กุสลกิจฺจกโร จ  ภุ ฺชติ  
จ  กมฺมนฺเต จ ปโยเชติ  ทาน ฺจ เทตีติ อตฺโถ ฯ  
                                                นวม ฯ  
        ทสเม ฯ ปณฺฑปาเตน  ปฏิปาเทสีติ  ปณฺฑปาเตน  สทฺธึ สโยเชสิ  
ปณฺฑปาต  อทาสีติ  อตฺโถ ฯ  ปกฺกามีติ เกนจิเทว ราชูปฏานาทิกิจฺเจน คโต ฯ  
ปจฺฉา  วิปฺปฏิสารี อโหสติี โส กริ อ ฺเสุป ทิวเสสุ ต ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  
ปสฺสติ  ทาตุมฺปนสฺส จิตฺต น อุปฺปชชฺติ ฯ ตสฺมึ ปน ทิวเส อย ปทุมวติเทวิยา  
ตติยปุตฺโต  ตครสิขี  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  คนฺธมาทนปพฺพเต  ผลสมาปตฺติสุเขน  
วีตินาเมตฺวา  ปุพฺพณฺหสมเย  วุฏาย  อโนตตฺตทเห มุข โธวิตฺวา มโนสิลาตเล  
นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา    
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ปตฺตจีวรมาทาย อภิ ฺาปาทก จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา อิทฺธิยา เวหาส  
อพฺภุคฺคนฺตฺวา นครทฺวาเร โอรุยฺห จีวร ปารุปตฺวา ปตฺตมาทาย นครวาสีน  
นครทฺวาเรสุ  สหสฺสภณฺฑิก เปนฺโต วิย ปาสาทิเกหิ อภิกฺกนฺตาทีหิ   
อนุปุพฺเพน  เสฏ ิโน ฆรทฺวาร สมฺปตฺโต ฯ ตทิวส ฺจ เสฏ ี ปาโตว   
อุฏาย  ปณีตโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  ฆรทฺวารโกฏเก อาสน ป ฺาเปตฺวา  
ทนฺตนฺตรานิ  โสเธนฺโต  นิสินฺโน โหติ ฯ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺธ ทสิฺวา ตทิวส  
ปาโต ภุตฺวา นิสินฺนตฺตา ทานจิตฺต อุปฺปาเทตฺวา ภริย ปกฺโกสาเปตฺวา  อิมสฺส  
สมณสฺส ปณฺฑปาต เทหีติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        เสฏ ิภริยา จินฺเตสิ  มยา เอตฺตเกน กาเลน อิมสฺส  เทถาติ วจน น 
สุตปุพฺพ  ทาเปนฺโตป  จ  อชฺช  น  ยสสฺ วา ตสฺส วา ทาเปติ  วีตราคโทสโมหสฺส 
วนฺตกิเลสสฺส  โอหิตภารสฺส  ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส  ทาเปติ  ย  วา  ต  
วา  อทตฺวา  ปณีต  ปณฺฑปาต  ทสฺสามีติ  ฆรา  นกิฺขมฺม ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  
ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา ปตฺต อาทาย อนฺโตนิเวสเน ป ฺตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา  
สุปริสุทฺเธหิ  สาลิตณฺฑุเลหิ  ภตฺต  สมปฺาเทตฺวา  ตทนุรูป ขาทนียพฺย ฺชน  
สูเปยฺย ฺจ สลฺลกฺเขตฺวา  พหิ คนฺเธหิ อลงฺกริตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส หตฺเถสุ  
ปติฏเปตฺวา  วนฺทิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ    
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อ ฺเสมฺป  ปจฺเจกพุทฺธาน  สงฺคห กรสิฺสามีติ อปริภุ ฺขิตฺวาว อนุโมทน  
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ โสป โข เสฏ ี พาหิรโต  อาคจฺฉนฺโต ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา   
มย  ตุมฺหาก ปณฺฑปาต เทถาติ วตฺวา ปกฺกนฺตา  อปจ  โข  ลทฺโธติ ฯ อาม  
เสฏ ิ ลทฺโธติ ฯ  ปสฺสามติี คีว อุกฺขิปตฺวา โอโลเกสิ ฯ อถสฺส ปณฺฑปาตคนฺโธ  
อุฏหิตฺวา นาสปุฏ ปหริ ฯ โส จิตฺต สยเมตุ อสกฺโกนฺโต ปจฺฉา วิปฺปฏิสารี  
อโหสีติ ฯ วรเมตนฺติอาทิ  วิปฺปฏิสารสฺส  อุปฺปนนฺาการสฺส  ทสฺสน ฯ  ภาตุ  จ  
ปน เอกปุตฺตก  สาปเตยฺยสฺส การณา ชีวิตา โวโรเปสีติ ตทา กิรสฺส อวิภตฺเตเยว  
กุฏมฺเพ  มาตาปตโร  จ เชฏภาตา จ กาลมกสุ ฯ โส ภาตุชายาย สทฺธึเยว  
สวาส กปฺเปสิ ฯ ภาตุ ปนสฺส เอโก ปุตฺโต โหติ  ต วีถยิา กีฬนฺต มนุสฺสา  
วทนฺติ  อย ทาโส อย ทาสี อิท ยาน อิท ธน ตว สนฺตกนฺติ ฯ โส เตส  
กถ คเหตฺวา  อยนฺทานิ  มยฺหนฺติอาทีนิ  กเถติ ฯ อถสฺส  จูฬปตา  จินฺเตสิ   
อย  ทารโก อิทาเนว เอว กเถติ  มหลลฺกกาเล กุฏมพฺ มชฺเฌ ฉินทฺาเปยฺย  
อิทาเนวสฺส กตฺตพฺพ กริสฺสามีติ เอกทิวส  วาสึ  อาทาย  เอหิ ปุตฺต  
อร ฺ คจฺฉามาติ ต อร ฺ เนตฺวา  วิรวนฺต  วิรวนตฺ มาเรตฺวา อาวาเฏ  
ปกฺขิปตฺวา ปสุนา ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ อิท  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ สตฺตกฺขตฺตุนฺติ   
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สตฺต วาเร ฯ ปุพฺพปจฺฉิมเจตนาวเสน เจตฺถ อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
เอกปณฺฑปาตทานสฺมึ  หิ เอกาว เจตนา เทฺว ปฏิสนฺธิโย  น เทติ   
ปุพฺพปจฺฉิมเจตนาหิ ปเนส สตฺตกฺขตฺตุ สคฺเค  สตฺตกฺขตฺตุ เสฏ ิกุเล  
นิพฺพตฺโต ฯ ปุราณนติฺ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทินฺนปณฺฑปาตเจตนากมฺม ฯ 
ปริคฺคหนฺติ  ปริคฺคหิตวตฺถุ ฯ  อนุชีวิโนติ  เอก  มหากุล  นิสฺสาย  
ปณฺณาสมฺป สฏ ีป กุลาน ิชีวนฺติ  เต มนุสฺเส สนฺธาเยต วุตฺต ฯ สพฺพนฺนาทาย  
คนฺตพฺพนฺติ  สพฺพเมต  น อาทิยิตฺวา คนฺตพฺพ ฯ สพฺพ นิกฺเขปคามินนฺติ   
สพฺพเมต นิกฺเขปสภาว  ปริจฺจชิตพฺพสภาวเมวาติ อตฺโถ ฯ  
                        ทสม ฯ  ทติุโย วคฺโค ฯ   
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม ฯ  นีจกุเล ปจฺฉา ชาติอาทิเกน  ตเมน  ยุตฺโตติ ตโม ฯ  
กายทุจฺจริตาทีหิ ปุน นิรยตมูปคมนโต ตมปรายโน ฯ อิติ อุภเยนป  
ขนฺธตโมว  กถิโต  โหติ ฯ อฑฺฒกุเล ปจฺฉา ชาติอาทิเกน  โชตินา ยุตฺตโต 
โชติ  อาโลกภูโตติ  วุตฺต โหติ ฯ กายสุจริตาทีหิ ปุน สคฺคูปปตฺติโชติภาวูปคมนโต  
โชติปรายโน ฯ อิมินา นเยน อิตเรป เทฺว เวทิตพฺพา  เวนกุเลติ วิลีวการกุเล ฯ  
เนสาทกุเลติ มิคลุทฺธกาทีน กุเล ฯ รถการกุเลติ  จมฺมการกุเล ฯ  ปุกฺกุสกุเลติ   
ปุปฺผฉฑฺฑกกุเล ฯ กสิรวุตฺติเกติ ทุกฺขวุตฺติเก ฯ ทุพฺพณฺโณติ  ปสุปสาจโก  
วิย  ฌามขาณุวณฺโณ ฯ  ทุทฺทสฺสิโกติ วิชาตมาตุยาป  อมนาป-  
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ทสฺสโน ฯ  โอโกฏิมโกติ  ลกุณฺฑโก ฯ   กาโณติ  เอกกฺขิกาโณ  วา   
อุภยกฺขิกาโณ วา ฯ กุณีติ เอกหตฺถกุณิ วา อุภยหตฺถกุณิ วา ฯ ข ฺโชติ   
เอกปาทข ฺโช  วา  อุภยปาทข ฺโช  วา ฯ  ปกฺขหโตติ  หตปกฺโข  ปสปฺป ฯ   
ปทีเปยยฺสฺสาติ  เตลกปลลฺกาทิโน  ปทปีอุปกรณสฺส ฯ  เอว  โข  มหาราชาติ   
เอตฺถ  เอโก  ปุคฺคโล  พหิทฺธา  อาโลก อทิสฺวา มาตุ กุจฺฉิสฺมึเยว กาล กตฺวา  
อปาเยสุ นิพฺพตฺโต  สกลมฺป กปฺป สสรติ  โสป ตโมตมปรายโนว ฯ โส ปน  
กุหกปุคฺคโล ภเวยฺย ฯ กุหกสฺส หิ เอวรปูา นิปฺผตฺติ  โหตีติ วุตฺต ฯ  
        เอตฺถ  จ  นีจกุเล  ปจฺฉาชาโต  โหติ จณฺฑาลกุเล วาติ อาทีหิ  
อาคมนวิปตฺติ  เจว  ปุพฺพุปฺปนฺนปจฺจยวิปตฺติ  จ  ทสฺสิตา ฯ  ทฬทิฺเทติอาทีหิ  
ปวตฺตปจฺจยวิปตฺติ ฯ กสิรวุตฺติเกติอาทีหิ อาชีวุปายวิปตฺติ ฯ ทุพฺพณฺโณติอาทีหิ  
อตฺตภาววิปตฺติ ฯ  พหฺวาพาโธติอาทีหิ  ทุกฺขการณสมาโยโค ฯ  น  ลาภีติอาทีหิ  
สุขการณวิปตฺติ เจว อุปโภควิปตฺติ จ ฯ กาเยน ทุจฺจริตนฺติอาทีหิ ตมปารยนภาวสฺส  
การณสมาโยโค ฯ  กายสฺส  เภทาติอาทีหิ  สมฺปรายิกตมูปคโม ฯ  สุกฺกปกฺโข  
วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺโพ ฯ  อกฺโกสตีติ  ทสหิ อกฺโกสวตฺถหูิ อกฺโกสติ ฯ  
ปริภาสตีติ  กสฺมาติฏถ  กึ  ตุเมฺหหิ  อมฺหาก  กสกิมฺมาทีนิ กตานีติอาทีหิ  
ปริภววจเนหิ ปริภาสติ  โรเสติ ฆฏฏโก ฯ   
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อพฺยคฺคมนโสติ เอกคฺคจิตฺโต ฯ  
                                                ปม ฯ 
        ทุติเย  ฯ ชิณฺณาติ  ชราชิณฺณา ฯ  วุฑฺฒาติ วโยวุฑฺฒา ฯ มหลฺลิกาติ  
ชาติมหลฺลิกา ฯ  อทฺธคตาติ  อทฺธ  ทฆีกาล   อติกฺกนฺตา ฯ วโยอนุปฺปตฺตาติ  
ปจฺฉิมวย  สมฺปตฺตา ฯ  ปยา  มนาปาติ  ร ฺโ  กิร  มาตริ มตาย อยฺยิกาน  
มาติฏาเน   ตฺวา ปฏชคฺคิ  เตนสฺส อยฺยิกาย พลวเปม อุปฺปชฺช ิฯ ตสฺมา  
เอวมาห ฯ หตฺถิรตเนนาติ สตสหสฺสคฺฆนิโก  หตฺถ ีสตสหสฺสคฺฆนิเกน  
อลงฺกาเรน  อลงฺกโต หตฺถิรตน นาม ฯ อสฺสรตเนป เอเสว นโย ฯ คามวโรป  
สตสหสฺสุฏานคาโมว ฯ สพฺพานิ  ตานิ  เภทนธมฺมานีติ  เตสุ  หิ  กิ ฺจิ   
กยิรมานเมว  ภิชฺชติ  กิ ฺจิ กตวโยสิต  จกฺกโต อนปนีตเมว  กิ ฺจิ   
อปเนตฺวา ภูมิย ปตมตฺต  กิ ฺจิ  ตโต ปร  เอวเมว สตฺเตสุป โกจิ   
ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา มรติ  โกจิ มุฬฺหคพฺภาย  มาตริ  มาตุ  กุจฺฉิโต   
อนิกฺขนฺโตว  โกจิ นิกฺขนฺตมตฺโต  โกจิ ตโต ปรนฺติ ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ  
                                                ทุติย ฯ  
        ตติเย สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
                                                ตติย  ฯ 
        จตุตฺถสฺส  อตฺถุปฺปตฺติโก  นกิฺเขโป ฯ  ภควโต  กริ    
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ปมโพธิย  มหาลาภสกฺกาโร อุทปาทิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ ฯ ติตฺถยิา  ห  
ตลาภสกฺการา หุตฺวา กุเลสุ  เอว กเถนฺตา วิจรนฺติ  สมโณ โคตโม   
เอวมาห  มยฺหเมว ทาน ทาตพฺพ  น  อ ฺเส  ทาน  ทาตพฺพ ฯ   
มยฺหเมว สาวกาน ทาน ทาตพฺพ  น อ ฺเส  สาวกาน ทาน ทาตพฺพ ฯ  
มยฺหเมว ทินฺน มหปฺผล  น อ ฺเส ทินฺน มหปฺผล ฯ  มยฺหเมว   
สาวกาน ทินฺน มหปฺผล  น อ ฺเส สาวกาน ทินฺน มหปฺผลนฺติ 
ยุตฺต  นุโข สยมฺป ภิกฺขาจารนิสฺสิเตน ปเรส ภิกฺขาจารนิสฺสิตาน จตุนฺน  
ปจฺจยาน อนฺตราย กาตุ  อยุตฺต กโรติ อนนุจฺฉวิกนฺติ ฯ สา กถา ปตฺถรมานา  
ราชกุล สมฺปตฺตา ฯ ราชา สุตฺวา จินฺเตสิ  อฏานเมต ย ตถาคโต ปเรส ลาภนฺตราย  
กเรยฺย  เอเต ตถาคตสฺส อลาภาย อยสาย ปริสกฺกนฺติ ฯ สจาห อิเธว ตฺวา  
 มา เอว อวจุตฺถ  น สตฺถา เอว กเถตีติ วเทยฺย  เอสา  กถา นิชฺฌคฺคึ  
น คจฺเฉยฺย  อิมสฺส มหาชนสฺส สนฺนิปติตกาเลเยว น นิชฺฌาเปสฺสามีติ  
เอก  ฉณทิวส อาคเมนฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ   
        อปเรน  สมเยน  มหาฉเณ  สมฺปตฺเต  อย  อิมสฺส กาโลติ นคเร  
เภรึ  จราเปสิ  สทฺธา วา อสฺสทฺธา วา สมฺมาทิฏ ิกา วา มิจฺฉาทิฏ ิกา  
วา  เคหรกฺขเก  ทารเก วา    
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มาตุคาเม วา เปตฺวา อวเสสา เย วิหาร นาคจฺฉนฺติ  ป ฺาสทณฺโฑติ ฯ   
สยมฺป  ปาโตว  นฺหาตฺวา  กตปาตราโส สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต  มหตา   
พลกาเยน  สทฺธึ  วิหาร  อคมาสิ ฯ คจฺฉนฺโต จ  จินฺเตสิ  ภควา ตุเมฺหหิ  กิร  
มยฺหเมว ทาน ทาตพฺพ ฯเปฯ น อ ฺเส สาวกาน ทินฺน มหปฺผลนฺติ เอว  
ปุจฺฉิตุ อยุตฺต  ป ฺหเมว ปุจฺฉิสฺสามิ  ป ฺห กเถนฺโต  จ  เม ภควา  
อวสาเนติตฺถิยาน วาท ภชฺชิสฺสตีติ ฯ (๑) โส ป ฺห ปุจฺฉนฺโต  กตฺถ  
นุโข ภนฺเต ทาน ทาตพฺพนฺติ อาห ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ ปุคฺคเล  
จิตฺต ปสีทติ  ตสฺมึ ทาตพฺพ  ตสฺส วา ทาตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ 
เอว  วุตฺเต ราชา เยหิ มนุสเฺสหิติตฺถิยาน วจน อาโรจิต  เตป  
โอโลเกสิ ฯ  เต ร ฺา โอโลกิตมตฺตาว มงฺกุภูตา อโธมุขา ปาทงฺคุฏเกน ภูมึ  
ขนมานา  อฏส ุฯ ราชา  เอกปเทเนว ภนฺเต หตาติตฺถิยาติ มหาชน สาเวนฺโต  
มหาสทฺเทน  อภาสิ ฯ  เอว  วจน  (๒)  ภาสิตฺวา  ภควา  จิตฺต  นาม  
นิคณฺาเจลกปริพฺพาชกาทีสุ ยตฺถ กตฺถจิ ปสีทติ  กตฺถ ปน ทินฺน มหปฺผลนฺติ  
ปุจฺฉิ ฯ อ ฺ โข เอตนฺติ  มหาราช อ ฺ ตยา ปม ปุจฺฉิต  อ ฺ ปจฺฉา 
สลฺลกฺเขหิ เอต  ป ฺหกถนมฺป  มยฺห ภาโรติ วตฺวา สีลวโต โขติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  อิธ  ตฺยสฺสาติ อิธ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 226 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  226 
 
เต อสฺส ฯ สมุปพฺยูโฬฺหติ ราสิภูโต ฯ อสิกฺขิโตติ ธนุสิปฺเป อสิกฺขิโต ฯ  
อกตหตฺโถติ มุฏ ิพนฺธาทิวเสน อสมฺปาทิตหตฺโถ ฯ อกตโยคฺโคติ  
ติณปุ ฺชมตฺติกาปุ ฺชาทีสุ  อกตปริจโย ฯ  อกตุปาสโนติ  ราชราชมหามตฺตาน  
อทสฺสิตสรกฺเขโป ฯ ฉมฺภีติ ปเวธิตกาโย ฯ   
        กามฉนฺโท  ปหโีนติอาทีสุ  อรหตฺตมคฺเคน  กามจฺฉนฺโท  ปหีโน โหติ ฯ 
อนาคามิมคฺเคน พฺยาปาโท  อรหตฺตมคฺเคเนว ถีนมิทฺธ  ตถา อุทธฺจฺจ ทุติเยน 
ตติเยเนว กุกฺกุจฺจ  ปมมคฺเคน วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ ฯ อเสกฺเขน สีลกฺขนฺเธนาติ  
อเสกฺขสฺส  สีลกฺขนฺโธ อเสกฺโข สีลกขฺนฺโธ นาม ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ เอตฺถ 
จ  ปุริเมหิ  จตูหิ  ปเทหิ  โลกิยโลกุตฺตรา สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติโย กถิตา ฯ  
วิมุตฺติาณทสฺสน ปจฺจเวกฺขณาณ โหติ  ต โลกิยเมว ฯ อิสฺสตฺถนฺติ  
อุสุสิปฺป ฯ พลวิริยนฺติ เอตฺถ พล นาม วาโยธาตุ  วิริย กายิกเจตสิกวิริยเมว ฯ  
ภเรติ ภเรยฺย ฯ นาสูร ชาติปจฺจยาติ  อย ชาติสมฺปนฺโนติ  เอว ชาติการณา อสูร น  
ภเรยฺย ฯ ขนติฺโสรจฺจนฺติ  เอตฺถ  ขนฺตีติ  อธิวาสนขนฺติ  โสรจฺจนฺติ อรหตฺต ฯ  
ธมฺมาติ เอเต เทฺว ธมฺมา ฯ อสฺสเมติ อาวสเถ ฯ วิวเนติ อร ฺฏาเน  นิรุทเก 
อร ฺเ จตุรสฺสโปกฺขรณิอาทีนิ การเยติ อตฺโถ ฯ ทคฺุเคติ วิสมฏาเน ฯ  
สงฺกมนานีติ ปณฺณาสหตฺถสฏ ิหตฺถานิ   
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สโมกิณฺณปริสุทธวาลุกานิ สงฺกมนานิ กเรยฺย ฯ  อิทานิ  เอเตสุ   
อร ฺเสนาสเนสุ  วสนฺตาน  ภิกฺขูน  ภิกฺขาจารวตฺต  
อาจิกฺขนฺโต  อนฺนปานนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เสนาสนานีติ  ม ฺจปาทีนิ ฯ  
วิปฺปสนฺเนนาติ  ขีณาสวสฺส  เทนฺโตป  สกงฺเขน  กิเลสมลิเนน จิตฺเตน อทตฺวา  
วิปฺปสนฺเนเนว  ทเทยฺย ฯ ถนยนฺติ คชฺเชนฺโต ฯ สตกฺกุถูติ  สตสิขโร   
อเนกกูโฏต  อตฺโถ ฯ อภิสงฺขจฺจาติ อภิสงฺขริตฺวา สโมธาเนตฺวา ราสึ กตฺวา ฯ  
อนุโมทมาโนติ  ตุฏมานโส  หุตฺวา ฯ  ปกิเรตีติ  ทานคฺเค  วิจรติ  
ปกิรนฺโต  วิย  วา ทาน เทติ ฯ ปุ ฺธาราติ อเนกทานเจตนามยา ปุ ฺธารา ฯ  
ทาตาร  อภิวสฺสตีติ  ยถา  อากาเส สมุฏ ิตเมฆโต นิกฺขนฺตา อุทกธารา ปวึ  
สิเนหยนฺติ  กลินฺนยนฺติ อภิวสฺสนฺติ   เอวเมว อยมฺป ทายกสฺส อพฺภนฺตเร  
อุปฺปนฺนา  ปุ ฺธารา ตเมว ทาตาร อนฺโต สิเนเหติ ปูเรติ อภิสนฺเทติ ฯ เตน  
วุตฺต  ทาตาร อภิวสฺสตีติ ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ    
        ป ฺจเม ฯ มุทฺธาวสิตฺตานนฺติ ขตฺติยาภิเสเกน มุทฺธนิ อวสิตฺตาน  
กตาภิเสกาน ฯ กามเคธปริยุฏ ิตานนฺติ กาเมสุ เคเธน ปริยฏุ ิตาน อภิภูตาน ฯ  
ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺตานนฺติ  ชนปเท  ถิรภาวปฺปตฺตาน ฯ ราชกรณียานีติ  
ราชกมฺมานิ ราชูหิ กตฺตพฺพ-  
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กิจฺจานิ ฯ เตสฺวาหนฺติ เตสุ อห ฯ อุสสฺุกฺก อาปนฺโนติ พฺยาปาร  
อาปนฺโน ฯ  เอส  กิร  ราชา  ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ  ภควโต อุปฏาน คจฺฉติ 
อนฺตรคมนานิ  พหูนิป  โหนฺติ ฯ  ตสฺส  นิพทฺธ  คจฺฉโต พลกาโย มหาป โหติ  
อปฺโปป ฯ อเถกทิวส ป ฺจสตา โจรา จินฺตยึสุ  อย ราชา อเวลาย อปฺเปน 
พเลน  สมณสฺส โคตมสฺส อุปฏาน คจฺฉติ  อนฺตรามคฺเคน  คเหตฺวา รชฺช 
คณฺหิสฺสามาติ ฯ  เต  อนฺธวเน นิลียึสุ ฯ ราชาโน จ นาม มหาปุ ฺา โหนฺติ ฯ  
อถ  เตสเยว อพฺภนฺตรโต เอโก ปุริโส นิกฺขมิตฺวา ร ฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา 
มหนฺต  พลกาย อาทาย อนฺธวน ปริวาเรตฺวา เต สพฺเพ คเหตฺวา อนฺธวนโต  
ยาว  นครทฺวารา  มคฺคสฺส  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  ยถา  อ ฺม ฺ จกฺขุนา จกฺขุ  
อุปนิพนฺธิตฺวา  โอโลเกนฺติ  เอว  อาสนฺนานิ  สูลานิ โรเปตฺวา  สูเลสุ  
อุตฺตาเสสิ ฯ อิท สนฺธาย เอวมาห ฯ   
        อถ  สตฺถา  จินฺเตสิ  สจาห  วกฺขามิ  มหาราช  มาทิเส  นาม 
สมฺมาสมฺพุทฺเธ ธูรวิหาเร วสนฺเต ตยา เอวรูป ทารุณ กมฺม กต  อยุตฺต เต  
กตนฺติ  อถาย ราชา มงฺกุ หตฺุวา สงฺขมฺภิตุ  น สกกฺุเณยฺย  ปริยาเยน ธมฺม  
กเถนฺตสฺเสว เม สลฺลกฺเขสฺสตีติ ธมฺมเทสน อารภนฺโต ต กึ ม ฺสีติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ สทฺธายิโกติ สทฺธาตพฺโพ  ยสฺส ตฺว วจน   
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สทฺทหสีติ อตฺโถ ฯ ปจฺจยิโกติ  ตสฺเสว  เววจน  ยสสฺ วจน ปฏิยายสีติ อตฺโถ ฯ  
อพฺภสมนฺติ อากาสสม ฯ นิปฺโปเถนฺโต  อาคจฺฉตีติ  ปวีตลโต  ยาว   
อกนิฏพฺรหฺมโลกา  สพฺพสตฺเต สณหกรณียติลจุณฺณ วิย กโรนฺโต ปสนฺโต  
อาคจฺฉติ ฯ อ ฺตฺร  ธมฺมจริยายาติ  เปตฺวา  ธมฺมจริย  อ ฺ  กตฺตพฺพ นตฺถิ 
ทสกุสลกมฺมปถสงฺขาตา  ธมฺมจริยาว  กตฺตพฺพา  ภนฺเตติ ฯ  สมจริยาทีนิ  ตสฺเสว  
เววจนานิ ฯ  อาโรเจมีติ  อาจิกฺขามิ ฯ  ปฏิเวทยามีติ  ชานาเปมิ ฯ  อธิวตฺตตีติ  
อชฺโฌตฺถรติ ฯ  หตฺถิยุทฺธานีติ  นาฬาคิริสทิเส  เหมกปฺปเน  นาเค  อารุยฺห  
ยุชฺฌิตพฺพยุตฺตานิ  คตีติ นิปฺผตฺติ ฯ วิสโยติ โอกาโส  สมตฺถภาโว วา ฯ น หิ  
สกฺกา  เตหิ  ชรามรณ  ปฏิพาหิตุ ฯ  มนฺติโน  มหามตฺตาติ  มนฺตสมฺปนฺนา  
มโหสถวิธุรปณฺฑิตสทิสมหามจฺจา ฯ ภูมิคตนฺติ มหาโลหกุมฺภิโย ปูเรตฺวา  
ภูมิย ปต ฯ เวหาสฏนฺติ จมฺมปสิพฺพเก ปูเรตฺวา ตุลาสงฺฆาฏาทีสุ ลคฺเคตฺวา   
เจว นิยุหาทีสุ  จ  ปูเรตฺวา  ปต ฯ อุปลาเปตุนฺติ อ ฺม ฺ ภินฺทิตุ ฯ ยถา  
เทฺว ชนา เอเกน  มคฺเคน น คจฺฉนฺติ  เอว กาตุ ฯ  นภ อาหจฺจาติ อากาส  
ปูเรตฺวา ฯ เอว ชรา จ มจฺจุ จาติ อิธ เทฺวเยว  ปพฺพตา คหิตา  ราโชวาเท   
ปน  ชรา อาค ฺฉิ  (๑) สพฺพ โยพฺพน วิลุมฺปมานาปติ  เอว   
# ๑ ม. ยุ.  อาคจฺฉติ  ฯ   
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ชรา  มรณ  พฺยาธิ วิปตฺตีติ จตฺตาโรเปเต อาคตาว ฯ ตสฺมาติ  ยสฺมา   
หตฺถิยุทฺธาทีหิ  ชรามรณ  ชินิตุ น สกกฺา  ตสฺมา ฯ สทฺธ นิเวสเยติ  
สทฺธ นิเวเสยฺย ปติฏาเปยฺยาติ ฯ  
                        ป ฺจม ฯ  ตติโย ภาโค ฯ   
                อิติ โกสลสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                                มารสยุตฺตวณฺณนา   
        ปมวคฺคสฺส ปเม ฯ อุรุเวลาย  วิหรตีติ ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุตาโณ  
อุรุเวลคาม อุปนิสฺสาย วิหรติ ฯ ปมาภิสมฺพุทฺโธติ อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ปม  
อนฺโตสตฺตสตฺตาหสฺมึเยว ฯ (๑) ทกฺุกรการิกายาติ ฉพฺพสฺสานิ กตาย ทุกฺกรกริิยาย ฯ  
มาโร  ปาปมาติ  อตฺตโน  วิสย อติกฺกมิตุ ปฏิปนฺเน สตฺเต มาเรตีติ มาโร ฯ  
ปาเป  นิโยเชติ  สย  วา  ปาเป  นิยุตฺโตติ ปาปมา ฯ อ ฺานิปสฺส กโณฺห  
อธิปติ  วสวตฺตี อนฺตโก นมุจิ ปมตฺตพนฺธูติอาทีนิป พหูนิ นามานิ  อิธ ปน  
นามทฺวยเมว คหิต ฯ อุปสงฺกมีติ  อย สมโณ โคตโม  มุตฺโตสฺมติี  ป ฺเปติ  (๒)  
อมุตฺตภาวมสฺส กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ  ตโปกมฺมา  อปกฺกมฺมาติ   
ตโปกมฺมโต  อปกฺกมิตฺวา ฯ  อปรทฺโธติ  ทูเร  ตฺว  สุทฺธิมคฺคาติ  วทติ ฯ  อปร   
ตปนฺติ  อปรภาวตฺถาย  (๓)   
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กต ลูขตป  อตฺตกิลมถานุโยโค ฯ  สพฺพ  นตฺถาวห  โหตีติ  สพฺพตป  มยฺห   
อตฺถาวห น  ภวิสฺสตีติ (๑) ตฺวา ฯ ผิยาริตฺตว ธมฺมนีติ อร ฺเ ถเล ผิยาริตฺต  
วิย ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา หิ  อร ฺเ ถเล นาว เปตฺวา ภณฺฑสฺส ปูเรตฺวา 
มหาชเน อภิรุเฬฺห  ผิยารตฺิต คเหตฺวา อากฑฺเฒยฺยุ เจว อุปฺปเลยฺยุ จ  โส  
มหาชนสฺส  วายาโม  เอกงฺคุลทฺวงฺคุลมตฺตป นาวาย คมน อสาเธนฺโต นิรตฺถโก  
ภเวยฺย  น  อตฺถาวโห  เอวเมว อห  สพฺพ อปร ตป อนตฺถาวห โหตีติ 
ตฺวา วิสฺสชฺเชสินฺติ ฯ  อิทานิ ต อปร ตป ปหาย เยน มคฺเคน พุทฺโธ ชาโต  
ต ทสฺเสนฺโต  สลีนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ สีลนฺติ วจเนน สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวา  
คหิตา  สมาธินา สมฺมาวายามสติสมาธโย  ป ฺาย  สมฺมาทิฏ ิสงฺกปฺปา ฯ   
มคฺค โพธาย ภาวยนฺติ อิม อฏงฺคิก อริยมคฺค โพธตฺถาย ภาเวนฺโต ฯ  
เอตฺถ จ โพธายาติ มคฺคตฺถาย ฯ  ยถา หิ  ยาคุตฺถาย ยาคุเมว ปจนฺติ   
ปูวตฺถาย ปูวเมว ปจนฺติ  น อ ฺ กิ ฺจิ  กโรนฺติ  เอว มคฺคเมว มคฺคตฺถาย  
ภาเวติ ฯ เตนาห  มคฺค โพธาย ภาวยนฺติ ฯ  ปรม สุทธฺินฺติ อรหตฺต ฯ  
นีหโตติ ตฺว มยา นีหโต ปราชิโต ฯ  
                                                ปม ฯ  
# ๑  ม.ยุ.  น ภวตีติ  ฯ  ๒  ม. ผิยาริตฺต ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
# ๓ ม. มหาชนา อภิรูหิตฺวา ฯ  ยุ.  มหาชโน อภิรุโฬฺห  ฯ   
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        ทุติเย ฯ รตฺตนฺธการติมิสายนฺติ รตฺตึ  อนฺธภาวกรเณ  มหาตเม 
จตุรงฺคตมสิ ฯ อชฺโฌกาเส นิสินฺโน โหตีติ คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา จงฺกมโกฏิย  
ปาสาณผลเก มหาจีวร สีเส เปตฺวา ปธาน ปริคฺคณฺหมาโน นิสินฺโน โหติ ฯ  
นนุ  จ  ตถาคตสฺส  อภาวิโต  วา  มคฺโค  อปฺปหีนา วา กิเลสา 
อปฺปฏิวิทฺธ  วา  อกุปฺป อสจฺฉิกโต วา นิโรโธ นตฺถ ิ กสฺมา เอวมกาสีติ 
อนาคเต กุลปุตฺตาน องฺกุสตฺถ ฯ  อนาคเต  กุลปุตฺตา มยา คตมคฺค อาวชฺชิตฺวา  
อชฺโฌกาเส  วาส  วสิตพฺพ  ม ฺมานา  ปธานกมฺม กริสฺสนตีฺติ สมฺปสฺสมาโน  
สตฺถา  เอวมกาสิ ฯ  มหาติ  มหนฺโต ฯ  อรฏิโกติ  กาฬโก ฯ มณีติ ปาสาโณ ฯ  
เอวมสฺส  สีส  โหตีติ  เอว   ตสฺส กาฬวณฺณกูฏาคารปฺปมาณมหาปาสาณสทิส 
สีส โหติ ฯ สุภาสุภนฺติ ทีฆมทฺธาน สสรนฺโต สนฺุทราสุนฺทร วณฺณ กตฺวา อาคโตสติี  
วทติ ฯ  อถวา  สสรนฺติ  สสรนฺโต อาคจฺฉนฺโต ฯ ทีฆมทฺธานนฺติ วสวตฺติฏานโต  
ยาว อุรุเวลาย  ทีฆมคฺค  ปุเร โพธิยา  จ  ฉพฺพสฺสานิ ทุกฺกรการิกสมยสงฺขาต  
ทีฆกาล ฯ  วณฺณ กตฺวา สุภาสุภนฺติ สุนฺทร ฺจ อสุนฺทร ฺจ นานปฺปการ วณฺณ  
กตฺวา อเนกวาร มม สนฺติก อาคโตสีติ อตฺโถ ฯ โส กิร วณฺโณ นาม นตฺถิ  
เยน วณฺเณน มาโร วิภึสกตฺถาย  ภควโต สนฺติก น อาคตปุพฺโพ ฯ เตน น  
ภควา เอวมาห ฯ อลนฺเต   
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เตนาติ อล ตุยฺห เอเตน มารวิภึสกทสฺสนพฺยาปาเรน ฯ(๑) 
                                                ทุติย ฯ   
        ตติเย  สสุวุตาติ  สุปหิตา ฯ  น เต มารวสานุคาติ มาร เต  
ตุยฺห  วสานุคา  น โหนฺติ ฯ น เต มารสฺส ปจฺจคูติ  เต ตุยฺห มารสฺส  
พนฺธปรา (๒) สิสฺสา อนฺเตวาสิกา น โหนฺติ ฯ  
                                                ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ โยนิโสมนสิการาติ อุปายมนสิกาเรน ฯ โยนิโสสมมฺปฺปธานาติ 
อุปายวิริเยน  การณวิริเยน ฯ  วิมุตฺตีติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติ ฯ  อชฌฺภาสีติ  
 อย  อตฺตนา วิริย กตฺวา อรหตฺต ปตฺวาป น ตุสฺสติ  อิทานิ อ ฺเสป  
 ปาปุณถาติ  อุสฺสาห กโรติ  ปฏิพาหิสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา อภาสิ ฯ  
มารปาเสนาติ   กิเลสปาเสน  ฯ   เย  ทิพฺพา  เย   จ   มานุสาติ  เย  
ทิพฺพกามคุณสงฺขาตา มานุสกกามคุณสงฺขาตา  จ  มารปาสา นาม อตฺถิ   
สพฺเพหิ  เตหิ  ตฺว  พนฺโธติ   วทติ ฯ  มารพนฺธนพนฺโธติ  มารพนฺธเนน   
พนฺโธ มารพนฺธเน  วา  พนฺโธ ฯ น เม สมณ โมกฺขสีติ สมณ ตฺว มม วิสยโต   
น  มุจฺจิสฺสสิ ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม ฯ มุตฺตาหนฺติ มุตฺโต อห ฯ ปุริมสุตฺต อนฺโต    
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วสฺเส วุตฺต  อิท  ปน ปวาเรตฺวา วุฏวสฺสกาเล ฯ จาริกนฺติ  
อนุปุพฺพคมนจาริก ฯ ทิวส (๑)โยชนปรม คจฺฉนฺตา จรถาติ วทติ ฯ  
มา เอเกน เทฺวติ เอกมคฺเคน เทฺว ชนา มา  อคมิตฺถ ฯ  เอว หิ คเตสุ  
เอกสฺมึ ธมฺเม เทเสนฺเต เอเกน ตุณฺหีภูเตน าตพฺพ โหติ  ตสฺมา เอวมาห ฯ   
อาทิกลฺยาณนฺติ อาทิมฺหิ กลฺยาณ สุนทฺร ภทฺทก ฯ ตถา มชฺฌปรโิยสาเนสุ  
อาทิมชฺฌปริโยสาน  จ  นาเมต  สาสนสฺส  จ  เทสนาย  จ  วเสน  
ทุพฺพิธ ฯ  ตตฺถ สาสนสฺส สีล อาทิ  สมถวิปสฺสนามคฺคา มชฺฌ  ผลนิพฺพานานิ  
ปริโยสาน ฯ  สีลสมาธโย  วา  อาทิ  วิปสฺสนามคฺคา  มชฺฌ  ผลนพฺิพานานิ 
ปริโยสาน ฯ สีลสมาธิวิปสฺสนา วา อาทิ  มคฺโค มชฌฺ  ผลนิพฺพานานิ ปริโยสาน ฯ  
เทสนาย ปน จตุปฺปทิกาย คาถาย ตาว ปมปโท อาทิ ฯ ทุติยตติยา มชฺฌ 
จตุตฺโถ  ปรโิยสาน ฯ  ป ฺจปทฉปฺปทาน  ปมปโท   อาทิ  อวสานปโท  
ปริโยสาน  เสสา  มชฺฌ ฯ เอกานุสนฺธิกสุตฺตสฺส นิทาน อาทิ  อิทมโวจาติ  
ปริโยสาน  เสส มชฺฌ ฯ อเนกอนุสนฺธิกสฺส มชฺเฌ พหูป อนุสนฺธิเมว (๒)  
นิทาน  อาทิ  อิทมโวจาติ ปริโยสาน ฯ  สาตฺถนฺติ  สาตฺถก  กตฺวา  เทเสถ ฯ  
สพฺย ฺชนนฺติ พฺย ฺชเนหิ เจว ปเทหิ จ ปริปูร กตฺวา เทเสถ ฯ เกวลปริปุณฺณนฺติ สกล-  
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ปริปุณฺณ ฯ ปริสุทฺธนฺติ  นิรูปกฺกิเลส ฯ  พฺรหฺมจรยินฺติ   
สิกฺขตฺตยสงฺคหสาสนพฺรหฺมจริย ฯ  ปกาเสถาติ อาวิกโรถ ฯ   
อปฺปรชกฺขชาติกาติ  ป ฺาจกฺขุมฺหิ  อปฺปกิเลสรชสภาวา  ทุกูลสาณิยา  
ปฏิจฺฉนฺนา วิย จตุปฺปทิกคาถาปริโยสาเน อรหตฺตปฺปตฺตสมตฺถา สตฺตา  สนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  อสฺสวนตาติ  อสฺสวนตาย ฯ  ปริหายนฺตีติ  อลาภปรหิานิยา  ธมฺมโต 
ปริหายนฺติ ฯ  เสนานิคโมติ  ปมกปฺปกาน  เสนาย  นิวิฏโกาเส ปติฏ ิตคาโม 
สุชาตาย วา ปตุ เสนานิคโม ฯ  เตนุปสงฺกมิสฺสามีติ นาห ตุเมฺห อุยฺโยเชตฺวา  
ปริเวณาทีนิ  กาเรตฺวา  อุปฏากาทีหิ  ปริจริยมาโน วิหริสฺสามิ ติณฺณ ปน  
ชฏลิาน  อฑฺฒุฑฺฒานิ  ปาฏิหาริยสหสฺสานิ  ทสฺเสตฺวา  ธมฺมเมว  เทเสตุ  
อุปสงฺกมิสฺสามิ ฯ อุปสงฺกมีติ  อย สมโณ โคตโม มหายุทฺธ วิย  มา เอเกน  
เทฺว อคมิตฺถ  ธมฺม เทเสถาติ สฏ ี ชเน อุยฺโยเชติ  อมิสฺมึ ปน เอกสฺมึป  
ธมฺม เทเสนฺเต มยฺห จิตฺตสฺส สาต  นตฺถิ  เอว พหูสุ เทเสนฺเตสุ กุโต  
ภวิสฺสติ  ปฏพิาหามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ ฯ โสณฺฑิกา  กิล ฺชนฺติ  สรุาการกาน ปปตฺถรณกิล ฺช ฯ  
โกสลิกา  กสจาฏีติ  โกสลร ฺโ รถจกฺกปฺปมาณา ปริโภคจาฏิ ฯ 
คฬคฬายนฺเตติ   คชฺเชนฺเต ฯ   กมฺมารคคฺคริยาติ    
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กมฺมารุทฺธนปนาฬิยา ฯ  ธมมานายาติ  ภสฺมวาเตน   ปูริยมานาย ฯ  อิติ    
วิทิตฺวาติ  สมโณ โคตโม ปธานมนุยุตฺโต  สุขนิสินโฺน  ฆฏฏยิสสฺามิ นนฺติ  
วุตฺตปฺปการ อตฺตภาว มาเปตฺวา ปธานภูมิย  อิโต  จิโต  จ  ส ฺจรนฺต   
วิชฺชุลตาโลเกน ทิสฺวา  โก นุโข เอโส สตฺโตติ อาวชฺเชนฺโต  มาโร  
อยนฺติ เอว วิทิตฺวา ฯ สุ ฺเคหานีติ สุ ฺาคารานิ ฯ เสยฺยาติ เสยฺยตฺถาย   
สฺสามิ จงฺกมิสฺสามิ  นิสทีิสฺสามิ นิปชฺชิสฺสามีติ เอตทตฺถาย โย สุ ฺาคารานิ  
เสวตีติ อตฺโถ ฯ โส มุน ิอตฺตส ฺโตติ  โส พุทฺธมุนิ  หตฺถปาทกุกฺกุจฺจาภาเวน  
ส ฺตฺตภาโว ฯ โวสฺสชชฺ จเรยฺย  ตตฺถ  โสติ โส ตสฺมึ อตฺตภาเว อาลย นิกนฺตึ  
โวสฺสชฺชิตฺวา ปหาย จเรยฺย ฯ ปฏิรูป หิ ตถาวิธสฺส ตนฺติ ตาทิสสฺส ตสณฺ ิตสฺส  
พุทฺธมุนิโน ต อตฺตภาเว นิกนฺตึ โวสสฺชฺเชตฺวา จรณ นาม ปฏิรปู ยุตฺต อนุจฺฉวิก ฯ  
จรกาติ  สีหพฺยคฺฆาทิกา  ส ฺจรณสตฺตา ฯ  เภรวาติ  สวิ ฺาณกาวิ ฺาณกา 
เภรวา ฯ  ตตฺถ  สวิ ฺาณกา  สีหพฺยคฺฆาทโย  อวิ ฺาณกา  รตฺติภาเค  
ขาณุวมฺมิกาทโย ฯ เตป หิ ตสฺมึ กาเล ยกฺขา วิย อุปฏหนฺติ  รชฺชุวลลฺิยาทีนิ  
สปฺปา  วิย  อุปฏหนฺติ ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  เภรเวสุ สุ ฺาคารคโต พุทฺธมุนิ  
โลมหสมตฺตกป  น กโรติ ฯ  อิทานิ  อฏานปริกปฺป  ทสฺเสนฺโต    
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นภ  ผเลยฺยาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ผเลยฺยาติ กากปท วิย หีรหีรโส ผเลยฺย ฯ  
จเลยฺยาติ โปกฺขรปตฺเต วาตาหโต อุทกพินฺทุ วิย จเลยฺย ฯ สลฺลมปฺ  เจ  อุรสิ  
ปกปฺปเยยฺยุนฺติ  ติณฺหสตฺติสลฺล  เจป  อุรสฺมึ  ธาเรยฺยุ ฯ อุปธีสูติ ขนฺธูปธีสุ ฯ 
ตาณ  น  กโรนฺตีติติณฺหสลฺล  อุรสฺม ึ ธารยมาเน  ภเยน คุยฺหนฺตรกุฏนฺตราทีนิ (๑)  
ปวิสนฺตา ตาณ กโรนฺติ นาม ฯ  พุทฺธา ปน สมุจฺฉินฺนสพฺพภยา เอวรูป ตาณ   น  
กโรนฺติ ฯ  
                                                ฉฏ ฯ  
        สตฺตเม ฯ  ปาเท ปกขฺาเลตฺวาติ อุตุคาหาปนตฺถ โธวิตฺวา ฯ พุทฺธาน  
ปน  สรีเร  รโชชลฺล  น  อุปลิมปติ  อุทกป  โปกฺขรปตฺเต ปกฺขิตฺต วิย  
วิวฏฏิตฺวา คจฺฉต ฯ อปจ  โธตปาทเก เคเห ปาเท โธวิตฺวา ปวิสน ปพฺพชิตาน  
วตฺต ฯ  ตตฺถ  พุทฺธาน วตฺตเภโท นาม นตฺถิ  วตฺตสีเส ปน ตฺวา โธวนฺติ ฯ  
สเจ หิ ตถาคโต เนว นฺหาเยยฺย  น ปาเท โธเวยฺย  นาย มนุสฺโสติ วเทยฺยุ ฯ  
ตสฺมา  มนุสฺสกิริย อมุจฺจนฺโต  โธวติ  สโต สมฺปชาโนติ โสปฺปรคฺิคาหเกน  
สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต ฯ  อุปสงฺกมีติ  สมโณ โคตโม สพฺพรตฺตึ  
อชฺโฌกาเส จงฺกมิตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปวิสตฺิวา  นิทฺทายติ  อติวิย  สุขสยิโต   
ภวิสฺสติ  ฆฏเฏสฺสามิ  นนฺติ   จินฺเตตฺวา     
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อุปสงฺกมิ ฯ  กึ  โสปฺปสีติ  ก ึ สุปส ิ ก ึ โสปฺป นามิท ตวาติ วทติ ฯ กึ น ุ 
โสปฺปสีติ กสฺมา นุ สุปส ิฯ ทุพฺภโค (๑)  วิยาติ มโต วิย วิส ฺ ี วิย จ ฯ  
สุ ฺมคารนฺติ  สุ ฺ เม ฆร ลทฺธนฺติ โสปฺปสีติ วทติ ฯ สุริเย อุคฺคเตติ  
สุริยมฺหิ อุฏ ิเต ฯ อิทานิ หิ อ ฺเ ภิกฺขู สมฺมชฺชนติฺ  ปานีย อุปฏเปนฺติ 
ภิกฺขาจารคมนสชฺชา ภวนติฺ  ตฺว กสฺมา โสปฺปสิเยว ฯ  ชาลินีติ  ตโย  ภเว  
อชฺโฌตฺถริตฺวา  ิเตน  อชฺฌตฺติกสฺสุปาทาย อฏารส ตณฺหาวิจริตานีติ อาทินา   
นเยน เตน เตน อตฺตโน โกฏาสภูเตน ชาเลน ชาลนิี ฯ วิสตฺติกาติ รูปาทีสุ  
ตตฺถ ตตฺถ วิสฺสชฺชตาย  วิสมูลตาย วิสปริโภคตาย  จ  วิสตฺติกา ฯ   
กุหิ ฺจิ เนตเวติ กตฺถจิ เนตุ ฯ  สพฺพูปธีน  ปรกิฺขยาติ  สพฺเพส  
ขนฺธกิเลสาภิสงฺขารกามคุณเภทาน  อุปธีน  ปรกิฺขยา ฯ  ก ึตเวตฺถ มาราติ  
มาร ตุยฺห กึ เอตฺถ  กสฺมา ตฺว อุณฺหยาคุย นิลียิตุ อสกฺโกนฺตี ขุททฺมกฺขิกา  
วิย  อนฺตนฺเตเนว อุชฺฌายนฺโต อาหิณฺฑสีติ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ   
 
        อฏม เทวตาสยุตฺเต วุตฺตตฺถเมว ฯ  
                                        อฏม ฯ 
        นวเม  อปฺป  วา  ภิยโฺยติ ภิยฺโย ชวีนฺโต อปรวสฺสสต ชีวิตุ  
น สกฺโกติ  ปณฺณาส วา สฏ ี วา วสฺสานิ   
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ชีวติ ฯ อชฌฺภาสีติ สมโณ โคตโม  มนุสฺสาน  อปฺปมายุนฺติ  กเถติ   
ทีฆภาวมสฺส  กเถสฺสามีติ  ปจฺจนีกสาตตาย อภิภวิตฺวา  อภาสิ ฯ   
น  น  หีเฬติ  ต อายุ  อปฺปก อิทนฺติ น หีเฬยฺย ฯ ขีรมตฺโตวาติ  
ยถา ทหโร กมุาโร อุตฺตานเสยฺยโก ขีร ปวิตฺวา ทุกูลจุมฺพิตเก นิปนฺโน อส ฺ ี  
วิย นิทฺทายติ  กสฺสจิ อายุ อปฺป วา ทีฆ วาติ น จินฺเตติ  เอว สปฺปุริโส ฯ  
จเรยฺยาทิตฺตสีโสวาติ อายุ ปริตฺตนฺติ ตฺวา ปชฺชลติสีโส วิย จเรยฺย ฯ  
                                                นวม ฯ 
        ทสเม  เนมิว  รถกุพฺพรนฺติ  ยถา  ทิวส  คจฺฉนฺตสฺส  รถสฺส 
จกฺกเนมิ กุพฺพร อนุปริยายติ น วิชหติ  เอว อายุ อนุปริยายตีติ  
                                ทสม ฯ ปโม วคฺโค ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม ฯ  นิสินฺโนติ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  ปธาน  
ปริคฺคณฺหนฺโต  นิสินฺโน ฯ  มาโรปสสฺ  สุขนิสินนฺภาว  ตฺวา ฆฏฏยิสฺสามีติ  
อุปสงฺกนฺโต ฯ  ปคฺคเฬสีติ  (๒) ปพฺพตปฏเ ตฺวา ปวิชฺฌ ิฯ ปาสาณา นิรนฺตรา  
อ ฺม ฺ อภิหนนฺตา ปตนฺติ ฯ เกวลนฺติ สกล ฯ สพฺพนฺติ ตสฺเสว เววจน ฯ  
                                                ปม ฯ 
        ทุติเย  วิจกฺขุกมฺมายาติ  ปริสาย  ป ฺาย  ป ฺาจกฺขุ   
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วินาเสตุกามตาย ฯ (๒) พุทฺธาน ปเนส ป ฺาจกฺขุ วินาเสตุ น สกฺโกติ  ปริสาย  
เภรวารมฺมณ สาเวนฺโต วา ทสฺเสนฺโต วา สกฺโกติ ฯ วิชิตาวี นุ ม ฺสีติ กึ  
นุ  ตฺว  วิชิตวิชโย  อหนฺติ  ม ฺสิ  มา เอว ม ฺ ิ  นตฺถิ ตว ชโย ฯ  
ปริสาสูติ อฏสุ ปริสาสุ ฯ พลปฺปตฺตาติ ทสพลปฺปตฺตา ฯ  
                                ทุติย ฯ  
        ตติเย ฯ  มนฺทิยา นุ สเีสติ  มนฺทภาเวน โมมูหภาเวน ฯ อุทาหุ  
กาเวยฺยมตฺโตติ  อุทาหุ ยถา กถิตพฺพ (๑) จินฺเตนฺโต เตน กตฺตพฺพกาเณน   
มตฺโต สยติ  เอว สยสิ ฯ สมฺปจุราติ พหโว ฯ กิมิท โสปฺปเส วาติ กสฺมา อิท  
โสปฺป โสปฺปสิเยว ฯ อตฺถ สเมจฺจาติ อตฺถ สมาคนฺตฺวา ปาปุณิตฺวา ฯ มยฺห หิ  
อสงฺคโต นาม สงฺคตวิปนฺโนวาติ  อตฺโถ นตฺถ ิฯ สลลฺนฺติติขิณสตฺติสลฺล ฯ  
ชคฺค น สงฺเกมีติ  ยถา เอกจฺโจ สีหปถาทีสุ ชคฺคนฺโต สงฺกติ  ตถา อห  
ชคฺคนฺโตป  น  สงฺกามิ ฯ  นป เภมิ โสตฺตุนฺติ ยถา เอกจฺโจ สีหปถาทีสุเยว  
สุปตตป ภายติ  เอว อห สปุตุ น ภายามิ ฯ นานุตปนฺติ มามนฺติ ยถา อาจริยสฺส  
วา  อนฺเตวาสิกสฺส  วา อผาสุเก ชาเต อุทฺเทสปริปุจฺฉาย  ิตตฺตา อนฺเตวาสึ  
รตฺตินฺทิวา  อติกฺกมนฺตา อนุปตนฺติ  เอว ม นานุตปนฺติ ฯ น ห ิมยฺห กิ ฺจิ  
อปรินิฏ ิตกมฺม   
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นาม อตฺถิ ฯ เตเนวาห  หานึ น ปสฺสามิ กุหิ ฺจิ โลเกติ ฯ  
                                        ตติย ฯ 
        จตุตฺเถ ฯ อนุโรธวิโรเธสูติ ราคปฏิเฆสุ ฯ มา สชฺชิตฺถ (๑) ตทาจรนฺติ  
เอต  ธมฺมกถ  อาจรนฺโต มา ลคฺคิ ฯ ธมฺมกถ กเถนฺตสฺส หิ เอกจฺเจ 
สาธุการ ททนฺติ  เตสุ ราโค อุปฺปชฺชติ ฯ เอกจฺเจ  อสกฺกจฺจ สุณนฺติ  เตสุ  
ปฏิโฆ อุปฺปชฺชติ ฯ อิติ ธมฺมกถิโก อนุโรธวิโรเธส ุสชฺชติ นาม ฯ ตุว เอว มา  
สชฺชิตฺถาติ  วทติ ฯ ยท ฺมนุสาสตีติ ย อ ฺ อนุสาสติ  ต ฯ สมฺพุทฺโธ  
หิตานุกมฺป  หิเตน อนุกมฺปติ ฯ ยสฺมา จ หิตานุกมฺป  ตสฺมา อนุโรธวิโรเธหิ  
วิปฺปมุตฺโต ตถาคโตติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม ฯ อากาเส  จรนฺเตป  พนธฺตีติ อนฺตลิกฺขจโร ฯ ปาโสติ  
ราคปาโส ฯ มานโสติ มนสมฺปยุตฺโต ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ  ฯ  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  อุปาทายาติ  ป ฺจ 
อุปาทานกฺขนฺเธ  อาทิยิตฺวา  สภาวสาม ฺลกฺขณวเสน  นานปฺปการโต   
วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต ฯ  สนฺทสฺเสตีติ  ขนฺธาน  สภาวลกฺขณาทีนิ  ทสฺเสติ ฯ   
สมาทเปตีติ  คณฺหาเปติ ฯ สมุตฺเตเชตีติ สมาทานมฺหิ อุสฺสาห ชเนติ ฯ  
สมฺปหเสตีติ ปฏิวิทฺธคุเณน   
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โวทาเปติ โชตาเปติ ฯ อฏ ิกตฺวาติ  อตฺถิกตฺวา   อยนฺโน อธิคนฺตพฺโพ  
อตฺโถติ เอว สลฺลกฺเขตฺวา ตาย เทสนาย อตฺถิกา หุตฺวา ฯ มนสิกตฺวาติ จิตฺเต  
เปตฺวา ฯ  สพฺพเจตโส  สมนฺนาหริตฺวาติ  สพฺเพน เตน กมฺมการกจิตฺเตน  
สมนฺนาหริตฺวา ฯ  โอหิตโสตาติ ปตโสตา ฯ อพฺโภกาเส นิกฺขิตฺตาติ  
โอตาปนตฺถาย  ปตา ฯ  รูป เวทยิต ส ฺนฺติ  เอเต รูปาทโย ตโย ขนฺเธ ฯ  
ย ฺจ สงฺขตนฺติ อิมินา  สงฺขารกฺขนฺโธ  คหิโต ฯ  เอว ตตฺถ วิรชชฺตีติ  เอโส  
อห น โหม ิ เอต มยฺห น โหตีติ ปสฺสนฺโต เอว เตสุ ขนฺเธสุ วิรชฺชติ ฯ  
เขมตฺตนฺติ เขมีภูต  อตฺตภาว ฯ อิมินา ผลกฺขณ  ทสเฺสติ ฯ อเนฺวสนฺติ  
ภวโยนิคติ ิติสตฺตาวาสสงฺขาเตสุ สพฺพฏาเนสุ ปริเยสมานา ฯ  
นาชฺฌคาติ  น  ปสฺสีติ ฯ  
                                                ฉฏ ฯ 
        สตฺตเม  ผสฺสายตนานนฺติ  ส ฺชาติสโมสรณฏเน  ฉทฺวาริกสฺส  
ผสฺสสฺส  อายตนาน ฯ  ภยเภรว  สทฺทนฺติ  เมฆทุนฺทุภิอสนิปาตสทฺทสทิส ภยชนก  
สทฺท ฯ  ปวี  ม ฺเ อุทฺรียตีติ  อย มหาปวี ปฏปฏสทฺท กุรมุานา วิย  
อโหสิ ฯ เอตฺถ โลโก วิมุจฺฉิโตติ เอเตสุ ฉสุ อารมฺมเณสุ โลโก อธิมุจฺฉิโต ฯ  
มารเธยฺยนฺติ มารสฺส านภูต เตภูมิกวฏฏ ฯ  
                                                สตฺตม ฯ  
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        อฏเม ฯ ปาหุนกานิ  ภวนฺตีติ  ตถารูเป  นกฺขตฺเต ตตฺถ ตตฺถ 
เปเสตพฺพานิ  ปโหนกานิ  ภวนฺติ ฯ  อาคนฺตุกปณฺณาการทานานิ  วา ฯ  สย  
จรณทิวโส   กิร โส ฯ สมวยชาติโคตฺตา กุมารกา ตโต ตโต สนนฺิปตนฺติ ฯ  
กุมาริกาโยป อตฺตโน อตฺตโน วิภวานุรูเปน อลงฺกตา ตห ตห วิจรนฺติ ฯ ตตฺร  
กุมาริกาโยป ยถารุจิตาน กุมารกาน ปณฺณาการ เปเสนฺติ  กุมารกาป กุมาริกาน  
อ ฺสฺมึ อสติ อนฺตมโส มาลาคุเลนป ปริกฺขิปนฺติ ฯ อนฺวาวิฏาติ อนุอาวิฏา ฯ  
ตทิวส กิร ป ฺจสตา กุมาริกาโย อุยฺยานกีฬ คจฺฉนฺติโย ปฏิปเถ สตฺถาร ทิสฺวา  
มนฺทปูว  ทเทยฺยุ  สตฺถา ตาส ทานานุโมทนตฺถ ปกิณฺณกธมฺมเทสน เทเสยฺย 
เทสนาปริโยสาเน  สพฺพาป โสตาปตฺติผเล ปติฏเหยฺยุ  มาโร ตาส สมฺปตฺติยา  
อนฺตราย กรสิฺสามีติ อนฺวาวิสิ ฯ ปาลิย ปน มา สมโณ โคตโม ปณฺฑมลตฺถาติ ฯ  
เอตฺตกเยว วุตฺตนฺติ ฯ  กึ  ปน  สตฺถา  มาราวฏฏน  อชานิตฺวา ปวิฏโติ ฯ  
อาม อชานิตฺวา ฯ กสฺมา  อนาวชฺชนกตาย ฯ  พุทฺธาน  หิ  อสุกฏาเน  ภตฺต   
ลภิสฺสาม  น ลภิสฺสามาติ  อาวชฺชน  อนนุจฺฉวิก ฯ  ปวิฏโ  ปน  มนุสฺสาน   
อุปจารเภท  ทิสฺวา  กึ อิทนฺติ อาวชฺเชนฺโต ตฺวา  อามิสตฺถ มาราวฏฏน  
ภินฺทิตตป  อนนุจฺฉวิกนฺติ อภินฺทิตฺวาว นิกฺขนฺโต ฯ   อุปสงฺกมีติ   
อมิตฺตวิชเยน  วิย ตุฏโ สกลคาเม กฏจฺฉุมตฺตมฺป   
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ภตฺต อลภิตฺวา  คามโต  นกิฺขมนฺต  ภควนฺต  คามิยมนุสฺสเวเสน อุปสงฺกมิ ฯ 
ตถาห กริสฺสามีติ อิท โย  มุสา ภาสติ ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ  มยา เอว วุตฺเต ปุน  
ปวิสติ   อถ น คามทารกา  สกลคาเม จริตฺวา กฏจฺฉุภิกฺขป อลภิตฺวา คามโต  
นิกฺขมฺม ปุน ปวิฏโสีติอาทีนิ วตฺวา อุปฺผณฺเฑสฺสนฺตีติ ฯ  ภควา ปน  สจาย  
ม  เอว  วิเหเสฺสติ  มุทฺธมสฺเสว  สตฺตธา ผเลสฺสตีติ ตสฺมึ อนุกมฺปาย  
อปวิสิตฺวา คาถาทฺวยมาห ฯ  ตตฺถ ปสวีติ ชเนสิ อุปฺปาเทสิ ฯ  อาสชฺชาติ  
อาสาเทตฺวา ฆเฏตฺวา ฯ น เม ปาป วิปจฺจตีติ มม ปาป น วิปจฺจติ ฯ นิปฺผล  
เอตนฺติ กึ นุ ตฺว เอว ม ฺสิ  มา เอว ม ฺสิ  อตฺถิ ตยา กตสฺส ปาปสฺส  
ผลนฺติ ทีเปติ ฯ กิ ฺจนนฺติ  มทฺทิตุ  สมตฺถ  ราคกิ ฺจนาทิกิเลสชาต ฯ  
อาภสฺสรา  ยถาติ ยถา อาภสฺสรา  เทวา  สปฺปติกชฌฺาเนน  ยาเปนฺตา   
ปติภกฺขา นาม โหนฺติ  เอวภวิสฺสามาติ ฯ  
                                        อฏม ฯ   
        นวเม  ฯ  นิพฺพานปฏิสยุตฺตายาติ  นิพฺพาน  อปทิสิตฺวา ปวตฺตาย ฯ  
หฏหฏเกโสติ ปุริมเกเส ปจฺฉโต  ปจฺฉิมเกเส ปุรโต  วามปสฺสเกเส ทกฺขิณโต 
ทกฺขิณปสฺสเกเส  วามโต  หริตฺวา   วิปปฺกิณฺณเกโส ฯ  มม    
จกฺขุสมฺผสฺสวิ ฺาณายตนนฺติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  สมฺปยุตฺโต  
จกฺขุสมฺผสฺโสป  วิ ฺาณายตนป    
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มเมวาติ   เอตฺถ  จ  จกฺขุสมฺผสฺเสน  วิ ฺาณสมฺปยุตฺตกา ธมฺมา  คหิตา   
วิ ฺาณายตเนน  สพฺพานิป จกฺขุทฺวาเร อุปฺปนฺนานิ อาวชฺชนาทีนิ วิ ฺาณานิ ฯ  
โสตทฺวาราทีสุป  เอเสว นโย ฯ มโนทวฺาเร ปน มโนติ สาวชฺชนก ภวงฺคจิตฺต ฯ 
ธมฺมาติ อารมฺมณธมฺมา ฯ มโนสมฺผสฺโสติ อาวชฺชเนน ภวงฺเคน สมฺปยุตฺตผสฺโส ฯ  
วิ ฺาณายตนนฺติ ชวนจิตฺต ตทารมฺมณป วตฺตติ ฯ  ตเวว ปาปม จกฺขุนฺติ ย  
โลเกติมิรการาทีหิ อุปทฺทุต อเนกโรคายตน อุปกฺก วิปกฺก อนฺตมโส กาณจกฺขุป  
สพฺพนฺต ตเวว ภวติ ฯ รูปาทีสุป เอเสว  นโย ฯ   ย วทนฺตีติ ย ภณฺฑก  มม อิทนฺติ  
วทนฺติ ฯ เย วทนฺติ มมนฺติ จาติ  เย  จ ปุคฺคลา  มมนฺติ วทนฺติ ฯ เอตฺถ เจ เต มโน  
อตฺถีติ เอเตสุ จ  าเนสุ  ยทิ จิตฺต อตฺถิ ฯ น เม สมณ โมกฺขสีติ สมณ มยฺห วิสยา 
น มุจฺจิสฺสสิ ฯ ย วทนฺตีติ ย ภณฺฑก วทนฺติ  น ต มยหฺ ฯ เย วทนฺตีติ เยป  
ปุคฺคลา เอว วทนฺติ  น เต อห ฯ น เม มคฺคมฺป ทกฺขสีติ ภวโยนิคติอาทีสุ  
มยฺห คตมคฺคป น ปสฺสส ิฯ 
                                                นวม ฯ   
        ทสเม  อหน  อฆาฏยนฺติ  อหนนฺเตน  อฆาเฏนฺเตน ฯ  อชนิ 
อชาปยนฺติ  ปรสฺส ธนชานึ อกโรนฺเตน อกาเรนฺเตน ฯ  อโสจ  
อโสจาปยนฺติ  อโสเจนฺเตน  อโสจยนฺเตน ฯ  อิติ ภควา   
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อธมฺมิกราชูน รชฺเช วิชิเต  ทณฺฑกรปฬิเต มนุสฺเส ทิสฺวา การุ ฺวเสน  
เอว จินฺเตสิ ฯ อุปสงฺกมีติ  สมโณ โคตโม  สกฺกา นโุข รชชฺ กาเรตุนฺติ  
จินฺเตสิ  รชฺช กาเรตุกาโม ภวิสฺสติ  รชชฺ  จ  นาเมต ปมาทฏาน  รชชฺ   
กาเรนฺเต สกฺกา โอตาร ลภิตุ  คจฺฉามิ อุสฺสาหมสฺส  ชเนสฺสามีติ จินฺเตตฺวา  
อุปสงฺกมิ ฯ อิทฺธิปาทาติ อิชฺฌนกโกฏาสา ฯ ภาวิตาติ  วฑฺฒิตา ฯ  
พหุลีกตาติ ปุนปฺปุน กตา ฯ ยานีกตาติ ยุตฺตยาน วิย กตา ฯ วตฺถุกตาติ  
ปติฏฏเน  วตฺถุกตา ฯ  อนุฏ ิตาติ  อวิชหิตา  นิจฺจานุพทฺธา ฯ  ปริจิตาติ  
สาตจฺจกิริยาย สุปริจิตา กตา อิสฺสาสสฺส อวิราธิตเวธิหตฺโถ วิย ฯ  
สุสมารทฺธาติ  สุฏ ุ สมารทฺธา ปริปุณฺณภาวนา ฯ อธิมุจฺเจยฺยาติ จินฺเตยฺย ฯ  
ปพฺพตสฺสาติ ปพฺพโต ภเวยฺย ฯ ทฺวิตฺตาวาติติฏตุ เอโก ปพฺพโต 
ทฺวิกฺขตฺตตป ตาว มหนฺโต สุวณฺณปพฺพโต เอกสฺส นาล  น ปริยตฺโตติ อตฺโถ ฯ  
อิติ  วิทฺวา  สม ฺจเรติ  เอว  ชานนฺโต สม จเรยฺย ฯ ยโตนิทานนฺติ ทุกฺข  
นาม  ป ฺจกามคุณนิทาน  ต  ยโตนิทาน โหตีติ  เอว โย อทฺทกขิฺ ฯ กถ  
นเมยฺยาติ โส ชนฺตุ เตสุ ทกฺุขสฺส นิทานภูเตสุ กาเมสุ เกน การเณน นเมยฺย ฯ  
อุปธึ  วิทิตฺวาติ  กามคุณอุปธึ  สงฺโค เอโส  ลคฺคนเมตนฺติ เอว วิทิตฺวา ฯ  
ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย   
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สิกฺเขติ ตสฺเสว อุปธิสฺส วินยาย สิกฺเขยฺย ฯ  
                        ทสม ฯ ทติุโย วคฺโค ฯ   
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  ชฏณฺฑุเวนาติ  ชฏาจุมฺพิเฏน ฯ   
อชินกฺขิปนิวตฺโถติ  สุขุร  อชินจมฺม  เอก  นิวตฺโถ  เอก  ปารุโต ฯ  
อุทุมฺพรทณฺฑนฺติ อปฺปจฺฉภาวปฺปกาสนตฺถ อีสก วงฺก อุทุมฺพรทณฺฑ คเหตฺวา ฯ  
เอตทโวจาติ โลเก พฺราหฺมณสฺส วจน นาม สุสฺสูสนฺติ  พฺราหฺมเณสุป ปพฺพชิตสฺส 
ปพฺพชิเตสุป  มหลฺลกสฺสาติ  มหลลฺกพฺราหฺมฺณปพฺพชิตเวส  คเหตฺวา  
ปธานภูมิย กมฺม กโรนฺเต  เต  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  หตฺเถ  อุกฺขิปตฺวา  เอต  ทหรา  
ภวนฺโตติอาทิวจน อโวจ ฯ โอกมฺเปตฺวาติ หนุเกน อุทร  ปหรนฺโต อโธนต กตฺวา ฯ  
ชิวฺห  นลิฺลาเฬตฺวาติ  กวรมหาชิวฺห  นหีริตฺวา  อุทฺธมโธ  อุภยปสฺเสสุ จ  
ปลาเปตฺวา ฯ (๑) ติวิสาขนฺติติสาข ฯ นลาฏิกนฺติ ภกุฏึ  นลาเฏ อุฏ ิต วลิตฺตยนฺติ  
อตฺโถ ฯ ปกกฺามีติ ตุเมฺห ชานนฺตาน วจน อกตฺวา อตฺตโนว เตเล ปวิสถาติ (๒)  
วตฺวา  เอก  มคฺค  คเหตฺวา  คโต  ฯ  
                                                ปม ฯ   
        ทุติเย  ลาภา  วต เม  สุลทฺธ วต เมติ เอวรูปสฺส สตฺถุ  เจว ธมมฺสฺส   
จ  พฺรหฺมจารีน  จ  ลทฺธตฺตา มยฺห  
# ๑ ม.ย.ุ จ  ลาเลตฺวา ฯ  ๒ ม.  ปจฺจิสฺสถาติ  ฯ  
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ลาภา มยฺห สุลทฺธนฺติ ฯ โส กิรายสฺมา ปจฺฉา มูลกมฺมฏาน สมฺมสิตฺวา อรหตฺต   
คเหสฺสามีติ ปาสาทิก ตาว กมฺมฏาน คเหตฺวา พุทฺธธมฺมสงฺฆคุเณ อาวชฺชิตฺวา  
จิตฺตกลฺลต อุปฺปาเทตฺวา จิตฺต หาเสตฺวา โตเสตฺวา นิสินฺโน ฯ เตนสฺส  
เอวมโหสิ ฯ อุปสงฺกมีติ  อย สมิทฺธิ  ภิกฺขุ ปาสาทิก กมฺมฏาน คเหตฺวา   
นิสินฺนสทิโส  ยาว มูลกมฺมฏาน คเหตฺวา  อรหตฺต น คณฺหาติ  ตาวสฺส  
อนฺตราย กรสิฺสามีติ อุปสงฺกมิ ฯ คจฺฉ ตฺวนฺติ  สตฺถา  สกลชมฺพูทีป   
โอโลเกนฺโต  ตสฺมึเยว าเน ตสฺส กมฺมฏาน สปฺปาย  ภวิสฺสตีติ อทฺทส   
ตสฺมา เอวมาห ฯ สติป ฺา จ เม พุทฺธาติ มยา มยฺห สติ จ ป ฺา จ าตา ฯ  
กาม กรสฺสุ รปูานีติ  พหูนิป วิภึสกรหานิ รูปานิ กรสฺสุ ฯ เนว ม  
พฺยาธยิสฺสสีติ  ม  เนว  เวธยิสฺสสิ  น  กมฺเปสฺสสิ ฯ  
                                                ทุติย ฯ 
        ตติเย  อิสิคิลิปสฺเสติ  อิสิคิลิสฺส  นาม  ปพฺพตสฺส  ปสฺเส ฯ  
กาฬสิลายาติ  กาฬวณฺณาย  สลิาย ฯ  สามายิก เจโตวิมุตฺตินฺติ อปฺปตกฺขเณ (๒)  
ปจฺจนีกธมฺเมหิ วิมุจฺจติ  อารมฺมเณ จ อธิมุจฺจตีติ โลกิยสมาปตฺติ สามายิกา  
เจโตวิมุตฺติ  นาม ฯ  ผุสีติ  ปฏิลภิ ฯ ปริหายีติ กสฺมา ยาว ฉฏ ปริหายิ ฯ 
สาพาธตฺตา ฯ   
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เถรสฺส กริ วาตปตฺตเสมฺหวเสน อนุสายิโก อาพาโธ อตฺถิ  เตน  
สมาธิสฺส สปฺปาเย อุปการธมฺเม ปูเรตุ น สกโฺกติ  อปฺปตอปฺปตาย  
สมาปตฺติยา ปริหายติ ฯ  ยนฺนูนาห สตฺถ อาหเรยฺยนฺติ โส กริ จินฺเตสิ ยสฺมา  
ปริหีนชฺฌานสฺส กาล  กโรโต  อนิพทฺธา  คติ  โหติ  อปริหีนชฺฌานสฺส  
นิพทฺธา คติ โหติ  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตติ  ตสฺมา สตฺถ อาหริตุกาโม อโหส ิฯ  
อุปสงฺกมีติ  อย สมโณ  สตฺถ  อาหริตุกาโม  สตฺถาหรณ  จ  นาเมต  กาเย จ  
ชีวิเต  จ  อนเปกฺขสฺส  โหติ  โย  เอว  กาเย จ ชีวเต จ อนเปกฺโข โหติ  โส 
มูลกมฺมฏาน  สมฺมสิตฺวา  อรหตฺตมฺป  คเหตุ  สมตฺโถ  โหติ  มยา  ปน  
ปฏิพาหิโตป  เอส  น  โอรมิสฺสติ  สตฺถารา ปฏิพาหิโต โอรมิสสฺตีติ เถรสฺส  
อตฺถกาโม วิย หุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ   ชลาติ  ชลมาน ฯ  ปาเท   
วนฺทามิ  จกฺขุมาติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ จกฺขุม ตว  ปาเท วนฺทามิ ฯ ชุตินฺธราติ  
อานุภาวธร ฯ อปฺปตฺตมานโสติ อปฺปตฺตอรหตฺโต ฯ  เสโขติ  สลีาทีนิ   
สิกฺขมาโน  สกรณีโย ฯ  ชเน  สุตาติ  ชเน วิสฺสุต ฯ สตฺถ  
อาหริต โหตีติ เถโร กิร  กึ มยฺห อิมินา ชีวิเตนาติ อุตฺตาโน นิปชฺชิตฺวา  
สตฺเถน คลนาฬึ ฉินฺทิ  ทกฺุขา เวทนา อุปฺปชฺชึสุ ฯ เถโร เวทน วิกฺขมฺเภตฺวา  
ตเยว เวทน ปริคฺคหิตฺวา  สตึ อุปฏเปตฺวา มูลกมฺมฏาน สมฺมสนฺโต   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 250 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  250 
 
