
ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 1 

                                *เลมที่  16  หนา  ๑ 
 
                ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                                ขุทฺทกปาวณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
                                คนฺถารมฺภกถา   
                                พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ   
                                ธมฺม สรณ คจฺฉามิ   
                                สฆ  สรณ คจฺฉามิ   
                                ตถา ทุติย ตติยมฺปติ   
อย สรณตฺตยนิทฺเทโส ขุทฺทกาน อาทิ ฯ   
        อมิสฺส ทานิ อตฺถ ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏ- 
กถาย วิวริตุ  วิภชิตุ  อุตฺตานีกาตุ  อิท วุจฺจติ   
        อุตฺตม วนฺทเนยฺยาน         วนฺทิตฺวา รตนตฺตย   
        ขุทฺทกาน กริสฺสามิ         เกส ฺจิ อตฺถวณฺณน ฯ   
        ขุทฺทกาน คมฺภีรตฺตา (๑)         กิ ฺจาป อติทุกฺกรา   
        วณฺณนา มาทิเสเนว (๒)          อจาเรนฺเตน สาสน ฯ   
        อชชฺาป ตุ อนจฺฉินฺโน        ปุพฺพาจริยนิจฺฉโย   
        ตเถว จ   ิต  ยสฺมา                  นวงฺค สตฺถุ สาสน ฯ   
# ๑. ส.ี คภีรตฺตา ฯ    ๒. ม. มาทิเสเนสา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 2 

                *เลมที่  16  ขุทฺทกปาวณฺณนา  หนา  ๒ 
 
        ตสฺมาห กาตุมิจฺฉามิ         อตฺถสวณฺณน อิม   
        สาสน ฺเจว นิสฺสาย        โปราณ ฺจ วินิจฺฉย ฯ   
        สทฺธมมฺพหุมาเนน                  นาตุกฺกสนกมฺยตา   
        นา ฺเส วมฺภนตฺถาย          ต สุณาถ สมาหิตาติ ฯ   
                                คนฺถารมฺภกถา  นฏิ ิตา  ฯ         
                                         
                                        ขุทฺทกววตฺถาน   
        ตตฺถ  ขุทฺทกาน  กรสิฺสามิ  เกส ฺจิ  อตฺถวณฺณนนฺติ  วุตฺตตฺตา  
ขุทฺทกานิ  ตาว  ววตฺถเปตฺวา  ปจฺฉา  อตฺถวณฺณน  กริสฺสามิ ฯ   
ขุทฺทกานิ  นาม  ขุทฺทกนิกายสฺส  เอกเทโส  ขุทฺทกนิกาโย  นาม   
ป ฺจนฺน  นิกายาน  เอกเทโส ฯ  ป ฺจ   นิกายา  นาม   
        ทีฆมชฌฺิมสยุตฺต-                  องฺคุตฺตริกขุทฺทกา   
        นิกายา ป ฺจ คมฺภีรา          ธมฺมโต อตฺถโต จิเมติ ฯ 
        ตตฺถ พฺรหฺมชาลสุตฺตาทีนิ จตุตฺตึส สุตฺตานิ ทีฆนิกาโย ฯ 
วุตฺต ฺจ 
        จตุตฺตึเสว สุตฺตนฺตา          ติวคฺโค ยสฺส สงฺคโห   
        เอส ทฆีนิกาโยติ (๑)         ปโม อนุโลมโิกติ ฯ    
        มลูปริยายสุตฺตาทีนิ  ทิยฑฺฒสต  เทฺว  จ  สุตฺตานิ   
มชฺฌิมนิกาโย ฯ   
# ๑. สุมงฺคล. ๑/๓๐  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 3 

                *เลมที่  16  ขุทฺทกววตฺถาน  หนา  ๓ 
 
        โอฆตรณสุตตาทีนิ  สตฺต  สุตฺตสหสฺสานิ  สตฺต  จ   
สุตฺตสตานิ  ทฺวาสฏ ิ เจว สุตฺตานิ สยุตฺตนิกาโย ฯ   
        จิตฺตปริยาทานสุตฺตาทีนิ  นว  สุตฺตสหสฺสานิ  ป ฺจ  จ   
สุตฺตสตานิ สตฺตป ฺาสจ  สุตฺตานิ  องฺคุตฺตรนิกาโย ฯ   
        ขุทฺทกปาโ  ธมฺมปท  อุทาน  อิติวุตฺตก  สุตฺตนิปาโต   
วิมานวตฺถุ  เปตวตฺถุ  เถรคาถา  เถรีคาถา  ชาตก  นทิฺเทโส   
ปฏิสมฺภิทา  อปทาน  พุทฺธวโส  จริยาปฏก  วินยปฏกาภิธมฺม- 
ปฏกานิ  เปตฺวา  วา  จตฺตาโร  นิกาเย  อวเสส  พุทธฺวจน   
ขุทฺทกนิกาโย ฯ   
        กสฺมา ปเนส ขุทฺทกนิกาโยติ วุจฺจตีติ  พหุนฺน ขุทฺทกาน   
ธมฺมกฺขนฺธาน  สมูหโต  นิวาสโต  จ ฯ  สมูหนิวาสา  หิ  นกิาโยติ   
วุจฺจนฺติ ฯ นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกนิกายมฺป  สมนปุสฺสามิ   
เอว ฺจิตฺต  ยถยิท ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา  ปาณา ฯ  (๑)  โปณิกนกิาโย   
จิกฺขลฺลิกนิกาโยติ  เอวมาทีนิ  เจตฺถ  สาธกานิ  สาสนโต  จ   
โลกโต  จ ฯ  อยมสฺส  (๒)  ขุทฺทกนิกายสฺส เอกเทโส ฯ อิมานิ   
สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺนานิ  อตฺถโต  วิวริตุ  วิภชิตุ  อุตฺตานีกาตุ   
จ  อธิปฺเปตานิ  ขุทฺทกานิ  เตสมฺป  ขุทฺทกาน  สรณสิกฺขาปท- 
ทฺวตฺตึสาการกุมารป ฺหามงฺคลสุตฺตรตนสุตฺตติโรกุฑฺฑนิธิกณฺฑเมตฺต- 
สุตฺตาน วเสน นวปฺปเภโท ขุทฺทกปาโ อาทิ  อาจริยปรมฺปราย   
# ๑. ส.ข. ๑๗/๒๕๙/๑๘๔  ฯ   ๒. สี. อิจฺจสฺส  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 4 

                *เลมที่  16  ขุทฺทกปาวณฺณนา  หนา  ๔ 
 
วาจนามคฺค  อาโรปตวเสน  น ภควตา วุตฺตวเสน ฯ ภควตา   
หิ วุตฺตวเสน   
        อเนกชาติสสาร                          สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส   
        คหการ คเวสนฺโต                  ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน   
        คหการก ทิฏโสิ                  ปุน เคห น กาหสิ   
        สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา          คหกูฏ วิสงฺขต   
        วิสงฺขารคต จิตฺต                  ตณฺหาน ขยมชฺฌคาติ  (๑) ฯ  
อิท  คาถาทฺวย  สพฺพสฺสาป  พุทฺธวจนสฺส  อาทิ ฯ  ตจ   
มนสา  (๒)  วุตฺตวเสน  น  วจีเภท กตฺวา วุตฺตวเสน ฯ วจีเภท   
ปน กตฺวา วุตฺตวเสน   
                ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา   
                อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส   
                อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา   
                ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺติ  (๓)   
อย  คาถา  อาทิ ฯ  ตสฺมา  ยฺวาย  นวปฺปเภโท  ขุทฺทกปาโ   
อิเมส  ขุทฺทกาน  อาทิ  ตสฺสาทิโต ปภูติ อตฺถวณฺณน  
อารภิสฺสามิ ฯ   
# ๑. ขุ.ธ. ๒๕/๒๑/๓๕  ฯ  ๒. ม. มนสาว ฯ 
# ๓. ขุ.อุ. ๒๕/๓๘/๗๔ ฯ  วิ.มหา. ๔/๓/๔ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 5 