อรหตฺต ปตฺวา สมสีสี หุตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ สมสีส ีนามติวิโธ โหติ  
อิริยาปถสมสีสี โรคสมสีสี ชีวิตสมสีสีติ ฯ   
        ตตฺถ  โย านาทีสุ อิริยาปเถสุ อ ฺตร อธิฏาย  อิม อโกเปตฺวาว  
อรหตฺต  ปาปุณิสฺสามีติ  วิปสฺสน  ปฏเปติ  อถสฺส  อรหตฺตปฺปตฺติ  จ  
อิริยาปถโกปน  จ เอกปฺปกาเรเนว โหติ ฯ อย อิริยาปถสมสีสี นาม ฯ โย ปน  
จกฺขุโรคาทีสุ  อ ฺตรสฺมึ  สติ  อิโต อนุฏ ิโตว อรหตฺต ปาปุณิสฺสามีติ  
วิปสฺสน ปฏเปติ  อถสฺส อรหตฺตปฺปตฺติ จ โรคโต วุฏาน จ เอกปฺปกาเรเนว  
โหติ ฯ  อย โรคสมสีสี นาม ฯ เกจิ ปน ตสฺมึเยว อิริยาปเถ ตสฺมึ จ โรเค 
ปรินิพฺพานวเสเนตฺถ  สมสีสี  ต (๑)  ป ฺาเปนฺติ ฯ ยสฺส ปน อาสวกฺขโย จ 
ชีวิตกฺขโย  จ  เอกปฺปหาเรเนว โหติ ฯ อย ชีวิตสมสีสี นาม ฯ วุตฺตมฺป เจต  
 ยสฺส ปุคฺคลสฺส อปุพฺพ อจริม อาสวปริยาทาน จ โหติ ชีวิตปริยาทาน จ อย  
วุจฺจติ ปุคฺคโล สมสีสีติ ฯ เอตฺถ จ ปวตฺตสีส  กิเลสสีสนฺติ เทฺว สีสานิ ฯ  
เอตฺถ ปวตฺตสีสี นาม ชีวิตินฺทฺริย  กิเลสสีส นาม อวิชฺชา ฯ เตสุ ชีวิตินฺทฺริย  
จุติจิตฺต เขเปติ  อวิชฺชา มคฺคจิตฺต ฯ ทฺวินฺน จิตฺตาน เอกโต อุปฺปาโท นตฺถิ ฯ  
มคฺคานนฺตร ปน  ผล  ผลานนฺตร ภวงฺค  ภวงฺคโต วุฏาย ปจฺจเวกฺขณ  ต  
ปริปุณฺณ วา   
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โหติ  อปริปณฺุณ  วา ฯ ติขิเณน  อสินา  สีเส ฉิชฺชนฺเตป หิ  
เอโก วา เทฺว วา ปจฺจเวกฺขณวารา  วา อวสฺส อุปฺปชชฺนฺติเยว  จิตฺตาน ปน  
ลหุปริวตฺติตาย อาสวกฺขโย จ ชีวิตปริยาทาน จ เอกกฺขเณเยว วิย ป ฺายติ ฯ  
สมูล  ตณฺห  อพฺพุยฺหาติ  อวิชฺชามูเลน สมูลก ตณฺห อรหตฺตมคฺเคน  
อุปฺปาเฏตฺวา ฯ ปรินิพฺพุโตติ อนุปาทิเสสนิพฺพาเนน ปรินิพฺพุโต ฯ 
วิวตฺตกฺขนฺธนฺติ ปริวตฺตกฺขนฺธ ฯ เสยฺยมานนฺติ  อุตฺตาน หุตฺวา  
สยติ ฯ เถโร ปน กิ ฺจาป อุตฺตานโก สยิโต  ตถาปสสฺ ทกฺขิเณน ปสฺเสน 
ปริจิตสยนตฺตา สีส ทกฺขิณโตว ปริวตฺติตฺวา  ิต ฯ ธูมายิตตฺตนฺติ ธูมายิตภาว ฯ  
ตสฺมึ  หิ  ขเณ  ธูมพลาหกา  วิย ติมิรพลาหกา วิย จ อุฏหึสุ ฯ วิ ฺาณ  
สมเนฺวสตีติ  ปฏิสนฺธิจิตฺต  ปริเยสติ ฯ  อปฺปติฏ ิเตนาติ ปฏิสนฺธิวิ ฺาเณน  
อปฺปติฏ ิเตน  อปฺปติฏ ิตการเณนาติ  อตฺโถ ฯ  เวฬุวปณฺฑุวีณนฺติ เวฬุวปกฺก  
วิย  ปณฺฑุวีณ   สุวณฺณมหาวีณ ฯ  อาทายาติ กจฺเฉ เปตฺวา ฯ อุปสงฺกมีติ  
 โคธิกตฺเถรสฺส นิพฺพตฺตฏาน น ชานามิ  สมณ โคตม ปุจฺฉิตฺวา นิกฺกงฺโข  
ภวิสฺสามีติ ขุทฺทกทารกวณฺโณ  หุตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ นาธิคจฺฉามีติ น ปสฺสามิ ฯ  
โสกปเรตสฺสาติ โสเกน ผุฏสฺส อภสฺสถาติ ปาทปฏ ิย ปติตา ฯ  
                                                ตติย ฯ  
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        จตุตฺเถ  สตฺต  วสฺสานีติ  ปุเร  โพธิย  ฉพฺพสฺสานิ  โพธิโต  
ปจฺฉา  เอก  วสฺส ฯ โอตาราเปกฺโขติ  สเจ สมณสฺส โคตมสฺส กายทฺวาราทีสุ 
กิ ฺจิเทว อนนุจฺฉวิก ปสฺสามิ  โจเทสฺสามิ นนฺติ เอว วิวร อเปกฺขมาโน ฯ  
อลภมาโนติ รชเรณุมตฺตมฺป  อวกฺขลนิ อปสฺสนฺโต ฯ เตนาห สตฺต วสฺสานิ  
ภควนฺต  อนุพนฺธึ ปทาปท โอตาร นาธิคจฺฉิสฺส  สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโตติ ฯ  
อุปสงฺกมีติ  อชฺช สมณ โคตม อภิวาเทตฺวา อาคมิสฺสามีติ  อุปสงฺกมิ ฯ  
ฌายสีติ ฌายนฺโต อวชฺฌายนฺโต  นิสินโฺนสีติ วทติ ฯ วิตฺต นุ ชโีนติ  
สต  วา  สหสฺส  วา  ชิโตสิ นุ ฯ อาคุนฺนุ คามสฺมินฺติ กินฺนุ อนฺโตคาเม  
ปมาณาติกฺกนฺต  ปาปกมฺม  อกาสิ  เยน  อ ฺเส  มุข โอโลเกตุ อวิสหนฺโต  
อปชฺฌายนฺโต นิสินฺโน  อร ฺเ วิจรสิ ฯ สกฺขินฺติ มิตฺตภาว ฯ 
ปลิขายาติ ขนิตฺวา ฯ ภวโลภชปฺปนฺติ ภวโลภสงฺขาต ตณฺห ฯ อนาสโว 
ฌายามีติ นิตฺตโณฺห หุตฺวา ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายามิ ฯ ปมตฺตพนฺธูติ มาร อาลปติ ฯ  
โส หิ เย เกจิ โลเก ปมตฺตา  เตส พนฺธุ ฯ  สเจ มคฺค อนุพุทฺธนฺติ ยทิ ตยา  
มคฺโค อนุพุทฺโธ ฯ อเปหีติ อปยาหิ ฯ อมจฺจุเธยฺยนฺติ มจฺจุโน อโนกาสภูต  
นิพฺพาน ฯ ปารคามิโนติ เยป ปาร คตา  เตป ปารคามิโน ฯ เยป ปาร  
คนฺตุกามา  เตป ปารคามิโน ฯ    
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วิสูกายิกานีติ  มารวิสูกานิ ฯ วิเสวิตานีติ วิรุทฺธเสวิตานิ  อปฺปมายุ   
มนุสฺสาน  อจฺจยนฺติ  อโหรตฺตาติ  วุตฺเต  ทีฆมายุมนุสฺสาน  นาจฺจยนฺติ    
อโหรตฺตาติอาทีนิ  ปฏิโลมการณานิ ฯ  วิปฺผนฺทิตานีติ   ตมฺหิ ตมฺหิ กาเล  
หตฺถิราชวณฺณสปฺปวณฺณาทิทสฺสนานิ ฯ นิพฺเพชนียาติ อุกฺกณฺฑนียา ฯ 
        อนุปริยคาติอาทีสุ กิ ฺจาป อตีตวจน กต  อตฺโถ ปน วิกปฺปวเสน  
เวทิตพฺโพ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  เมทวณฺณ  ปาสาณ  วายโส ทิสฺวา  
 อเปตฺถ  มุทุ วินฺเทยฺยาม  อป อสฺสาโท สิยาติ อนุปริคจฺเฉยฺย  อถ โส  
ตตฺถ อสฺสาท อลภิตฺวาว วายโส เอโต อปกฺกเม  ตโต ปาสาณา อปคจฺเฉยฺย  
เอว  มยมฺป  โส กาโก วิย เสล โคตม อาสชฺช อสฺสาท วา สนฺถว วา 
อลภนฺตา โคตม  นิพฺพินฺทิตฺวา อปคจฺฉาม ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ  
        ป ฺจเม อภาสิตฺวาติ เอตฺถ อกาโร นิปาตมตฺต  ภาสิตฺวาติ อตฺโถ ฯ 
อภาสยิตฺวาติป  ปาโ ฯ  อุปสงฺกมึสูติ  โคปาลทารก  วิย  ทณฺฑเกน 
ภูมิย วิเลขนฺต  ทิสฺวา อติวิย ทุมฺมโน หุตฺวา นิสินฺโน  กินฺน ุโข  
การณนฺติ ปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามาติ อุปสงฺกมึสุ ฯ  โสจสีติ จินฺเตสิ ฯ  
อร ฺมิว กุ ฺชรนฺติ ยถา อร ฺโต เปสิตคณิการหตฺถินิโย  
อร ฺ ิก   กุ ฺชร  อิตฺถกีตฺุตทสฺสเนน  ปโลเภตฺวา  พนฺธิตฺวา  
อานยนฺติ  เอว อานยิสฺสาม ฯ มารเธยฺยนฺติ     
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เตภูมิกวฏฏ ฯ  อุปสงฺกมสึูติ  ตุเมฺห  โถก อธิวาเสถ  มย ต อาเนสฺสามาติ ปตร  
สมสฺสาเสตฺวา  อุปสงฺกมึสุ ฯ อุจฺจาวจาติ นานาวิธา ฯ เอกสต เอกสตนฺติ เอเกก  
สต สต กตฺวา ฯ กุมาริวณฺณสตนฺติ อิมินา นเยน กุมาริอตฺตภาวาน สต ฯ  
อตฺถสฺส ปตฺตึ ทหยสฺส สนฺตินฺติ ทฺวีหิป ปเทหิ อรหตฺตเมว กเถติ ฯ  
เสนนฺติ กิเลสเสน ฯ สา หิ ปยรูปสาตรูปา นาม ฯ เอกาห ฌายนฺติ เอโก อห 
ฌายนฺโต ฯ  สุขมนุโพธยนฺติ   อรหตฺตสุข  อนุพุชฺฌ ึ อิท วุตฺต โหติ 
ปยรูปสาตรปูเสน ชินิตฺวา อห เอโก ฌายนฺโต  อตฺถสฺส ปตฺตึ หทยสฺส สนติฺนฺติ  
สงฺขคต อรหตฺเต สุข อนุพุชฺฌึ  ตสฺมา ชเนน มิตฺตสนฺถว น กโรมิ  เตเนว  
จ เม การเณน เกนจิ สทฺธึ สกฺขี น สมฺปชฺชตีติ ฯ  กถ  วิหารีพหุโลติ  กตเมน   
วิหาเรน  พหุล  วิหรนฺโต ฯ  อลทฺธาติ  อลภิตฺวา ฯ โยติ นิปาตมตฺต ฯ อิท  
วุตฺต โหติ  กตเมน ฌาเนน พหุลชฺฌายนฺต   ต ปุคฺคล กามส ฺา อลภิตฺวาว  
อปริกฺขารา (๑) โหนฺตีติ ฯ  
        ปสฺสทธฺกาโยติ จตุตฺถชฺฌาเนน อสฺสาสปสฺสาสกายสฺส ปสฺสทฺธตฺตา  
ปสฺสทฺธกาโย ฯ  สุวิมุตฺตจิตฺโตติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา  สุฏ ุ  วิมุตฺตจิตฺโต ฯ  
อสงฺขาราโนติ  ตโย  กมฺมาภิสงฺขาเร  อนภิสงฺขโรนฺโต ฯ  อโนโกติ อนาลโย ฯ  
อ ฺาย ธมฺมนฺติ  จตุสจฺจธมฺม ชานิตฺวา ฯ อวิตกฺกฌายีติ อวิตกฺเกน จตุตฺถชฺฌาเนน 
# ๑  ม. ปริพาหิรา  ฯ  
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ฌายนฺโต ฯ น  กุปฺปตีติอาทีสุ โทเสน น กุปฺปติ  ราเคน น สรติ  โมเหน  
น  ถีโน ฯ อิเมสุ ตีสุ  มลูกเิลเสสุ  คหิเตสุ  ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส  คหิตเมว  
โหติ ฯ ปมปเทน วา  พฺยาปาทนีวรณ  คหิต  ทุติเยน  กามจฺฉนฺทนีวรณ   
ตติเยน ถีน อาทึ กตฺวา เสสนีวรณานิ ฯ อิติ อิมินา นีวรณปฺปหาเนนาป  
ขีณาสว ทสฺเสติ ฯ ป ฺโจฆติณฺโณติ ป ฺจทฺวาริก กเิลโสฆติณฺโณ ฯ  
ฉฏนฺติ มโนทฺวาริกป  ฉฏ  กิเลโสฆ  อตริ ฯ  ป ฺโจฆคฺคหเณน  วา   
ป ฺโจรมฺภาคิยานิ  สโยชนานิ  ฉฏคฺคหเณน ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
คณสงฺฆจารีติ  คเณ  จ  สงฺเฆ  จ  จรตีติ  สตฺถา คณสงฺฆจารี นาม ฯ อทฺธา  
จริสฺสนฺตีติ อ ฺเป สทฺธา พหู ชนา เอกเสน จริสฺสนฺติ ฯ อยนฺติ อย สตฺถา ฯ  
อโนโกติ อนาลโย ฯ  อชฺเฉชฺช เนสฺสตีติ อจฺฉินฺทิตฺวา นยิสฺสติ  นจฺจุราชสฺส  
หตฺถโต  อจฺฉินฺทิตฺวา นิพฺพานปาร นยิสฺสตีติ วุตฺต โหติ ฯ นยมานานนฺติ  
นยมาเนสุ ฯ เสลว สิรสิ โอหจฺจ  ปาตาเล คาธเมสถาติ มหนฺต กูฏาคารปฺปมาณ 
สิล  สีเส  เปตฺวา  ปาตาเล  ปติฏคเวสน  วิย ฯ  ขาณณว  อุรสาสชฺชาติ 
อุรสิ  ขาณุ  ปหริตฺวา  วิย ฯ  อเปถาติ อปคจฺฉถ ฯ อิมสฺมึ าเน สงฺคีติการา  
 อิทมโวจาติ  เทสน  นฏิเปตฺวา  ททฺทลฺลมานาติ  คาถ  อาหสุ ฯ  ตตฺถ  
ททฺทลฺลมานาติ  อติวิย   
# ๑ คณสงฺฆวารีติป ปาโ  ฯ  
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ขลมานา โสภมานา ฯ อาค ฺฉุนฺติ อาคตา ฯ ปนุทีติ นีหริ  
ตุล ภฏว มาลุโตติ ยถา ผลโต ภฏ สมิฺพลิตูล วา โปฏกิตูล วา วาโต  
ปนุทติ นีหรติ  เอว ปนุทติ   ฯ  
                                ป ฺจม ฯ  ตติโย วคฺโค ฯ   
                                อิติ มารสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                                        ภิกฺขุนีสยุตฺตวณฺณนา   
        ภิกฺขุนสียุตฺตสฺส ปเม ฯ อาฬวิกาติ อาฬวิย ชาตา อาฬวินครโตเยว  
จ  นิกฺขมฺม  ปพฺพชิตา ฯ  อนฺธวนนฺติ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  เจติเย  
นวกมฺมตฺถาย  ธน  สมาทเปตฺวา  อาคจฺฉนฺตสฺส  ยโสธรสฺส นาม ธมฺมภาณกสฺส  
อริยปุคฺคลสฺส อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา ตตฺเถว อกฺขิเภท ปตฺเตหิ ป ฺจหิ โจรสเตหิ  
นิวุตฺถตฺตา  ตโต  ปฏาย  อนฺธวนนฺติ สงฺข คต วน ฯ ต กิร สาวตฺถิโต  
ทกฺขิณปสฺเส คาวุตมตฺเต โหติ ราชารกฺขาย คุตฺต ฯ ตตฺถ จ วิเวกกามา (๑)  
ภิกฺขู  จ  ภิกขฺุนิโย จ คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา อยป อาฬวิกา  วิเวกตฺถินี  เยน ต วน 
เตนุปสงฺกมิ ฯ  นิสฺสรณนติฺ  นิพฺพาน ฯ  ป ฺายาติ  ปจฺจเวกฺขณาเณน ฯ  
น ตฺว ชานาสิ  ต  ปทนฺติ  ตฺว  เอต  นพฺิพานปท วา นิพฺพานคามิมคฺคปท  
วา  น  ชานาสิ ฯ  
# ๑ ม. ยุ. ปวิเวกกามา  ฯ  
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สตฺติสูลูปมาติ วินิวิชฺฌนฏเน สตฺติสูลสทิสา ฯ ขนฺธาส อธิกุฏนาติ   
ขนฺธา เตส อธิกุฏนคณฺฑิกา ฯ  
                                                ปม ฯ   
        ทุติเย ฯ านนฺติ  อรหตฺต ฯ  ทุรภิสมฺภวนฺติ  ทุปฺปสห ฯ  
ทวฺงฺคุลป ฺายาติ ปริตฺตป ฺาย ฯ ยสฺมา วา ทฺวีหิ องฺคุลีหิ กปฺปาสวฏฏึ คเหตฺวา  
สุตฺต กนฺตนฺติ  ตสฺมา อิตฺถี  ทฺวงฺคุลป ฺาติ วุจฺจติ ฯ าณมฺหิ วตฺตมานมฺหีติ  
ผลสมาปตฺติาเณ  วตฺตมาเน ฯ  สมมฺา  ธมฺม  วิปสฺสโตติ  จตุสจฺจธมฺม  
วิปสฺสนฺตสฺส  ปุพฺพภาเค วา วิปสฺสนาย อารมฺมณภูต ขนฺธป ฺจกเมว ฯ กิ ฺจิ วา  
ปน อสฺมีติ อ ฺ วา กิ ฺจน (๑) อห อสฺมีติ ตณฺหามานทิฏ ิวเสน ยสฺส สิยา ฯ  
                                                ทุติย ฯ   
        ตติเย  กสิาโคตมีติ  อปฺปมสโลหิตตาย กิสา  โคตมีติ ปนสฺสา 
นาม ฯ ปุพฺเพ กิร สาวตฺถยิ เอกสฺมึ กุลฆเร  อสีติโกฏิธน สพฺพ องฺคารว  
ชาต ฯ กุฏมพิฺโก  องฺคารชาตานิ  อนีหริตฺวา  อวสฺส โกจิ ปุ ฺวา ภวิสฺสติ 
ตสฺส ปุ ฺเน ปุน ปากติก ภวิสฺสตีติ สุวณฺณหิร ฺสฺส ปาติโย  ปูเรตฺวา  
อาปเณ เปตฺวา สมีเป นิสีทิ ฯ อเถกา ทุคฺคตกุลสฺส ธีตา  อฑฺฒมาสก  
คเหตฺวา  ทารุสาก  อาหรสิฺสามีติ  วีถคิตา  ต  
# ๑ ม. ยุ.  กิ ฺจิ   ฯ  
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ทิสฺวา กุฏมฺพิก อาห  อาปเณ ตาว ธน เอตฺตก  เคเห กิตฺตก ภวิสฺสตีติ ฯ  
กึ ทิสฺวา อมฺม เอว กเถสีติ ฯ อิม หิร ฺสุวณฺณนฺติ ฯ โส  ปุ ฺวตี เอสา  
ภวิสฺสตีติ ตสฺสา วสนฏาน ปุจฺฉิตฺวา อาปเณ ภณฺฑ ปฏิสาเมตฺวา ตสฺสา  
มาตาปตโร อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห  อมฺหาก  เคเห วยปฺปตฺโต ทารโก อตฺถ ิ  
ตสฺเสต ทาริก เทถาติ ฯ ก ึสามิ ทุคฺคเตหิ  สทฺธึ  เกฬึ  กโรสีติ ฯ มิตฺตสนฺถโว  
นาม ทุคฺคเตหิป สทฺธึ โหติ  เทถ น  กฏุมฺพสามินี ภวิสฺสตีติ น คเหตฺวา ฆร  
อาเนสิ ฯ  สา สวาสมนฺวาย ปุตฺต วิชาตา ฯ  ปุตฺโต ปทสา อาหิณฺฑนกาเล  
กาลมกาสิ ฯ สา ทุคฺคตกุเล อุปฺปชชฺิตฺวา  มหากุล คนฺตฺวาป  ปุตฺตวินาส  
ปตฺตมฺหีติ อุปฺปนฺนพลวโสกา ปุตฺตสฺส สรีรกิจฺจ  วาเรตฺวา ต มตกเฬวร  
อาทาย นคเร วิปฺปลปนฺตี วิจรติ ฯ เอกทิวส มหติยา พุทฺธวีถิยา ทสพลสฺส  
สนฺติก คนฺตฺวา  ปุตฺตสฺส เม อโรคภาวตฺถาย  เภสชชฺ  เทถ  ภควาติ  อาห ฯ  
คจฺฉ สาวตฺถึ อาหิณฺฑิตฺวา   ยสฺม ึ เคเห  มตปุพฺโพ นตฺถิ  ตโต สิทธฺตฺถก  
อาหร  ปุตฺตสฺส  เต   เภสชฺช  ภวิสฺสตีติ ฯ  สา  นคร  ปวิสิตฺวา   
ธูรเคหโต ปฏาย ภควตา วุตฺตนเยน คนฺตฺวา   สิทฺธตฺถก   
ยาจนฺตี ฆเร ฆเร  กุโต ตฺว เอวรูปป ฆร ปสฺสิสฺสสีติ  วุตฺตา   
กติปยานิ เคหานิ อาหิณฺฑิตฺวา  สพฺเพสป กิราย ธมฺมตา  น มยฺห ปุตฺตสฺส    
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วาติ  สาลาย ฉว ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ สตฺถา  อิม ปพฺพาเชตูติ  
ภิกฺขุนูปสฺสย  เปเสสิ ฯ สา ขุรคฺเคเยว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อิม เถรึ  
สนฺธาย  อถโข กิสาโคตมีติ วุตฺต ฯ เอกมาสีติ เอกา อาส ิฯ รุทมมฺุขีติ   
รุทมานมุขี วิย ฯ อจฺจนฺต มตปุตฺตมฺหีติ  เอตฺถ อนฺต อตีต อจฺจนฺต   
ภาวนปปสกเมต ฯ อิท วุตฺต โหติ  ยถา ปุตฺตมรณ  อนฺต  อตีต  โหติ   
เอว  มตปุตฺตา อห  อิทานิ มม ปุน ปุตฺตมรณ นาม  นตฺถิ ฯ  ปุริสา   
เอตทนฺติกาติ ปุริสาป เน เอตทนฺติกาว ฯ โย เม ปุตฺตมรณสฺส  
อนฺโต  ปุริสานป เม เอเสวนฺโต  อภพฺพา อห อิทานิ ปุริส คเวสิตุนฺติ ฯ  
สพฺพตฺถ  วิหตา  นนฺทีติ  สพฺเพสุ  ขนฺธอายตนธาตุภวโยนิคติ ิตินิวาเสสุ   
มม  ตณฺหานนฺทิ วิหตา ฯ ตโมกฺขนฺโธติ อวิชฺชากฺขนฺโธ ฯ  
ปทาลิโตติ าเณน ภินฺโน ฯ  
                                        ตติย ฯ 
        จตุตฺเถ ฯ  ป ฺจงฺคิเกนาติ อาตต วิตต อาตตวิตต ฆน สุสิรนฺติ  
เอว ป ฺจงฺคสมนฺนาคเตน ฯ นิยฺยาตยามิ ตุยฺเหวาติ สพฺเพ ตุยฺหเยว เทมิ ฯ มาร  
นาห  เตนตฺถิกาติ  นาห  เตน  อตฺถิกา ฯ  ปูติกาเยนาติ สุวณฺณวณฺโณป กาโย  
นิจฺจ  อุคฺฆริตปคฺฆริตฏเน  ปูติกาโยว  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  ภินทฺเนนาติ  
ภิชฺชนสภาเวน ฯ ปภงฺคุนาติ จุณฺณวิจุณฺณอาปชฺชนธมฺเมน ฯ   
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อฏฏิยามีติ อฏฏปฬิตา โหมิ ฯ  หรายามีติ  ลชชฺามิ ฯ  สนฺตา  สมาปตฺตีติ   
อฏวิธา  โลกิยสมาปตฺติ  อารมฺมณสนฺตตาย  องฺคสนฺตตาย  จ  สนฺตาติ   
วุตฺตา ฯ  สพฺพตฺถาติ  สพฺเพสุ  รูปารูปภเวสุ  เตส  ทฺวินฺน  ภวาน  คหิตตฺตา   
คหิเต  กามภเว อฏสุ จ  สมาปตฺตีสูติ เอเตสุ สพฺเพสุ าเนสุ มยฺห  
อวิชฺชาตโมป วิหโตติ วทติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ 
        ป ฺจเม ฯสุปุปฺผิตคฺคนฺติ อคฺคโต ปฏาย สุฏ ุ ปุปฺผิต สาลรุกฺข ฯ  
น  จตฺถิ เต ทติุยา วณฺณธาตูติ ตว วณฺณธาตุสทสิา ทุติยา วณฺณธาตุ นตฺถิ 
ตยา สทิสา อ ฺา ภิกฺขุนี นตฺถีติ วทติ ฯ อิธาคตา ตาทิสิกา ภเวยฺยุนฺติ ยถา  
ตฺว  อิธาคตา กิ ฺจิ สนฺถว วา สิเนห วา น ลภสิ  เอวเมว เตป ตยาว 
สทิสา ภเวยฺยุ ฯ ปขุมนฺตรกิายมฺปติ ทฺวินฺน อกฺขีน มชฺเฌ นาสวเสปติฏนฺตึ  
ม น ปสฺสิสสฺสิ ฯ วสีภูตมฺหีติ วสีภูตา อสฺมิ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ  ฯโก  นุ ตฺว อิทมาทปยีติ โก นุ มนฺทพุทฺธี พาโล ต  
เอว คาหาเปสิ ฯ ปริเกลฺสนฺติ อ ฺป นานปฺปการ อุปทฺทว ฯ อิทานิ ย  
มาโร อาห  โก  น ุตฺว อิทมาทปยีติ  ต มทฺทนฺตี  น ม อนฺธพาโล อาทเปสิ 
โลเก  ปน  อคฺคปุคฺคโล    
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สตฺถา  ธมฺม  เทเสสีติ ทสฺเสตุ พุทฺโธติอาทิมาห ฯ ตตฺถ สจฺเจ นิเวสยีติ  
ปรมตฺถสจฺเจ นิพฺพาเน นิเวเสสิ ฯ นิโรธ อปฺปชานนฺตาติ  
นิโรธสจฺจ อชานนฺตา ฯ  
                                        ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม ฯ เอนฺติ  มารวส  ปุนาติ ปนุปฺปุน มรณมารกิเลสมาร- 
เทวปุตฺตมาราน  วส  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ปธูปโตติ  สนฺตาปโต ฯ  อคติ  ยตฺถ  
มารสฺสาติ ยตฺถ ตุยฺห มารสฺส อคติ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ นิพฺพาเน ฯ  
                                        สตฺตม ฯ  
        อฏเม  ฯสมณี  วิย ทิสฺสสีติ สมณีสทิสา ทิสฺสสิ ฯ กิมิว จรสิ  
โมมูหาติ  กกึารณา  โมมหูา  วิย  จรสิ ฯ  อิโต  พหิทฺธาติ อิมมฺหา สาสนา 
พหิทฺธา ฯ  ปาส เฑนฺตีติ  ปาสณฺฑา  สตฺตาน จิตฺเตสุ ทิฏ ิปาส ขิปนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  สาสน ปน ปาเส โมเจสิ   ตสฺมา ปาสณฺโฑติ น วุจฺจติ  อิโต  
พหิทฺธาเยว ปาสณฺฑา โหนฺติ ฯ สสีทนฺตีติ  สสีทนฺติ ลคฺคนฺติ ฯ  
อิทานิ  ก นุ อุทฺทิสฺส มณฺฑาสีติ ป ฺห กเถนฺตี อตฺถ ิสกฺยกุเล ชาโตติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  สพฺพาภิภูติ  สพฺพานิ  ขนฺธายตนธาตุภวโยนิคติอาทีนิ อภิภวิตฺวา   
 ิโต ฯ  มรณมาราทโย  นทุิ  นีหรีติ  มารนุโท ฯ สพฺพตฺถมปราชิโตติ  
สพฺเพสุ  ราคาทีสุ    
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วา  มารยุทฺเธ  วา อชชฺิโต ฯ สพฺพตฺถ มตฺุโตติ สพฺเพสุ ขนฺธาทีสุ มุตฺโต ฯ  
อสิโตติ ตณฺหาทิฏ ินิสฺสเยน อนิสฺสิโต ฯ สพฺพกมฺมกฺขยนฺติ  
สพฺพกมฺมกฺขยสงฺขาต อรหตฺต ปตฺโต ฯ อุปธิสงฺขเยติ  
อุปธิสงฺขยสงฺขาเต นิพฺพาเน อารมฺมณโต วิมุตฺโต ฯ  
                                        อฏม ฯ   
        นวเม ฯ เกนิท  ปกตนฺติ  เกน  อิท  กต ฯ  พิมฺพนฺติ อตฺตภาว  
สนฺธาย  วทติ ฯ  อฆนฺติ  ทุกฺขปติฏานตฺตา  อตฺตภาวเมว  วทติ ฯ  
เหตุภงฺคาติ  เหตุนิโรเธน ปจฺจยเวกลฺเลน ฯ 
                                        นวม ฯ   
        ทสเม  น  ยิธ  สตฺตุปลพฺภตีติ  อิมสฺมึ  สุทฺธสงฺขารปุ ฺเช  
ปรมตฺถโต  สตฺโต  นาม  น  อุปลพฺภติ ฯ  ขนฺเธสุ  สนฺเตสูติ ป ฺจสุ ขนฺเธสุ  
วิชฺชมาเนสุ เตน เตนากาเรน ววตฺถิเตสุ ฯ สมฺมตีติ (๑) สตฺโตติ สม ฺามตฺตเมว  
โหติ ฯ ทุกฺขนฺติ ป ฺจกฺขนฺธทุกฺข ฯ นา ฺตฺร ทุกฺขาติ เปตฺวา ทุกฺข อ ฺโ (๒)  
เนว สมฺโภติ น นิรุชฌฺตีติ ฯ  
                                        ทสม ฯ   
                อิติ ภิกฺขุนีสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                        พฺรหฺมสยุตฺตวณฺณนา   
        ปมวคฺคสฺส  ปเม  ฯ  ปริวิตกโฺก  อุทปาทีติ  สพฺพพุทฺธาน  
อาจิณฺโณ  สมาจิณฺโณ  อย เจตโส ปรวิิตกฺโก  อุทปาทิ ฯ กทา อุทปาทีติ 
พุทฺธภูตสฺส  อฏเม  สตฺตาเห  ราชายตนมูเล  สกฺเกน  เทวานมินฺเทน อาภต 
ทนฺตกฏ ฺจ  โอสถหรีตก ฺจ  ขาทิตฺวา  มุข  โธวิตฺวา  จตูหิ  โลกปาเลหิ  
อุปนีเต ปจฺจคฺเฆ เสลมเย ปตฺเต ตปุสฺสภลฺลิกาน ปณฺฑปาต ปริภุ ฺชิตฺวา ปุน  
ปจฺจาคนฺตฺวา อชปาลนิโคฺรเธ นิสินฺนมตฺตสฺส ฯ  อธคิโตติ  ปฏิวิทฺโธ ฯ  
ธมฺโมติ จตุสจฺจธมฺโม ฯ คมฺภีโรติ อุตฺตานปฏิกฺเขปวจนเมต ฯ  ทุทฺทโสติ   
คมฺภีรตฺตาว  ทุทฺทโส  ทกุเฺขน  ทฏพฺโพ  น  สกกฺา สุเขน  ทฏ ฯ   
ทุทฺทสตฺตาว  ทุรานุโพโธ  ทุกฺเขน  อวพุชฺฌิตพฺโพ  น สกฺกา สุเขน   
อวพุชฺฌิตุ ฯ  สนฺโตติ  นพฺิพุโต ฯ  ปณีโตติ  อตปโก ฯ  อิท ทฺวย  
โลกุตฺตรเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ อตกฺกาวจโรติ ตกฺเกน อวจริตพฺโพ โอคาหิตพฺโพ  
น  โหติ  าเณเนว  อวจริตพฺโพ ฯ  นปิุโณติ  สโณฺห ฯ  ปณฺทิตเวทนีโยติ 
สมฺมาปฏิปท ปฏิปนฺเนหิ ปณฺฑิเตหิ เวทิตพฺโพ ฯ อาลยรามาติ สตฺตา  
ป ฺจกามคุเณสุ อลฺลียนติฺ  ตสฺมา เต อาลยาติ วุจฺจนฺติ ฯ อฏสตตณฺหาวิปรีตานิ  
อลฺลียนฺติ  ตสฺมาป อาลยาติ วุจฺจนฺติ ฯ เตหิ อาลเยหิ รมนฺตีติ  อาลยรามา ฯ  
อาลเยสุ  รตาติ  อาลยรตา ฯ  อาลเยสุ สมุุทิตาติ    
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อาลยสุมุทิตา ฯ ยเถว หิ สุสชฺชิต ปุปฺผผลภริตรุกฺขาทิสมฺปนฺน อุยฺยาน  
ปวิฏโ ราชา ตาย ตาย สมฺปตฺติยา รมติ  สุมุทิโต อาโมทิตปโมทิโต  โหติ   
น อุกฺกณฺติ ฯ สายป นิกขฺมิตุ น อิจฺฉติ  เอวมิเมหิ  กามาลยตณฺหาลเยหิ  
สตฺตา รมนฺติ  สสารวฏเฏ สุมุทิตา อนุกฺกณฺ ิตา  วสนฺติ ฯ  เตน  เตส  
ภควา ทุพฺพิธป  อาลย อุยฺยานภูมึ วิย ทสฺเสนฺโต  อาลยรามาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยทิทนฺติ  นิปาโต  ตสฺส  าน  สนฺธาย  ย  อิทนฺติ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาท  สนฺธาย  โย  อยนฺติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ อิเมส ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา  อิทปฺปจฺจยา  
เอว อิทปฺปจฺจยตา  อิทปฺปจฺจยตา  จ  สา  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  จาติ   
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ สงฺขาราทิปจฺจยาน  เอต  อธิวจน ฯ   
สพฺพสงฺขารสมโถติอาทิ สพฺพ นิพฺพานเมว ฯ ยสฺมา  หิ  ต  อาคมฺม  
สพฺพสงฺขารวิปฺผนฺทิตานิ สมนฺติ วูปสมฺมนฺติ  ตสฺมา สพฺพสงฺขารสมโถติ   
วุจฺจติ ฯ ยสฺมา จ ต อาคมฺม สพฺเพ อุปธโย ปฏินิสสฺฏา  โหนฺติ   
สพฺพตณฺหา ขียนฺติ  สพฺเพ กิเลสราคา วิรชชฺนฺติ  สพฺพทุกฺข นิรุชฺฌติ 
ตสฺมา  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธติ วุจฺจติ ฯ ยา ปเนสา  
ตณฺหา ภเวน ภว  ผเลน วา สทฺธึ กมฺม วินติ  สสิพฺพตีติ กตฺวา วานนฺติ  
วุจฺจติ  ตโต  นิกฺขนฺต  วานโตติ  นิพฺพาน ฯ  โส  มมสฺส  กลิมโถติ ยา  
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อชานนฺตาน เทสนา นาม  โส มม  กิลมโถ อสฺส  สา มม  วิเหสา อสฺสาติ 
อตฺโถ ฯ  กายกิลมโถ  เจว  กายวิเหสา จ อสฺสาติ วุตฺต โหติ ฯ จิตฺเต ปน 
อุภย เจต  พุทฺธาน นตฺถิ ฯ อปสฺสุทนฺติ  อนุพฺรูหนตฺเถ นิปาโต  โส  น  
เกวล อย ปริวิตกฺโก อุทปาทิ  อิมาป คาถา ปฏิภสูติ ทีเปติ ฯ อนจฺฉริยาติ  
อนุ อจฺฉริยา ฯ ปฏิภสูติ ปฏิภานสงฺขาตสฺส าณสฺส โคจรา อเหสุ   
ปริวิตกฺกยิตฺพฺพต  ปาปุณึสุ ฯ  กิจฺเฉนาติ  ทุกฺขาย ปฏิปทาย ฯ พุทฺธาน ฺหิ  
จตฺตาโรป มคฺคา สุขา ปฏิปทาว โหนฺติ ฯ ปารมีปูรณกาเล ปน  
สราคสโทสสโมหสฺเสว สโต อาคตาน  ยาจกาน อลงฺกตปฏิยตฺต   
สีส กนฺติตฺวา คลโลหิต นหีริตฺวา สุอ ฺชิตานิ อกฺขีนิ อุคฺฆาเฏตฺวา   
กุลวสปทีป ปุตฺต มนาปจารินึ ภริยนฺติ เอวมาทีนิ เทนฺตสฺส อ ฺานิ  
จ  ขนฺติวาทิสทิเสสุ อตฺตภาเวสุ เฉชฺชาทีนิ  ปาปุณนฺตสฺส อาคมนียปฏิปท  
สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  หลนติฺ  เอตฺถ  หกาโร  นิปาตมตฺโต  อลนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ปกาสิตุนฺติ เทสิตุ  เอว กจฺิเฉน อธิคตสฺส อล เทสิตุ  ปริยนฺต เทสิตุ 
โก  อตฺโถ  เทสิเตนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ราคโทสปเรเตหีติ  ราคโทสผุฏเหิ 
ราคโทสานุคเตหิ วา ฯ  ปฏิโสตคามินฺติ นิจฺจาทีน ปฏิโสต  อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตา  
อสุภนฺติ เอว คต จตุสจฺจธมฺม ฯ ราครตฺตาติ กามราเคน ภวราเคน   
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ทิฏ ิราเคน จ รตฺตา ฯ น  ทกฺขนฺตีติ อนจฺจ ทุกฺขมนตฺตา อสุภนฺติ อิมินา  
สภาเวน น ปสฺสิสฺสนฺติ  เต อปสฺสนฺเต โก สกฺขิสฺสติ เอว คาหาเปตุ ฯ  
ตโมกฺขนฺเธน อาวุฏาติ อวิชฺชาราสินา อชฺโฌตฺถฏา ฯ   
        อปฺโปสฺสุกฺกตายาติ นิรุสฺสุกฺกภาเวน  อเทเสตุกามฺยตายาติ อตฺโถ ฯ  
กสฺมา  ปนสสฺ เอว จิตฺต นมิ  นน ุเอส  มุตฺโต โมเจสฺสามิ ติณฺโณ ตาเรสฺสามิ 
กิมฺเม อ ฺาตเวเสน  ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ  สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา  ตารยิสฺส  
สเทวเกติ ปตฺถน  กตฺวา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโตติ  สจฺจเมต  ตเทว  
ปจฺจเวกฺขณานุภาเวน  ปนสฺส  เอว  จิตฺต  นมิ ฯ ตสฺส หิ สพฺพ ฺ ุต ปตฺวา  
สตฺตาน กิเลสคหนต ธมฺมสฺส จ คมฺภีรต ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส สตฺตาน กิเลสคหนตา  
จ  ธมฺมคมฺภีรตา  จ  สพฺพากาเรน  ปากฏา  ชาตา  อถสฺส  อิเม สตฺตา 
ก ฺชิกปุณฺณา ลาวุ  วิย  ตกฺกภริตาจาฏิ   วิย  วสาเตลปตปโลติกา วิย 
อ ฺชนมกฺขิตหตฺโถ  วิย  จ  กิเลสภริตา  อติสงฺกิลิฏา  ราครตฺตา โทสทุฏา  
โมหมุฬฺหา  เต  กินฺนาม  ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺตีติ  จินฺตยโต  
กิเลสคหนปจฺจเวกฺขณานุภาเวนป  เอว จิตฺต นมิ ฯ  อย ฺจ ธมฺโม  
ปวีสนฺธารกอุทกกฺขนฺโธ วิย คมฺภีโร  ปพฺพเตน   ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปโต  
สาสโป วิย ทุทฺทโส  สตฺตธา ภินฺนสฺส พาลสฺส โกฏิยา  
โกฏ ิวิย (๒)  นนุ มยา   
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หิ อิม ธมฺม ปฏิวิชฺฌิตุ วายมนฺเตน อทินฺน ทาน  นาม นตฺถิ  อรกขิฺต สีล  
นาม นตฺถิ  อปูริตา  กาจิ ปารมี นาม นตฺถิ  ตสฺส  เม นิรุสฺสาห วิย มารพล  
วิธมนฺตสฺสาป ปวี น กมปฺตฺถ  ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺตสฺสาป  
น กมฺปตฺถ  มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ โสเธนฺตสฺสาป  น กมฺปตฺถ   
ปจฺฉิมยาเม ปน ปฏิจฺจสมุปฺปาท ปฏวิิชฺฌนฺตสฺเสว เม ทสสหสฺสีโลกธาตุ  
กมฺปตฺถ  อิติ  มาทิเสนาป ติกฺขาเณน  กิจฺเฉเนวาย  ธมฺโม  ปฏิวิทฺโธ 
ต โลกิยมหาชนา กถ ปฏวิิชฺฌิสฺสนฺตีติ ธมฺมคมฺภีรปจฺจเวกฺขณานุภาเวนาติ   
เอว  จิตฺต นมีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อปจ พฺรหฺมุนา ยาจิเต เทเสตุกามตายปสฺส เอว จิตฺต นมิ ฯ ชานาติ 
หิ  ภควา  มม  อปฺโปสฺสกฺุกตาย จิตฺเต นมมาเน ม มหาพฺรหฺมา ธมฺมเทสน 
ยาจิสฺสติ  อิเม จ สตฺตา พฺรหฺมครุกา  เต  สตฺถา กริ ธมฺม น เทเสตุกาโม  
อโหสิ  อถ  น  มหาพฺรหฺมา ยาจิตฺวา เทสาเปติ  สนฺโต วต โภ ธมฺโม 
ปณีโต  วต  โภ ธมฺโมติ ม ฺมานา สุสฺสูสิสฺสนฺตีติ อิทป การณ ปฏิจฺจ  
อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมิ  โน ธมฺมเทสนายาติ เวทิตพฺพ ฯ 
สหมฺปติสฺสาติ โส กริ กสสฺปภควโต สาสเน สหโก นาม เถโร 
ปมชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ปมชฺฌานภูมิย กปฺปายุพฺรหฺมา หุตฺวา  
นิพฺพตฺโต  ตตฺร  น  สหมฺปติพฺรหฺมาติ  ส ฺชานนฺติ    ต  สนฺธายาห   
พฺรหฺมุโน  สหมฺปติสฺสาติ ฯ นสฺสติ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 268 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  268 
 
วต โภติ โส กิร อิม สทฺท ตถา นิจฺฉาเรสิ  ยถา ทสสหสฺสีโลกธาตุพฺรหฺมาโน   
สุตฺวา สพฺเพ สนฺนิปตึสุ ฯ ยตฺร หิ นามาติ ยสฺมึ นาม  โลเก ฯ   
ปุรโต ปาตุรโหสีติ เตหิ ทสหิ พฺรหฺมสหสฺเสหิ สทฺธึ ปาตุรโหสิ ฯ  
อปฺปรชกฺขชาติกาติ ป ฺามเย อกฺขิมฺหิ อปฺป ปรตฺิต ราคโทสโมหรช เอเตส เอว  
สภาวาติ อปฺปรชกฺขชาติกา ฯ อสฺสวนตาติ อสฺสวนตาย ฯ ภวิสฺสนฺตีติ ปุริมพุทฺเธสุ  
ทสปุ ฺกิริยาวเสน  กตาธิการา  ปรปิากคตา  ปทุมานิ  วิย สรุิยรสฺมิสมฺผสฺส 
ธมฺมเทสนเยว  อากงฺขมานา  จตุปฺปทิกคาถาวสาเน  อริยภูม ึ โอกฺกมนารหา น  
เอโก  น เทฺว  อเนกสตสหสฺสา ธมฺมสฺส อ ฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ  
ปาตุรโหสีติ ปาตุภวิ ฯ สมเลหิ จินฺติโตติ สมเลหิ ฉหิ สตฺถาเรหิ  
จินฺติโต ฯ เตหิ ปุเรตร อุปฺปชฺชิตฺวา สกลชมฺพุทีเป กณฺฏเก ปตฺถรมานา วิย 
สสิพฺพมานา วิย จ สมเล มิจฺฉาทิฏ ิธมฺเม  เทสยึสุ ฯ อปาปุเรตนฺติ วิวร  
เอต ฯ  อมตสฺส  ทฺวารนฺติ อมตสฺส นิพฺพานสฺส ทฺวารภูต อริยมคฺค ฯ สุณนฺตุ  
ธมฺม  วิมเลนานุพุทฺธนฺติ  อิเม  สตฺตา  ราคาทีน  มลาน  อภาวโต  วิมเลน  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน อนุพุทฺธ จตุสจฺจธมฺม สุณนฺตุ ตาว ภควาติ ยาจติ ฯ 
        เสเล  ยถา  ปตฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ  สิลามเย  เอกฆเน   
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ปพฺพตมุทฺธนิ  ยถา  ิโต จ ฯ น หิ ตตฺถ  ิตสฺส ทสฺสนตฺถ  
คีวุกฺขิปนปสารณาทิกิจฺจ อตฺถิ ฯ ตถูปมนฺติ  ตปฺปฏภิาค  เสลปพฺพตูปม ฯ   
อย  ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ยถา  เสลปพฺพตมุทฺธนิ  ิโตว จกขฺุมา ปุริโส  
สมนฺตโต ชนต ปสฺเสยฺย  ตถา ตฺวป  สเุมธ  สุนฺทรป ฺ  สพฺพ ฺ ุตาเณน   
สมนฺตจกฺขุ  ภควา ธมฺมมย ป ฺามย  ปาสาทมารุยฺห สย อเปตโสโก  
โสกาวกิณฺณ   ชาติชราภิภูต ฺจ ชนต อเปกฺขสฺสุ  อุปธารย  อุปปริกฺข ฯ  
อย ปเนตฺถ อธิปฺปาโย  ยถา หิ ปพฺพตปาเท สมนตฺา  มหนฺต เขตฺต กตฺวา  
ตตฺถ เกทารปาฬีสุ กุฏิกาโย กตฺวา รตฺตึ อคฺคึ ชาเลยฺยุ  จตุรงฺคสมนฺนาคต   
จ  อนฺธการ  อสฺส  อถ  ตสฺส ปพฺพตสฺส มตฺถเก ตฺวา  จกฺขุมโต ปุริสสฺส  
ภูมึ โอโลกยโต เนว เขตฺต น เกทารปาฬิโย น กุฏกิาโย  น ตตฺถ  
สยิตมนุสฺสา ป ฺาเยยฺยุ ฯ กุฏิกาสุ ปน อคฺคิชาลมตฺตเมว ป ฺาเยยฺย 
เอว ธมฺมปาสาท อารุยฺห สตฺตนิกาย โอโลกยโต ตถาคตสฺส เย เต อกตกลฺยาณา  
สตฺตา  เต  เอกวิหาเร  ทกขิฺณชานุปสฺเส  นิสนฺนาป  พุทฺธจกฺขุสฺส  อาปาถ  
นาคจฺฉนฺติ  รตฺตึ  ขิตฺตา  สรา  วิย  โหนฺติ ฯ  เย  ปน  กตกลฺยาณา 
เวเนยฺยปุคฺคลา  เต เอวสฺส ทูเร  ิตาป อาปาถ อาคจฺฉนฺติ โส อคฺคิ วิย  
หิมวนฺตปพฺพโต วิย จ ฯ วุตฺตมฺป เจต    
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        ทูเร สนโฺต ปกาเสนฺติ  หิมวนฺโตว ปพฺพโต 
        อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนติฺ  รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สราติ ฯ  
อชฺเฌสนนฺติ ยาจน ฯ พุทฺธจกฺขุนาติ อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาเณน  
อาสยานุสยาเณน  จ ฯ  อิเมส  หิ  ทวิฺนฺน  าณาน  พุทฺธจกฺขูติ   
นาม  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  สมนฺตจกฺขูติ ติณฺณ มคฺคาณาน  ธมฺมจกฺขูติ ฯ  
อปฺปรชกฺเขติอาทีสุ เยส วุตฺตนเยน จ  ป ฺาจกฺขุมฺหิ ราคาทิรช อปฺป  เต  
อปฺปรชกฺขา ฯ เยส มหนฺต  เต มหารชกฺขา ฯ เยส สทฺธาทีนิ  
อินฺทฺริยานิติกฺขานิ  เตติกฺขินฺทฺริยา ฯ เยส  ตานิ  มทุูนิ  เต  มุทนิฺทฺริยา  
เยสนฺเต เอว สทฺธาทโย อาการา สุนฺทรา  เต สฺวาการา ฯ เย กถติการณ   
สลฺลกฺเขนฺติ  สุเขน สกฺกา โหนฺติ วิ ฺาเปตุ   เต  สวิุ ฺาปยา ฯ  เย   
ปรโลก  เจว  วชฺช  จ  ภยโฺต  ปสฺสนฺติ  เต  ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน  นาม ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  ปาล ิ สทฺโธ ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข  อสฺสทฺโธ ปุคฺคโล 
มหารชกฺโข ฯ อารทฺธวิริโย  กุสีโต ฯ อุปฏ ิตสฺสติ มุฏสฺสติ ฯ สมาหิโต   
อสมาหิโต ป ฺวา  ทุปฺป ฺโ  ปุคฺคโล มหารชกฺโข ฯ ตถา สทโฺธ  
ปุคฺคโลติกฺขินฺทฺริโย ฯเปฯ  ป ฺวา ปุคฺคโล ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวี   
ทุปฺป ฺโ ปุคฺคโล น ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวี ฯ โลโกติ  ขนฺธโลโก   
อายตนโลโก  ธาตุโลโก  สมฺปตฺติภวโลโก   สมฺปตฺติสมฺภวโลโก   
วิปตฺติภวโลโก  วิปตฺติสมฺภวโลโก  เอโก  โลโก สพฺเพ  สตฺตา  
อาหารฏ ิติกา  เทฺว   
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โลกา นาม ฺจ รูป ฺจ ฯ ตโย โลกาติสฺโส เวทนา ฯ จตฺตาโร โลกา  
จตฺตาโร อาหารา ฯ ป ฺจ โลกา ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ ฉ โลกา 
ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ ฯ  สตฺต โลกา สตฺต วิ ฺาณฏ ิติโย ฯ อฏ โลกา  
อฏ โลกธมมฺา ฯ นว โลกา นว สตฺตาวาสา ฯ ทส โลกา ทสายตนานิ ฯ ทฺวาทส  
โลกา  ทฺวาทสายตนานิ ฯ  อฏารส  โลกา อฏารส ธาตุโย ฯ วชฺชนฺติ สพฺเพ  
กิเลสา  วชชฺา  สพฺเพ ทุจฺจริตา วชฺชา  สพฺเพ อภิสงฺขารา วชฺชา  สพฺเพ 
ภวคามิกมฺมา วชฺชา  อิติ อิมสฺมึ จ โลเก อิมสฺมึ จ วชเฺชติพฺพา  ภยส ฺา  
ปจฺจุปฏ ิตา โหติ  เสยฺยถาป อุกฺขิตฺตาสิเก วธเก ฯ อิเมหิ ป ฺาสาย อากาเรหิ  
อิมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ชานาติ ปสฺสติ อ ฺาสิ ปฏิวิชฺฌิ ฯ อิท ตถาคตสฺส  
อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต าณนฺติ ฯ  
        อุปฺปลนิิยนฺติ อุปฺปลวเน ฯ อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ อนฺโตนิมุคฺคโปสีนีติ  
ยานิ  อนฺโต  นิมุคฺคาเนว  โปสิยนฺติ ฯ  อุทก  อจฺจุคฺคมฺม  ิตานีติ อุทก  
อติกฺกมิตฺวา  ิตานิ ตตฺถ ยานิ อจฺจุคฺคมฺม  ิตานิ  ตานิ สุริยรสฺมิสมฺผสฺส  
อาคมยมานานิ   ิตานิ  อชฺช  ปุปฺผนกานิ ฯ  ยานิ  ปน สโมทก  ิตานิ  ตานิ 
เสฺว ปุปฺผนกานิ ฯ ยานิ อุทกา อนุคฺคตานิ อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ  ตานิ ตติยทิวเส  
ปุปฺผนกานิ ฯ อุทกา ปน อนุคฺคตานิ อ ฺานิป สโรอุปฺปลาทีนิ นาม อตฺถิ  ยานิ   
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เนว ปุปฺผิสฺสนฺติ  มจฺฉกจฺฉปภกฺขาเนว ภวิสฺสนฺติ  ตานิ ปาลึ นารุฬฺหานิ ฯ  
อาหริตฺวา ปน ทีเปตพฺพานีติ ทีปตานิ ฯ ยเถว หิ ตานิ จตุพฺพิธานิ ปุปฺผานิ 
เอวเมว อุคฺฆฏิต ฺ ู วิปจิต ฺ ู เนยฺโย ปทปรโมติ จตฺตาโร ปุคฺคลา ฯ 
ตตฺถ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  สห อุทาหฏเวลาย ธมฺมาภิสมโย โหติ  อย  
วุจฺจติ ปุคฺคโล อุคฺฆฏิต ฺ ู ฯ ยสฺส ปคฺุคลสฺส สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน  
อตฺเถ วิภชิยมาเน ธมฺมาภิสมโย โหติ  อย วุจฺจติ ปุคฺคโล วิปจิต ฺ ู ฯ ยสฺส  
ปุคฺคลสฺส  อุทฺเทสโต  ปรปิุจฺฉโต  โยนิโส  มนสกิโรโต  กลฺยาณมิตฺเต เสวโต  
ภชโต  ปยิรปุาสโต  อนุปุพฺเพน  ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  
เนยฺโย  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  พหุมฺป  สุณโต  พหุมฺป  ภณโต  พหุมฺป ธารยโต  
พหุมฺป  วาจยโต  น  ตาย ชาติยา ธมฺมาภิสมโย โหติ  อย วุจฺจติ ปุคฺคโล  
ปทปรโมติ ฯ ตตฺถ ภควา อุปฺปลวนาทิสทิส ทสสหสฺสีโลกธาตุ โอโลเกนฺโต 
 อชฺช ปุปฺผนกปุปฺผานิ วิย อุคฺฆฏิต ฺ ู  เสฺว ปุปฺผนกานิ วิย วิปจิต ฺ ู 
ตติยทิวเส  ปุปฺผนกานิ  วิย  เนยฺโย  มจฺฉกจฺฉปภกฺขปุปฺผานิ วิย ปทปรโมติ  
อทฺทส ฯ  ปสฺสนฺโต  จ  เอตฺตกา อปฺปรชกฺขา  เอตฺตกา มหารชกฺขา  ตตฺราป  
เอตฺตกา อุคฺฆฏิต ฺ ูติ เอว สพฺพาการโตว อทฺทส ฯ   
        ตตฺถ ติณฺณ ปุคฺคลาน อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ภควโต   
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ธมฺมเทสนา อตฺถ  สาเธติ ฯ ปทปรมาน อนาคตตฺถาย วาสนา  โหติ ฯ  
อถ ภควา อิเมส จตุนฺน  ปุคฺคลาน อตฺถาวห ธมฺมเทสน วิทิตฺวา เทเสตุกมฺยต  
อุปฺปาเทตฺวา ปุน สพฺเพป  ตีสุ ภเวสุ สตฺเต ภพฺพาภพฺพวเสน เทฺว โกฏาเส  
อกาสิ ฯ เย สนฺธาย วุตฺต  กตเม สตฺตา อภพฺพา  เย เต สตฺตา กมฺมาวรเณน  
สมนฺนาคตา กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา  วิปากาวรเณน  สมนนฺาคตา   
อสฺสทฺธา  อจฺฉนฺทิกา  ทุปฺป ฺา  อภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ  
ธมฺเมสุ สมฺมตฺต  อิเม เต สตฺตา อภพฺพา ฯ กตเม เต สตฺตา ภพฺพา  เย เต  
สตฺตา น กมฺมาวรเณน ฯเปฯ อิเม เต  สตฺตา ภพฺพาติ ฯ  ตตฺถ สพฺเพป  
อภพฺพปุคฺคเล ปหาย ภพฺพปุคฺคเลเยว าเณน  ปรคฺิคเหตฺวา  เอตฺตกา  
เอตฺถ ราคจริตา เอตฺตกา โทสโมหวิตกฺกสทฺธาพุทฺธิจริตาติ  
ฉ โกฏาเส อกาสิ ฯ เอว กตฺวา ธมฺม เทเสสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ  
ปจฺจภาสีติ ปฏิ อภาสิ ฯ อปารุตาติ วิวฏา ฯ อมตสฺส ทฺวาราติ อริยมคฺโค ฯ  
โส  ห ิ อมตสงฺขาตสฺส  นิพฺพานสฺส ทฺวาร  โส มยา  วิวริตฺวา ปโตติ  
ทสฺเสติ ฯ ปมุ ฺจนฺตุ สทฺธนฺติ สพฺเพ อตฺตโน สทฺธ ปมุ ฺจนฺตุ วิสฺสชฺเชนฺตุ ฯ  
ปจฺฉิมปททฺวเย  อยมตฺโถ  อห หิ อตฺตโน ปคุณ สมฺปวตฺติตป อิม ปณีต  
อุตฺตม  ธมฺม  กายวาจากิลมถส ฺ ี  หุตฺวา น ภาสึ ฯ อิทานิ ปน สพฺโพ ชโน   
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สทฺธาภาชน อุปเนตุ  ปูเรสฺสามิ เตส สงฺกปฺปนฺติ ฯ   
อนฺตรธายีติ สตฺถาร คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา อนฺตรหิโต  สกฏานเมว 
คโตติ  อตฺโถ ฯ  คเต  จ  ปน  ตสฺมึ ภควา  กสฺส นโุข อห ปม ธมมฺ  
เทเสยฺยนฺติ  อาฬารุทกาน  กาลกตภาว  ป ฺจวคฺคิยาน จ พหูปการภาว ตฺวา  
เตส ธมฺม เทเสตุกาโม พาราณสิย อิสิปตน คนฺตฺวา ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสีติ ฯ  
                                        ปม ฯ 
        ทุติเย  อุทปาทีติ  อย  วิตกฺโก  ป ฺจเม  สตฺตาเห อุทปาทิ ฯ 
อคารโวติ  อ ฺตรสฺมึ  คารวรหิโต  กิ ฺจิ  ครุฏาเน  อฏเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
อปฺปติสฺโสติ ปติสฺเสน รหิโต  กิ ฺจ เชฏกฏาเน อฏเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
สเทวเกติอาทีสุ สทฺธึ เทเวหิ สเทวเก ฯ เทวคฺคหเณน เจตฺถ มารพฺรหฺเมสุ  
คหิเตสุป  มาโร  นาม  วสวตฺตี  สพฺเพส  อุปร ิ สวตฺเตติ  พฺรหฺมา นาม  
มหานุภาโว เอกงฺคุลิยา เอกสฺมึ จกฺกวาเฬ  อาโลก ผรติ ฯ ทฺวีหิ ทวีฺสุ ฯเปฯ  
ทสหิ องฺคุลีหิ ทสสุป จกกฺวาฬสหสฺเสสุ อาโลก ผรติ  โส อิมนิา สีลสมฺปนฺนตโรติ  
วตฺตุ  มา  ลภตูติ   สมารเก สพฺรหฺมเกติ วิสุ วุตฺต ฯ ตถา สมณา นาม 
เอกนิกายาทิวเสน พหุสฺสุตา สีลวนฺโต ปณฺฑิตา  พฺราหฺมณาป วตฺถุวิชฺชาทิวเสน  
พหุสฺสุตา  ปณฺฑิตา  เต  อิมินา  สีลสมปฺนฺนตรนฺติ  วตฺตุ  มา  ลภตูติ   
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สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชายาติ  วุตฺต ฯ  สเทวมนุสฺสายาติ  อิท ปน นิปฺปเทสโต  
ทสฺสนตฺถ คหิตเมว คเหตฺวา วุตฺต ฯ อปเจตฺถ ปุริมานิ ตีณิ ปทานิ โลกวเสน  
วุตฺตานิ  ปจฺฉิมานิ  เทฺว  ปชาวเสน ฯ  สีลสมฺปนฺนตรนฺติ สีเลน สมฺปนฺนตร 
อธิกตรนฺติ อตฺโถ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ เอตฺถ จ สีลาทโย จตฺตาโร ธมฺมา  
โลกิยโลกุตฺตรา กถิตา  วิมตฺุติาณทสฺสน โลกิยเมว ฯ ปจฺจเวกฺขณาณ เหต ฯ  
ปาตุรโหสีติ  อย สตฺถา อวีจิโต ยาว ภวคฺคา สีลาทีหิ อตฺตโน  
อธิกตร  อปสฺสนโฺต  มยา ปฏิวิทฺธ นวโลกุตฺตรธมฺมเมว สกฺกตฺวา ครุกตฺวา  
อุปนิสฺสาย วิหริสฺสามีติ จินฺเตติ  การณ ภควาป จนฺเตติป  อตฺถวิเสส  
จินฺเตติ  คจฺฉามิสฺส อุสฺสาห ชเนสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปุรโต ปากโฏ อโหส ิ
อภิมุเข อฏาสีติ อตฺโถ ฯ  วิหรึส ุวิหรนฺติ จาติ เอตฺถ โย วเทยฺย  วิหรนฺตีติ  
วจนโต  ปจฺจุปฺปนฺเนป  พหู  พุทฺธาติ  โส  ภควาป  ภนฺเต  เอตรหิ  อรห  
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ อิมินา วจเนน ปฏิพาหิตพฺโพ ฯ   
                น เม อาจริโย อตฺถิ        สทโิส เม น วิชชฺติ 
                สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ        นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโลติ  
อาทีหิ  ปนสฺส สุตฺเตหิ อ ฺเส พุทฺธาน อภาโว ทีเปตพฺโพ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา  
สพฺเพป  พุทฺธา  สทฺธมฺมครุโน  ตสฺมา ฯ  มหตฺตมภิกงฺขตาติ  มหนฺตภาว  
ปตฺถยมาเนน ฯ สร   
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พุทฺธานสาสนนฺติ พุทฺธาน สาสน สรนฺเตน ฯ  
                                        ทุติย ฯ 
        ตติเย เอโกติ านาทีสุ อิริยาปเถสุ เอกโก  เอกวิหารีติ อตฺโถ ฯ 
วูปกฏโติ  กาเยน  วูปกฏโ นิสฺสคฺโค ฯ  อปฺปมตฺโตติ  สติยา อวิปฺปวาเส  
 ิโต ฯ  อาตาปติ วิริยาตาเปน สมนฺนาคโต ฯ ปหิตตฺโตติ เปสิตตฺโต ฯ กลุปตฺุตาติ  
อาจารกุลปุตฺตา ฯ สมฺมเทวาติ น อิณฏา น ภยฏา ชีวิกฏา (๑) หุตฺวา 
ยถา  วา  ตถา  วา  ปพฺพชติาป เย อนุโลมปฏิปท ปูเรนฺติ  เต สมมฺเทว  
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  นาม ฯ  พฺรหฺมจรยิปริโยสานนฺติ 
มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส ปรโิยสานภูต อริยผล ฯ ทฏิเว ธมฺเมติ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ฯ  
สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  สาม ชานิตฺวา ปจฺจกฺข กตฺวา ฯ อุปสมฺปชฺชาติ  
ปฏิลภิตฺวา  สมฺปาเทตฺวา  วิหาสิ ฯ  เอว  วิหรนฺโต  จ  ขีณา  ชาติ ฯเปฯ 
อพฺภ ฺาสีติ ฯ เอเตนสฺส ปจฺจเวกฺขณภูมิ ทสฺสิตา ฯ   
กตมา  ปนสฺส  ชาติ  ขีณา  กถ ฺจ  น  อพฺภ ฺาสีติ  วุจฺจเต  น 
ตาวสฺส อตีตา ชาติ ขีณา ปุพฺเพว ขีณตฺตา  น อนาคตา ตตฺถ วายามาภาวโต 
น  ปจฺจุปฺปนฺนา  วิชฺชมานตฺตา ฯ  มคฺคสฺส  ปน  อภาวิตตฺตา ยา อุปฺปชฺเชยฺย  
เอกจตุป ฺจโวการภเวสุ  เอกจตุป ฺจกฺขนฺธปฺปเภทา ชาติ  สา มคฺคสฺส ภาวิตตฺตา  
อนุปฺปาทธมฺมต  อาปชฺชเนน    
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ขีณา ฯ ต  โส  มคฺคภาวนาย  ปหีนกิเลเส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กิเลสาภาเว  
วิชฺชมานป กมฺม อายตึ อปฺปฏิสนฺธิก โหตีติ  ชานนฺโต ชานาติ ฯ  
วุสิตนฺติ วุฏ ปริวุฏ  กต จริต นิฏาปตนฺติ อตฺโถ ฯ  พฺรหฺมจรยินฺติ  
มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ กต กรณียนฺติ จตูสุ สจฺเจสุ จตูหิ มคฺเคหิ  
ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน  โสฬสวิธป  กิจฺจ  นิฏาปตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  นาปร อิตฺถตฺตายาติ อิทานิ ปุน อิตฺถภาวาย เอว โสฬสกิจฺจภาวาย   
กิเลสกฺขยาย วา กตมคฺคภาวนา นตฺถีติ ฯ อถวา อิตฺถตฺตายาติ อิตฺถภาวโต   
อิมสฺมา เอวมฺปการา อิทานิ วตฺตมานกฺขนฺธสนฺตานา  อปร  ขนฺธสนฺตาน   
นตฺถิ  อิเม  ปน  ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตาติฏนฺติ ฉินฺนมูลโก รุกโฺข  
วิยาติ อพฺภ ฺาสิ ฯ อ ฺตโรติ เอโก ฯ อรหตนฺติ อรหนฺตาน   
ภควโต สาวกาน อรหต อพฺภนฺตโร อโหสิ ฯ 
        สปทานนฺติ สปทานจาร  สมฺปตฺตฆร อโนกฺกมฺม  ปฏิปาฏยิา จรนฺโต ฯ  
อุปสงฺกมีติ อุปสงฺกมนฺโต ฯ มาตา ปนสฺส ปุตฺต ทิสฺวาป  ฆรา นกิฺขมฺม ปุตฺต  
คเหตฺวา อนฺโตนิเวสน ปเวเสตฺวา ป ฺตฺตาสเน นิสีทาเปสิ ฯ  
อาหุตึ นิจฺจ ปคฺคณฺหาตีติ นิจฺจกาเล อาหุตึ ปณฺฑ ปคฺคณฺหาติ ตทิวส  
ปน  ตสฺมึ ฆเร ภูตพลิกมมฺ โหติ ฯ สพฺพ เคห หริตูปลิตฺต วิปฺปกิณฺณลาช  
วนมาลาปริกฺขิตฺต อุสฺสิตธชปฏาก ตตฺถ   
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ตตฺถ ปุณฺณฆเฏ  เปตฺวา ทณฺฑทีปกานิ  ชเลตฺวา คนฺธจุณฺณมาลาทีหิ  
อลงฺกต  สมนฺตโต ส ฺฉาทิยมานา ธูมกฏจฺฉุ อโหสิ ฯ สาป พฺราหฺมณี  
กาลสฺเสว วุฏาย โสฬสหิ คนฺโธกฆเฏหิ นฺหายิตฺวา สพฺพาลงฺกาเรน  
อตฺตภาว  อลงฺกริ  สา  ตสฺมึ  สมเย  มหาขีณาสว  นิสีทาเปตฺวา 
ยาคุอุฬุงฺกมตฺตป อทตฺวา  มหาพฺรหฺม โภเชสฺสามีติ สุวณฺณจาฏึ  ปายาสสฺส  
ปูเรตฺวา สปฺปมธุสกฺขราทีหิ โยเชตฺวา นิเวสนสฺส ปจฺฉาภาเค หริตูปลิตฺตภาคาทีหิ  
อลงฺกตา ภูตป ิกา  อตฺถิ  สา ต จาฏึ  อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา จตูสุ โกเณสุ   
มชฺเฌ จ เอเกก ปายาสปณฺฑ เปตฺวา เอก ปณฺฑ หตฺเถน คเหตฺวา ยาว  
กปฺปุร  สปฺปนา ปคฺฆรนฺเตน ปวิย ชานุมณฺฑล ปติฏาเปตฺวา  ภุ ฺชตุ ภว  
มหาพฺรหฺมา  สายตุ  ภว  มหาพฺรหฺมา  ตปฺเปตุ ภว มหาพฺรหฺมาติ วทมานา 
พฺรหฺมาน โภเชติ ฯ เอตทโหสีติ มหาขีณาสวสฺส สีลคนฺธ ฉ เทวโลเก  
อชฺโฌตฺถริตฺวา พฺรหฺมโลก  อุปคต  ฆายมานสฺส เอต อโหสิ ฯ สเวเชยฺยนฺติ  
โจเทยฺย  สมมฺา ปฏิปตฺติย สโยเชยฺย ฯ อย หิ เอวรูป อคฺคทกฺขิเณยฺย มหาขีณาสว  
นิสีทาเปตฺวา ยาคุอุฬุงฺกมตฺตป อทตฺวา มหาพฺรหฺม โภเชสฺสามีติ ตุล ปหาย หตฺเถน  
ตุลยนฺตี วิย  เภรึ ปหาย กุจฺฉึ วาเทนฺตี วิย  อคฺคึ   
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ปหาย ขชฺโชปนก ธมมานา วิย ภูตพลึ กรุุมานา อาหิณฺฑติ  คจฺฉามิสฺสา  
มิจฺฉาทสฺสน ภินฺทิตฺวา อปายมคฺคโต อุทฺธริตฺวา ยถา อสีติโกฏธิน  
พุทฺธสาสเน วิปฺปกิริตฺวา สคฺคมคฺค อาโรหติ  ตถา กโรมีติ วุตฺต โหติ ฯ   
ทูเร  อิโตติ  อิมมฺหา านา ทูเร พฺรหฺมโลโก ฯ พฺรหฺมโลกโต  หิ 
กูฏาคารมตฺตา  สิลา  ปาติตา  เอเกน  อโหรตฺเตน อฏจตฺตาฬีสโยชนสหสฺสานิ  
เขปยมานา  เอว  จตูหิ มาเสหิ ปวิย ปติฏเปยฺย   สพฺพเหฏ ิโมป  
พฺรหฺมโลโก  เอว  ทูเร ฯ ยสฺสาหุตินฺติ ยสฺส พฺรหฺมโุน อาหุตึ ปคฺคณฺหาสิ 
ตสฺส พฺรหฺมโลโก ทูเรติ อตฺโถ ฯ พฺรหฺมปถนฺติ เอตฺถ พฺรหฺมปโถ นาม จตฺตาริ  
กุสลชฺฌานานิ  วิปากชฺฌานานิ ปน เนส ชีวิตปโถ นาม  ต พฺรหฺมปถ อชานนฺตี  
ตฺว กึ ชปฺปส ิวิปฺปลปสิ ฯ พฺรหฺมาโน หิ สปฺปติกชฌฺาเนน ยาเปนติฺ  น เอต  
ติณพีชานิ ปกฺขิปตฺวา รนฺธ โคยูส ขาทนฺติ  มา อการณา กิลมสีติ ฯ 
เอว  วตฺวา  ปุน  โส  มหาพฺรหฺมา อ ฺชล ึปคฺคยฺห อวกุชฺโช หุตฺวา  
เถร  อุปทสฺเสนฺโต  เอโส  หิ  เต  พฺราหฺมณิ  พฺรหมฺเทโวติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
นิรูปธิโกติ  กิเลสาภิสงฺขารกามคุโณปธีหิ  วิรหิโต ฯ  อติเทวปตฺโตติ  เทวาน  
อติเทวภาว พฺรหฺมาน อติพฺรหฺมภาว ปตฺโต ฯ อน ฺโปสีติ เปตฺวา  
อิม อตฺตภาว อ ฺสฺส อตฺตภาวสฺส วา ปุตฺตทารสฺส วา อโปสนตาย   
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อน ฺโปสีติ ฯ อาหุเนยฺโยติ  อาหุนปณฺฑ  ปาหุนปณฺฑ  ปฏคฺิคเหตุ   
ยุตฺโต ฯ เวทคูติ จตุมคฺคสงฺขาเตหิ  เวเทหิ  ทุกฺขสฺสนฺต คโต ฯ  
ภาวิตตฺโตติ อตฺตาน ภาเวตฺวา วฑฺเฒตฺวา  ิโต ฯ อนูปลิตฺโตติ  
ตณฺหาทิฏ ิเลเปหิ  อลิตฺโต ฯ ฆาเสสน อิริยตีติ อาหารปริเยสน จรติ ฯ   
น ตสฺส ปจฺฉา น ปุรตฺถมตฺถีติ ปจฺฉา วุจฺจติ อตีต  ปุรตฺถ วุจฺจติ  
อนาคต  อิติ อตีตานาคเตสุ ขนฺเธสุ ฉนฺทราควิรหิตสฺส ปจฺฉา วา ปุรตฺถ วา  
นตฺถีติ  วทติ ฯ  สนฺโตติอาทีสุ ราคาทิสนฺตตาย สนฺโต ฯ โกธธูมวิคฺคมา วิธูโม 
ทุกฺขาภาวา  อนีโฆ  กตฺตรทณฺฑาทีนิ คเหตฺวา วิจรนฺโตป วธกเจตนาย อภาวา 
นิกฺขิตฺตทณฺโฑ ฯ  ตสถาวเรสูติ เอตฺถ ปน ปุถชฺุชนา ตสา นาม  ขีณาสวา ถาวรา 
นาม ฯ  สตฺตนฺน  เสกฺขาน   ตสาติ วตฺตุ น สกฺกา  ถาวรา น โหนฺติ  
ภชปยมานา  ปน ถาวรปกขฺเมว ภชนฺติ ฯ โส ตฺยาหุตินฺติ โส เต อาหุตึ ฯ  
วิเสนิภูโตติ  กิเลสเสนาย วิเสโน ชาโต ฯ อเนโชติ นิตฺตโณฺห ฯ สุสีโลติ  
ขีณาสวสีเลน  สุสีโล ฯ สุวิมุตฺตจิตฺโตติ ผลวิมุตฺติยา สุฏ ุ วิมุตฺตจิตฺโต ฯ  
โอฆติณฺณนฺติ  จตฺตาโร  โอเฆ ติณฺณ ฯ เอตฺตเกน กถามคฺเคน พฺรหฺมา เถรสฺส  
วณฺณ  กเถนฺโต  อายตเน พฺรหฺมณึ นิยโฺยเชสิ ฯ อวสานคาถา ปน สงฺคีติกาเรหิ  
ปตา ฯ  ปติฏเปสิ  ทกขิฺณนฺติ  จตุปจฺจยทกฺขิณ ปติฏเปสิ ฯ   
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สุขมายติกนฺติ  สุขายติก อายตึ สุขวิปาก  สุขาวหนฺติ อตฺโถ ฯ  
                                                ตติย ฯ 
        จตุตฺเถ ปาปก ทิฏ ิคตนฺติ ลามกา  สสฺสตทิฏ ิ ฯ อิท นิจฺจนฺติ ฯ  
อิท สโหกาเสน  พฺรหฺมฏาน อนิจฺจ  นิจฺจนฺติ วทติ ฯ ธุวนฺติอาทีนิ  
ตสฺเสว  เววจนานิ ฯ ตตฺถ ธุวนฺติ ถิร ฯ สสฺสตนฺติ สทา วิชฺชมาน ฯ เกวลนฺติ  
อขณฺฑ เกวล ฯ  อจวนธมฺมนฺติ อจวนสภาว ฯ อิท หิ น ชายตีติอาทีสุ อิมสฺมึ  
าเน โกจิ ชายนโก วา ชียนโก วา มียนโก วา จวนโก วา อุปปชชฺนโก  
วา นตฺถิต สนฺธาย วทติ ฯ อิโต จ ปน ฺนฺติ อิโต สโหกาสา  พฺรหฺมฏานา  
อุตฺตรึ อ ฺ นิสฺสรณ นาม นตฺถีติ ฯ เอวปสฺส ถามคตา สสฺสตทิฏ ิ อุปฺปนฺนา  
โหติ ฯ  เอว  วาที  จ  ปน  โส อุปริติสฺโส ฌานภูมิโย จตฺตาโร มคฺเค 
จตฺตาริ ผลานิ นิพฺพานนฺติ สพฺพ ปฏพิาหติ ฯ กทา ปน สา ทิฏ ิ อุปฺปนฺนาติ 
ปมชฺฌานภูมิย นิพฺพตฺตกาเล ฯ ทุติยชฺฌานภูมิยนฺติ เอเก ฯ  
ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา  เหฏ ุปปตฺติโก  กิเรส  พฺรหฺมา อนุปฺปนฺเน  
พุทฺธุปฺปาเท  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  กสิณปริกมฺม  กตฺวา  สมาปตฺติโย  
นิพฺพตฺเตตฺวา อปริหีนชฺฌาโน กาล กตฺวา จตุตฺถชฺฌานภูมิย    
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เวหปฺผเล พฺรหฺมโลเก ป ฺจกปฺปสติก อายุ คเหตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตตฺถ  
ยาวตายุก ตฺวา เหฏ ุปปตฺติก กตฺวา ตติย ฌาน ปณีต ภาเวตฺวา สุภกิเณฺห  
พฺรหฺมโลเก จตุสฏ ิกปฺป อายุ คเหตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตตฺถ  ทุติยชฺฌาน  
ภาเวตฺวา อาภสฺสเร อฏกปฺเป อายุ คเหตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตตฺถ  ปมชฺฌาน   
ภาเวตฺวา  ปมชฺฌานภูมิย กปฺปายุโก หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  ปมกาเล   
อตฺตนา  กตกมฺม ฺจ  นิพฺพตฺตฏาน ฺจ  อ ฺาสิ  กาเล  ปน คจฺฉนฺเต  
คจฺฉนฺเต อุภย ปมฺมุสฺสิตฺวา สสฺสตทิฏ ึ อุปฺปาเทสิ ฯ   
        อวิชชฺาคโตติ  อวิชชฺาย  คโต  อาณสมนฺนาคโต  อาณี อนฺธีภูโต ฯ  
ยตฺร  ห ิ นามาติ  โย  นาม ฯ วกฺขตีติ ภณติ ฯ  ยตฺราติ นิปาตโยเคน ปน  
อนาคตวจน กต ฯ เอว วุตฺเต โส พฺรหฺมา ยถา นาม มคฺเค โจโร เทฺว ตโย ปหาเร 
อธิวาเสนฺโต สหาเย อนาจิกฺขิตฺวาป อุตฺตริปหาร ปหริยมาโน  อสโุก จ อสุโก  
จ มยฺห สหาโยติ อาจิกฺขติ  เอวเมว ภควตา สนฺตชฺชิยมาโน  สตึ ลภิตฺวา 
 ภควา  มยฺห ปทานุปท เปกฺขนฺโต ม นปิฺปฬิตุกาโมติ ภีโต อตฺตโน สหาเย  
อาจิกฺขนฺโต  ทฺวาสตฺตตีติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  โภ โคตม มย ทฺวาสตฺตติชนา  
ปุ ฺกมฺมา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  อิธ นพฺิพตฺตา  วสวตฺติโน สย อ ฺเส วเส  
อวตฺติตฺวา ปเร   
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อตฺตโน วเส วตฺเตม  ชาติ ฺจ ชร ฺจ อตีตา  อย โน เวเทหิ  คตตฺตา   
เวทคูติ  สงฺขคตา  ภควา  อนฺติมา พฺรหฺมูปปตฺติ ฯ อสฺมาภิชปฺปนฺติ  
ชนา  อเนกาติ  อเนกชนา  อเมฺห  อภิชปฺปนฺติ ฯ  อย  โข  ภว  พฺรหฺมา  
มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อ ฺทตฺถุทสฺโส วสวตฺติ อิสฺสโร กตฺตา  
นิมฺมิตา เสฏโ สชชฺิตา วสี ปตา ภูตภพฺยานนฺติ เอว ปตฺเถนฺติ ปเหนฺตีติ ฯ  
อถ  น  ภควา  อปฺป  หิ  เอตนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เอตนฺติ ย ตฺว  
อิธ  ตว  อายุ  ทีฆนฺติ  ม ฺสิ  เอต  อปฺป ปริตฺตก ฯ สต สหสฺสาน  
นิรพฺพุทานนฺติ  นิรพฺพุทคณนาย  สตสหสฺสนิรพฺพุทาน ฯ อายุ ปชานามีติ   
อิทานิ  ตว อวสิฏ เอตฺตก อายุนฺติ อห ชานามิ ฯ อนนฺตทสฺสี ภควาหมสฺมีติ  
ภควา  ตุเมฺห  อห อนนฺตทสฺสี ชาติอาทีนิ อุปาติวตฺโตติ วทถ ฯ ก ึเม  
ปุราณนฺติ  ยทิ ตฺว อนนฺตทสฺสี  เอว สนฺเต อิท เม อาจิกฺข  กึ มยหฺ ปุราณ  
        วต สลีวตฺตนฺติ สีลเมว วุจฺจติ ฯ ยมห วิช ฺาติ ย อห ตยา กถิต ชาเนยฺย 
ตมฺเม อาจิกฺขาติ วทติ ฯ   
        อิทานิสฺส  อาจิกฺขนฺโต  ภควา  ย  ตฺว  อปาเยสีติ  อาทิมาห ฯ ตตฺราย  
อธิปฺปาโย  ปุพฺเพ  กิเรส  กุลฆเร  นิพฺพตฺติตฺวา กาเมสุ อาทีนว ทิสฺวา  
ชาติชรามรณสฺส อนฺต   
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กริสฺสามีติ นิกฺขมฺม อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา  
อภิ ฺาปาทกชฺฌานสฺส ลาภี หุตฺวา คงฺคาตีเร ปณฺณสาล กาเรตฺวา  
ฌานรติยา  วีตินาเมติ ฯ  ตทา  จ กาเลน กาล สตฺถวาหา ป ฺจหิ สกฏสเตหิ  
มรุกนฺตาร ปฏิปชชฺนฺติ ฯ มรุกนฺตาเร ปน ทิวา น สกฺกา คนฺตุ  รตฺตึ ปน  
คมน  โหติ ฯ  อถ  ปรุิมสกฏสฺส  อคฺคยุเค  ยุตฺตพลิพทฺทา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตา  
นิวตฺติตฺวา  อาคตมคฺคาภิมุขาว  อเหสุ  สพฺพสกฏานิ ตเถว นิวตฺติตฺวา อรุเณ  
อุคฺคเต  นิวตฺตภาว  ชานึสุ ฯ  เตส ฺจ  ตทา  กนฺตาร อติกฺกมนทิวโส อโหส ิ
สพฺพ ทารูทก ปริกฺขีณ ฯ ตสฺมา  นตฺถิทานิ อมฺหาก ชีวิตนฺติ จินฺเตตฺวา  
โคเณ จกฺเกสุ พนฺธิตฺวา มนุสฺสา สกฏจฺฉาย ปวิสิตฺวา นิปชฺชึส ุฯ  
ตาปโสป  กาลสฺเสว  ปณฺณสาลโต  นกิฺขมิตฺวา ปณฺณสาลทฺวาเร นิสินฺโน 
คงฺค  โอโลกยมาโน  อททฺส  คงฺค  มหตา  อุทโกเฆน  ปูริยมาน  ปวตฺติต 
มณิกฺขนฺธ วิย อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา จินฺเตสิ  อตฺถ ินุ โข อิมสฺมึ โลเก เอวรูปสฺส  
มธุโรทกสฺส อลาเภน กิลมานา  สตฺตาติ ฯ โส เอว อาวชฺเชนฺโต มรุกนฺตาเร ต 
สตฺถ ทิสฺวา  อิเม สตฺตา  มา นสฺสนฺตูติ  อิโต จิโต จ มหาอุทกกฺขนฺโธ  
ฉิชฺชิตฺวา มรกุนฺตาเร สตฺถาภิมุโข คจฺฉตูติ   
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อภิ ฺาจิตฺเตน อธิฏาสิ ฯ สห จิตฺตุปฺปาเทน  มาติการุฬฺห  วิย  อุทก ตตฺถ  
อคมาสิ ฯ มนุสฺสา อุทกสทฺเทน วุฏาย อุทก ทิสวฺา หฏตุฏา นฺหายิตฺวา  
ปวิตฺวา โคเณป ปาเยตฺวา โสตฺถินา อิจฺฉิตฏาน อคมสุ ฯ สตฺถา ต พฺรหฺมุโน  
ปุพฺพกมฺม ทสฺเสนฺโต ปม คาถมาห ฯ ตตฺถ อปาเยสีติ ปาเยสิ ฯ  อกาโร  
นิปาตมตฺต ฯ ฆมฺมนีติ คิเมฺห ฯ สมฺปเรเตติ คิมฺหาตเปน ผุฏเ อนุคเต ฯ   
อปรสฺมึป  สมเย  ตาปโส  คงฺคาตีเร  ปณฺณสาล มาเปตฺวา อร ฺคามก  
นิสฺสาย วสติ ฯ เตน จ สมเยน โจรา ต คาม ปหริตฺวา หตฺถสาร คเหตฺวา  
คาวิโย จ กรมเร จ คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ คาโวป สุนขาป มนุสฺสาป มหาวิรว  
วิรวนฺติ ฯ  ตาปโส  ต  สทฺท  สุตฺวา  กึ  นโุข  เอตนฺติ  อาวชฺเชนฺโต  
 มนุสฺสาน ภย อุปฺปนฺนนฺติ ตฺวา  มยิ ปสฺสนฺเต อิเม สตฺตา มา นสฺสนฺตูติ  
อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อภิ ฺาจิตฺเตน  โจราน  ปฏิปเถ  
จตุรงฺคินิเสน  มาเปสิ ฯ  กมฺมสชฺชา  อาคจฺฉนฺตา โจรา ทิสฺวา  ราชา ม ฺเ  
อาคโตติ  อธิฏาสิ  ต ตเถว อโหสิ ฯ มหาชโน โสตฺถิภาว ปาปุณิ ฯ สตฺถา 
อิทป ตสฺส ปพฺุพกมฺม ทสฺเสนฺโต ทุติยคาถมาห ฯ ตตฺถ เอณิกุลสฺมนิฺติ  
คงฺคาตีเร ฯ  คยฺหก นียมานนฺติ คเหตฺวา นียมาน ฯ กรมร    
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นียมานนฺติป อตฺโถ ฯ ปุน  เอกสฺมึ สมเย อุปริ คงฺคาวาสิก เอก กุล เหฏา  
คงฺคาวาสิเกน กุเลน  สทธฺึ  มิตฺตสนฺถว  กตฺวา นาวาสงฺฆาฏ พนฺธิตฺวา พหุ  
ขชฺชนีย ฺเจว โภชนีย ฺจ  คนฺธมาลาทีนิ  จ  อาโรเปตฺวา  คงฺคาโสเตน   
อาคจฺฉติ ฯ มนุสฺสา  ขาทมานา  ภุ ฺชมานา  นจฺจนฺตา  คายนฺตา  เทววิมาเนน   
คจฺฉนฺตา  วิย  พลวโสมนสฺสชาตา  อเหสุ ฯ คงฺเคยฺยโก นาโค ทสิฺวา กุปโต   
อิเม มยิ ส ฺป  น  กโรนฺติ  อิทานิ เน สมุทฺทเมว ปาเปสฺสามีติ มหนฺต  
อตฺตภาว มาเปตฺวา  อุทก ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา อุฏาย ผณ กตฺวา สุสุการ  
กโรนฺโต อฏาสิ ฯ มหาชโน ทิสฺวา ภีโต วิสรมกาสิ ฯ (๑) ตาปโส ปน  
สาลาย นิสินฺโน สุตฺวา  อิเม  คายนฺตา นจฺจนฺตา โสมนสฺสชาตา อาคจฺฉนฺติ   
อิทานิ ปน ภยรว รวึส ุ กนิฺนุ โขติ  อาวชฺเชนฺโต  นาคราช  ทิสฺวา  มยิ  
ปสฺสนฺเต สตฺตา มา นสฺสนฺตูติ อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  สมาปชชฺตฺิวา   
อตฺตภาว  ชหิตฺวา  สุปณฺณวณฺณ มาเปตฺวา นาคราชสฺส ทสฺเสสิ ฯ  
นาคราชา ภีโต  ผณ สหริตฺวา อุทก ปวิฏโ ฯ มหาชโน โสตฺถิภาว   
ปาปุณิ ฯ สตฺถา อิทมฺป ตสฺส ปุพฺพกมฺม ทสฺเสนฺโต ตติยคาถมาห ฯ  
ตตฺถ  ลุทฺเทนาติ  ทารุเณน ฯ  มนุสฺสกมฺยาติ  มนสฺุสกามตาย  มนุสฺเส  
วิโมเจตุกามตายาติ  อตฺโถ ฯ  อปรสฺมปึ    
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สมเย  เอส  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา เกสโว นาม ตาปโส  อโหสิ ฯ   
เตน  สมเยน  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  กปโฺป นาม มาณโว เกสวสฺส 
ปฏจโร  หุตฺวา อาจริยสฺส กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี พุทฺธิสมฺปนฺโน อตฺถธโร   
อโหสิ ฯ  เกสโว เตน วินา วสิตุ น สกโฺกติ  ต นิสฺสาเยว ชีวิต กปฺเปสิ ฯ  
สตฺถา อิทมฺป ตสฺส ปุพฺพกมฺม ทสฺเสนฺโต จตุตฺถ คาถมาห ฯ 
ตตฺถ ปฏจโรติ อนฺเตวาสิโก  โส ปน เชฏอนฺเตวาสิโก อโหส ิฯ 
สมฺพุทฺธิมนฺต วติน อม ฺ ินฺติ  สมฺมา พุทฺธิมา วตฺตสมฺปนฺโน อยนฺติ ต   
ม ฺมาโน กปฺโป ตว อนฺเตวาสิโก อโหสึ อห โส เตน สมเยนาติ ทสฺเสติ ฯ  
อ ฺเป  ชานาสีติ  น  เกวล มยฺห อายุเมว  อ ฺเป ตฺว ชานาสิเยว ฯ ตถา  
หิ พุทฺโธติ ตถา หิ ตฺว พุทโฺธ  ยสฺมา พุทฺโธ  ตสฺมา ชานาสีติ  อตฺโถ ฯ  
ตถา หิ ตฺยาย ชลิตานุภาโวติ ยสฺมา  จ  เอว  ตฺว พุทโฺธ  ตสฺมา เต อย  
ชลิโต อานุภาโว ฯ โอภาสย  ติฏตีติ สพฺพ พฺรหฺมโลก โอภาสยนฺโต   
ติฏติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม  ฯ  เตโชธาตุ  สมาปชชฺิตฺวาติ  เตโชกสิณปริกมฺม  กตฺวา 
ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย  สรีรโต  ชาลา  นิกฺขมนฺตูติ อธิฏหนฺโต  
อธิฏานจิตฺตานุภาเวน  สกลสรรีโต ชาลา   
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นิกฺขมนฺติ  เอว เตโชธาตุ สมาปนฺโน นาม  โหติ  ตถา  สมาปชชฺิตฺวา ฯ  
ตสฺมึ พฺรหฺมโลเกติ กสฺมา เถโร ตตฺถ อคมาสิ  เถรสฺส  กริ เตโชธาตุ  
สมาปชฺชิตฺวา ตสฺส พฺรหฺมุโน อุปร ินสิินฺน ตถาคต  ทิสวฺา  อฏ ิเวธี   
อย  ปุคฺคโล  มยาเปตฺถ  คนฺตพฺพนฺติ  อโหสิ  ตสฺมา  อคมาสิ ฯ เสสาน  
คมเนป เอเสว นโย ฯ โสป  พฺรหฺมา  ตถาคตสฺส เจว  ตถาคตสาวกาน ฺจ   
อานุภาว  อทิสฺวา  อภพฺโพ  วินย  อุปคนฺตุ  เตน  โส  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  
ตตฺถ  ตถาคตสฺส  สรรีโต  อุคฺคตชาลา  สกลพฺรหฺมโลก  อติกฺกมิตฺวา   
อชฏากาเส ปกฺขนฺทา  ตา จ ปน ฉพฺพณฺณา อเหสุ  ตถาคตสาวกาน  
สรีรปกติวณฺณาว ฯ ปสฺสสิ วีติวตฺตนฺตนฺติ อิมสฺมึ พฺรหฺมโลเก  
อ ฺพฺรหฺมสรีรวิมานาลงฺการาทีน ปภา อติกฺกมมาน พุทฺธสฺส  
ภควโต ปภสฺสร ปภ ปสฺสสีติ ปุจฺฉติ ฯ   น  เม มาริส สา ทฏิ ีติ  
ยา เม สา  อิธาคนฺตุ สมตฺโถ อ ฺโ สมโณ วา พฺราหฺมโณ 
วา นตฺถีติ ปุเร ทิฏ ิ  นตฺถ ิเม สา ฯ กถ วชฺชนฺติ เกน การเณน วเทยฺย ฯ  
นิจฺโจมฺหิ สสฺสโตติ อิมสฺส กิร พฺรหฺมุโน ลทฺธิทฏิ ิ จ สสฺสตทิฏ ิ จาติ เทฺว  
ทิฏ ิโย  ตตฺราสฺส  ตถาคต ฺเจว ตถาคตสาวเก จ ปสฺสโต ลทธฺิทิฏ ิ ปหีนา ฯ  
ภควา  ปเนตฺถ  มหนฺต  ธมฺมเทสน  เทเสสิ  พฺรหฺมา  เทสนาปริโยสาเน   
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โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ อิติสฺส มคฺเคน สสฺสตทิฏ ิ ปหีนา  ตสฺมา เอวมาห ฯ  
พฺรหฺมปาริสชฺชนฺติ พฺรหฺมปาริจาริก ฯ เถราน หิ ภณฺฑคาหกทหรา วิย 
พฺรหฺมานป ปาริสชฺชา พฺรหฺมาโน นาม โหนฺติ ฯ เตนุปสงฺกมาติ กสฺมา เถรสฺเสว  
สนฺติก  เปเสสิ  เถเร กิรสฺส ตตฺตเกเนว กถาสลลฺาเปน วิสฺสาโส อุทปาทิ  
ตสฺมา ตสฺเสว สนฺติก เปเสสิ ฯ อ ฺเปติ ยถา ตุเมฺห จตฺตาโร ชนา  กินฺนุ  
โข  เอวรูปา อ ฺเป อตฺถิ  อุทาหุ ตุเมฺห จตฺตาโร เอว  มหิทฺธิกาติ ฯ  
เตวิชฺชาติ ปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุอาสวกฺขยสงฺขาตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ สมนฺนาคตา ฯ  
อิทฺธิปตฺตาติ อิทฺธิวิธิาณ  ปตฺตา ฯ เจโตปริยายโกวิทาติ ปเรส จิตฺตวาเร   
กุสลา ฯ เอวเมตฺถ ป ฺจ อภิ ฺาป สรูเปน วุตฺตา ฯ ทิพฺพโสต ปน ตาส วเสน  
อาคตเมว  อโหสิ ฯ   พหูติ  เอวรูปา ฉฬภิ ฺา พุทฺธสาวกา พหู คณนปถ  
อติกฺกนฺตา  สกลชมฺพูทปี กาสาวปชฺโชต กตฺวา วิจรนฺตีติ ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ  ปจฺเจก  ทฺวารพาหนฺติ  เอเกโก  เอเกก  ทฺวารพาห  
นิสฺสาย  ทฺวารปาลา  วิย  อฏสุ ฯ  อิทโฺธติ  ฌานสุเขน  สมิทฺโธ ฯ  ผีโตติ  
อภิ ฺาปุปฺเผหิ  สุปุปฺผิโต ฯ  อนธิวาเสนฺโตติ  อสหนฺโต ฯ  เอตทโวจาติ  
เอเตส นิมฺมิตพฺรหฺมาน มชฺเฌ นิสินฺโน เอต  ปสฺสสิ เมติอาทิวจน อโวจ ฯ 
ตโย  สุปณฺณาติ    
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คาถาย  ป ฺจสตาติ  สตปท รูปวเสน วา ปนฺติวเสน วา  โยเชตพฺพ ฯ  
รูปวเสน  ตาว ตโย สุปณฺณาติ ตีณิ สุปณฺณรูปสตานิ ฯ จตุโร จ  ห  สาติ   
จตฺตาริ หสรปูสตานิ ฯ พฺยคฺฆีนิสา ป ฺจสตาติ พฺยคฺฆสทิสา เอกจฺเจ  
มิคา  พฺยคฺฆีนิสา นาม  เตส พฺยคฺฆีนิสารูปกาน ป ฺจสตานิ  ปนฺติวเสน ตโย  
สุปณฺณาติ  ตีณิ  สุปณฺณปนฺติสตานิ  จตุโร  หสาติ จตฺตาริ หสปนฺติสตานิ ฯ  
พฺยคฺฆีนิสา ป ฺจสตานีติ ป ฺจ พฺยคฺฆีนิสาปนฺติสตานิ ฯ ฌายิโนติ ฌายิสฺส มยฺห  
วิมาเน อย วิภูตีติ ทสฺเสติ ฯ โอภาสยนฺติ โอภาสยมาน ฯ อุตฺตรสฺส ทิสายนฺติ ต  
กิร กนกมหาวิมาน  เตส มหาพฺรหฺมาน  ิตฏานโต อุตฺตรทิสาย โหติ  ตสฺมา  
เอวมาห ฯ  อย  ปนสฺส อธิปฺปาโย  เอวรูเป กนกวิมาเน วสนฺโต อห กสฺส  
อ ฺสฺส อุปฏาน คมิสฺสามีติ ฯ รูเป รณ ทิสฺวาติ รูปมฺหิ ชาติชราภงฺคสงฺขาต  
โทส ทิสฺวา ฯ สทา ปเวธิตนฺติ สีตาทีหิ จ นิจฺจ ปเวธิต จลิต ฆฏิต รูป  
ทิสฺวา ฯ  ตสฺมา  น  รูเป  รมตี  สุเมโธติ ยสฺมา รูเป รณ ปสฺสติ  สทา 
ปเวธิต ฺจ  รปู  ปสฺสติ  ตสฺมา  สุเมโธ  สุนฺทรป ฺโ โส สตฺถา รูเป น  
รมตีติ ฯ  
                                                ฉฏ ฯ    
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        สตฺตเม  ฯ อปฺปเมยฺย  ปมินนฺโตติ  อปฺปเมยฺย  ขีณาสวปุคฺคล  
 เอตฺตก สีล  เอตฺตโก สมาธิ  เอตฺตกา ป ฺาติ เอว มินนฺโต ฯ โกธ วิทฺวา  
วิกปฺปเยติ  โก  อิธ วิทฺวา เมธาวี วิกปฺเปยฺย  ขีณาสโวว ขีณาสว มินนฺโต  
กปฺเปยฺยาติ ทีเปติ ฯ นิวุต ต ม ฺเติ โย ปน ปุถชุชฺโน ต ปเมตุ อารภติ 
ต นิวุต อวกุชฺชป ฺ ม ฺเมีติ ฯ  สตฺตม ฯ   
        อฏเม ฯ อกิสฺสวนฺติ  กิสฺสวา วุจฺจติ ป ฺา  นิปฺป ฺโติ อตฺโถ ฯ  
                                                อฏม ฯ   
        นวเม  ฯ อาพาธิโกติ  สาสปมตฺตีหิ  ปฬกาหติีอาทินา  นเยน  
อนนฺตรสุตฺเต  อาคเตน  อาพาเธน  อาพาธิโก ฯ พาฬฺหคิลาโนติ อธิมตฺตคิลาโน ฯ  
ตุทูติ  โกกาลกิสฺส อุปชฺฌาโย ตุทุตฺเถโร นาม อนาคามผล ปตฺวา พฺรหฺมโลเก  
นิพฺพตฺโต ฯ  โส  ภุมฺมฏกเทวตา  อาทึ  กตฺวา  อยตฺุต  โกกาลิเกน  กต  
อคฺคสาวเก  อนฺติมวตฺถุนา  อพฺภาจิกฺขนฺเตนาติ  ปรมฺปราย  พฺรหฺมโลกสมฺปตฺต  
โกกาลิกสฺส ปาปกมฺม สุตฺวา  มา มยฺห ปสฺสนฺตสฺส  วราโก นสฺสิ  โอวทิสสฺามิ  
น  เถเรส ุ จิตฺตปสาทตฺถายาติ อาคนฺตฺวา ตสฺส ปุรโต อฏาสิ ฯ ต สนฺธาย  
วุตฺต  ตุทุปจฺเจกพฺรหฺมาติ ฯ เปสลาติ ปยสีลา ฯ โกสิ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 292 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  292 
 