                                *เลมที่  16  หนา  ๕ 
 
                                นิทานโสธน   
        ตสฺสาจายมาทิ  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺม  สรณ   
คจฺฉามิ  สฆ สรณ คจฺฉามีติ ฯ ตสฺสาย อตฺถวณฺณนาย  
มาติกา   
        เกน กตฺถ กทา กสฺมา          ภาสิต รตนตฺตย  (๑)   
        กสฺมาจิธาทิโต วุตฺต-          มวุตฺตมฺป อาทิโต ฯ   
        นิทานโสธน กตฺวา                 เอวเมตฺถ ตโต ปร   
        พุทฺธ ฺจ สรณคมน                  คมก ฺจ วิภาวเย ฯ   
        เภทาเภท ผล ฺจาป                  คมนีย ฺจ ทีปเย   
        ธมฺม สรณมิจฺจาทิ                  ทฺวเยเปส นโย มโต ฯ   
        อนุปุพฺพววตฺถาเน                  การณ ฺจ วินิทฺทิเส   
        รตนตฺตยเมต ฺจ (๒)                อุปมาหิ ปกาสเยติ ฯ   
        ตตฺถ ปมคาถาย ตาว อิท สรณคมนตฺตย เกน ภาสิต   
กตฺถ  ภาสิต  กทา  ภาสิต  กสฺมา  ภาสิต  อวุตฺตมฺปจาทิโต   
ตถาคเตน  กสฺมา  อิธาทิโต วุตฺตนฺติ ป ฺจ ปหา ฯ   
        เตส วิสสฺชฺชนา   
        เกน ภาสิตนฺติ ภควตา ภาสิต  น สาวเกหิ  น อิสีหิ  
น เทวตาหิ ฯ   
        กตฺถาติ พาราณสิย อิสิปตเน มิคทาเย ฯ   
# ๑. ม.  สรณตฺตย  ฯ  ๒. ม. สรณตฺตยเมตญจ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 6 

                *เลมที่  16  ขุทฺทกาฐวณฺณนา  หนา  ๖ 
                                 
        กทาติ อายสฺมนฺเต ยเส สทฺธึ สหายเกหิ อรหตฺต ปตฺเต  
เอกสฏ ิยา  อรหนฺเตสุ พหุชนหิตาย สุขาย โลเก ธมฺมเทสน  
กโรนฺเตสุ ฯ   
        กสฺมาติ ปพฺพชฺชตฺถ ฺจ อุปสมฺปทตฺถ ฺจ ฯ ยถาห   
เอว ฺจ ปน ภิกฺขเว ปพฺพาเชตพฺโพ อุปสมปาเทตพฺโพ ฯ ปม   
เกสมสฺสุ โอหาราเปตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาทาเปตฺวา  
เอกส  อุตฺตราสงฺค การาเปตฺวา ภิกฺขูน ปาเท วนฺทาเปตฺวา  
อุกฺกุฏิก นิสีทาเปตฺวา          อ ฺชล ึปคฺคณฺหาเปตฺวา  เอว วเทหีติ  
วตฺตพฺโพ  พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ  ธมฺม สรณ คจฺฉามิ  สงฺฆ  
สรณ คจฺฉามีติ ฯ (๑) 
        กสฺมา จิธาทิโต วุตฺตนฺติ อิท ฺจ นวงฺคสตฺถุสาสน  
ตีหิ ปฏเกหิ  สงฺคณฺหิตฺวา เอว วาจนามคฺค อาโรเปนฺเตหิ  
ปุพฺพาจริเยหิ ยสฺมา อิมินา มคฺเคน เทวมนุสฺสา อุปาสกภาเวน 
วา ปพฺพชิตภาเวน วา สาสน โอตรนฺติ  ตสฺมา สาสโนตารณสฺส  
มคฺคภูตตฺตา อิธ ขุทฺทกปาเ อาทิโต วุตฺตนฺติ าตพฺพ ฯ   
        กตม  (๒)  นิทานโสธน   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๑๘/๑๖๘ ฯ  ๒. สี. กถ ฯ  ม. กต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 7 