ตฺว อาวุโสติ นิปนฺนโกว กวรกฺขีนิ  อุมฺมิเลตฺวา  เอวมาห ฯ  ปสสฺ  ยาว ฺจ  
เตติ  ปสฺส ยตฺตก ตยา อปรทฺธ  อตฺตโน  นลาเต  มหาคณฺฑ  อปสฺสนฺโต   
สาสปมตฺตาย  ปฬกาย ม  โจเทตพฺพ ม ฺสีติ อาห ฯ  อถ น  อทิฏ ิปตฺโต   
อย วราโก  คิลวิโส วิย กสสฺจิ วจน น กริสฺสตีติ  ตฺวา ปุริสสฺส หีติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ กุธารีติ  กุธาริสทิสา ผรุสา วาจา ฯ ฉินฺทตีติ  กุสลมูลสงฺขาเต  มูเลเยว  
นิกนฺตติ ฯ นนิฺทิยนฺติ นินฺทิตพฺพ ทุสสฺีลปุคฺคล ฯ  ปสสตีติ  อุตฺตมตฺเถ   
สมฺภาเวตฺวา  ขีณาสโวติ  วทติ ฯ  ต  วา นินฺทติ  โย ปสสิโยติ โย วา  
ปสสิตพฺโพ ขีณาสโว  ต อนฺติมวตฺถุนา โจเทนฺโต  ทุสฺสีโล อยนฺติ  วทติ ฯ  
วิจินาติ มุเขน โส กลินฺติ โส ต อปราธ มุเขน วิจินาติ นาม ฯ  กลินา  เตนาติ   
เตน  อปราเธน สุข น วินทฺติ ฯ นินฺทิยปสสาย หิ ปสสิยนินฺทาย จ สมโกว วิปาโก ฯ   
สพฺพสฺสาป  สหาป  อตฺตนาติ  สพฺเพน  สเกนป  อตฺตนาป  สทฺธึ โย 
อกฺเขสุ  ธนปราชโย  นาม  อย  อปฺปมตฺตโก อปราโธ ฯ โย สคุเตสูติ โย 
ปน  สมคฺคเตสุ  ปุคฺคเลสุ จิตฺต ปทูสเย   อย จิตฺตปโทโสว ตโต กลิโต  
มหนฺตตโร  กลิ ฯ  อิทาน ิ ตสฺส  มหนฺตตรภาว ทสฺเสนฺโต สต  
สหสฺสานนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  สต  สหสฺสานนฺติ  นิรพฺพุทคณนาย   
สตสหสฺส ฯ  ฉตฺตึสตีติ  อปรานิ  ฉตฺตึสติ  นิรพฺพุทานิ ฯ   
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ป ฺจ จาติ อพฺพุทคณนาย จ  ป ฺจ อพฺพุทานิ ฯ ยมริเย ครหีติ  
ย อริเย ครหนฺโต นิรย อุปปชฺชติ  ตตฺถ เอตฺตก อายุปฺปมาณนฺติ ฯ  
                                นวม ฯ 
        ทสเม ฯ โกกาลโิก ภิกฺขุ เยน ภควา เตนปุสงฺกมีติ โก อย  
โกกาลิโก  กสฺมา  จ อุปสงฺกมิ  อย กิร โกกาลิกรฏเ โกกาลิเก  นคเร  
โกกาลิกเสฏ ิสฺส  ปุตฺโต  ปพฺพชิตฺวา  ปตรา  การาปเต  วิหาเร  ปฏิวสติ  
จูฬโกกาลิโกติ  นาเมน  น  เทวทตฺตสฺส  สิสฺโส ฯ  โสป  พฺราหฺมณปุตฺโต 
มหาโกกาลิโก  นาม ฯ  ภควติ  ปน  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  เทฺว  อคฺคสาวกา  
ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ ชนปทจาริก ฺจรมานา อุปกฏาย วสฺสูปนายิกาย  
วิเวกาวาส  วสิตุกามา เต ภิกฺขู อุยฺโยเชตฺวา อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺมึ  
ชนปเท ต นคร ปตฺวา ต วิหาร อคมสุ ฯ ตตฺถ  จ  เนส โกกาลโิก วตฺต  
ทสฺเสสิ ฯ เต เตน สทฺธึ สมฺโมทิตฺวา  อาวุโส มย อิธ เตมาส วสิสฺสาม  มา  
กสฺสจิ อาโรเจสีติ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา วสึสุ ฯ วสิตฺวา ปวารณาทิวเส ปวาเรตฺวา  
 คจฺฉาม มย อาวุโสติ โกกาลิก อาปุจฺฉึสุ ฯ โกกาลิโก  อชฺเชกทิวส อาวุโส  
วสิตฺวา เสฺว คมิสฺสถาต ิวตฺวา ทุติยทิวเส นคร ปวิสิตฺวา มนุสฺเส อามนฺเตสิ  
อาวุโส ตุเมฺห อคฺคสาวเก อิธาคนฺตฺวา วสมาเนป   
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น ชานาถ  น โกจิ  ปจฺจเยนาป  นิมนฺเตตีติ ฯ  นครวาสิโน  กห  ภนฺเต   
เถรา  กสฺมา โน น อาโรจยิตฺถาติ ฯ กึ อาวุโส อาโรจิเตน  กึ น ปสฺสถ เทฺว  
ภิกฺขู เถราสเน  นิสีทนฺเต  เอเต อคฺคสาวกาติ ฯ เต ขิปฺป สนฺนิปติตฺวา  
สปฺปผาณิตาทีนิ  เจว  จีวรทุสฺสานิ  จ  สหรึสุ ฯ   
        โกกาลโิก  จินฺเตสิ  ปรมปฺปจฺฉา  อคฺคสาวกา  ปยุตฺตวาจาย อุปฺปนฺน  
ลาภ น สาทิยิสฺสนฺติ  อสาทิยนฺตา  อาวาสิกสฺส เทถาติ วกฺขนฺตีติ เต  ลาภ  
คาหาเปตฺวา  เถราน  สนติฺก  อคมาสิ ฯ เถรา ทิสฺวาว  อิเม ปจฺจยา เนว  
อมฺหาก  น โกกาลิกสฺส กปฺปนฺตีติ ปฏิกฺขิปตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ โกกาลิโก  กถ  
หิ  นาม  อตฺตนา  อคณฺหนฺตา  มยฺหป  อทาเปตฺวา  ปกฺกมิสฺสนฺตีติ อาฆาต  
อุปฺปาเทสิ ฯ  เตป  ภควโต  สนฺติก คนฺตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปุน อตฺตโน  
ปริส  อาทาย  ชนปทจาริก ฺจรนฺตา  อนุปุพฺเพน  ตสฺมึ  รฏเ  ตเมว  นคร 
ปจฺจาคมึสุ ฯ  นาครา  เถเร  ส ฺชานิตฺวา  สห  ปริกขฺาเรหิ ทาน สชฺเชตฺวา 
นครมชฺเฌ มณฺฑป กตฺวา ทาน อทสุ  เถราน ฺจ ปริกฺขาเร อุปนาเมสุ ฯ เถรา 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิยฺยาตยึสุ ฯ ต ทิสฺวา โกกาลิโก จินฺเตสิ  อิเม ปุพฺเพ อปฺปจฺฉา  
อเหสุ  อิทานิ  ปาปจฺฉา  ชาตา  ปุพฺเพป  อปฺปจฺฉสนฺตุฏปวิวิตฺตสทิสาว  
ม ฺเติ เถเร อุปสงฺกมิตฺวา  อาวุโส ตุเมฺห   
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ปุพฺเพ อปฺปจฺฉา วิย  อิทานิ ปน  ปาปภิกฺขู  ชาตาติ วตฺวา  มูลฏาเนเยว  
เนส ปติฏ ภินฺทิสฺสามีติ ตรมานรูโป นิกฺขมิตฺวา สาวตฺถึ คนฺตฺวา เยน  
ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ อยเมส โกกาลโิก อิมินาว  การเณน อุปสงฺกมีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        ภควา ต ตุริตตุริต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาว อาวชฺเชนฺโต อ ฺาสิ 
 อย อคฺคสาวเก อกฺโกสิตุกาโม อาคโตติ ฯ  สกฺกา นุ โข ปฏิเสเธตุนฺติ จ 
อาวชฺเชนฺโต  น  สกฺกา ปฏิเสเธตุ  เถเรสุ อปรชฺฌิตฺวา กาลกโต เอกเสน  
ปทุมนิรเย นพฺิพตฺติสฺสตีติ ทิสฺวา  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนป นาม  ครหนฺต  
สุตฺวา  น  นิเสเธตีติ วาทโมจนตฺถ อริยปูวาทสฺส จ มหาสาวชฺชทสฺสนตฺถ  
มา  เหวนฺติ ติกฺขตฺตุ  ปฏิเสเธสิ ฯ  ตตฺถ มา เหวนฺติ มา หิ เอว อภณิ ฯ  
สทฺธายิโกติ  สทฺธาย  อากโร  ปสาทาวโห  สทฺธาตพฺพวจโน วา ฯ ปจฺจยิโกติ  
ปฏิยายิตพฺพวจโน ฯ  ปกกฺามีติ  กมฺมานุภาเวน  โจทิยมาโน ปกกฺามิ ฯ  
โอกาสกต หิ กมฺม   
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น  สกฺกา ปฏพิาหิตุ  ต  ตสฺส ตตฺถ าตุ  น  อทาสิ ฯ  
อจิรปกฺกนฺตสฺสาติ ปกฺกนฺตสฺส  สโต  นจิเรเนว ฯ  สพฺโพ  กาโย  ผุฏโ  
อโหสีติ เกสคฺคมตฺตป โอกาส  อวชฺชิตฺวา สกลสรีร อฏ ีนิ ภินฺทิตฺวา  
อุคฺคตาหิ ปฬกาหิ อชฺโฌตฺถต อโหสิ ฯ  ยสฺมา ปน พุทฺธานุภาเวน  
ตถารูป กมฺม พุทฺธาน สมฺมุขีภาเว วิปาก น เทติ  ทสฺสนูปจาเร  
วิชหิตมตฺเต เทติ  ตสฺมา ตสฺส อจิรปกฺกนฺตสฺส ปฬกา อุฏหึสุ ฯ  
กฬายมตฺติโยติ  วลากมตฺติโย ฯ เวลุวสลาฏกมตฺติโยติ  ตรุณเวลุวมตฺติโย ฯ  
ปภิชฺชึสูติ ภิชฺชึส ุฯ ตาสุ ภินฺนาสุ สกลสรีร ปนสสฺ ปกฺก วิย อโหสิ ฯ โส  
ปกฺเกน  คตฺเตน เชตวนทฺวารโกฏเก วิสกลิกโต มจฺโฉ วิย กทลปิตฺเตสุ สยิ ฯ 
อถ ธมฺมสฺสวนตฺถ อาคตาคตา มนุสฺสาป  โกกาลิโก อยุตฺตมกาสิ  อตฺตโนเยว 
วาสมิุข นิสฺสาย อนยพฺยสน ปตฺโตติ อาหสุ ฯ เตส สุตฺวา อารกฺขเทวตา ธิการ  
อกสุ ฯ  อารกฺขเทวตาน  อากาสเทวตาติ  อิมินา  อุปาเยน ยาว อกนิฏภวนา  
เอกธิกฺกาโร  อุทปาทิ ฯ  อถสฺส อุปชฌฺาโย อาคนฺตฺวา โอวาท อคณฺหนฺต  
ตฺวา ครหิตฺวา ปกฺกามิ ฯ  กาลมกาสีติ  อุปชฌฺาเย  ปกฺกนฺเต กาลมกาสิ ฯ  
ปทุมนิรยนฺติ ปาฏิเยกฺโก ปทุมนิรโย  นาม  นตฺถิ  อวีจิมหานิรยมฺหิเยว   
ปทุมคณนาย  ปจิตพฺเพ เอกสฺมึ  าเน นิพฺพตฺติ ฯ  วีสติขาริโกติ มาคธิเกน  
ปตฺเถน จตฺตาโร ปตฺถา โกสลรฏเ เอกปตฺโถ โหติ  เตน  ปตฺเถน  จตฺตาโร   
ปตฺถา อาฬฺหก  จตฺตาริ อาฬฺหกานิ โทณ  จตุโร โทณา มานิกา  จตุมานิกา   
ขาริ  ตาย ขาริยา วีสติขาริโก ฯ ติลวาโหติ  มาคธิกาน  สุขุมติลาน  ติลสกฏ ฯ  
อพฺพุโท นิรโยติ อพฺพุโท นาม ปาฏิเยกฺโก  นิรโย  นตฺถิ  อวีจิมฺหิเยว  ปน    
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อพฺพุทคณนาย  ปจิตพฺพฏานสฺเสต  นาม ฯ นิรพฺพุทาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
วสฺสคณนาป ปเนตฺถ เอว เวทิตพฺพา  ยเถว หิ สต สตสหสฺสาน  โกฏ ิ 
โหติ  เอว สต  สตสหสฺสโกฏโิย ปโกฏิ นาม โหติ  สต สตสหสฺสปโกฏโิย 
โกฏิปฺปโกฏ ิ นาม  สต  สตสหสฺสโกฏปิฺปโกฏโิย  นหุต  สต สตสหสฺสนหุตานิ  
นินฺนหุต  สต สตสหสฺสนินฺนหุตานิ เอก อพฺพุท  ตโต วีสติคุณ นิรพฺพุท ฯ  
เอเสว นโย สพฺพตฺถาติ ฯ  
                        ทสม  ฯ   ปโม วคฺโค ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม ฯ สปฺปนีตีเรติ สปฺปนีนามิกาย นทิยา ตีเร ฯ  
สนงฺกุมาโรติ  โส  กิร  ป ฺจสิขกุมารกกาเล  ฌาน  ภาเวตฺวา  พฺรหฺมโลเก 
นิพฺพตฺโต  กมุารกวณฺเณเนว  วิจรติ  เตน  น  กุมาโรติ  ส ฺชานนฺติ 
โปราณกตฺตา ปน  สนงฺกมุาโรติ วุจฺจติ ฯ ชเนตสฺมินฺติ ชนิตสฺมึ  ปชายาติ  
อตฺโถ ฯ  เย  โคตฺตปฏิสาริโนติ  เย ชเนตสฺมึ โคตฺต ปฏิสรนฺติ  เตสุ โลเก  
โคตฺตปฏิสารีสุ  ขตฺตโย เสฏโ ฯ วิชชฺาจรณสมฺปนฺโนติ ภยเภรวสุตฺตปริยาเยน   
ปุพฺเพนิวาสาทีหิ วา ตีหิ  อมฺพฏสุตฺตปริยาเยน  วิปสฺสนาาณ มโนมยิทธฺิ  ฉ  
อภิ ฺาโยติ อิมาหิ วา อฏหิ วิชฺชาหิ  สีเลสุ ปริปูรการิตา อินฺทฺริเยสุ  
คุตฺตทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  ชาคริยานุโยโค  สตฺต  สทฺธมฺมา  จตฺตาริ  
รูปาวจรชฺฌานานีติ  เอว  ปณฺณรสธมฺมเภเทน  จรเณน  จ    
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สมนฺนาคโต ฯ  โส  เสฏโ  เทวมานุเสติ โส ขีณาสวพฺราหฺมโณ  เทเวสุ  
จ  มนุสฺเสสุ  จ  เสฏโ  อุตฺตโมติ ฯ  
                                                ปม ฯ  
        ทุติเย  อจิรปกฺกนฺเตติ  สงฺฆ  ภินฺทตฺิวา  นจิรสฺเสว เวฬุวนโต  
คยาสีส คเต ฯ อสฺสตรินฺติ คทฺรภสฺส วฬวาย ชาต ฯ  
                                                ทุติย ฯ  
        ตติเย  อนฺธกวินฺทนฺติ  เอวนามก  คาม ฯ  อุปสงฺกมีติ  สตฺถา  
อิทานิป วิริย กโรติ ปธานมนุยุ ฺชติ  คจฺฉามิสฺส สนฺติเก ตฺวา สาสนานุจฺฉวิก  
วิริยปฏิสยุตฺต คาถ วกฺขามีติ อุปสงฺกมิ ฯ  ปนฺตานีติ ชนต อติกฺกมิตฺวา  
มนุสฺสาน อนูปจาเร  ิตานิ ฯ ส ฺโชนวิปฺปโมกขฺาติ ตานิ จ เสนาสนานิ  
เสวมาโน น จีวราทีน อตฺถาย เสเวยฺย อถโข  ทสส ฺโชนวิปฺปโมกฺขตฺถาย  
จเรยฺย ฯ สงฺเฆ วเสติ เตสุ เสนาสเนสุ รตึ  อลภนฺโต  อุปฏากาทีน   
จิตฺตานุรกฺขนตฺถ คทฺรภปฏเ รช วิย อุปฺปตนฺโต  อร ฺเ อวสิตฺวา  
สงฺฆมชฺเฌ วเสยฺย ฯ รกฺขิตฺตโต สติมาติ ตตฺถ จ วสนฺโต สควจณฺโฑ   
โคโณ  วิย  สพฺรหฺมจาริโน  อวิชฺฌนฺโต  อฆเฏนฺโต  รกฺขิตตฺโต 
สติปฏานปรายโน หุตฺวา วเสยฺย ฯ  อิทานิ  สงฺเฆ  วสมานสฺส    
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ภิกฺขุโน  ภิกขฺาจารวตฺต  อาจิกฺขนฺโต  กุลากุลนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
ปณฺฑิกาย จรนฺโตติ ปณฺฑตฺถาย จรมาโน ฯ เสเวถ ปนฺตานิ  
สยนาสนานีติ  สงฺฆมชฺฌ  โอตริตฺวา  วสมาโนป  ธุรปริเวเณ   
ตาลนาฬิเกรอาทีนิ  โรเปตฺวา  อุปฏากาทิสสฏโ  น  วเสยฺย   
จิตฺตกลฺลต ปน ชเนตฺวา จิตฺต  หาเสตฺวา โตเสตฺวา ปุน ปนฺตเสนาสเนว  
วเสยฺยาติ อร ฺสฺเสว วณฺณ กเถติ ฯ ภยาติ วฏฏภยโต ฯ  
อภเยติ นิพฺพาเน ฯ วิมุตฺโตติ อธิมุตฺโต หุตฺวา วเสยฺย ฯ 
ยตฺถ เภรวาติ ยสฺมึ าเน ภยชนกา สวิ ฺาณกา สีหพฺยคฺฆาทโย  อวิ ฺาณกา 
รตฺติภาเค  ขาณุวลฺลิอาทโย  พหู  อตฺถิ ฯ  สิรึสปาติ  ทีฆชาติกาทิสิรึสปา ฯ  
นิสีทิ ตตฺถ ภิกฺขูติ ตาทิเส าเน ภิกฺขุ นิสินฺโน ฯ อิมนิา อิท ทีเปติ ภควา 
ยถา ตุเมฺห เอตรหิ ตตฺรฏกเภรวารมฺมณานิ เจว สิรึสเป จ วิชชฺุนจฺิฉารนาทีนิ  
จ อมนสิกตฺวา นิสินฺนา  เอวเมว ปธานมนุยุตฺตา ภิกฺขู นิสีทนฺตีติ ฯ 
ชาตุ เม ทิฏนฺติ เอกเสน มยา ทิฏ ฯ นยิท อิติหีติหนฺติ  อิท  
อิติห อิติหาติ น ตกฺกเหตุ วา นยเหตุ วา ปฏกสมฺปทาเนน วา อห วทาม ิฯ 
เอกสฺมึ  พฺรหฺมจริยสฺมินฺติ  เอกาย  ธมฺมเทสนาย ฯ  ธมฺมเทสนา  หิ  อิธ  
พฺรหฺมจริยนฺติ อธิปฺเปตา ฯ มจฺจุหายินนฺติ มรณปรจฺิจาคีน ขีณาสวาน ฯ  
ทสา  จ  ทสธา  ทสาติ เอตฺถ ทสาติ ทเสว  ทสธา ทสาติ สต 
อ ฺเ  จ  ทสุตฺตรเสกฺขสต    
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ปสฺสามีติ  วทติ ฯ  โสต  สมาปนฺนาติ  มคฺคโสต สมาปนฺนา ฯ  
อติรจฺฉานคามิโนติ เทสนาสีสเมต ฯ อวินิปาตธมฺมาติ อตฺโถ ฯ สงฺขาตุ  
โนป  สกฺโกมีติ  มุสาวาทภเยน เอตฺตกา นาม ปุ ฺภาคิโน สตฺตาติ คเณตุ   
น  สกโฺกมีติ พหุพฺรหฺมเทสน สนฺธาย เอวมาห ฯ  
                                                ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ  อภิภูสมฺภวนฺติ อภิภู จ สมฺภโว จ ฯ เตสุ อภิภูเถโร  
สาริปุตฺตตฺเถโร  วิย  ป ฺาย  อคฺโค  สมฺภวตฺเถโร  มหาโมคฺคลฺลาโน  วิย 
สมาธินา อคฺโค ฯ อุชฌฺายนฺตีติ อวชฺฌายนฺติ  ลามกโต วา จินฺเตนฺติ ฯ ขิยฺยนฺตีติ  
กินฺนาเมต กินฺนาเมตนฺติ อ ฺม ฺ กเถนฺติ ฯ วิปาเจนฺตีติ วิตฺถารยนฺติ  
ปุนปฺปุน  กเถนฺติ ฯ เหฏ ิเมน อุปฑฺฒกาเยนาติ นาภิโต ปฏาย เหฏ ิมกาเยน ฯ  
ปาลิย  เอตฺตกเมว  อาคต ฯ  เถโร  ปน  ปกติวณฺณ  วิชหิตฺวา  นาควณฺณ 
คเหตฺวา ทสฺเสติ  สุปณฺณวณฺณ คเหตฺวา วา ทสฺเสตีติอาทินา  นเยน อาคต  
อเนกปฺปการ อิทฺธิวิกุพฺพน ทสฺเสสิ ฯ อิมา คาถาโย อภาสีติ เถโร กริ จินฺเตสิ  
 กถ  เทสิตา  นุ  โข  ธมฺมเทสนา  สพฺเพส ปยา อสฺส มนาปาติ ฯ ตโต  
อาวชฺเชนฺโต  สพฺเพป  ปาสณฺฑา  สพฺเพ เทวมนุสฺสา อตฺตโน อตฺตโน สมเย  
ปุริสการ วณฺณยิสฺสนฺติ   วิริยสฺส อวณฺณวาที นาม นตฺถิ  วิรยิปฏิสยุตฺต กตฺวา   
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เทเสสฺสามิ  เอวมย ธมฺมเทสนา สพฺเพส ปยา ภวิสฺสติ มนาปาติ ตฺวา  
ตีสุ ปฏเกสุ วิจินิตฺวา อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ อารพฺภถาติ  อารภวิริย กโรถ ฯ นิกฺกมถาติ นิกฺกมวิริย กโรถ ฯ  
ยุ ฺชถาติ  ปโยค  กโรถ  ปรกฺกมถ ฯ  มจฺจุโน  เสนนฺติ มจฺจุโน เสนา นาม 
กิเลสเสนา  ต  ธุนาถ ฯ  ชาติสสารนฺติ  ชาติ ฺจ สสาร ฺจ  ชาติสงฺขาต วา  
สสาร ฯ ทุกขฺสฺสนฺต กริสฺสตีติ วฏฏทุกฺขสฺส ปรจฺิเฉท กริสฺสติ ฯ กึ ปน กตฺวา  
เถโร  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  วิ ฺาเปสีติ  นีลกสิณ  ตาว สมาปชฺชิตฺวา สพฺพตฺถ  
อาโลกฏาเน  อนฺธการ  ผริ  โอทาตกสิณ  สมาปชชฺิตฺวา  อนฺธการฏาเน 
โอภาเสนฺโต ฯ ตโต  กิมิท อนฺธการนฺติ สตฺตาน อาโภเค อุปฺปนฺเน อาโลก  
ทสฺเสติ ฯ  อาโลกฏาเน อาโลกกิจฺจ นตฺถิ  ก ึอาโลโก อยนฺติ วิจินนฺตาน  
อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ อถ เนส เถโรติ วทนฺตาน อิมา คาถาโย อภาสิ  สพฺเพ 
โอสฏาย ปรสิาย มชฺเฌ นสิีทิตฺวา ธมฺม เทเสนฺตสฺส วิย สทฺท สุณึสุ ฯ อตฺโถป  
เนส ปากโฏ อโหสิ ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม อุปวตฺตเน มลฺลาน สาลวเนติ ยเถว หิ กทมฺพนทีตีรโต  
ราชมาตุวิหารทฺวาเรน  ถปูาราม  คนฺตพฺพ  โหติ  เอว  หิร ฺวติกาย  นาม  
นทิยา  ปาริมตีรโต  สาลวน   
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อุยฺยาน ฯ ยถา อนุราธปุรสฺส ถูปาราโม  เอวนฺต กสุินาราย โหติ ฯ ยถา  
ถูปารามโต ทกฺขิณทฺวาเรน นคร ปวิสนมคฺโค ปาจีนมุโข  คนฺตฺวา   
อุตฺตเรน  นิวตฺตติ  เอว อุยฺยานโต สาลปนฺติ ปาจีนมุขา คนฺตฺวา  
อุตฺตเรน นิวตฺตา ฯ ตสฺมา ต  อุปวตฺตนนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ อุปวตฺตเน มลฺลาน  
สาลวเน ฯ  อนฺตเรน  ยมกสาลานนฺติ  มูลขนฺธวิฏปปตฺเตหิ อ ฺม ฺ สสิพฺพิตฺวา  
 ิตสาลาน อนฺตริกาย ฯ อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ สติอวิปฺปวาเสน สพฺพกิจฺจานิ  
สมฺปาทยถ ฯ  อิติ  ภควา  ยถา  นาม มรณม ฺเจ นิปนฺโน มหทฺธโน กฏุมฺพิโก 
ปุตฺตาน  ธนสาร  อาจิกฺเขยฺย  เอวเมว  ปรินิพฺพานม ฺเจ  นิปนฺโน  
ป ฺจจตฺตาฬีสวสฺสานิ ทินฺน โอวาท สพฺพ เอกสฺมึ อปฺปมาทปเทเยว ปกฺขิปตฺวา  
อทาสิ ฯ  อย ตถาคตสฺส ปจฺฉิมา วาจาติ อิท ปน สงฺคีติการาน วจน ฯ  
อิโต  ปร ย ปรินิพฺพานปริกมฺม กตฺวา ภควา ปรินิพฺพุโต  ต ทสฺเสตุ  
อถโข  ภควา  ปมชฺฌานนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปนฺเน 
ภควติ  อสฺสาสปสฺสาสาน  อปฺปวตฺตึ ทิสฺวา  ปรินพฺิพุโต สตฺถาติ ส ฺาย  
เทวมนุสฺสา เอกปฺปหาเรน วิรวึสุ  อานนฺทตฺเถโรป  ปรินิพฺพุโต นุ โข ภนฺเต  
อนุรุทฺธ  ภควาติ  เถร  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  น โข อาวุโส อานนฺท ตถาคโต  
ปรินิพฺพุโต  อปจ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺโนติ  อาห ฯ กถ ปเนโส  
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อ ฺาสิ  เถโร  กิร สตฺถารา สทฺธึเยว ต ต สมาปตฺตึ สมาปชฺชนฺโต ยาว 
เนวส ฺานาส ฺายตนวุฏาน  ตาว  คนฺตฺวา  อิทานิ ภควา นิโรธ สมาปนฺโน 
อนฺโตนิโรเธ จ กาลกิริยา นาม นตฺถีติ อ ฺาสิ ฯ   
        อถโข ภควา ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา  วุฏหิตฺวา 
เนวส ฺานาส ฺายตน  สมาปชชฺิ  ฯเปฯ ตติยชฺฌานา วุฏหิตฺวา จตุตฺถชฺฌาน  
สมาปชฺชีติ  เอตฺถ  ปน  ภควา  จตุวีสติยา  าเนสุ  ปมชฺฌาน  สมาปชฺชิ  
เตรสสุ  าเนสุ  ทุติยชฌฺาน  ตถา  ตติย  ปณฺณรสสุ าเนสุ จตุตฺถชฺฌาน  
สมาปชฺชิ ฯ  กถ  ทสสุ อสุเภสุ ทฺวตฺตึสากาเร อฏสุ กสิเณสุ  
เมตฺตากรุณามุทิตาสุ อานาปาเน ปริจฺเฉทากาเสติ อิเมสุ ตาว จตุวีสติยา  
าเนสุ ปมชฺฌาน สมาปชฺช ิฯ  เปตฺวา  ปน  ทวฺตฺตึสาการ จ ทส จ อสุภานิ  
เสเสสุ เตรสสุ  ทุติยชฌฺานงฺเคสุเยว ฯ เตสุเยว ตติยชฺฌาน สมาปชฺช ิฯ  
อฏสุ ปน กสิเณสุ  อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาเร อานาปาเน ปริจฺเฉทากาเส  
จตูสุ อรูเปสูติ อิเมสุ ปณฺณรสสุ  าเนสุ  จตุตฺถชฺฌาน สมาปชฺช ิฯ  
อยป จ สงฺเขปกถาว ฯ นพฺิพานปุร ปวิสนฺโต   ปน  ภควา  ธมฺมสามี   
สพฺพาป  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขาตา   สมาปตฺติโย  ปวิสิตฺวา   
วิเทส คจฺฉนฺโต  าติชน อาลิงฺคิตฺวา  วิย สพฺพสมาปตฺติสุข  
อนุภวิตฺวาว ปวิฏโ ฯ  จตุตฺถชฺฌานา  วุฏหิตฺวา  สมนนฺตรา  
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ภควา  ปรินิพฺพายีติ  เอตฺถ  ฌานสมนนฺตร  ปจฺจเวกฺขณสมนนฺตรนฺติ  เทฺว  
สมนนฺตรานิ ฯ จตุตฺถชฺฌานา วุฏาย  ภวงฺค  โอติณฺณสฺส  ตตฺเถว  ปรินิพฺพาน   
ฌานสมนนฺตร  นาม  จตุตฺถชฺฌานา  วุฏหิตฺวา ปุน ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ภวงฺค โอติณฺณสฺส ตตฺเถว ปรินิพฺพาน  ปจฺจเวกฺขณสมนนฺตร  นาม  อิมานิ   
เทฺวป  สมนนฺตราเนว ฯ ภควา ปน ฌาน  สมาปชชฺิตฺวา ฌานา วุฏาย  
ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ภวงฺคจิตฺเตน อพฺยากเตน  ทุกฺขสจฺเจน ปรินิพฺพายิ ฯ  
เย  เกจิ  พุทฺธา วา ปจฺเจกพุทฺธา วา อริยสาวกา วา อนฺตมโส กนฺุถกิปลลฺิก  
อุปาทาย สพฺเพ ภวงฺคจิตฺเตเนว อพฺยากเตน ทุกฺขสจฺเจน  กาล กโรนฺติ ฯ   
ภูตาติ สตฺตา ฯ อปฺปฏิปุคฺคโลติ ปฏิภาคปุคฺคลวิรหิโต ฯ พลปฺปตฺโตติ 
ทสวิธาณพลปฺปตฺโต ฯ  อุปฺปาทวยธมฺมิโนติ  อุปฺปาทวยสภาวา ฯ  
เตส วูปสโม  สุโขติ เตส สงฺขาราน วูปสมสงฺขาต นิพฺพานเมว สุขนฺติ  
อตฺโถ ฯ ตทาสีติ  สห ปรนิิพฺพานา มหาภูมิจาโล อโหสีติ เอว  
มหาปรินิพฺพาเน  วุตฺตภูมิจาล  สนฺธายาห ฯ  โส  ห ิ โลมหสนโก  จ   
ภึสนโก จ อาสิ ฯ สพฺพาการวรูเปเตติ  สพฺพวรการณูเปเต   นาหุ   
อสฺสาสปสฺสาโสติ  น  ชาโต อสฺสาส-  
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ปสฺสาโส ฯ  อเนโชติ ตณฺหาสงฺขาตาย เอชาย อภาเวน อเนโช ฯ  
สนฺติมารพฺภาติ อนุปาทิเสส นิพฺพาน ปฏิจฺจ สนฺธาย ฯ จกฺขุมาติ  
ป ฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมา ฯ ปรินิพฺพุโตติ ขนฺธปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต ฯ   
อสลฺลีเนนาติ  อลีเนน  อสงฺกุฏิเตนสุวิกสิเตเนว จิตฺเตน ฯ เวทน  
อชฺฌวาสยีติ เวทน อธิวาเสสิ  น เวทนานุวตฺตี หุตฺวา อิโต จิโต  
จ  สมฺปริวตฺติ ฯ วิโมกโฺขติ เกนจิ ธมฺเมน อนาวรณวิโมกฺโข  
สพฺพโส อป ฺตฺติภาวูปคโม ปชฺโชตนิพฺพานสทิโส ชาโตติ ฯ  
                                ป ฺจม ฯ ทุติโย วคฺโค ฯ   
                        อิติ  พฺรหฺมสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ  
 
                                พฺรหฺมสยุตฺตวณฺณนา 
        อรหนฺตวคฺคสฺส  ปเม ฯ ธน ฺชานีติ  ธน ฺชานีโคตฺตา ฯ อุกฺกฏโคตฺตา  
กิเรสา ฯ  เสสพฺราหฺมณา  กิร   พฺรหฺมโุน มุขโต ชาตา  ธน ฺชานีโคตฺตา 
มตฺถก ภินฺทตฺิวา นิกฺขนฺตาติ เตส ลทฺธิ ฯ อุทาน อุทาเนสีติ กสฺมา อุทาเนสิ 
โส  กิร  พฺราหฺมโณ  มิจฺฉาทิฏ ิโก  พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆติ วุตฺเต กณฺเณ  
ปทหติ  ถทโฺธ  ขทิรขาณุสทิโส ฯ  พฺราหฺมณี  ปน  โสตาปนฺนา  อริยสาวิกา ฯ 
พฺราหฺมโณ  ทาน  เทนฺโต  ป ฺจสตาน  พฺราหฺมณาน  อปฺโปทก ปายาส เทติ  ฯ 
พฺราหฺมณี    
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พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส นานารสโภชน ฯ พฺราหฺมณสฺส ทานทิวเส  
พฺราหฺมณี ตสฺส วสวตฺติตาย ปหีนมจฺเฉรตาย  จ สหตฺถา ปริวิสติ ฯ พฺราหฺมณิยา  
ปน  ทานทิวเส  พฺราหฺมโณ  ปาโตว  ฆรา  นิกฺขมตฺิวา  ปลายติ ฯ อเถกทิวส  
พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณิยา สทฺธึ อามนฺเตตฺวา (๑) ป ฺจสเต พฺราหฺมเณ นิมนฺเตตฺวา  
พฺราหฺมณึ อาห  เสฺว โภติ อมฺหาก ฆเร ป ฺจสตา พฺราหฺมณา ภุ ฺชิสฺสนฺตีติ ฯ  
มยา  กึ  กาตพฺพ  พฺราหฺมณาติ ฯ  ตยา อ ฺ กิ ฺจิ กาตพฺพ นตฺถิ  สพฺพ  
จ  ปน ปริเวสน (๒) อ ฺเ กริสฺสนฺติ  ย ปน ตฺว  ิตาป นิสินฺนาป ขิปตฺวาป  
อุกฺกาสิตฺวาป   นโม พุทฺธสฺสาติ ตสฺส มุณฺฑสมณสฺส นมการ กโรสิ  ต  
เสฺว  เอกทิวสมตฺต  มา อกาสิ ฯ ต หิ สุตฺวา พฺราหฺมณา อนตฺตมนา โหนฺติ 
มา  ม  พฺราหฺมเณหิ  ภินฺทสีติ ฯ  ตฺว พฺราหฺมเณหิ วา ภิชฺช เทเวหิ วา 
อห  ปน  สตฺถาร  อนุสฺสริตฺวา  น สกโฺกมิ อนมสฺสมานา สณฺาตุนฺติ ฯ โภติ  
กุลสติเก   คาเม คามทฺวารป ตาว ปทหิตุ วายมนฺติ  ตฺว ทฺวีหงฺคุเลหิ  
ทาตพฺพ (๓)มุข พฺราหฺมณาน โภชนกาลมตฺต ปทหิตุ น สกฺโกสีติ ฯ เอว ปุนปฺปุน  
กเถตฺวาป  สิเนเหน  วาเรตุ (๔)  อสกโฺกนฺโต อุสฺสสีเก ปต มณฺฑลคฺค ขคฺค  
คเหตฺวา  โภติ สเจ ตฺว เสฺว พฺราหฺมเณสุ   
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สนฺนิสินฺเนสุ  ต มุณฺฑสมณ  นมสฺสสิ  อิมินา  ต ขคฺเคน ปาทตลโต ปฏาย  
ยาว เกสมตฺถกา กฬีร วิย  โกฏเฏตฺวา ราสึ กริสฺสามีติ อิมาป คาถา  อภาสิ  
                อิมินา ปน ขคฺเคน (๑)        ปาทโต ยาว มตฺถกา  
                กฬีรมิว เฉชฺชามิ                ยทิ เม  อิจฺฉนฺนกาหสิ ฯ (๒) 
                สเจ พุทฺโธติ ภณสิ                สเจ ธมฺโมติ ภาสสิ 
                สเจ สงฺโฆติ กิตฺเตสิ        ชวีนฺตี เม นิเวสเนติ ฯ  
        อริยสาวิกา  ปน  ปวี  วิย ทุปฺปกมฺปา  สิเนร ุวิย ทุปฺปริวตฺติยา ฯ  
สา เตน น เอวมาห   
                สเจ  ม  องฺคมงฺคานิ        กาม เฉชฺชสิ พฺราหฺมณ  
                เนวาห วิรมิสฺสามิ                พุทฺธเสฏสฺส สาสนา ฯ 
                นาห โอกฺกา วรธรา        สกกฺา โรธยิตุ ชนิา  
                ธตีาห พุทฺธเสฏสฺส        ฉินฺท วา ม ปจสฺสุ (๓) วาติ  ฯ 
เอว ธน ฺชานี  ตชชฺิต นาม  ตชฺเชนฺตี  ป ฺจ คาถาสตานิ อภาสิ ฯ  
พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณึ  ปรามสิตุ  วา  ปหริตุ วา อสกฺโกนฺโต  โภติ ย เต  
รุจฺจติ  ต กโรหีติ วตฺวา ขคฺค สยเน ขิป ฯ ปุนทิวเส เคห ปริตูปลตฺิต  
การาเปตฺวา  ลาชปุณฺณฆฏมาลาคนฺธาทีหิ  ตตฺถ  ตตฺถ  อลงฺการาเปตฺวา ป ฺจนฺน  
พฺราหฺมณสตาน นวนีตสปฺปสกฺขรมธุรยุตฺต  อปฺโปทก-  
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ปายาส ปฏิยาทาเปตฺวา  กาล  อาโรจาเปสิ ฯ  พฺราหฺมณีป ปาโตว คนฺโธทเกน  
สย นฺหายิตฺวา สหสฺสคฺฆนิก  อหตวตฺถ  นิวาเสตฺวา  ป ฺจสตคฺฆนิก  เอกส   
กตฺวา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา  สุวณฺณกฏจฺฉุ  คเหตฺวา ภตฺตคฺเค พฺราหฺมเณ  
ปริวิสมานา เตหิ สทฺธึ เอกปนฺติย  นิสนิฺนสฺส  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส ภตฺต  
อุปสหรนฺตี ทุนฺนิกฺขิตฺเต ทารุภณฺเฑ  ปกฺขลิ ฯ  ปกขฺลนฆฏนาย  ทุกฺขา   
เวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ  ตสฺมึ  สมเย  ทสพล  สริ ฯ สติสมฺปนฺนตาย ปน  
ปายาสจาฏึ  อฉฑฺเฑตฺวา สณิก โอตาเรตฺวา ภูมิย  สณฺเปตฺวา  ป ฺจนฺน   
พฺราหฺมณสตาน  มชฺเฌ  สริสิ  อ ฺชลึ  เปตฺวา  เยน  เวฬุวน   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ ตสฺมึ  จ  สมเย  เตสุ   
พฺราหฺมเณสุ เกจิ ภุตฺตา  โหนฺติ  เกจิ  ภุ ฺชมานา  เกจิ หตฺเถ โอตาริตมตฺตา  
เกส ฺจิ โภชน ปุรโต ปตมตฺต โหติ ฯ  เต ต สทฺท สุตฺวาว สิเนรุมตฺเตน  
มุคฺคเรน สีเส ปหตา วิย กณฺเณสุ สูเลน วิทฺธา  วิย  ทุกฺขโทมนสฺส   
ปฏิสเวทยมานา  อิมินา อ ฺลทฺธิเกน มย ฆร  ปเวสิตาติ กุชฺฌิตฺวา  
หตฺเถ ปณฺฑ ฉฑฺเฑตฺวา มุเขน คหิต นุฏหิตฺวา  ธนุ  ทิสฺวา กากา วิย  
พฺราหฺมณ อกฺโกสมานา ทิสาวิทิสา ปกฺกมึสุ ฯ พฺราหฺมโณ เอว  
ภิชฺชิตฺวา  คจฺฉนฺเต พฺราหฺมเณ ทิสฺวา พฺราหฺมณึ สีสโต ปฏาย โอโลเกตฺวา  
 อิทเมว  ภย   
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สมฺปสฺสมานา มย หิยฺโย ปฏาย โภตึ ยาจนฺตา น ลภิมฺหาติ  
นานปฺปกาเรหิ พฺราหฺมณึ อกฺโกสิตฺวา เอต  เอวเมว ปนาติอาทิวจน อโวจ ฯ 
อุปสงฺกมีติ  สมโณ โคตโม คามนิคมรฏปูชิโต  น สกฺกา คนฺตฺวา ย 
วา  ต วา วตฺวา สนฺตชฺเชตุ  เอกเมว น ป ฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ คจฺฉนฺโตว  
 กึสุ  ฆตฺวาติ   คาถ อภิสงฺขริตฺวา  สเจ  อสุกสฺส นาม วธ โรเจมีติ  
วกฺขติ  อถ น  เย ตุยฺห น รจฺุจนฺติ  เต มาเรตุกาโมสิ  โลกวธาย อุปฺปนฺโน 
กึ ตุยฺห สมณภาเวนาติ นิคฺคณฺหิสฺสามิ ฯ สเจ  น กสสฺจิ วธ โรเจมีติ วกฺขติ 
อถ น  ตุว ราคาทีนป วธ น อิจฺฉสิ  กสมฺา สมโณ หตฺุวา อาหิณฺฑสีติ  
นิคฺคณฺหิสฺสามิ ฯ  อิติ อิม อุภโตโกฏกิ ป ฺห สมโณ โคตโม เนว คิลิตุ น  
อุคฺคิลิตุ สกขิฺสฺสตีติ จินฺเตตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ สมฺโมทีติ อตฺตโน ปณฺฑิตตาย  
กุทฺธภาว อทสฺเสตฺวา มธุรกถ กเถนฺโต สมฺโมทิ ฯ ปโ ฺห เทวตาสยุตฺเต กถิโต ฯ  
เสสป เหฏา วิตฺถาริตเมวาติ ฯ 
                                                ปม ฯ   
        ทุติเย  อกฺโกสกภารทฺวาโชติ  ภารทฺวาโชว  โส  ป ฺจมตฺเตหิ  
ปน  คาถาสเตหิ ตถาคต  อกฺโกสนฺโต อาคโตติ  อกฺโกสกภารทฺวาโชติ ตสฺส  
สงฺคีติกาเรหิ  นาม  คหิต ฯ  กุปโต  อนตฺตมโนติ  สมเณน  โคตเมน  มยฺห  
เชฏกภาตร  ปพฺพาเชนฺเตน    
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ชานิ  กตา  ปกฺโข  ภินฺโนติ โกเธน กุปโต  โทมนสฺเสน  จ อนตฺตมโน  
หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ อกฺโกสตีติ  โจโรส ิ พาโลสิ  มโูฬฺหสิ  โอฏโสิ  โคโณสิ   
คทฺรโภสิ  เนรยิโกส ิติรจฺฉานคโตสิ  นตฺถิ ตุยฺห สคุติ  ทุคฺคติเยว   
ตุยฺห ปาฏิกงฺขาติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสติ ฯ (๑) ปริภาสตีติ   
โหตุ มุณฺฑกสมณ  อทณฺโฑ อหนฺติ กโรติ  อิทานิ เต ราชกุล คนฺตฺวา  
ทณฺฑ อาโรเปสฺสามีติอาทีนิ วทนฺโต ปริภาสติ นาม ฯ  สมฺภุ ฺชตีติ   
เอกโต  ภุ ฺชติ ฯ วีติหรตีติ กตสฺส ปฏกิาร กโรติ ฯ ภวนฺต   โข   
โคตมนฺติ  กสฺมา เอวมาห  ตเวเวต พฺราหฺมณ  ตเวเวต พฺราหฺมณาติ  
กิรสฺส  สุตฺวา  อิสโย  นาม กุปตา สาป  เทนฺติ กีสวจฺฉาทโย วิยาติ  
อนุสฺสววเสน  สปติ ม ม ฺเ สมโณ โคตโมติ สาปภย  อุปฺปชชฺิ ฯ ตสฺมา 
เอวมาห ฯ ทนฺตสฺสาติ  นิพฺพิเสวนสฺส ฯ  ตาทิโนติ  ตาทิลกฺขณปตฺตสฺส ฯ  
ตสฺเสว เตน  ปาปโยติ  ตสฺเสว  ปุคฺคลสฺส  เตน  โกเธน  ปาป  โหติ ฯ สโต  
อุปสมฺมตีติ  สติยา  สมนฺนาคโต  หุตฺวา  อธิวาเสติ ฯ  อุภินฺนติกิจฺฉนฺตานนฺติ   
อุภินฺน  ติกิจฺฉต ฯ  อยเมว วา ปาโ ฯ โย ปุคฺคโล สโต อุปสมฺมติ  อุภินฺนมตฺถ  
จรติ  ติกิจฺฉติ สาเธติ  ต ปคฺุคล ชนา พาโลติ ม ฺนฺติ ฯ กีทิสา ชนา   
# ๑ ม.  โจโรสิ  พาโลส ิ มุโฬฺหสิ  เถโนสิ  โอฏโสิ  เมณฺโฑสิ  โคโณสิ  
# คทฺรโภสิ ติรจฺฉานคโตสิ  เนรยิโกสีติ ทสหิ อกโฺกสวตฺถูหิ อกฺโกสติ ฯ  
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เย ธมฺมสฺส  อโกวิทาติ ฯ  ธมฺมสฺสาติ ป ฺจกฺขนฺธธมฺมสฺส วา  
จตุสจฺจธมฺมสฺส วา ฯ อโกวิทาติ  ตสฺมึ ธมฺเม อกุสลา อนฺธพาลปุถุชชฺนา ฯ  
                                                ทุติย ฯ 
        ตติเย ฯ อสุรินฺทกภารทฺวาโชติ  อกฺโกสกภารทฺวาชสฺส  กนิฏโ ฯ 
กุปโตติ  เตเนว  การเณน  กุทโฺธ ฯ  ชย ฺเจวสฺส ต โหตีติ อสฺเสว ต ชย  
โหติ  โส ชโย โหตีติ อตฺโถ ฯ กตมสสฺาติ  ยาติติกฺขา วิชานโต  สา  
อธิวาสนาย  คุณ วิชานนฺตสฺสติติกฺขา อธิวาสนา  อย ตสฺส วิชานโตว ชโย ฯ  
พาโล ปน ผรุส ภณนฺโต  มยฺห ชโยติ เกวล ชย ม ฺติ ฯ  
                                                ตติย ฯ 
        จตุตฺเถ  พิลงฺคิกภารทฺวาโชติ  ภารทฺวาโชว  โส  นานปฺปการ  
ปน สุทฺธ ฺจ สมฺภารยุตฺต ฺจ ก ฺชิก กาเรตฺวา วิกิณาเปนฺโต พหุทฺธน สงฺฆรีติ  
 พิลงฺคิกภารทฺวาโชติ ตสฺส  สงฺคีติกาเรหิ นาม คหิต ฯ ตุณฺหีภูโตติ  ตโย เม  
เชฏภาตโร  อิมินา  ปพฺพาชิตาติ  อติวิย กุทฺโธ กิ ฺจิ วตฺตุ อสกฺโกนฺโต  
ตุณฺหีภูโต อฏาสิ ฯ คาถา ปน เทวตาสยุตฺเต กถิตาว ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ  
        ป ฺจเม อหึสกภารทฺวาโชติ อหึสกภารทฺวาโชเวส อหึสกป ฺห  
ปน  ปุจฺฉิ  เตนสฺเสต สงฺคีติกาเรหิ นาม คหิต ฯ   
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นาเมน วา เอส อหึสโก โคตฺเตน  ภารทฺวาโช ฯ  อหึสกาหนฺติ  อหึสโก  
อห  อิติ เม ภว โคตโม  ชานาตูติ อาห ฯ ตถา จสฺสาติ ตถา  เจ  อสฺส   
ภเวยฺยาสีติ อตฺโถ ฯ น หึสตีติ  น วิเหเติ น ทุกฺขาเปติ ฯ  
                                                ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ ฯ ชฏาภารทฺวาโชติ ภารทฺวาโชเวโส   ชฏาป ฺหสฺส ปน  
ปุจฺฉิตตฺตา สงฺคีติกาเรหิ เอว วุตฺโต ฯ เสส เทวตาสยุตฺเต กถิตเมว ฯ  
                                                ฉฏ ฯ  
        สตฺตเม ฯ  สุทฺธิกภารทฺวาโชติ  อยป  ภารทฺวาโชว  สุทฺธิกป ฺหสฺส  
ปน ปุจฺฉิตตฺตา สงฺคีติกาเรหิ เอว วุตฺโต ฯ สีลวาป ตโปกรนฺติ สลีสมฺปนฺโนป  
ตโปกมฺม  กโรนฺโต ฯ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ  เอตฺถ  วิชฺชาติ  ตโย  เวทา ฯ 
จรณนฺติ  โคตฺตจรณ ฯ  โส  สชฺุฌติ  น  อ ฺา  อิตรา ปชาติ โส เตวิชฺโช 
พฺราหฺมโณ สุชฺฌติ  อย ปน อาณมิตปชา  น สชุฌฺตีติ วทติ ฯ พหุมฺป ปลป  
ชปฺปนฺติ  พหหป  ปลป ชปฺปนฺโต  พฺราหฺมโณว สุชฺฌตีติ เอว วจนสหสฺสป  
ภณนฺโตติ อตฺโถ ฯ อนฺโต กสมฺพูติ อนฺโต กิเลสปติูสภาเวน ปูติโก ฯ สงฺกลิิฏโติ  
กิลิฏเหิ กายกมฺมาทีหิ สมนฺนาคโต ฯ  
                                                สตฺตม ฯ    
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        อฏเม ฯอคฺคิกภารทฺวาโชติ อยป ภารทฺวาโช  อคฺคิปริจรณวเสน 
ปนสฺส  สงฺคีติกาเรหิ  เอต นาม คหิต ฯ สนฺนิหิโต โหตีติ สโยชิโต โหติ ฯ  
อฏาสีติ กสฺมา ตตฺถ อฏาสิ  ภควา กิร ปจฺจูสสมเย โลก โอโลเกนฺโต อิม  
พฺราหฺมณ  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อย พฺราหฺมโณ เอวรูป อคฺคปายาส คเหตฺวา  
 มหาพฺรหฺมาน  โภเชมีติ  อคฺคิมฺหิ ฌาเปนฺโต  อผล กโรติ อปายมคฺค  
โอกฺกมติ  อิม  ลทฺธึ  อวิสฺสชฺเชนฺโต  อปายปูรโกว  ภวิสฺสติ  คจฺฉามิสฺส  
ธมฺมเทสนาย มิจฺฉาทิฏ ึ ภินฺทิตฺวา ปพฺพาเชตฺวา จตฺตาโร มคฺเค เจว จตฺตาริ  
จ ผลานิ เทมีติ  ตสฺมา ปุพฺพณฺหสมเย ราชคห ปวิสิตฺวา ตตฺถ อฏาสิ ฯ  
ตีหิ  วิชฺชาหติี  ตีหิ  เวเทหิ ฯ  ชาติมาติ  ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา  
ปริสุทฺธาย ชาติยา สมนฺนาคโต ฯ สุตวา พหูติ พหู นานปฺปกาเร คนฺเถ สุตวา ฯ 
โสม ภุ ฺเชยฺยาติ โส เต วิชฺโช พฺราหฺมโณ อิม ปายาส ภุ ฺชิตุ ยุตฺโต 
ตุมฺหาก ปเนส ปายาโส อยุตฺโตติ วทติ ฯ  เวทีติ  ปพฺุเพนิวาสาเณน   
ชานิ  ปฏิวิชฌฺิ ฯ สคฺคาปายนฺติ ทิพฺเพน จกฺขุนา  สคฺคป  อปายป  ปสฺสติ ฯ  
ชาติกฺขยนฺติ อรหตฺต ฯ อภิ ฺาโวสิโตติ ชานิตฺวา  โวสิตโวสาโน ฯ   
พฺราหฺมโณ  ภวนฺติ  อวีจิโต  ยาว ภวคฺคา โภตา โคตเมน ตาทิโส  
ชาติสมฺปนฺโน ขีณาสวพฺราหฺมโณ นตฺถิ  ภวเยว พฺราหฺมโณติ ฯ  
เอว ฺจ ปน วตฺวา สุวณฺณจาฏึ  ปูเรตฺวา ทสพลสฺส ปายาส อุปนาเมสิ ฯ 
สตฺถา อุปฺปตฺตึ ทีเปตฺวา โภชน ปฏกิฺขิปนฺโต   
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คาถาภิคีตมฺเมติ  อาทิมาห ฯ ตตฺถ คาถาภิคีตนฺติ คาถาหิ อภิคีต ฯ  
อโภชเนยฺยนฺติ อภุ ฺชิตพฺพ ฯ อิท วุตฺต โหติ  ตฺว พฺราหฺมณ มยฺห  
เอตฺตก กาล ภิกฺขาจารวตฺเตน  ิตสฺส กฏจฺฉุภตฺตป ทาตุ  
นาสกฺขิ  อิทานิ ปน มยา ตุยฺห กิล ฺชมฺหิติเล วิตฺถาเรนฺเตน วิย สพฺเพ  
พุทฺธคุณา  ปกาสิตา  อิติ  คายเนน คายิตฺวา ลทฺธ วิย อิท โภชน โหติ 
ตสฺมา  อิท  คาถาภิคีต  เม อโภชเนยยฺ ฯ สมฺปสฺสต พฺราหฺมณ เนส ธมฺโมติ  
พฺราหฺมณ  อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ  สมฺปสฺสนฺตาน  เอวรูป โภชน ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  
เอส ธมฺโม น โหติ ฯ สุธาโภชน ปน คาถาภิคีต ปนุทนฺติ พุทฺธา  คาถาหิ  
คายิตฺวา  ลทธฺ  พุทฺธา  นหีรนฺติเยว ฯ  ธมฺเม  สติ พฺราหฺมณ วุตฺติเรสาติ  
พฺราหฺมณ ธมฺเม สติ ธมฺม อเวกฺขิตฺวา  ธมฺเม ปติฏาย ชีวิต กปฺเปนฺตาน  
เอสา วุตฺติ อย อาชีโว  เอวรูป นีหริตฺวา ธมฺมลทฺธเมว ภุ ฺชิตพฺพนฺติ ฯ  
อถ พฺราหฺมโณ จินฺเตสิ  อห ปุพฺเพ สมณสฺส โคตมสฺส คุเณ วา  
อคุเณ วา น ชานามิ  อิทานิ ปนสฺสาห คุเณ ตฺวา มม เคเห อสีติโกฏิมตฺต  
ธน  สาสเน  วิปฺปกิริตุกาโม  ชาโต  อย ฺจ  มยา ทินฺนปจฺจยา อกปฺปยาติ  
วทติ  อปฺปฏคิโยฺห  อห สมณโคตเมนาติ ฯ อถ ภควา สพฺพ ฺ ุตาณ เปเสตฺวา 
ตสฺส จิตฺตวาร วีมสนฺโต  อย สพฺเพป อตฺตนา ทินฺเน ปจฺจเย  อกปฺปเยติ  
สลฺลกฺเขติ ฯ ย หิ โภชน   
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อารพฺภ กถา อุปฺปนฺนา  เอตเทว  น  วิชชฺติ (๑) เสสา นิทฺโทสาติ  
พฺราหฺมณสฺส  จตุนฺน  ปจฺจยาน  ทานทฺวาร  ทสฺเสนฺโต อ ฺเน  
จาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กุกกฺุจฺจวูปสนฺตนฺติ  หตฺถกุกกฺุจฺจาทีน  วเสน  
วูปสนฺตกุกฺกุจฺจ ฯ อนฺเนน ปาเนนาติ เทสนามตฺตเมต ฯ อย ปนตฺโถ  อ ฺเหิ  
ตยา  ปริจฺจชิสฺสามีติ สลฺลกฺขิเตหิ จีวราทีหิ ปจฺจเยหิ อุปฏหสฺสุ ฯ เขตฺต ฺหิ ต  
ปุ ฺเปกฺขสฺส โหตีติ เอว  ตถาคตสฺส สาสน นาม ปุ ฺเปกฺขสฺส ปุ ฺตฺถิกสฺส  
ตุยฺห  อปฺปป พีช  พหุผลทายก สุเขตฺเต  วิย ปฏิยตฺต โหตีติ ฯ  
                                                อฏม ฯ  
        นวเม สนฺุทริกภารทฺวาโชติ สุนฺทริกาย นทิยา ตีเร อคฺคิชุหเนน  
เอว  ลทฺธนาโม ฯ  สุนฺทรกิายาติ  เอวนามิกาย นทิยา ฯ อคฺคึ ชหุตีติ อาหุตึ  
ปกฺขิปเนน ชาเลติ ฯ อคฺคิหุตฺต ปริจรตีติ อคฺยายตน สมฺมชฺชนุปเลปนพลิกมฺมาทินา  
ปยิรุปาสติ ฯ  โก  นุ  โข  อิม  หพฺยเสส ภุ ฺเชยฺยาติ โส กริ พฺราหฺมโณ  
อคฺคิมฺหิ  หุตาวเสส ปายาส ทิสฺวา จินฺเตสิ  อคฺคิมฺหิ ตาว ปกฺขิตปายาโส  
มหาพฺรหฺมุนา  ภุตฺโต  อย  ปน  อวเสโส  อตฺถ ิ ต ยทิ พฺรหฺมุโน มุขโต  
ชาตสฺส พฺราหฺมณสฺส ทเทยฺย  เอว เม ปตรา สห ปตฺุโตป สนฺตปฺปโต  
ภเวยฺย  สุวิโสธิโต   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 316 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  316 
 