                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๗ 
                                พุทฺธวิภาวนา   
        อิทานิ ย วุตฺต พุทฺธ ฺจ สรณคมน  คมก ฺจ วิภาวเยติ   
ตตฺถ  สพฺพธมฺเมสุ  อปฺปฏิหตาณนิมิตฺตานุตฺตรวิโมกฺขาธิคม- 
ปริภาวิต  ขนฺธสนฺตานมุปาทาย  ป ฺตฺติโก  สพฺพ ฺ ุตาณ- 
ปทฏาน  วา  สจฺจาภิสมฺโพธนมุปาทาย  ป ฺตฺติโก  สตฺตวิเสโส  
พุทฺโธ ฯ  ยถาห พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก 
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ  สาม  สจฺจานิ  อภิสมฺพุชฺฌิ  ตตฺถ  
จ  สพฺพ ฺ ุตมฺปตฺโต  พเลสุ  จ วสีภาวนฺติ ฯ   
        อย ตาว อตฺถโต พุทธฺวิภาวนา ฯ   
        พฺย ฺชนโต ปน พุชฌฺิตาติ พุทฺโธ  โพเธตาติ พุทฺโธติ   
เอวมาทินา นเยน เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตเจต  พุทฺโธติ เกนฏเฐน  
พุทฺโธ  พุชฺฌติา สจฺจานีติ พุทฺโธ  โพเธตา  ปชายาติ  พุทฺโธ  
สพฺพ ฺ ุตาย พุทฺโธ  สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ  อน ฺเยฺยตาย  (๑)   
พุทฺโธ  วิกสติาย  (๒)  พุทฺโธ  ขีณาสวสงฺขาเตน  พุทฺโธ  นริูปกฺกิเล- 
สสงฺขาเตน พุทฺโธ  เอกนฺตวีตราโคติ  พุทฺโธ  เอกนฺตวีตโทโสติ   
พุทฺโธ  เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ  เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ  พุทฺโธ   
เอกายมคฺค  คโตติ  พุทฺโธ  เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ   
# ๑. ม. อนฺญเนยฺยตาย ฯ  ๒. สี. วิสวิตาย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 8 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๘ 
 
อภิสมฺพุทฺโธติ  พุทฺโธ  อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภา  พุทฺโธ ฯ  
พุทฺโธติ  เนต  นาม  มาตรา  กต  น  ปตรา  กต  น ภาตรา   
กต  น  ภคินิยา  กต  น  มตฺิตามจฺเจหิ  กต  น  าติสาโลหิเตหิ  
กต  น  สมณพฺราหฺมเณหิ  กต  น  เทวตาหิ  กต  วิโมกฺขนฺติก- 
เมต  พุทฺธาน ภควนฺตาน  โพธิยา  มูเล  สห  สพฺพ ฺ ุต- 
าณสฺส  ปฏิลาภา  สจฺฉิกา  ป ฺตฺติ  ยทิท พุทฺโธติ  ฯ (๑) 
        เอตฺถ จ ยถา โลเก อวคนฺตา อวคโตติ วุจฺจติ  เอว 
พุชฺฌิตา  สจฺจานีติ  พุทฺโธ ฯ  ยถา  ปณฺณโสสา  วาตา   
ปณฺณสุสาติ  วุจฺจนติ  เอว  ตฺติโต โพเธตา  ปชายาติ  พุทฺโธ ฯ   
สพฺพ ฺ ุตาย  พุทฺโธติ  สพฺพธมฺมพุชฺฌนสมตฺถาย พุทฺธิยา  
พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธติ สพฺพธมฺมโพธน- 
สมตฺถาย พุทฺธิยา  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อน ฺเยฺยตาย   
พุทโธติ  อ ฺเน  อโพธิโต สยเมว  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต   
โหติ ฯ วิกสติาย พุทฺโธติ นานาคุณวิกสนโต  (๒)  ปทุมมิว   
วิกสนตฺเถน  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธติ  
เอวมาทีหิ จิตฺตสงฺโกจกรธมฺมปฺปหานโต  นิทฺทากขฺยวิพุทฺโธ  ปุริโส  
วิย สพฺพกิเลสนิทฺทากฺขยวิพุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
เอกายนมคฺค  คโตติ  พุทโฺธติ พุทฺธฏาน คมนตฺถปริยายโต   
ยถา  มคฺค  คโต  ปรุิโส  คโตติ  วุจฺจติ  เอว  เอกายนมคฺค   
# ๑. ขุ. มหา ๒๙/๘๙๓/๕๖๐ ฯ  ๒. ส.ี นานาคุณวิสวนโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  สรณตฺตยวณฺณนา  หนา  ๙ 
 