จสฺส พฺรหฺมโลกมคฺโคติ ฯ  โส พฺราหฺมณสฺส ทสฺสนตฺถ  
อุฏายาสนา จตุทฺทิสา อนุวิโลเกสิ  โก นุ โข อิม หพฺยเสส ภุ ฺเชยฺยาติ ฯ 
รุกฺขมูเลติ ตสฺมึ วนสณฺเฑ เชฏกรุกขฺสฺส มูเล ฯ สสีส ปารุต นิสินฺนนฺติ  
สห  สีเสน  ปารุตกาย  นิสินฺน ฯ กสฺมา ปน ภควา ตตฺถ นิสีทิ  ภควา กิร  
ปจฺจูสสมเย โลก โอโลเกนฺโต อิม พฺราหฺมณ ทิสฺวา จินฺเตสิ  อย พฺราหฺมโณ  
เอวรูป  อคฺคปายาส  คเหตฺวา  มหาพฺรหฺมาน โภเชมีติ อคฺคิมฺหิ ฌาเปนฺโต  
อผล  กโรติ ฯเปฯ จตฺตาโร มคฺเค เจว จตฺตาริ จ ผลานิ เทมีติ ฯ ตสฺมา  
กาลสฺเสว วุฏาย สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย คนฺตฺวา วุตฺตนเยเนว   
ตสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสีทิ ฯ  อถ  กสฺมา  สสีส  ปารุปติ  หิมปาตสฺส จ  
สีตวาตสฺส  จ  ปฏิพาหนตฺถ  ปฏิพโลว เอต ตถาคโต อธิวาเสตุ ฯ สเจ ปน  
ปารุเปตฺวา  นิสีเทยฺย  พฺราหฺมโณ ทูรโตว ส ฺชานิตฺวา นิวตฺเตยฺย  เอว สติ  
กถา นปฺปวตฺเตยฺย ฯ อิต ภควา  พฺราหฺมเณ  อาคเต สีส วิวริสฺสามิ  อถ ม  
โส  ทิสฺวา  กถ  ปวตฺเตสฺสติ  ตสฺสาห  กถานุสาเรน  ธมฺม เทเสสฺสามีติ  
กถาปวตฺตนตฺถ เอวมกาสิ ฯ   
        อุปสงฺกมีติ พฺราหฺมโณ  อย สสีส ปารุปตฺวา สพฺพรตฺตึ ปธานมยุตฺโต 
อิมสฺส  ทกฺขิโณทก ทตฺวา อิม หพฺยเสส ทสฺสามีติ  พฺราหฺมณส ฺ ี หุตฺวา  
อุปสงฺกมิ ฯ มุณฺโฑ อย   
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ภว  มุณฺฑโก อย ภวนฺติ สเีส วิวริตมตฺเต นีจเกสนฺต  (๑)  ทิสฺวา   
มุณฺโฑติ  อาห ฯ ตโต สฏุ ุตร โอโลเกนฺโต ปวตฺตมตฺตป สิข  
อทิสฺวา  หีเฬนฺโต  มุณฺฑโกติ  อาห ฯ ตโตวาติ ยตฺถ  ิโต อทฺทส  ตมฺหาว 
ปเทสา ฯ มุณฺฑาป หีติ เกนจิ การเณน มุณฺฑิตสีสาป โหนฺติ ฯ 
มา ชาตึ ปุจฺฉาติ ยทิ ทานสฺส มหปฺผลต ปจฺจาสึสสิ  ชาตึ มา 
ปุจฺฉ ฯ  อการณ  ห ิ ทกฺขิเณยฺยภาวสฺส  ชาติ ฯ  จรณ ฺจ  ปุจฺฉาติ  อปจ โข  
สีลาทิคุณเภทจรณ ปุจฺฉ ฯ เอต หิ ทกขิฺเณยฺยภาวสฺส การณ ฯ อิทานิสฺส ตมตฺถ  
วิภาเวนฺโต กฏา หเว ชายติ ชาตเวโทติอาทิมาห ฯ ตตฺราธิปฺปาโย (๒)ฯ  
อิธ  กฏา  อคฺคิ  ชายติ  น  จ  โส สาลาทิกฏา ชาโตว อคฺคิกิจฺจ กโรติ  
ปาสาณโทณิอาทิกฏา  ชาโต  น  กโรติ  อตฺตโน  ปน อจฺจิอาทิคุณสมฺปตฺติยา 
ยโต วา ตโต วา ชาโต กโรติเยว ฯ เอว ปน  พฺราหฺมณกุลาทีสุ ชาโตว 
ทกฺขิเณยฺโย  โหติ  จณฺฑาลกุลาทีสุ  ชาโต  น  โหติ  อปจ โข นีจกุลิโนป  
อุจฺจากุลิโนป  ขีณาสวมุนิ  ธิติมา  หริินิเสโธ  อาชานีโย  โหติ  อิมาย  
ธิติหิริปมุขาย  คุณสมฺปตฺติยา ชาติมา อุตฺตมทกฺขิเณยฺโ โหติ ฯ โส ห ิธิติยา  
คุเณ ธาเรติ  หิริยา โทเส นิเสเธตีติ ฯ อปเจตฺถ มุนีติ โมนธมฺเมน สมนฺนาคโต ฯ  
ธิติมาติ วิริยวา ฯ อาชานีโยติ  
# ๑ รสฺสเกสนฺตนฺติ ฏีกา  ฯ  ๒ ม. ตตฺราย อธิปฺปาโย  ฯ  
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การณ  ชานนฺโต ฯ หิรินิเสโธติ หิริยา ปาปา  นิเสเธตฺวา    
 ิโต ฯ   
        สจฺเจน  ทนฺโตติ  ปรมตฺถสจฺเจน ทนฺโต ฯ ทมสา อุเปโตติ อินฺทฺริยทเมน 
อุปคโต ฯ  เวทนฺตคูติ จตุนฺน มคฺคเวทาน อนฺต จตูหิ วา มคฺคเวเทหิ กิเลสาน  
อนฺต  คโต ฯ  วุสิตพฺรหฺมจริโยติ  มคฺคพฺรหฺมจริยวาส  วุตฺโถ ฯ ย ฺ ูปนีโตติ  
อุปนีตย ฺโ ปฏิยาทิตย ฺโ วา ฯ  ตมุปวฺหเยถาติ เยน ย ฺโ ปฏิยาทิโต  โส 
ต  ปรมตฺถพฺราหฺมณ  อวฺหเยยฺย ฯ  อินฺทมวฺหยาม  โสมมวฺหยาม  วรุณมวฺหยาม 
อีสานมวฺหยาม  อวฺหยามาติ  อิท ปน อวฺหาน นิรตฺถก ฯ กาเลนาติ อวฺห  
ทสฺเสนฺโต  จ  กาโล ภนฺเต นิฏ ิต ภตฺตนฺติ อนฺโต มชฺฌนฺติกกาเลเยว ต  
อุปวฺหเยยฺย ฯ  โส  ชุหติ ทกฺขิเณยฺเยติ โย เอว กาเล ขีณาสว อามนฺเตตฺวา  
ตตฺถ  จตุปจฺจยทกฺขิณ  ปติฏเปติ  โส ทกฺขิเณยฺเย ชุหติ นาม  น อเจตเน  
อคฺคิมฺหิ ปกฺขิปนฺโต ฯ  อิติ  พฺราหฺมโณ  ภควโต  กถ  สุณนฺโต  ปสีทิตฺวา   
อิทานิ  อตฺตโน  ปสาท  อาวิกโรนฺโต  อทฺธา  สุยฏินฺติอาทิมาห ฯ  
ตสฺสตฺโถ  อทฺธา มม ยิท  อิทานิ สุยิฏ ฺจ สุหุต ฺจ ภวิสฺสติ  ปุพฺเพ ปน  
อคฺคิมฺหิ ฌาปต นิรตฺถก  อโหสีติ ฯ  อ ฺโ  ชโนติ  อห  พฺราหฺมโณ   
อห  พฺราหฺมโณติ  วทนฺโต  อนฺธพาลปุถุชชฺโน ฯ  หพฺยเสสนฺติ  หุตเสส ฯ   
ภุ ฺชตุ ภวนฺติอาทิ ปุริมสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  น    
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ขฺวาหนฺติ  น  โข อห ฯ กสฺมา ปเนวมาหาติ  ตสฺมึ กิร โภชเน  
อุปหฏมตฺเตเยว  สตฺถา ภุ ฺชิสฺสตีติ ส ฺาย จตูสุ มหาทีเปสุ ทฺวีสุ จ  
ปริตฺตทีปสหสฺเสสุ  เทวตา  ปุปฺผผลาทีนิ  เจว  สปปฺนวนีตเตลมธุผาณิตาทีนิ จ  
อาทาย มธุปฏล ปเฬตฺวา มธุ คณฺหนฺติโย วิย ทิพฺพานุภาเวน นิพฺพตฺติโตชเมว  
คเหตฺวา ปกฺขิปสุ ฯ เตน ต สุขุมตฺต คต  มนุสฺสาน ฺจ โอฬาริกวตฺถุนฺติ  เตส  
ตาว โอฬาริกวตฺถุตาย สมฺมา ปริณาม น คจฺฉติ ฯ โคยูเส ปน ตีณิ พีชานิ   
ปกฺขิปตฺวา  ปกฺกตฺตา  โอฬาริกมิสฺสก ชาต  เทวาน ฺจ สุขุมวตฺถุนฺติ เตส  
สุขุมวตฺถุตาย สมฺมา ปรณิาม น คจฺฉติ ฯ สุกฺขวิปสฺสกขีณาสวสฺสาป กุจฺฉิย น  
ปริณามติ อฏสมาปตฺติลาภีขีณาสวสฺส ปน สมาปตฺติวเสน  ปริณาเมยฺย ฯ  
ภควโต  ปน ปากติเกเนว กมฺมชเตเชน ปริณาเมยฺย ฯ   
        อปฺปหริเตติ อปหริเต ฯ  สเจ หิ หริเตสุติเณสุ ปกฺขิเปยฺย  สินิทฺธปายาเสน  
ติณานิ  ปูตีนิ  ภเวยฺยุ ฯ  พุทฺธา  จ  ภูตคามสิกฺขาปท  น  วีติกฺกมนฺติ 
ตสฺมา  เอวมาห ฯ ยตฺถ ปน คลปฺปมาณานิ มหาติณานิ  ตาทิเส าเน ปกฺขิปตุ 
วฏฏติ ฯ  อปปฺาณเกติ  สปฺปาณกสฺมึ หิ ปริตฺตอุทเก ปกฺขิตฺเต ปาณกา มรนฺติ 
ตสฺมา  เอวมาห ฯ  ย  ปน  คมฺภีร มหาอุทก โหติ  ปาติสเตป ปาติสหสฺเสป  
ปกฺขิตฺเต  น  อาลุฬติ  ตถารูเป อุทเก   
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วฏฏติ ฯ โอปลาเปสีติ สุวณฺณปาติยา สทฺธึเยว นิมฺมุชฺชาเปสิ ฯ 
วิจิฏายติ วิฏิจิฏายตีติ (๑) เอวรูป สทฺท กโรติ ฯ กึปเนส ปายาสสฺส  
อานุภาโว  อุทาหุ ตถาคตสฺสาติ  ตถาคตสฺส ฯ อย หิ พฺราหฺมโณ ต  
ปายาส โอปลาเปตฺวา อุมฺมคฺค อารุยฺห สตฺถุ สนฺติก อนาคนฺตฺวาว คจฺเฉยฺย 
อถ  ภควา  เอตฺตก  อจฺฉริย  ทิสฺวา  มม  สนฺติก อาคมิสฺสติ  อถสฺสาห  
ธมฺมเทสนาย  มิจฺฉาทิฏ ิคหณ  ภินฺทิตฺวา  สาสเน  โอตาเรตฺวา  อมตปาน  
ปาเยสฺสามีติ อธิฏานพเลน  เอวมกาสิ ฯ  ทารุสมาทหาโนติ  ทารุ  
ฌาปยมาโน ฯ  พหิทฺธา  หิ  เอตนฺติ  เอต  ทารุชฺฌาปน  นาม  อริยธมฺมโต   
พหิทฺธา ฯ  ยทิ  เอเตน สุทฺธิ ภเวยฺย  เย  ทวทาหกาทโย  พหูนิ  ทารูนิ   
ฌาเปนฺติ  เต  ปมตร  สชุเฺฌยฺยุ ฯ  กุสลาติ  ขนฺธาทีสุ  กุสลา ฯ   
อชฺฌตฺตเมว  ชลยามิ  โชตินฺติ  นิยกชฺฌตฺเต  อตฺตโน สนฺตานสฺมึเยว  
าณโชตึ ชาเลมิ ฯ นิจฺจคฺคินีติ อาวชฺชนปฏิพทฺเธน สพฺพ ฺ ุตาเณน  
นิจฺจ  ปชฺชลติคฺคิ ฯ  นิจฺจสมาหิตตฺโตติ  นิจฺจ  สมมฺา  ปตฺจิตฺโต ฯ  
พฺรหฺมจริย จรามีติ โพธิมณฺเฑ จริต พฺรหฺมจริย คเหตฺวา เอว วทติ ฯ  
มาโน  หิ  เต  พฺราหฺมณ  ขาริภาโรติ  ยถา  ขาริภาโร  ขนฺเธน 
วุยฺหมาโน  อุปริ  ิโตป อกฺกนฺตกฺกนฺตฏาเน ปวิยา สทฺธึ ผุสติ  วิย 
เอวเมว ชาติโคตฺตกุลาทีนิ มานวตฺถูนิ นิสฺสาย  
# ๑  ม. จิจฺจิฏายติ  จิฏิจิฏายตีติ ฯ  
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อุสฺสาปโต มาโนป ตตฺถ ตตฺถ  อิสฺส  อุปฺปาเทนฺโต  จตูสุ  อปาเยสุ   
สสีทาเปติ ฯ  เตนาห  มาโน หิ เต พฺราหฺมณ  ขาริภาโรติ ฯ  โกโธ  
ธูโมติ ตว าณคฺคิสฺส อุปกฺกิเลสฏเน โกโธ ธูโม ฯ  เตน  หิ เต  
อุปกฺกิลิฏโ าณคฺคิ น วิโรจติ ฯ ภสฺมนิมฺโมสวชชฺนฺติ  นโิรชฏเน  
มุสาวาโท ฉาริกา นาม ฯ ยถา หิ ฉาริกาย ปฏิจฺฉนฺโน อคฺคิ  น 
โชเตติ  เอว เต มุสาวาเทน ปฏิจฺฉนฺน าณนฺติ ทสฺเสติ ฯ ชิวฺหา สุชาติ ยถา  
ตุยฺห สุวณฺณรชตโลหกฏมตฺติกาสุ อ ฺตรมยา ยาคยชนตฺถาย  สชุา โหติ  เอว  
มยฺห ธมฺมยาคยชนตฺถาย ปหูตชิวฺหา  สุชาติ วทติ ฯ หทย โชติฏานนฺติ ยถา  
ตุยฺห นทีตีเร โชติฏาน  เอว มยฺห ธมมฺยาคยชนฏานฏเน  สตฺตาน หทย  
โชติฏาน ฯ   อตฺตาติ จิตฺต ฯ   
        ธมฺโม  ธหโทติ ยถา ตฺว อคฺคึ ปริจริตฺวา ธูมจฺฉาริกเสทกิลิฏสรีโร  
สุนฺทริก  นท ึโอตริตฺวา นฺหายสิ  เอว มยฺห  สุนฺทรกิาย สทิเสน พาหิเรน  
รหเทน  อตฺโถ นตฺถ ิ อฏงฺคิกมคฺคธมฺโม  ปน มยฺห รหโท  ตตฺราห  
ปาณสตป  ปาณสหสฺสป จตุราสีติปาณสหสฺสานิป   เอกปฺปหาเรน  
นฺหาเปมิ ฯ สีลติตฺโถติ ตสฺส  ปน เม ธมฺมรหทสฺส จตุปาริสุทฺธิสีลติตฺถนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ อนาวิโลติ ยถา ตุยฺห  สุนฺทริกา  นท ี จตูหิ  ป ฺจหิ  
เอกโต นฺหายนฺเตหิ เหฏ ุปริยวาลิกา อาลุฬา โหติ  น เอว   
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มยฺห รหโท  อเนกสหสฺเสสุป  ปาเณสุ โอตริตฺวา นฺหายนฺเตสุ  
โส  อนาวิโล  วิปฺปสนฺโนว  โหติ ฯ สพฺภิ สต ปสตฺโถติ ปณฺฑิเตหิ ปณฺฑิตาน  
ปสฏโ ฯ อุตฺตมตฺเถน วาโส สพฺภีติ วุจฺจติ  ปณฺฑิเตหิ ปสฏตฺตา สต ปสฏโ ฯ  
ตรนฺติ ปารนฺติ นิพฺพานปาร คจฺฉนฺติ ฯ   อิทานิ อริยมคฺครหทสฺส องฺคานิ  
อุทฺธริตฺวา ทสฺเสนฺโต สจฺจ ธมฺโมติอาทิมาห ฯ ตตฺถ สจฺจนฺติ วจีสจฺจ ฯ  
ธมฺโมติ อิมินา ทิฏ ิสงฺกปฺปวายามสติสมาธโย ทสเฺสติ ฯ สยโมติ  
อิมินา กมฺมนฺตาชีวา คหิตา ฯ สจฺจนฺติ วา อิมินา มคฺคสจฺจ  คหิต ฯ  
สา อตฺถโต สมฺมาทิฏ ิ ฯ วุตฺต เหต  สมฺมาทิฏ ิ มคฺโค เจว เหตุ จาติ ฯ  
สมฺมาทิฏ ิยา ปน คหิตาย ตคติกตฺตา สมฺมาสงฺกปฺโป คหิโตว โหติ ฯ  
ธมฺโมติ  อิมนิา  วายามสติสมาธโย ฯ สยโมติ อิมินา วาจากมฺมนฺตาชีวา ฯ เอวป  
อฏงฺคิโก  มคฺโค  ทสฺสิโต  โหติ ฯ อถวา สจฺจนฺติ ปรมตฺถสจฺจ  ต อตฺถโต  
นิพฺพาน ฯ  ธมฺโมติ  ปเทน ทิฏ ิ สงฺกปฺโป วายาโม สติ สมาธีติ ป ฺจงฺคานิ  
คหิตานิ ฯ สยโมติ วาจา กมฺมนฺโต อาชีโวติ ตีณิ ฯ เอวมฺป อฏงฺคิโก มคฺโค  
ทสฺสิโต  โหติ ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  เอว   พฺรหฺมจริย นาม ฯ มชฺเฌ สิตาติ  
สสฺสตุจฺเฉเท  วชฺเชตฺวา  มชฺเฌ  นิสฺสติา ฯ  พฺรหฺมปตฺตีติ  เสฏปฺปตฺติ ฯ  
สตูชุภูเตสุ นโม กโรหีติ เอตฺถ ตกาโร ปทสนฺธิกโรติ   ส  ตฺว  อุชุภูเตสุ  
ขีณาสเวสุ  นโม  กโรหีติ    
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อตฺโถ ฯ  ตมห นร ธมฺมสารีติ พฺรูมีติ โย เอว ปฏิปชชฺติ 
ตมห  ปุคฺคล  เอโส ธมฺมสารี ธมฺมสาริยา ปฏิปนฺโนติ  จ  กุสลธมฺเมหิ  
อกุสลธมฺเม หาเรตฺวา   ิโตติ วา  วทามีติ ฯ 
                                                นวม ฯ 
        ทสเม ฯ อ ฺตรสฺมึ  วนสณฺเฑติ  ปจฺจูสสมเย โลก โวโลเกนฺโต  
ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา  คจฺฉามิสฺส สงฺคห กริสฺสามีติ  
คนฺตฺวา  ตสฺมึ วนสณฺเฑ วิหรติ ฯ นฏา โหนฺตีติ กสิตฺวา วิสฏา อฏวีมุขา  
จรมานา  พฺราหฺมเณ  ภุ ฺชิตุ  คเต  ปลาตา  โหนฺติ ฯ  ปลฺลงฺกนติฺ  สมนฺตโต  
อูรุพทฺธาสน ฯ อาภุชิตฺวาติ พนฺธิตฺวา ฯ อุชุ กาย ปณิธายาติ อุปริม สรรี อุชุก  
เปตฺวา  อฏารส  ปฏ ิกณฺฏเก  โกฏิยา  โกฏ ึ ปฏิปาเทตฺวา ฯ  ปริมุข สตึ  
อุปฏเปตฺวาติ กมฺมฏานาภิมุข สตึ ปยิตฺวา  มุขสมีเป วา กตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
เตเนว  วิภงฺเค  วุตฺต  อย สติ อุปฏ ิตา โหติ สูปฏ ิตา นาสิกคฺเค วา  
มุขนิมิตฺเต วา  เตน วุจฺจติ ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวาติ  ฯ  อถวา  ปรีติ  
ปริคฺคหฏโ ฯ มุขนฺติ นิยฺยานฏโ ฯ สตีติ อุปฏานฏโ ฯ เตน วุจฺจติ ปริมุข  
สตึ อุปฏเปตฺวาติ  ปฏิสมภิทาย  วุตฺตนเยน เจตฺถ  อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ตตฺราย  
สงฺเขโป  ปรคฺิคหิตนิยฺยาน สตึ กตฺวาติ  ฯ เอว นิสทีนฺโต จ ปน  
ฉพฺพณฺณา  ฆนพุทฺธรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  นิสีทิ  ฯ อุปสงฺกมติี   
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โทมนสฺสาภิภูโต อาหิณฺฑนฺโต สุเขน วตาย สมโณ โคตโม  นสิินฺโนติ 
จินฺเตตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ อชฺชสฏ ึ น ทสิฺสนฺตีติ อชฺช ฉทิวสมตฺตกา ปฏาย น  
ทิสฺสนฺติ ฯ ปาปกาติ ลามกาติลขาณุกา ฯ เตน กิรติลเขตฺเต วปเต  ตทเหว  
เทโว วสฺสิตฺวาติ เล ปสุมฺหิ โอสีทาเปสิ  ปุปฺผ วา ผล วา คเหตุ นาสกฺขึสุ ฯ เยป  
วฑฺฒึสุ  เตส อุปริ ปาณกา ปติตฺวา ปณฺณาทึ  ขาทึสุ  เอกปณฺณา ทุปณฺณา  
ขาณุกา อวสิสฺสึสุ ฯ พฺราหฺมโณ เขตฺต โอโลเกตุ คโต เต ทิสฺวา  วฑฺฒิยา เม  
ติลา คหิตา  เตป นฏาติ โทมนสฺสชาโต อโหสิ  ต คเหตฺวา อิม คาถมาห ฯ 
อุสฺโสฬฺหิกายาติ อุสฺสาเหน กณฺณนงฺคุฏาทีนิ อุกฺขิปตฺวา วิจรนฺตา  
อุปฺปติตา ฯ  ตสฺส กิร อนุปุพฺเพน โภเคสุ ปริกฺขีเณสุ ปกฺขิปตพฺพสฺส อภาเวน  
ตุจฺฉโกฏา  อเหสุ ฯ  ตสฺส อิโต จิโต จ สตฺตหิ ฆเรหิ อาคตา มูสิกา เต 
ตุจฺฉโกฏเ ปวิสิตฺวา อุยฺยานกีฬิต  กฬีนฺตา วิย นจฺจนฺติ  ต คเหตฺวา  
เอวมาห ฯ   
        อุปฺปาทเกหิ  ส ฺฉนฺโนติ อุปฺปาทกปาณเกหิ  ส ฺฉนฺโน ฯ ตสฺส กิร  
พฺราหฺมณสฺส สยนตฺถาย สนฺถต  ติณปณฺณสนฺถร โกจิ อนฺตรนฺตรา ปฏิชคฺคนโฺต  
นตฺถิ ฯ  โส  ทิวส  อร ฺเ  กมฺม กตฺวา สาย อาคนฺตฺวา ตสฺมึ นิปชฺชติ ฯ  
อถสฺส  จ   อุปฺปาทกา ปาณกา สรีร เอกจฺฉนฺน กโรนฺตา ขาทนฺติ  ต 
คเหตฺวา เอวมาห ฯ  วิธวาติ มตปติกา ฯ ยาว กิร ตสฺส พฺราหฺมณสฺส   
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เคเห วิภวมตฺตา อโหสิ  ตาว ตา วิธวาป หุตฺวา ปติกุเลสุ วสิตุ ลภึสุ ฯ  
ยถา ปน โส นิทฺธโน ชาโต  ตทา  ตา  ปตุ ฆร  คจฺฉถาติ สสฺสุสสุราทีหิ  
นิกฺกฑฺฒิตา ตโต ตสฺเสว  ฆร  อาคนฺตฺวา  วสนฺติโย พฺราหฺมณสฺส  
โภชนกาเล  คจฺฉถ อยฺยเกน  สทฺธ ึภุ ฺชถาติ ปุตฺต เปเสนฺติ  เตส หิ  
จาฏิย อตฺเถสุ โอตาริเตสุ โย พฺราหฺมโณ หตฺถสฺส โอกาสป น ลภติ ฯ  
ต คเหตฺวา อิม คาถมาห ฯ ปงฺคลาติ  กฬารปงฺคลา ฯ ติลกาหตาติ   
กาฬเสตาทิวณฺเณหิ ติลเกหิ  อาหตคตฺตา ฯ  โสตฺต  ปาเทน โปเถตีติ  
นิทฺท โอกฺกนฺต ปาเทน ปหริตฺวา ปโพเธติ ฯ  อย  กิร  พฺราหฺมโณ   
มูสิกสทฺเทน  อุพฺพาโฬฺห  อุปฺปาทเกหิ  จ ขชฺชมาโน สพฺพรตฺตึ   
นิทฺท อลภิตฺวา ปจฺจูสกาเล นิทฺทายติ ฯ อถ น อกฺขีสุ  
นิมฺมิลิตมตฺเตเสฺวว  กึ กโรสิ พฺราหฺมณ  ปจฺฉา จ ปุพฺเพ จ คหิตสฺส อิณสฺส  
วฑฺฒิ  มตฺถก  ปตฺตา  สตฺต ธีตโร โปเสตพฺพา  อิทานิ อิณายิกา อาคนฺตฺวา  
เคห  ปริวาเรสฺสนฺติ  คจฺฉ  กมฺม กโรหีติ ปาเทน ปหริตฺวา ปโพเธติ ฯ ต  
คเหตฺวา อิม คาถมาห ฯ   อิณายิกาติ  เยส อเนน หตฺถโต อิณ คหิต ฯ  
โส กริ กสฺสจิ หตฺถโต  เอก  กสฺสจิ  เทฺว  กสฺสจิ ทส ฯเปฯ  
กสฺสจิ สตนฺติ เอว พหุนฺน หตฺถโต  อิณ  อคฺคเหสิ  เต  ทิวา   
พฺราหฺมณ  อปสฺสนฺตา  เคหโต ต นิกฺขนฺตเมว คณฺหิสฺสามาติ  
พลวปจฺจูเส   
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คนฺตฺวา โจเทนฺติ ฯ ต คเหตฺวา อิม คาถมาห ฯ  ภควา  เตน  
พฺราหฺมเณน อิมาหิ สตฺตหิ คาถาหิ ทุกฺเข กถิเต  ย ย  พฺราหฺมณ   
ตยา ทุกข กถติ  สพฺพเมต มยฺห นตฺถีติ ทสฺเสนฺโต ปฏิคาถาหิ พฺราหฺมณสฺส  
ธมฺมเทสน วฑฺเฒสิ ฯ พฺราหฺมโณ ตา คาถา สุตฺวา ภควติ ปสนฺโน  
สรเณสุ  ปติฏาย ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  ต ทสฺเสตุ เอว วุตฺเต  
ภารทฺวาโชติอาทิ  วุตฺต ฯ ตตฺถ อลตฺถาติ  ลภิ ฯ   
        ต  จ  ปน  พฺราหฺมณ ภควา ปพฺพาเชตฺวา อาทาย เชตวน คนฺตฺวา  
ปุนทิวเส  เตน  เถเรน ปจฺฉาสมเณน โกสลร ฺโ เคหทฺวาร อคมาสิ ฯ ราชา 
 สตฺถา  อาคโตติ สุตฺวา ปาสาทา โอรุยฺห วนฺทิตฺวา หตฺถโต ปตฺต คเหตฺวา  
ตถาคต  อุปริ ปาสาท อาโรเปตฺวา วราสเน นิสีทาเปตฺวา คนฺโธทเกน ปาเท  
โธวิตฺวา  สตปากเตเลน  มกฺเขตฺวา ยาคุ อาหราเปตฺวา รชตทณฺฑ สวุณฺณกฏจฺฉุ 
คเหตฺวา  สตฺถุ  อุปนาเมสิ ฯ  สถา  หตฺเถน  ปตฺต ปทหิ ฯ ราชา ตถาคตสฺส 
ปาเทสุ  นิปติตฺวา  สเจ  เม  ภนฺเต โทโส อตฺถิ  ขมถาติ อาห ฯ นตฺถิ  
มหาราชาติ ฯ  อถ กสฺมา ยาคุ น คณฺหถาติ ฯ ปลโิพโธ อตฺถิ มหาราชาติ ฯ กึ  
ปน  ภนฺเต  ยาคุ  อคณฺหนฺเตเหว  ลภิตพฺโพ  เอส  ปลิโพโธ  ปฏพิโล อห  
ปลิโพธ กาตุ   ยาคุ  คณฺหถ ภนฺเตติ ฯ สตฺถา อคฺคเหสิ ฯ มหลลฺกตฺเถโรป  
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ทีฆรตฺต  ฉาโต  ยาวทตฺถ  ยาคุ  ปวิ ฯ  ราชา  ขาทนีย  โภชนีย  ทตฺวา  
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา อาห  ภควา ตุเมฺห ปเวณิยา อาคเต 
โอกฺกากวเส อุปฺปชฺชิตฺวา จกฺกวตฺติสิรึ ปหาย ปพฺพชิตฺวา โลเก อคฺคต ปตฺโต 
โก  นาม  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปลิโพโธติ ฯ  มหาราช เอตสฺส มหลฺลกตฺเถรสฺส  
ปลิโพโธ อมฺหาก ปลิโพธสทิโสวาติ ฯ   
        ราชา  เถร  วนฺทิตฺวา  โก  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปลโิพโธติ ปุจฺฉิ ฯ  
อิณปลิโพโธ  มหาราชาติ ฯ กิตฺตโก ภนฺเตติ ฯ คเณหิ มหาราชาติ ฯ ร ฺโ  เอก 
เทฺว สต สหสฺสนฺติ คเณนฺตสฺส องฺคุลิโย นปฺปโหนฺติ ฯ อเถก ปุริส ปกโฺกสิตฺวา  
 คจฺฉ  ภเณ  นคเร  เภรึ  จาราเปหิ  สพฺเพ พหุธีติกพฺราหฺมณสฺส อิณายิกา 
ราชงฺคเณ  สนฺนิปตนฺตูติ ฯ  มนุสฺสา  เภรึ  สุตฺวา  สนฺนิปตึสุ ฯ ราชา เตส  
หตฺถโต  ปณฺณานิ  อาหราเปตฺวา  สพฺเพส  อนูน  ธนมทาสิ ฯ ตตฺถ สุวณฺณเมว 
สตสหสฺสคฺฆนิก อโหสิ ฯ ปุน ราชา ปุจฺฉิ  อ ฺโป อตฺถิ ภนฺเต ปลิโพโธติ ฯ  
อิณ  นาม  มหาราช  ทตฺวา ปุจฺฉิตุ สกฺโกติ  เอตา ปน สตฺต ทาริกา 
มหาปลิโพธา  มยฺหนฺติ ฯ  ราชา ยานานิ เปเสตฺวา ตสฺส ธีตโร อาหราเปตฺวา  
อตฺตโน  ธีตโร กตฺวา ต ต ปติกุลฆร  เปเสตฺวา  อ ฺโป ภนฺเต อตฺถิ ปลโิพโธติ   
ปุจฺฉิ ฯ  พฺราหฺมณี  มหาราชาติ ฯ  ราชา  ยาน  เปเสตฺวา ตสฺส พฺราหฺมณึ    
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อานาเปตฺวา  อยฺยิกฏาเน  เปตฺวา ปุน ปุจฺฉิ  อ ฺโป ภนฺเต  
อตฺถิ  ปลิโพโธติ ฯ  นตฺถ ิมหาราชาติ วุตฺเต ราชาป จีวรทุสฺสานิ ทาเปตฺวา  
 ภนฺเต มม สนฺตก ตุมฺหาก ภิกฺขุภาว ชานาถาติ อาห ฯ อาม มหาราชาต ิฯ อถ 
น  ราชา  อาห  ภนฺเต จีวรปณฺฑปาตาทโยป สพฺเพ ปจฺจยา อมฺหาก สนฺตกา 
ภวิสฺสนฺติ  ตุเมฺห ตถาคตสฺส มน คเหตฺวา สมณธมฺม กโรถาติ ฯ เถโร ตเถว 
อปฺปตฺโต สมณธมฺม กโรนฺโต นจิรสเฺสว อาสวกฺขย ปตฺโตติ ฯ  
                        ทสม ฯ  ปโม  อรหนตฺวคฺโค ฯ   
        อุปาสกวคฺคสฺส  ปเม ฯ  มคเธสูติ  เอว   นามเก  ชนปเท ฯ  
ทกฺขิณาคิริสฺมินฺติ ราชคห ปริวาเรตฺวา  ิตสฺส คิริโน ทกฺขิณภาเค ชนปโท อตฺถ ิ
ตสฺมึ  ชนปเท  ตตฺถ  วิหารสฺสาป ตเทว นาม ฯ เอกนาลาย พฺราหฺมณคาเมติ 
เอกนาลาติ ตสฺส คามสฺส นาม ฯ พฺราหฺมณา ปน ตตฺถ  สมฺพหุลา ปฏิวสนฺติ  
พฺราหฺมณโภโคเอว โส ฯ  ตสฺมา  พฺราหฺมณคาโมติ วุจฺจติ ฯ  
เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  ย  สมย  ภควา  มคธรฏเ เอกนาล  
พฺราหฺมณคาม  อุปนิสฺสาย  ทกฺขิณาคิริวิหาเร  พฺราหฺมณสฺส  อินฺทฺริยปริปาก  
อาคมยมาโน  วิหรติ  เตน  สมเยน ฯ กสิภารทฺวาชสฺสาติ โส พฺราหฺมโณ กส ึ 
นิสฺสาย  ชีวติ  ภารทฺวาโชติ  จสฺส  โคตฺต ฯ ป ฺจมตฺตานีติ ป ฺจปมาณานิ ฯ 
อนูนานิ    
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อนธิกานิ  ป ฺจนงฺคลสตานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ ปยุตฺตานีติ โยชิตานิ 
พลิพทฺทาน ขนฺเธสุ เปตฺวา [๑]  โยตฺเตหิ โยชิตานีติ อตฺโถ ฯ  
วปฺปกาเลติ  วปฺปนกาเล  วีชนิกฺเขปสมเย ฯ  ตตฺถ  เทฺว  วปฺปานิ  
กลลวปฺป ฺจ  ปสุวปฺป ฺจ ฯ  ปสุวปฺป ฺจ  อิธ  อธปิฺเปต  ต ฺจ โข ปมทิวเส  
มงฺคลวปฺปตตฺถาย ฯ  ตตฺถาย  อุปกรณสมฺปทา  ตีณิ  พลิพทฺทสหสฺสานิ  
อุปฏาปตานิ  โหนฺติ  สพฺเพส  สุวณฺณมยานิ สิงคานิ ปฏิมุกฺกานิ  รชตมยา  
ขุรา  สพฺเพ  เสตมาลาหิ เจว คนฺธป ฺจงฺคุลีหิ จ อลงฺกตา ปริปุณฺณป ฺจงฺคา  
สพฺพลกฺขณสมฺปนฺนา  เอกจฺเจ  กาฬา  อ ฺชนวณฺณาเอว  เอกจฺเจ เสตา 
พลาหกวณฺณา  เอกจฺเจ  รตฺตา ปพาฬวณฺณา  เอกจฺเจ กมฺมาสา มสารคลฺลวณฺณา ฯ 
เอว ป ฺจสตา กสฺสกปุริสา  สพฺเพ  อหตเสตวตฺถมาลาลงฺกตา ทกฺขิณอสกูเฏสุ  
ปติฏ ิตปุปฺผจุมฺพฏกา  ปริตาลมโนสลิาทิล ฺชนุชชฺลคตฺตา  ทส  ทส  นงฺคลา  
เอเกกคุมฺพา  หุตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  นงฺคลาน  สีส ฺจ  ยุค ฺจ  ปโตทา  จ  
สุวณฺณขจิตา ฯ  ปมนงฺคเล อฏ พลพิทฺทา ยุตฺตา  เสเสสุ จตฺตาโร จตฺตาโร  
อวเสสา กิลนฺตปริวตฺตนตฺถ อานีตา ฯ เอเกกคุมฺเพ เอเกกวีชสกฏ เอเกโก กสติ  
เอเกโก วปฺปติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ ปน ปเคว มสฺสุกมฺม การาเปตฺวา นฺหาตฺวา  
# ๑ ม. เอตฺถนฺตเร  ยุเคติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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สุคนฺเธหิ  วิลิตฺโต ป ฺจสตคฺฆนิก วตฺถ นิวาเสตฺวา สหสฺสคฺฆนิก เอกส  
กริตฺวา เอเกกิสฺสา  องฺคุลิยา เทฺว เทฺวติ  วีสติ องฺคุลิมุทฺทิกาโย กณฺเณสุ  
สีหกุณฺฑลานิ สีเส พฺรหฺมเวน  ปฏิมุ ฺจิตฺวา สุวณฺณมาล กณฺเว  กตฺวา  
พฺราหฺมณคณปริวุโต  กมฺมนฺต โวสาสติ ฯ อถสฺส พฺราหฺมณี อเนกสตภาชเนสุ  
ปายาส ปจาเปตฺวา มหาสกเฏสุ  อาโรเปตฺวา  คนฺโธทเกน  นฺหายิตฺวา  
สพฺพาลงการภูสิตา  พฺราหฺมณีคณปริวุตา  กมฺมนฺต  อคมาสิ ฯ  เคหปสฺส   
หริตูปลิตฺต  วิปฺปกิณฺณลาช  ปุณฺณฆฏกทลิธชปฏากาหิ อลงฺกต คนฺธปุปฺผาทีหิ  
สุกตพลิกมฺม  เขตฺต ฺจ เตสุ เตสุ าเนสุ สมุสฺสิตธชปฏาก  อโหสิ ฯ   
ปริชนกมฺมกาเรหิ  สทฺธึ โอสฏปริสา อฑฺฒเตยฺยสหสฺสา  
อโหสิ  สพฺเพ อหตวตฺถา  สพฺเพส ปายาสโภชนเมว ปติยตฺต ฯ  
อถ  พฺราหฺมโณ  สุวณฺณจาฏึ   โธวาเปตฺวา  ปายาสสฺส ปูเรตฺวา  
สปฺปมธุผาณิเตหิ อภิสงฺขริตฺวา นงฺคลพลิกมฺม การาเปสิ ฯ พฺราหฺมณี  
ป ฺจนฺน กสฺสกสตาน สุวณฺณรชตกสตมฺพโลหมยานิ ภาชนานิ  
ทาเปตฺวา สุวณฺณกฏจฺฉุ  คเหตฺวา ปายาเสน ปริวิสนตีฺ คจฺฉติ ฯ  
พฺราหฺมโณ ปน พลิกมฺม กาเรตฺวา รตฺตพทฺธกาโย  อุปาหนาโย  
อาโรหิตฺวา รตฺตสุวณฺณทณฺฑ คเหตฺวา  อิธ ปายาส เทถ  อิธ สปปฺ  
เทถ  อิธ สกขฺร เทถาติ โวสาสมาโน วิจรติ ฯ อย ตาว กมฺมนฺเต ปวตฺติ ฯ  
วิหาเร  ปน  ยตฺถ ยตฺถ สมฺพุทฺธา วสนฺติ  ตตฺถ ตตฺถ   
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เนส เทวสิก ป ฺจ กิจฺจานิ ภวนฺติ ฯ เสยฺยถีท  ปุเรภตฺตกิจฺจ   
ปจฺฉาภตฺตกิจฺจ ปุริมยามกิจฺจ  มชฺฌิมยามกิจฺจ ปจฺฉิมยามกิจฺจนฺติ ฯ   
        ตตฺรีท ปุเรภตฺตกิจฺจ  ฯ ภควาป  ปาโตว อุฏาย อุปฏากานุคฺคหตฺถ  
สรีรผาสุกตฺถ ฺจ  มุขโธวนาทิสรีรปริกมฺม  กตฺวา ยาว ภิกฺขาจารเวลา  ตาว  
วิวิตฺตาสเน วีตินาเมตฺวา ภิกฺขาจารเวลาย นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา จีวร  
ปารุปตฺวา ปตฺตมาทาย กทาจิ เอกโก  กทาจิ ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต คาม วา นิคม  
วา ปณฺฑาย ปวิสติ กทาจิ ปกติยา  กทาจิ อเนเกหิ ปาฏิหาริเยหิ วตฺตมาเนหิ ฯ  
เสยฺยถีท  ปณฺฑาย ปวิสโต โลกนาถสฺส ปุรโต  มทุุคตวาตา  ปวึ โสเธนฺติ 
พลาหกา อุทกผุสิตานิ มุ ฺจนฺตา มคฺเค เรณุ วูปสเมตฺวา อุปริ วิตาน หุตฺวา  
ติฏนฺติ  อปเร วาตา ปุปฺผานิ อุปริ หรตฺิวา  มคฺเค โอกิรนฺติ ฯ อุณฺณตา  
ภูมิปฺปเทสา  โอณมนฺติ  โอณตา  อุณฺณมนฺติ ฯ  ปาทนิกฺเขปสมเย  สมาว   
ภูมิ  โหติ  สขุสมฺผสฺสานิ ปทุมปุปฺผานิ  ปาเท สมปฺฏิจฺฉนฺติ ฯ อินฺทขีลสฺส  
อนฺโต  ปตมตฺเต ทกฺขิณปาเท สรีรา ฉพฺพณฺณรสฺมิโย นิกฺขมิตฺวา  
สุวณฺณรสสิ ฺจนานิ  วิย  จิตฺรปฏปริกขิฺตฺตานิ  วิย  จ  ปาสาทกูฏาคาราทีนิ  
กโรนฺติโย  อิโต  จิโต  จ  วิธาวนฺติ ฯ  หตฺถีอสฺสวิหงฺคาทโย   
สกสกฏาเนสุ   ิตาเยว  มธุเรนากาเรน  สทฺท   
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กโรนฺติ  ตถา เภริวีณาทีนิ ตุริยานิ มนุสฺสาน ฺจ กายูปคานิ อาภรณานิ ฯ เตน  
ส ฺาเณน  มนุสฺสา  ชานนฺติ  อชชฺ  ภควา  อิธ  ปณฺฑาย ปวิฏโติ ฯ เต 
สุนิวตฺถา  สปุารุตา  คนฺธปุปฺผาทีนิ  อาทาย  ฆรา  นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรวีถึ  
ปฏิปชชฺิตฺวา ภควนฺต คนฺธ ปุปฺผาทีหิ สกฺกจฺจ ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา  อมฺหาก  
ภนฺเต ทส ภิกฺขู  อมฺหาก วีสติ  อมฺหาก ภิกฺขุสต เทถาติ ยาจิตฺวา ภควโตป  
ปตฺต คเหตฺวา อาสน ป ฺาเปตฺวา สกฺกจฺจ ปณฺฑปาเตน ปฏิมาเนนฺติ ฯ 
        ภควา กตภตฺตกิจฺโจ เตส สนฺตานานิ โอโลเกตฺวา ตถา ธมฺม เทเสติ 
ยถา  เกจิ  สรณคมเน  ปติฏหนฺติ  เกจิ  ป ฺจสุ  สีเลสุ  เกจิ 
โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิผลาน อ ฺตรสฺมึ  เกจิ ปพฺพชิตฺวา  
อคฺคผเล อรหตฺเต ปติฏหนฺติ  เอว มหาชน อนุคฺคเหตฺวา อุฏายาสนา  
วิหาร คจฺฉติ ฯ ตตฺถ คนฺธมณฺฑลมาเฬ  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน   
นิสีทติ  ภิกฺขูน  ภตฺตกิจฺจปริโยสาน  อาคมยมาโน ฯ  ตโต  ภิกขฺูน  
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน อุปฏาโก ภควโต นิเวเทติ ฯ  อถ ภควา  
คนฺธกุฏึ ปวิสติ ฯ อิท ตาว ปุเรภตฺตกิจฺจ ฯ อถ  ภควา  เอว   
กตปุเรภตฺตกิจฺโจ  คนฺธกุฏิยา  อุปฏาเน  นิสีทิตฺวา  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา   
ปาทปเ  ตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ โอวทติ  ภิกขฺเว อปฺปมาเทน สมปาเทถ   
ทุลฺลโภ  พุทธฺุปฺปาโท โลกสฺมึ  ทลฺุลโภ มนุสฺสปฏลิาโภ ทุลลฺภา   
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สทฺธาสมฺปตฺติ   ทลฺุลภา ปพฺพชฺชา  ทลฺุลภ สทฺธมฺมสฺสวนนฺติ ฯ ตตฺถ เกจิ  
ภควนฺต กมฺมฏาน ปุจฺฉนฺติ ฯ ภควา เตส ฺจริยานุรูป กมฺมฏาน เทติ ฯ ตโต  
สพฺเพป ภควนฺต วนฺทิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน รตฺติฏานทิวาฏานานิ คจฺฉนฺติ 
เกจิ  อร ฺ  เกจิ รุกฺขมูล  เกจิ ปพฺพตาทีน อ ฺตร  เกจิ จาตุมฺมหาราชิกาภวน   
ฯเปฯ เกจิ วสวตฺติภวนนฺติ ฯ ตโต ภควา คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา สเจ  
อากงฺขติ  ทกขิฺเณน ปสฺเสน สโต สมฺปชาโน มุหุตฺต สีหเสยฺย กปเฺปติ ฯ อถ  
สมสฺสาสิตกาโย อุฏหิตฺวา ทุติยภาเค โลก โอโลเกติ ฯ ตติยภาเค ย คาม วา  
นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรติ  ตตฺถ มหาชโน ปุเรภตฺต ทาน ทตฺวา ปจฺฉาภตฺต  
สุนิวตฺโถ  สปุารุโต คนฺธปุปฺผาทีนิ อาทาย วิหาเร สนฺนิปติ ฯ  ตโต ภควตา  
สมฺปตฺตปริสาย  อนุรูเปน ปาฏิหาริเยน คนฺตฺวา ธมฺมสภาย ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  
นิสชฺช ธมฺม เทเสติ กาลยุตฺต สมเย ยุตฺต ฯ อถ กาล วิทิตฺวา ปริส อุยฺโยเชติ 
มนุสฺสา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปกฺกมนฺติ ฯ อิท ปจฺฉาภตฺตกิจฺจ ฯ  
        โส  เอว  นฏิ ิตปจฺฉาภตฺตกิจฺโจ  สเจ คตฺตานิ โอสิ ฺจิตุกาโม โหติ 
พุทฺธาสนา วุฏาย นฺหานโกฏก ปวิสิตฺวา อุปฏาเกน ปฏิยาทิตอุทเกน  
คตฺตานิ  อุตุ  ปคฺคหาเปติ ฯ อุปฏาโกป พุทฺธาสน อาเนตฺวา  อาเนตฺวา  
คนฺธกุฏิปริเวเณ   ป ฺายติ ฯ   
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ภควา รตฺตทุปฏฏ นิวาเสตฺวา กายพนฺธน พนฺธิตฺวา อุตฺตราสงฺค  
กตฺวา ตตฺถ อาคนฺตฺวา นิสีทติ เอกโกว มุหุตฺต ปฏิสลฺลีโน ฯ  อถ ภิกฺขู ตโต  
ตโต  อาคมฺม  ภควโต  อุปฏาน  คจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ เอกจฺเจ ป ฺห ปุจฺฉนฺติ 
เอกจฺเจ  กมฺมฏาน  เอกจฺเจ  ธมฺมสฺสวน  ยาจนฺติ ฯ ภควา เตส อธิปฺปาย  
สมฺปาเทนฺโต ปุริมยาม วีตินาเมติ ฯ อิท ปุริมยามกจฺิจ ฯ  
ปุริมยามกิจฺจปริโยสาเน  ปน  ภิกฺขูสุ  ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปกฺกนฺเตสุ 
สกลทสสหสฺสีโลกธาตุเทวตาโย  โอกาส  ลภมานา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  
ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ ยถาภิสงฺขต อนฺตมโส จตุรกฺขรมฺป ฯ ภควา ตาส ตาส เทวตาน  
ป ฺห วิสฺสชฺเชนฺโต มชฺฌมิยาม วีตินาเมติ ฯ อิท มชฌฺิมยามกิจฺจ ฯ  
ปจฺฉิมยามมฺปน ตโย โกฏาเส กตฺวา ปุเรภตฺตโต ปฏาย นิสชชฺาปฬิตสฺส  
สรีรสฺส  กลิาสุภาวโมจนตฺถ  เอกโกฏาส  จงฺกเมน  วีตินาเมติ ฯ 
ทุติยโกฏาเส  คนฺธกุฏิย  ปวิสิตฺวา  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สโต  สมฺปชาโน  
สีหเสยฺย กปฺเปติ ฯ ตติยโกฏาเส ปจฺจุปฏาย นิสีทิตฺวา ปุริมพุทฺธาน สนฺติเก  
ทานสีลาทิวเสน  กตาธิการปุคฺคทสฺสนตฺถ  พุทฺธจกขฺุนา  โลก  โอโลเกติ ฯ อิท  
ปจฺฉิมยามกิจฺจ ฯ  ตทาป เอว โอโลเกนฺโต กสิภารทฺวาชพฺราหฺมณ อรหตฺตสฺส  
อุปนิสฺสยสมฺปนฺน ทิสฺวา ตตฺถ มยิ คเต กถา ปวตฺติสฺสติ กถาวสาเน  ธมฺมเทสน  
สุตฺวา  เอโส พฺราหฺมโณ   
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สปุตฺตทาโร ตีสุ สรเณสุ ปติฏาย อสีติโกฏิธน มม  สาสเน  วิปปฺกิริตฺวา   
อปรภาเค นิกฺขมฺม ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิสฺสตีติ  ตฺวา  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  กถ สมุฏาเปตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ เอตมตฺถ ทสฺเสตุ  
อถโข ภควาติอาทิ วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุพณฺหสมยนฺติ  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจน  ปุพฺพณฺหสมเยติ อตฺโถ ฯ  
นิวาเสตฺวาติ ปริทหิตฺวา ฯ วิหารจีวรปริวตฺตนวเสน ต วุตฺต ฯ ปตฺตจีวรมาทายาติ  
ปตฺต  หตฺเถหิ  จีวร กาเยน อาทิยิตฺวา  สมฺปฏิจฉิตฺวา ธาเรตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
ภควโต  กิร  ปณฺฑาย  ปวิสิตุกามสฺส  ภมโร  วิย  วิกสิตปทุมทฺวยมชฺฌ 
อินฺทนีลมณิวณฺณเสลมยปตฺโต  หตฺถทฺวยมชฺฌ  อาคจฺฉติ ฯ  ต  เอวมาคต  ปตฺต  
หตฺเถหิ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา จีวร  ปริมณฺฑล ปารุต กาเยน ธาเรตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ  
เตนุปสงฺกมีติ  เยน  มคฺเคน  กมฺมนฺโต  คนฺตพฺโพ  เตน เอกโกว อุปสงฺกมิ ฯ 
กสฺมา ปน น ภิกฺขู นานุพนฺธึสูติ  ยทา หิ ภควา เอกโกว กตฺถจิ คนฺตุกาโม  
โหติ  ยาว ภิกฺขาจารเวลาย  ทฺวาร ปทหิตฺวา อนฺโตคนฺธกุฏิย นสิีทติ ฯ ภิกฺขู  
ตาย  ส ฺาย  ชานนฺติ  อชฺช  ภควา เอกโกว ปณฺฑาย จริตุกาโม  อทฺธา 
ก ฺจิเอว  วิเนตพฺพ  ปุคฺคล  อทฺทสาติ ฯ  เต  อตฺตโน  ปตฺตจีวร คเหตฺวา  
คนฺธกุฏิปทกขิฺณ กตฺวา วนฺทิตฺวา ภิกฺขาจาร คจฺฉนฺติ ฯ ตทา จ ภควา เอวมกาสิ ฯ  
ตสฺมา ภิกฺขู นานุ-  
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พนฺธึสูติ ฯ  ปริเวสนา  วตฺตตีติ  เตส  สุวณฺณภาชนาทีนิ  คเหตฺวา  นิสินฺนาน  
ป ฺจสตาน  กสฺสกาน ปรเิวสนา  วิปฺปกตา โหติ ฯ เอกมนฺต อฏาสีติ  ยตฺถ  
 ิต  พฺราหฺมโณ ปสฺสติ  ตถารูเปสุ ทสฺสนูปจาเรสุ  ปน  ผาสเก(๑) อุจฺจฏาเน  
อฏาสิ ฯ  ตฺวา  จ  รชตสุวณฺณรสป ฺชร (๒) จนฺทิมสุริยาน  ปภ  อติโรจมาน  
สมนฺตโต สรรีปฺปภ มุ ฺจิ  ยาย อชฺโฌตฺถตตฺตา พฺราหฺมณสฺส  
กมฺมนฺตสาลาภิตฺติรุกฺขกสิตมตฺติกปณฺฑาทโย  สวุณฺณมยา  วิย  อเหสุ ฯ  
อถ มนุสฺสา ภุ ฺชนฺตา จ กสนฺตา  จ สพฺพกิจฺจานิ ปหาย อสีติอนุพฺย ฺชนปริวาร  
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต สรรี พฺยามปฺปภาปริกฺเขปวิภูสิต พาหุยุคล  
ชงฺคม วิย  ปทุมสร รสฺมชิาลสมุชชฺลติตาราคณมิว  คคนตล  วิชฺชุลตาวินทฺธมิว   
จ  ปวรกนกสิขร  สิรยิา ชลมาน สมฺมาสมฺพุทฺธ เอกมนฺต  ิต ทิสฺวา หตฺถปาเท  
โธวิตฺวา อ ฺชล ึปคฺคยฺห สมฺปวาเรตฺวา  อฏสุ ฯ เอว เตหิ ปริวาริต อทฺทสา  
โข กสิภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  ปณฺฑาย  ิต  ทิสฺวาน ภควนฺต  
เอตทโวจ อห โข สมณ  กสามิ จ วปามิ จาติ ฯ   
        กสฺมา  ปนาย เอวมาห  ก ึสมนฺตปาสาทิเก ปสาทนีเย  
อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺเตป  ตถาคเต  อปฺปสาเทน  อุทาหุ  อฑฺฒติยาน   
ชนสหสฺสาน ปายาส  ปฏยิาเทตฺวาป  กฏจฺฉุภิกฺขาย  มจฺเฉเรนาติ  อุภยถาป   
โน  ภควโต ปนสฺส  ทสสฺเนน อติตฺต    
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นิกฺขิตฺตกมฺมนฺต ชน ทิสฺวา กมฺมภคฺค เม กาตุ อาคโตติ  อนตฺตมนตา อโหสิ   
ตสฺมา เอวมาห ฯ ภควโต จ ลกฺขณสมฺปตฺตึ ทิสฺวา  สจาย  กมฺมนฺเต   
อปโยชยิสฺส  สกลชมฺพูทีเป มนุสฺสาน สีเส จูฬามณิ วิย อภวิสฺส 
โก นามสฺส อตฺโถ น สมปฺชฺชิสฺสติ  เอวเมว อลสตาย กมฺมนฺเต อปฺปโยเชตฺวา 
วปฺปมงฺคลาทีสุ  ปณฺฑาย  จรตีติปสฺส  อนตฺตมนตา  อโหส ิฯ เตนาห  อห โข  
สมณ กสามิ จ วปามิ จ  กสิตฺวา จ วปตฺวา จ ภุ ฺชามีติ ฯ  
อย  กริสฺส  อธิปฺปาโย  มยหฺป ตาว กมฺมนฺตา น พฺยาปชฺชนฺติ  น  
จมฺหิ ยถา ตฺว เอว ลกฺขณสมฺปนฺโน  ตฺวป กสิตฺวา จ วปตฺวา จ ภุ ฺชสฺสุ 
โก  เต  อตฺโถ  น  สมฺปชฺเชยฺย เอว ลกขฺณสมฺปนฺนสฺสาติ ฯ อปจาย อสฺโสสิ  
 สกฺยราชกุเล  กริ  กุมาโร อุปฺปนฺโน  โส จกฺกวตฺติรชฺช ปหาย ปพฺพชิโตติ  
ตสฺมา อิทานิ  อย โสติ ตฺวา  จกฺกวตฺติรชฺช ปหาย กิลนฺโตสีติ อุปารมฺภ  
อาโรเปนฺโต  เอวมาห ฯ  อปจ ติกฺขป ฺโ  เอส  พฺราหฺมโณ  น  ภควนฺต  
อปสาเทนฺโต  ภณติ  ภควโต ปน รูปสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ปุ ฺสมฺปตฺตึ สมฺภาวยมาโน  
กถาปวตฺตนตฺถป  เอวมาห ฯ  อถ  ภควา  เวเนยฺยวเสน  สเทวเก  โลเก  
อคฺคกสฺสกวปฺปกภาว อตฺตน ทสฺเสนฺโต อหมฺป โข พฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ  
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อถ พฺราหฺมโณ จินฺเตสิ  อย สมโณ  อหมฺป กสามิ จ วปามิ 
จาติ ภณติ  น จสฺส โอฬารกิานิ ยุคนงฺคลาทีนิ กสิภณฺฑานิ ปสฺสามิ  กึ น ุ 
โข มุสา ภณตีติ ภควนฺต ปาทตลโต ปฏาย ยาว เกสนฺตา  โอโลกยมาโน 
องฺควิชชฺาย กตาธิการตฺตา ทฺวตฺตึสวรลกฺขณสมฺปตฺติมสฺส ตฺวา  อฏานเมต  ย  
เอวรูโป  มุสา  ภเณยฺยาติ ส ฺชาตพหุมาโน ภควติ สมณวาท ปหาย โคตฺเตน  
ภควนฺต  สมุทาจรมาโน  น โข ปน มย ปสฺสาม โภโต โคตมสฺสาติอาทิมาห ฯ 
ภควา ปน ยสฺมา ปุพฺพธมฺมสภาคตาย กถ  นาม พุทฺธาน อานุภาโว  ตสฺมา  
พุทฺธานุภาว ทีเปนฺโต สทฺธา พีชนฺติอาทิมาห ฯ   
        กา  ปเนตฺถ  ปุพฺพธมฺมสภาคตา  นนุ พฺราหฺมเณน ภควา นงฺคลาทิกสิ-  
สมฺภารสมาโยค ปุฏโ อปุจฺฉิตสฺส  พีชสฺส สภาคตาย อาห  สทฺธา พีชนฺติ 
เอว ฺจ  ปน สติ กถาป อนนุสนฺธิกา โหติ ฯ น ห ิพุทฺธานมฺป อนนุสนฺธิกกถา  
นาม  อตฺถิ  นป  ปุพฺพธมฺมสฺส  อสภาคตาย กเถนฺติ ฯ เอว ปเนตฺถ อนุสนฺธิ  
เวทิตพฺพา  พฺราหฺมเณน  หิ  ภควา ยุคนงฺคลาทิกสิสมฺภารวเสน กสึ ปุจฺฉโต 
โส ตสฺส อนุกมฺปาย  อิท อปุจฺฉิตนฺติ อปริหาเปตฺวา สมูล สอุปการ สสมฺภาร  
สผล กสึ าเปตุ  มูลโต ปฏาย ทสฺเสนฺโต  สทฺธา พีชนฺติ    
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อาทิมาห ฯ ตตฺถ พีช  กสยิา  มูล  ตสฺม ึ สติ กตฺตพฺพโต  อสติ  
อกตฺตพฺพโต  ตปฺปมาเณน จ  กตฺตพฺพโต ฯ พีเช หิ สติ กสึ  
กโรนฺติ  น อสติ ฯ พีชปฺปมาเณเนว  กสุลา  กสฺสกา  เขตฺต   
กสนฺติ  น อูน  มา โน สสฺส ปริหายีติ  น อธิก  มา  โน โมโฆ  
วายาโม อโหสีติ ฯ ยสฺมา จ พีชเมว มูล  ตสฺมา ภควา มูลโต 
ปฏาย  กสสิมฺภาร  ทสฺเสนฺโต  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  กสิยา   
ปุพฺพธมฺมพีชสฺส สภาคตาย  อตฺตโน  กสิยา  ปุพฺพธมฺม  ทสฺเสนฺโต   
อาห  สทฺธา  พีชนฺติ ฯ เอวเมตฺถ ปุพฺพธมฺมสภาคตาป เวทิตพฺพา ฯ   
ปุจฺฉิตเยว วตฺวา อปุจฺฉิต ปจฺฉา กึ น วุตฺตนฺติ เจ  ตสฺส อุปการภาวโต   
จ  ธมฺมสมฺพนฺธสมตฺถภาวโต  จ ฯ  อย หิ พฺราหฺมโณ ป ฺวา 
มิจฺฉาทิฏ ิกุเล  ปน  ชาตตฺตา  สทฺธารหิโตว  สทฺธารหิโต จ ป ฺวา  
ปเรส สทฺธาย  อตฺตโน  อวิสเย อปฺปฏิปชฺชมาโน วิเสส นาธิคจฺฉติ   
กิเลสกาลุสฺสยิปรามฏาป  สมฺปสาทมตฺตลกฺขณาป  จสฺส ทุพฺพลา  
สทฺธา พลวติยา ป ฺาย  สหสา  วตฺตมานา  อตฺถสิทฺธึ น กโรติ   
หตฺถินา สทฺธึ เอกธุเร ยุตฺโต โคโณ  วิย ฯ  อิติสฺส  สทฺธา  อุปการกาติ    
ต พฺราหฺมณ สทฺธาย ปติฏาเปนฺเตน  ปจฺฉาป วตฺตพฺโพ อยมตฺโถ   
เทสนากุสลตาย ปุพฺเพ วุตฺโต ฯ   
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พีชสฺส จ อุปการกา  วุฏ ิ  สา  ตทนนฺตรเยว วุจฺจมานา สมตฺถา โหติ ฯ  
เอว ธมฺมสมฺพนฺธสมตฺถภาวโต ปจฺฉาป วตฺตพฺโพ อยมตฺโถ  อ ฺโป   
เอวรูโป อีสาโยตฺตาทิ ปุพฺเพ วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺปสาทลกฺขณา  สทฺธา  โอกปฺปนลกฺขณา  วา ฯ  พีชนฺติ ป ฺจวิธ 
พีช มูลพีช ขนฺธพีช ผลุพีช อคฺคพีช พีชพีชเมว ป ฺจมนฺติ ฯ ต สพฺพมฺป  
วิรุหนฏเน พีชนฺเตฺวว  สงฺข คจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  พฺราหฺมณสฺส  กสิยา   
มูลภูต  พีช เทฺว กิจฺจานิ กโรติ  เหฏา มูเลน ปติฏาติ  อุปริ องฺกุร  
อุฏาเปติ  เอว ภควโต กสิยา มูลภูตา  สทฺธา เหฏา สีลมูเลน ปติฏาติ   
อุปริ สมถวิปสฺสนงฺกุร อุฏาเปติ ฯ ยถา จ  ต  มูเลน  ปวีรส  อาโปรส   
คเหตฺวา  นาเฬน ธ ฺปริปากคหณตฺถ วฑฺฒติ  เอวมย สีลมเูลน  
สมถวิปสฺสนารส คเหตฺวา อริยมคฺคนาเฬน อริยผลธ ฺปริปากคหณตฺถ  
วฑฺฒติ ฯ ยถา จ ต สุภูมิย ปติฏหิตฺวา มูลงฺกุรปณฺณนาฬกณฺฑปสเวหิ วุฑฺฒึ  
วิรุฬฺหึ เวปุลลฺ ปตฺวา ขีร ชเนตฺวา อเนกสาลิผลภรติ สาลิสีส นปิฺผาเทติ 
เอวเมสา จิตฺตสนฺตาเน ปติฏหิตฺวา ฉหิ วิสุทฺธีหิ วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล  
ปตฺวา  าณทสฺสนวิสุทฺธิขีร  ชเนตฺวา  อเนกปฏิสมฺภิทาาณภริต (๑)  
อรหตฺตผล  นิปฺผาเทติ ฯ เตน วุตฺต  สทฺธา พีชนฺติ ฯ  กสฺมา  ปน  [๒]  
ปโรป ฺาสาย กุสล-  
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ธมฺเมสุ เอกโต อุปฺปชฺชมาเนสุ  สทฺธาว  พีชนฺติ  วุตฺตาติ   เจ   ฯ  
พีชกิจฺจกรณโต ฯ ยถา หิ เตสุ วิ ฺาณเยว วิชานนกิจฺจ กโรติ  เอว  
สทฺธา พีชกิจฺจ ฯ สา จ สพฺพกุสลาน มลูภูตา ฯ ยถาห สทฺธาชาโต   
อุปสงฺกมติ  อุปสงฺกมนฺโต  ปยิรุปาสติ  ฯเปฯ  ป ฺาย  จ   น 
อติวิชฺฌ ปสสฺตีติ ฯ  
        อกุสลธมฺเม เจว กาย ฺจ ตปตีติ ตโป ฯ  
อินฺทฺริยสวรวิริยธุตงฺคทุกฺกรการิกาน เอต  อธิวจน  อิธ  ปน  อินทฺฺริยสวโร   
อธิปฺเปโต ฯ วุฏ ีติ วสฺสวุฏ ิ วาตวุฏ ีติอาทิ  อเนกวิธา  อิธ วสฺสวุฏ ิ  
อธิปฺเปตา ฯ ยถา หิ พฺราหฺมณสฺส วสฺสวุฏ ิสมนุคฺคหิต พีช พีชมลูก  
จ สสฺส วิรุหติ น มิลายติ นิปฺผตฺตึ คจฺฉติ  เอว ภควโต  
อินฺทฺริยสวรสมนุคฺคหิตา สทฺธา สทฺธามูลา จ สีลาทโย ธมฺมา  
วิรุหนฺติ น มลิายนฺติ นิปฺผตฺตึ คจฺฉนฺติ ฯ เตนาห  ตโป วุฏ ีติ ฯ 
ป ฺา  เมติ  เอตฺถ  วุตฺโต  เมสทฺโท ปรุิมปเทสุป โยเชตพฺโพ  สทฺธา 
เม  พีช  ตโป เม วุฏ ีติ ฯ เตน กึ ทีเปติ  ยถา พฺราหฺมณ ตยา วปเต 
เขตฺเต สเจ วุฏ ิ อตฺถิ  อิจฺเจต กุสล ฯ โน เจ อตฺถิ  อุทกมฺป ตาว ทาตพฺพ  
โหติ ฯ  ตถา  มยา  หิริอีเส  ป ฺายุคนงฺคเล มโนโยตฺเตน เอกาพทฺเธ กเต  
วิริยพลิพทฺเท  โยเชตฺวา  สติปาจเนน วิชฺฌิตฺวา อตฺตโน จิตฺตสนฺตานเขตฺตมฺหิ  
สทฺธาพีเช  วปเต  วุฏ ิยา  อภาโว  นาม นตฺถิ  อยมฺปน  เม  นิจฺจกาล 
อินฺทฺริยสวรตโป วุฏ ีติ ฯ    
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ป ฺาติ  กามาวจราทิเภทโต  อเนกวิธา  อิธ  ปน  สห  วิปสฺสนาย   
มคฺคป ฺา  อธิปฺเปตา ฯ  ยุคนงฺคลนฺติ  ยุค ฺจ  นงฺคล ฺจ   
ยุคนงฺคล ฯ ยถา หิ พฺราหฺมณสฺส  ยุคนงฺคล  เอว ภควโต  
ทุวิธาป วิปสฺสนา ป ฺา  จ   ตตฺถ  ยถา  ยุค  อีสาย อุปนิสฺสย   
โหติ  ปุรโต  จ  อีสาพทฺธ โหติ  โยตฺตาน นิสฺสย  โหติ  พลิพทฺทาน   
เอกโต คมน ธาเรติ   เอว ป ฺาป  หิริปฺปมุขาน  ธมฺมาน อุปนิสฺสยา  
โหติ ฯ ยถาห  ป ฺ ุตฺตรา สพฺเพ กุสลา ธมฺมาติ  จ  ป ฺา หิ เสฏา 
กุสลา วทนฺติ  นกฺขตฺตราชาริว ตารกานนฺติ  จ ฯ กสุลาน  
ธมฺมาน  ปุพฺพงฺคมฏเน  ปุรโต จ โหติ ฯ ยถาห  สลี สิรี จาป  สต ฺจ  
ธมฺโม  อนุคตา  อนฺวายิกา ป ฺวโต ภวนฺตีติ ฯ หิริวิปฺปโยเคน อนุปฺปตฺติโต  
ปน  อีสาพทฺธา  โหติ ฯ  มโนสงฺขาตสฺส สมาธิโยตฺตสฺส นิสฺสยปจฺจยโต โยตฺตาน  
นิสฺสโย  โหติ ฯ อจฺจารทฺธาติลีนภาวปฏิเสธนโต วิริยพลิพทฺทาน เอกโต คมน  
ธาเรติ   ยถา จ นงฺคล ผาลยุตฺต กสนกาเล ปวีฆน ภินฺทติ  มูลสนฺตานกานิ  
ปทาเลติ  เอว สติยุตฺตา ป ฺา วิปสฺสนากาเล ธมฺมาน สนฺตติสมูหกิจฺจารมฺมณฆน  
ภินฺทติ  สพฺพกิเลสมูลสนฺตานกานิ  ปทาเลติ ฯ  สา จ โข โลกุตฺตราว  อิตรา 
ปน โลกิกาป สิยา ฯ เตนาห  ป ฺา เม ยุคนงฺคลนฺติ ฯ   
        หิริยติ  ปาปเกหิ  ธมฺเมหีติ  หิรี ฯ  ตคฺคหเณน  ตาย    
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อวิปฺปยุตฺต  โอตฺตปฺปป  คหิตเมว  โหติ ฯ อีสาติ ยุคนงฺคลสนฺธาริกา   
รุกฺขลฏ ิ ฯ ยถา หิ พฺราหฺมณสฺส อีสา ยุคนงฺคล ธาเรติ  เอว ภควโตป   
หิรี โลกิยโลกุตฺตรป ฺาสงฺขาต ยุคนงฺคล  ธาเรติ  หิริอภาโว  ป ฺาย   
อภาวโต ฯ  ยถา  จ  อีสาปฏิพทฺธ  ยุคนงฺคล กิจฺจกร โหติ อจล อสิถิล   
เอว หิริปฏิพทฺธาป  ป ฺา กิจฺจการี โหติ  อจลา อสิถิลา อพฺโพกิณฺณา  
อหิริเกน ฯ เตนาห  หิรี อีสาติ ฯ มุนาตีติ   มโน  จิตฺตสฺเสต  นาม ฯ  
อิธ ปน มโนสีเสน ตสมฺปยุตฺโต สมาธิ อธิปฺเปโต ฯ โยตฺตนฺติ   
รชฺชุพนฺธน ฯ  ต ติวิธ  อีสาย สห ยุคสฺส พนฺธน  ยุเคน สห พลิพทฺทาน   
พนฺธน  สารถินา  สห  พลิพทฺทาน  เอกาพนฺธนนฺติ ฯ  ตตฺถ ยถา  
พฺราหฺมณสฺส โยตฺต อีสายุคพลิพทฺเท เอกาพทฺเธ กตฺวา สกกิจฺเจ  ปฏิปาเทติ 
เอว  ภควโต  สมาธิ  สพฺเพว  เต  หิริป ฺาวิริยธมฺเม  เอการมมเณ  
อวิกฺเขปสภาเวน พนฺธิตฺวา สกกิจฺเจ ปฏิปาเทติ ฯ เตนาห  มโน โยตฺตนฺติ ฯ 
จิรกตาทิมตฺถ สรตีติ สติ ฯ ผาเลตีติ ผาโล ฯ ปาเชนฺติ เอเตนาติ ปาชน ฯ  
ต อิธ  ปาจนนฺติ วุตฺต ฯ ปโตทสฺเสต นาม ฯ ผาโล จ ปาจน ฺจ ผาลปาจน ฯ 
ยถา หิ พฺราหฺมณสฺส ผาลปาจน  เอว ภควโต  วิปสฺสนายุตฺตา มคฺคยุตฺตา จ   
สติ ฯ  ตตฺถ  ยถา ผาโล นงฺคล  อนุรกขฺติ  ปุรโต จสฺส คจฺฉติ  เอว สติ  
กุสลาน   ธมมฺาน  คติโย    
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สมเนฺวสมานา อารมฺมเณ วา อุปฏาปยมานา ป ฺานงฺคล  รกฺขติ ฯ  
เตเนเวสา  สตารกฺเขน เจตสา วิหรตีติอาทีสุ  วิย  อารกฺขาติ วุตฺตา ฯ  
อปฺปมุสฺสนวเสน จสฺสา ปุรโต โหติ ฯ สติปริจิเต หิ ธมฺเม  
ป ฺา  ปชานาติ  โน  ปมุฏเน ฯ  ยถา จ ปาจน พลิพทฺทาน วิชฺฌนภย 
ทสฺเสนฺต สสีทน  น เทติ  อุปฺปถคมน วาเรติ  เอว สติ วิริยพลิพทฺทาน  
อปายภย  ทสฺเสนฺตี  โกสชฺชสสีทน  น  เทติ  กามคุณสงฺขาเต อโคจเร จาร 
วาเรตฺวา  กมมฺฏาเน นิโยเชนฺติ อุปฺปถคมน วาเรติ ฯ เตนาห  สติ เม 
ผาลปาจนนฺติ ฯ   
        กายคุตฺโตติ ติวิเธน  กายสุจริเตน  คุตฺโต ฯ  วจีคุตฺโตติ  จตุพฺพิเธน  
วจีสุจริเตน คุตฺโต ฯ เอตฺตาวตา จ  ปาฏิโมกฺขสวรสีล วุตฺต ฯ อาหาเร อุทเร  
ยโตติ  เอตฺถ  อาหารมุเขน สพฺพปจฺจยาน สงฺคหิตตฺตา  จตุพฺพิเธป ปจฺจเย  
ยโต สยโต นิรุปกฺกิเลโสติ อตฺโถ ฯ อิมนิา อาชีวปาริสุทฺธิสีล วุตฺต ฯ อุทเร  
ยโตติ อุทเร ยโต สยโต มิตโภชี  อาหาเร มตฺต ฺ ูติ วุตฺต โหติ ฯ อิมินา โภชเน  
มตฺต ฺ ุตามุเขน ปจฺจยปฏิเสวนสีล วุตฺต ฯ เตน กึ ทีเปติ  ยถา ตฺว พฺราหฺมณ  
พีช วปตฺวา สสฺสปริปาลนตฺถ กณฏกวตึ วา รุกฺขวตึ วา ปาการปริกฺเขป วา  
กโรสิ  เตน  เต โคมหึสมิคคณา ปเวส อลภนฺตา สสฺส น วิลุมฺปนติฺ  เอว  
มหนฺต  สทฺธาพีช วปตฺวา นานปฺปการกุสลสฺสปริปาลนตฺถ   
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กายวจีอาหารคุตฺติมย  ติวิธ ปริกฺเขป กโรมิ  เตน เม  
ราคาทิอกุสลธมฺมโคมหึสมิคคณา ปเวส อลภนฺตา นานปฺปการก  
กุสลสสฺส น วิลุมฺปนฺตีติ ฯ   
        สจฺจ  กโรมิ  นิทฺทานนฺติ  เอตฺถ  ทฺวีหากาเรหิ  อวิสวาทน  สจฺจ ฯ  
นิทฺทานนฺติ  เฉทน  ลุนน อุปฺปาฏน ฯ กรณตฺเถ เจต อุปโยควจน เวทิตพฺพ ฯ  
อย เหตฺถ อตฺโถ  สจฺเจน กโรมิ นิทฺทานนฺติ ฯ อิท  วุตฺต โหติ  ยถา  
ตฺว พาหิร กสึ กตฺวา สสฺสทูสกานติณาน หตฺเถน วา อสิเตน วา นิทฺทาน  
กโรสิ  เอว  อหป อชฺฌตฺติก กสึ กตฺวา กุสลสสฺสทสูกาน วิสวาทนติณาน  
สจฺเจน นิทฺทาน กโรมิ ฯ  ยถาภูตาณ วา เอตฺถ สจฺจนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เตน  
อตฺตส ฺาทีน ติณาน นิทฺทาน  กโรมีติ ทสฺเสติ ฯ อถวา นิททฺานนฺติ เฉทก  
ลาวก อุปฺปาฏกนฺติ อตฺโถ ฯ ยถา ตฺว ทาส วา กมฺมกร วา นิทฺทาน กโรสิ 
 นิทฺเทหิ ติณานีติ ติณาน เฉทก ลาวก อุปฺปาฏก กโรสิ  เอวมห สจฺจ  
กโรมีติ ทสฺเสติ  อถวา สจฺจนฺติ ทิฏ ิสจฺจ ฯ ตมห นิทฺทาน กโรมิ  ฉินฺทิตพฺพ  
ลุนิตพฺพ อุปฺปาเฏตพฺพ กโรมีติ ฯ อิติ อิเมสุ ทฺวีสุ วิกปฺเปสุ อุปโยเคเนวตฺโถ  
ยุชฺชติ ฯ โสรจฺจ  เม  ปโมจนนฺติ  เอตฺถ ยนฺต  กายิโก อวีติกฺกโม วาจสิโก 
อวีติกฺกโมติ  สีลเมว  โสรจฺจนฺติ  วุตฺต  เนต   อธิปฺเปต ฯ กายคุตฺโตติอาทินา   
หิ ต วุตฺตเมว ฯ อรหตฺตผล  
# ๑  ม. กโรมีติ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 346 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  346 
 