คตตฺตาป  พุทฺโธติ  วุจฺจตีติ  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  เอโก  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ  พุทฺโธติ  น  ปเรหิ  พุทฺธตฺตา  
พุทฺโธ  กินฺตุ  สยเมว อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมพฺุทฺธตฺตา 
พุทฺโธติ วุตฺต โหติ ฯ อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภา พุทฺโธติ  
พุทฺธิ พุทฺธ โพธีติ  (๑)  ปริยายวจนเมต ฯ ตตฺถ ยถา 
นีลรตฺตคุณโยคโต นีโล  ปโฏ  รตฺโต  ปโฏติ  วุจฺจติ  เอว   
พุทฺธิคุณโยคโต  พุทฺโธติ  าเปตุ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตโต  ปร   
พุทฺโธติ  เนต  นามนฺติ  เอวมาทิ  อตฺถมนุคตา  อย ป ฺตฺตีติ   
โพธนตฺถ  วุตฺต ฯ  เอวรูเปน  นเยน  สพฺเพส ปทาน พุทฺธ- 
สทฺทสฺส สาธนสมตฺโถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อย พฺยชนโตป พุทฺธวิภาวนา  ฯ 
 
             สรณคมนคมกวิภาวนา   
        อิทานิ สรณคมนาทีสุ หึสตีติ สรณ  สรณคตาน เตเนว 
สรณคมเนน  ภย  สนฺตาส  ทกฺุข  ทุคฺคตึ  ปริกกฺิเลส  หึสติ  
วิธมติ นีหรติ นิโปเถตีติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  อถวา  หิเต  ปวตฺตเนน   
อหิตา  จ  นิวตฺตเนน  สตฺตาน ภย หึสตีติ พุทฺโธ  ภวกนฺตารา 
อุตฺตรเณน  อสฺสาสทาเนน  จ  ธมฺโม  อปฺปกานมฺป  สกฺการาน  (๓) 
# ๑. กตฺถจิ พุทฺธิโพโธติ ฯ  ๒. ม. นิโรเธตีติ ฯ  ๓. ส.ี อปฺปกาน การาน  
ทานปูชนวเสน  อุปนีตสกฺการาน ฯ  ม. อปฺปกานมฺป การาน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๐ 
 
วิปุลผลปฏลิาภกรเณน  สโฆ ฯ  ตสฺมา  อิมินาป  ปริยาเยน  
ต  รตนตฺตย  สรณ ฯ  ตปฺปสาทตคฺครุตาหิ  วิหตวิทฺธสิตกิเลโส   
ตปฺปรายนตาการปฺปวตฺโต  วา ปรปจฺจโย วา จิตฺตุปฺปาโท  
สรณคมน ฯ  ตสมงฺคี  สตฺโต  ต  สรณ  คจฺฉติ  วุตฺตปฺปกาเรน   
จิตฺตุปฺปาเทน  เอส  เม  สรณ  เอส  เม  ปรายนนติฺ  เอวเมต   
อุเปตีติ  อตฺโถ ฯ  อุเปนฺโต  จ  เอเต  มย  ภนฺเต ภควนฺต  
สรณ คจฺฉาม  ธมฺม ฺจ  อุปาสเก  โน  ภควา  ธาเรตูติ  
ตปุสฺสภลฺลิกาทโย  (๑)  วิย สมฺมาเนน วา  สตฺถา  เม ภนฺเต 
ภควา  สาวโกหมสฺมีติ  (๒)  มหากสฺสปาทโย วิย สิสฺสภาวูปคมเนน   
วา  เอว  วุตเต  พฺรหฺมายุ  พฺราหฺมโณ อุฏายาสนา เอกส  
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน  ภควา  เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา  ติกฺขตฺตุ   
อุทาน  อุทาเนสิ  นโม  ตสฺส ภควโต อรหโต  สมมฺา- 
สมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺสาติ พฺรหฺมายุ- 
 ุอาทโย วิย  ตปฺโปณตฺเตน  วา  กมฺมฏานานุโยคิโน  วิย   
อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน  วา  อริยปุคฺคลา  วิย  สรณคมนูปกฺกิเลส- 
สมุจฺเฉเทน  วาติ  อเนกปฺปการ  วิสยโต  กิจฺจโต จ  อุเปติ ฯ   
        อย สรณคมนสฺส คมกสฺส จ วิภาวนา ฯ   
# ๑. ส.ี ตปสฺสุ... ฯ  ๒. ส. นิ. ๑๖/๕๒๓/๒๕๙ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๑ 
 