ปน อธิปฺเปต ฯ ต หิ สุนฺทเร นิพฺพาเน รตตฺตา  โสรจฺจนฺติ วุจฺจติ ฯ  
ปโมจนนฺติ โยควิสฺสชฺชน ฯ อิท วุตฺต โหติ  ยถา ตว ปโมจน   
ปุนป สายเณฺห วา ทุติยทิวเส วา อนาคตสวจฺฉเร วา โยเชตพฺพโต  
อปฺปโมจนเมว  โหติ  น มม เอว ฯ น หิ มม อนฺตรา โมจน นาม อตฺถิ ฯ 
อห  หิ  ทีปงฺกรทสพลกาลโต  ปฏาย  ป ฺานงฺคเล  วิริยพลิพทฺเท โยเชตฺวา 
กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ มหากสึ กสนฺโต ตาว น มุ ฺจึ  ยาว  
น  สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌึ ฯ ยทา จ เม สพฺพกาล  เขเปตฺวา โพธิมูเล  
อปราชิตปลฺลงฺเก นิสินฺนสฺส สพฺพคุณปริวาร อรหตฺตผล อุทปาทิ  ตทา มยา  
ต สพฺพุสฺสุกฺกปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ปมุตฺต  น อิทานิ ปุน โยเชตพฺพ ภวิสฺสตีติ ฯ  
เอตมตฺถ สนฺธายาห  โสรจฺจ เม ปโมจนนฺติ ฯ  วีรยิ เม ธุรโธรยฺหนฺติ เอตฺถ  
วิริยนฺติ กายิกเจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯ ธรุโธรยฺหนฺติ ธุราย  โธรยฺห  ธุร  
วหนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ ยถา หิ พฺราหฺมณสฺส ธุราย โธรยฺหากฑฺฒิต นงฺคล  
ภูมิฆน ภินฺทติ  มูลสนฺตานกานิ จ ปทาเลติ  เอว ภควโต  วิริยากฑฺฒิต   
ป ฺานงฺคล ยถาวุตฺต ฆน ภินฺทติ  กิเลสสนฺตานกานิ  จ  ปทาเลติ ฯ   
เตนาห  วีริย  เม  ธรุโธรยฺหนฺติ ฯ อถวา ปุริมธุราวหตฺตา 
ธุรา  มูลธรุาวหตฺตา  โธรยฺหา  ธุรา  จ  โธรยฺหา จ ธรุโธรยฺหา ฯ อิติ 
ยถา  พฺราหฺมณสฺส  เอเกกสฺมึ    
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นงฺคเล  จตุพลิพทฺทปฺปเภท ธุรโธรยฺห วหนฺต  
อุปฺปนฺนุปฺปนฺนติณมูลฆาต ฺเจว  สสฺสสมฺปตฺติ ฺจ  สาเธติ  เอว  ภควโต  
จตุสมฺมปฺปธานวิริยเภท  ธุรโธรยฺห  วหนฺต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺน อกุสลฆาต ฺเจว  
กุสลสมฺปตฺติ ฺจ สาเธติ ฯ เตนาห  วีริย เม ธุรโธรยฺหนฺติ ฯ 
        โยคกฺเขมาธิวาหนนฺติ เอตฺถ โยเคหิ เขมตฺตา นิพฺพาน โยคกฺเขม นาม ฯ 
ต อธิกิจฺจ วาหิยติ  อภิมุข วา วาหิยตีติ อธิวาหน  โยคกฺเขมสฺส อธิวาหน  
โยคกฺเขมาธิวาหน ฯ  อิท วุตฺต โหติ  ยถา ตว ธุรโธรยฺห ปุรตฺถิมาทีสุ  
อ ฺตรทิสาภิมุข วาหิยติ  ตถา มม ธุรโธรยฺห นิพฺพานาภิมุข วาหิยตีติ ฯ เอว  
วาหิยมาน  จ    คจฺฉติ อนิวตฺตนฺต ฯ ยถา ตว นงฺคล วหนฺต ธุรโธรยฺห  
เขตฺตโกฏึ  ปตฺวา  ปุน  นวิตฺตติ  เอว  อนิวตฺตนฺต ทีปงฺกรกาลโต ปฏาย  
คจฺฉเตว ฯ ยสฺมา วา เตน เตน มคฺเคน ปหีนา กิเลสา น ปุนปฺปุน ปหาตพฺพา  
โหนฺติ  ยถา ตว นงฺคเลน ฉินฺนานิติณานิ ปุน อปรสฺมึ สมเย ฉินฺทิตพฺพานิ  
โหนฺติ  ตสฺมาป เอว ปมมคฺควเสน ทิฏเกฏเ กิเลเส  ทุติยวเสน โอฬาริเก 
ตติยวเสน  อณุสหคเต  จตุตฺถวเสน  สพฺพกิเลเส  ปชหนฺต คจฺฉติ อนิวตฺตนฺต ฯ  
อถวา  คจฺฉติ  อนิวตฺตนฺติ นิวตฺตนรหิต หุตฺวา คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ ตนฺติ ต  
ธุรโธรยฺห ฯ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เอว   
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คจฺฉนฺต ฺจ ยถา ตว ธุรโธรยฺห น ต าน คจฺฉติ  ยตฺถ คนฺตฺวา  
กสฺสโก อโสโก วิรโช หุตฺวา น โสจติ ฯ  เอต  ปน  ต  าน   
คจฺฉติ  ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจติ ฯ ยตฺถ สติปาจเนน  เอต วิริยธุร  
โธรยฺห โจเทนฺโต คนฺตฺวา มาทิโส  กสสฺโก อโสโก วิรโช หุตฺวา  
น โสจติ  ต สพฺพโสกสลลฺสมุคฺฆาตภูต นิพฺพาน นาม อสงฺขต าน คจฺฉติ ฯ  
อิมานิ นิคมน กโรนฺโต เอวเมสา กสีติ คาถมาห ฯ ตสฺสาย สงฺเขปตฺโถ  
ยสฺส  พฺราหฺมณ เอสา สทธฺาพีชา ตโปวุฏ ิยา อนุคฺคหิตา กสีป  ป ฺามย  
ยุคนงฺคล หิริมย ฺจ อีส มโนมเยน โยตฺเตน เอกาพทฺธ กตฺวา ป ฺานงฺคเลน   
สติผาเล  อาโกเฏตฺวา สติปาจน คเหตฺวา กายวจีอาหารคุตฺติยา โคเปตฺวา สจฺจ 
นิทฺทาน กตฺวา โสรจฺจปฺปโมจน วิริยธุรโธรยฺห โยคกฺเขมาภิมุข อนิวตฺตนฺต  
วาหนฺเตน กฏา กสี กมมฺปริโยสาน จตุพฺพิธ สาม ฺผล ปาปตา ฯ  สา  
โหติ อมตปฺผลาติ  สา  เอสา  กสี  อมตปฺผลา  โหติ ฯ  อมต  วุจฺจติ  นิพฺพาน  
นิพฺพานานิสสา โหตีติ อตฺโถ ฯ สา โข ปเนสา กสี น มเมเวกสฺส อมตปฺผลา  
โหติ  อถโข โย โกจิ ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทฺโท วา  
คหฏโ  วา ปพฺพชิโต วา เอต กสึ กสติ  โส สพฺโพป เอต กสึ กสิตฺวา 
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ  เอว  ภควา  พฺราหฺมณสฺส  อรหตฺตนิกูเฏน   
นิพฺพานปริโยสาน    
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กตฺวา  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ  ตโต  พฺราหฺมโณ   
คมฺภีรตฺถ เทสน สุตฺวา  มม กสิผล  ภุ ฺชิตฺวา  ปุนทิวเสเยว  ฉาโต  
โหติ  อิมสฺส ปน กสี อมตปฺผลา  ตสฺส  ผล  ภุ ฺชิตฺวา  สพฺพทุกฺขา  
ปมุจฺจตีติ ตฺวา ปสนฺโน ปสนฺนาการ กโรนฺโต   ภุ ฺชตุ ภว   
โคตโมติอาทิมาห ฯ ต สพฺพ ตโต ปร ฺจ วุตฺตตฺถเมวาติ ฯ  
                                        ปม ฯ 
        ทุติเย  โอทเนน  ปูเรสีติ  อตฺตโน  อตฺถาย  สมปฺาทิเตน  
สสูปพฺย ฺชเนน   โอทเนน ปูเรตฺวา อทาสิ ฯ ภควา กิร ปจฺจูสสมเย โลก  
โวโลเกนฺโตว  ต  พฺราหฺมณ  ทิสฺวา  ปาโตว  สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา คนฺธกุฏึ  
ปวิสิตฺวา ทฺวาร ปธาย นิสนิฺโน ตสฺส โภชน อุปสหริยมาน ทิสฺวา เอกโกว  
ปตฺต  อสกูเฏ  ลคฺเคตฺวา คนฺธกุฏิโต นกิฺขมฺม นครทฺวาเร ปตฺต นีหริตฺวา  
อนฺโตนคร ปวิสิตฺวา ปฏิปาฏิยา คจฺฉนฺโต พฺราหฺมณสฺส ทฺวารโกฏเก อฏาสิ ฯ  
พฺราหฺมโณ ภควนฺต ทิสฺวา อตฺตโน สชฺชิต โภชน อทาสิ ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  
ทุติยมฺปติ ทุติยทิวเสป ฯ ตติยมฺปติ ตติยทิวเสป ฯ ตานิ กิร ตีณิ ทวิสานิ  
นิรนฺตร พฺราหฺมณสฺส ฆรทฺวาร คจฺฉนฺตสฺส ภควโต อนฺตรา โย โกจิ  อุฏาย  
ปตฺต คเหตุ สมตฺโถ นาม นาโหสิ  มหาชโน โอโลเกนฺโตว อฏาสิ ฯ  
เอตทโวจาติ พฺราหฺมโณ ตีณิ ทิวสานิ ปตฺต ปูเรตฺวา เทนฺโตป     
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น  สทฺธาย อทาสิ ฆรทฺวาร อาคนฺตฺวา   ิตสฺส  ปพฺพชิตสฺส  ภิกขฺามตฺตมฺป  
อทตฺวา  ภุ ฺชตีติ  อุปารมฺภภเยน  อทาสิ ฯ  ททนฺโต จ เทฺว ทิวสานิ ทตฺวา  
กิ ฺจิ  อวตฺวาว  นิวตฺโต ฯ ภควาป กิ ฺจิ อวตฺวาว ปกฺกนฺโต ฯ ตติยทิวเส ปน  
อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต เอต  ปกฏโกติอาทิวจน อโวจ ฯ ภควาป  เอต วจน 
นิจฺฉาราปนตฺถเมว ยาว ตติย อคมาสิ ฯ ตตฺถ ปกฏโกติ รสคิทฺโธ ฯ 
        ปุนปฺปนุ  เจว  วปนฺติ  พีชนฺติ  สตฺถา  พฺราหฺมณสฺส  วจน สุตฺวา  
 พฺราหฺมณ ตฺว ตีณิ ทิวสานิ ปณฺฑปาต ทตฺวา โอสกฺกสิ  ปุนปฺปนุ กาตพฺพา  
นาม โลกสฺม ึโสฬส ธมฺมาติ วตฺวา เต ธมฺเม ทสฺเสตุ อิม ธมฺมเทสน  
อารภิ ฯ ตตฺถ ปุนปฺปุน เจว วปนฺตีติ เอกสฺมึ สสฺสวาเร วุตฺต ฯ  อลเมตฺตาวตาติ  
อโนสกฺกิตฺวา อปราปเรสุป สสฺสวาเรสุ จ วปนฺติเยว ฯ ปุนปฺปุน วสฺสตีติ น  
เอกทิวส วสฺสิตฺวาติ ฏติ  ปุนปฺปุน ทวิเสสุป ปุนปฺปุน สวจฺฉเรสุป วสฺสติเยว 
เอว ชนปทา อิทฺธา โหนฺติ ฯ เอเตนุปาเยน สพฺพตฺถ อตฺถนโย  เวทิตพฺโพ ฯ 
ยาจกาติ  อิมสฺมึ  ปเท  สตฺถา เทสนากุสลตาย อตฺตานมฺป ปกฺขิปตฺวา  
ทสฺเสติ ฯ  ขีรณิกาติ  ขีรการกา (๓) โคโทหกา ฯ น หิ เต เอกวารเมว ถน 
อ ฺฉนฺติ  ปุนปฺปุน อ ฺฉนฺตา เธนุ ทุหนฺตีติ อตฺโถ ฯ กิลมติ ผนทฺติ จาติ อย  
สตฺโต  เตน    
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เตน  อิริยาปเถน กลิมติ เจว ผนฺทติ จ ฯ คพฺภนฺติ โสณสิงฺคาลาทีนป  
ติรจฺฉานคตานติรจฺฉานคตาน กุจฺฉึ ฯ สีวถิกนฺติ สสุาน  มต มต สตฺต ตตฺถ  
ปุนปฺปุน  หรนฺตีติ อตฺโถ ฯ มคฺค ฺจ ลทธฺา อปุนพฺภวายาติ อปุนพฺภวาย มคฺโค  
นาม นิพฺพาน  ต ลภิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  เอว วุตฺเตติ เอว ภควตา อนฺตรวีถิย  
ตฺวาว โสฬส ปุนปฺปุนธมฺเม  เทเสนฺเตน  วุตฺเต ฯ  เอตทโวจาติ   
เทสนาปริโยสาเน  ปสนฺโน  สทฺธ ึ ปุตฺตทารมิตฺตาติวคฺเคน ภควโต  
ปาเท วนฺทิตฺวา เอต  อภิกฺกนฺต โภติอาทิวจน  อโวจ ฯ  
                                        ทุติย ฯ   
        ตติเย  ฯ วาเตหีติ อุทรวาเตหิ ฯ ภควโต กิร ฉพฺพสฺสานิ ทุกฺกรการิก  
กโรนฺตสฺส ปสตปสตมุคฺคยูสาทีนิ  อาหารยโต ทุพฺโภชเนน เจว ทุกฺขเสยฺยาย จ 
อุทรวาโต  กปฺุป    อปรภาเค  สมฺโพธึ  ปตฺวา  ปณีตโภชน ภุ ฺชนฺตสฺสาป  
อนฺตรนฺตรา โส อาพาโธ อตฺตาน ทสฺเสติเยว ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ อุปฏาโก  
โหตีติ  ปมโพธิย  อนิพทฺธุปฏากกาเล  อุปฏาโก  โหติ ฯ  ตสฺมึ กิร กาเล  
สตฺถุ อสีติมหาเถเรสุ อุปฏาโก อภูตปุพฺโพ นาม นตฺถิ ฯ นาคสุมโน  อุปวาโณ  
สุนกฺขตฺโต  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  สาคโต  โพธิ  เมฆิโยติ  อิเม ปน ปาลิย  
อาคตุปฏากา ฯ อิมสฺมึ ปน กาเล อุปวาณตฺเถโร ปาโตว อุฏาย ปริเวณสมฺมชฺชน  
ทนฺตกฏทาน  นฺหาโนทกปริยาทน  ปตฺตจีวร    
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คเหตฺวา  อนุคฺคมนนฺติ  สพฺพ  ภควโต  อุปฏาน  อกาสิ ฯ  อุปสงฺกมีติ  
ปมโพธิย กริ วีสติวสฺสานิ  นิทฺธูม  อร ฺมโหสิ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
อุทกตาปนป น ภควตา อนุ ฺาต ฯ โส  จ  พฺราหฺมโณ  อุทฺธนปาฬึ   
พนฺธาเปตฺวา มหาปาติโย  อุทฺธน อาโรเปตฺวา  อุณฺโหทก กาเรตฺวา  
นฺหานียจุณฺณาทีหิ สทฺธึ ต วิกฺกิณนฺโต ชีวิต กปฺเปติ ฯ นฺหายิตุกามา  
ตตฺถ คนฺตฺวา มูล ทตฺวา นฺหายิตฺวา คนฺเธหิ  วิลิมฺปตฺวา มาล  
ปลนฺธิตฺวา ปกฺกมนฺติ ฯ ตสฺมา เถโร ตตฺถ อุปสงฺกมิ ฯ  
กึ  ปตฺถยาโนติ  กึ  อิจฺฉนฺโต ฯ  กึ  เอสนฺติ  กึ คเวสนฺโต ฯ ปชูิโต  
ปูชเนยฺยานนฺติ อิท เถโร ทสพลสฺส วณฺณ กเถตุมารภิ ฯ คิลานเภสชฺชตฺถ คเตน  
กิร  คิลานสฺส  วณฺโณ  กเถตพฺโพติ วตฺตเมต ฯ  วณฺณ หิ สุตฺวา มนสฺุสา  
สกฺกจฺจ เภสชฺช ทาตพฺพ ม ฺนฺติ  สปฺปายเภสชฺช ลทฺธคิลาโน  ขิปฺปเมว  
วุฏาติ ฯ กเถนฺเตน จ ฌานวิโมกฺขสมาปตฺติมคฺคผลานิ อารพฺภ กเถตุ น วฏฏติ ฯ  
 สีลวา  ลชชฺี  กุกฺกุจฺจโก  พหุสฺสุโต  อาคมธโร  วสานุรกฺขโกติ เอว ปน  
อาคมนียปฏิปทเยว  กเถตุ  วฏฏติ ฯ  ปูชเนยฺยานนฺติ  อสีติมหาเถรา  สเทวเกน 
โลเกน  ปูเชตพฺพาติ  ปูชเนยฺยา ฯ เตเยว สกฺกาตพฺพาติ สกฺกเรยฺยา ฯ เตสเยว 
อปจิติ  กตฺตพฺพาติ อปจิเนยฺยา ฯ  ภควา เตส ปูชิโต สกฺกโต อปจิโต จ  
อิจฺจสฺส ต คุณ ปกาเสนฺโต เถโร เอวมาห ฯ หาตเวติ หริตุ ฯ   
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        ผาณิตสฺส  ปฏุนฺติ  มหนฺต  นิจฺฉาริก  คุฬปณฺฑ ฯ  โส  กิร  ก ึ 
สมณสฺส  โคตมสฺส  อผาสุกนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  อุทรวาโตติ  สุตฺวา  เตนหิ  
มยเมตฺถ  เภสชฺช  ชานาม  อิโต โถเกน อุทเกน อิม ผาณิต อาโลเฬตฺวา  
นฺหานปริโยสาเน ปาตุ เทถ  อิติ อุณฺโหทเกน พหิ ปริเสโท  ภวิสฺสติ  อิมินา  
อนฺโตติ  เอว  สมณสฺส  โคตมสฺส  ผาสุก  ภวิสฺสตีติ วตฺวา เถรสฺส ปตฺเต  
ปกฺขิปตฺวา อทาสิ ฯ  อุปสงฺกมีติ  ตสฺมึ  กิร  อาพาเธ  ปฏิปฺปสฺสทเฺธ  เทวหิเตน  
ตถาคตสฺส เภสชฺช ทินฺน  เตเนว โรโค วูปสนฺโต  อโห ทาน ปรมทาน  
พฺราหฺมณสฺสาติ กถา  วิตฺถาริตา  ชาตา ฯ ต สุตฺวา กิตฺติกาโม พฺราหฺมโณ  
เอตฺตเกนป ตาว เม อย กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโตติ โสมนสฺสชาโต  
อตฺตนา กตภาว ชานาเปตุกาโม ตาวเทว  ทสพเล วิสฺสาส อาปชฺชิตฺวา  
อุปสงฺกมิ ฯ ทชฺชาติ  ทเทยฺย ฯ  กถ  ห ิ ยชมานสฺสาติ เกน การเณน ยชนฺตสฺส ฯ  
อิชฺฌตีติ  สมชิฺฌติ  มหปฺผโล  โหติ ฯ  โยเวทีติ โย อเวทิ อ ฺาสิ  วิทิต  
ปากฏมกาสิ  โยเวตีติป  ปาโ  โย  อเวติ  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ ปสสฺตีติ 
ทิพฺพจกฺขุนา  ปสฺสติ ฯ  ชาติกฺขยนฺติ  อรหตฺต ฯ  อภิ ฺา โวสิโตติ ชานิตฺวา  
โวสิโต  โวสาน  กตกิจฺจต  ปตฺโต ฯ เอว หิ ยชมานสฺสาติ อิมินา ขีณาสเว  
ยชนากาเรน ยชนฺตสฺส ฯ  
                                        ตติย ฯ    
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        จตุตฺเถ ลูโข ลูขปาปุรโณติ  ชิณฺโณ ชิณฺณปาปุรโณ ฯ  อุปสงฺกมีติ  
กสฺมา  อุปสงฺกมิ  ตสฺส  กิร  ฆเร  อฏสตหสฺสสธน  อโหส ิฯ  โส จตุนฺน  
ปุตฺตาน อาวาห กตฺวา จตฺตาริ สตหสฺสานิ อทาสิ ฯ อถสฺส พฺราหฺมณิยา กาลกตาย  
ปุตฺตา สมฺมนฺตยึสุ  สเจ อ ฺ พฺราหฺมณึ อาเนสฺสติ  ตสฺสา กุจฺฉิย นิพฺพตฺตาน  
วเสน กุล ภิชฺชิสฺสติ ฯ หนฺท น มย สงฺคณฺหามาติ ฯ เต จตฺตาโรป ปณีเตหิ  
ฆาสจฺฉาทนาทีหิ  อุปฏหนฺตา  หตฺถปาทสมฺพาหนาทีนิ  กโรนฺตา  สงฺคณฺหิตฺวา  
เอกทิวส  ทิวา  นิทฺทายิตฺวา  วุฏ ิตสฺส  หตฺถปาเท สมฺพาหมานา ปาฏิเยกฺก  
ฆราวาเส อาทีนว วตฺวา  มย ตุเมฺห อิมินา นีหาเรน ยาวชีว อุปฏหิสฺสาม 
เสสธนมฺป  โน  เทถาติ  ยาจึสุ ฯ  พฺราหฺมโณ  ปุน  เอเกกสฺส  สตสหสฺส 
สตสหสฺส  ทตฺวา  อตฺตโน  นิวตฺถปารปุนมตฺต  เปตฺวา  สพฺพ อุปโภคปริโภค  
จตฺตาโร โกฏาเส กตฺวา นิยฺยาเทสิ ฯ ต เชฏปุตฺโต กติปาห อุปฏหิ ฯ 
        อถ  น  เอกทิวส  นฺหาตฺวา  อาคจฺฉนฺต ทฺวารโกฏเก ตฺวา สุณฺหา  
เอวมาห  กินฺตยา เชฏปุตฺตสฺส สต วา สหสฺส วา อติเรก ทินฺนมตฺถิ  นนุ  
สพฺเพส  เทฺว  เทฺว สตสหสฺสานิ ทินฺนานิ  กึ เสสปุตฺตาน ฆรสฺส มคฺค น  
ชานาสีติ ฯ โส  วินสฺส  วสลีติ ฯ กชฺุฌตฺิวา อ ฺสฺส ฆร อคมาสิ  ตโตป  
กติปาหจฺจเยน  อิมินาว อุปาเยน ปลาปโต อ ฺสฺสาติ เอว   
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เอกฆเรป ปเวสน  อลภมาโน  ปณฺฑรงฺคปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ภิกฺขาย   
จรนฺโต  กาลาน  อจฺจเยน ชราชิณฺโณ  ทุพฺโภชนทุกขฺเสยฺยาหิ มิลาตสรีโร  
ภิกฺขาจารโต  อาคมฺม ปกาย  นิปนฺโน นิทฺท โอกฺกมิตฺวา วุฏาย  
นิสินฺโน อตฺตาน โอโลเกตฺวา ปุตฺเตสุ ปติฏ  อปสฺสนฺโต  จินฺเตสิ   
สมโณ  กริ  โคตโม อพฺภากุฏิโก อุตฺตานมุโข สุขสมฺภาโส   
ปฏิสนฺถารกุสโล  สกฺกา  สมณ  โคตม อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิสนฺถาร ลภิตุนฺติ   
นิวาสนปารุปน   สณฺเปตฺวา  ภิกฺขาภาชนมาทาย  เยน  ภควา 
เตนุปสงฺกมิ ฯ   
        ทาเรหิ สปุจฺฉ ฆรา นิกฺขาเมนฺตีติ สพฺพ มม สนฺตก คเหตฺวา มยฺห  
นิทฺธนภาว ตฺวา อตฺตโน ภริยาหิ สทฺธึ มนฺตยิตฺวา ม ฆรา นิกกฺฑฺฒนฺติ ฯ  
นนฺทิสฺสนฺติ นนฺทิชาโต ตุฏโ ปโมทโิต อโหสึ ฯ  ภวมิจฺฉิสนฺติ วุฑฺฒึ  
ปตฺถยึ ฯ  สาว  วาเรนติฺ  สูกรนฺติ  ยถา สุนขา วคฺควคฺคา หุตฺวา ภุสฺสนฺตา   
สูกร วาเทนฺติ  ปุนปฺปุน  มหารว  วาเทนฺติ  เอว ทาเรหิ สทฺธึ  ม  พหุ  
วตฺวา วิรวนฺต ปลาเปนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อสนฺตาติ อสปฺปุริสา ฯ ชมฺมาติ  
ลามกา ฯ ภาสเรติ ภาสนฺติ ฯ ปุตฺตรูเปนาติ  ปุตฺตเวเสน ฯ วโยคตนฺติ  
ตโย วเย คต อติกฺกนฺต ปจฺฉิมวเย  ิต ม ฯ ชหนฺตีติ ปริจฺจชนฺติ ฯ   
นิพฺโภโคติ  นิปฺปริโภโค ฯ ขาทนา อปนียตีติ อสฺโส หิ ยาวเทว ตรุโณ 
โหติ  ชวสมฺปนฺโน    
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ตาวสฺส  นานารส  ขาทน  ททนฺติ  ชณฺิณ นิพฺโภค ตโต อปเนนฺติ   
อนฺติมวเย ต วตฺต  น  ลภติ  คาวีหิ สทฺธึ อฏวิย สุกฺขติณานิ  
ขาทนฺโต จรติ ฯ ยถา โส อสฺโส  เอว ชิณฺณกาเล วิลุตฺตสพฺพธนตฺตา  
นิพฺโภโค  มาทิโสป พาลาน ปตา เถโร ปราคาเรสุ ภิกฺขติ ฯ   
ย ฺเจติ  นิปาโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เย  มม  ปุตฺตา  อนสฺสวา 
อปฺปติสฺสา  อวสวตฺติโน  เตหิ  ทณฺโฑว กิร เสยโฺย สุนฺทรตโรติ ฯ  
อิทานิสฺส เสยฺยภาว ทสฺเสตุ จณฺฑมฺป โคณนฺติอาทิ วุตฺต ฯ   
ปุเร  โหตีติ  อคฺคโต  โหติ  ต  ปรุโต  กตฺวา คนฺตุ สุข โหตีติ  
อตฺโถ ฯ คาธเมธตีติ อุทก โอตรณกาเล คมฺภีเร อุทเก ปติฏ ลภติ ฯ  
ปริยาปุณิตฺวาติ อุคฺคณฺหิตฺวา วาจุคฺคตา กตฺวา ฯ สนฺนิสินฺเนสูติ ตถารูเป  
พฺราหฺมณาน สมาคมทิวเส สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตสุ ปุตฺเตสุ ต สภ โอคาเหตฺวา  
พฺราหฺมณาน  มชฺเฌ  มหารเห อาสเน นิสินฺเนสุ ฯ อภาสีติ  อย เม กาโลติ 
สภามชฺฌ  ปวิสิตฺวา หตฺถ อุกฺขิปตฺวา  โภ อห ตุมฺหาก คาถา ภาสิตุกาโม 
ภาสิเต สุณิสฺสถาติ  ภาส ภาส  พฺราหฺมณ สุโณมาติ วุตฺโต  ิตโกว อภาสิ ฯ  
เตน  จ  สมเยน  มนุสฺสาน  วตฺต  โหติ  โย มาตาปตูน สนฺตก ขาทนฺโต 
มาตาปตโร  น  โปเสติ  โส มาเรตพฺโพติ ฯ ตสฺมา เต พฺราหฺมณปุตฺตา ปตุ 
ปาเทสุ นิปติตฺวา  ชีวิต โน ตาต เทหีติ ยาจึสุ ฯ โส ปตุหทยาน   
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ปุตฺตาน มุทุตฺตา  มา เม โภ พาลเก วินาสยิตฺถ  โปสิสฺสนฺติ  
มนฺติ อาห ฯ 
        อถสฺส  ปุตฺเต  มนุสฺสา  อาหสุ  สเจ  โภ อชชฺ ปฏาย ปตร น 
สมฺมา ปฏิชคฺคิสฺสถ  ฆาเตสฺสาม โวติ ฯ เต ภีตา ฆร เนตฺวา ปฏิชคฺคึสุ ฯ ต  
ทสฺเสตุ  อถโข  น พฺราหฺมณมหาสาลนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ เนตฺวาติ ปเ   
นิสีทาเปตฺวา สย อุกฺขิปตฺวา นยึสุ ฯ นหฺาเปตฺวาติ สรีร เตเลน อพฺภ ฺชิตฺวา  
อุพฺพฏเฏตฺวา  คนฺธจุณฺณาทีหิ นฺหาเปสุ ฯ พฺราหฺมณิโยป ปกโฺกสาเปตฺวา  อชฺช  
ปฏาย อมฺหาก ปตร สมมฺา ปฏิชคฺคถ  สเจ ปมาท อาปชฺชิสฺสถ  ฆรโต โว 
นิกฺกฑฺฒิสฺสามาติ วตฺวา ปณีตโภชน โภเชสุ ฯ  พฺราหฺมโณ  สโุภชน ฺจ  
สุขเสยฺย ฺจ อาคมฺม กติปาหเยว ส ฺชาตพโล  ปณิตินฺทฺริโย อตฺตภาว  
โอโลเกตฺวา  อย เม สมฺปตฺติ สมณ โคตม นิสฺสาย  
ลทฺธาติ  ปณฺณาการ  อาทาย  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ ฯ ต ทสฺเสตุ อถโข 
โสติอาทิ  วุตฺต ฯ ตตฺถ เอตทโวจาติ ทุสฺสยุค ปาทมูเล เปตฺวา เอต อโวจ ฯ  
สรณคมนาวสาเนวาป  ภควนฺต เอวมาห  โภ โคตม มยฺห ปุตฺเตหิ จตฺตาริ  
ธุวภตฺตานิ  ทินฺนานิ  ตโต  อห  เทฺว  ตุมฺหาก  ทมฺมิ  เทฺว สย  
ปริภุ ฺชิสฺสามีติ ฯ กลยฺาณ พฺราหฺมณ  ปาฏิเยกฺก ปน มา นิยฺยาเทหิ  อมฺหาก  
รุจฺจนฏานเมว คมิสฺสามาติ ฯ  เอว โภติ โข พฺราหฺมโณ ภควนฺต   
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วนฺทิตฺวา ฆร คนฺตฺวา ปุตฺเต อามนฺเตสิ  ตาตา สมโณ โคตโม มยฺห สหาโย   
ตสฺส เม เทฺว ธุวภตฺตานิ ทินฺนานิ  ตุเมฺห ตสฺมึ สมฺปตฺเต มา ปมชฺชถาติ ฯ  
สาธุ ตาตาติ ฯ ปุนทิวเส  ภควา  ปุพฺพณฺหสมเย  ปตฺตจีวรมาทาย   
เชฏปุตฺตสฺส  นิเวสนทฺวาร คโต ฯ โส สตฺถาร ทิสฺวาว หตฺถโต  
ปตฺต คเหตฺวา ฆร ปเวเสตฺวา มหารเห ปลลฺงฺเก  นสิีทาเปตฺวา   
ปณีตโภชนมทาสิ ฯ  สตฺถา ปุนทิวเส อิตรสฺส  ปุนทิวเส อิตรสฺสาติ  
ปฏิปาฏิยา สพฺเพส ฆรานิ อคมาสิ ฯ สพฺเพ ตเถว สกฺการ อกสุ ฯ 
        อเถกทวิส  เชฏปุตฺตสฺส  ฆเร  มงฺคล ปจฺจุปฏ ิต ฯ โส ปตร อาห  
 ตาต  กสฺส มงฺคล เทมาติ ฯ อเมฺห ก  อ ฺ น ชานาม  นนุ สมโณ  
โคตโม  มยหฺ  สหาโยติ ฯ  เตนหิ  ตุเมฺห ป ฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทธึ สฺวาตนาย  
สมณ  โคตม  นิมนฺเตถาติ ฯ  พราหฺมโณ  ตถา  อกาสิ ฯ  ภควา อธิวาเสตฺวา  
ปุนทิวเส ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตสฺส เคหทชวาร อคมาสิ ฯ โส หรตูิปลิตฺต  
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต  เคห สตฺถาร ปเวเสตฺวา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ  
ป ฺตฺตาสเนสุ นิสีทาเปตฺวา อปฺโปทกปายาส ฺเจว ขชฺชกวิกติ ฺจ  
อทาสิ ฯ อถ  อนฺตราภตฺตสฺมึเยว พฺราหฺมณสฺส  จตฺตาโรป  
ปุตฺตา สตฺถุ สนฺติเก นิสีทิตฺวา อาหสุ  โภ โคตม มย  อมฺหาก  ปตร   
ปฏิชคฺคาม นปฺปมชฺชาม    
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ปสฺสถสฺส อตฺตภาวนฺติ ฯ สตฺถา กลยฺาณ  โว กต  มาตาปตุโปสน   
นาม โปราณกปณฺฑิตาน อาจิณฺณเมวาติ วตฺวา นาคราชชาตก  นาม  
กเถตฺวา จตฺตาริ สจฺจานิ ทีเปตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  
พฺราหฺมโณ  สทฺธึ  จตูหิ  จ  ปุตฺเตหิ  จตูหิ จ สุณฺหาหิ เทสนานุสาเรน  
าณ เปเสตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏ ิโต ฯ ตโต ปฏาย สตฺถา  
น สพฺพกาล เตส เคห อคมาสีติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม ฯ มานตฺถทฺโธติ  วาตภริตภสฺตา  วิย  มาเนน ถทฺโธ ฯ 
อาจริยนฺติ สิปฺปุคฺคหณกาเล อาจริโย อนภิวาเทนฺตสฺส สิปฺป น เทติ  อ ฺสฺมึ  
ปน  กาเล  ต  อนภิวาเทติ  อตฺถิภาวปสฺส น ชานาติ ฯ นาย สมโณติ เอว 
กิรสฺส  อโหสิ  ยสฺมา อย สมโณ มาทิเส ชาติสมฺปนฺเน พฺราหฺมเณ  
สมฺปตฺเต  ปฏิสนฺถารมตฺตป น กโรติ  ตสฺมา น กิ ฺจิ ชานาตีติ ฯ 
อพฺภูตจิตฺตชาตาติ  อภูตปุพฺพาย  ภูตาย   ตุฏ ิยา สมนฺนาคตา ฯ เกสุ  
จสฺสาติ เกสุ ภเวยฺย ฯ กฺยสฺสาติ เก อสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ  อปจิตา อสฺสูติ อปจิตึ  
ทสฺเสตุ  ยุตฺตา  ภเวยฺยุ ฯ  อรหนฺเตติ อิมาย คาถาย เทสนากุสลตฺตา อตฺตาน  
อนฺโต กตฺวา ปูชเนยฺย ทสฺเสติ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ    
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ฉฏเ  สพฺพ  เสตนฺติ วุตฺเต  สพฺพ กณฺหนฺติอาทินา นเยน ปจฺจนีก   
กโรนฺตสฺเสวสฺส  สาต  สขุ  โหตีติ ปจฺจนีกสาโต ฯ โย จ วิเนยฺย  
สารมฺภนฺติ โย กรณุตฺตริยลกฺขณ สารมฺภ วิเนตฺวา สุณาตีติ อตฺโถ ฯ  
                                                ฉฏ ฯ  
        สตฺตเม ฯ นวกมฺมิกภารทฺวาโชติ โส กิร อร ฺเ รุกฺข ฉินฺทาเปตฺวา  
ตตฺเถว ปาสาทกูฏาคาราทีนิ โยเชตฺวา นคร อาหริตฺวา วิกฺกิณาติ  อิติ นวกมฺม  
นิสฺสาย  ชีวตีติ  นวกมฺมิโก  โคตฺเตน  ภารทฺวาโชติ  นวกมฺมิกภารทฺวาโช ฯ  
ทิสฺวานสฺส เอตทโหสีติ ฉพฺพณฺณรสฺมิโย วิสฺสชฺเชตฺวา นิสินฺน ภควนฺต ทิสฺวาน  
อสฺส เอต อโหสิ ฯ วนสฺมนิฺติ อิมสฺมึ วรสณฺเฑ ฯ อุจฺฉินฺนมูล เม วนนฺติ มยฺห  
กิเลสวน  อุจฺฉินฺนมูล ฯ  นิพฺพนโถติ  นิกฺกิเลสวโน ฯ  เอโก  รเมติ  เอกโกว  
อภิรมามิ ฯ อรตึ วิปฺปหายาติ ปนฺตเสนาสเนสุเยว  เสวนาย (๑) ภาวนาย  จ  
อุกฺกณฺ ิต  ชหิตฺวา ฯ  
                                                สตฺตม ฯ   
        อฏเม ฯ อนฺเตวาสิกาติ เวยฺยาวจฺจ  กตฺวา สิปฺป อุคฺคณฺหิกา  
ธมฺมนฺเตวาสิกา ฯ นิสินฺนนฺติ ฉพฺพณฺณรสฺมิโย วิสสฺชฺเชตฺวา นิสินฺน ฯ  
คมฺภีรรูเปติ คมฺภีรสภาเว ฯ พหุเภรเวติ   
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ตตฺรฏกสวิ ฺาณกาวิ ฺาณกเภรเวหิ  พหุเภรเว ฯ  วิคาหิยาติ   
อนุปวิสิตฺวา ฯ  อนิ ฺชมาเนนาติอาทีนิ  กายวิเสสนานิ 
เอวรูเปน  กาเยนาติ  อตฺโถ ฯ  สุจารุรปู  วตาติ  อติสุนฺทร  วต   
ฌาน  ฌายสีติ วทติ ฯ  วนวสฺสิโต มุนีติ วน อวสฺสิโต พุทฺธมุนิ ฯ  
อิทนฺติ อิท ตุมฺหาก เอว วเน  นิสินฺนการณ  มยฺห อจฺเฉรรูป  
ปฏิภาติ ฯ ปติมโนติ ตุฏจิตฺโต ฯ วเน วเสติ วนมฺหิ วสิ ฯ   
ม ฺามหนฺติ  ม ฺามิ  อห ฯ  โลกาธิปติสหพฺยตนฺติ  โลกาธิปติสฺส  
มหาพฺรหฺมุโน  สหภาว ฯ  อากงฺขมาโนติ  อิจฺฉมาโน ฯ ติทิว อนุตฺตรนฺติ อิท  
พฺรหฺมโลกเมว  สนฺธายาห ฯ กสฺมา ภว วิชนมร ฺมสฺสิโตติ อห ตาว พฺรหฺมโลก  
อากงฺขมาโนติ ม ฺามิ ฯ ยทิ เอว น โหติ  อถ เม อาจิกฺข  กสฺมา ภวนฺติ 
ปุจฺฉติ ฯ พฺรหฺมปตฺติยาติ เสฏปฺปตฺติยา ฯ อิธ อิท ตโป กสฺมา กโรสีติ  
อปเรนป อากาเรน ปุจฺฉติ ฯ  กงฺขาติ  ตณฺหา ฯ  อภินนฺทนาติ   
อภินนฺทนวเสน  ตณฺหาป  วุตฺตา ฯอเนกธาตูสูติ อเนกสภาเวสุ  
อารมฺมเณสุ ฯ  ปถุูติ นานปฺปการา ตณฺหา เสสกิเลสา  วา ฯ  
สทา สิตาติ นิจฺจกาล วเส อวสฺสิตา ฯ อ ฺาณมูลปฺปภวาติ อวิชฺชามูลา  
หุตฺวา  ชาตา ฯ ปชปฺปตาติ ตณฺหา จ  อิทมฺป มยฺห  อิทมฺป มยฺหนฺติ  
ปชปฺปาปนวเสน  ปชปฺปตา  นามาติ  วุตฺตา ฯ  สพฺพา มยา  
พฺยนฺตีกตาติ สพฺพา  ตณฺหา  มยา  อคฺคมคฺเคน  วิคตนฺตา  นิรนฺตา  กตา ฯ    
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สมูลิกาติ  สทฺธึ  อาณมูเลน ฯ  อนูปโยติ  อนูปคมโน ฯ  สพฺเพสุ   
ธมฺเมสุ  วิสุทฺธทสฺสโนติ  อิมินา สพฺพ ฺ ุตาณ ทีเปติ ฯ  
สมฺโพธิมนุตฺตรนฺติ อรหตฺต สนฺธายาห ฯ สิวนฺติ เสฏ ฯ  
ฌายามีติ ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายามิ ฯ วิสารโทติ วิคตสารชฺโช ฯ  
                                        อฏม ฯ  
        นวเม เปจฺจาติ อิโต ปฏิคฺคนฺตฺวา ฯ  
                                        นวม ฯ  
        ทสเม อิธาติ อิมสฺมึเยว  ภิกฺขุภาเว ฯ วิสฺส ธมฺมนฺติ ทุคฺคนฺธ  
อกุสล  ธมฺม ฯ ปวาเหตฺวาติ อคฺคมคฺเคน ชหิตฺวา ฯ สงฺขายาติ าเณน ฯ  
ส เว  ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ โส เว ภินฺนกิเลสตฺตา ภิกฺขุ นาม วุจฺจติ ฯ  
                                        ทสม ฯ  
        เอกาทสเม ปจฺเจตีติ อิจฺฉติ ปตฺเถติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ อายาจมาโน 
อาห ฯ  เถรสฺส  กิเรส  คิหสิหาโย  ตสฺมา เถโร  อย วราโก ม สหาย 
ลภิตฺวาป  มิจฺฉาทิฏ ึ  คเหตฺวา  มา อปายปูรโก อโหสีติ อายาจติ ฯ อปเจส  
มหาปริวาโร  ตสฺมึ  ปสนเฺน  ป ฺจ  กุลสตานิ  สาสน  อนุวตฺติสฺสนฺตีติ  
ม ฺมาโนป  อายาจติ ฯ  อตฺถวสนฺติ  อตฺถานิสส  อตฺถการณ ฯ  ปาปนฺติ  
ปาณาติปาตาทิอกุสล ฯ ปวาเหมีติ คลปฺปมาณ อุทก โอตริตฺวา ปวาเหมิ  
ปลาเปมิ ฯ ธมฺโมติ คาถา วุตฺตตฺถาว ฯ  
                                        เอกาทสม ฯ    
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        ทฺวาทสเม  โขมทุสฺสนฺนามาติ  โขมทุสฺสาน  อุสฺสนฺนตฺตา  เอว  
ลทฺธนาม ฯ สภายนฺติ สาลาย ฯ ผุสายตีติ ผุสิตานิ มุ ฺจติ วสฺสติ ฯ สตฺถา กริ  
ต สภ อุปสงฺกมิตุกาโม  มยิ เอวเมว อุปสงฺกมนฺเต อผาสุกธาตุก โหติ  เอก  
การณ ปฏิจฺจ อุปสงฺกมิสฺสามีติ อธิฏานวเสน วุฏ ึ อุปฺปาเทสิ ฯ สภาธมฺมนฺติ  
สุขนิสินฺเน  กิร  อส ฺจาเลตฺวา เอกปสฺเสน ปวิสน เตส สภาธมฺโม นาม  น 
มหาชน  จาเลตฺวา  อุชุกเมว ปวิสน ฯ ภควา จ อุชุกเมว คจฺฉติ ฯ เตน เต 
กุปตา  ภควนฺต  หีเฬนฺตา  เก  จ  มุณฺฑกา  สมณกา  เก จ สภาธมฺม  
ชานิสฺสนฺตีติ  อาหสุ ฯ สนฺโตติ ปณฺฑิตา สปฺปุริสา ฯ ปหายาติ เอเต ราคาทโย  
ชหิตฺวา ราคาทิวินยาย ธมฺม ภณนฺติ  ตสฺมา เต สนฺโต นามาติ ฯ  
                        ทฺวาทสม ฯ อุปาสกวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        อิติ พฺราหฺมณสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                        ______________    
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                                วงฺคีสสยุตฺตวณฺณนา 
        วงฺคีสสยุตฺตสฺส ปเม อคฺคาฬเว เจติเยติ อาฬวิย อคฺคเจติเย ฯ  
อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ อคฺคาฬวโคตมกาทีนิ ยกฺขนาคาทีน ภวนานิ อเนกานิ  
เจติยานิ  อเหสุ ฯ  อุปฺปนฺเน พุทฺเธ ตานิ อปเนตฺวา มนุสฺสา วิหาเร กรึส ุฯ  
เตส  ตาเนว  นามานิ  ชาตานิ ฯ  นิโคฺรธกปฺเปนาติ นิโคฺรธรุกฺขมูเลสุ วาสินา  
กปฺปตฺเถเรน ฯ  โอหิยฺยโกติ  โอหีนโก ฯ  วิหารปาโลติ โส กิร ตทา อวสฺสิโก 
โหติ  ปตฺตจีวรคฺคหเณ  อโกวิโท ฯ  อถ  น  เถรา  ภิกฺขู  อาวุโส อิมานิ 
ฉตฺตุปาหนกตฺตรยฏ ิอาทีนิ โอโลเกนฺโต นิสีทาติ วิหารรกฺขิก  กตฺวา ปณฺฑาย  
ปวิสึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  วิหารปาโลติ ฯ สมลงฺกริตฺวาติ อตฺตโน วิภวานุรูเปน  
อลงฺกาเรน อลงฺกริตฺวา ฯ จิตฺต อนุทฺธเสตีติ กุสลจิตฺต ธเสติ (๑) วินาเสติ ฯ ต  
กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  เอตสฺมึ  ราเค อุปฺปนฺเน ต การณ กุโต ลพฺภา ฯ ย เม  
ปเรติ (๒) เยน เม การเณน อ ฺโ ปุคฺคโล วา ธมฺโม วา อนภิรตึ วิโนเทตฺวา  
อิทาเนว อภิรตึ อุปฺปาเทยฺย  อาจริยุปชฺฌายาป ม วิหาเร โอหาย คตา ฯ  
        อคารสฺมาติ อคารโต นิกฺขนฺต ฯ อนคาริยนฺติ ปพฺพชฺช อุปคตนฺติ อตฺโถ ฯ  
กณฺหโตติ  กณฺหปกฺขโต มารปกฺขโต อาธาวนฺติ ฯ อุคฺคปุตฺตาติ อุคฺคตาน ปุตฺตา  
มเหสกฺขราชงฺคภูตา(๓) ฯทฬฺหธมฺมิโนติ  ทฬฺหธนุโน  อุตฺตมปฺปมาณ อาจริยธนุ   
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ธารยมานา ฯ  สหสฺส  อปลายินนฺติ  เย เต สมนฺตา สเรหิ ปริกิเรยยฺุ  เตส 
อปลายีน  สงฺข ทสฺเสนฺโต  สหสฺสนฺติ อาห ฯ เอตฺตกา  ภิยฺโยติ เอตสฺมา  
สหสฺสา อติเรกตรา ฯ เนว ม พฺยาธยิสฺสนฺตีติ ม จาเลตุ น สกขิฺสสฺนฺติ ฯ ธมฺเม  
สมฺหิ ปติฏ ิตนฺติ อนภิรตึ วิโนเทตฺวา อภิรติอุปฺปาทนสมตฺเถ สเก สาสนธมฺเม  
ปติฏ ิต ฯ อิท วุตฺต โหติ  อิสฺสาสสหสฺเส ตาว สมนฺตา สเรหิ ปฏิกิรนฺเต   
สิกฺขิโต  ปุรโิส  ทณฺฑก  คเหตฺวา  สพฺเพ  สเร สรีเร อปตมาเน อนฺตราว 
หริตฺวา  ปาทมูเล ปาเตติ ฯ ตตฺถ เอโกป อิสฺสาโส เทฺว สเร เอกโต น ขิปติ  
อิมา  ปน อิตฺถิโย รูปารมฺมณาทิวเสน ป ฺจ ป ฺจ สเร เอกโต ขิปนฺติ ฯ เอว  
ขิปนฺติโย เอตา สเจป อติเรกสหสฺสา โหนฺติ  เนว ม จาเลตุ สกฺขิสฺสนฺตีติ ฯ 
สกขีฺ หิ เม สตุ เอตนฺติ มยา หิ สมฺมุขา เอต สุต ฯ นพฺิพานคมน มคฺคนฺติ  
วิปสฺสน สนฺธายาห ฯ โส หิ นิพฺพานสฺส ปุพฺพภาคมคฺโค ฯ ลิงฺควิปลฺลาเสน  
ปน  มคฺคนฺติ  อาห ฯ  ตตฺถ  เมติ ตสฺมึ เม อตฺตโน ตรุณวิปสฺสนาสงฺขาเต 
นิพฺพานคมนมคฺเค  มโน นิรโต ฯ ปาปมาติ กิเลส อาลปติ ฯ มจฺจูติป ตเมว  
อาลปติ ฯ  น  เม  มคฺคมฺป  ทกฺขสีติ  ยถา  เม ภวโยนิอาทีสุ คตมคฺคป น  
ปสฺสสิ  ตถา กริสฺสามีติ ฯ  
                                                ปม ฯ    
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        ทุติเย  นิกฺขมตีติ  วิหารา  นิกฺขมติ ฯ  อปรชฺช ุ วา กาเลติ  
ทุติยทิวเส วา ภิกฺขาจารกาเล วา ฯ วิหารครุโก กิเรส เถโร ฯ อรติ ฺจ รติ ฺจาติ  
สาสเน  อรตึ  กามคุเณสุ จ รตึ ฯ สพฺพโส เคหสิต ฺจ วิตกฺกนฺติ ป ฺจกามคุเณ  
เคหนิสฺสิต ปาปวิตกฺก จ สพฺพากาเรน ปหาย ฯ วนถนฺติ กิเลสมหาวน ฯ กุหิ ฺจีติ  
กิสฺมิ ฺจิ อารมฺมเณ ฯ นิพฺพนโถติ นิกกฺิเลสวโน ฯ อนโตติ  ตณฺหารติรหิโต ฯ  
ปวิ ฺจ  เวหาสนฺติ  ปวิฏก ฺจ   อิตฺถีปุริสวตฺถาลงฺการาทิวณฺณ 
เวหาสฏก ฺจ จนฺทิมสุริโยภาสาทิ ฯ รูปคตนฺติ รูปเมว ฯ ชคโตคธนฺติ  ชคติยา  
โอคธ  อนฺโตปวิย นาคภวน คตนฺติ อตฺโถ ฯ ปรชิียตีติ ปริชรีติ ฯ สพฺพมนิจฺจนฺติ  
สพฺพนฺต อนิจฺจ ฯ อย เถรสฺส มหาวิปสฺสนาติ วทนฺติ ฯ เอว สเมจฺจาติ  
เอว  สมาคนฺตฺวา ฯ จรนฺติ มุตตฺตาติ วิ ฺาตตฺตภาวา วิหรนฺติ ฯ  
อุปธีสูติ  ขนฺธกิเลสาภิสงฺขาเรสุ ฯ คธิตาติ คิทฺธา ฯ ทิฏสุเตติ จกฺขุนา  
ทิฏเ  รูเป  โสเตน สุเต สทฺเท ฯ ปฏิเฆ จ มุเต จาติ เอตฺถ ปฏิฆปเทน  
คนฺธรสา  คหิตา  มุตปเทน  โผฏพฺพารมฺมณ ฯ  โย  เอตฺถ น ลมิฺปตีติ  
โย  เอเตสุ ป ฺจกามคุเณสุ ตณฺหาทิฏ ิเลเปหิ  น  ลิมฺปติ  ฯ 
อถ  สฏ ิสิตา  สวิตกฺกา  ปุถู  ชนตาย อธมฺมา นิวิฏาติ อถ 
ฉอารมฺมณนิสฺสิตา  ปุถู  อธมฺมวิตกฺกา  ชนตาย  นวิิฏาติ  อตฺโถ ฯ  น  จ  
วคฺคคตสฺส  กุหิ ฺจีติ  เตส  วเสน น กตฺถจิ กิเลสวคฺคโต ภเวยฺย ฯ โน ปน   
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ทุฏ ุลฺลภาณีติ ทุฏ ุลฺล วาจ ภาณีป  น สิยา ฯ ส ภิกขฺูติ  
โส เอว จิตฺโต (๑) ภิกฺขุ นาม โหติ ฯ  ทพฺโพติ ทพฺพชาติโก  
ปณฺฑิโต ฯ จิรรตฺตสมาหิโตติ ทีฆรตฺต สมาหิตจิตฺโต ฯ  
นิปโกติ  เนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  ปริณตป ฺโ ฯ  อปหาลูติ  นิตฺตโณฺห ฯ 
สนฺต  ปทนฺติ นิพฺพาน ฯ อชฺฌคมา มุนีติ อธิคโต มุนิ ฯ ปฏิจฺจ ปรินิพฺพุโต  
กงฺขติ กาลนฺติ นิพฺพาน ปฏิจฺจ กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพุโต  
ปรินิพฺพานกาล  อาคเมติ ฯ  
                                        ทุติย ฯ   
        ตติเย ฯ อติม ฺตีติ  กึ อิเม มหลลฺกา  น อิเมส  ปาลิ  น 
อฏกถา  น  ปทพฺย ฺชนมธุรตา  อมฺหาก  ปน  ปาฬิป อฏกถาป นยสเตน  
นยสหสฺเสน  อุปฏาตีติ  อติกฺกมิตฺวา  ม ฺติ ฯ  โคตมาติ โคตมพุทฺธสาวกตฺตา  
อตฺตาน  อาลปติ ฯ  มานปถนฺติ  มานารมฺมณ ฺเจว  มานสหภุโน  จ  ธมฺเม ฯ  
วิปฺปฏิสารีหุวาติ  วิปฺปฏิสารี  อหุวา  อโหสีติ อตฺโถ ฯ มคฺคชิโนติ มคฺเคน  
ชิตกิเลโส ฯ  กิตฺติ ฺจ  สุข ฺจาติ  วณฺณภณน ฺจ  กายิกเจตสิกสุข ฺจ ฯ  อขีโลธ  
ปธานวาติ  อขิโล  อิธ  ปธานวา วิริยสมฺปนฺโน ฯ วิสุทฺโธติ วิสุทฺโธ ภเวยฺย ฯ  
อเสสนฺติ  นิสฺเสส  นววิธ ฯ  วิชฺชายนฺตกโรติ วิชชฺาย กิเลสาน อนฺตกโรติ ฯ  
สมิตาวีติ ราคาทีน สมิตตาย สมิตาวี ฯ  
                                                ตติย ฯ   
# ๑  ม. เอววิโธ  ฯ  
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        จตุตฺเถ  ฯ ราโคติ อายสฺมา อานนฺโท มหาปุ ฺโ สมฺภาวิโต  ต  
ราชราชมหามตฺตาทโย  นิมนฺเตตฺวา  อนฺโตนิเวสเน  นิสีทาเปนฺติ ฯ  
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตาป อิตฺถิโย เถร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ตาลปณฺเณน  
วีชนฺติ  อุปนสีิทิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  ธมฺม สุณนฺติ ฯ ตตฺถ อายสฺมโต วงฺคีสสฺส  
นวปพฺพชิตสฺส อารมฺมณ ปริคฺคหิตุ อสกฺโกนฺตสฺส อิตฺถีรูปารมฺมเณ ราโค จิตฺต  
อนุทฺธเสสิ ฯ โส สทฺธาย ปพฺพชิตตฺตา อุชุชาติโก กลุปุตฺโต  อย เม ราโค  
วฑฺฒิตฺวา ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก อตฺถ นาเสยฺยาติ จินฺเตตฺวา อนนฺตร  
นิสินฺโนว เถรสฺส อตฺตาน อาวิกโรนฺโต กามราเคนาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  นิพฺพาปนนฺติ  ราคนิพฺพานการณ ฯ  วิปริเยสาติ  วิปลฺลาเสน ฯ สุภ  
ราคูปส ฺหิตนฺติ ราคฏานิย อิฏารมฺมณ ฯ  ปรโต ปสฺสาติ อนิจฺจโต ปสฺส ฯ  
มา  จ  อตฺตโตติ  อตฺตโต  มา  ปสฺส ฯ  กายคตา ตฺยตฺถูติ กายคตา เต อตฺถุ ฯ  
อนิมิตฺต ฺจ ภาเวหีติ นิจฺจาทีนป นิมิตฺตาน อุคฺฆาฏิตตฺตา วิปสฺสนา อนิมิตฺตา  
นาม  ต  ภาเวหีติ  วทติ ฯ  มานาภิสมยาติ  มานสฺส  ทสฺสนาภิสมยา  เจว  
ปหานาภิสมยา จ ฯ อุปสนฺโตติ ราคาทิสนฺตตาย อุปสนฺโต ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ   
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        ป ฺจเม องฺเคหีติ การเณหิ อวยเวหิ วา ฯ มุสาวาทาเวรมณีอาทีนิ  
หิ จตฺตาริ สุภาสิตวาจาย การณานิ  สจฺจวจนาทโย จตฺตาโร อวยวา ฯ การณตฺเถ  
จ องฺคสทฺเท  จตูหีติ นิสฺสกฺกวจน โหติ  อวยวตฺเถ กรณวจน ฯ สมนฺนาคตาติ  
สมนุอาคตา ปวตฺตา ยุตฺตา จ ฯ วาจาติ สมุลฺลปนวาจา  ยา สา  วาจา คิรา 
พฺยปฺปโถติ  จ  เนลา กณฺณสุขาติ  จ อาคตา ฯ  ยา ปน วาจาย เจ  
กต กมฺมนฺติ เอว วิ ฺตฺติวาจา จ    ยา จตูหิ วจีทุจฺจริเตหิ อารติ ฯเปฯ  
อย วุจฺจติ สมฺมาวาจาติ  เอว วิรติ จ  ผรสุา ภิกฺขเว วาจา อาเสวิตา  
ภาวิตา พหุลีกตา นิรยสวตฺตนิกา โหตีติ  เอว เจตนา จ วาจาติ อาคตา  น 
สา อิธ อธิปฺเปตา ฯ กสฺมา  อภาสิตพฺพโต ฯ สุภาสิตาติ สุฏ ุ ภาสิตา ฯ เตนสฺสา  
อตฺถาวหตฺต ทีเปติ ฯ โน ทุพฺภาสิตาติ น ทุฏ ุ ภาสิตา ฯ เตนสฺสา อนตฺถาวหตฺต   
ทีเปติ ฯ  อนวชฺชาติ  ราคาทิวชฺชรหิตา ฯ  อิมินาสฺสา  การณสุทฺธึ  จตุโทสาภาว  
จ ทีเปติ ฯ อนนุวชฺชาติ อนนุวาทวิมุตฺตา ฯ  อิมินาสฺสา สพฺพาการสมฺปตฺตึ ทีเปติ ฯ  
วิ ฺ ูนนฺติ ปณฺฑิตาน ฯ เตน นินฺทาปสสาสุ พาลา อปฺปมาณาติ ทีเปติ ฯ  
สุภาสิตเยว ภาสตีติ ปุคฺคลาธิฏานาย เทสนาย จตูสุ วาจงฺเคสุ หิ   
อ ฺตรงฺคนิทฺเทสวจนเมต ฯ  (๑)   
# ๑  ม. อ ฺตรนิทฺโทสวจนเมต ฯ  ยุ. อ ฺตรงฺคนิทสฺสนวจน เอต  ฯ  
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โน  ทุพฺภาสตินฺติ  ตสฺเสว  วาจงฺคสฺส ปฏิปกฺขภาสนนิวารณ ฯ  โน   
ทุพฺภาสิตนฺติ  อิมินา  มิจฺฉาวาจปฺปหาน  ทีเปติ ฯ สุภาสิตนฺติ อิมินา  
ปหีนมิจฺฉาวาเจน ภาสิตพฺพวจนลกฺขณ ฯ องฺคปริทีปนตฺถ ปน   
อภาสิตพฺพ ปุพฺเพ อวตฺวา ภาสิตพฺพเมวาห ฯ เอส นโย ธมฺมเยวาติอาทีสุป ฯ เอตฺถ  
จ ปเมน ปสุณโทสรหิต สมคฺคกรณวจน วุตฺต  ทุติเยน สมฺผปฺปลาปโทสรหิต ธมฺมโต  
อนเปต เมตฺตาวจน   อิตเรหิ ทฺวีหิ ผรสุาลิกรหิตานิ ปยสจฺจวจนานิ ฯ อิเมหิ  
โขติอาทินา  ตานิ  องฺคานิ  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  ต วาจ นิคเมติ ฯ ย ฺจ  
อ ฺเ ปฏิ ฺาทีหิ อวยเวหิ  นามาทีหิ ปเทหิ  ลิงฺควจนวิภตฺติกาลการกสมปฺตฺตีหิ  
จ  สมนฺนาคต  มุสาวาทาทิวาจป  สุภาสิตนฺติ  ม ฺนฺติ  ต  ปฏเิสเธติ ฯ  
อวยวาทิสมนฺนาคตาป หิ ตถารูป วาจา ทุพฺภาสิตาว โหติ อตฺตโน จ ปเรส จ 
อนตฺถาวหตฺตา ฯ อิเมหิ ปน จตูหงฺเคหิ สมนฺนาคตา สเจป มิลกฺข ภาสาปริยาปนฺนา  
ฆฏเจฏิกาคีติกปริยาปนฺนาป  โหติ  ตถารูป สุภาสิตาว  โลกยิโลกุตฺตรหิตสุขาวหตฺตา  
ตถา หิ มคฺคปสฺเส สสฺส รกฺขนฺติ ยา สหีลเจฏิกาย สีหลเกเนว ชาติ  
ชรามรณยุตฺต คีติก คายนฺติยา สทฺท สุตฺวา มคฺค คจฺฉนฺตา สฏ ิมตฺตา วิปสฺสกา  
ภิกฺขู อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ ตถาติสฺโส นาม อารทฺธวิปสฺสโก ภิกขฺุ ปทุมสรสมีเปน  
คจฺฉนฺโต ปทุมสเร ปทุมานิ ภ ฺชิตฺวา    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 371 

                เลมที่  10  วงฺคีสสยุตฺตวณฺณนา  หนา  371 
 
        ปาโตว ผุลฺลิตโกกนท        สุรยิาโลเกน มทฺทยิเต (๑) 
        เอว มนสฺุสตฺต คตา สตฺตา  ชราภิเวเคหิ  มทฺทิยนฺตีติ  
อิม คีติก คายนฺติยา เจฏิกาย สุตฺวา อรหตฺต ปตฺโต ฯ 
พุทฺธนฺตเร หิ อ ฺตโร ปุริโส สตฺตหิ ปุตฺเตหิ สทฺธึ อฏวิโต 
อาคมฺม อ ฺตราย อิตฺถิยา มุสเลน ตณฺฑุเล โกฏเฏนฺติยา 
                ชราย ปริมทฺทิต เอต  มิลาตจฺฉวิจมฺมนิสฺสิต  
                มรเณน ภิชฺชติ เอต        มจฺจุสฺส ฆาสมามิส คต  
                กมิีน อาลย เอต        นานากุณเปน ปูริต  
                อสุจิสฺส ภาชน เอต        กททฺลิกฺขนฺธสม อิทนฺติ 
อิม คีติก สุตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺโต สห ปุตฺเตหิ ปจฺเจกโพธึ ปตฺโต ฯ เอว อิเมหิ  
จตูหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สเจป มิลกฺขภาสาปริยาปนฺนา ฆฏเจฏิกาน 
คีติกปริยาปนฺนา  วา  โหติ  ตถาป  สภุาสิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สุภาสิตตฺตา  
เจว  อนวชฺชา  จ  อนนุวชชฺา  วิ ฺ ูน  อตฺถตฺถิกาน  อตฺถปฏิสรณาน  โน  
พฺย ฺชนปฏิสรณานนฺติ ฯ  สารุปฺปาหีติ อนุจฺฉวิกาหิ ฯ อภิตฺถวีติ ปสสิ ฯ  
น ตาปเยติ วิปฺปฏิสาเรน น ตาเปยฺย น วิเหเยฺย ฯ ปเรติ ปเรหิ ภินฺทนฺโต   
น พาเธยฺย ฯ  อิติ  อิมาย  คาถาย  อปสุณวาจาวเสน ภควนฺต โถเมติ ฯ  
ปฏินนฺทิตาติ ปยายิตา ฯ ย อนาทายาติ  ย วาจ ภาสนฺโต ปเรส ปาปานิ อปฺปยานิ   
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ผรุสวจนานิ อนาทาย  อตฺถพฺย ฺชนมธุร ปยเมว ภาสติ  ต  
วาจ ภาเสยฺยาติ ปยวาจาวเสน อภิตฺถวิ ฯ อมตาติ  สาธุภาเวน  
อมตสทิสา ฯ วุตฺตมฺป  เหต  สจฺจ หเว สาธุตร  รสานนฺติ ฯ  
นิพฺพานามตปจฺจยตฺตา วา อมตา ฯ เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ ยา  
อย  สจฺจวาจา  นาม  เอส  โปราโณ  ธมฺโม จริยา ปเวณี ฯ อิทเมว หิ 
โปราณาน อาจิณฺณ  น เต อลิก ภาสึสุ ฯ เตเนวาห สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม 
จ  อาหุ สนฺโต ปติฏ ิตาติ ฯ  ตตฺถ สจฺเจ ปติฏ ิตตฺตาว อตฺตโน จ  
ปเรส ฺจ อตฺเถ ปติฏ ิตา  อตฺเถ ปติฏ ิตตฺตาเอว  ธมฺเม  ปติฏ ิตา   
โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ สจฺจวิเสสนเมว วา  เอต ฯ อิท หิ วุตฺต โหติ   
สจฺเจ ปติฏ ิตา  กีทิเส  อตฺเถ จ ธมฺเม จ  ย ปเรส  อตฺถโต  อนเปตตฺตา   
อตฺถ อตฺถานุปโรธกร  ธมมฺโต อนเปตตฺตา ธมฺม ธมฺมิกเมว อตฺถ  
สาเธตีติ ฯ อิติ อิมาย คาถาย สจฺจวจนวเสน อภิตฺถวิ ฯ  
เขมนฺติ  อภย  นิรูปทฺทว ฯ  เกน  การเณนาติ  เจ ฯ  นพฺิพานปตฺติยา 
ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย  ยสฺมา กิเลสนิพฺพาน ปาเปติ  วฏฏทุกฺขสฺส จ อนฺตกิริยาย  
สวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ อถวา ย พุทฺโธ นิพฺพานปตฺติยา ทุกฺขสฺสนฺตกิริยายาติ ทฺวินฺน  
นิพฺพานธาตูน อตฺถาย เขมสฺส มคฺคสฺส ปกาสนโต  เขม วาจ ภาสติ ฯ สา เว 
วาจานมุตฺตมาติ สา วาจา สพฺพวาจาน เสฏาติ เอวเมตฺถ  อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ 
อิติ  อิมาย   
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คาถาย มนฺตาวจนวเสน ภควนฺต อภิตฺถวนฺโต อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  
นิฏเปสีติ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ  ฯ โปริยาติ อกฺขรปทปริปณฺุณาย (๑)ฯ  วิสฺสฏายาติ อวิพทฺธาย  
อปลิพทฺธาย ฯ ธมฺมเสนาปติสฺส หิ กเถนฺตสฺส ปตฺตาทีน วเสน อปลิพุทฺธ วจน  
โหติ  อยทณฺเฑน ปหตกสตาลโต สทฺโท วิย นิจฺฉรติ ฯ อเนลคฬายาติ อเนลาย  
อคฬาย นิทฺโทสาย เจว อคฬิต  ปทพฺย ฺชนาย จ ฯ เถรสฺส หิ กถยโต ปท วา 
พฺย ฺชน  วา น ปริหายติ ฯ อตฺถสฺส วิ ฺาปนิยาติ อตฺถสฺส วิ ฺาปนสมตฺถาย ฯ  
ภิกฺขุนนฺติ ภิกฺขูน ฯ  สขิตฺเตนปติ  จตฺตารีมานิ อาวุโส อริยสจฺจานิ ฯ กตมานิ  
จตฺตาริ ฯ ทุกขฺ อริยสจฺจ ฯเปฯ อิมานิ โข อาวุโส จตฺตาริ อริยสจฺจานิ   
ตสฺมาติหาวุโส อิท  ทกฺุข อริยสจฺจนฺติ โยโค กรณีโยติ  เอว สขิตฺเตนป  
เทเสติ ฯ วิตฺถาเรนปติ  กตม อาวุโส ทุกฺข อริยสจฺจนฺติอาทินา  นเยน  
ตาเนว วิภชนฺโต วิตฺถาเรนป ภาสติ ฯ  ขนฺธาทิเทสนาสุป  เอเสว  นโย ฯ   
สาลิกายิว นิคฺโฆโสติ ยถา มธุร อมฺพปกฺก สายิตฺวา ปกฺเขหิ ตาล(๒) ทตฺวา  
มธุรสร นิจฺฉาเรนฺติยา สาลิกาย สกุณิยา นิคฺโฆโส  เอว  เถรสฺส  ธมฺม   
กเถนฺตสฺส มธุโร นิคฺโฆโส โหติ ฯ ปฏิภาณ  อุทีรยีติ สมุทฺทโต อูมิโย   
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วิย อนนฺตปฏิภาณ อุฏหติ ฯ โอเธนฺตีติ โอทหนฺติ  เต ฯ  
                                        ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม  ฯ  ตทหูติ  ตสฺมึ  อหุ  ตสฺมึ ทิวเสติ อตฺโถ ฯ อุปวสนฺติ  
เอตฺถาติ  อุโปสโถ ฯ  อุปวสนฺตีติ จ สีเลน วา อนสเกน(๑) วา อุเปตา หุตฺวา 
วสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ โส ปเนส อุโปสถทิวโส อฏมจีาตุทฺทสีปณฺณรสีเภเทนติวิโธ 
ตสฺมา เสสทฺวยนิวารณตฺถ ปณฺณรเสติ วุตฺต ฯ ปวารณายาติ วสฺส วุฏปวารณาย ฯ  
วิสุทฺธิปวารณาติป เอติสฺสาว นาม ฯ นิสินฺโน โหตีติ สายณฺหสมเย สมฺปตฺตปริสาย  
กาลยุตฺต ธมฺม เทเสตฺวา อุทกโกฏเก คตฺตานิ ปริสิ ฺจิตฺวา นิวตฺถนิวาสโน  
เอกส สุคตมหาจีวร กตฺวา มชฺฌิมตฺถมภฺ นิสฺสาย ป ฺตฺเต ปวรพุทฺธาสเน   
ปุริมทิสาย  อุฏหโต จนฺทมณฺฑลสฺส สิรึ สิริยา อภิภวมาโน นิสินฺโน โหติ ฯ  
ตุณฺหีภูตนฺติ   ยโต ยโต อนุวิโลเกติ  ตโต ตโต ตุณฺหีภูตเมว ฯ ตตฺถ หิ  
เอกภิกฺขุสฺสาป หตฺถกุกฺกจฺุจ วา ปาทกุกฺกุจฺจ วา นตฺถิ  สพฺเพ นิรวา สนฺเตน  
อิริยาปเถน  นิสีทึสุ ฯ  อนุวิโลเกตฺวาติ  ทิสฺสมานป ฺจปฺปสาเทหิ  เนตฺเตหิ  
อนุวิโลเกตฺวา ฯ หนฺทาติ โวสฺสคฺคตฺเถ นิปาโต ฯ น จ เม กิ ฺจิ ครหถาติ เอตฺถ  
น  จ  ปุจฺฉนตฺเถ  นกาโร ฯ  ก ึ เม  กิ ฺจิ  ครหถ  ยท ิครถ    
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วเทถ กิ ฺจีติ อิจฺฉาเปมิ  โว วตฺตุนฺติ อตฺโถ ฯ กายิก วา วาจสิก วาติ อิมินา  
กายวจีทฺวาราเนว ปวาเรติ  น มโนทฺวาร  กสฺมา  อปากฏตฺตา ฯ กายวจีทฺวาเรสุ  
หิ โทโส ปากโฏ โหติ  น มโนทฺวาเร ฯ เอกม ฺเจ สยโตป หิ  ก ึจินฺเตสีติ 
ปุจฺฉิตฺวา จิตฺตวาร  ชานาติ  อิติ มโนทวฺาร อปากฏตฺตา น ปวาเรติ  โน  
อปริสุทฺธตฺตา ฯ โพธิสตฺตภูตสฺสาป หิ ตสฺส  
ภูริทตฺตฉทฺทนฺตสงฺขปาลธมฺมปาลาทิกาเล มโนทวฺาร ปริสุทฺธ  อิทาเนตฺถ  
วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ  เอตทโวจาติ  ธมฺมเสนาปติฏาเน   ิตตฺตา   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ภาร  วหนฺโต  เอต  อโวจ ฯ  น  โข มย ภนฺเตติ  
ภนฺเต มย ภควโต น กิ ฺจิ ครหาม ฯ กายิก วา วาจสิก วาติ อิท จตุนฺน  
อรกฺขิยต สนฺธาย เถโร อาห ฯ ภควโต   หิ จตฺตาริ อรกฺขิยานิ ฯ ยถาห   
        จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ตถาคตสสฺ อรกฺขิยานิ  กตมานิ จตฺตาริ 
ปริสุทฺธกายสมาจาโร ภิกฺขเว ตถาคโต  นตฺถิ ตถาคตสฺส กายทุจฺจริต  ย  
ตถาคโต รกฺเขยฺย  มา เม อิท ปโร อ ฺาสีติ ฯ ปริสุทฺธวจีสมาจาโร  
ภิกฺขเว ตถาคโต  นตฺถ ิตถาคตสฺส วจีทุจฺจริต  ย ตถาคโต รกฺเขยฺย  
มา เม อิท ปโร อ ฺาสีติ ฯ ปริสุทธมโนสมาจาโร ภิกฺขเว ตถาคโต  
นตฺถิ ตถาคตสฺส มโนทุจฺจริต  ย ตถาคโต รกฺเขยฺย  มา เม อิท  
ปโร อ ฺาสีติ ปริสุทฺธาชีโว ภิกฺขเว ตถาคโต    
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นตฺถิ ตถาคตสฺส มิจฺฉาชีโว  ย ตถาคโต รกฺเขยฺย  มา เม  
อิท ปโร อ ฺาสีติ  ฯ  
        อิทานิ  ภควโต  ยถาภูตคุเณ กเถนฺโต ภควา หิ ภนฺเตติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
อนุปฺปนฺนสฺสาติ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธโต  ปฏาย  อ ฺเน  สมเณน  วา 
พฺราหฺมเณน  วา  อนุปฺปาทิตปุพฺพสฺส ฯ อส ฺชาตสฺสาติ อิท อนุปฺปนฺนเววจนเมว ฯ  
อนกฺขาตสฺสาติ  อ ฺเน  อเทสิตสฺส ฯ  ปจฺฉา  สมนฺนาคตาติ  ปม คตสฺส  
ภควโต ปจฺฉา สมนุอาคตา ฯ อิติ เถโร ยสฺมา สพฺเพป ภควโต สีลาทโย คุณา  
อรหตฺตมคฺคเมว  นิสฺสาย อาคตา  ตสฺมา อรหตฺตมคฺคเมว นิสฺสาย คุณ กเถสิ ฯ 
เตน สพฺพคุณา กถิตาว โหนฺตีติ ฯ  อห ฺจ โข ภนฺเตติ อิท เถโร สเทวเก 
โลเก อคฺคปุคฺคลสฺส อตฺตโน เจว สงฺฆสฺส จ กายิกวาจสิก ปวาเรนฺโต อาห ฯ  
ปตรา ปวตฺติตนฺติ จกฺกวตฺติมฺหิ กาลกเต  วา ปพฺพชเิต วา สตฺตาหจฺจเยน  
จกฺก  อนฺตรธายติ  ตโต  ทสวิธ  ทฺวาทสวิธ  จกฺกวตฺติวตฺต  ปูเรตฺวา  
นิสินฺนสฺส  ปุตฺตสฺส  อ ฺ  ปาตุภวติ  ต  โส  ปวตฺเตติ ฯ รตนมยตฺตา ปน  
สทิสฏเน  ตเทว วตฺต กตฺวา  ปตรา ปวตฺติตนฺติ วุตฺต ฯ ยสฺมา วา โส  
 อปฺโปสฺสุกโฺก ตฺวเมว  โหหิ  อหมนุสาสิสฺสามีติ อาห  ตสฺมา ปตรา ปวตฺติต  
อาณาจกฺก  อนุปวตฺเตติ  นาม ฯ  สมฺมเทว  อนุปตฺเตสีติ สมฺมา นเยน เหตุนา 
การเณเนว อนุปวตฺเตสิ ฯ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 377 

                เลมที่  10  วงฺคีสสยุตฺตวณฺณนา  หนา  377 
 
ภควา หิ จตุสจฺจธมฺม กเถติ  เถโร ตเมว อนุกเถติ ตสฺมา เอวมาห ฯ  
อุภโตภาควิมุตฺตาติ ทฺวีหิ ภาเคหิ วิมุตฺตา  อรูปาวจรสมาปตฺติยา  
รูปกายโต วิมุตฺตา  อคฺคมคฺเคน นามกายโตติ ฯ ป ฺาวิมุตฺตาติ  
ป ฺาย วิมุตฺตา เตวิชฺชาทิภาว อปฺปตฺตา ขีณาสวา ฯ   
วิสุทฺธิยาติ  วิสุทฺธตฺถาย ฯ  ส ฺโชนพนฺธนจฺฉิทาติ  ส ฺโชนสงฺขาเต เจว  
พนฺธนสงฺขาเต จ กิเลเส ฉินฺทิตฺวา  ิตา ฯ วิชิตสงฺคามนฺติ วิชิตราคโทสโมหสงฺคาม ฯ  
มารพลสฺส วิชิตตฺตาป วิชิตสงฺคาม ฯ สตฺถวาหนฺติ อฏงฺคิกมคฺครเถ อาโรเปตฺวา  
เวเนยฺยสตฺถ วาเหติ สสาร  อุตฺตาเรตีติ ภควา สตฺถวาโห  ต สตฺถวาห ฯ  
ปลาโปติ อนฺโตตุจฺโฉ ทุสฺสีโล ฯ อาทิจฺจพนฺธุนนฺติ อาทิจฺจพนฺธุ สตฺถาร ทสพล  
วนฺทามีติ วทติ ฯ  
                                                สตฺตม ฯ   
        อฏเ  ฯ  ปโรสหสฺสนฺติ  อติเรกสหสฺส ฯ  อกุโตภยนฺติ  นิพฺพาเน 
กุโตจิ ภย นตฺถิ  นิพฺพานปฺปตฺตสฺส หิ  กุโตจิ ภย นตฺถีติ นิพฺพาน อกุโตภย  
นาม ฯ อิสีน อิสิสตฺตโมติ วิปสฺสิโต ปฏาย อิสีน สตฺตมโก อิสิ ฯ  
กึ  น ุเต วงฺคีสาติ อิท ภควา อตฺถุปฺปตฺติวเสน อาห ฯ สงฺฆมชฺเฌ กิร  
กถา อุทปาทิ  วงฺคีสตฺเถโร วิสฺสฏวตฺโต  เนว อุทฺเทเส  น ปริปจฺุฉาย  น  
โยนิโสมนสิกาเร  กมฺม  กโรติ  คาถา  พนฺธนฺโต ปนุ ปทานิ   
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กโรนฺโต วิจรตีติ ฯ  อถ  ภควา  จินฺเตสิ  อิเม ภิกฺขู วงฺคีสสฺส  
ปฏิภาณสมฺปตฺตึ น ชานนฺติ  จินฺเตตฺวา  วทตีติ ม ฺนฺติ   
ปฏิภาณสมฺปตฺติมสฺส ชานาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา   
กึ นุ เต วงฺคีสาติ  อาทิมาห ฯ  อุมฺมคฺคสตนฺติ  อเนกานิ  
กิเลสุมฺมุชฺชนสตานิ   ปวตฺติมคฺคตาย (๒) ปน ปถนฺติ  วุตฺต ฯ  
ปภิชฺช ขิลานติี ราคขิลาทีนิ ป ฺจ ภินฺทิตฺวา วิจรสิ ฯ ต ปสฺสถาติ  
ต เอว อภิภุยฺย ภินฺทิตฺวา วิจรนฺต พุทฺธ ปสฺสถ ฯ พนฺธปมุ ฺจกรนฺติ  
พนฺธนโมจนกร ฯ อสิตนฺติ อนิสฺสิต ฯ ภาคโส ปวิภชฺชนฺติ  
สติปฏานาทิโกฏาสวเสน ธมฺม  วิภชนฺต ฯ  ปวิภชาติ วา ปาโ   
องฺคปจฺจงฺคโกฏาสวเสน วิภชิตฺวา (๓)ปสฺสถาติ อตฺโถ ฯ   
โอฆสฺสาติ  จตุโรฆสฺส ฯ  อเนกวิหิตนฺติ  สติปฏานาทิวเสน  อเนกวิธ ฯ  
ตสฺมึ  เจ  อมเต อกฺขาเตติ ตสฺมึ เตน อกฺขาเต อมเต ฯ ธมฺมทฺทสาติ  
ธมฺมสฺส  ปสสฺิตาโร ฯ   ิตา อสหีราติ อสหาริยา หุตฺวา ปติฏ ิตา ฯ 
อติวิชฺฌาติ  อติวิชฺฌิตฺวา ฯ  สพฺพฏ ิตีนนฺติ  สพฺเพส  ทฏิ ิฏานาน  
วิ ฺาณฏ ิตีน วา ฯ อติกฺกมมทฺทสาติ อติกฺกมภูต นิพฺพานมทฺทส ฯ 
อคฺคนฺติ อุตฺตมธมฺม ฯ  อคฺเคติ  วา  ปาโ  ปมตรนฺติ อตฺโถ ฯ  
ทสทฺธานนฺติ ป ฺจนฺน อคฺคธมฺม ป ฺจวคฺคิยาน  อคฺเค วา  
ป ฺจวคฺคิยาน ธมฺม เทเสตีติ  อตฺโถ ฯ ตสฺมาติ  ยสฺมา    
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เอส ธมฺโม สเุทสิโตติ ชานนฺเตน จ ปมาโท น กาตพฺโพ 
ตสฺมา ฯ อนุสิกฺเขติติสฺโส สิกฺขา สิกฺเขยฺย ฯ  
                                                อฏม ฯ 
        นวเม  อ ฺาโกณฺท ฺโติ   ปม ธมฺมสฺส อ ฺาตตฺตา เอว  
คหิตนาโม  เถโร ฯ  สุจิรสฺเสวาติ กีวจิรสฺส  ทฺวาทสนฺน สวจฺฉราน ฯ เอตฺตก  
กาล  กตฺถ วิหาสีติ ฯ ฉทฺทนฺตภวเน มนฺทากินิโปกฺขรณิยา ตีเร ปจฺเจกพุทฺธาน  
วสนฏาเน ฯ กสฺมา  วิหารครุตาย ฯ โส หิ ปุ ฺวา  มหาสาวโก ฯ ยเถว 
ภควโต  เอวมสฺส ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ เทวมนุสฺสาน อพฺภนฺตเร คุณา ปตฺถฏาว ฯ  
เทวมนุสฺสา  ตถาคตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูช กตฺวา  อคฺคธมฺม  
ปฏิวิทฺธสาวโกติ อนนฺตร เถร อุปสงฺกมิตฺวา ปูเชนฺติ ฯ สนฺติก อาคตาน จ  
นาม  ตถารูปา  ธมฺมกถา  วา  ปฏิสนฺถาโร วา กาตพฺโพ โหติ ฯ เถโร จ  
วิหารครุโก  เตนสฺส  โส  ปป ฺโจ  วิย อุปฏาติ ฯ อิติ วิหารครุตาย ตตฺถ  
คนฺตฺวา วิหาสิ ฯ  อปรป  การณ  ภิกฺขาจารเวลาย  ตาว  สพฺพสาวกา  วสฺสคฺเคน  (๑) 
คจฺฉนฺติ ฯ ธมฺมเทสนากาเล ปน มชฺฌฏาเน อลงฺกตพุทฺธาสนมฺหิ สตฺถร ินิสนิฺเน  
ทกฺขิณหตฺถปสฺเส  ธมฺมเสนาปติ  วามหตฺถปสฺเส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  นิสีทติ 
เตส ปฏ ิภาเค   
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อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส อาสน ป ฺาเปนฺติ ฯ เสสา ภิกฺขู ต  
ปริวาเรตฺวา  นิสีทนฺติ ฯ เทฺว อคฺคสาวกา อคฺคธมฺมปฏิวิทฺธตฺตา จ มหลฺลกตฺตา  
จ เถเร สคารวา  เถร มหาพฺรหฺมาน  วิย อคฺคิกฺขนฺธ วิย อาสีวิส วิย จ  
ม ฺมานา ธุราสเน นิสีทนฺตา โอตฺตปฺปนฺติ หรายนฺติ ฯ เถโร จินฺเตสิ  อิเมหิ  
ธุราสนตฺถาย กปฺปสตสหสฺสาธิก อสงฺเขยฺย ปารมิโย ปูริตา  เต อิทานิ ธุราสเน  
นิสีทนฺตา  มม  โอตฺตปฺปนฺติ  หรายนฺติ  ผาสุวิหาร เนส กริสฺสามีติ ฯ โส  
ปฏริูเป กาเล ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา  อิจฺฉามห ภนฺเต ชนปเท วสิตุนฺติ อาห ฯ  
สตฺถา อนุชานิ ฯ  เถโร  เสนาสน  สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
ฉทฺทนฺตภวเน มนฺทากินิตีร  คโต ฯ  ปุพฺเพ  ปจฺเจกพุทฺธาน  ปาริจริยาย   
กตปริจยา อฏสหสฺสา หตฺถินาคา  เถร ทิสฺวาว  อมฺหาก  
ปุ ฺกฺเขตฺต อาคตนฺติ นเขหิ จงฺกมน นิตฺติณ กตฺวา  
อาวรณสาขา  หริตฺวา  เถรสฺส  วสนฏาน  ปฏิชคฺคิตฺวา   
วตฺต กตฺวา สพฺเพ สนฺนิปติตฺวา  มนฺตยึสุ  สเจ หิ มย  อย  
เถรสฺส กตฺตพฺพ กริสฺสติ  อย กริสฺสตีติ  ปฏิปชฺชิสสฺาม   
เถโร พหุาติกคาม คโต วิย ยถาโธเตเนว  ปตฺเตน คมิสฺสติ   
วาเรน น ปฏชิคฺคิสฺสาม  เอกสฺส ปน วาเร ปตฺเต เสเสหิป  
นปฺปมชฺชิตพฺพนฺติ  วาร  ปยึสุ ฯ  วาริกนาโค  ปาโตว   
เถรสฺส  มุโขทก  
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ทนฺตกฏ ฺจ ปฏเปติ  วตฺต กโรติ ฯ  มนฺทากินิโปกฺขรณี   
นาม  เจสา  ปณฺณาสโยชนา  โหติ ฯ  ตสฺสา  ป ฺจวีสติโยชนมตฺเต   
าเน เสวาโล วา ปณก วา นตฺถิ ฯ ผลกิวณฺณ อุทกเมว 
โหติ ฯ  ตโต  ปร  ปน  กฏิปฺปมาเณ  อุทเก  อฑฺฒโยชนวิตฺถต  เสสปทุมวน 
ปณฺณาสโยชนสร  ปริกฺขิปตฺวา   ิต ฯ  ตทนนฺตร  ตาว มหนฺตเมว รตฺตปทุมวน 
ตทนนฺตร  รตฺตกุมุทวน  ตทนนฺตร  เสตกุมุทวน  ตทนนฺตร  นลีุปฺปลวน 
ตทนนฺตร รตฺตุปฺปลวน  ตทนนฺตร สุคนฺธรตฺตสาลิวน  ตทนนฺตร  
เอลาฬุกาลาวุกุมฺภณฺฑาทีนิ มธุรรสาน ิวลฺลิผลานิ  ตทนนฺตร  
อฑฺฒโยชนวิตฺถารเมว อุจฺฉุวน  ตตฺถ  ปูครุกฺขกฺขนฺธปฺปมาณา   
อุจฺฉู  ตทนนฺตร กทลิวน  ยโต ทุเว ปกกฺานิ ขาทนฺตา  กิลมนฺติ   
ตทนนฺตร  จาฏิปฺปมาณผล  ปนสวน  ตทนนฺตร ชมฺพูวน 
ตทนนฺตร  อมฺพวน  ตทนนฺตร  กปฏวนนฺติ ฯ  สงฺเขปโต  ตสฺมึ  ทเห  
ขาทิตพฺพยุตฺตก ผลนฺนาม นตฺถีติ น วตฺตพฺพ ฯ กุสุมาน ปุปฺผนสมเย วาโต เรณุวฏฏึ  
อุฏาเปตฺวา ปทุมินิปตฺเตสุ เปติ  ตตฺถ อุทกผุสิตานิ ปตนฺติ ฯ ตโต อาทิจฺจปาเกน  
ปจฺจิตฺวา  ปกฺกอโยฆฏิกา  (๑)  วิย ติฏติ  เอต  โปกขฺรมธุ  นาม  ต  
เถรสฺส อาหริตฺวา เทนฺติ ฯ มุฬาล นงฺคลสีสมตฺต โหติ  ตมฺป อาหริตฺวา เทนฺติ ฯ  
ภิส มหาเภริโปกฺขรปฺปมาณ โหติ  ตสฺส เอเกกสฺมึ  
# ๑ ม. ปกฺกปโยฆนิกา  ฯ  
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ปพฺเพ ปาทฆฏกปฺปมาณ   ขีร โหติ  ต อาหริตฺวา เทนฺติ ฯ  
โปกฺขรฏ ีนิ มธุสกฺขราย โยเชตฺวา เทนฺติ ฯ อุจฺฉุ   ปาสาณปฏเ   
เปตฺวา  ปาเทน  อกฺกมนติฺ ฯ  ตโต  รโส  ปคฺฆริตฺวา โสณฺฑิอาวาเฏ  
ปูเรติ   อาทิจฺจปาเกน ปจฺจิตฺวา ขีรปาสาณปณฺโฑ วิยติฏติ  ต  
อาหริตฺวา เทนฺติ ฯ ปนสกทลิอมฺพปกฺกาทีสุ กถาว นตฺถิ ฯ  
        เกลาสปพฺพเต นาคทนฺโต  นาม เทวปุตฺโต วสติ ฯ เถโร กาเลน กาล  
ตสฺส  วิมานทฺวาร คจฺฉติ ฯ โส นวสปฺปโปกฺขรมธจุุณฺณยุตฺตสฺส นิรูทกปายาสสฺส  
ปตฺต ปูเรตฺวา เทติ ฯ โส กิร กสฺสปพุทฺธกาเล วีสติวสฺสสหสฺสานิ สุคนฺธสปฺปนา  
ขีรสลาก  อทาสิ ฯ  เตนสฺส เอว  โภชน อุปฺปชฺชติ ฯ เอว เถโร ทฺวาทส 
วสฺสานิ  วสิตฺวา อตฺตโน อายุสงฺขาร โอโลเกนฺโต ปริกฺขีณภาว ตฺวา  กตฺถ  
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา  หตฺถินาเคหิ ม ทฺวาทส วสฺสานิ อุปฏหนฺเตหิ  
ทุกฺกร กต  สตฺถาร อนุชานาเปตฺวา เอเตสเยว สนฺติเก ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  
อากาเสน  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  สุจิรสฺเสว เยน ภควา  
เตนุปสงฺกมีติ ฯ  นาม ฺจาติ  กสฺมา  นาม  สาเวติ  เถร ฺหิ เกจิ ส ฺชานนฺติ   
เกจิ น ส ฺชานนฺติ ฯ  ตตฺถ  เถโร จินฺเตสิ  เย ม อชานนฺตา  เอส ปณฺฑรสีโส  
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โอภคฺโค  โคปานสิวงฺโก  มหลฺลโก สตฺถารา สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กโรตีติ จิตฺต  
ปทูเสสฺสนฺติ  เต อปายปูรกา ภวิสฺสนฺติ ฯ เย ปน ม ชานนฺตา  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  
สตฺถา วิย ป ฺาโต ปากโฏ มหาสาวโกติ จิตฺต ปสาเทสฺสนฺติ  เต สคฺคูปคา 
ภวิสฺสนฺตีติ สตฺตาน อปายมคฺค ปทหิตฺวา สคฺคมคฺค วิวรนฺโต นาม สาเวติ ฯ  
        พุทฺธานุพุทฺโธติ พุทฺโธ ปม  จตฺตาริ สจฺจานิ พุชฺฌิ  ปจฺฉา เถโร 
ตสฺมา พุทฺธานุพุทฺโธติ วุจฺจติ ฯติพฺพนิกฺกโมติ พาฬหฺวิริโย ฯ วิเวกานนฺติติณฺณ  
วิเวกาน ฯ  เตวิชฺโช  เจโตปริยายโกวิโทติ  ฉสุ  อภิ ฺาสุ  จตสฺโส  วทติ ฯ  
อิตรา  เทฺว กิ ฺจาป น วุตฺตา  เถโร ปน ฉฬภิ ฺโว ฯ อิมิสฺสา จ คาถาย 
ปริโยสาเน  ปริสา  สนฺนสิีทิ ฯ  ปริสาย  สนฺนิสินฺนภาว ตฺวา เถโร สตฺถารา  
สทฺธึ ปฏิสนถฺาร กตฺวา  ปริกฺขีณา เม ภนฺเต อายุสงฺขารา  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  
ปรินิพฺพานกาล อนุชานาเปสิ ฯ กตฺถ ปรินิพฺพายิสฺสสิ โกณฺฑ ฺาติ ฯ  
อุปฏาเกหิ เม ภนฺเต หตฺถินาเคหิ ทุกฺกร กต  เตส สนฺติเกติ ฯ สตฺถา อนุชานิ ฯ  
เถโร  ทสพล  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปุพฺพ  ตมฺเม  ภนฺเต  ปมทสฺสน  
อิท  ปจฺฉิมทสฺสนนฺติ  ปรเิทวนฺเต  มหาชเน สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิกฺขมิตฺวา  
ทฺวารโกฏเก   ิโต  มา  โสจิตฺถ  มา  ปริเทวิตฺถ  พุทฺธา  วา โหนฺตุ  พุทฺธสาวกา    
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วา  อุปฺปนฺนา  สงฺขารา  อภิชฺชนกา  นาม  นตฺถีติ  มหาชน 
โอวทิตฺวา ปสฺสนฺตสฺเสว มหาชนสฺส เวหาส อพฺภุคฺคมฺม มนฺทากินิตีเร โอตรตฺิวา  
โปกฺขรณิย  นฺหาตฺวา  นิวตฺถนิวาสโน  กตุตฺตราสงฺโค  เสนาสน  สสาเมตฺวา  
ผลสมาปตฺติยา  ตโย  ยาเม วีตินาเมตฺวา พลวปจฺจูสสมเย ปรินพฺิพายิ ฯ เถรสฺส 
สห  ปรินิพฺพานา หิมวติ สพฺพรุกฺขา ปุปฺเผหิ จ ผเลหิ จ โอนตวินตา อเหสุ ฯ  
วาริกนาโค  เถรสฺส  ปรินพฺิพุตภาว  อชานนฺโต  ปาโตว  มุโขทกทนฺตกฏานิ 
อุปฏเปตฺวา วตฺต กตฺวา ขาทนียผลานิ อาหริตฺวา จงฺกมนโกฏิย อฏาสิ ฯ โส  
ยาว  สุริยุคฺคมนา  เถรสฺส  นิกฺขมน  อปสฺสนฺโต  กนิฺนุ โข เอต  ปุพฺเพ  
อยฺโย  ปาโตว  จงฺกมติ มุข โธวติ  อชชฺ ปน ปณฺณสาลาโตป น นิกฺขมตีติ  
กุฏิทฺวาร กมฺเปตฺวา  โอโลเกนฺโต เถร นิสินฺนกเมว ทิสฺวา หตฺถ ปสาเรตฺวา  
ปรามสิตฺวา อสฺสาสปสฺสาเส ปริเยสนฺโต เตส อปฺปวตฺติภาว ตฺวา  ปรินิพฺพุโต  
เถโรติ  โสณฺฑ  มุเข ปกฺขิปตฺวา มหารว วิรวิ ฯ สกลหิมวนฺโต เอกนินฺนาโท  
อโหสิ ฯ  อฏ  นาคสหสฺสานิ  สนฺนิปติตฺวา  เถร  เชฏกนาคสฺส  กุมฺเภ  
นิสีทาเปตฺวา  สุปุปฺผิตรุกขฺสาข    คเหตฺวา  ปริวาเรตฺวา  สกลหิมวนฺต  
อนุวิจริตฺวา สกฏานเมว อาคตา ฯ   
        สกโฺก  วิสฺสุกมฺม  อามนฺเตสิ  ตาต อมฺหาก เชฏภาตา ปรินิพฺพุโต 
สกฺการ  กริสสฺาม  นวโยชนิก  สพฺพรตนมย    
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กูฏาคาร มาเปหีติ ฯ โส ตถา  กตฺวา เถร ตตฺถ นิปชชฺาเปตฺวา  
หตฺถินาคาน อทาสิ ฯ เต กูฏาคาร อุกฺขิปตฺวา ติโยชนสหสฺส  
หิมวนฺต ปุนปฺปุน อาวิชฺฌึสุ ฯ  เตส หตฺถโต อากาสฏกา เทวา  
คเหตฺวา  สาธุกีฬติ  กีฬึส ุฯ  ตโต วสฺสวลาหกา สีตวลาหกา วาตวลาหกา   
จาตุมฺมหาราชิกา ตาวตึสาติ เอเตนุปาเยน ยาว พฺรหฺมโลกา กฏูาคาร อคมาสิ  
ปุน พฺรหฺมาโน เทวานนฺติ อนุปุพฺเพน หตฺถินาคานเยว กูฏาคาร อทสุ ฯ เอเกกา  
เทวตา  จตุรงฺคุลิมตฺตจนฺทนฆฏิก  อาหริ  จิตโก นวโยชนิโก อโหสิ ฯ กฏูาคาร  
จิตก อาโรปยึสุ ฯ ป ฺจ ภิกฺขุสตานิ อากาเสนาคนฺตฺวา สพฺพรตฺตึ สชฺฌายมกสุ ฯ  
อนุรุทฺธตฺเถโร  ธมฺม  กเถสิ  พหูน เทวตาน ธมฺมาภิสมโย อโหส ิฯ ปุนทิวเส  
อรุณุคฺคมนเวลายเมว  จิตก  นิพฺพาเปตฺวา สุมนมกุลวณฺณาน ธาตูน ปริสฺสาวน  
ปูเรตฺวา  ภควติ  นิกฺขมิตฺวา เวฬุวนวิหารโกฏก สมฺปตฺเต อาหริตฺวา สตฺถุ  
หตฺเถ ปยึสุ ฯ สตฺถา ธาตุปริสฺสาวน คเหตฺวา ปวิยา หตฺถ ปสาเรสิ  มหาปวึ  
ภินฺทิตฺวา  รชตพุพฺพุฬสทิส เจติย นิกฺขมิ ฯ สตฺถา สหตฺเถน เจติเย ธาตุโย  
นิเธสิ ฯ อชฺชาป กิร ต เจติย ธรติเยวาติ ฯ  
                                                นวม ฯ    
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        ทสเม ฯ สมนฺเนสตีติ  ปริเยสติ ปจฺจเวกฺขติ ฯ นคสฺสาติ ปพฺพตสฺส ฯ 
มุนินฺติ พุทฺธมุนึ ฯ ทุกฺขสฺส ปารคุนฺติ ทุกฺขปารคต ฯ สมนฺเนสนฺติ สมนฺเนสนฺโต ฯ  
เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺนนฺติ เอว สพฺพคุณสมฺปนฺน ฯ อเนกาการสมฺปนฺนนฺติ อเนเกหิ  
คุเณหิ สมนฺนาคต ฯ  
                                                ทสม ฯ   
        เอกาทสเม  ตฺยาสฺสุทนฺติ  เต  อสสฺุท ฯ  อสฺสุทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ  
วณฺเณนาติ สรีรวณฺเณน ฯ ยสสาติ (๑) ปริวาเรน ฯ วิคตมโลว 
ภาณุมาติ วิคตมโล อาทิจฺโจ วิย ฯ  
                                                เอกาทสม ฯ   
        ทฺวาทสเม  อายสฺมาติ  ปยวจน ฯ วงฺคีโสติ ตสฺส เถรสฺส นาม ฯ 
โส กริ ปุพฺเพ ปทุมุตฺตรกาเล ปฏิภาณสมฺปนฺนสาวก ทิสฺวา ทาน ทตฺวา ปตฺถน  
กตฺวา  กปฺปสตสหสฺส  ปารมิโย ปูเรตฺวา อมฺหาก ภควโต กาเล สกลชมฺพูทีเป 
วาทกามตาย ชมฺพูสาข ปริกฺขิปตฺวา  เอเกน ปริพฺพาชเกน สทฺธึ วาท กตฺวา  
วาเท ชยปราชยานุภาเวน เตเนว ปริพฺพาชเกน สทฺธึ สวาส กปฺเปตฺวา วสมานาย  
เอกิสฺสา ปริพฺพาชิกาย กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺโต วย อาคมฺม  มาติโต ป ฺจวาทสต 
ปติโต ป ฺจาติ  วาทสหสฺส อุคฺคณฺหิตฺวา วิจรติ ฯ เอก จ วิชฺช ชานาติ  ย  
วิชฺช ปริชปปฺตฺวา มตาน สีส องฺคุลิยา ปหริตฺวา    
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อสุกฏาเน นิพฺพตฺโตติ ชานาติ ฯ  โส  อนุปุพฺเพน  คามนิคมาทีสุ  
วิจรนฺโต  ป ฺจหิ มาณวสเตหิ สทฺธึ สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺโต  นครทฺวาเร   
สาลาย  นิสทีิ ฯ ตทา  จ  นครวาสิโน  ปุเรภตฺต ทาน ทตฺวา ปจฺฉาภตฺต  
สุทฺธุตฺตราสงฺคา  คนฺธมาลาทิหตฺถา ธมฺมสฺสวนาย วิหาร คจฺฉนฺติ ฯ  
มาณโว ทิสฺวา  กห คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เต  ทสพลสฺส สนฺติเก  
ธมฺมสฺสวนายาติ อาหสุ ฯ โสป สปริวาโร  เตหิ สทธฺึ คนฺตฺวา  
ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ อถ น ภควา อาห  
วงฺคีส  ภทฺทก  กริ สิปฺป ชานาสีติ ฯ  โภ โคตม อห พหุสิปฺป ชานามิ 
ตุเมฺห กตร สนฺธาย วทถาติ ฯ ฉวทูสกสิปฺปนฺติ ฯ  อาม โภ โคตมาติ ฯ อถสสฺ 
ภควา อตฺตโน อานุภาเวน นิรเย นิพฺพตฺตสฺส สีส ทสฺเสตฺวา  วงฺคีส อย กห  
นิพฺพตฺโตติ ปุจฺฉิ ฯ โส มนฺต ชปฺปตฺวา องฺคุลิยา ปหริตฺวา  นิรเยติ อาห ฯ  
 สาธุ  วงฺคีส  สุกถิตนฺติ ฯ เทวโลเก นิพฺพตฺตสฺส สีส ทสฺเสสิ ฯ ตมฺป โส  
ตเถว  พฺยากาสิ ฯ  อถสฺส  ขีณาสวสฺส  สีส  ทสฺเสสิ ฯ  โส  ปุนปปฺุน มนฺต  
ปริวตฺเตตฺวาป องฺคุลิยา ปริหริตฺวาป นิพฺพตฺตฏาน น ปสฺสติ ฯ  
        อถ  น  ภควา  กิลมสิ วงฺคีสาติ อาห ฯ อาม โภ โคตมาติ ฯ ปุนปฺปุน 
อุปธาเรหีติ ฯ  ตถา กโรนฺโตป อทิสฺวา  ตุเมฺห โภ โคตม ชานาถาติ อาห ฯ  
อาม วงฺคีส  อนิสฺสาเยว    
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สุคโต  อหมสฺส คตึ ชานามีติ ฯ มนฺเตน ชานาสิ โภ  โคตมาติ ฯ  
อาม วงฺคีส เอเกน มนฺเตเนว ชานามีติ ฯ โภ โคตม มยฺห มนฺเตน  
อิม มนฺต เทถาติ ฯ อมูลิโก วงฺคีส มยฺห มนฺโตติ ฯ เทถ โภ โคตมาติ ฯ น  
สกฺกา มยฺห สนฺติเก อปพฺพชิตสฺส ทาตุนฺติ ฯ โส อนฺเตวาสิเก อามนฺเตสิ  ตาตา  
สมโณ  โคตโม  อติเรกสิปฺป ชานาติ  อห อิมสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา สิปฺป  
คณฺหามิ  ตโต  สกลชมฺพูทีเป  อเมฺหหิ  พหุตร  ชานนฺโต นาม น ภวิสฺสติ ฯ  
ตุเมฺห ยาว อห อาคจฺฉามิ  ตาว อนุกฺกณฺ ิตฺวา วิหรถาติ  เต อุยฺโยเชตฺวา  
 ปพฺพาเชถ  มนฺติ  อาห ฯ  สตฺถา  นิโคฺรธกปฺปสฺส  ปฏิปาเทสิ ฯ  เถโร  ต 
อตฺตโน  วสนฏาน เนตฺวา ปพฺพาเชสิ ฯ โส ปพฺพชิตฺวา สตฺถุ สนฺติก อาคมฺม  
วนฺทิตฺวา  ิโต  สิปฺป  เม   เทถาติ ยาจิ ฯ วงฺคีส ตุเมฺห สิปฺป คณฺหนฺตา  
อโลณโภชนถณฺฑิลเสยฺยาทีหิ ปริกมฺม กตฺวา ต  คณฺหถ  อิมสสฺาป สิปฺปสฺส  
ปริกมฺม  อตฺถิ  ต  ตาว  กโรหีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  
ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน อาจิกฺขิ ฯ โส ต อนุโลมปฏิโลม มนสกิโรนฺโต  
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา อนุกฺกเมน อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  วิมุตฺติสุข ปฏิสเวทีติ   
เอว อรหตฺต ปตฺวา วิมุตฺติสุข ปฏิสเวเทนฺโต ฯ กาเวยฺยมตฺตาติ  กาเวยฺเยน   
กพฺพกรเณน  มตฺตา ฯ  ขนฺธายตนธาตุโยติ  อิมานิ  ขนฺธาทีนิ ปกาเสนฺโต  
ธมฺม เทเสสิ ฯ เย นิยามคตทฺทสาติ เย นิยามคตา   
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เจว  นิยามทฺทสา จ ฯ สฺวาคตนฺติ สุอาคมน ฯ อิทฺธิปตฺโตมฺหีติ อิมินา  
อิทฺธิวิธิาณ  คหิต ฯ  เจโตปริยายโกวิโทติ  อิมินา เจโตปริยาณ ฯ  
ทิพฺพโสต ปน อวุตฺตมฺป คหิตเมว โหติ ฯ เอว  ฉ  อภิ ฺา ปตฺโต  
เอโส มหาสาวโกติ เวทิตพฺโพ ฯ  
                                ทฺวาทสม ฯ   
                อิติ วงฺคีสสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                                วนสยุตฺตวณฺณนา   
        วนสยุตฺตสฺส  ปเม โกสเลสุ วิหรตีติ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน  
คเหตฺวา  ตสฺส  ชนปทสสฺ สุลภภิกฺขตาย ตตฺถ คนฺตฺวา วิหรติ ฯ สเวเชตุกามาติ  
วิเวก  ปฏิปชชฺาเปตุกามา ฯ  วิเวกกาโมติ  ตโย  วิเวเก ปตฺถยนฺโต ฯ นิจฺฉรตี  
พหิทฺธาติ พาหิเรสุ ปุถุตฺตารมฺมเณสุ จรติ ฯ ชโน ชนสฺมินฺติ ตฺว ชโน อ ฺสฺมึ  
ชเน ฉนฺทราค วินยสฺสุ ฯ ปชหาสีติ ปชห ฯ ภวาสติี ภว ฯ สต ต สารยามเสติ  
สติมนฺต ปณฺฑิต ต มยป สารยาม  สต วา ธมฺม มยนฺต สารยามาติ อตฺโถ ฯ  
ปาตาลรโชติ อปฺปติฏฏเน ปาตาลสงฺขาโต กิเลสรโช ฯ มา ต กามรโชติ อย  
กามราครโช  ต มา อวหริ  อปายเมว มา เนตูติ อตฺโถ ฯ ปสุกุณฺฑิโตติ (๑) 
ปสุมกฺขิโต ฯ วิธุนนฺติ วิธุนนฺโต ฯ สติ รชนฺติ สรรีลคฺค รช ฯ สเวคมาปาทีติ   
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เทวตาป นาม ม เอว สาเรตีติ  วิเวกมาปนฺโน  อุตฺตมวิริย  
วา ปคฺคยฺห ปรมวิเวก มคฺคเมว ปฏิปนฺโนติ ฯ  
                                        ปม ฯ   
        ทุติเย ฯ สุปตีติ  อย  กิร  ขีณาสโว  โส ทูเร ภิกฺขาจารคาม 
คนฺตฺวา อาคโต ปณฺณสาลาย ปตฺตจีวร ปฏิสาเมตฺวา อวิทูเร ชาตสร โอตริตฺวา  
คตฺตานิ อุตุ คาหาเปตฺวา ทิวาฏาน สมฺมชฺชิตฺวา ตตฺถ นีจม ฺจก ป ฺาเปตฺวา  
นิทฺท  อโนกกฺมนฺโตว  นปินฺโน ฯ  ขีณาสวสฺสาป หิ กายทรโถ โหติเยวาติ ตสฺส  
วิโนทนตฺถ  ต สนฺธาย สุปตีติ วุตฺต ฯ อชฺฌภาสีติ  อย ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺติเก  
กมฺมฏาน คเหตฺวา ทิวา สุปติ  ทิวาโสปฺป ฺจ นาเมต วฑฺฒิต  
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก อตฺถ นาเสตีติ ม ฺมานา  โจเทสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา  
อภาสิ ฯ อาตุรสฺสาติ  ชราตุโร  โรคาตุโร  กิเลสาตุโรติ  ตโย  อาตุรา  เตสุ  
กิเลสาตุร  สนฺธาเยวมาห ฯ  สลฺลวิทฺธสฺสาติ  สวิเสน  สตฺติสลฺเลน  วิย  
อวิชฺชาวิสฏเน  ตณฺหาสลฺเลน หทเย วิทฺธสฺส ฯ รปฺุปโตติ ฆฏยิมานสฺส ฯ   
อิทานิสฺส  กาเมสุ  อาทีนว  กถยนฺตี  อนิจฺจาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อสิตนฺติ  
ตณฺหาทิฏ ินิสฺสเยน อนิสฺสิต ฯ กสฺมา ปพฺพชิต ตเปติ เอวรูป ขีณาสว  
ทิวาโสปฺป   น  ตปติ  ตาทิส ปน กสฺมา น ตเปสฺสตีติ วทติ ฯ เถรสฺเสว  
จ   เอต  วจน  ตสฺมา อยเมตฺถ อตฺโถ    
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พทฺเธสุ  มุตฺต อสิต มาทิส ขีณาสว ปพฺพชิต กสฺมา ทิวาโสปฺป ตเป   
น ตปตีติ ฯ (๑) เสสคาถาสุป เอเสว นโย ฯ เทวตาย หิ วจนปกฺเข   
เอวรูป  ขีณาสว  ปพฺพชิต ทิวาโสปฺป น ตปติ   ตาทิส ปน  
กสฺมา ตเปสฺสติ  ตเปสฺสติเยวาติ  อตฺโถ ฯ  เถรสสฺ วจนปกฺเข  เอวรูป มาทิส  
ขีณาสว ปพฺพชิต กสฺมา ทิวาโสปฺป ตเป  น ตปติเยวาติ  อตฺโถ ฯ อย ปเนตฺถ  
อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ  วินยาติ  วินเยน ฯ  สมติกกฺมาติ  วฏฏมูลิกาย  อวิชชฺาย  
สมติกฺกเมน ฯ  ต  าณนฺติ  ต  จตุสจฺจาณ ฯ ปรโมทาตนฺติ  ปรมปริสุทฺธ ฯ  
ปพฺพชิตนฺติ เอวรูเปน าเณน สมนฺนาคต ปพฺพชิต ฯ วิชฺชายาติ  
จตุตฺถมคฺควิชฺชาย ฯ  อารทฺธวีริยนฺติ ปคฺคหิตวิริย ปริปุณฺณวิริย ฯ  
                                                ทุติย ฯ  
        ตติเย  ฯ เฉตนฺติ  เอก มิคลุทฺทก ฯ โอวทตีติ โส กิร มิคลุทฺทโก  
ปาโตว ภุ ฺชิตฺวา  มิเค วธิสฺสามีติ อร ฺ ปวิฏโ เอก โรหิตมิค ทิสฺวา  
 สตฺติยา  น  ปหริสฺสามีติ  อนุพนฺธมาโน  เถรสฺส  ปมสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  
ทิวาวิหาเร  นิสินฺนสฺส อวิทูเรน ปกฺกมติ ฯ อถ น เถโร  อุปาสก ปาณาติปาโต  
นาเมส  อปายสวตฺตนิโก  อปฺปายุกสวตฺตนิโก  สกกฺา อ ฺเนป กสิวณิชฺชาทินา  
กมฺเมน  ทาราภรณ  กาตุ  มา เอวรูป กกฺขฬ    
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กมฺม กโรหีติ อาห ฯ โสป มหาปสุกูลกิตฺเถโร กเถตีติ คารเวน  
ตฺวา โสตุ อารทฺโธ ฯ อถสฺส โสตุกามต  ชเนสฺสามีติ โส  
องฺคุฏก ชาลาเปสิ ฯ โส อกฺขีหิป ปสสฺติ  กณฺเณหิป สุณาติ 
จิตฺต  ปนสสฺ  อสุกฏาน มิโค คโต ภวิสฺสติ  อสุกติตฺถ โอติณฺโณ  ตตฺถ  
น  คนฺตฺวา  ฆาเตตฺวา  ยาวทิจฺฉก มส ขาทิตฺวา เสส กาเชนาทาย คนฺตฺวา  
ปุตฺตเก โตเสสฺสามีติ เอว มิคสฺเสว อนุปท ธาวติ ฯ เอว วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส ต  
ธมฺม  เทเสนฺต  เถร  สนฺธาย  วุตฺต  โอวทตีติ ฯ อชฌฺภาสีติ  อย เถโร  
อทารุ ตจฺฉนฺโต  วิย  อเขตฺเต  วปฺเปนฺโต  วิย  อตฺตโนป กมฺม นาเสติ 
เอตสฺสาป  โจเทสฺสามิ นนฺติ อภาสิ ฯ  อปฺปป ฺนฺติ  นิปฺป ฺ ฯ   
อเจตสนฺติ  การณชานนสตฺเถน  จิตฺเตน  รหิต ฯ มนฺโทวาติ   
อนฺธพาโล  วิย ฯ  สุณาตีติ  ตว  ธมฺมกถ  สุณาติ ฯ น วิชานาตีติ  
อตฺถมสฺส  น  ชานาติ ฯ อาโลเกตีติ ตว โปถชฺุชนิกอิทฺธิยา ชลนฺต องฺคุฏก  
อาโลเกติ ฯ น ปสฺสตีติ เอตฺถ  เนว เตล น วฏฏ ิน ทีปกปลฺลิกา  เถรสฺส 
ปน  อานุภาเวนาย  ชลตีติ  อิม  การณ  น ปสฺสติ ฯ ทส ปชฺโชเตติ ทสสุ 
องฺคุลีสุ ทส ปทีเป ฯ รูปานีนิ การณรปูานิ ฯ จกฺขูติ ป ฺาจกฺขุ ฯ สเวคมาปาทีติ  
กิมฺเม อิมินาติ วิริย ปคฺคยฺห ปรมวิเวก อรหตฺตมคฺค ปฏิปชชฺิ ฯ  
                                        ตติย ฯ   
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        จตุตฺเถ  สมฺพหุลาติ  พหู สุตฺตนฺติกา อาภิธมฺมิกา วินยธรา จ ฯ  
วิหรนฺตีติ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา วิหรนฺติ ฯ ปกฺกมึสติู เต กิร ตสฺมึ  
ชนปเท  อ ฺตร คาม อุปสงฺกมนฺเต ทิสฺวาว มนุสฺสา ปสนฺนจิตฺตา อาสนสาลาย  
โกชวตฺถรณาทีนิ  ป ฺาเปตฺวา ยาคุขชฺชก  ทตฺวา อุปนิสีทึสุ ฯ มหาเถโร เอก  
ธมฺมกถิก  ธมฺม กเถหีติ อาห ฯ โส จิตฺตธมฺมกถ กเถสิ ฯ มนุสฺสา ปสีทิตฺวา  
โภชนเวลาย  ปณีตโภชน  อทสุ ฯ  มหาเถโร  มนุ ฺ  ภตฺตานุโมทน  อกาสิ ฯ 
มนสฺุสา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปสนฺนา  อิเธว ภนฺเต เตมาส วสถาติ ปฏิ ฺ  
กาเรตฺวา  คมนาคมนสมฺปนฺเน  าเน  เสนาสนานิ  กาเรตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ  
อุปฏหึสุ ฯ มหาเถโร วสฺสูปนายิกทิวเส ภิกฺขู โอวทิ  อาวุโส ตุเมฺหหิ ครุกสสฺ  
สตฺถุ  สนฺติเก กมฺมฏาน คหิต  พุทฺธปาตุภาโว นาม ทุลฺลโภ มาสสฺส อฏ  
ทิวเส  ธมฺมสฺสวน  กตฺวา คณสงฺคณิก ปหาย อปฺปมตฺตา วิหรถาติ ฯ เต ตโต 
ปฏาย ยุ ฺชนฺติ ฆเฏนฺติ ฯ กทาจิ สพฺพรตฺติก  ธมมฺสฺสวน กโรนฺติ  กทาจิ  
ป ฺห  วิสฺสชเฺชนฺติ  กทาจิ  ปธาน  กโรนฺติ ฯ เตส ธมฺมสฺสวนทิวเส ธมฺม  
กเถนฺตานเยว อรุณ  อุคฺคจฺฉติ ฯ ป ฺหวิสฺสชฺชนทิวเส พฺยตฺโต ภิกฺขุ ป ฺห  
ปุจฺฉติ  ปณฺฑิโต  วิสฺสชฺเชตีติ ปุจฺฉนวิสฺสชฺชน กโรนฺตานเยว ฯ ปธานทิวเส  
สุริยตฺถงฺคมเน คณฺฑึ ปหริตฺวาว จงฺกม โอตริตฺวา ปธาน   
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กโรนฺตานเยว ฯ เต เอว วสฺส วสิตฺวา ปวาเรตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ  
ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ปริเทวมานาติ  อิทานิ ตถารูป มธุร  
ธมฺมสฺสวนป ฺหกถน  กโุต ลภิสฺสามีติอาทีนิ วตฺวา โรทมานา ฯ  
ขายตีติ  ป ฺายติ  อุปฏาติ ฯ  โกเมติ  กห  อิเม ฯ  วชชฺิภูมิยาติ  
วชฺชีรฏาภิมุขคตา ฯ  มคา  วิยาติ ยถา มคา ตสฺมึ ปพฺพตปาเท วา วนสณฺเฑ 
วา วิจรนฺตา  อิท อมฺหาก มาตุสนฺตก ปตุสนฺตก ปเวณิอาคตนฺติ อคเหตฺวา  
ยตฺเถว  เนส โคจรผาสุตา จ โหติ ปริปนฺถาภาโว จ  ตตฺถ วิหรนฺติ ฯ เอว 
อนิเกตา  อเคหา  ภิกฺขโวป  อย อาวุโส อมฺหาก อาจริยูปชฺฌายาน สนฺตโก  
ปเวณิอาคโตติ อคเหตฺวา ยตฺเถว เนส อุตุสปฺปาย โภชนสปฺปาย เสนาสนสปฺปาย  
ปุคฺคลสปฺปาย  ธมฺมสฺสวนสปฺปาย จ สุลภ โหติ  ตตฺถ วิหรนฺติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ 
        ป ฺจเม  ฯ อานนฺโทติ  ธมฺมภณฺฑาคาริโก  เถโร ฯ  อติเวลนฺติ  
อติกฺกนฺต  เวล ฯ  คิหิส ฺตฺติพหุโลติ  รตฺตึ  จ  ทิวา  จ พหุกาล คิหี  
ส ฺาปยนฺโต ฯ  ภควติ  หิ  ปรินินฺพุเต  มหากสฺสปตฺเถโร เถร อาห  อาวุโส 
มย ราชคเห วสฺส อุปคนฺตฺวา ธมฺม สงฺคายิสฺสาม  คจฺฉ ตฺว อร ฺ ปวิสิตฺวา   
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อุปริมคฺคตฺตยตฺถาย วายาม กโรหีติ ฯ โส ภควโต ปตฺตจีวร อาทาย โกสลรฏ  
คนฺตฺวา  เอกสฺมึ อร ฺาวาเส วสิตฺวา ปุนทิวเส เอก คาม ปาวิสิ ฯ มนุสฺสา  
เถร  ทิสฺวา  ภนฺเต อานนฺท ตุเมฺห ปุพฺเพ สตฺถารา สทฺธึ อาคจฺฉถ  อชชฺ  
เอกกาว อาคตา  กห สตฺถาร เปตฺวา อาคตตฺถ  อิทานิ กสฺส ปตฺตจีวร 
คเหตฺวา วิจรถ  กสฺส มโุขทก ทนฺตกฏ เทถ  ปริเวณ สมฺมชฺชถ  วตฺตปฏิวตฺต  
กโรถาติ พหุ วตฺวา ปริเทวึสุ ฯ เถโร  อาวุโส มา โสจิตฺถ  มา ปริเทวิตฺถ  
อนิจฺจา  วต  สงฺขาราติอาทีนิ วตฺวา เต ส ฺาเปตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ  
วสนฏานเมว คจฺฉติ ฯ มนุสฺสา สายป ตตฺถ คนฺตฺวา ตเถว ปริเทวนฺติ ฯ เถโรป  
ตเถว โอวทติ ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ อชฺฌภาสีติ  อย เถโร ภิกฺขุสงฺฆสฺส กถ  
สุตฺวา  สมณธมฺม กริสฺสามีติ อร ฺ ปวิสิตฺวา อิทานิ คิหี ส ฺาเปนฺโต  
วิหรติ  สตฺถ ุ สาสน  อสงฺคหิตปุปฺผราสิ  วิย   ิต  ธมฺมสงฺคห น กโรติ  
โจเทสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา อภาสิ ฯ  ปสกฺกิยาติ  ปวิสิตฺวา ฯ  หทยสฺมึ   
โอปยาติ  กิจฺจโต  จ อารมฺมณโต จ  หทยมฺหิ ปกฺขิปตฺวา ฯ  นิพฺพาน  
ปาปุณิสฺสามีติ วิริย กโรนฺโต นิพฺพาน กิจฺจโต  หทยมฺหิ  โอเปติ  นาม   
นิพฺพานารมฺมณ  ปน  สมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา นิสีทนฺโต  อารมฺมณโต ฯ   
ตทุภยป สนฺธาเยสา ภาสติ ฯ   
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ฌายาติ ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายิตา (๑) ภว ฯ ปฬิปฬิกาติ  อย  
คิหีหิ สทฺธึ ปฬิปฬิกถา ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ ฯ  ปุราณทุติยกิาติ อนนฺตเร อตฺตภาเว อคฺคมเหสี ฯ  โสภสีติ 
ปุพฺเพป โสภสิ  อิทานิป โสภสิ ฯ ทุคฺคตาติ น คติทุคฺคติยา  ทุคฺคตา ฯ ตา หิ  
สุคติย  ิตา สมฺปตฺตึ อนุภวนฺติ  ปฏิปตฺติทุคฺคติยา ปน ทุคฺคตา ฯ ตโต จุตา  
หิ ตา นิรเยป อุปฺปชฺชนฺตีติ  ทุคฺคตา ฯ ปติฏ ิตาติ สกฺกายสฺมึ หิ ปติฏหนฺโต  
อฏหิ  การเณหิ  ปติฏาติ  รตฺโต ราควเสน ปติฏาติ  ทุฏโ โทสวเสน ฑ  
มุโฬฺห  โมหวเสน  วินิพนฺโธ  มานวเสน  ปรามฏโ  ทฏิ ิวเสน  ถามคโต  
อนุสยวเสน  อนิฏงฺคโต วิจิกิจฺฉาวเสน  วิกฺเขปคโต อุทฺธจฺจวเสน ปติฏาติ ฯ  
ตาป เอว ปติฏ ิตาว ฯ นรเทวานนฺติ เทวนราน ฯ  นตฺถิทานีติ  สา  กิร   
เทวธีตา  เถเร  พลวสิเนหา อโหสิ  ปฏิคฺคนฺตุ  นาสกฺขิ ฯ  กาเลน  อาคนฺตฺวา   
ปริเวณ  สมมฺชฺชติ  มุโขทก  ทนฺตกฏ  ปานียปริโภชนีย อุปฏเปติ ฯ  
เถโร อนาวชชฺเนน ปริภุ ฺชติ ฯ เอกสฺม ึทิวเส เถรสฺส ชิณฺณจีวรสฺส  
โจฬกภิกฺข จรโต สงฺการกูเฏ ทิพฺพทุสฺส เปตฺวา ปกฺกามิ ฯ เถโร  
ต ทิสฺวา อุกฺขิปตฺวา โอโลเกนฺโต ทุสสฺนฺต ทิสฺวา  ทุสฺสเมตนฺติ ตฺวา   
# ๑  ม. ฌายิโก  ฯ  
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อล  เอตฺตาวตาติ อคฺคเหสิ ฯ เตเนวสฺส  จีวร นิฏาสิ ฯ อถ เทฺว อคฺคสาวกา 
อนุรุทฺธตฺเถโร  จาติ  ตโย ชนา จีวร กรสึุ ฯ สตฺถา สจึู โยเชตฺวา อทาสิ ฯ  
นิฏ ิตจีวรสฺส  ปณฺฑาย  จรโต  เทวตา  ปณฺฑปาต  สมาทเปสิ ฯ  สา กาเลน 
เอกิกา  กาเลน อตฺตทุติยา เถรสฺส สนติฺก อาคจฺฉติ ฯ  ตทา ปน อตฺตตติยา 
อาคนฺตฺวา  ทิวาฏาเน  เถร  อุปสงฺกมตฺิวา  มย มนาปกายิกา นาม มนสา 
อิจฺฉิติจฺฉิตรูป มาเปมาติ อาห ฯ เถโร  เอตา เอว วทนฺติ  วีมสิสฺสามิ  สพฺพา  
นีลกา  โหนตฺูติ  จินฺเตสิ ฯ  ตา  เถรสฺส  มน  ตฺวา  สพฺพาว  นีลวณฺณา  
อเหสุ  เอว  ปตโลหิตโอทาตวณฺณาติ ฯ  ตโต จินฺตยึสุ  เถโร อมฺหาก ทสฺสน  
อสฺสาเทตีติ ฯ ตา สมชฺช กาตุ อารทฺธา  เอกาป คายิ  เอกาป นจฺจิ  เอกาป  
อจฺฉร  ปหริ ฯ  เถโร อินทฺฺริยานิ โอกขิฺป ฯ ตโต  น อมฺหาก ทสฺสน เถโร  
อสฺสาเทตีติ  ตฺวา  สิเนห  วา  สนถฺว  วา  อลภมานา  นิพฺพินฺทิตฺวา  
คนฺตุมารทฺธา ฯ เถโร ตาส คมนภาว ตฺวา  มา ปุนปฺปุน อาคจฺฉึสูติ อรหตฺต  
พฺยากโรนฺโต  อิม คาถมาห ฯ ตตฺถ วิกขีฺโณติ ขีโณ ฯ ชาติสสาโรติ ตตฺถ ตตฺถ  
ชาติสงฺขาโต สสาโร ฯ  
                                                ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม  อติกาเลนาติ  สพฺพรตฺตึ  นิทฺทายิตฺวา  พลวปจฺจูเส 
โกฏิสมฺมชฺชนิยา  โถก สมฺมชฺชิตฺวา มขุ โธวิตฺวา ยาคุภิกฺขตฺถาย   
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ปาโตว ปวิสติ ฯ  อติทิวาติ  ยาคุ  อาทาย อาสนสาล คนฺตฺวา  
ปวิตฺวา เอกสฺมึ าเน นิปนฺโน นิทฺทายิตฺวา  มนุสฺสาน  
โภชนเวลาย ปณีตภิกฺข ลภิสฺสามีติ อุปกฏเ มชฺฌนติฺเก อุฏาย  
ธมฺมกรเกน  อุทก คเหตฺวา อกฺขีนิ ปุ ฺฉิตฺวา  ปณฺฑาย จริตฺวา  
ยาวทตฺถ ภุ ฺชิตฺวา มชฺฌนติฺเก วีติวตฺเต ปฏิกฺกมติ ฯ ทิวา จ อาคนฺตฺวาติ  
อติกาเล ปวิฏเน นาม อ ฺเหิ ภิกฺขูหิ ปมตร อาคนฺตพฺพ โหติ  ตฺว ปน  
อติวิย ทิวา อาคนฺตฺวา อาคตาสีติ  ภายามิ นาคทตฺตนฺติ ต นาคทตฺต อห  
ภายามิ ฯ สุปฺปคพฺภนฺติ สุฏ ุ ปคพฺภ ฯ กุเลสูติ ขตฺติยกุลาทิอุปฏากกุเลสุ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ  
        อฏเม ฯ อชฺโฌคาฬหฺปฺปตฺโตติ  โอคาหปฺปโต ฯ  โส  กิร  สตฺถุ  
สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา ต วนสณฺฑ ปวิสิตฺวา ทุติยทิวเส คาม ปณฺฑาย  
ปาวิสิ ปาสาทิเกหิ อภิกฺกนฺตาทีหิ ฯ อ ฺตร กุล ตสฺส อิริยาปเถ ปสีทิตฺวา  
ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา ปณฺฑปาต อทาสิ ฯ ภตฺตานุโมทน ปุน สุตฺวา  
อติเรกตร ปสีทิตฺวา  ภนฺเต  นิจฺจกาล  อิเธว  ภิกฺข  คณฺหถาติ  นิมนฺเตสิ ฯ เถโร  
อธิวาเสตฺวา  เตส  อาหาร  ปริภุ ฺชมาโน  วิริย ปคฺคยฺห ฆเฏนฺโต อรหตฺต  
ปตฺวา จินฺเตสิ  พหูปการ เม เอต กุล  อ ฺตฺถ คนฺตฺวา กึ กริสฺสามีติ  
ผลสมาปตฺติสุข    
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อนุภวนฺโต  ตตฺเถว  วสิ ฯ  อชฌฺภาสีติ  สา  กริ  เถรสฺส  
ขีณาสวภาว อชานนฺตี จินฺเตสิ  อย เถโร เนว อ ฺ คาม คจฺฉติ  น อ ฺ  
ฆร  น รุกฺขมลูอาสนสาลาทีสุ นิสีทติ  นิจฺจกาล ฆร ปวิสิตฺวาว นิสีทติ  อุโภ  
เจเต  โอคาธปฺปตฺตา ปติคาธปฺปตฺตา  กทาจิ เอส อิม กุล ทูเสยฺย  โจเทสฺสามิ  
นนฺติ ฯ ตสฺมา อภาสิ ฯ  สณฺาเนติ  นครทฺวารสฺส  อาสนฺเน   มนุสฺสาน  
ภณฺฑก โอตาเรตฺวา  วิสมนฏาเน ฯ สงฺคมฺมาติ สมาคนฺตฺวา ฯ มนฺเตนฺตีติ   
กเถนฺติ ฯ ม ฺจ ต ฺจาติ  ม  จ  กเถนฺติ   ต  จ  กเถนฺติ ฯ กิมนฺตรนฺติ  กึ   
การณ ฯ พหู หิ สทฺทา ปจฺจูหาติ  พหุกา  เอเต  โลกสฺมึ ปฏิโลมสทฺทา ฯ  
น  เตนาติ เตน การเณน  เตน วา  ตปสฺสินา  น  มงฺกุ โหตพฺพ ฯ  น  หิ   
เตนาติ น หิ เตน ปเรหิ วุตฺตวจเนน  สตฺโต กิลิสฺสติ  อตฺตนา กเตน ปน  
ปาปกมฺเมเนว กิลิสฺสตีติ ทสฺเสติ ฯ วาตมิโค  ยถาติ ยถา วเน วาตมิโค  
วาเตริตาน ปณฺณาทีน สทฺเทน ปริตสติ  เอว  โส  สทฺทปริตฺตาสี โหตีติ  
อตฺโถ ฯ นาสฺส สมฺปชชฺเต วตนฺติ ตสฺส ลหุจิตฺตสฺส  วตฺต  น  สมฺปชฺชติ ฯ  
เถโร ปน ขีณาสวตฺตา สมฺปนฺนวตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
                                        อฏม ฯ 
        นวเม ฯ วชฺชีปุตฺตโกติ  วชชฺีรฏเ  ราชปุตฺโต  ฉตฺต  ปหาย  
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ปพฺพชิโต ฯ  สพฺพรตฺติจาโรติ  กตฺติกนกฺขตฺต  โฆเสตฺวา  สกลนคร ธชปฏากาทีหิ  
ปฏิสณฺเฑตฺวา ปวตฺติโต สพฺพรตฺติจาโร ฯ อิท หิ นกขฺตฺต ยาว จาตุมฺมหาราชิเกหิ  
เอกาพทฺธ  โหติ ฯ  ตูริยตาฬิตวาทิตนิคฺโฆสสทฺทนฺติ เภริอาทิตูริยาน ตาฬิตาน  
วีณาทีน ฺจ วาทิตาน วีณาทีน ฺจ วาทิตาน นิคฺโฆสสทฺท ฯ อภาสีติ เวสาลิย กิร  
สตฺต  ราชสหสฺสานิ  สตฺตสตานิ  สตฺต  จ  ราชาโน  ตตฺตกาว  เตส 
อุปราชเสนาปติอาทโย  เตสุ อลงฺกตปฏิยตฺเตสุ นกฺขตฺตกีฬนตฺถาย วีถึ โอติณฺเณสุ  
สฏ ีหตฺเถ มหาจงฺกเม จงฺกมมาโน นภมชฺเฌ  ิต จนฺท ทิสฺวา จงฺกมโกฏิย ผลก  
นิสฺสาย  ิโต อภาสิ ฯ อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุกนฺติ วตฺถเวนาลงฺการวิรหิตตฺตา  
วเน  ฉฑฺฑิตทารุก  วิย  ชาต ฯ  ปาปโยติ  ลามกตโร  อเมฺหหิ อ ฺโ โกจิ 
อตฺถิ ฯ  ปหยนฺตีติ  เถโร  อาร ฺ ิโก  ปสุกูลิโก  ปณฺฑปาติโก สปทานจาริโก  
อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโติ พหู ตุยฺห ปตฺถยนฺตีติ อตฺโถ ฯ สคฺคคามินนฺติ สคฺค  
คจฺฉนฺตาน คตานป ฯ  
                                                นวม ฯ   
        ทสเม  ย  สุทนฺติ  นปิาตมตฺต ฯ  สชฺฌายพหุโลติ นิสฺสรณปริยตฺติวเสน   
สชฺฌายนโต พหุตร กาล สชฺฌายนฺโต ฯ โส กิร อาจริยสฺส  
ทิวาฏาน สมฺมชฺชิตฺวา อาจริย อุทิกฺขนฺโตติฏติ ฯ อถ น อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาว  
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺตจีวร   
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ปฏิคฺคเหตฺวา ป ฺตฺตาสเน นิสินฺนสฺส ตาลวณฺฏวาต ทตฺวา   
ปานีย อาปุจฺฉิตฺวา ปาเท โธวิตฺวา เตล มกฺเขตฺวา วนฺทิตฺวา  ิโต  
อุทฺเทส คเหตฺวา ยาว สุริยฏงฺคมา สชฺฌาย กโรติ ฯ โส นฺหานโกฏเก อุทก  
อุปฏเปตฺวา องฺคารกปลฺเล อคฺคึ กโรติ ฯ อาจริยสฺส นฺหาตฺวา อาคตสฺส ปาเทสุ  
อุทก ปุ ฺฉิตฺวา ปฏ ิปริกมฺม กตฺวา วนฺทิตฺวา อุทฺเทส คเหตฺวา ปมยาเม  
สชฺฌาย กตฺวา มชฺฌิมยาเม สรีร สมสสฺาเสตฺวา ปจฺฉิมยาเม อุฏาย  อุทฺเทส  
คเหตฺวา ยาว อรุณุคฺคมนา สชฺฌาย กตฺวา นิรุทฺธสทฺท ขยโต  สมมฺสติ ฯ ตโต  
เสส  อุปาทายรูป  ภูตรูป นามรูปนฺติ ป ฺจสุ ขนฺเธสุ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อปฺโปสฺสุกฺโกติ อุทฺเทสคฺคหเณ จ สชฺฌายกรเณ จ  นิรุสฺสกฺุโก ฯ  
สงฺกสายตีติ  ยสฺส  อิทานิ  อตฺถาย  อห  สชฺฌาย กเรยฺย  โส เม อตฺโถ  
มตฺถก ปตฺโต ฯ กิมฺเม อิทานิ สชฺฌาเยนาติ ผลสมาปตฺติสุเขน กาล อติวตฺเตติ ฯ  
อชฺฌภาสีติ  กึ นุ โข เถรสฺส  อผาสุก ชาต  อุทาหุสฺส อาจริยสฺส  เกน  
นุ  โข  การเณน ปุพฺเพ วิย มธุรสฺสเรน น สชฺฌายตีติ อาคนฺตฺวา สนฺติเก  
 ิตา อภาสิ ฯ  ธมฺมปทานีติ อิธ สพฺพป พุทฺธวจน อธิปฺเปต ฯ นาธียสีติ น สชฌฺายสิ ฯ  
นาทิยสีติป  ปาโ  น คณฺหาสีติ อตฺโถ ฯ ปสสนฺติ ธมฺมภาณโก ปสส ลภติ 
อาภิธมฺมิโก  สุตฺตนฺติโก   
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วินยธโรติ ตสฺส ปสสิตาโร  ภวนฺติ ฯ วิราเคนาติ อริยมคฺเคน ฯ  
อ ฺายาติ ชานิตฺวา ฯ นิกฺเขปนนฺติ ตสฺส ทิฏสุตาทิโน วิสฺสชชฺน  
สนฺโต  วทนฺตีติ  ทีเปติ  น  พุทฺธวจนสฺส  เอตฺตาวตา  เถโร พุทฺธวจน น  
วิสฺสชฺชาเปตีติ  น  นิจฺจกาล สชฺฌายนเกเนว  ภวิตพฺพ  สชฌฺายิตฺวา ปน  
 เอตฺตกสฺสาห  อตฺถสฺส  วา  ธมฺมสฺส  วา อาธาโร ภวิตุ สมตฺโถติ ตฺวา 
วฏฏทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  
                                                ทสม ฯ   
 เอกทสเม อกุสเล วิตกฺเกติ กามวิตกฺกาทโย ตโย มหาวิตกฺเก ฯ 
อโยนิโสมนสิการาติ  อนุปายมนสิกาเรน ฯ โสติ โส ตฺว ฯ  
อโยนิโส ปฏนิิสฺสชฺชาติ  เอต อนุปายมนสิการ วชฺเชหิ ฯ  
สตฺถารนฺติ อิมาย คาถาย ปาสาทิก กมฺมฏาน  กเถติ ฯ  
ปติสุขมสสยนฺติ เอกเสเนว พลวปติ ฺจ สุข ฺจ อธิคมิสฺสสิ ฯ  
                                        เอกาทสม ฯ  
        ทฺวาทสเม ย วตฺตพฺพ  ต เทวตาสยุตฺเต นนฺทนวคฺเค  
วุตฺตเมว ฯ  
                                        ทฺวาทสม ฯ   
        เตรสม เทวปุตฺตสยุตฺเต ชนฺตุเทวปุตฺตสุตฺเต วิตฺถาริตเมว ฯ 
                                        เตรสม ฯ  
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        จุทฺทสเม  อชฌฺภาสีติ  ต  ภิกฺขุ  นาเฬ  คเหตฺวา  ปทุม 
นามยมาน (๑) ทิสฺวาว  อย ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา สมณธมฺม  
กาตุ อร ฺ ปวิฏโ คนฺธารมฺมณ อุปนิชฺฌายติ  สวฺาย อชฺช อุปสิงฺฆิตฺวา   
เสฺวป ปุนทิวเสป อุปสิงฺฆิสฺสติ  เอวมสฺส สา คนฺธตณฺหา วฑฺฒิตฺวา  
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก อตฺถ นาเสสฺสติ  มา มยิ ปสฺสนฺติยา นสฺสตุ   
โจเทสฺสามิ นนฺติ  อุปสงฺกมิตฺวา อภาสิ ฯ  เอกงฺคเมต  เถยฺยานนฺติ   
เถนิตพฺพาน  รูปารมฺมณาทีน  ป ฺจนฺน โกฏาสาน อิท เอก องฺค   
เอกโกฏาโสติ อตฺโถ ฯ น หรามีติ น คเหตฺวา  คจฺฉามิ ฯ   
อาราติ  ทูเร  นาเฬ คเหตฺวา นาเมตฺวา ทูเร  ิโต อุปสิงฺฆามีติ  
วทติ ฯ วณฺเณนาติ การเณน ฯ  ยฺวายนฺติ โย อย ฯ ตสฺมึ กิร  
เทวตาย สทฺธึ กเถนฺเตเยว เอโก ตาปโส โอตริตฺวา  ภิสขนนาทีนิ   
กาตุ  อารทฺโธ  ต สนฺธาเยวมาห ฯ อากิณฺณกมฺมนฺโตติ  เอว   
อปริสุทฺธกมฺมนฺโต ฯ อขีณกมฺมนฺโตติป ปาโ  กกขฺลกมฺมนฺโตติ  
อตฺโถ ฯ น  วุจฺจตีติ คนฺธโจโรติ วา ปุปฺผโจโรติ วา กสฺมา น วุจฺจติ ฯ 
อากิณฺณลุทฺโธติ พหุปาโป คาฬฺหปาโป วา  ตสฺมา น วุจฺจติ  ฯ อติเจลว  
มกฺขิโตติ  ยถา  ธาติยา  นิวตฺถกิลิฏวตฺถ  อุจฺจารปสฺสาวปสุมสิกทฺทมาทีหิ  
มกฺขิต  เอวเมว  ราคโทสาทีหิ   
# ๑ สี. สิงฺฆมาน  ฯ  ยุ.   ฆายมาน  ฯ  
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มกฺขิโต ฯ  อรหามิ วตฺตเวติ อรหามิ วตฺตุ ฯ เทวตาย  โจทนา   
กิร  สุคตานุสิฏ ิสทิสา  น  ต  ลามกา  หีนาธิมุตฺติกา  
มิจฺฉาปฏิปนฺนกปุคฺคลา  ลภนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  อตฺตภาเว   
มคฺคผลาน  ภพฺพรูปา ปุคฺคลา ต ลภนฺติ ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ   
สุจิคเวสิโนติ  สุจีนิ  สีลสมาธิาณานิ  คเวสนฺตสฺส ฯ  อพฺภามตฺตวาติ  
วลาหกกูฏมตฺต  วิย ฯ ชานาสีติ สุทฺโท อยนฺติ ชานาสิ ฯ วชฺชาสีติ วเทยฺยาสิ ฯ  
เนว ต อุปชีวามีติ  เทวตา กิร จินฺเตสิ  อย ภิกฺขุ อตฺถิ เม หิตกามา  
เทวตา  สา ม โจเทสฺสติ สาเรสฺสตีติ ปมาทป อนุยุ ฺเชยฺย  นาสฺส  
นาสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิสฺสามีติ ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ ตฺวเมวาติ ตฺวเยว ฯ  
ชาเนยฺยาติ ชาเนยฺยาสิ ฯ เยนาติ เยน กมฺเมน สุคตึ คจฺเฉยฺยาสิ  ต  
กมฺม ตฺวเยว ชาเนยฺยาสีติ ฯ  
                                        จุททฺสม ฯ  
                        อิติ วนสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                _____________  
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                                ยกฺขสยุตฺตวณฺณนา   
        ยกฺขสยุตฺตสฺส  ปเม  ฯ  อินฺทกสฺสาติ  อินฺทกูฏนิวาสิโน ยกฺขสฺส ฯ  
ยกฺขโต หิ กูเฏน  กูฏโต จ ยกฺเขน นาม ลทฺธ ฯ รูป น ชีวนฺติ วทนฺตีติ  
ยทิ  พุทฺธา  รปู ชีวนฺติ น วทนฺติ  ยทิ รูป สตฺโต ปุคฺคโลติ เอว น  
วทนฺตีติ อตฺโถ ฯ กถ นฺวยนฺติ กถ นุ อย ฯ กุตสฺส อฏ ียกปณฺฑเมตีติ อสฺส  
สตฺตสฺส  อฏ ี ยกปณฺฑ ฺจ   กโุต อาคจฺฉติ ฯ เอตฺถ จ อฏ ิคฺคหเณน ตีณิ  
อฏ ิสตานิ  ยกปณฺฑคฺคหเณน  นว มสเปสิสตานิ คหิตานิ ฯ ยทิ รูป น ชโีว 
อถสฺส อิมานิ จ อฏ ีนิ อิมา จ มสเปสิโย กุโต อาคจฺฉนฺตีติ ปุจฺฉติ ฯ กถ  
นฺวย สชฺชติ คพฺภสฺมินฺติ  เกน นุ การเณน อย สตฺโต มาตุ กุจฺฉิสฺมึ สชชฺติ  
ลคฺคติ นิพฺพตฺตติ ฯ  ปุคฺคลวาที กิเรส ยกฺโข  เอกปฺปหาเรเนว สตฺโต มาตุ  
กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺตตีติ คเหตฺวา คพฺภเสยฺยกสตฺตสฺส มาตา มจฺฉมสาทีนิ ขาทติ 
สพฺพานิ เอกรตฺติวาเสน ปจิตฺวา เผณุ  วิย วิลียนฺติ ฯ ยทิ รูป สตฺโต น  
ภเวยฺย  เอวเมว วิลีเยยฺยาติ ลทฺธิยา เอวมาห ฯ อถสฺส ภควา  น มาตุ กุจฺฉิสฺมึ  
เอกปฺปหาเรเนว  นิพฺพตฺตติ  อนุปุพฺเพน ปน วฑฺฒตีติ ทสฺเสนฺโต ปม กลล  
โหตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปมนฺติ ปเมน ปฏิสนฺธวิิ ฺาเณน สทฺธึติสฺโสติ วา  
ปุสฺโสติ  วา  นาม  นตฺถิ ฯ อถโข ตีหิ ชาติอุณฺณสูหิ กตสุตฺตคฺเค  สณฺ ิตเตล-  
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พินฺทุปฺปมาณ กลล โหตีติ ฯ  ย สนฺธาย วุตฺต 
                ติลเตลสฺส ยถา พินฺทุ        สปฺป มณฺโฑ อนาวิโล  
                เอว วณฺณปฏิภาค                กลล สมฺปวุจฺจตีติ ฯ 
กลลา  โหติ  อพฺพุทนฺติ  ตสฺมา  กลลา สตฺตาหจฺจเยน มสโธวนอุทกวณฺณ 
อพฺพุท นาม โหติ  กลลนฺติ นาม อนฺตรธายติ ฯ วุตฺตมฺป เจต  
                สตฺตาห กลล โหติ                ปริปกฺก สมูหต 
                วิวฏฏมาน ต ภาว                อพฺพุท นาม ชายตีติ ฯ 
อพฺพุทา  ชายเต  เปสีติ  ตสฺมาป อพฺพุทา สตฺตาหจฺจเยน วิลีนติปุสทิสา  
เปสิ นาม ส ฺชายติ ฯ สา มริจผาณิเตน ทีเปตพฺพา ฯ คามทารกา  หิ สุปกฺกานิ 
มริจานิ  คเหตฺวา  สาฏกนฺเต  ภณฺฑิก กตฺวา ปเฬตฺวา มณฺฑ อาทาย กปาเล 
ปกฺขิปตฺวา อาตเป เปนฺติ  ต สุกฺขมาน สพฺพภาเคหิ มุจฺจติ ฯ เอวรูปา เปสิ  
โหติ  อพฺพุทนฺติ นาม อนฺตรธายติ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
                สตฺตาห อพฺพุท โหติ        ปริปกฺก สมูหต  
                วิวฏฏมาน ต ภาว                เปสิ จ นาม ชายตีติ ฯ   
เปสิ  นิพฺพตฺตตี  ฆโนติ  ตโต  เปสิโต  สตฺตหจฺจเยน กุกฺกฏุณฺฑสณฺาโน  
ฆโน นาม มสปณฺโฑ นิพฺพตฺตติ  เปสีติ นาม อนฺตรธายติ ฯ วุตฺตมฺป เจต  
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                สตฺตาห เปสิ ภวติ        ปริปกฺก สมูหต 
                วิวฏฏมาน ต ภาว        ฆโน จ นาม ชายติ ฯ  
                ยถา กุกฺกุฏิยา อณฺฑ  สมนฺตา ปริมณฺทล 
                เอว ฆนสฺส สณฺาน  นิพฺพตฺต กมฺมปจฺจยาติ ฯ  
ฆนา  ปสาขา  ชายนฺตีติ  ป ฺจเม  สตฺตาเห ทฺวินฺน หตฺถปาทาน สีสสฺส  
จตฺถาย ป ฺจ ปฬกา ชายนฺติ ฯ  ย สนฺธาย  วุตฺต  ป ฺจิเม ภิกฺขเว สตฺตาเห  
ป ฺจ ปฬกา สณฺหนฺติ กมฺมโตติ ฯ  อิโต  ปร  ฉฏสตฺตมาทีนิ   
สตฺตาหานิ  อติกฺกมฺม  เทสน  สงฺขิปตฺวา  ทฺวาจตฺตาฬีเส  สตฺตาเห  
ปริณตกาล คเหตฺวา ทสฺเสนฺโต เกสาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  เกสา   
โลมา นขาป จาติ ทฺวาจตฺตาฬีเส สตฺตาเห เอตานิ ชายนฺติ ฯ เตน โส  
ตตฺถ  ยาเปตีติ  ตสฺส  ห ินาภิโต อุฏ ิตนาโฬ มาตุ อุทรปฏเลน เอกาพทฺโธ 
โหติ  โส  อุปฺปลทณฺฑโก  วิย  ฉิทฺโท  เตน  อาหารรโส  สสริตฺวา  
อาหารสมุฏาน รูป สมฏุาเปติ ฯ เอว โส ทส มาเส ยาเปติ ฯ มาตุ กุจฺฉิคโต  
นโรติ  มาตุ นโร กุจฺฉิคโต   กุจฺฉิยา อพฺภนฺตรคโตติ อตฺโถ ฯ อิติ ภควา  
 เอว โข ยกฺข อย สตฺโต อนุปุพฺเพน มาตุ กุจฺฉิย วฑฺฒติ  น เอกปฺปหาเรเนว  
นิพฺพตฺตตีติ ทสฺเสติ ฯ  
                                                ปม ฯ    
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        ทุติเย ฯ  สกฺกนามโกติ  เอวนามโก  เอโก  ยกฺโข  ฯ เอโส  กริ 
มารปกฺขิโก ยกฺโข ฯ  วิปปฺมุตฺตสฺสาติ ตีหิ ภเวหิ วิมุตฺตสฺส ฯ  ยท ฺนฺติ ย  
อ ฺ ฯ  วณฺเณนาติ  การเณน ฯ สวาโสติ เอกโต วาโส  สขิธมฺโม มิตฺตธมฺโมติ 
อตฺโถ ฯ สปปฺ ฺโติ สุป ฺโ สมฺพุทฺโธ ฯ  
                                                ทุติย ฯ   
        ตติเย ฯ  คยายนฺติ คยาคาเม  คยาย อวิทูเร นิวิฏคาม อุปนิสฺสายาติ  
อตฺโถ ฯ  ฏงฺกิตม ฺเจติ  ทีฆม ฺเจ  ปาทมชฺเฌ  วิชฌฺิตฺวา  อฏนิโย  ปเวเสตฺวา  
กตม ฺเจ ฯ ตสฺส  อิท อุปร ิ อิท เหฏาติ นตฺถิ  ปริวตฺเตตฺวา อตฺถโตป  
ตาทิโสว โหติ  ต เทวฏาเน เปนฺติ ฯ จตุนฺน ปาสาณาน อุปริ ปาสาณ อตฺถริตฺวา  
กตเคห  ฏงฺกิตม ฺโจติ  วุจฺจติ ฯ  สูจิโลมสฺสาติ  กถินสูจิสทิสโลมสฺส ฯ  
โส กริ กสฺสปสฺส ภควโต สาสเน ปพฺพชิตฺวา ทูรฏานโต อาคโต เสทมลคฺคหิเตน  
คตฺเตน  สุป ฺตฺต  สงฺฆิกม ฺจ  อนาทเรน  อปจฺจตฺถริตฺวา  นิปชฺช ิ ตสฺส  
ปริสุทฺธสีลสสฺ ต กมฺม สุทฺธวตฺเถ กาฬก วิย อโหสิ ฯ โส ตสฺม ึอตฺตภาเว วิเสส  
นิพฺพตฺเตตุ อสกฺโกนฺโต กาล กตฺวา คยาคามทฺวาเร สงฺการฏาเน ยกฺโข หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ นิพฺพตฺตมตฺตสฺเสว จสฺส สกลสรีร กถินสจีูหิ ควจฺจิต  วิย ชาต ฯ  
อเถกทิวส ภควา ปจฺจูสสมเย โลก โวโลเกนฺโต   ต     
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ยกฺข ปมาวชฺชนสฺเสว อาปาถ  อาคต  ทิสฺวา  อย  เอก   
พุทฺธนฺตร  มหาทุกฺข  อนุภวิ  กินฺนุ  ขฺวสฺส  ม อาคมฺม  
โสตฺถิการณ ภเวยฺยาติ อาวชฺเชนฺโต ปมมคฺคสฺส อุปนิสฺสย  
อทฺทส ฯ อถสฺส สงฺคห กาตุกาโม รตฺตทุปฏ นิวาเสตฺวา สุคตมหาจีวร  
ปารุปตฺวา  เทววิมานกปฺปคนฺธกุฏึ  ปหาย  หตฺถิควสฺสมนุสฺสกุกฺกุราทิ-  
กุณปทุคฺคนฺธ สงฺการฏาน คนฺตฺวา ตตฺถ มหาคนฺธกุฏิย วิย นิสทีิ ฯ  
ต  สนฺธาย  วุตฺต  สูจิโลมสฺส ยกฺขสฺส ภวเนติ ฯ  ขโรติ สสสุมารปฏ ิ   
วิย ฉทนิฏกาหิ วิสมจฺฉทนปฏ ิ วิย จ ขรสรีโร ฯ  โส  กิร   
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล สีลสมฺปนฺโน อุปาสโก เอกทิวส  วิหาเร  
จิตฺตตฺถรณาทีหิ  อตฺถตาย  ภูมิยา  สงฺฆิเก  อตฺถรเณ  อตฺตโน  อุตฺตราสงฺค  
อปจฺจตฺถริตฺวา นิปชฺชิ ฯ สงฺฆิกเตล อภาเชตฺวา อตฺตโน หตฺเถหิ สรีร มกฺเขสีติ   
วทนฺติ ฯ  โส  เตน กมฺเมน สคฺเค นิพฺพตฺติตุ อสกฺโกนฺโต ตสฺเสว คามทฺวาเร  
สงฺการยกฺโข  หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ นิพฺพตฺตสฺส เจวสฺส  สกลสรีร วุตฺตปฺปการ  
อโหสิ ฯ เต อุโภป สหายา ชาตา ฯ อิติ ขรสฺส ขรภาโว เวทิตพฺโพ ฯ  
        อวิทูเร  อติกฺกมนฺตีติ  โคจร  ปริเยสนฺตา  สมาคมฏาน  วา คจฺฉนฺตา  
อาสนฺเน าเน คจฺฉนฺติ ฯ เตสุ สูจิโลโม สตฺถาร น ปสฺสติ  ขรโลโม ปมตร 
ทิสฺวา  สูจิโลม  ยกฺข  เอตทโวจ  เอส  สมโณติ  สมมฺ เอส ตว ภวน  
ปวิสิตฺวา  นิสินฺโน   
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เอโก  สมโณติ ฯ  เนโส  สมโณ  สมณโก เอโสติ โส 
กิร โย ม ปสสฺิตฺวา ภีโต ปลายติ  ต สมณโกติ วทติ ฯ โย น ภายติ  ต 
สมโณติ ฯ ตสฺมา  อย ม ทิสฺวา ภีโต ปลายิสฺสตีติ ม ฺมาโน เอวมาห ฯ 
กาย  อุปนาเมสีติ  เภรวรปู นิมฺมินิตฺวา มหามุข วิวริตฺวา สกลสรีเร  
โลมานิ อุฏาเปตฺวา กาย อุปนาเมสิ ฯ อปนาเมสีติ รตนสติก สุวณฺณคฺฆนิย   
วิย  โถก  อปนาเมสิ ฯ ปาปโกติ ลามโก อมนุ ฺโ ฯ โส คูถ วิย อคฺคิ วิย 
กณฺหสปฺโป  วิย  จ  ปริวชเฺชตพฺโพ  น  อิมินา  สุวณฺณวณฺเณน  สรีเรน 
สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพ ฯ เอว วุตฺเต ปน สูจิโลโม  ปาปโก กิร เม สมฺผสฺโสติ กุทฺโธ  
ป ฺห ต สมณาติอาทิมาห ฯ จิตฺต วา เต ขิปสฺสามีติ เยส ฺหิ อมนุสฺสา จิตฺต  
ขิปตุกามา โหนฺติ  เตส เสตมุข นีโลทร สุรตฺตหตฺถปาท มหาสีส ปชชฺลิตเนตฺต  
เภรว  วา  อตฺตภาว  นิมฺมินิตฺวา  ทสฺเสนฺติ  เภรว สทฺท วาเทนฺติ (๑) 
กเถนฺตานเยว วา มุเข หตฺถ ปกฺขิปตฺวา หทย มทฺทนฺติ  เตน เต สตฺตา อุมฺมตฺตกา  
โหนฺติ ขิตฺตจิตฺตา ฯ ต สนฺธาเยวมาห ฯ ปารคงฺคายาติ ทฺวีสุ ปาเทสุ คเหตฺวา ต  
อาวิชฺฌิตฺวา (๒) ยถา น ปนุาคจฺฉสิ  เอว ปาร วา เต (๓) คงฺคาย ขิปสฺสามีติ  
วทติ ฯ สเทวเกติอาทิ วุตฺตตฺถเมว ฯ ปุจฺฉ ยทากงฺขสีติ ยงฺกิ ฺจิ   
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อากงฺขสิ  ต  สพฺพ ปุจฺฉ  อเสส เต พฺยากริสฺสามีติ  
สพฺพ ฺ ูปวารณ ปวาเรติ ฯ  
        กโุตนิทานาติ กึนิทานา  กึปจฺจยาติ อตฺโถ ฯ กมุารกา ธงฺกมิโวสฺสชฺชนฺตีติ  
ยถา  กุมารกา  กาก  คเหตฺวา โอสฺสชฺชนฺติ ขิปนฺติ  เอว ปาปวิตกฺกา กุโต  
สมุฏาย จิตฺต โอสฺสชฺชนฺตีติ ปุจฺฉติ ฯ  อิโตนิทานาติ  อย  อตฺตภาโว   
นิทาน เอเตสนฺติ อิโตนิทานา ฯ อิโตชาติ  อิโต  อตฺตภาวโต  ชาตา ฯ   
อิโต  สมุฏาย  มโนวิตกกฺาติ ยถา ทีฆสุตฺตเกน  ปาเท พนฺธ กาก  
กุมารกา ตสฺส สุตฺตกปริยนฺต องฺคุลิย เวเตฺวา โอสฺสชฺชนฺติ   โส   
ทูร คนฺตฺวาป ปุน เตส ปาทมูเลเยว ปตติ  เอวเมว อิโต อตฺตภาวโต 
สมุฏาย ปาปวิตกฺกา จิตฺต โอสฺสชฺชนฺติ ฯ  เสฺนหชาติ  ตณฺหาสิเนหโต   
ชาตา ฯ  อตฺตสมฺภูตาติ  อตฺตนิ  สมฺภูตา ฯ  นิโคฺรธสฺเสว  ขนฺธชาติ    
นิโคฺรธขนฺธชาตา ปาโรหา วิย ฯ ปุถติู พหู อเนกปฺปการา ปาปวิตกฺกา  
ตสมฺปยุตฺตกิเลสา จ ฯ วิสตฺตาติ สตฺตา  ลคฺคา ลคฺคิตา ฯ กาเมสูติ  
วตฺถุกาเมสุ ฯ มาลุวาว วิตตา วเนติ ยถา วเน มาลุวา ลตา ย รุกขฺ นิสฺสาย  
ชายติ  ต  มูลโต  ยาว  อคฺคา  อคฺคโต ยาว มูลา ปุนปฺปุน สสิพฺพิตฺวา  
อชฺโฌตฺถริตฺวา โอตฺถตา วิตฺถตา ติฏติ ฯ เอว วตฺถุกาเมสุ ปุถู กเิลสกามา  
วิสตฺตา  ปุถู  วา  สตฺตา เตหิ กิเลสกาเมหิ วตฺถุกาเมสุ   
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วิสตฺตา ฯ เย  น  ปชานนตีฺติ   เย   จ   อตฺตสมฺภูตาติ   เอตฺถ  
วุตฺตอตฺตภาว ชานนฺติ ฯ  ยโตนิทานนฺติ  ย  นิทานมสฺส   
อตฺตภาวสฺส  ต ฺจ  ชานนฺติ ฯ  เต  น  วิโนเทนฺตีติ  เต เอว  
อตฺตภาวสงฺขาตสฺส ทุกฺขสจฺจสฺส นิทานภูต สมุทยสจฺจ  
มคฺคสจฺเจน  วิโนเทนฺติ  นีหรนฺติ ฯ  เต ทุตฺตรนฺติ เต สมุทยสจฺจ นีหรนฺตา  
อิท ทุตฺตร กิเลโสฆ ตรนฺติ ฯ อติณฺณปุพฺพนฺติ อนมตคฺเค สสาเร สุปนนฺเตนาป   
นติณฺณปุพฺพ ฯ อปุนพฺภวายาติ อปุนพฺภวสงฺขาตสฺส นิโรธสจฺจตฺถาย ฯ อิติ อิมาย  
คาถาย จตฺตาริ อริยสจฺจานิ  ปกาเสนฺโต อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสิ ฯ  
เทสนาวสาเน สูจิโลโม ตสฺมึเยว ปเทเส  ิโต เทสนานุสาเรน าณ เปเสตฺวา 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต ฯ  โสตาปนฺนา  จ นาม น กิลฏิตฺตภาเวติฏนฺตีติ  
สห  ผลปฏิลาเภนสฺส  สรเีร  เปตกณฺฑุปฬกาสูจิโย   สพฺพา  ปติตา ฯ โส  
ทิพฺพวตฺถนิวตฺโถ ทิพฺพวรทุกูลุตฺตราสงฺโค ทิพฺพเวนเว ิโต  
ทิพฺพาภรณคนฺธมาลาธโร สุวณฺณวณฺโณ หุตฺวา ภุมฺมเทวตาปริหาร ปฏิลภีติ ฯ  
                                        ตติย ฯ  
        จตุตฺเถ ฯ สุขเมธตีติ  สุข ปฏลิภติ ฯ สุเว เสยฺโยติ  
นิจฺจเมว เสยฺโยติ อตฺโถ ฯ เวรา น ปริมจฺุจตีติ อห สติมาติ เอตฺตเกน  
เวรโต  น  มจฺุจติ ฯ  ยสฺสาติ  ยสฺส  อรหโต ฯ    
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อหึสายาติ  กรุณาย  เจว  กรุณาปุพฺพภาเค จ ฯ เมตฺต โสติ   
โส เมตฺต ฺเจว เมตฺตาปุพฺพภาค ฺจ ภาเวติ ฯ อถวา  อโสติ   
โกฏาโส วุจฺจติ ฯ เมตฺตา อโส เอตสฺสาติ เมตฺตโส ฯ อิท วุตฺต โหติ 
ยสฺส อรหโต สพฺพกาล อหึสาย รโต มโน  ยสฺส จ สพฺพภูเตสุ เมตฺตาโกฏาโส  
อตฺถิ  ตสฺส เกนจิ ปุคฺคเลน สทฺธึ เวร นาม นตฺถิ ยกฺขาติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ  
        ป ฺจเม ฯ ยกฺเขน  คหิโต  โหตีติ  โส กิร ตสฺสา อุปาสิกาย  
เอกปุตฺตโก ฯ อถ น สา ทหรกาเลเยว ปพฺพาเชสิ ฯ โส ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย 
สีลวา  อโหสิ  วตฺตสมฺปนฺโน  อาจริยปูชฺฌายาคนฺตุกาทีน วตฺต กตเมว โหติ 
มาสสฺส  อฏมีทิวเส  ปาโต  วุฏาย  อุทกมาฬเก  อุทก  อุปฏาเปตฺวา 
ธมฺมสฺสวนคฺค สมฺมชฺชิตฺวา ทีป ชาเลตฺวา มธุรสฺสเรน ธมฺมสฺสวน โฆเสติ ฯ  
ภิกฺขู ตสฺส  ถาม  ตฺวา  ปทภาณ  ภณ  สามเณราติ อชฺเฌสนฺติ ฯ โส  มยฺห  
ทหย  วาโต  รุชติ  กาโส วา พาธตีติ กิ ฺจิ ปจฺจาหาร อกตฺวา ธมฺมาสน  
อภิรุหิตฺวา อากาสคงฺค โอตาเรนฺโต วิย สรภาณ  วตฺวา โอตรนฺโต  มยฺห  
มาตาปตูนป  อิมสฺมึ  สรภ ฺเ  ปตฺตีติ  วทติ ฯ  ตสฺส มนุสฺสา มาตาปตโร  
ปตฺติยา  ทินฺนภาว  น ชานนฺติ ฯ   
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อนนฺตรตฺตภาเว ปนสฺส มาตา ยกฺขินี ชาตา  สา  เทวตาหิ   
สทฺธึ  อาคตา ธมฺม สุตฺวา  สามเณเรน ทินฺนปตฺตึ อนุโมทามิ  
ตาตาติ  วทติ ฯ สลีสมฺปนนฺา จ นาม ภิกฺขู สเทวกสฺส โลกสฺส ปยา โหนฺตีติ  
ตสฺมึ สามเณเร เทวตา สลชฺชา สคารวา มหาพฺรหฺม วิย อคฺคิกฺขนฺธ วิย จ น  
ม ฺนฺติ ฯ  สามเณเร  คารเวน  ต  ยกขิฺนึ  ครุ กตฺวา  ปสฺสนฺติ ฯ 
ธมฺมสฺสวนยกฺขสมาคมาทีสุ  สานุมาตาติ  ยกฺขินิยา อคฺคาสน  
อคฺโคทก อคฺคปณฺฑ  เทนฺติ ฯ มเหสกฺขาป ยกฺขา ต ทิสฺวา  
มคฺคา โอกฺกมนฺติ  อาสนา วุฏหนฺติ ฯ  
        อถ  โส  สามเณโร  วุฑฺฒิมนฺวาย  ปริปกฺกินฺทฺรโิย   
อนภิรติปฬิโต อนภิรตึ  วิโนเทตุ  อสกโฺกนฺโต  ปรฬฺุหเกสนโข   
อติกิลิฏนิวาสนปารุปโน  กสฺสจิ  อนาโรเจตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย  
เอกโกว มาตุ ฆรทฺวาร  คโต ฯ อุปาสิกา ปุตฺต  ทิสวฺา วนฺทิตฺวา  
อาห  ตาต ตฺว ปุพฺเพ อาจริยูปชฺฌาเยหิ วา ทหรสามเณเรหิ  
วา  สทฺธึ  อิธาคจฺฉสิ  กสฺมา เอกโกว อชฺช อาคโตติ ฯ โส อุกฺกณฺ ิตภาว  
อาโรเจสิ ฯ สทฺธา อุปาสิกา นานปฺปกาเรน ฆราวาเส อาทีนว ทสฺเสตฺวา ปุตฺต 
โอวทมานาป  ต  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตี  อปฺเปวนาม  อตฺตโน  ธมฺมตายป 
สลฺลกฺเขสฺสตีติ อนุโยเชตฺวาว ติฏ ตาต  ยาว เต ยาคุภตฺต สมฺปาเทมิ  ยาคุ  
ปวิตฺวา  กตภตฺตกิจฺจสฺส  เต    
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มนาปานิ วตฺถานิ นีหริตฺวา ทสฺสามีติ วตฺวา  อาสน ป ฺา- 
เปตฺวา อทาสิ ฯ นิสีท ิสามเณโร ฯ อุปาสิกา มุหุตฺเตเนว ยาคุขชฺชก  
สมฺปาเทตฺวา อทาสิ ฯ ตโต  ภตฺต สมฺปาเทสฺสามีติ อวิทูเร นิสินนฺา ตณฺฑุเล  
โธวติ ฯ ตสฺมึ สมเย สา ยกฺขินี  กห นุ โข สามเณโร ก ฺจิ อาหาร(๑)  ลภติ  
อุทาหุ โนติ อาวชฺชมานา ตสฺส วิพฺภมิตุกามตาย นิสินฺนภาว ตฺวา  มา เหว  
โข  เม  เทวตาน อนฺตเร ลชฺช อุปฺปาเทยฺย  คจฺฉามิสฺส วิพฺภมเน อนฺตราย  
กโรมีติ อาคนฺตฺวา สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา คีว ปริวตฺเตตฺวา ภูมิย ปาเตสิ ฯ โส  
อกฺขีหิ ปริวตฺเตหิ  เขเฬน ปคฺฆรนฺเตน ภูมิย วิปฺผนฺทติ ฯ เตน วุตฺต  ยกฺเขน  
คหิโต โหตีติ ฯ  อภาสีติ อุปาสิกา ปุตฺตสฺส ต วิปฺปการ ทิสฺวา เวเคนาคนฺตฺวา  
ปุตฺต อาลิงฺคิตฺวา  อูรูสุ นปิชฺชาเปสิ ฯ สกลคามวาสิโน อาคนฺตฺวา พลิกมฺมาทีนิ  
กโรนฺติ ฯ อุปาสิกา ปริเทวมานา อิมา คาถาโย อภาสิ ฯ ปาฏิหาริยปกฺข ฺจาติ  
มนุสฺสา  อฏมีอุโปสถสฺส ปจฺจุคฺคมน ฺจ อนุคฺคมน ฺจ กริสฺสามาติ  
สตฺตมีนวมิยาป  อุโปสถงฺคานิ  สมาทิยนฺติ  จาตุทฺทสีปณฺณรสีน   
ปจฺจุคฺคมนานุคฺคมน  กโรนฺตา เตรสิยาป ปาฏิปเทป สมาทิยนฺติ   
วสฺสาวาสสฺส อนุคฺคมน กริสฺสามาติ  ทฺวินฺน  ปวารณาน  อนฺตเร  
อฑฺฒมาส นิพทฺธุโปสถิกา  
# ๑  ม.  ภิกฺขาหาร  ฯ  
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ภวนฺติ ฯ อิท สนฺธาย  วุตฺต  ปาฏิหาริยปกฺข ฺจาติ ฯ อฏงฺคสุ- 
สมาคตนฺติ อฏหงฺเคหิ สุฏ ุ สมาคต  สมฺปยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
พฺรหฺมจริยนฺติ เสฏจริย ฯ น เตหิ ยกขฺา กีฬนฺตีติ  น  เต   
คเหตฺวา ยกฺขา กีฬนฺติ ฯ  
        ปุน  จาตุทฺทสินฺติ  อิมาย  คาถาย สามเณรสฺส กาเย อธิมุตฺตา ยกฺขินี  
อาห ฯ อาวิ วา ยทิ วา รโหติ กสฺสจิ สมฺมุเข วา ปรมฺมุเข วา ฯ ปมุตฺยตฺถีติ  
ปมุตฺติ อตฺถิ ฯ อุปฺปจฺจาปติ อุปฺปติตฺวาป ฯ สเจป สกุโณ วิย อุปปฺติตฺวา  
ปลายสิ  ตถาป เต โมกฺโข นตฺถีติ วทติ ฯ เอว ฺจ ปน วตฺวา สามเณร มุ ฺจิ ฯ  
สามเณโร อกฺขีนิ อุมฺมิเลสิ  มาตา เกเส ปกิริย อสฺสสนฺตี ปสฺสสนฺตี โรทติ ฯ  
โส  อมนุสฺเสน  คหิโตมหฺีติ  น  ชานาติ ฯ  โอโลเกนฺโต ปน  อห ปุพฺเพ 
ปเ นิสินฺโน  มาตา เม อวิทูเร นิสีทิตฺวา ตณฺฑุเล โธวติ  อิทานิ ปนมฺหิ  
ภูมิย  นิสินฺโน  มาตาป  เม อสฺสสนฺตี ปสฺสสนฺตี โรทติ  สกลนครวาสิโนป  
สนฺนิปติตา  กึ นุ โข เอตนฺติ นิปนฺนโกว มต วา อมฺมาติ คาถมาห ฯ  
กาเม  จชิตฺวานาติ  ทุวิเธป กาเม ปหาย ฯ ปุนราคจฺฉเตติ วิพฺภมนวเสน 
อาคจฺฉติ ฯ ปุน ชีว มโต หิ โสติ อุปฺปพฺพชิตฺวา ปุน ชีวนฺโตป โส มตโกว 
ตสฺมา ตป โรทนฺตีติ วทติ ฯ  อิทานิสฺส ฆราวาเส อาทีนว ทสฺเสนฺตี  
กุกฺกุฬาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ กกุกฺุฬาติ  ฆราวาโส  กริ  อุณฺหฏเน   
กุกฺกุฬา  นาม    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 417 

                เลมที่  10  ยกฺขสยุตฺตวณฺณนา  หนา  417 
 
โหติ ฯ  กสฺส  อุชฌฺาปยามเสติ  อภิธาวถ  ภทฺทนฺเต โหตูติ  
เอว วตฺวา  ย ตฺว วิพฺภมิตุกาโม ยกฺเขน  ปาปโต  อิม  วิปฺปการ   
กสฺส  มย อุชฌฺาปยาม นิชฺฌาปยาม อาโรจยามาติ  วทติ ฯ ปุน  
ฑยฺหิตุมิจฺฉสีติ อาทิตฺตฆรโต นิพฺภต ภณฺฑ  วิย ฆรา นีหริตฺวา  
พุทฺธสาสเน ปพฺพชิตฺวา  ปุน มหาฑาหสทิเส ฆราวาเส ฑยฺหิตุ อิจฺฉสีติ อตฺโถ ฯ  
โส  มาตร ิ กเถนฺติยา  สลลฺกฺเขตฺวา  หิโรตฺตปฺป ปฏิลภิตฺวา  นตฺถิ มยฺห  
คิหิภาเวน  อตฺโถติ  อาห ฯ อถสฺส มาตา  สาธุ ตาตาติ ตุฏา ปณีตโภชน 
โภเชตฺวา  กติวสฺโสสิ ตาตาติ ปุจฺฉิ ฯ ปริปุณฺณวสฺโสมฺหิ อุปาสิเกติ ฯ  เตนหิ  
ตาต อุปสมฺปท กโรหีติ จีวรสาฏเก อทาสิ ฯ โสติจีวร กาเรตฺวา อุปสมฺปนฺโน  
พุทฺธวจน อุคฺคณฺหนฺโตติปฏโก  หุตฺวา สีลาทีนิ อาคตฏาเน ต ต ปูเรนฺโต  
นจิรสฺเสว อรหตฺต ปตฺวา มหาธมฺมกถโิก หุตฺวา วีสวสฺสสต ตฺวา  
สกลชมฺพูทปี  โขเภตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ ฯ เชตวเนติ เชตวนสฺส ปจฺจนฺเต โกสมฺพกุฏิกา  นาม 
อตฺถิ  ตตฺถ วิหรติ ฯ ธมฺมปทานีติ อิธ ปาฏิเยกฺก สงฺคห อารุฬฺหา ฉพฺพีสติวคฺคา  
ตนฺติ  อธิปฺเปตา ฯ ตตฺร เถโร ตสฺมึ สมเย อนฺโตวิหาเร นิสินฺโน มธุรสฺสเรน  
สรภ ฺ กตฺวา อปฺปมาทวคฺค ภาสติ ฯ เอว โตเสสีติ สา กิร ปตฺุต   
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ปยงฺกร องฺเกนาทาย  เชตวนสฺส  ปจฺฉิมภาคโต  ปฏาย  โคจร  
ปริเยสนฺตี อนุปุพฺเพน  นคราภิมุขี  หุตฺวา   
อุจฺจารปสฺสาวเขฬสิงฺฆาณิกทุพฺโภชนานิ ปริเยสมานา เถรสฺส  
วสนฏาน ปตฺวา มธุรสฺสร อสฺโสสิ ฯ ตสฺสา โส สทฺโท  
ฉวิจมฺมาทีนิ  เฉตฺวา อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  หทยคมนีโย  หุตฺวา   
อฏาสิ ฯ  อถสฺสา  โคจรปริเยสเน จิตฺตป  น  อุปฺปชฺช ิ  
โอหิตโสตา ธมฺมเมว สุณนฺตี  ิตา ฯ ยกฺขทารกสฺส ปน  
ทหรตาย  ธมฺมสฺสวเน  จิตฺต  นตฺถิ ฯ  โส  ชิฆจฺฉาย  ปฬิตตฺตา  กสฺมา  
อมฺมา  คตฏาเน  ขาณุโก  วิยติฏสิ  น มยฺห ขาทนีย วา โภชนีย วา  
ปริเยสสีติ ปุนปฺปุน มาตร โจเทติ ฯ สา  ธมฺมสฺสวนสฺส เม อนฺตราย กโรตีติ  
ปุตฺตก  มา  สทฺทมกริ  ปยงฺการาติ  เอว  โตเสสิ ฯ ตตฺถ มา สทฺทมกรีติ  
สทฺท มา อกริ ฯ  ปาเณสุ  จาติ  คาถาย  สา  อตฺตโน  ธมฺมตาย  สมาทินฺน   
ป ฺจสีล  ทสเฺสติ ฯ ตตฺถ  ส ฺมามเสติ ส ฺมาม ส ฺตา โหม ฯ  
อิมินา ปาณาติปาตา  วิรติ  คหิตา  ทุติยปเทน มุสาวาทา วิรติ  ตติยปเทน  
เสสาติสฺโส วิรติโย ฯ  อป มุจฺเจม ปสาจโยนิยาติ อมี นาม ยกฺขโลเก  
อุปฺปนฺนานิ อิมานิ  ป ฺจ  เวรานิ  ปหาย  โยนิโส  ปฏิปชชฺิตฺวา อิมาย   
ฉาตกทุพฺภิกฺขาย ปสาจยกฺขโยนิยา  มจฺุเจม ตาตาติ วทติ ฯ  
                                        ฉฏ ฯ    
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        สตฺตเม ฯ เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  กตรสมเยน  ฯ  สุรยิสสฺ  
อฏงฺคมนสมเยน ฯ ตทา กิร ภควา ปจฺฉาภตฺเต มหาชนสฺส ธมฺม เทเสตฺวา มหาชน  
อุยฺโยเชตฺวา  นฺหานโกฏเก  นฺหาตฺวา  คนฺธกุฏิปริเวเณ  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  
ปุรตฺถิมโลกธาตุ  โวโลกยมาโน  นิสทีิ ฯ  อเถกจาริกทฺวิจาริกาทโย 
ปสุกูลิกปณฺฑปาติกภิกฺขู อตฺตโน อตฺตโน ทิวาฏานวสนฏาเนหิ  นิกฺขมิตฺวา  
อาคมฺม  ทสพล  วนฺทิตฺวา รตฺตสาณิยา ปริกฺขิปมาณา วิย นิสีทึสุ ฯ อถ เนส  
อชฺฌาสย วิทิตฺวา สตฺถา นิพฺพานปฏิสยุตฺต ธมฺมีกถ  กเถสิ ฯ  
เอว  โตเสสีติ  สา  กริ ธตีร องฺเกนาทาย ปุตฺต องฺคุลิยา คเหตฺวา  
เชตวนปฏ ิย  ปาการปริกเฺขปสมีเป   อุจฺจารปสฺสาวเขฬสิงฺฆาณิกาทีนิ   
ปริเยสมานา อนุปุพฺเพน เชตวนทฺวารโกฏก สมฺปตฺตา ฯ ภควโต จ   
อานนฺท ปตฺตมาหร  จีวรมาหร  วิฆาสาทาน เทหีติ กเถนฺตสฺส สทฺโท  
สมนฺตา ทฺวาทสหตฺถมตฺตเมว  คณฺหติ ฯ  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  สเจป   
จกฺกวาฬปริยนฺต กตฺวา ปริสา นิสีทติ  ยถาปริส  คจฺฉติ  พหิปริสาย  
เอกงฺคุลิมตฺตมฺป  น  นิคจฺฉติ  มา อการณา  มธุรสทฺโท  นสฺสีติ ฯ   
ตตฺราย  ยกฺขินี  พหิปริสาย  ิตา สทฺท น สุณาติ   ทวฺารโกฏเก  
 ิตาย ปนสฺสา มหติยา พุทฺธวีถิยา อภิมุเข  ิตาย  คนฺธกุฏิ  
ป ฺายิ ฯ สา นิวาเต ทีปสิขา วิย พุทฺธคารเวน   
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หตฺถกุกฺกุจฺจาทิวิรหิต  นิจฺจล  ปริส  ทิสฺวา  นูน  เจตฺถ  กิ ฺจิ   
ภณฺฑภาชนีย   ภวิสฺสติ  ยโต อห  สปปฺเตลมธุผาณิตาทีสุ   
กิ ฺจิเทว ปตฺตโต วา หตฺถโต วา ปคฺฆรนฺต ภูมิย วา ปน  
ปติต ลภิสฺสามีติ อนฺโตวิหาร ปาวิสิ ฯ ทฺวารโกฏเก อวรุทฺธกาน นิวารณตฺถาย  
 ิตา อารกฺขเทวตา ยกฺขินิยา อุปนิสฺสย ทิสฺวา น นิวาเรสิ ฯ ตสฺสา สห ปริสาย  
เอกีภาวคมเนน มธุรสฺสโร ฉวิอาทีนิ ฉินฺทิตฺวา อฏ ิมิ ฺช อาหจฺจ อฏาสิ ฯ ต  
ธมฺมสฺสวนตฺถาย นิจฺจล  ิต ปุริมนเยเนว ปุตฺตกา โจทยึสุ ฯ สา  ธมฺมสฺสวนสฺส  
เม อนฺตราย กโรนฺตีติ ปุตฺตเก ตุณฺหี อุตฺตริเก โหหีติ เอว โตเสสิ ฯ 
        ตตฺถ  ยาวาติ  ยาว  ธมฺม  สุณามิ  ตาว ตุณฺหี โหถาติ  อตฺโถ ฯ 
สพฺพคนฺถปฺปโมจนนฺติ  นิพฺพาน  อาคมฺม  สพฺเพ คนฺถา ปมุจฺจนฺติ  ตสฺมา ต  
สพฺพคนฺถปฺปโมจนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อติเวลาติ  เวลาติกฺกนฺตา  ปมาณาติกฺกนฺตา ฯ  
ปยายนาติ  มคฺคนา  ปตฺถนา ฯ ตโต ปยตรนฺติ ยา อย อสุ ธมฺมสสฺ มคฺคนา 
ปตฺถนา  อิท  มยฺห ตโต ปยตรนฺติ อตฺโถ ฯ ปยตราติ วา ปาโ ฯ ปาณินนฺติ  
ยถา ปาณีน ทุกฺขา โมเจติ ฯ เก โมเจตีติ ฯ ปาณินนฺติ  อาหริตฺวา วตฺตพฺพ ฯ  
ย ธมฺม อภิสมฺพุธนฺติ ย ธมฺม ภควา อภิสมฺพุทฺโธ ฯ ตุณฺหีภูตายมุตฺตราติ น  
เกวล อห  อย เม ภคิณี อุตฺตราป ตุณฺหีภูตาติ วทติ ฯ  สทฺธมฺมสสฺ  
อน ฺายาติ  อมฺม  มย  ปพฺุเพป  อิม สทฺธมฺมเมว อชานิตฺวา   
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อิทานิ อิท  ขุปฺปปาสาทิทุกฺข อนุภวนฺตา ทุกฺข จรามเส  
ทุกฺข วิหราม ฯ จกฺขุมาติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมา ฯ  ธมฺม  
เทเสนฺโตเยว ภควา ปริส  สลฺลกฺขยมาโน ตสฺสา ยกฺขินิยา   
เจว ยกฺขทารกสฺส จ โสตาปตฺติผลสฺส อุปนิสฺสย  ทสิฺวา   
เทสน วินิวฏเฏตฺวา จตุสจฺจกถ ทีเปสิ  ต สุตฺวา ตสฺมึเยว ปเทเสป สา  
ยกฺขินี  สทฺธึ ปุตฺเตน โสตาปตฺติผเล ปติฏ ิตา ฯ ธีตุยาป ปนสฺสา  
อุปนิสฺสโย  อตฺถิ  อติทหรตฺตา ปน เทสน สมฺปฏิจฺฉิตุ นาสกฺขิ ฯ   
อิทานิ  สา  ยกฺขินี  ปุตฺตสฺส  อนุโมทน  กโรนฺตี  สาธุ โข ปณฺฑิโต  
นามาติอาทิมาห ฯ อชฺชาหมฺหิ สมุคฺคตาติ อหมฺหิ อชฺชโต  อุคฺคตา สมุคฺคตา 
สาสเน วา อุคฺคตา สมุคฺคตา  ตฺวป สุขี โหหีติ ฯ ทิฏานีติ มยา จ ตยา จ  
ทิฏานิ ฯ อุตฺตราป สุณาตุ เมติ  อมฺหาก จตุสจฺจปฏิเวธภาว  ิตา อุตฺตราป   
สุณาตูติ  วทติ ฯ  สห  สจฺจปฏิเวเธเนว  สาป  สูจิโลโม  วิย  
สพฺพเสตกณฺฑุกจฺฉุอาทิภาว ปหาย ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปฏิลภิ  สทฺธ ึปุตฺเตน ฯ ธตีา  
ปนสฺสา ยถา นาม โลเก มาตาปตูหิ อิสฺสริเย ลทฺเธ ปุตฺตานป ต โหติ  เอว  
มาตุ อานุภาเวเนว  สมฺปตฺตึ  ลภิ ฯ  ตโต  ปฏาย  จ  สา  สทฺธึ  ปุตฺตเกหิ 
คนฺธกุฏิสมีปรุกฺเขเยว นิวาสรุกฺข  ลภิตฺวา สาย ปาต พุทฺธสฺส ทสฺสน ลภมานา  
ธมฺม สุณมานา ทีฆรตฺต ตตฺเถว วสิ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ    
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        อฏเม  ฯ  เกนจิเทว  กรณีเยนาติ  วาณิชฺชกมฺม  อธิปฺเปต ฯ 
อนาถปณฺฑิโก  จ ราชคหเสฏ ี จ อ ฺม ฺ ภคินิปติกา โหนฺติ ฯ ยทา ราชคเห  
วุฏานกภณฺฑก  มหคฺฆ  โหติ  ตทา ราชคหเสฏ ี ต คเหตฺวา ป ฺจสกฏสเตหิ  
สาวตฺถึ คนฺตฺวา โยชนมตฺเต  ิโต อตฺตโน อาคตภาว ชานาเปสิ ฯ  อนาถปณฺฑิโก 
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ตสฺส มหาสกฺการ กตฺวา เอกยาน อาโรเปตฺวา สาวตฺถึ ปวิสติ ฯ  
โส  สเจ ภณฺฑ ลหุก วิกฺกยติ  วิกฺกิณาติ   โน เจ  ภคินิฆเร เปตฺวา  
ปกฺกมติ ฯ อนาถปณฺฑิโกป ตเถว กโรติ ฯ สฺวาย ตทาป เตเนว กรณีเยน  
อคมาสิ ฯ  ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  ตทิวส ปน ราชคหเสฏ ี โยชนมตฺเต  ิเตน  
อนาถปณฺฑิเกน อาคตภาวชานนตฺถ  เปสิต  ปณฺณ  น  สุณิ ฯ   
ธมฺมสฺสวนตฺถาย  วิหาร  อคมาสิ ฯ  โส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  สฺวาตนาย   
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  อตฺตโน  ฆเร อุทฺธนขนาปนทารุผาลนาทีนิ  
กาเรสิ ฯ อนาถปณฺฑิโกป  อิทานิ มยฺห ปจฺจุคฺคมน  
กริสฺสติ  อิทานิ กริสฺสตีติ ฆรทฺวาเรป ปจฺจุคฺคมน อลภิตฺวา อนฺโต ฆร  
ปวิฏโ ฯ ปฏิสนฺถารป น พหุ อลตฺถ ฯ  กึ มหาเสฏ ี กุลทารกรูปาน (๑) นสิ  
มคฺเค กิลมนฺโตติ  เอตฺตโกว ปฏิสนถฺาโร อโหสิ  โส ตสฺส มหาพฺยาปาร 
ทิสฺวา  กินฺนุ เต คหปติ อาวาโห วา ภวิสฺสตีติ   
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ขนฺธเก  อาคตนเยน กถ  ปวตฺเตตฺวา ตสฺส มุขโต พุทฺธสทฺท สุตฺวา  
ป ฺจวณฺณ ปตึ ปฏิลภิ ฯ สา ตสฺส สีเส อุฏหิตฺวา  ยาว ปาทปฏ ิยา   
ปาทปฏ ิยา อุฏาย ยาว สีสา คจฺฉติ  อุภโต อุฏาย โอสรติ  มชฺเฌ  
อุฏาย อุภโต คจฺฉติ ฯ โส ปติยา นิรนฺตร ผุฏโ  พุทฺโธติ ตฺว  
คหปติ วทสิ   พุทฺโธตาห คหปติ วทามีติ เอวติกฺขตฺตุ  
ปุจฺฉิตฺวา  โฆโสป โข เอโส ทุลลฺโภ โลกสฺม ึยทิท พุทฺโธติ อาห ฯ อิท  
สนฺธาย วุตฺต  อสฺโสสิ โข อนาถปณฺฑิโก คหปติ พุทฺโธ กริ โลเก อุปฺปนฺโนติ ฯ  
        เอตทโหสิ  อกาโล โข อชฺชาติ โส ต  เสฏ ึ ปุจฺฉิ  กุหึ คหปติ 
สตฺถา  วิหรตีติ ฯ  อถสฺส  โส  พุทฺธา นาม ทุราสทา อาสีวิสสทิสา โหนฺติ 
สตฺถา สีวถิกาย  วสติ  น สกฺกา ตตฺถ ตุมฺหาทิเสหิ อิมาย เวลาย คนฺตุนฺติ  
อาจิกฺขิ ฯ  อถสฺส  เอต อโหสิ ฯ พุทฺธคตาย สติยา นิปชฺชีติ ตทิวส กิรสฺส  
ภณฺฑสกเฏสุ วา อุปฏาเกสุ วา จิตฺตมฺป น อุปฺปชชฺ ิ สายมาสป น อกาสิ 
สตฺตภูมิก  ปน  ปาสาท  อารุยหฺ  สุป ฺตฺตาลงฺกตวรสยเน  พุทฺโธ พุทฺโธติ  
สชฺฌาย กโรนฺโตว นิปชชฺิตฺวา นิทฺท โอกฺกมิ  เตน วุตฺต  พุทฺธคตาย สติยา  
นิปชฺชีติ ฯ  รตฺติยา  สุท ติกฺขตฺตุ  อุฏาสิ ปภาตนฺติ ม ฺมาโนติ  
ปมยาเม ตาว วีติวตฺเต อุฏาย พุทฺธ อนุสฺสริ ฯ  อถสฺส   
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พลวปฺปสาโท อุทปาทิ  ปติอาโลโก  อโหสิ  สพฺพ ตม วิคจฺฉิ   
ทีปสหสฺสุชฺชลน  วิย จนฺทุฏาน สุริยฏุาน วิย   จ ชาต ฯ 
โส  ปมาท อาปนฺโนมฺหิ  ว ฺจิโตมฺหิ  (๑) สุริโย อุคฺคโตติ อุฏาย  
อากาสตเล  ตฺวา (๒)  จนฺท  โอโลเกตฺวา  เอโกว  ยาโม คโต  อ ฺเ เทฺว 
อตฺถีติ ปุน ปวิสิตฺวา นิปชฺชิ ฯ เอเตนุปาเยน มชฺฌิมยามาวสาเนปติ  ติกฺขตฺตุ  
อุฏาสิ ฯ ปจฺฉิมยามาวสาเน ปน พลวปจฺจูเสเยว อุฏาย อากาสตล  
อาคนฺตฺวา  มหาทฺวาราภิมุโขว  อโหสิ  สตฺตภูมิกทฺวาร สยเมว วิวฏ  
อโหสิ ฯ  โส ปาสาทา  โอรุยฺห อนฺตราวีถึ ปฏิปชชฺ ิฯ   
        วิวรึสูติ  อย  มหาเสฏ ี  พุทฺธุปฏาน  คมิสฺสามีติ  นิกฺขนฺโต 
ปมทสฺสเนเนว โสตาปตฺติผเล ปติฏายติณฺณ รตนาน อคฺคุปฏาโก หุตฺวา อสทิส  
สงฺฆาราม กตฺวา จาตุทฺทิสสฺส อริยคณสฺส อนาวฏทฺวาโร ภวิสฺสติ  น ยุตฺตมสฺส  
ทฺวาร ปทหิตุนฺติ จินฺเตตฺวา วิวรึสุ ฯ อนฺตรธายีติ ราชคห กิร อากิณฺณมนุสฺส  
อนฺโตนคเร นว โกฏโิย  พหินคเร นวาติ ต อุปนิสฺสาย อฏารส มนุสฺสโกฏิโย 
วสนฺติ ฯ  อเวลาย  มตมนุสฺเส  พหิ  นหีริตุ  อสกฺโกนฺตา  อฏฏาลเก  ตฺวา 
พหิทฺวาเร  ขิปนฺติ ฯ  มหาเสฏ ี นครโต พหิ นิกฺขนฺตมตฺโตว อลฺลสรีร  
ปาเทน  อกฺกมิ  ฯ อปรป   
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ปฏ ิปาเทน ปหริ ฯ มกฺขิกา อุปฺปติตฺวา ปริกิรึส ุฯ ทุคฺคนฺโธ  
นาสปุฏ อภิหนิ ฯ พุทฺธปปฺสาโท ตนุตฺต คโต ฯ  เตนสฺส อาโลโก อนฺตรธายิ ฯ  
อนฺธกาโร  ปาตุรโหสิ ฯ  สทฺทมนุสฺสาเวสีติ  เสฏ ิสฺส อุสฺสาห ชเนสฺสามีติ  
สุวณฺณกึกิณิก ฆเฏนฺโต วิย มธุรสฺสเรน สทฺท อนุสฺสาเวสิ ฯ 
สต  ก ฺาสหสฺสานีติ  ปุริมปทานิป  อิมินาว  สหสฺสปเทน  สทฺธึ  
สมฺพนฺธานิ (๑)ฯ  ตเถว  หิ  ก ฺาสหสฺสานิ  หตฺถิสตสหสฺสานิ   
อสฺสตสหสฺสานิ   รถสตสหสฺสานีติ (๒) อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ อิติ เอเกกสตสหสฺสเมว 
ทีปต ฯ  ปทวีติหารสฺสาติ  ปทวีติหาโร  นาม สมคมเน ทฺวินฺน ปาทาน อนฺตเร  
มุฏ ิรตนมตฺต ฯ  กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสินฺติ  ต เอก ปทวีติหาร โสฬสภาเค  
กตฺวา  ตโต  เอโก โกฏาโส ปุน โสฬสธา  ตโต เอโก โสฬสธาติ เอว  
โสฬสวาเร โสฬสธา ภินฺนสฺส เอโก โกฏาโส โสฬสิกล (๓) นาม  ต โสฬสิกล  
เอตานิ จตฺตาริ สตสหสฺสานิ น อคฺฆนฺติ ฯ อิท วุตฺต โหติ  สต หตฺถิสหสฺสานิ  
สต  อสฺสสหสฺสานิ  สต  รถสหสฺสานิ  สต  ก ฺาสหสฺสานิ  ตา  จ  โข 
อามุกฺกมณิกุณฺฑลา  สกลชมฺพูทีปราชธีตโร  วาติ อิมสฺมา เอตฺตกา ลาภา วิหาร  
คจฺฉนฺตสฺส ตสฺมึ โสฬสิกลสงฺขาเต ปเทเส   
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ปวตฺตเจตนาว อุตฺตริตราติ ฯ อิท ปน วิหารคมน  กสฺส   
วเสน คหิตนฺติ  วิหาร คนฺตฺวา อนนฺตราเยน โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหนฺตสฺส ฯ  คนฺธมาลาทีหิ  ปูช กริสฺสามิ  เจติย วนฺทิสฺสามิ  ธมฺม  
โสสฺสามิ  ทปีธูปปูช  กรสิฺสามิ  สงฺฆ นิมนฺเตตฺวา ทาน ทสฺสามิ  สิกฺขาปเทสุ  
วา สรเณสุ วา ปติฏหิสฺสามีติ คจฺฉโตป วเสน วฏฏติเยว ฯ 
        อนฺธกาโร  อนฺตรธายีติ  โส  กริ  จินฺเตสิ  อห  เอกโกติ  ส ฺ 
กโรมิ  อนุยตฺุตาป เม อตฺถิ  กสฺมา ภายามีติ สูโร อโหสิ ฯ อถสสฺ พลวา  
พุทฺธปฺปสาโท อุทปาทิ ฯ ตสฺมา อนฺธกาโร อนฺตรธายีติ ฯ เสสวาเรสุป เอเสว นโย ฯ 
อปจ ปุรโต ปุรโต คจฺฉนฺโต ภึสนเก สสุานมคฺเค อฏ ิกสงฺขลิกสมสโลหิตนฺติอาทีนิป  
อเนกวิธานิ  กุณปานิ  อทฺทส ฯ  โสณสิงฺคาลาทีน  สทฺท  อสฺโสสิ ฯ  ต  
สพฺพ ปริสฺสย ปุนปฺปุน พุทฺธคต ปสาท วฑฺเฒตฺวา มทฺทนฺโต อคมาสิเยว ฯ  
เอหิ  สุทตฺตาติ  โส  กริ  เสฏ ี คจฺฉมาโนว จินฺเตสิ  อิมสฺมึ โลเก  
พหู ปูรณกสฺสปาทโยติตฺถิยา  มย พุทธฺา มย พุทฺธาติ วทนฺติ  กถ นุ โข  
อห สตฺถุ พุทธฺภาว ชาเนยฺยนฺติ ฯ อถสสฺ เอตทโหสิ  มยฺห คุณวเสน อุปฺปนฺน  
นาม  มหาชโน  ชานาติ  กุลทตฺติย  ปน เม นาม อ ฺตฺร มยา น โกจิ  
ชานาติ ฯ สเจ พุทฺโธ ภวิสฺสติ  กุลทตฺติกนาเมน ม อาลปสฺสตีติ ฯ   
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สตฺถา ตสฺส จิตฺต ตฺวา เอวมาห ฯ  ปรินิพฺพุโตติ  กิเลสปรินิพฺพาเนน   
ปรินิพฺพุโต ฯ  อาสตฺติโยติ  ตณฺหาโย ฯ สนฺตินฺติ  กิเลสวูปสม ฯ   
ปปฺปุยฺยาติ ปตฺวา ฯ อิท ฺจ ปน วตฺวา สตฺถา ตสฺส อนุปุพฺพีกถ กเถตฺวา  
มตฺถเก จตฺตาริ สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ เสฏ ี ธมฺมเทสน สุตฺวา  
โสตาปตฺติผเล ปติฏาย พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวสโต ปฏาย  
มหาทาน  ทาตุ  อารภิ ฯ  พิมฺพิสารราชาทโย  เสฏ ิสฺส สาสน เปเสนฺติ  ตฺว  
อาคนฺตุโก  ย นปฺปโหต ิ ต อิโต อาหราเปหีติ ฯ โส  อล ตุเมฺห พหุกิจฺจาติ  
สพฺเพ  ปฏิกขิฺปตฺวา ป ฺจหิ สกฏสเตหิ อานีตวิภเวน สตฺตาห มหาทาน อทาสิ ฯ  
ทานปริโยสาเน  จ ภควนฺต สาวตฺถิย วสฺสาวาส ปฏิชานาเปตฺวา ราชคหสฺส จ 
สาวตฺถิยา จ อนฺตเร โยชเน โยชเน สตสหสฺส ทตฺวา  จตฺตาฬีสวิหาเร  (๑) 
กาเรนฺโต สาวตฺถึ คนฺตฺวา เชตวนมหาวิหาร กาเรตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิยฺยาเทสิ ฯ  
                                                อฏม ฯ   
        นวเม  ฯ  รถิกาย  รถิกนฺติ  เอกรถิก  คเหตฺวา  ตโต   
อปร  คจฺฉนฺโต รถิกาย รถิก อุปสงฺกมนฺโต นาม อโหสิ ฯ  
สิงฺฆาฏเกป เอเสว นโย ฯ  เอตฺถ จ รถิกาติ รจฺฉา ฯ   
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สิงฺฆาฏกนฺติ จตุกฺก ฯ กิมฺเม กตาติ กึ เม (๑) กตา  ก ึ กโรนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  มธปุตาว  เสยเรติ   คนฺธมธุปานปตา  วิย สยนฺติ ฯ  
คนฺธมธุปานปโต กิร สีส อุกฺขิปตุ น สกฺโกติ  อส ฺ ี หุตฺวา  
สยเตว ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ  ต ฺจ  ปน  อปฺปฏิวานียนฺติ  ต ฺจ   
ปน  ธมฺม  อปฺปฏิวานีย  เทเสติ ฯ พาหิรก ฺหิ สุมธรุป โภชน  
ปุนปฺปุน ภุ ฺชนฺตสฺส น รจฺุจติ  อปเนถ  ก ึ อิมินาติ  ปฏิวาเนตพฺพ   
อปเนตพฺพ  โหติ  น  เอวมย  ธมโฺม ฯ  อิม  ห ิ ธมฺม  ปณฺฑิตา  
วสฺสสตป วสฺสสหสฺสป สุณนฺตาติตฺตึ น คจฺฉนฺติ ฯ เตนาห  
อปฺปฏิวานียนฺติ ฯ  อเสจนกโมชวนฺติ  อนาสิตฺตก โอชวนฺต ฯ  
ยถา หิ พาหิรานิ อสมฺภินฺนปายาสาทีนิป  สปฺปมธสุกฺขราหิ   
อาสิตฺตานิ  โยชิตาเนว  มธุรานิ  โอชวนฺตานิ โหนฺติ  น เอวมย  
ธมฺโม ฯ อย หิ อตฺตโนว  ธมฺมตาย มธุโร  เจว  โอชวา  จ  น   
อ ฺเน  อุปสิตฺโต ฯ  เตนาห  อเสจนกโมชวนฺติ ฯ  
ปวนฺติ ม ฺเ สปฺป ฺาติ ปณฺฑิตปุริสา ปวนฺติ วิย ฯ  
วลาหกมิว ปนฺถคูติ  วลาหกนฺตรโต นิกฺขนฺตอุทก  
ฆมฺมาภิตตฺต  ปตฺติกา วิย ฯ  
                                        นวม ฯ 
        ทสเม ฯ  ปุ ฺ  วต  ปสวิ  พหุนฺติ  พหุ  วต  ปุ ฺ 
ปสวตีติ ฯ   
                                        ทสม ฯ   
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        เอกาทสม อุตฺตานเมว ฯ   
                                        เอกาทสม  ฯ 
        ทฺวาทสเม ฯ   อาฬวิยนฺติ อาฬวีติ ต รฏป นครป วุจฺจติ ฯ  
ต ฺจ ภวน นครสฺส อวิทูเร คาวุตมตฺเต  ิต  ภควา ตตฺถ วิหรนฺโต ต นคร  
อุปนิสฺสาย อาฬวิรฏเ  วิหรตีติ วุตฺโต ฯ อาฬวกสฺส ยกฺขสฺส ภวเนติ เอตฺถ  
ปน  อย  อนปุุพฺพีกถา  อาฬวโก  กิร  ราชา วิวิธนาฏกุปโภเค ฉฑฺเฑตฺวา 
โจรปฏิพาหนตฺถ ปฏริาชนิเสธนตฺถ พฺยายามกรณตฺถ ฺจ  สตฺตเม ทิวเส  มิคว  
คจฺฉนฺโต เอกทิวส พลกาเยน สทฺธึ กติก อกาสิ  ยสสฺ ปสฺเสน มิโค ปลายติ 
ตสฺเสว โส ภาโรติ ฯ อถ ตสฺเสว ปสฺเสน มิโค ปลายิ  ชวสมฺปนฺโน ราชา 
ธนุ คเหตฺวา ปตฺติโกวติโยชน ต มิค อนุพนฺธิ ฯ เอณิมิคา จติโยชนเวคาเอว  
โหนฺติ ฯ  อถ  ปรกิฺขีณชว ต มิค อุทกฏาน  ปวิสิตฺวา  ิต วธิตฺวา  
ทฺวิธา  เฉตฺวา  อนตฺถิโกป มเสน  นาสกฺขิ มิค คเหตุนฺติ อปวาทโมจนตฺถ  
กาเชนาทาย  อาคจฺฉนฺโต  นครสฺสาวิทูเร  พหลปตฺตปลาส  มหานิโคฺรธ  ทิสวฺา 
ปริสฺสมวิโนทนตฺถ  ตสฺส  มลูมุปคโต ฯ  ตสฺมึ  จ  นิโคฺรเธ  อาฬวโก  ยกโฺข  
มหาราชสนฺติกา ภวน ลภิตฺวา มชฺฌนฺติกสมเย ตสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย ผุฏโกาส  
ปวิฏเ  ปาณิโน  ขาทนฺโต  ปฏิวสติ ฯ โส ต ทิสฺวา ขาทิตุ อุปคโต ฯ ราชา  
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เตน  สทฺธึ กติก อกาสิ  มุ ฺจ ม  อห เต ทิวเส ทิวเส มนุสฺส ฺเจว  
ถาลิปาก ฺจ เปเสสฺสามีติ ฯ ยกฺโข  ตฺว ราชูปโภเคน ปมตฺโต น สริสฺสสิ  อห  
ปน  ภวน  อนุปคต ฺจ  อนนุ ฺาต ฺจ  ขาทิตุ  น  ลภามิ  สฺวาห  ภวนฺตป  
ชีเยยฺยนฺติ น มุ ฺจิ ฯ ราชา  ย ทิวส น เปเสมิ  ต ทิวส  มม เคห  
คนฺตฺวา  ม คเหตฺวา ขาทาติ อตฺตาน อนุชานิตฺวา เตน มุตฺโต นคราภิมุโข  
อคมาสิ   
        พลกาโย  มคฺเค ขนฺธาวาร พนฺธิตฺวา  ิโต ราชาน ทิสฺวา  ก ึมหาราช 
อยสมตฺตภยา  เอว กิลนฺโตสีติ วทนฺโต ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปฏิคฺคเหสิ ฯ ราชา ต  
ปวตฺตึ  อนาโรเจตฺวา  นคร  คนฺตฺวา  กตปาตราโส  นครคุตฺติก อามนฺเตตฺวา 
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ นครคุตฺติโก  กึ เทว กาลปริจฺเฉโท กโตติ อาห ฯ น กโต  
ภเณติ ฯ ทุฏ ุ กต เทว  อมนุสฺสา หิ ปริจฺฉินฺนมตฺตเมว ลภนฺติ  อปริจฺฉินฺเน  
ปน  ชนปทสฺสาพาโธ  ภวิสฺสติ  โหตุ เทว  กิ ฺจาป เอวมกาสิ  อปฺโปสฺสุกฺโก  
ตฺว  รชชฺสุขมนุโภหิ  อหเมตฺถ กาตพฺพ กริสฺสามีติ ฯ โส กาลสฺเสว วุฏาย  
พนฺธนาคารทฺวาเร ตฺวา เย เย วชฺฌา โหนฺติ  เต เต สนฺธาย  โย ชีวิตตฺถิโก  
โส นิกฺขมตูติ ภณติ ฯ โย ปม นิกฺขมติ  ต เคห เนตฺวา นฺหาเปตฺวา โภเชตฺวา  
จ  อิม  ถาลิปาก ยกฺขสฺส เทหีติ เปเสติ ฯ ต รุกฺขมูล ปวิฏมตฺตเยว ยกฺโข    
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เภรว อตฺตภาว นิมฺมินิตฺวา มูลกนฺท วิย ขาทิ ฯ ยกฺขานุภาเวน กิร  
มนุสฺสาน เกสาทีนิ อุปาทาย สกลสรรี นวนีตปณฺฑ วิย โหติ  ยกขฺสฺส ภตฺต  
คาหาเปตุ คตปุริสา ต ทิสฺวา ภีตา ยถามิตฺต อาโรเจสุ ฯ ตโต ปภูติ  ราชา  
โจเร  คเหตฺวา  ยกฺขสฺส  เทตีติ  มนุสฺสา  โจรกมฺมโต  ปฏิวิรตา ฯ  ตโต  
อปเรน  สมเยน นวโจราน อภาเวน ปุราณโจราน ฺจ ปริกฺขเยน พนฺธนาคารานิ 
สุ ฺานิ อเหสุ ฯ  อถ  นครคุตฺติโก  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อตฺตโน ธน  
นครรจฺฉาสุ  ฉฑฺฑาเปสิ  อปฺเปวนาม โกจิ โลเภน คเณฺหยฺยาติ ฯ ต ปาเทนป  
โกจิ นจฺฉุป ฯ โส  โจเร  อลภนฺโต  อมจฺจาน อาโรเจสิ ฯ อมจฺจา กุลปฏิปาฏยิา  
เอกเมก  ชิณฺณก  เปเสม  โส  ปกติยาป มจฺจุปเถ วตฺตตีติ อาหสุ ฯ ราชา อมฺหาก  
ปตร อมฺหาก ปตามห เปเสตีติ มนุสฺสา โขภ กริสฺสนฺติ  มา โว เอต รุจีติ  
นิวาเรสิ ฯ   เตนหิ เทว ทารก เปเสม อุตฺตานเสยฺยก  ตถาวิธสฺส หิ  มาตา 
เมติ  ปตา เมติ สิเนโห นตฺถีติ อาหสุ ฯ ราชา อนุชานิ ฯ เต ตถา อกสุ ฯ  
นคเร  ทารกมาตโร  จ ทารเก คเหตฺวา คพฺภินิโย จ ปลายิตฺวา ปรชนปเท  
ทารเก สวฑฺเฒตฺวา อาเนนฺติ ฯ เอว ทฺวาทส วสฺสานิ คตานิ ฯ  
        ตโต  เอกทิวส  สกลนคร  วิจินิตฺวา  เอกป  ทารก    
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อลภิตฺวา อมจฺจา  ร ฺโ  อาโรเจสุ  นตฺถิ เทว นคเร ทารโก เปตฺวา  
อนฺเตปุเร ตว ปุตฺต  อาฬวกกุมารนฺติ ฯ ราชา  ยถา มม ปุตฺโต ปโย   
เอว สพฺพโลกสฺส  อตฺตนา ปน  ปยตร  นตฺถิ  คจฺฉถ  ตป  
ทตฺวา มม ชวิีต รกฺขถาติ ฯ เตน จ สมเยน  อาฬวกกุมารสฺส   
มาตา  ปุตฺต  นฺหาเปตฺวา  มณฺเฑตฺวา ทุกูลจุมฺพฏเก กตฺวา  องฺเก   
สยาเปตฺวา  นิสินฺนา  โหติ ฯ ราชปุริสา ร ฺโ อาณาย ตตฺถ 
คนฺตฺวา ต วิปฺปลปนฺติยา  ตสฺสา โสฬสนฺน ฺจ เทวิสหสฺสาน สทฺธึ ธาติยา ต  
อาทาย  ปกฺกมึสุ  เสฺว ยกขฺภกฺโข ภวิสฺสตีติ ฯ ตทิวส ฺจ ภควา ปจฺจูสสมเย  
ปจฺจุฏาย  เชตวนวิหาเร  มหาคนฺธกุฏิย   มหากรุณาสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา  
พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต  อทฺทส อาฬวกสฺส กุมารสฺส อนาคามิผลุปปตฺติยา   
อุปนิสฺสย ยกฺขสฺส จ โสตาปตฺติผลุปปตฺติยา   เทสนาปริโยสาเนว  จตุราสีติยา  
ปาณสหสฺสาน  ธมฺมจกฺขุ  ปฏลิาภสฺสาติ ฯ โส วิภาตาย รตฺติยา ปุริมภตฺตกิจฺจ  
กตฺวา สุนิฏ ิตภตฺตกิจฺโจ กาฬปกฺขุโปสถทิวเส วตฺตมาเน โอกฺกนฺเต  สุริเย เอโก  
อทุติโย ปตฺตจีวรมาทาย ปาทมตฺเตเนว  สาวตฺถิโต ตึสโยชนาน ิคนฺตฺวา ตสฺส 
ยกฺขสฺส ภวน ปาวิสิ ฯ เตน วุตฺต  อาฬวกสฺส ยกฺขสฺส ภวเนติ ฯ  
กึ  ปน  ภควา  ยสฺมึ  นิโคฺรเธ อาฬวกสฺส ภวน  ตสฺส มูเล วิหาสิ  
อุทาหุ ภวเนเยวาติ  ภวเนเยว ฯ ยเถว ห ิ  
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ยกฺขา อตฺตโน ภวน ปสฺสนฺติ  ตถา  ภควาป ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
ภวนทฺวาเร อฏาสิ ฯ ตทา อาฬวโก หมิวนฺเต  ยกฺขสมาคม   
ตโต  โหติ ฯ  ตโต อาฬวกสฺส ทฺวารปาโล คทฺรโภ นาม ยกฺโข 
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ก ึภนฺเต ภควา วิกาเล อาคโตติ อาห ฯ  
อาม คทฺรภ อาคโตมฺหิ  สเจ เต อครุ  วิหเรยฺยาเมกรตฺตึ  อาฬวกสฺส ภวเนติ ฯ  
น  เม  ภนฺเต  ครุ  อปจ  โข โส ยกโฺข กกฺขโฬ ผรุโส  มาตาปตูนป  
อภิวาทนาทีนิ น กโรติ  มา รุจิ  ภควโต อิธ วาโสติ ฯ ชานามิ คทฺรภ ตสฺส 
ภวน  น โกจิ มมนฺตราโย ภวิสฺสติ ฯ สเจ เต อครุ  วิหเรยฺยาเมกรตฺตินฺติ ฯ 
        ทุติยป  คทฺรโภ  ยกฺโข  ภควนฺต  เอตทโวจ  อคฺคิตตฺตกปาลสทิโส ภนฺเต  
อาฬวโก  มาตาปตโรติ  วา  สมณพฺราหฺมณาติ วา ธมฺโมติ วา น ชานาติ  
อิธาคตาน ปน จิตฺตกฺเขปป กโรติ  หทยป ผาเลติ  ปาเทป คเหตฺวา ปรสมุทฺท  
วา  ปรจกฺกวาฬ  วา  ขิปตีติ ฯ ทุติยป ภควา อาห  ชานามิ คทฺรภ  สเจป 
เต อครุ  วิหเรยฺยาเมกรตฺตินฺติ ฯ น เม ภนฺเต ครุ  อปจ โข โส ยกฺโข 
อตฺตโน  อนาโรเจตฺวา  อนุชานนฺต  ม  ชีวิตาป โวโรเปยฺย  อาโรเจมิ ภนฺเต 
ตสฺสาติ ฯ  ยถาสุข  คทฺรภ  อาโรเจหีติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต ตฺวเมว ชานาหีติ  ภควนฺต    
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อภิวาเทตฺวา  หิมวนฺตาภิมุโข  ปกฺกามิ ฯ  ภวนทฺวารป สยเมว ภควโต  
วิวรมทาสิ ฯ  ภควา  อนฺโตภวน  ปวิสิตฺวา  ยตฺถ อภิลกฺขิเตสุ มงฺคลทิวสาทีสุ  
นิสีทิตฺวา อาฬวโก สริึ อนุโภติ  ตสฺมึเยว ทิพฺพรตนมเย ปลฺลงฺเก นิสีทิตฺวา  
สุวณฺณาภ มุ ฺจิ ฯ ต ทิสฺวา ยกฺขสฺส อิตฺถิโย อาคนฺตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา  
สมฺปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ ฯ ภควา  ปุพฺเพ ตุเมฺห ทาน ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา  
ปูชเนยฺเย    ปูเชตฺวา  อิม สมฺปตฺตึ ปตฺตา  อิทานิป ตเถว กโรถ  มา  
อ ฺม ฺ  อิสฺสามจฺฉริยาภิภูตา  วิหรถาติอาทินา นเยน ตาส ปกิณฺณกธมฺมกถ  
กเถสิ ฯ  ตา  ภควโต  มธุรนิคฺโฆส  สุตฺวา  สาธุการสหสฺสานิ ทตฺวา ภควนฺต  
สมฺปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุเยว ฯ  คทฺรโภป  หิมวนฺต  คนฺตฺวา อาฬวกสฺสาโรเจสิ  
 ยคฺเฆ มาริส ชาเนยฺยาสิ  วิมาเน เต ภควา นิสินฺโนติ ฯ โส คทฺรภสฺส ส ฺ  
อกาสิ  ตุณฺหี  โหหิ  คนฺตฺวา กตฺตพฺพ กริสฺสามาติ  ปุริสมาเนน กิร  
ลชชฺิโต อโหสิ  ตสฺมา  มา โกจิ ปริสมชฺเฌ สุเณยฺยาติ เอวมกาสิ ฯ  
ตทา สาตาคิริเหมวตา  ภควนฺต เชตวเนเยว วนฺทิตฺวา  ยกฺขสฺส สมาคม  
คมิสฺสามาติ สปริวารา นานายาเนหิ อากาเสน คจฺฉนฺติ ฯ อากาเส จ ยกฺขาน  
สพฺพตฺถ  มคฺโค  นตฺถ ิ  อากาสฏานิ วิมานานิ ปริหริตฺวา มคฺคฏาเนเนว  
มคฺโค  โหติ ฯ  อาฬวกสฺส  ปน  วิมาน    
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ภุมฺมฏ สุคุตฺต ปาการปริกฺขิตฺต สุสวิหิตทฺวารอฏฏาลกโคปุร  
อุปริกสชาลส ฺฉนฺนม ฺชูสสทิสติโยชน อุพฺเพเธน  ตสฺส อุปริ  
มคฺโค โหติ ฯ เต ต ปเทส อาคมฺม คนฺตุ นาสกฺขึสุ ฯ พุทฺธาน ฺหิ  
นิสินฺโนกาสสฺส  อุปริภาเค   ยาว  ภวคฺคา โกจิ คนฺตุ น สกโฺกติ ฯ เต 
 กิมิทนฺติ อาวชฺชิตฺวา  ภควนฺต ทิสฺวา อากาเส ขิตฺตเลฑฺฑุก  วิย โอรุยฺห  
วนฺทิตฺวา  ธมฺม สุตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา  ยกฺขสมาคม คจฺฉาม ภควาติ  ตีณิ  
วตฺถูนิ  ปสสนฺตา  ยกฺขสมาคม อคมสุ ฯ อาฬวโก เต ทิสฺวา  อิธ นิสีทถาติ  
ปฏิกฺกมฺม โอกาสมกาสิ ฯ เต อาฬวกสฺส นิเวเทสุ  ลาภา เต อาฬวก  ยสฺส 
เต  ภวเน  ภควา  วิหรติ  คจฺฉาวุโส ภควนฺต ปยิรุปาสสฺสูติ ฯ เอว ภควา 
ภวเนเยว  วิหาสิ  น ยสฺม ึนิโคฺรเธ อาฬวกสฺส ภวน  ตสฺส มูเลติ  เตน 
วุตฺต  เอก สมย ภควา อาฬวิย วิหรติ อาฬวกสฺส ยกฺขสฺส ภวเนติ ฯ 
        อถโข  อาฬวโก  ยกโฺข  ฯเปฯ  เอตทโวจ  นิกขฺม  สมณาติ 
กสฺมา  ปนาย  เอตทโวจ  โรเสตุกามตาย ฯ ตเตฺรว อาทิโต ปภูติ สมฺพนฺโธ  
เวทิตพฺโพ  อย  ห ิยสฺมา อสทฺธสฺส สทธฺากถา ทุกฺกถา โหติ ทุสสฺีลาทีน  
สีลาทิกถา วิย  ตสฺมา เตส ยกฺขาน สนฺติกา ภควโต ปสส สุตฺวาเยว อคฺคิมฺหิ  
ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา  วิย อพฺภนฺตเร โกเปน ตฏตฏายมานหทโย หุตฺวา  โก โส  
ภควา  นาม  โย มม ภวน ปวิฏโติ อาห ฯ เต อาหสุ  น ตฺว อาวุโส  
ชานาสิ  ภควนฺต  อมฺหาก  สตฺถาร    
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โย  ตุสิตภวเน   ิโต ป ฺจมหาวิโลกิต วิโลเกตฺวาติ อาทินา   
นเยน  ยาว  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนา  กเถนฺตา ปฏิสนฺธิอาทีสุ  
ทฺวตฺตึสปุพฺพนิมิตฺตานิ วตฺวา  อิมานิป ตฺว อาวุโส อจฺฉริยานิ น อทฺทสาติ  
โจเทสุ ฯ  โส  ทิสฺวาป  โกธวเสน  นาทฺทสนฺติ  อาห ฯ  อาวุโส  อาฬวก 
ปสฺเสยฺยาสิ วา ตฺว  น วา  โก ตยา อตฺโถ ปสฺสตา วา อปสฺสตา วา  ก ึ 
ตฺว กริสฺสสิ อมฺหาก สตฺถุโน  โย ตฺว ต อุปนิธาย จลกฺกกุธมหาอุสภสมีเป  
ตทหุชาตวจฺฉโก  วิย ติธา  ปภินฺนมตฺตวารณสมีเป  ภิงฺกโปตโก  วิย  
ภาสุรวิลมฺพิตเกสรโสภิตกฺขนฺธสฺส  สมีเป  ชรสิงฺคาโล  วิย  มิคร ฺโ  
ทิยฑฺฒโยชนสตปวฑฺฒกายสุปณฺณราชสมีเป ฉินฺนปกฺขกากโปตโก  
วิย ขายสิ  คจฺฉ ยนฺเต กรณีย  ต  กโรหีติ ฯ เอว วุตฺเต ทุฏโ อาฬวโก  
อุฏหิตฺวา มโนสิลาตเล วามปเทน  ตฺวา  ปสฺสถทานิ  ตุมฺหาก  
วา สตฺถา มหานุภาโว  อห วาติ  ทกฺขิณปาเทน  สฏ ิโยชนมตฺต   
เกลาสปพฺพตกูฏ  อกฺกมิ  ต  อโยกูฏปหโต วิย นิทธฺนฺตอโยปณฺโฑ   
ปปฺปฏิกา  มุ ฺจิ  โส  ตตฺร ตฺวา  อห อาฬวโกติ  อุคฺโฆเสสิ ฯ  
สกลชมฺพูทปี สทฺโท ผริ ฯ   
        จตฺตาโร  กิร  สทฺทา  สกลชมฺพูทเีป  สุยฺยึสุ ฯ   ย ฺจ   
ปุณฺณโก  ยกขฺเสนาปติ ธน ฺชย โกรพฺยราชาน ชตู ขนิตฺวา   
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อปฺโปเตฺวา (๑)  อห ชินนิฺติ  อุคฺโฆเสสิ  ย ฺจ  สกฺโก เทวานมินฺโท  
กสฺสปสฺส ภควโต สาสเน โอสกฺกนฺเต  วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺต  สุนข   
กริตฺวา  อห  ปาปภิกฺขู  จ ปาปภิกฺขุนิโย  จ   อุปาสกุปาสิกาโย  จ   
สพฺเพว จ อธมฺมวาทิโน ขาทามีติ อุคฺโฆเสสิ  ฯ ย ฺจ  กุสชาตเก   
ปภาวติเหตุ  สตฺตหิ  ราชหูิ นคเร อุปรทฺุเธ ปภาวตึ อตฺตนา สห 
หตฺถิกฺขนฺเธ อาโรเปตฺวา นครา นิกฺขมฺม  อห สีหสฺสรกุสมหาราชาติ (๒)  
มหาปุริโส  อุคฺโฆเสสิ  ย ฺจ เกลาสมุทฺธนิ ตฺวา อาฬวโกติ ฯ  
ตทา หิ สกลชมฺพูทีเป ทฺวาเร  ตฺวา อุคฺโฆสิตสทิโส อโหสิ ฯ  
ติโยชนสหสสฺวิตฺถารโต  จ หิมวาป สงฺกมฺป ยกฺขสฺสานุภาเวน ฯ   
โส  วาตมณฺฑล  สมฏุาเปสิ  เอเตเนว  สมณ  ปลาเปสฺสามีติ ฯ  เต  
ปุรตฺถิมาทิเภทา  วาตา  สมุฏหิตฺวา  อฑฺฒโยชนโยชนทฺวิโยชนติโยชนปฺปมาณานิ  
ปพฺพตกูฏานิ ปทาเลตฺวา วนคจฺฉรุกฺขาทีนิ อุปฺปเฬตฺวา  อาฬวินคร ปกฺขนฺตา  
ชิณฺณหตฺถิสาลาทีนิ จุณฺณนฺตา  ฉทนิฏกา อากาเส ภมนฺตา ฯ  ภควา  มา 
กสฺสจิ อุปโรโธ โหตูติ อธิฏาสิ ฯ เต วาตา ทสพล ปตฺวา จีวรกณฺณมตฺตมฺป  
จาเลตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  ตโต  มหาวสฺส  สมุฏาเปสิ  อุทเกน  อชฺโฌตฺถริตฺวา  
สมณ มาเรมีติ ฯ  ตสฺสานุภาเวน อุปรูปริ สตปฏลสหสฺสปฏลาทิเภทา วลาหกา   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 438 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  438 
 
อุฏหิตฺวา ปวสฺสึสุ ฯ วุฏ ิธาราเวเคน ปวี ฉิทฺทา อโหสิ ฯ วนรุกฺขาทีน อุปริ  
มโหโฆ อาคนฺตฺวา ทสพลสฺส จีวเร อุสฺสาวพินฺทุมตฺตมฺป เตเมตุ นาสกฺขิ ฯ ตโต  
ปาสาณวสฺส  สมุฏาเปสิ ฯ  มหนฺตานิ  มหนฺตานิ  ปพฺพตกูฏานิ  ธูมายนฺตานิ  
ปชฺชลนฺตานิ  อากาเสนาคนฺตวา  ทสพล ปตฺวา ทิพฺพมาลาคุลานิ สมฺปชชฺึสุ ฯ ตโต  
ปหรณวสฺส  สมุฏาเปสิ ฯ เอกโตธารา อุภโตธารา อสิสตฺติขุรปฺปาทโย ธูมายนฺตา  
ปชฺชลนฺตา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพล  ปตฺวา  ทพฺิพปุปฺผานิ  อเหสุ ฯ  ตโต 
องฺคารวสฺส  สมุฏาเปสิ ฯ  กึสกุวณฺณา  องฺคารา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพลสฺส  
ปาทมูเล ทิพฺพปุปฺผานิ หุตฺวา วิกีรยึสุ ตโต กุกฺกุลวสฺส สมุฏาเปสิ ฯ อจฺจุโณฺห  
กุกฺกุโล  อากาเสนาคนฺตฺวา ทสพลสฺส ปาทมูเล จนฺทนจุณฺณ หุตฺวา นิปติ ฯ   
ตโต  วาลิกวสฺส  สมฏุาเปสิ ฯ  อติสุขุมา  วาลิกา  ธูมายนฺตา  ปชฺชลนฺตา  
อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพลสฺส  ปาทมูเล  ทิพฺพปุปฺผานิ  หุตฺวา  นิปตึสุ ฯ  ตโต  
กลลวสฺส  สมุฏาเปสิ ฯ  ต  กลลวสฺส ธูมายนฺต ปชฺชลนฺต อากาเสนาคนฺตฺวา  
ทสพลสฺส  ปาทมูเล  ทิพฺพคนฺธ  หุตฺวา  นิปติ ฯ  ตโต  อนฺธการ สมุฏาเปสิ  
 ภึเสตฺวา  สมณ  ปลาเปสฺสามีติ ฯ ต จตุรงฺคสมนฺนาคต อนฺธการสทิส หุตฺวา  
ทสพล ปตฺวา สุริยปฺปภาวิหตมิว   
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อนฺธการ อนฺตรธายิ ฯ  
        เอว ยกโฺข อิมาหิ นวหิ วาตวสฺสปาสาณปหรณงฺคาร- 
กุกฺกุลวาลิกกลลนฺธการวุฏ ีหิ ภควนฺต  ปลาเปตุ อสกฺโกนฺโต  
นานาวิธปหรณตฺถาย อเนกปฺปการรปูภูตคณสมากุลาย 
จตุรงฺคินิยา  เสนาย  สยเมว  ภควนฺต  อภิคโต  เต  ภูตคณา 
อเนกปฺปกาเร วิกาเร กตฺวา  คณฺหถ หนถาติ ภควโต อุปริ อาคจฺฉนฺตา วิย  
โหนฺติ  อปจ โข นิทฺธนฺตโลหปณฺฑ วิย มกฺขิกา  ภควนฺต อลฺลียิตุ อสมตฺถาว  
อเหสุ ฯ เอว สนฺเตป ยถา โพธิมณฺเฑ มาโร อาคตเวลายเมว นิวตฺโต  ตถา 
อนิวตฺติตฺวา  อุปฑฺฒรตฺติมตฺต  พฺยากุลมกสุ ฯ  เอว  อุปฑฺฒรตฺติมตฺต  
อเนกปฺปการวิภึสนกทสฺสเนนป  ภควนฺต จ จาเลตุ อสกฺโกนฺโต  
อาฬวโก จินฺเตสิ  ยนฺนูนาห เกนจิ อเชยฺย ทุสฺสาวุธ มุ ฺเจยฺยนฺติ ฯ 
  จตฺตาริ  กิร  อาวุธานิ  โลกสฺมึ  เสฏานิ   
                สกฺกสฺส  วชิราวุธ      เวสฺสวณฺณสฺส คทาวุธ  
                ยมสฺส นยนาวุธ        อาฬวกสฺส ทุสฺสาวุธนฺติ ฯ  
ยทิ หิ สกโฺก  รุทฺโธ  วชิราวุธ  สิเนรุมตฺถเก  ปหเรยฺย  อฏ- 
สฏ ิสหสฺสาธิกโยชนสตสหสฺส  วินิวิชฺฌิตฺวา เหฏโต คจฺเฉยฺย ฯ  
เวสฺสวณฺเณน กุชฺฌนกาเล วิสฺสชชฺิตา คทา (๑)  พหุนฺน  ยกฺข- 
สหสฺสาน  สีส  ปาเตตฺวา  ปุน  หตฺถปาส อาคนฺตฺวา  ติฏติ ฯ 
# ๑ ม.  วิสฺสชฺชิต  คทาวุธ  ฯ  
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ยเมน  รุทฺเธน  นยนาวุเธน  โอโลกิตมตฺเตน  อเนกานิ กุมฺภณฺฑสหสฺสานิ 
ตตฺตกปาเล ติลา  วิย  ผรนฺตานิ วินสฺสนฺติ ฯ อาฬวโก รุทโฺธ สเจ อากาเส 
ทุสฺสาวุธ มุ ฺเจยฺย  ทฺวาทสวสฺสานิ เทโว น วสฺเสยฺย ฯ สเจ ปวิย มุ ฺเจยฺย ฯ  
สพฺพรุกฺขติณาทีนิ สุสฺสิตฺวา ทฺวาทสวสฺสนฺตเร น ปุน วิรูเหยฺยุ ฯ สเจ สมุทฺเท  
มุ ฺเจยฺย  ตตฺตกปาเล อุทกพินฺทุ วิย สพฺพมุทก สุสฺเสยฺย ฯ สเจ สิเนรุสทิเสป  
ปพฺพเต มุ ฺเจยฺย  ขณฺฑาขณฺฑ หุตฺวา วิกิเรยฺย  โส เอว มหานุภาว ทุสฺสาวุธ  
อุตฺตริยกต  มุ ฺจิตฺวา อคฺคเหสิ ฯ เยภุยฺเยน ทสสหสฺสีโลกธาตุเทวตา เวเคน  
สนฺนิปตึสุ  อชฺช  ภควา  อาฬวก  ทเมสฺสติ  ตตฺถ  ธมฺม  โสสฺสามาติ ฯ  
ยุทฺธทสฺสนกามาป  เทวตา  สนฺนิปตึสุ ฯ  เอว สกลป อากาส เทวตาหิ ปุณฺณ  
อโหสิ ฯ  
        อถ  อาฬวโก  ภควโต  สมีเป  อุปรูปริ  วิจริตฺวา วตฺถาวุธ มุ ฺจิ ฯ ต  
อสนิวิจกฺก  วิย  อากาเส  เภรวสทฺท กโรนฺต ธูมายนฺต ปชฺชลนฺต ภควนฺต  
ปตฺวา ยกฺขสฺส มานมทฺทนตฺถ ปาทปุ ฺชโจฬ  หุตฺวา ปาทมูเล นิปติ ฯ อาฬวโก  
ต ทิสฺวา ฉินฺนวิสาโณ วิย อุสโภ อุทฺธฏทาโ วิย สปฺโป นิตฺเตโช นิมฺมโท  
นิปติตมานตฺถทฺโธ  หุตฺวา จินฺเตสิ  ทุสฺสาวุธ  เม สมณ นาภิโภสิ   กึ  
นุโข  การณนฺติ  ฯ  อิท  การณ  เมตฺตา- 
 # ๑  ม. อุตฺตริสาฏก ฯ  ย.ุ  อุตฺตรสาฏก  ฯ  
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วิหารยุตฺโต สมโณ  หนฺท น โรสิตฺวา   เมตฺตาย  วิโยเชมีติ   
อิมินา  สมฺพนฺเธเนต  วุตฺต  อถโข อาฬวโก ยกฺโข  เยน   
ภควา  ฯเปฯ  นิกฺขม  สมณาติ ฯ  ตตฺถายมธิปฺปาโย  กสฺมา  มยา 
อนนุ ฺาโต มม ภวน ปวิสิตฺวา ฆรสามิโก วิย อิตฺถาคารสฺส มชฺเฌ นิสินฺโนสิ 
อนนุยุตฺตเมต สมณสฺส ยทิท อทินฺนปริโภโค อิตฺถสีสคฺโค จ ฯ ตสฺมา ยทิ ตฺว  
สมณธมฺเม  ิโต  นิกฺขม สมณาติ ฯ เอเก ปน  เอตานิ อ ฺานิ จ ผรุสวจนานิ  
วตฺวา เอวาย เอตทโวจาติ ภณนฺติ ฯ  อถ  ภควา  ยสฺมา  ถทฺโธ   
ปฏิถทฺธภาเวน วิเนตุ น สกฺกา  โส หิ  ปฏิถทฺธภาเว กยิรมาเน  
เสยฺยถาป จณฺฑสฺส กุกฺกรุสฺส นาสาย ปตฺต ภินฺเทยฺย  (๑)  
โส ภิยฺโยโส มตฺตาย จณฺฑตโร อสฺส  เอว ถทฺธตโร โหติ  มุทุนา ปน โส  
สกฺกา วิเนตุนฺติ ตฺวา สาธาวุโสติ ปยวจเนน ตสฺส ปยวจน  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา นิกฺขมิ ฯ เตน วุตฺต สาธาวุโสติ ภควา นิกฺขมีติ ฯ   
ตโต  อาฬวโก  สุพฺพโจ  วตาย สมโณ เอกวจเนเนว นิกฺขนฺโต  เอว 
นาม นิกฺขเมตุ สุข สมณ อการเณนาห สกลรตฺตึ ยทฺุเธน อพฺภุยฺยาสินฺติ  
มุทุจิตฺโต  หุตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ  อิทานิป น สกฺกา ชานิตุ  กึ  
นุ โข   สุพฺพจตาย นิกฺขนฺโต อุทาหุ โกธโน  หนฺทาห วีมสามีติ ฯ  
ตโต ปวิส สมณาติ   อาห ฯ อถ   
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สุพฺพโจติ มุทุภูตจิตฺตสฺส จิตฺตววตฺถานกรณตฺถ  ปนุ ปยวจน วทนฺโต  
สาธาวุโสติ  ภควา  ปาวิสิ ฯ  อาฬวโก  ปุนปฺปุน  ตเมว สุพฺพจภาว วีมสนฺโต  
ทุติยป ตติยป นิกฺขม ปวิสาติ อาห ฯ ภควาป ตถา อกาสิ ฯ ยทิ น กเรยฺย 
ปกติยาว  ถทธฺยกฺขสฺส จิตฺต ถทฺธตร หุตฺวา ธมฺมกถาย ภาชน น ภเวยฺย ฯ  
ตสฺมา ยถา นาม มาตา โรทนฺต ปุตฺตก ย โส อิจฺฉติ  ต ทตฺวา วา กตฺวา  
วา  ส ฺาเปสิ  ตถา ภควา กิเลสโรทเนน โรทนฺต ยกฺข ส ฺาเปตุ ย โส  
ภณติ  ต อกาสิ ฯ ยถา จ ธาตี ถ ฺ อปวนฺต ทารก ยงฺกิ ฺจิ  ทตฺวา  
อุปลาเฬตฺวา  ปาเยติ  ตถา  ภควา  ยกฺข  โลกุตฺตรธมฺมขีร  ปาเยตุ ตสฺส 
กถิตวจนกรเณน  อุปลาเฬนฺโต เอวมกาสิ ฯ ยถา จ ปุริโส ลาพุมฺหิ จตุมธุร 
ปูเรตุกาโม ตสฺส อพฺภนฺตร โสเธติ  เอว ภควา ยกฺขสฺส จิตฺเต โลกุตฺตรจตุมธุร  
ปูเรตุกาโม ตสฺสพฺภนฺตเร โกธมล โสเธตุ ยาว ตติย นิกฺขมนปวิสน อกาสิ ฯ 
        อถาฬวโก  สุพฺพโจ อย สมโณ  นิกฺขมาติ วุตฺโต นิกฺขมติ  ปวิสาติ  
วุตฺโต  ปวิสติ  ยนฺนูนาห  อิม  สมณ  เอวเมว สกลรตฺตึ กิลเมตฺวา ปาเท  
คเหตฺวา ปารคงฺคาย ขิเปยฺยนฺติ ปาปก จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา จตุตฺถวาร อาห  
นิกฺขม  สมณาติ ฯ  ต  ตฺวา ภควา น ขฺวาหนฺตนฺติ อาห ฯ เอว  วุตฺเต    
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ตทุตฺตริกรณีย ปริเยสมาโน ป ฺห ปุจฺฉิตพฺพ ม ฺ ิสฺสติ  ต ธมฺมกถาย สุข  
ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  น  ขฺวาหนฺตนฺติ  อาห ฯ  ตตฺถ  นอิติ  ปฏิกฺเขเป ฯ โขติ  
อวธารเณ ฯ  อหนฺติ  อตฺตนิทสฺสน ฯ  ตนฺติ  เหตุวจน ฯ เตเนเวตฺถ  ยสฺมา ตฺว  
เอว  จินฺเตสิ  ตสฺมา อห อาวุโส เนว นิกฺขมิสฺสามิ  ย เต กรณีย  ต  
กโรหีติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  ตโต  อาฬวโก  ยสฺมา  ปุพฺเพป  อากาเสน   
คมนเวลาย  กึ นุ โข  เอว  สุวณฺณวิมาน  อุทาหุ รชตมณิวิมานาน อ ฺตร   
หนฺท น ปสสฺามาติ เอว  อตฺตโน  วิมาน  อาคเต อิทฺธิมนฺเต ตาปสปริพฺพาชเก  
ป ฺห ปุจฺฉิตฺวา วิสฺสชฺเชตุ  อสกฺโกนฺเต  จิตฺตกฺเขปาทีหิ  วิเหเติ  ตสฺมา  
ภควนฺตป ตถา วิเหเสฺสามีติ ม ฺมาโน ป ฺห ตนฺติอาทิมาห ฯ   
กุโต  ปนสฺส  ปโ ฺหติ  ฯ (๑)  ตสฺส  กริ  มาตาปตโร  กสฺสปภควนฺต  
ปยิรุปาสิตฺวา  อฏ ปเ ฺห สห วิสฺสชชฺเนน อุคฺคเหสุ  เต ทหรกาเล อาฬวก  
ปริยาปุณาเปสุ  โส กาลจฺจเยน วิสฺสชฺชน สมฺมุสฺสิ ฯ ตโต  อิเม ป ฺหาป มา  
วินสฺสนฺตูติ สุวณฺณปฏเฏ ชาติหิงฺคุลเกน เลขาเปตฺวา วิมาเน นิกฺขิป ฯ เอวเมว  
เต    พุทธฺป ฺหา  พุทฺธวิสยาว โหนฺติ ฯ ภควา ต สุตฺวา ยสฺมา พุทฺธาน  
ปริจฺจตฺตลาภนฺตราโย วา ชีวิตนฺตราโย วา สพฺพ ฺ ุตาณพฺยามปฺปภาน  
ปฏิฆาโฏ  วา น สกฺกา เกนจิ กาตุ  ตสฺมา น โลเก อสาธารณ พุทฺธานุภาว  
# ๑ ม.ย.ุ  ป ฺหาติ  ฯ  
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ทสฺเสนฺโต  น ขฺวาหนฺต อาวุโส ปสฺสามิ สเทวเก โลเกติอาทิมาห ฯ   
  เอว  ภควา  ตสฺส  พาธนจิตฺต  ปฏิเสเธตฺวา  ป ฺหาปุจฺฉเน  อุสฺสาห  
ชเนนฺโต อาห อปจ ตฺว อาวุโส ปุจฺฉ  ยทากงฺขสีติ ฯ ตสฺสตฺโถ  ปุจฺฉ  ยทิ  
อากงฺขสิ  น  เม ป ฺหาวิสฺสชฺชเน ภาโร อตฺถิ ฯ อถวา ปุจฺฉ ย อากงฺขสิ 
สพฺพนฺต  เต    วิสฺสชฺเชสสฺามีติ  สพฺพ ฺ ูปวารณ ปวาเรติ  อสาธารณ  
ปจฺเจกพุทฺธอคฺคสาวกมหาสาวเกหิ ฯ เอว ภควตา สพฺพ ฺ ูปวารณาย  
ปวาริตาย อถโข อาฬวโก ยกฺโข ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสีติ ฯ   
        กึสูธ วิตฺตนฺติ กึสุ อิธ วิตฺต ฯ วิตฺตนฺติ ธน ฯ ต หิ ปติสงฺขาต  
วิตฺตึ  กโรติ  ตสฺมา  วิตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ สุจิณฺณนฺติ สุกต ฯ สุขนฺติ  
กายิกเจตสิก สาต ฯ อาวหาตีติ อาวหติ อาเนติ เทติ อปฺเปติ ฯ หเวอิติ  
ทฬฺหตฺเถ  นปิาโต ฯ สาทุตรนฺติ อติสเยน สาทุ ฯ  สาธุตรนฺติป ปาโ ฯ  
รสานนฺติ รสส ฺ ิตาน ธมฺมาน ฯ กถนฺติ เกน ปกาเรน ฯ กถชีวิโน ชีวิต  
กถชีวีชีวิต ฯ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  ปน สานุนาสิก วุจฺจติ ฯ กถชีวีชีวิตนฺติ  
วา ปาโ  ตสฺส  ชีวนฺตาน กถชีวินฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว อิมาย คาถาย  กึส ุ 
อิธ โลเก ปุรสิสฺส วิตฺต เสฏ  กึส ุ สจิุณฺณ สุขมาวหาติ  กึสุ หเว สาธุตร  
รสาน (๑) กถชีวีชีวิต เสฏมาหูติ  อิเม จตฺตาโร ปเ ฺห ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส   
ภควา  กสฺสปทสพเลน   
# ๑  ม. ก ึรสาน  สาธุตร  ฯ  
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วิสฺสชฺชิตนเยเนว  วิสฺสชเฺชนฺโต  อิม  คาถมาห สทฺธีธ วิตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ  
ยถา หิร ฺสุวณฺณาทิวิตฺต อุปโภคสุข อาวหติ  ขุปฺปปาสาทิทุกฺข ปฏิพาหติ   
ทาฬิทฺทิย วูปสเมติ  มุตฺตาทิรตนปฏิลาภเหตุ โหติ  โลกสนฺตตึ จ อาวหติ   
เอว โลกิยโลกุตฺตรา สทฺธาป ยถาสมฺภว โลกยิโลกตฺุตร วิปากสุขมาวหติ   
สทฺธาธุเรน ปฏิปนฺนาน ชาติชราทิทุกฺข ปฏิพาหติ  คุณทาฬิทฺทิย  วูปสเมติ   
สติสมฺโพชฺฌงฺคาทิรตนปฏิลาภเหตุ โหติ ฯ   
                สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน        ยโสโภคสมปฺปโต 
                ย ย ปเทส ภชติ                ตตฺถ ตตฺเถว ปชูิโตติ   
วจนโต  โลกสนฺตตึ  จ อาวหตีติ กตฺวา  วิตฺตนฺติ วุตฺตา (๑)ฯ ยสฺมา ปเนต  
สทฺธาวิตฺต  อนุคามิก  อน ฺสาธารณ  สพฺพสมฺปตฺติเหตุ  โลกิยสฺส  
หิร ฺสุวณฺณาทิวิตฺตสฺสาป นิทาน ฯ สทฺโธเยว หิ ทานาทีนิ ปุ ฺานิ กตฺวา วิตฺต  
อธิคจฺฉติ  อสฺสทฺธสฺส ปน วิตฺต ยาวเทว อนตฺถาย โหติ  ตสฺมา เสฏนฺติ วุตฺต ฯ  
ปุริสสฺสาติ อุกฺกฏปริจฺเฉทเทสนา ฯ ตสฺมา น เกวล ปุริสสฺส  อิตฺถีอาทีนมฺป  
สทฺธาวิตฺตเมว เสฏนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  ธมฺโมติ  ทสกสุลธมฺโม  ทานสีลาทิธมฺโม(๒)   
วา ฯ   สุจิณฺโณติ  สุกโต  สุจริโต ฯ สขุมาวหาตีติ โสณเสฏ ิปุตฺตรฏปาลาทีน  
วิย  มนุสฺสสขุ  สกฺกาทีน  วิย ทิพฺพสุข  ปริโยสาเน  
#๑  ม. วุตฺต  ฯ    ๒ ม. ทานสีลภาวนาธมฺโม วา ฯ    
#  ยุ. ทสกุสลกมฺมปถธมโฺม  ทานสีลภาวนาธมฺโม วา  ฯ  
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มหาปทุมาทีน วิย นิพฺพานสุข ฺจ อาวหติ ฯ สจฺจนฺติ อย สจฺจสทฺโท  
อเนเกสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ ฯ เสยฺยถีท  สจฺจ ภเณ  น กุชฺเฌยฺยาติอาทีสุ  
วาจาสจฺเจ ฯ  สจฺเจ  ิตา สมณพฺราหฺมณา จาติอาทีสุ  วิรติสจฺเจ ฯ   
กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา  ปวาทิยาเส กุสลาวถานาติอาทีสุ (๑)  
ทิฏ ิสจฺเจ ฯ จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว พฺราหฺมณสจฺจานีติ   พฺราหฺมณสจฺเจ ฯ  
 เอก  ห ิสจฺจ น ทุติยมตฺถติีอาทีสุ  ปรมตฺถสจฺเจ ฯ  จตุนฺน สจฺจาน  
กุสลาติอาทีสุ   อริยสจฺเจ ฯ อิธ ปน ปรมตฺถสจฺจ นิพฺพาน วิรติสจฺจ ฺจ  
อพฺภนฺตร กตฺวา วาจาสจฺจ อธิปฺเปต  ยสฺสานุภาเวน อุทกาทีนิ วเส วตฺเตนฺติ 
ชาติชรามณปาร ตรนฺติ ฯ ยถาห   
                        สจฺจวาเทน อุทก  ปธายติ (๒)  
                        วิสป สจฺเจน หนนฺติ ปณฺฑิตา 
                        สจฺเจน เทโว ถนย ปวสฺสติ   
                        สจฺเจ  ิตา นิพฺพุตึ ปตฺถยนฺติ ฯ  
                        เยเกจิเม อตฺถิ รสา ปถพฺยา  
                        สจฺจ เตส สาทุตร รสาน   
                        สจฺเจ  ิตา สมณพฺราหฺมณา จ  
                        ตรนฺติ ชาติมรณสฺส ปารนฺติ ฯ  
# ๑ ม . กสุลาวทานาติ  ฯ  ๒  ม. สจฺเจน วาเจนุทกมฺหิ  ธาวติ  ฯ  
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        สาธุตรนฺติ สาทุตร มธุรตร ปณีตตร ฯ รสานนฺติ เย อิเม  มูลรโส  
ขนฺธรโสติอาทินา  นเยน สายนียธมฺมา  เยเกจิเม   อนุชานามิ ภิกฺขเว สพฺพ ผลรส  
อรสรูโป  ภว โคตโม  เย เต พฺราหฺมณ รูปรสา สทฺทรสา  อนาปตฺติ ฯ 
รสรเส  อย ธมฺมวินโย เอกรโส วิมุตฺติรโส  ภาคี วา ภควา อตฺถรสสฺส  
ธมฺมรสสฺสาติอาทินา  นเยน ธุตวาสุปวชฺชอวเสสพฺย ฺชนาทโย (๑)  ธมฺมรสาติ 
วุจฺจนฺติ  เตส รสาน สจฺจ หเว สาทุตร สจฺจเมว สาทุตร ฯ สาธุตรนฺติ วา  
เสฏตรมุตฺตมตร ฯ มลูรสาทโย หิ สรีรมุปพฺรูเหนฺติ  สงฺกิเลสกิ ฺจ สุขมาวหนฺติ ฯ  
สจฺจรโส (๒) วิรติสจฺจวาจาสจฺจรโส    สมถวิปสฺสนาทีหิ  จิตฺตมุปพฺรูเหติ 
อสงฺกิเลสิก ฺจ  สุขมาวหนฺติ ฯ  วิมุตฺติรโส  ปรมตฺถสจฺจรสปริภาวิตตฺตา  สาทุ 
อตฺถรสธมฺมรสา จ ตทธิคมุปายภูต อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ นิสฺสาย ปวตฺติ โหติ ฯ  
ป ฺาชีวึ ชีวิตนฺติ เอตฺถ ปน สฺวาย  อนฺเธกจกฺขุทฺวิจกฺขุเกสุ ทฺวิจกฺขุปุคฺคโล   
คหฏโ  วา    กมฺมนฺตานุฏานสรณคมนทาน- 
สวิภาคสีลสมาทานุโปสถกมฺมาทิคหฏปฏิปท  ปพฺพชิโต  
วา  อวิปฏิสารกสีลสงฺขาต  ตทุตฺตริจิตฺตวิสุทฺธิอาทิเภท   
ปพฺพชิตปฏิปท  ป ฺาย  อาราเธตฺวา  ชีวติ  ตสฺส  ป ฺาย  
ชีวิโน ชีวิต  ต ป ฺาชีวึ ชีวิต เสฏมาหูติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ 
เอว  ภควตา  วิสฺสชฺชิเต  จตฺตาโรป  ปเ ฺห  สุตฺวา  อตฺตมโน ยกฺโข 
# ๑ ม. รูปาจารรสุปวชฺชา  อวเสสา พฺย ฺชนาทโย ฯ  ๒  สจฺจรเส ฯ  
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อวเสเสป  จตฺตาโร  ปเ ฺห  ปุจฺฉนฺโต กถสุ ตรติ โอฆนฺติ คาถมาห ฯ อถสฺส 
ภควา ปุริมนเยเนว วิสฺสชฺเชนฺโต สทฺธาย ตรตีติ คาถมาห ฯ ตตฺถ กิ ฺจาป โย  
จตุพฺพิธโมฆ ตรติ โส สสารณฺณวป ตรติ  วฏฏทุกขฺป อจฺเจติ  กิเลสมลป  
ปริสุชฺฌติ  เอว  สนฺเตป  ปน  ยสฺมา  อสฺสทฺโธ  โอฆตรณ อสทฺทหนฺโต น  
ปกฺขนฺทติ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  จิตฺตโวสฺสคฺเคน ปมตฺโต ตตฺเถว สตฺตตาย   
สสารณฺณว  น  ตรติ  กุสโีต  ทุกฺข วิหรติ โวกิณฺโณ อกุสเลหิ ธมเฺมหิ 
อปฺป ฺโ สุทฺธิมคฺค อชานนฺโต น ปรสิุชฺฌติ  ตสฺมา ตปฺปฏิปกฺข  
ทสฺเสนฺเตน ภควตา อย คาถา วุตฺตา ฯ   
        เอว  วุตฺตาย เจตาย ยสฺมา โสตาปตฺติยงฺคปทฏาน สทฺธินฺทฺริย  ตสฺมา  
สทฺธาย  ตรติ โอฆนฺติ อิมนิา ปเทน ทิฏโฆตรณ โสตาปตฺติมคฺค โสตาปนฺน ฺจ  
ปกาเสติ ฯ ยสฺมา ปน โสตาปนฺโน กุสลาน ธมฺมาน ภาวนาย สาตจฺจกิริยาสงฺขาเตน 
อปฺปมาเทน  สมนฺนาคโต  ทุติยมคฺค  อาราเธตฺวา  เปตฺวา  สกิเทวิม 
โลก  อาคมนมคฺค  อวเสส  โสตาปตฺติมคฺเคน  อติณฺณ  ภโวฆวตฺถุ สสารณฺณว  
ตรติ  ตสฺมา  อปฺปมาเทน  อณฺณวนฺติ อิมินา ปเทน ภโวฆตรณ สกทาคามิมคฺค 
สกทาคามิ ฺจ  ปกาเสติ ฯ  ยสฺมา จ สกทาคามี วิริเยน ตติยมคฺค อาราเธตฺวา 
สกทาคามิมคฺเคน  อนตีต  กาโมฆวตฺถุ    
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กาโมฆส ฺ ิต ฺจ กามทุกฺขมจฺเจติ  ตสฺมา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจตีติ  
อิมินา  ปเทน กาโมฆตรณ อนาคามิมคฺค อนาคามิ ฺจ  
ปกาเสติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อนาคามี  วิคตกามส ฺาย  ปริสุทฺธาย  ป ฺาย  
เอกนฺตปริสุทฺธ  จตุตฺถมคฺคป ฺ  อาราเธตฺวา  อนาคามิมคฺเคน  อปฺปหีน  
อวิชฺชาสงฺขาต  ปรมมล  ปชหติ  ตสฺมา  ป ฺาย  ปริสุชฺฌตีติ อิมินา ปเทน  
อวิชฺโชฆตรณ  อรหตฺตมคฺค ฺจ  อรหตฺต ฺจ  ปกาเสติ ฯ  อิมาย จ  
อรหตฺตนิกูเฏน กถิตาย คาถาย ปริโยสาเน ยกฺโข โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ 
อิทานิ  ตเมว  ป ฺาย  ปริสุชฺฌตีติ  เอตฺถ วุตฺต ป ฺาปท คเหตฺวา  
อตฺตโน  ปฏภิาเณน  โลกยิโลกุตฺตรมสิฺสก  ป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  กถสุ  ลภเต  
ป ฺนฺติ  อิม  ฉปฺปท  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ กถสูติ สพฺพตฺเถว อตฺถยุตฺติปุจฺฉา (๑)โหติ ฯ อย หิ  
ป ฺาทิอตฺถ ตฺวา ตสฺส ยุตฺตึ ปุจฺฉติ  กถ กาย ยตฺุติยา  
เกน การเณน ป ฺ ลภตีติ ฯ เอส นโย ธนาทีสุ ฯ   
อถสฺส  ภควา  จตูหิ การเณหิ ป ฺาลาภ ทสฺเสนฺโต สทฺทหาโนติอาทิมาห ฯ 
ตสฺสตฺโถ  เยน  ปุพฺพภาเค  กายสุจริตาทิเภเทน  อปรภาเค  จ 
สตฺตตึสโพธิปกฺขิยเภเทน ธมฺเมน อรหนฺโต พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกา นิพฺพานปฺปตฺตา 
ต  สทฺทหาโน  อรหต  ธมฺม นิพฺพานปตฺติยา โลกยิโลกุตฺตรป ฺ ลภติ  ต ฺจ โข    
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น  สทฺธามตฺตเกเนว ฯ  ยสฺมา ปน สทธฺาชาโต อุปสงฺกมติ  อุปสงฺกมนฺโต  
ปยิรุปาสติ  ปยิรุปาสนฺโต  โสต  โอทหติ  โอหิตโสโต ธมฺม สุณาติ  ตสฺมา  
อุปสงฺกมนโต  ปภูติ  ยาว  ธมฺมสฺสวเนน  สุสฺสูส  ลภติ ฯ ก ึวุตฺต โหติ 
ต  ธมฺม  สททฺหิตฺวาป  อาจริยูปชฺฌาเย  กาเลน  อุปสงฺกมิตฺวา  วตฺตกรเณน  
ปยิรุปาสิตฺวา ยทา ปยิรุปาสนาย อาราธิตจิตฺตา กิ ฺจิ วตฺตุกามา โหนฺติ  อถ  
อธิคตาย  โสตุกามตาย  โสต  โอทหิตฺวา สุณนฺโต ลภตีติ ฯ เอว สุสฺสูสป จ  
สติอวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺโต  สุภาสิตทุพฺภาสิต ฺ ุตาย  วิจกฺขโณเอว  ลภติ  น  
อิตโร ฯ เตนาห  อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณติ ฯ   
        เอว  ยสมฺา  สทฺธาย  ป ฺาลาภสวตฺตนิก  ปฏปิท ปฏิปชฺชติ  สุสฺสูสาย  
สกฺกจฺจ ป ฺาธิคมุปาย สุณาติ  อปฺปมาเทน คหิต น ปมฺมุสฺสติ   วิจกฺขณตาย  
อนูนาธิก  อวิปรีต ฺจ  คเหตฺวา วิตฺถาริก กโรติ ฯ สุสฺสูสาย วา โอหิตโสโต  
ป ฺาปฏิลาภเหตุ  ธมฺม  สุณาติ  อปฺปมาเทน  สุตธมฺม  ธาเรติ  วิจกฺขณตาย  
ธตาน ธมฺมาน อตฺถมุปปริกฺขติ  อนุปพฺุเพน ปรมตฺถสจฺจ สจฺฉิกโรติ  ตสฺมาสฺส  
ภควา  กถสุ  ลภเต  ป ฺนฺติ  ปุฏโ อิมานิ จตฺตาริ การณานิ ทสฺเสนฺโต  
อิม คาถมาห  (๑) สทฺทหาโน ฯเปฯ วิจกฺขโณติ ฯ (๑)  อิทานิ  ตโต  
# ๑  ม.ยุ. อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ  
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ปเร ตโย ปเ ฺห วิสฺสชฺเชนฺโต ปฏริูปการีติ อิม คาถมาห ฯ  
ตตฺถ  เทสกาลาทีนิ  อหาเปตฺวา  โลกิยสฺส  โลกุตฺตรสฺส  วา  ธนสฺส ปฏิรูป  
อธิคมุปาย  กโรตีติ  ปฏิรปูการี ฯ  ธุรวาติ เจตสิกวิริยวเสน อนิกฺขิตฺตธุโร ฯ  
อุฏาตาติ  โย จ สีต ฺจ อุณฺห ฺจ ติณา ภิยฺโย น ม ฺตีติอาทินา  นเยน  
กายิกวิริยวเสน  อุฏานสมฺปนฺโน  อสิถิลปรกฺกโม ฯ วินฺทเต ธนนฺติ เอกมูสิกาย  
นจิรสฺเสว จตุสตสหสฺสสงฺข จูฬกนฺเตวาสี วิย โลกิยธน ฺจ มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถโร  
วิย โลกุตฺตรธน ฺจ ลภติ ฯ โส  ตีหิเยว อิริยาปเถหิ วิหริสฺสามีติ วตฺต กตฺวา  
ถีนมิทฺธาคมเวลาย  ปลาลจุมฺพฏก  เตเมตฺวา  สีเส  กตฺวา  คลปฺปมาณ  อุทก  
ปวิสิตฺวา  ถีนมิทฺธ  ปฏิพาหนฺโต ทสหิ วสฺเสหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ สจฺเจนาติ  
วจีสจฺเจนาป  สจฺจวาที  ภูตวาทีติ  ปรมตฺถสจฺเจนาป  พุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺโธ  
อริยสาวโกติ เอว กิตฺตึ ปปฺโปติ ฯ ททนฺติ ยงฺกิ ฺจิ อิจฺฉิตปตฺถิต ททนฺโต  
มตฺตานิ  คนฺถติ  สมฺปาเทติ  กโรตีติ อตฺโถ ฯ ทุทฺทท วา ทท ต คนฺถติ ฯ  
ทานมุเขน วา จตฺตาริป สงฺคหวตฺถูนิ คหิตานีติ เวทิตพฺพานิ  เตหิ มิตฺตานิ  
กโรตีติ วุตฺต โหติ ฯ  เอว  คหฏปพฺพชิตาน  สาธารเณน  โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺเกน   
นเยน จตฺตาโร  ปเ ฺห วิสฺสชฺเชตฺวา อิทานิ  กถ เปจฺจ น โสจตีติ อิม ป ฺจม  
ป ฺห  คหฏวเสน  วิสฺสชฺเชนฺโต    
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ยสฺเสเตติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  สทฺทหาโน  อรหตนฺติ  เอตฺถ  วุตฺตาย   
สพฺพกลฺยาณธมฺมุปฺปาทิกาย  สทฺธาย สมนฺนาคตตฺตา  สทฺธสฺส  ฆรเมสิโนติ  
เอตฺถ  ฆราวาส ป ฺจ วา กามคุเณ เอสนฺตสฺส คเวสนฺตสฺส กามโภคิโน  
คหฏสฺส  สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปตีติ เอตฺถ วุตฺตปฺปการ สจฺจ  สุสฺสสู  
ลภเต ป ฺนฺติ เอตฺถ สุสฺสูสป ฺานาเมน วุตฺโตว ธมฺโม  ธรุวา  
อุฏาตาติ เอตฺถ ธุรนาเมน อุฏานนาเมน จ วุตฺตา ธิติ  ทท มิตฺตานิ  
คนฺถตีติ เอตฺถ วุตฺตปฺปกาโร จาโค จาติ เอเต จตุโร ธมฺมา  
สนฺติ  ส  เว เปจฺจ น โสจตีติ อิธโลกา ปรโลก คนฺตฺวา ส เว เปจฺจ  
น โสจตีติ ฯ   
        เอว  ภควา  ป ฺจมป  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา ต ยกฺข โจเทนฺโต อิงฺฆ  
อ ฺเปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อิงฺฆาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต ฯ  อ ฺเปติ  อ ฺเป  
ธมฺเม  ปุถ ูสมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉสฺสุ ฯ อ ฺเป วา ปูรณาทโย สพฺพ ฺ ุปฏิ ฺเ  
ปุถู สมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉสฺสุ  ยท ิอเมฺหหิ  สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปตีติ เอตฺถ  
วุตฺตปฺปการา สจฺจา ภิยฺโย กิตฺติปฺปตฺติการณ วา  สุสสฺูส ลภเต ป ฺนฺติ  
เอตฺถ สุสฺสูสาติ ป ฺาปเทเสน วุตฺตา ทมฺมา ภิยฺโย  
โลกิยโลกุตฺตรป ฺาปฏิลาภการณ วา  ทท  มิตฺตานิ  คนฺถตีติ  เอตฺถ  วุตฺตปฺปการา   
จาคา  ภิยฺโย มิตฺตคนฺถนการณ  วา ฯ ธรุวา  อุฏาตาติ  เอตฺถ  ต ต   
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อตฺถวส ปฏิจฺจ ธุรนาเมน อุฏานนาเมน จ วุตฺตาย มหาภารหรณฏเน  
อุสฺโสฬฺหิภาวปฺปตฺตาย  วิริยสงฺขาตาย ขนฺตฺยา ภิยฺโย  
โลกิยโลกุตฺตรธนวินฺทนการณ วา  สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโคติ เอว  
วุตฺเตหิ อิเมเหว จตูหิ ธมฺเมหิ ภิยฺโย อสฺมา โลกา ปรโลก  คนฺตฺวา  
เปจฺจ อโสจนการณ วา อิธ วิชฺชตีติ อยเมตฺถ สทฺธึ สงฺเขปโยชนาย  
อตฺถวณฺณนา ฯ  วิตฺถารโต  ปน  เอกเมก  ปท  
อตฺถุทฺธารปทุทฺธารปทวณฺณนานเยหิ วิภชิตฺวา เวทิตพฺพา ฯ   
เอว  วุตฺเต  ยกฺโข  เยน  สสเยน  อ ฺเ ปุจฺเฉยฺย  ตสฺส ปหีนตฺตา 
กถ นุ ทานิ ปจฺุเฉยฺย  ปุถู สมณพฺราหฺมเณติ วตฺวา เยปสฺส อปุจฺฉนการณ น  
ชานนฺติ  เตป ชานาเปนฺโต โยห  อชฺช ปชานามิ  โย อตฺโถ สมปฺรายิโกติ 
อาห ฯ ตตฺถ อชฺชาติ อชฺชาทิก  กตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ ปชานามีติ ยถาวุตฺเตน  
ปกาเรน  ชานามิ ฯ  โย  อตฺโถติ เอตฺตาวตา  สุสฺสูส ลภเต ป ฺนฺติอาทินา 
นเยน  วุตฺต  ทิฏธมฺมิก  ทสฺเสติ ฯ สมฺปรายิโกติ อิมินา  ยสฺเสเต จตุโร  
ธมฺมาติ  วุตฺต  เปจฺจ  โสกาภาวกร (๑) สมฺปรายิก ฯ อตฺโถติ จ การณสฺเสต  
อธิวจน ฯ อย ฺหิ อตฺถสทฺโท  สาตฺถ สพฺย ฺชนนฺติ  เอวมาทีสุ ปาตฺเถ  
วตฺตติ ฯ  อตฺโถ เม คหปติ หิร ฺสุวณฺเณนาติอาทีสุ จิกฺขเณ ฯ 
โหติ สีลวต  อตฺโถติ  อาทีสุ  วุฑฺฒิมฺหิ ฯ  พหุชโน   
# ๑  ม. โสกาภาวการณ  ฯ  
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ภชเต  อตฺถเหตูติอาทีสุ  ธเน ฯ  อุภินนฺมตฺถ จรตีติอาทิสุ  
หิเต ฯ  อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตนฺติอาทีสุ  การเณ ฯ อิธ ปน การเณ ฯ  
ตสฺมา ย ป ฺาทิลาภาทีน  การณ ทิฏธมฺมิก  ย ฺจ เปจฺจ  
โสกาภาวสฺส  การณ  สมปฺรายิก  ต โยห อชฺช ภควตา วุตฺตนเยน สามเยว 
ปชานามิ  โส  กถ   น ุทานิ ปุจฺเฉยฺย ปุถู สมณพฺราหฺมเณติ เอวเมตฺถ  
สงฺเขปโต อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  ยกโฺข  ปชานามิ โย อตฺโถ สมฺปรายิโกติ วตฺวา ตสฺส าณสฺส  
ภควมูลกตฺต  ทสฺเสนฺโต  อตฺถาย  วต  เม  พุทฺโธติ อาห ฯ ตตฺถ อตฺถายาติ  
หิตาย วุฑฺฒิยา วา ฯ  ยตฺถ ทินฺน มทปฺผลนฺติ  ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมาติ  
เอตฺถ วุตฺตจาเคน ยตฺถ ทินนฺ มหปฺผล  ต อคฺคทกฺขิเณยฺย พุทฺธ ปชานามีติ  
อตฺโถ ฯ เกจิ ปน  สงฺฆ สนฺธาย เอวมาหาติ ภณนฺติ ฯ  เอว  อิมาย  คาถาย   
อตฺตโน  หิตาธิคม ทสฺเสตฺวา อิทานิ สหิตปฏิปตฺตึ  ทีเปนฺโต  โส  อห   
วิจริสฺสามีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  คามา คามนฺติ เทวคามา  เทวคาม ฯ  ปุรา   
ปุรนฺติ เทวนครโต เทวนคร ฯ นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ  ธมฺมสฺส  
จ สุธมฺมตนฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต ภควา  สฺวากฺขาโต วต ภควตา ธมฺโมติอาทินา  
นเยน  พุทฺธสุโพธิต ฺจ  ธมฺมสุธมฺมต ฺจ  จสทฺเทน  สุปฏิปนฺโน  วต  
ภควโต  สาวกสงฺโฆติอาทินา  สงฺฆสุปฺปฏิปตฺติ ฺจ  อภิตฺถวิตฺวา  อภิตฺถวิตฺวา   
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นมสฺสมาโน ธมฺมโฆสโก หุตฺวา วิจริสฺสามีติ วุตฺต โหติ ฯ   
เอวมิมาย  คาถาย  ปริโยสาน  จ  รตฺติวิภาวน จ สาธุการสทฺทุฏาน ฺจ 
อาฬวกกุมารสฺส  ยกฺขภวน  อานยน ฺจ  เอกกฺขเณเยว  อโหส ิฯ  ราชปุริสา  
สาธุการสทฺท  สุตฺวา  เอวรูโป  สาธุการสทฺโท  เปตฺวา พุทฺเธ น อ ฺเส  
อพฺภุคฺคจฺฉติ  อาคโต นุ โข ภควาติ  อาวชฺเชนฺตา ภควโต สรีรปฺปภ ทิสฺวา  
ปุพฺเพ วิย พหิ อตฺวา นิพฺพิสงฺกา อนฺโตเยว ปวิสิตฺวา อทฺทสสุ ภควนฺต  
ยกฺขสฺส ภวเน นิสินฺน  ยกฺข จ อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา  ิต ฯ ทิสฺวาน ยกฺข อาหสุ  
 อย  เต  มหายกฺข  ราชกุมาโร  พลิกมฺมาย  อานีโต  หนฺท น ขาท วา 
ภุ ฺช วา  ยถาปจฺจย วา กโรหีติ ฯ โส โสตาปนฺนตาย  ลชฺชโิต วิเสเสน จ  
ภควโต  ปุรโต  เอว วุจฺจมาโน อถ ต กมุาร อุโภหิ หตฺเถหิ ปฏิคฺคเหตฺวา  
ภควโต อุปนาเมสิ  อย ภนฺเต กุมาโร มยฺห เปสิโต  อิมาห ภควโต ทมฺมิ  
หิตานุกมฺปกา พุทฺธา  ปฏคฺิคณฺหาตุ ภนฺเต ภควา อิม ทารก อิมสฺส หิตตฺถาย  
สุขตฺถายาติ ฯ อิม ฺจ คาถมาห   
                อิม กุมาร สตปุ ฺลกฺขณ   
                สพฺพงฺคุเปต ปรปิุณฺณพฺย ฺชน   
                อุทคฺคจิตฺโต สุมโน ททามิ เต   
                ปฏิคฺคห โลกหิตาย จกฺขุมาติ ฯ   
ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  กุมาร ฯ  ปฏิคฺคณฺหนฺโต  จ  ยกฺขสฺส จ   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 456 

        เลมที ่ 10  สารตฺถปปฺกาสินิยา สคาถาวคฺเค  หนา  456 
 
กุมารสฺส จ มงฺคลกรณตฺถ  ปาทูนคาถ  อภาสิ ฯ ต ยกฺโข กุมาร  
สรณ คเมนฺโนติกฺขตฺตุ จตุตฺถปาเทน ปูเรสิ ฯ เสยฺยถที   
                ทฆีายุโก โหตุ อย กุมาโร   
                ตุว ฺจ ยกฺข สุขิโต ภวาหิ   
                อพฺยาธิตา โลกหิตาย  ติฏตุ (๑)   
                อย กุมาโร สรณมุเปติ พุทฺธ ฯ   
                ทฆีายุโก โหตุ อย กุมาโร   
                ตุว ฺจ ยกฺข สุขิโต ภวาหิ   
                อพฺยาธิตา โลกหิตายติฏตุ   
                อย กุมาโร สรณมุเปติ ธมฺม ฯ   
                ทฆีายุโก โหติ อย กุมาโร   
                ตุว ฺจ ยกฺข สุขิโต ภวาหิ   
                อพฺยาธิตา โลกหิตายติฏตุ   
                อย กุมาโร สรณมุเปติ สงฺฆนฺติ ฯ   
ภควา  กุมาร  ราชปุริสาน  อทาสิ  อิม  วฑฺเฒตฺวา ปุน มเมว 
เทถาติ ฯ  เอว  โส  กุมาโร  ราชปุริสาน หตฺถโต ยกฺขสฺส หตฺถ  ยกฺขสฺส  
หตฺถโต  ภควโต  หตฺถ  ภควโต  หตฺถโต  ปุน  ราชปุริสาน หตฺถ คตตฺตา 
นามโต  หตฺถโก  อาฬวโกติ  ชาโต ฯ  ต  อาทาย  ปฏินิวตฺเต ราชปุริเส 
ทิสฺวา  กสฺสก-  
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วนกมฺมิกาทโย  กึ ยกฺโข กุมาร อติทหรตฺตา น อิจฺฉีติ ภีตา  
ปุจฺฉึสุ ฯ ราชปุริสา  มา ภายถ  เขม กต ฺจ  ภควตาติ สพฺพมาโรเจสุ ฯ ตโต 
 สาธุ  สาธูติ  สกล  อาฬวินคร เอกโกลาหเลน ยกขฺาภิมุข อโหสิ ฯ ยกโฺขป  
ภควโต ภิกฺขาจารกาเล อนุปฺปตฺเต ปตฺตจีวร คเหตฺวา อุปฑฺฒมคฺค อาคนฺตฺวา  
นิวตฺติ ฯ  อถ  ภควา  นคเร  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  นครทฺวาเร 
อ ฺตรสฺมึ วิวิตฺเต รุกฺขมูเล ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสีท ิฯ ตโต มหาชนกาเยน  
สทฺธึ ราชา จ นาครา จ เอกโต สมฺปณฺฑิตฺวา ภควนฺต อุปสงฺกมฺม วนฺทิตฺวา  
ปริวาเรตฺวา นิสินฺนา  กถ ภนฺเต เอว ทารุณ ยกฺข ทมยิตฺถาติ ปุจฺฉึสุ ฯ  
เตส ภควา ยุทฺธมาทึ กตฺวา  เอว นววิธ วสฺส วสฺสิตฺวา  เอว วิภึสนก  
อกาสิ  เอว ป ฺห ปุจฺฉิ  ตสฺสาห เอว วิสฺสชฺเชสินฺติ ตเมวาฬวกสุตฺต กเถสิ ฯ  
กถาปริโยสาเน  จตุราสีติปาณสหสฺสานิ ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ  
ตโต ราชา เจว นาครา จ เวสฺสวณฺณมหาราชสฺส ภวนสมีเป  
ยกฺขสฺส ภวน กตฺวา ปุปฺผคนฺธาทิสกฺการุเปต  
นิจฺจพลึ  ปวตฺเตสุ ฯ  ต ฺจ  กุมาร  วิ ฺ ุต  ปตฺต  ตฺว  ภควนฺต  
นิสฺสาย ชีวต ลภิ  คจฺฉ ภควนฺตเยว ปยิรุปาสสฺสุ ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ วิสฺสชฺเชสุ ฯ  
โส  ภควนฺต ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  ปยิรุปาสมาโน  นจิรสฺเสว  
อนาคามิผเล ปติฏาย สพฺพ  พุทฺธวจน  อุคฺคเหตฺวา    
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ป ฺจสตอุปาสกปริวาโร  อโหสิ ฯ  ภควา  จ น  เอตทคฺเค   
นิทฺทิสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  อุปาสกาน  จตูหิ  
สงฺคหวตฺถูหิ  ปริส สงฺคณฺหนฺตาน ยทิท หตฺถโก อาฬวโกติ ฯ  
                                ทฺวาทสม ฯ 
                อิติ ยกฺขสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
 
                        สกฺกสยุตฺตวณฺณนา   
        ปมวคฺคสฺส  ปเม ฯ  อภิยสูติ กทา อภิยสุ ฯ (๑) ยทา พลวนฺโต  
อเหสุ  ตทา ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา  สกโฺก กริ มคธรฏเ อจลคามเก  มโฆ  
นาม  มาณโว  หุตฺวา  เตตฺตึส  ปุริเส คเหตฺวา กลฺยาณกมฺม กโรนฺโต สตฺต 
วตฺตปทานิ  ปูเรตฺวา ตตฺถ กาลกโต เทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ ต พลวกมฺมานุภาเวน 
สปริส  เสสเทวตา  ทสหิ  าเนหิ  อธิคณฺหนฺต  ทิสฺวา  อาคนฺตุกเทวปุตฺตา  
อาคตาติ  เนวาสิกา  คนฺธปาน  สชชฺยสึุ ฯ สกโฺก สกปริสาย ส ฺ อทาสิ 
มาริสา มา คนฺธปาน ปวิตฺถ  ปวนาการมตฺตเมว ทสฺเสถาติ ฯ เต ตถา อกสุ ฯ 
เนวาสิกเทวปุตฺตา  สุวณฺณสรเกหิ อุปนีต คนฺธปาน ยาวทตฺถ ปวิตฺวา มตฺตา  
ตตฺถ ตตฺถ สวุณฺณปวิย ปติตฺวา สยึสุ ฯ สกโฺก  คณฺหถ ปุตฺตมตาย ปุตฺเตติ   
เต ปาเทสุ คเหตฺวา   
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สพฺเพ  สิเนรุปาเท ขิปาเปสิ ฯ สกฺกสฺส ปุ ฺเตเชน ตทนุวตฺตกาป  
สพฺเพ  ตตฺเถว  ปตึสุ ฯ เต สิเนรุเวมชฺฌกาเล ส ฺ ลภิตฺวา  ตาตา น สุร  
ปวิมฺหาติ    อาหสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  อสุรา  นาม  ชาตา ฯ อถ เนส  
กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาน  สิเนรุสฺส เหฏ ิมตเล ทสโยชนสหสฺสมตฺต อสุรภวน  
นิพฺพตฺติ ฯ สกฺโก เตส นิวตฺติตฺวา อนาคมนตฺถาย อารกฺข เปสิ  ย  
สนฺธาย วุตฺต   
                อนฺตรา ทฺวินฺน อยุชฺฌปุราน   
                ป ฺจวิธา ปตา อภิรกฺขา   
                อุทก  กโรฏิ ปยสฺสุกรี  (๑) 
                มทนยุทฺธา จตุโร จ มหตฺถาติ ฯ  
เทฺว  นครานิ  หิ  ยุทฺเธน  คเหตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  อยุชฺฌปุรานิ นาม  
ชาตานิ  เทวนคร ฺจ  อสุรนคร ฺจ ฯ  ยทา  หิ  อสุรา พลวนฺโต โหนฺติ  อถ  
เทเวหิ ปลายิตฺวา เทวนคร ปวิสิตฺวา ทฺวาเร ปทหิเต อสุราน สตสหสฺสป กิ ฺจิ  
กาตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ยทา  เทวา  พลวนฺโต  โหนฺติ  อถาสุเรหิ ปลายิตฺวา  
อสุรนครสฺส ทฺวาเร ปทหิเต สกฺกาน สตสหสฺสป กิ ฺจิ กาตุ น สกฺโกติ ฯ อิติ  
อิมานิ  เทฺว นครานิ อยุชฺฌปุรานิ นาม ฯ เตส อนฺตรา เอเตสุ อุทกาทีสุ  
ป ฺจสุ าเนสุ  
#๑ ม.  ปยสสฺ  จ  หารี  ฯ  ๒  ม. มทนยุตา  ฯ  
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สกฺเกน อารกฺขา ปตา ฯ ตตฺถ อุทกสทฺเทน  นาคา คหิตา ฯ  
เต หิ อุทเก พลวนฺโต โหนติฺ ฯ ตสฺส  สิเนรุสฺส ปมาลินฺเท เอเตส อารกฺขา ฯ  
กโรฏิสทฺเทน  สุปณฺณา  คหิตา ฯ เตส กิร กโรฏ ินาม ปานโภชน  เตน นาม  
ลภึสุ ฯ ทุติยาลินฺเท เอเตส อารกฺขา ฯ ปยสฺสุกริสทฺเทน(๑) กุมฺภณฺฑา คหิตา ฯ  
ทานวรกฺขสา  กริ  เต ฯ ตติยาลินฺเท เอเตส อารกฺขา ฯ มทนยุทฺธสทฺเทน(๒)  ยกฺขา  
คหิตา ฯ วิสมจาริโน กิร เต ยุชฺฌโสณฺฑา ฯ  จตุตฺถาลินฺเท เอเตส อารกฺขา ฯ  
จตุโร  จ  มหตฺถาติ  จตฺตาโร  มหาราชาโน  วุตฺตา ฯ ป ฺจมาลินฺเท เอเตส  
อารกฺขา ฯ ตสฺมา ยทิ อสุรา กุปตา วิลจิตฺตา เทวนคร  อุปยนฺติ  ย คิริโน  
ปม ปริภณฺฑ  ต อุรคา ปฏิพาหนฺติ ฯ  เอว เสเสสุ เสสา ฯ 
        เต  ปน  อสุรา  อายุวณฺณยสอิสฺสริยสมฺปตฺตีหิ  ตาวตึสสทิสาว ฯ ตสฺมา  
อนฺตรา  อตฺตาน  อชานิตฺวา  ปาฏลิยา  ปุปฺผิตาย  น อิท เทวนคร  ตตฺถ  
ปาริจฺฉตฺตโก  ปุปฺผติ  อิธ ปน จิตฺตปาฏลี  ชรสกฺเกนามฺหาก สุร ปาเยตฺวา  
ว ฺจิตา  เทวนคร ฺจ โน คหิต  คจฺฉาม เตน สทฺธึ ยุชฺฌิสฺสามาติ หตฺถิอสฺสรเถ  
อารุยฺห  สุวณฺณรชตมณิผลิกานิ   คเหตฺวา  ยุทฺธสชฺชา หุตฺวา อสุรเภริโย  
วาเทตฺวา  มหาสมุทฺเท อุทก ทฺวิธา   
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เภตฺวา อุฏหนฺติ ฯ เต เทเว วุฏเ วมฺมิกมกฺขิกา วมฺมิก วิย สิเนรุ อภิรุหิตุ  
อารภนฺติ ฯ อถ เนส ปม นาเคหิ สทฺธึ ยุทฺธ โหติ ฯ ตสฺมึ โน ปน  
ยุทฺเธ น กสฺสจิ ฉวิ วา จมฺม วา ฉิชฺชติ   น  โลหิต  อุปฺปชฺชติ  เกวล  
กุมารกาน ทารุเมณฺฑกยุทฺธ วิย อ ฺม ฺ   สนฺตาปนมตฺตเมว  โหติ ฯ  
โกฏิสตาป โกฏิสหสฺสาป นาคา เตหิ สทฺธึ ยุชฺฌิตฺวา  
เต อสุรปุรเยว ปเวเสตฺวา นิวตฺตนฺติ ฯ  ยทา   ปน อสุรา พลวนฺโต โหนฺติ   
อถ นาคา โอสกฺกิตฺวา ทุติเย อาลินฺเท สุปณฺเณหิ สทฺธึ เอกโตว หุตฺวา ยุชฺฌนฺติ ฯ 
เอส นโย สุปณฺณาทีสุป ฯ ยทา  ปน  ตานิ ป ฺจป านานิ อสุรา มทฺทนฺติ  
ตทา เอกโต สมฺปณฺฑิตานิป ป ฺจ  พลานิ  โอสกกฺนฺติ ฯ  อถ  จตฺตาโร   
มหาราชาโน คนฺตฺวา สกกฺสฺส ต  ปวตฺตึ  อาโรเจนฺติ ฯ  สกโฺก  เตส  
วจน สุตฺวา ทิยฑฺฒโยชนสติก เวชยนฺตรถ อารุยฺห สย วา นิกฺขมติ  
เอก วา ปุตฺต เปเสติ ฯ อิมสฺมึ ปน กาเล ปุตฺต เปเสตุกาโม ตาต สุวีราติอาทิมาห ฯ  
เอว  ภทฺทนฺตวาติ  โขติ  เอว  โหตุ  ภทฺท  ตว  อิติ  โข ฯ ปมาท 
อาปาเทสีติ  ปมาท  อกาสิ ฯ  อจฺฉราสงฺฆปริวุโต  สฏ ิโยชน  วิตฺถาเรน  
สุวณฺณมหาวีถึ โอตริตฺวา นกฺขตฺต กีฬนฺโต นนฺทนวนาทีสุ วิจรตีติ อตฺโถ ฯ  
อนุฏหนฺติ  อนุฏหนฺโต ฯ  อวายามนฺติ  อวายมนฺโต ฯ  อลสฺวายนฺติ    
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อลโส  อย ฯ   น  จ กิจฺจานิ การเยติ กิ ฺจิ กิจฺจ นาม น กเรยฺย ฯ 
สพฺพกามสมิทฺธสฺสาติ  สพฺพกาเมหิ  สมิทฺโธ  อสสฺ ฯ  ตมฺเม  สกฺก วร ทิสาติ  
สกฺก เทวเสฏ ต เม วร อุตฺตม าน โอกาส ทิส อาจิกฺข กเถหีติ วทติ ฯ  
นิพฺพานสฺส  หิ  โส  มคฺโคติ  กมฺม  อกตฺวา  ชีวิตฏาน นาม นิพฺพานสฺส  
มคฺโค ฯ  
                                                ปม ฯ   
        ทุติเย  ฯ สุสิมนฺติ  อตฺตโน  ปุตฺตสหสฺสสฺส  อนฺตเร  เอว นามก  
เอก ปุตฺตกเมว ฯ  
                                                ทติุย ฯ   
        ตติเย  ฯ  สมุปพฺยูโฬหฺติ  สมฺปณฺฑิโต  ราสิภูโต ฯ  ธชคฺค  
อุลฺโลเกยฺยาถาติ  สกฺกสสฺ  กริ  ทิยฑฺฒโยชนสตายาโม  รโถ ฯ  ตสฺส  ห ิ
ปจฺฉิมนฺโต  ปณฺณาสโยชโน  มชฺเฌ รถป ฺชโร ปณฺณาสโยชโน  รถสนฺธิโต ยาว  
รถสีสานิ   ปณฺณาสโยชนานิ ฯ ตเทว ปมาณ ทิคุณ กตฺวาติ โยชนสตายาโมติป 
วทนฺติเยว ฯ ตสฺมึ  โยชนปลฺลงฺโก อตฺถริโต  ติโยชนิก เสตจฺฉตฺต มตฺถเก  
ปต  เอกสฺมึเยว ยุเค สหสฺสาช ฺา ยุตฺตา  เสสาลงฺการสฺส ปมาณ นตฺถิ ฯ ธโช  
ปนสฺส อฑฺฒติยโยชนสตานิ อุคฺคโต  ยสฺส วาตาหตสฺส ป ฺจงฺคิกตุริยสฺเสว สทฺโท  
นิจฺฉรติ  ต  อุลฺโลเกยฺยาถาติ วทติ ฯ กสฺมา  ต ปสสฺนฺตาน หิ ราชา โน  
อาคนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต นิขาตถมฺโภ วิย  ิโต    
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กสฺส มย ภายามาติ ภย น โหติ ฯ  ปชาปติสฺสาติ  โส   
กิร  สกฺเกน  สมานวณฺโณ  สมานายุโก ทุติยาสน  ลภติ ฯ  
ตถา วรุโณ อีสาโน จ ฯ วรุโณ ปน ตติยาสน ลภติ  ฯ 
อีสาโน จตุตฺถ ฯ ปลายีติ อสุเรหิ ปราชโิต ตสฺมึ รเถ  ิโต  
อปฺปมตฺตกป  ธช วา  ทิสฺวา ปลายนธมฺโม ฯ   
อิติป  โส ภควาติอาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาเนว ฯ อิทมโวจาติ อิท  
ธชคฺคปริตฺต  นาม  ภควา  อโวจ  ยสฺส อาณาเขตฺเต โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬ  
อานุภาโว วตฺตติ ฯ อิท อาวชฺเชตฺวา หิ ยกฺขภยโจรภยาทีหิ ทุกฺเขหิ มุตฺตาน  
อนฺโต นตฺถิ ฯติฏตุ อ ฺทุกฺขวูปสโม  อิท อาวชฺเชนฺโต  หิ ปสนฺนจิตฺโต  
อากาเสป ปติฏ ลภติ ฯ  ตตฺริท  วตฺถ ุ ทีฆวาปเจติยมฺป กิร สุธากมฺเม  
กยิรมาเน เอโก ทหโร มทฺุธเวทิกาปาทโต  ปติตฺวา เจติยกุจฺฉิยา ภสฺสติ ฯ  
เหฏา  ิโต ภิกฺขุสงฺโฆ  ธชคฺคปริตฺต อาวุโส อาวชฺชาหีติ อาห ฯ  
โส มรณภเยน ตชฺชโิต  ธชคฺคปริตฺต   ม  รกฺขตูติ  อาห ฯ   
ตาวเทวสฺส  เจติยกุจฺฉิโต  เทฺว อิฏกา นิกฺขมิตฺวา  
โสปาน หุตฺวา อฏสุ  อุปริฏ ิตา วลฺลินิสฺเสณึ โอตาเรสุ ฯ  
ตสฺมึ นิสฺเสณิย  ิเต อิฏกา ยถาฏาเนเยว อฏสุ ฯ 
                                        ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ  ฯ เวปจิตฺตีติ  โส  กริ  อสุราน สพฺพเชฏโก ฯ   
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เยนาติ  นิปาตมตฺต  นนฺติ  ต ฯ กณฺป ฺจเมหีติ ทฺวีสุ หตฺเถสุ ปาเทสุ กณฺเ  
จาติ เอว ป ฺจหิ พนฺธเนหิ ฯ ตานิ ปน นลินสุตฺต วิย มกฺกฏกสุตฺต วิย จ  
จกฺขุสฺสาปาถ อาคจฺฉนฺติ  อิริยาปถ รมฺุหนฺติ  เตหิ ปน จิตฺเตเนว พชฺฌติ ฯ  
จิตฺเตเนว  มุจฺจติ ฯ  อกฺโกสตีติ  โจโรสิ พาโลสิ มโุฬฺหสิ เถโนสิ โอฏโสิ  
โคโณสิ คทฺรโภสิ เนรยิโกสิติรจฺฉานคโตสิ  นตฺถิ ตุยฺห สุคติ  ทคฺุคติเยว ตุยฺห  
สุคติ  ทุคฺคติเยว ตุยฺห ปาฏกิงฺขาติ อิเมหิ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสติ ฯ  
ปริภาสตีติ ชรสกฺก น ตฺว สพฺพกาล ชนิิสฺสสิ  ยทา อสุราน ชโย ภวิสฺสติ 
ตทา ตป เอว พนฺธิตฺวา อสุรภวนสฺส ทวฺาเร นิปชฺชาเปตฺวา โปถาเปสฺสามีติอาทีนิ  
วตฺวา  ตชฺเชติ ฯ  สกโฺก  วิชิตวิชโย  น  ต มนสกิโรติ  มหาปฏิคฺคหณ  
ปนสฺส มตฺถเก วิธุนนฺโต สุธมฺม เทวสภ ปวิสติ เจว นิกฺขมติ จ ฯ อชฺฌภาสีติ  
กึ  น ุ โข  เอส  สกโฺก  อิมานิ  ผรุสวจนานิ  ภเยน ติติกฺขติ  อุทาหุ  
อธิวาสนขนฺติยา สมนฺนาคตตฺตาติ วีมสนฺโต อภาสิ ฯ  ทุพฺพลฺยา  
โนติ ทุพฺพลภาเวน นุ ฯ ปฏิสยุเชติ ปฏิสยุชฺเชยฺย ปฏิปฺผเรยฺย ฯ  
ปภิชฺเชยฺยุนฺติ วิรชฺเชยยฺุ ฯ ปกุชฺเชยฺยุนฺติป ปาโ ฯ ปรนฺติ ปจฺจตฺถิก ฯ  
โย สโต  อุปสมฺมตีติ โย สติมา หุตฺวา อุปสมฺมติ  ตสฺส  
อุปสมเยวาห พาลสฺส ปฏิเสธน ม ฺเติ  อตฺโถ ฯ  ยทา  น   
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ม ฺตีติ  ยสมฺา  ต  ม ฺเติ ฯ  อชฺฌารหุตีติ  อชฺโฌตฺถรติ ฯ  
โคว ภิยฺโย ปลายินนฺติ ยถา โคยูเถ  ตาวเทว เทฺว คาโว  
ยุชฺฌนฺเต โคคโณ โอโลเกนฺโตติฏติ (๑)  ยาว น เอโก ปลายติ (๑)  ยทา ปน 
เอโก  ปลายติ  อถ น ปลายนฺต สพฺโพ โคคโณ ภิยโฺย อชโฺฌตฺตรติ  เอว 
ทุมฺเมโธ ขมนฺต ภิยฺโย อชฺโฌตฺถรตีติ อตฺโถ ฯ  สทตฺถปรมาติ สกตฺถปรมา ฯ  
ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชชฺตีติ เตสุ สกอตฺถปรเมสุ  อตฺเถสุ  ขนฺติโต   
อุตฺตริตโร  อ ฺโ  อตฺโถ  น  วิชชฺติ ฯ  ตมาหุ  ปรม  
ขนฺตินฺติ  โย  พลวา ติติกฺขติ  ตสฺส ต ขนฺตึ ปรม อาหุ ฯ พาลพล นาม  
อาณพล ฯ  ต  ยสฺส  พล  อพลเมว ต พลนฺติ อาหุ กเถนฺติ ทีเปนฺติ ฯ (๒)  
ธมฺมคุตฺตสฺสาติ ธมฺเมน รกฺขิตสฺส  ธมมฺ วา รกฺขนฺตสฺส ฯ ปฏิวตฺตาติ ปฏิปฺผรตฺิวา  
วตฺตา  ปฏิปฺผริตฺวา วา ย วา ต วาติ (๓) วเทยฺยาป  ธมฺมฏ ปน จาเลตุ  
สมตฺโถ  นาม นตฺถิ ฯ ตสฺเสว เตน ปาปโยติ เตน โกเธน ตสฺเสว ปุคฺคลสฺส  
ปาป โหติ ฯ กตรสฺสาติ  (๔)ฯ โย กุทฺธ ปฏิกชฺุฌติ ฯติกิจฺฉนฺตานนฺติ เอกวจเน  
พหุวจน ติกิจฺฉนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ ชนา ม ฺนฺตีติ เอวรูป อตฺตโน จ ปรสฺส  
จาติ  อุภินฺน อตฺถติกิจฺฉนฺต นิปฺผาเทนฺต ปุคฺคล  อนธฺพาโล อยนฺติ  
อนฺธพาลปุถุชฺชนาเยว  
# ๑ ม.  อิเม  ปาา  นตฺถิ  ฯ   ๒  ม. ย.ุ กเถนฺตีติ ทีเปติ  ฯ   
# ๓ ม. ปฏิปผฺริตฺวา วา พาลพลนฺติ ฯ ยุ. ปฏิปฺผริตฺวา พาลพลนฺติ วา  ฯ 
# ๔  ม.ยุ.  กตรสฺส  ฯ  
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ม ฺนฺติ ฯ ธมฺมสฺส อโกวิทาติ จตุสจฺจธมฺเม อจฺเฉกา ฯ อิธาติ  
อิมสฺมึ สาสเน ฯ โขติ นิปาตมตฺต ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม ฯ อสุรินฺท  เอตทโวจาติ  เฉกตาย  เอต อโวจ ฯ เอว 
กิรสฺส  อโหสิ  ปรสฺส นาม คาห โมเจตฺวา ปม วตฺตุ ครุ ปรสฺส วจน 
อนุคนฺตฺวา  ปน  ปจฺฉา  สุข วตฺตุนฺติ ฯ ปุพฺพเทวาติ เทวโลเก จิรนิวาสิโน  
ปุพฺพสามิกา  ตุมฺหาก  ตาว ปเวณิอาคต ภณถาติ ฯ อทณฺฑาวจราติ ทณฺฑาวจรกา 
รหิตา ฯ ทณฺฑ วา สตฺถ วา คเหตพฺพนฺติ เอวเมตฺถ นตฺถีติ อตฺโถ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ ฯ อชฺฌภาสีติ ตสฺส กิร สิมพฺลิวนาภิมุขสฺส ชาตสฺส รถสทฺโท  
จ อาชานียสทฺโท จ ธชสทฺโท จ สมนตฺา อสนิปาตสทฺโท วิย อโหสิ ฯ ต  
สุตฺวา  สิมฺพลิวเน พลวสปุณฺณา ปลายึสุ  ชราชิณฺณา เจว โรคทุพฺพลา จ  
อส ฺชาตปกฺขโปตกา จ  ปลายิตุ  อสกฺโกนฺตา  มรณภเยน  ตชชฺิตา  
เอกปฺปหาเรเนว  มหาวิรว  วิรวึส ุฯ สกโฺก ต สุตฺวา  กสฺส สทฺโท  
ตาตาติ มาตลึ ปุจฺฉิ ฯ รถสทฺท เต เทว สุตฺวา สุปณฺณา ปลายิตุ  
อสกฺโกนฺตา วิรวนฺตีติ ฯ ต สุตฺวา กรุณาสมาปชฺชิตทหโย  
อภาสิ ฯ อีสามุเขนาติ รถสฺส อีสามุเขน ฯ ยถา กุลาวเก อีสามุข น ส ฺจุณฺเณติ 
เอว  อิมินา  อีสามุเขน   
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เต  ปริวชชฺย ฯ  โส  ห ิรโถ ปุ ฺปจฺจยนิพฺพตฺโต จกฺกวาฬปพฺพเตป  
สิเนรุมฺหิป สมฺมุขีภูเต นิพฺพิชฺฌิตฺวาว  คจฺฉติ น สชชฺติ 
อากาเส คมนวเสเนว  คจฺฉติ ฯ สเจ เตน สิมฺพลิวเนน คโต ภเวยฺย  ยถา  
มหาสกเฏ  กทลิวนมชฺเฌน  วา  เอรณฺฑวนมชฺเฌน  วา  คจฺฉนฺเต  สพฺพ วน  
วิภคฺค นิมฺมถิต โหติ  เอว ตป สิมฺพลวิน ภเวยฺย ฯ  
                                                ฉฏ ฯ 
        สตฺตเม  ฯ อุปสงฺกมติี  อย สกฺโก  โยป เม อสฺส สุปจฺจตฺถิโก 
ตสฺสปาห  น  ทุพฺเภยฺยนฺติ จินฺเตติ  มยา ตสฺส ปจฺจตฺถิกตโร นาม นตฺถิ 
วีมสิสฺสามิ ตาว น  ก ึนุ โข ม ปสฺสิตฺวา ทุพฺภติ  น ทุพฺภตีติ จินฺเตตฺวา  
อุปสงฺกมิ ฯติฏ เวปจิตฺติ คหิโตสีติ เวปจิตฺติ เอตฺเถว  ติฏ  คหิโต ตฺว  
มยาติ  วทติ ฯ  สห  วจเนน  จสฺส  โส กณฺป ฺจเมหิ พนฺธเนหิ พทฺโธว  
อโหสิ ฯ  สปสฺสุ จ เมติ มยิ อทุพฺภตฺถาย  สปถ กโรหีติ วทติ ฯ ย มุสา  
ภณโต  ปาปนฺติ  อิมสฺมึ  กปฺเป  ปมกปฺปเกสุ  เจติยร ฺโ ปาป สนฺธายาห ฯ  
อริยูปวาทิโนติ โกกาลิกสฺส วิย ปาป ฯ มิตฺตทฺทุโน จ ย ปาปนฺติ มหากปชาตเก  
มหาสตฺเต  ทุฏจิตฺตสฺส ปาป ฯ อกต ฺ ุโนติ เทวทตฺตสทิสสฺส อกต ฺ ุโน  
ปาป ฯ อิมานิ กิร อิมสฺมึ กปฺเป จตฺตาริ มหากปฺปานิ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ  
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        อฏเม  ฯ  อฏสูติ  ทฺวารปาลรูปกานิ  วิย   ิตา ฯ นิปฺปทาติ  
นิปฺผตฺติ  ยาว อตฺโถ นิปปฺชฺชติ  ตาว วายเมเถวาติ วทติ ฯ ทุติยคาถา สกฺกสฺส ฯ  
ตตฺถ  ขนฺตฺยา ภิยฺโยติ นิปผฺนฺนโสภเณสุ อตฺเถสุ ขนฺติโต อุตฺตริตโร อตฺโถ  
นาม นตฺถิ ฯ อตฺถชาตาติ กิจฺจชาตา ฯ โสณสิงฺคาลาทโยป หิ อุปาทาย อกิจฺจชาโต  
สตฺโต นาม นตฺถิ  อิโต เอโต คมนมตฺตป กิจฺจเมว โหติ ฯ สโยคปรมาเตฺวว  
สมฺโภคา  สพฺพปาณินนฺติ  ปาริวาสิกโอทนาทีนิ  หิ  อสมฺโภคารหานิ  โหนฺติ 
ตานิ ปน อุณฺหาเปตฺวา ภิชฺชิตฺวา (๑) สปฺปมธุผาณิตาทีหิ สโยชิตานิ สมฺโภคารหานิ  
โหนฺติ ฯ  เตนาห  สโยคปรมาเตฺวว  สมฺโภคา สพฺพปาณินนฺติ ฯ นิปฺผนฺนโสภิโน  
อตฺถาติ  อิเม  อตฺถา นาม นิปฺผนฺนาว โสภนฺติ ฯ ปุน สกฺกสฺส ฯ ตตฺถาป  
จตุตฺถคาถา วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
                                                อฏม ฯ   
        นวเม ฯ ปณฺณกุฏีสุ  สมฺมนฺตีติ  หิมวนฺตปเทเส  รมณีเย 
อร ฺายตเน  รตฺติฏานทิวาฏานจงฺกมนาทีหิ  สมฺปนฺนาสุ  ปณฺณสาลาสุ  
วสนฺติ ฯ สกโฺก  จ  เทวานมินฺโท  เวปจิตฺติ  จาติ  อิเม เทฺว ชนา ชามาติกสสฺสุรา 
กาเลน  กลห  กโรนฺติ  กาเลน เอกโต จรนฺติ  อิมสฺมึ ปน กาเล เอกโต  จรึส ุฯ    
# ๑ ม. อุณฺหาเปตฺวา ภชฺชิตฺวา ฯ ยุ. อุณฺหาเปตฺวา ภชิตฺวา  ฯ  
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อฏลิโยติ  คณงฺคณุปาหนา ฯ ขคฺค โอลคฺเคตฺวาติ ขคฺค องฺเส   
โอลคฺเคตฺวา ฯ ฉตฺเตนาติ ทิพฺพเสตจฺฉตฺเตน มตฺถเก ธารยมาเนน ฯ อปพฺยามโต   
กริตฺวาติ พฺยามโต อกตฺวา ฯ  จิรทกฺขิตานนฺติ จิรสมาทินฺนวตฺตาน ฯ อิโต  
ปฏิกฺกมาติ  อิโต  ปกฺกม  ปริวชชฺย  มา  อุปริวาเตติฏาติ วทนฺติ ฯ น  
เหตฺถ  เทวาติ  เอตสฺมึ  สลีวนฺตาน  คนฺเธ  เทวา  น  ปฏิกฺกูลส ฺ ิโน 
อิฏกนฺตมนาปส ฺ ิโนเยว (๑) ปนาติ  ทีเปติ ฯ  
                                                นวม ฯ   
        ทสเม  ฯ  สมุทฺทตีเร  ปณฺณกุฏีสติู  จกฺกวาฬมหาสมุทฺทปฏ ิย  
รชตปฏฏวณฺเณ วาลุกปุลิเน วุตฺตปฺปการาสุ ปณฺณสาลาสุ วสนฺติ ฯ ยาป สิโนติ  
สิยาป อมฺหาก ฯ  อภยทกขิฺณ  ยาเจยฺยามาติ  อภยทาน  ยาเจยฺยาม ฯ  เยภุยฺเยน กิร 
เทวาสุรสงฺคาโม มหาสมุทฺทปฏเ โหติ ฯ อสุราน น สพฺพกาเล  ชโย โหติ  
พหุวาเร ปราชโยว โหติ ฯ เต เทเวหิ ปราชิตา ปลายนฺตา อิสีน อสฺสมปเทน  
คจฺฉนฺตา  สกฺโก  อิเมหิ สทฺธึ มนฺเตตฺวา อเมฺห นาเสติ  คณฺหถ ปุตฺตมตาย  
ปุตฺเตติ  กุปตา อสฺสมปเท ปานียฆฏจงฺกมนสาลาทีนิ วิทฺธเสนฺติ ฯ อิสโย  
อร ฺโต ผลาผล อาทาย อาคตา น ทิสฺวา ปุน ทุกฺเขน ปฏิปากติก กโรนฺติ ฯ  
เตป ปุนปฺปุน ตเถว วินาเสนฺติ ฯ  
# ๑ ม. ยุ. อฏกนฺตมนาปส ฺ ิโนเยวาติ  ฯ  
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ตสฺมา  อิทานิ เตส สงฺคาโม ปจฺจุปฏ ิโตติ สุตฺวาว เอว จินฺตยึสุ ฯ   
  กามกโรติ  อิจฺฉิตกฺกโร ฯ  ภยสฺส อภยสฺส วาติ ภย วา อภย วา ฯ อิท  
วุตฺต  โหติ  สเจ  ตฺว  อภย ทาตุกาโม  อภย ทาตุ ปโหสิ ฯ สเจ ภย 
ทาตุกาโม ฯ  ภย  ทาตุ  ปโหสิ ฯ  อมฺหาก  ปน อภยทาน เทหีติ ฯ  
ทุฏานนฺติ วิรุทฺธาน ฯ ปวุตฺตนฺติ เขตฺเต ปติฏาปต ฯ  ติกฺขตฺตุ  
อุพฺพิชฺชีติ สายมาส ภตฺต ภุ ฺชิตฺวา สยน อภิรุยฺห นปินฺโน นิทฺทาย   
โอกฺกนฺตมตฺตาย  สมนฺตา  ตฺวา  สตฺติสเตน  ปหโฏ  วิย วิรวนโฺต 
อุฏหติ  ทสโยชนสหสฺส อสุรภวน  กมิิท กิมิทนฺติ  สงฺโขภ อาปชฺชติ ฯ อถ  
น อาคนฺตฺวา  กิมิทนฺติ ปุจฺฉนฺติ ฯ โส  น กิ ฺจีติ วทติ ฯ ทุติยยามาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ อิติ อสุราน  มา ภายิ มหาราชาติ ต อสฺสาสนฺตานเยว  อรุณ 
อุคฺคจฺฉติ ฯ เอวมสฺส ตโต ปฏาย เคล ฺชาต จิตฺต เวปติ ฯ  เตเนวสฺส   
 เวปจิตฺตีติ อปร นาม อุทปาทีติ ฯ  
                                ทสม ฯ  ปโม วคฺโค ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม ฯ วตฺตปทานีติ  วตฺตโกฏาสานิ ฯ  สมตฺตานีติ  
ปริปุณฺณานิ ฯ  สมาทินฺนานีติ  คหิตานิ ฯ  กุเล เชฏาปจายีติ กุเล เชฏกาน  
มหาปตา  มหามาตา  จูฬปตา จูฬมาตา มาตุโล มาตุลานีติอาทีน อปจิติการโก ฯ 
สณฺหวาโจติ   
#๑ ม. กิ ฺจีติ  ฯ  ๒  กมฺปติ  ปเวธตีติ  ฏีกา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 471 

                เลมที่  10  สกกฺสยุตฺตวณฺณนา  หนา  471 
 
ปยมุทุมธุรวาโจ ฯ  มุตฺตจาโคติ  วิสฏจาโค ฯ  ปยตปาณีติ  
เทยฺยธมฺมทานตฺถาย สทา โธตหตฺโถ ฯ โวสฺสคฺครโตติ โวสฺสชฺชเน  
รโต ฯ ยาจโยโคติ ปเรหิ ยาจิตพฺพารโห  ยาจโยโคติ วา  
ยาจโยเคเนว ยุตฺโต ฯ ทานสวิภาครโตติ ทาเน จ สวิภาเค จ รโต ฯ  
                                        ปม  ฯ 
        ทุติเย ฯ  มนุสฺสภูโตติ  มคธรฏเ อจลคามเก มนุสฺสภูโต ฯ อาวสถ 
อทาสีติ จตุมหาปเถ มหาชนสฺส อาวสถ กาเรตฺวา อทาสิ ฯ สหสฺสมฺป อตฺถานนฺติ  
สหสฺสมฺป การณาน  ชนสหสฺเสน วา วจนสหสฺเสน วา โอสาริเต  อย อิมสฺส  
อตฺโถ  อย อิมสฺส อตฺโถติ เอกปเท  ิโตว วินิจฺฉินติ ฯ  
                                        ทุติย ฯ 
        ตติเย  อุปสงฺกมีติ  สกฺโก เทวราชาติ กเถนฺติ  อตฺถิ นุ โข 
โส สกโฺก  เยน โส ทฏิปุพฺโพติ อิมมตฺถ ทสพล ปจฺุฉิสฺสามีติ อุปสงฺกมิ ฯ  
ต ฺจ ปชานามีติ พหุวจเน เอกวจน  เต จ ธมฺเม ปชานามีติ อตฺโถ ฯ สกโฺก  
กิร  อนนฺตเร  อตฺตภาเว  มคธรฏเ  อจลคาเม มโฆ นาม มาณโว อโหสิ  
ปณฺฑิโต พฺยตฺโต ฯ โพธสิตฺตจริยา วิยสฺส จริยา  อโหสิ ฯ โส เตตฺตึส ปุริเส  
คเหตฺวา  กลยฺาณมกาสิ ฯ  เอกทิวส  อตฺตโนว ป ฺาย อุปปริกฺขิตฺวา คามมชฺเฌ  
มหาชนสฺส  สนฺนิปติตฏาเน  กจวร  อุภโต  อปพฺยูหิตฺวา ต าน รมณีย   
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อกาสิ ฯ ปุน ตเถว มณฺฑป กาเรสิ ฯ ปนุ คจฺฉนฺเต กาเล สาล กาเรสิ ฯ คามโต  
จ นิกฺขมิตฺวา คาวุตมฺป อฑฺฒโยชนมฺปติคาวุตมฺป โยชนมฺป วิจริตฺวา เตหิ  
สหาเยหิ  สทฺธึ  วิสม สม อกาสิ ฯ เต สพฺเพป  เอกจฺฉนฺทา ตตฺถ ตตฺถ  
เสตุยุตฺตฏาเน  เสตุ  มณฺฑปสาลาโปกฺขรณีมาลาวจฺฉโรปนาทีน ยุตฺตฏาเนสุ  
มณฺฑปาทีนิ  กโรนฺตา พหุปุ ฺมกสุ ฯ มโฆ สตฺต วตฺตปทานิ ปูเรตฺวา กายสฺส  
เภทา สทฺธึ สหาเยหิ  ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺติ ฯ ต สพฺพ ภควา ชานาติ ฯ เตนาห 
เยส ฺจ  ธมมฺาน สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺต อชฌฺคา  ต ฺจ ปชานามาติ ฯ  
อย  สกฺกสฺส  สกฺกตฺตาธิคเม  สงฺเขปกถา  วิตฺถาโร  ปน  สุมงฺคลวิลาสินิยา  
ทีฆนิกายฏกถาย สกฺกป ฺหวณฺณนาย  วุตฺโต ฯ  
                                        ตติย ฯ  
        จตุตฺเถ  มนุสฺสทฬิทโฺทติ  มนุสฺสอธโน ฯ  มนสฺุสกปโณติ 
มนุสฺสการุ ฺต ปตฺโต ฯ มนุสฺสวราโกติ มนุสฺสลามโก ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ าเน   
ตสฺมึ วา อติโรจเน ฯ อุชฺฌายนฺตีติ อวชฺฌายนฺติ ลามกโต จินฺเตนฺติ ฯ ขิยฺยนฺตีติ  
ปกาเสนฺติ ฯ  วิปาเจนฺตีติ ตตฺถ ตตฺถ กเถนฺติ วิตฺถาเรนฺติ ฯ เอโส โข มาริสาติ  
เอตฺถ  อยมนุปุพฺพีกถา  โส กิร อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ กาสิรฏเ พาราณสิราชา  
หุตฺวา  สมุสฺสิตธชปฏาก   นครา-  
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ลงฺกาเรหิ  สฏุ ุ  อลงฺกต นคร ปทกฺขิณ อกาสิ อตฺตโน  สริิสมปฺตฺติยา   
สมากฑฺฒิตเนตฺเตน ชนกาเยน สมุลฺโลกิยมาโน ฯ ตสฺมิ ฺจ  
สมเย  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  คนฺธมาทนปพฺพตา  อาคมฺม ตสฺมึ นคเร ปณฺฑาย  
จรติ  สนฺตินฺทฺริโย  สนฺตมานโส  อุตฺตมทมถสมนฺนาคโต ฯ  มหาชโนป  ราชคต 
จิตฺติการ  ปหาย  ปจฺเจกพุทฺธเมว  โอโลเกสิ ฯ  ราชา  อิทานิ  ม  อิมสฺมึ  
ชนกาเย เอโกป น โอโลเกสิ  ก ึนุ โข เอตนฺติ โอโลเกนฺโต ปจฺเจกพุทฺธ 
อทฺทส ฯ  โสป  ปจฺเจกพุทฺโธ  มหลฺลโก  โหติ  ปจฺฉิมวเย  ิโต ฯ จีวรานปสฺส  
ชิณฺณานิ  ตโต  ตโต  สุตฺตานิ  คฬนฺติ ฯ  (๑)  ร ฺโ สตสหสฺสาธิกานิ เทฺว  
อสงฺเขยฺยานิ  ปูริตปารมึ  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา จิตฺตปฺปสาทมตฺต วา หตฺถ  
ปสาเรตฺวา  วนฺทนมตฺต  วา  นาโหสิ  โส  ราชา  ปพฺพชิโต ม ฺเ เอส 
อุสฺสูยาย ม น โอโลเกตีติ กุชฺฌิตฺวา  กฺวาย กุฏ ิจีวรานิ  ปารุโตติ  
นุฏหิตฺวา  (๒)  ปกฺกามิ ฯ  ตสฺส กมมฺสฺส วิปาเกน มหานิรเย นิพฺพตฺติตฺวา  
วิปากาวเสเสน  มนุสฺสโลก  อาคจฺฉนฺโต ราชคเห ปรมกปณาย อิตฺถิยา กุจฺฉิมฺหิ  
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ คหิตกาลโต ปฏาย สา อิตฺถี ก ฺชิกมตฺต อุทรปูร นาลตฺถ ฯ  
ตสฺส กุจฺฉิคตสฺเสว กณฺณนาสา วิลีนา  สงฺขปลิตกุฏ ี หุตฺวา มาตุ กุจฺฉิโต  
นิกฺขนฺโต ฯ มาตาปตโร  
# ๑  โอลมฺพนฺตีติ  ฏีกา ฯ  ๒  ม. ม. นฏิ ุภิตฺวา  ฯ นุฏ ุภิตฺวา ฯ   
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นาม ทุกฺกรการิกา โหนฺติ  เตนสฺส มาตา ยาว กปาล  คเหตฺวา  จริตุ   
น สกฺโกติ  ตาวสฺส ก ฺชิกมฺป อุทกมฺป อาหริตฺวา อทาสิ ฯ  
ภิกฺขาย  จริตุ  สมตฺถกาเล  ปนสฺส กปาล หตฺเถ ทตฺวา  ป ฺายิสฺสสิ สเกน  
กมฺเมนาติ ปกฺกามิ ฯ  อถสฺส  ตโต  ปฏาย  สกลสรีรโต  มสานิ  
ฉิชฺชิตฺวา ฉิชฺชิตฺวา ปตนฺติ   ยูส  ปคฺฆรติ  มหาเวทนา วตฺตนฺติ ฯ  
ย ย รจฺฉ นิสฺสาย สยติ  สพฺพรตฺตึ  มหารเวน  รวติ ฯ  ตสฺส   
การุ ฺปริเทวิตสทฺเทน  สกลวีถิย มนุสฺสา สพฺพรตฺตึ  นิทฺท  น   
ลภนฺติ ฯ ตสฺส ตโต ปฏาย สุขสยิเต ปโพเธตีติ สุปฺปพุทฺโธเตฺวว  
นาม  อุทปาทิ ฯ  อถาปเรน สมเยน ภควติ ราชคห สมฺปตฺเต นาครา สตฺถาร  
นิมนฺเตตฺวา  นครมชฺเฌ  มหามณฺฑป กตฺวา ทาน อทสุ ฯ สุปฺปพุทฺโธป กุฏ ี  
คนฺตฺวา  ทานมณฺฑปสฺส  อวิทูเร  นิสทีิ ฯ  นาครา  พุทฺธปฺปมุข สงฺฆ ปณีเตน  
ขาทนียโภชนีเยน  ปริวิสนฺตา  ตสฺสาป  ยาคุภตฺต  อทสุ ฯ  ตสฺส  ปณีตโภชน  
ภุตฺตสฺส จิตฺต เอกคฺค อโหสิ ฯ สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทน กตฺวา สจฺจานิ  
ทีเปสิ  สุปฺปพุทฺโธ  นิสินนฺฏาเน นิสินฺโนว เทสนาวสาเน  เทสนานุสาเรน  
าณ  เปเสตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏ ิโต ฯ สตฺถา อุฏาย วิหาร คโต ฯ โสป  
จุมฺพฏ (๑) อารุยฺห กปาลมาทาย  
# ๑ ม. ย.  ทณฺฑโมลุพฺภ  ฯ  
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ทณฺฑโมลมพิฺตฺวา (๑) อตฺตโน วสนฏาน คจฺฉนฺโต วิพฺภนฺตาย   
คาวิยา ชีวิตา โวโรเปตา  มตฺติกาปาตึ ภินฺทิตฺวา สุวณฺณปาตึ  
ปฏิลภนฺโต  วิย  ทุติยจิตฺตวาเรน เทวโลเก นิพฺพตฺโต อตฺตโน ปุ ฺ นิสฺสาย  
อ ฺเ  เทเว  อติกฺกมฺม วิโรจิตฺถ  ต การณ ทสฺเสนฺโต สกฺโก เทวานมินฺโท  
เอโส โข มาริสาติอาทิมาห ฯ  สทฺธาติ  มคฺเคนาคตา  สทฺธา ฯ   
สีล ฺจ  ยสฺส  กลฺยาณนฺติ  กลฺยาณสีล นาม อริยสาวกสฺส  
อริยกนฺตสีล วุจฺจติ ฯ ตตฺถ กิ ฺจาป อริยสาวกสฺส เอกสีลมฺป  
อกนฺต นาม นตฺถิ  อิมสฺม ึปนตฺเถ ภวนฺตเรป อปฺปหีน ป ฺจสีล อธิปฺเปต ฯ 
                                จตุตฺก ฯ   
        ป ฺจเม ฯ อารามเจตฺยาติ อารามเจติยานิ ฯ วนเจตฺยาติ คิริวนเจติยานิ ฯ (๒) 
อุภยตฺถาป  จิตฺตีกตฏเน  เจตฺยนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ มนุสฺสรามเณยฺยสฺสาติ  
มนุสฺสรมณียกภาวสฺส ฯ  อิทานิ  มนุสฺสรมณียกวเสเนว  ภูมิรมณียก ทสฺเสนฺโต  
คาเม วาติ  อาทิมาห ฯ  
                                ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ  ฯยชมานานนฺติ  ยชนฺตาน ฯ  ตทา  กริ  องฺคมคธวาสิกา 
มนุสฺสา อนุสวจฺฉร สปฺปมธุผาณิตาทีสุ อคฺค คเหตฺวา เอกสฺมึ าเน ทารูน  
สฏ ิมตฺเต สกฏภาเร ราสึ กตฺวา  
# ๑ ม. ยุ. ทณฺฑโมลุพฺภ  ฯ   ๒ ม. ย.ุ วนเจติยานิ  ฯ  
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อคฺคึ ทตฺวา ปชฺชลิตกาเล  มหาพฺรหฺมาโน ยชามาติ ต สพฺพ  
ปกฺขิปนฺติ ฯ  เอกวาร ปกขิฺตฺต สตสหสฺสคุณ ผล  เทตีติ  กิร   
เนส  ลทฺธ ิฯ  สกฺโก เทวราชา  สพฺเพปเม สพฺพอคฺคานิ คเหตฺวา 
 มหาพฺรหฺมาโน (๑) ยชามาติ อคฺคิมฺหิ ฌาเปนฺติ  อผล กโรนฺติ  มยิ ปสฺสนฺเต มา  
นสฺสนฺตุ  ยถา  พุทฺธสฺส  เจว  สงฺฆสฺส  จ  ทตฺวา  พหุ  ปุ ฺ  ปสวนฺต 
เอว กริสฺสามีติ ทารุราสึ ชลาเปตฺวา โอโลเกนฺเตสุ มนุสฺเสสุ  
ปุณฺณมีทิวเส พฺรหฺมตฺตภาว  มาเปตฺวา  มหาชนสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว   
จนฺทมณฺฑล  ภินฺทิตฺวา นิกฺขนฺโต  วิย  อโหสิ ฯ มหาชโน ทิสฺวา   
อิม ย ฺ ปฏิคฺคเหตุ มหาพฺรหฺมา อาคจฺฉตีติ ชณฺณุเกหิ ภูมิย  
ปติฏาย อ ฺชล ึปคฺคยฺห นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ  
พฺราหฺมณา  อาหสุ  ตุเมฺห  มย ตกฺเกน กเถมาติ ม ฺถ  อิทานิ ปสฺสถ 
อยนฺโน  พฺรหฺมา สหตฺถา ย ฺ ปฏิคฺคเหตุ อาคจฺฉตีติ ฯ สกฺโก อาคนฺตฺวา  
ทารุจิตกมตฺถเก อากาเส ตฺวา  กสฺสาย สกฺกาโรติ ปุจฺฉิ ฯ ตุมฺหาก ภนฺเต 
ปฏิคฺคณฺหถ  โน  ย ฺนฺติ ฯ เตนหิ อาคจฺฉถ  มา ตุล  ฉฑฺเฑตฺวา หตฺเถน  
ตุลยิตฺถ  อย สตฺถา ธุรวิหาเร วสติ  ต ปุจฺฉิสฺสาม  กสฺส ทินฺน มหปฺผล  
โหตีติ อุภยรฏวาสิโน คเหตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ปุจฺฉนฺโต เอวมาห ฯ  
ตตฺถ  ปุ ฺเปกฺขานนฺติ  ปุ ฺ  อิจฺฉนฺตาน  ปุ ฺตฺถิกาน ฯ  โอปธิก  
# ๑ ม. ยุ. มหาพฺรหมุโน  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๑) - หนาท่ี 477 

                เลมที่  10  สกกฺสยุตฺตวณฺณนา  หนา  477 
 
ปุ ฺนฺติ  อุปธิวิปาก  ปุ ฺ ฯ  สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผลนฺติ อริยสงฺเฆ ทินฺน  
วิปฺผารวนฺต  โหติ ฯ  เทสนาวสาเน จตุราสีติปาณสหสฺสานิ อมตปาน ปวึสุ ฯ  
ตโต ปฏาย มนุสฺสา สพฺพานิ อคฺคทานานิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อทสุ ฯ 
                                        ฉฏ ฯ 
        สตฺตเม ฯ อุฏาหีติ  อุฏห  ฆฏ  วายม ฯ  วิชติสงฺคามาติ 
ราคาทีน ฺเจว  ทฺวาทสโยชนิกสฺส  จ  มารพลสฺส  วิชิตตฺตา  ภควนฺต เอว 
อาลปติ ฯ  ปนฺนภาราติ  โอหิตกฺขนฺธกิเลสาภิสงฺขารภาร ฯ ปณฺณรสาย  
รตฺตินฺติ  ปณฺณรสาย ปุณฺณมาย รตฺตึ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ   
        อฏเม  ฯ  ปุถุทฺทิสาติ  จตสฺโส  ทิสา  จตสฺโส  อนุทิสา  จ ฯ 
ภุมฺมาติ ภูมิวาสิโน ฯ จิรรตฺตสมาหิเตติ อุปจารปฺปนาหิ จิรรตฺต สมาหิตจิตฺเต ฯ  
วนฺเทติ  วนฺทามิ ฯ  พฺรหมฺจริยปรายเนติ ทสป วสฺสานิ วีสติป วสฺสานิ ฯเปฯ  
สฏ ิมฺป  วสสฺานิ  อาปาณโกฏิย  เอกเสยฺย  เอกภตฺตนฺติอาทิก  เสฏจริย  
พฺรหฺมจริย  วสมาเนติ (๑) อตฺโถ ฯ  ปุ ฺกราติ  จตุปจฺจยทาน กุมฺภสุมนปูชา  
ทีปสหสฺสชาลนฺติ เอวมาทิปุ ฺการกา ฯ สีลวนฺโตติ อุปาสกตฺเต  
ปติฏาย ป ฺจหิป ทสหิป สีเลหิ สมนฺนาคตา ฯ ธมฺเมน ทาร  
โปเสนฺตีติ อุมงฺคภินฺทนาทีนิ  อกตฺวา ธมฺมิเกหิ กสิ   
# ๑ ม. จรมาเน ฯ  
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โครกฺขาวณิชฺชาทีหิ ปุตฺตทาร โปเสนฺติ ฯ ปมุโข รถมารุหีติ เทวาน  
ปมุโข เสฏโ รถ อารุหิ ฯ  
                                                อฏม ฯ   
        นวเม  ฯ  ภวนฺต  นมสฺสตีติ  เอกส  อุตฺตริย  ทุกุล  กตฺวา  
พฺรหฺมชาณุโก หุตฺวา สิรสิ อ ฺชลึ เปตฺวา นมสฺสติ ฯ โส  
ยกฺโขติ โส สกฺโก ฯ อโนมนามมฺติ  สพฺพคุเณหิ  โอมก- 
ภาวสฺส  นตฺถิตาย  คุณเนมิตฺติเกหิ  นาเมหิ อโนมนาม ฯ   
อวิชฺชาสมติกฺกมาติ  จตุสจฺจปฏิจฺฉาทิกาย  วฏฏมูลกอวิชฺชาย  
สมติกฺกเมน ฯ  เสกฺขาติ  สตฺต เสขา ฯ อปจยารามาติ  
วฏฏวิทฺธสเน รตา ฯ สิกขฺเรติ สิกฺขนฺติ ฯ  
                                        นวม ฯ   
        ทสเม  ฯ  อชฌฺภาสีติ  กสฺมา  เอส  ปุนปฺปุน  เอว  ภาสตีติ  
สกฺกสฺส  กิร  เทวร ฺโ  สทฺโท  มธโุร  สุผุสิตทนฺตาวรณ  กถนกาเล 
สุวณฺณกิงฺกิณิกสทฺโท วิย นิจฺฉรติ ฯ ต ปุนปฺปุน โสตุ ลภิสฺสามีติ ภาสติ ฯ  
ปูติเทหสยาติ ปูติมฺหิ มาตุสรีเร วา  อตฺตโนเยว วา สรีร อวตฺถรตฺิวา สยนโต  
ปูติเทหสยา ฯ นิมฺมุคฺคา กุณปเมฺหเตติ (๑) ทส มาเส มาตุกุจฺฉิสงฺขาเต กุณปสฺมึ  
เอเต นิมฺมุคฺคา ฯ เอต เนส ปทยามีติ เอเตส เอต ปหยามิ ปตฺถยามิ ฯ น เตส  
โกฏเ โอเปนฺตีติ  น  เตส  
# ๑ ม. กุณปมฺเหเตติ  ฯ  ยุ. กุณเปเสฺวเต  ฯ   
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สนฺตก ธ ฺ โกฏเ ปกฺขิปนฺติ ฯ น ห ิเอเตส ธ ฺ  
อตฺถิ ฯ น กุมภีฺติ น กุมฺภิย ฯ น กโฬปยนฺติ น  
ปจฺฉิย ฯ ปรนิฏ ิตเมสนาติ  ปเรส  นฏิ ิต ตคฺฆเร (๑) ปกฺก  
ภิกฺขาจารวตฺเตน เอสมานา คเวสมานา ฯ เตนาติ  เตน  เอว   
ปริยิฏเน ฯ  สพฺพตาติ  ทสป  ฯเปฯ  สฏ ีป  วสฺสานิ 
สุสมาทินฺนสุนฺทรวตา ฯ  สุมนฺตมนฺติโนติ  ธมฺม  สชฺฌายิสฺสาม   
ธุตงฺค  สมาทิยิสฺสาม  สมต  ปริภุ ฺชสิฺสาม  สมณธมฺม  
กริสฺสามาติ เอว สุภาสิตภาสิโน ฯ ตุณฺหีภูตา สม ฺจราติ  
ติยามรตฺตึ อสนิโฆสนโฆสิตา  วิย ธมฺม กเถนฺตาป  
ตุณฺหีภูตา สม จรนฺติเยว นาม ฯ  กสฺมา  นิรตฺถวจนสฺสาภาวา ฯ  
ปุถุมจฺจา จาติ พหู สตฺตา จ อ ฺม ฺ วิรุทฺธา ฯ อตฺตทณฺเฑสุ  
นิพฺพุตาติ ปรวิเหนตฺถ คหิตทณฺเฑสุ สตฺเตสุ นิพฺพุตา  
วิสฏทณฺฑา ฯ  สาทาเนสุ  อนาทานาติ  สคหเณสุ  สตฺเตสุ   
จ  ภวโยนิอาทีน  เอกโกฏาสสฺสาป อคหิตตฺตา อคหณา ฯ  
                                ทสม ฯ  ทุติโย วคฺโค ฯ   
ตติยวคฺคสฺส  ปม  วุตฺตตฺถเมว  ฯ 
                                                ปม ฯ   
        ทุติเย  ฯ ทุพฺพณฺโณติ  ฌามขาณุวณฺโณ ฯ โอโกฏิมโกติ  
ลกุณฺฑโก   มโหทโร ฯ อาสเนติ ปณฺฑุกมฺพลสิลาย ฯ โกธภกฺโข  
# ๑  ม. ปเรฆเร  ฯ  
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ยกฺโขติ สกฺเกน คหิตนามเมเวต ฯ  โส  ปน  เอโก  รูปาวจรพฺรหฺมา   
สกฺโก  กิร  ขนฺติพเลน สมนฺนาคโตติ   สุตฺวา วีมสนตฺถ อาคโต ฯ 
อวรุทฺธกยกขฺา ปน เอวรูป สวิหิตารกฺข าน ปวิสิตุ  
น  สกโฺกนฺติ ฯ  อุปสงฺกมติี เทวาน สุตฺวา  น สกฺกา เอส ผรุเสน จาเลตุ 
นีจวุตฺตินา  ปน  ขนฺติย   ิเตน  สกฺกา ปลาเปตุนฺติ ตถา น ปลาเปตุกาโม  
อุปสงฺกมิ ฯ อนฺตรธายีติ ขนฺติย ตฺวา พลวจิตฺตีการ ปจฺจุปฏเปตฺวา นีจวุตฺติยา  
ทสฺสิยมานาย  สกกฺาสเน  าตุ อสกฺโกนฺโต อนฺตรธายิ ฯ น สูปหตจิตฺโตมฺหีติ  
เอตฺถ สูติ นิปาตมตฺต  น อุปหฏจิตฺโตมฺหีติ อาห ฯ นาวฏเฏน  สวุานโยติ  
น โกธาวฏเฏน  สุอานโย  โกธวเสน วตฺเตตุ น สุกโรมฺหีติ วทติ ฯ น โว  
จิราหนฺติ โวติ นิปาตมตฺต  อห น จิร กุชฺฌามีติ  วทติ ฯ  
                                        ทุติย ฯ  
        ตติเย  ฯ  อาพาธิโกติ  อิสิคเณน  อภิสปกาเล  อุปฺปนฺนาพาเธน  
อาพาธิโก ฯ วาเจหิสิ มนฺติ  สเจ ม สมพฺริมาย วาเจหิสิ  เอวมหนฺต   
ติกิจฺฉิสฺสามีติ วทติ ฯ มา โข ตุว มาริส วาเจสีติ วินาป ตาว สมฺพริมาย  
สกฺโก  อเมฺห  พาธติ  ยท ิ ปน  ต ชานิสฺสติ  นฏา มย  มา อตฺตโน 
เอกกสฺส  อตฺถาย อเมฺห นาเสตีติ  วตฺวา นิวารยึสุ ฯ สมฺพโรว สต สมนฺติ  
ยถา สมฺพโร อสุรินฺโท มายาวี มาย ปโยเชตฺวา   
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วสฺสสต นิรเย ปกฺโก  เอว  ปจฺจติ ฯ ตุเมฺห จ  ธมฺมิกา   
อล โว มายายาติ วทติ ฯ กึ ปน สกโฺก ตสฺส โกธติกิจฺฉิตุ  
สกฺกเณยฺยาติ ฯ อาม สกฺกุเณยฺย ฯ กถ  ตทา กิร โส อิสิคโณ  
ธรติเยว  ตสฺมา น อิสีน สนฺติก เนตฺวา ขมาเปยฺย  เอวมสฺส  
ผาสุ ภเวยฺย ฯ  เตน ปน ว ฺจิตตฺตา ตถา อกตฺวา ปกฺกนฺโตว ฯ  
                                        ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ  ฯ  สมฺปโยเชสุนฺติ  กลห  อกสุ ฯ  อจฺจสราติ  อติกฺกมิ 
เอโก  ภิกฺขุ  เอก  ภิกฺขุ  อติกฺกมฺม  วจน อโวจาติ อตฺโถ ฯ ยถาธมฺม น  
ปฏิคฺคณฺหาตีติ น ขมติ ฯ โกโธ โว วสมายาตูติ โกโธ ตุมฺหาก วส อาคจฺฉตุ 
มา  ตุเมฺห  โกธสฺส  วส  คมิตฺถาติ ทีเปติ ฯ มา จ มตฺิเต หิ โว ชราติ  
เอตฺถ  หีติ  นปิาตมตฺต  ตุมฺหาก  มิตฺตธมฺเม  ชรา  นาม มา นิพฺพตฺติ ฯ  
ภุมฺมตฺเถ  วา  กรณวจน  มตฺิเตสุ โว ชรา นาม มา นิพฺพตฺติ  มิตฺตภาวโต  
อ ฺถาภาโว  มา  โหตูติ  อตฺโถ ฯ  อครหิย  มา  ครหิตฺถาติ  อคารยฺห 
ขีณาสวปุคฺคล มา ครหิตฺถ ฯ  
                                                จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม  ฯ  มา  โว  โกโธ  อชฺฌภวีติ โกโธ ตุเมฺห มา  
อภิภวิ  ตุเมฺหว โกธ อภิภวถ ฯ มา จ กุชฌฺิตฺถ กชฺุฌตนฺติ   
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กุชฺฌนฺตาน มา ปฏิกุชฺฌตฺิถ ฯ  อโกโธติ  เมตฺตา  จ เมตฺตา- 
ปุพฺพภาโค จ ฯ อวิหึสาติ กรุณา จ กรณุาปุพฺพภาโค  จ ฯ   
อถ  ปาปชน  โกโธ  ปพฺพโตวาภิมทฺทตีติ  ลามกชน ปน  
ปพฺพโต วิย โกโธ อภิมททฺตีติ ฯ  
                                ป ฺจม ฯ ตติโย วคฺโค ฯ   
                        อิติ สกฺกสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                อิติ สารตฺถปฺปกาสินิยา สยุตฺตนิกายฏกถาย  
                                สคาถาวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        ______________ 