                           เภทาเภทผลทีปนา   
        อิทานิ เภทาเภท ผล ฺจาป  คมนีย ฺจ ทีปเยติ วุตฺตาน   
เภทาทีน  อย  ทีปนา  เอว  สรณคตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ทุวิโธ 
สรณคมนเภโท  สาวชโฺช  จ  อนวชฺโช  จ ฯ  อนวชโฺช  กาล- 
กิริยาย  สาวชฺโช  อ ฺสตฺถริ  วุตฺตปฺปการาย  ปวตฺติยา  ตสฺมิ ฺจ  
วุตฺตปฺปการวิปรีตาย ปวตฺติยา ฯ โส ทุพฺพิโธป ปถุุชชฺนานเมว ฯ  
พุทฺธคุเณสุ  อ ฺาณสสยมิจฺฉาาณปฺปวตฺติยา  จ อนาทราทิปฺ- 
ปวตฺติยา  จ  เตส  สรณ  สงฺกิสิฏ โหติ ฯ อริยปุคฺคลา ปน  
อภินฺนสรณา เจว  อสงฺกิลิฏสรณา  จ  โหนฺติ ฯ  ยถาห   
อฏานเมต  ภิกฺขเว  อนวกาโส  ย  ทฏิ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล   
อ ฺ  สตฺถาร  อุทฺทิสฺเสยยฺาติ ฯ  (๑)  ปุถุชชฺนา ตุ  ยาว  (๒)  สรณ- 
เภท  น ปาปุณนฺติ  ตาวเทว อภินฺนสรณา ฯ สาวชฺโชว  (๓)  
เนส  สรณเภโท  สงฺกิเลโส  จ  อนิฏผลโท  โหติ ฯ  อนวชโฺช   
อวิปากตฺตา  อผโล  อเภโท ปน ผลโต อิฏเมว ผล เทติ ฯ  
        ยถาห   
        เยเกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส   
        น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ   
        ปหาย มานุส เทห   
        เทวกาย ปริปูเรสฺสนตีฺติ ฯ   
# ๑. ม. อุ.  ๑๔/๒๔๕/๒๔๕ ฯ  ๒. ม. ยาวเทว ฯ  ๓. ส.ี สาวชโฺช ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๒ 
 
        ตตฺร  จ  เย  สรณคมนูปกฺกิเลสสมุจฺเฉทนสรณ  คตา  
เต  อปาย  น  คมิสฺสนฺติ ฯ  อิตเร ปน สรณคมเนน น  
คมิสฺสนฺตีติ เอว คาถาย อธิปฺปาโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        อยนฺตาว เภทาเภทผลทีปนา ฯ   
 
                        คมนียทีปนา   
        คมนียทปีนาย โจทโก อาห พุทฺธ สรณ คจฺฉามีติ 
เอตฺถ โย  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉติ  เอส  พุทฺธ  วา  คจฺเฉยฺย  
สรณ  วา  อุภยถาป  จ เอกสฺส  วจน  นิรตฺถก ฯ  กสฺมา ฯ 
คมนกิริยาย  กมฺมทฺวยาภาวโต ฯ  น  เหตฺถ  อช  คาม เนตีติ- 
อาทีสุ วิย ทฺวิกมฺมกตฺต อกฺขรจินฺตกา อิจฺฉนฺติ ฯ   
        คจฺฉเตว ปุพฺพ ทิส  คจฺฉติ ปจฺฉิม ทิสนฺติอาทีสุ  (๑) 
วิย  สมานาธิกรณภาโวติ  เจ ฯ  (๒)  น พุทฺธสฺสรณาน สมานาธิ- 
กรณาภาวสฺส อนธิปฺเปตโต ฯ  เอเตส  หิ  สมานาธิกรณภาเว   
อธิปฺเปเต  ปฏิหตจิตฺโตป  พุทฺธ  อุปสงฺกมนฺโต พุทธฺ  สรณ   
คโต  สิยา ฯ  ย  หิ  ต  พุทโฺธติ  วิเสสิต  สรณ  ตเมเวส  
คโตติ ฯ เอต  โข  สรณ  เขม  เอต  สรณมุตฺตมนฺติ  (๓) วจนโต 
สมานาธิกรณตฺตเมวาติ  เจ ฯ  น  ตตฺเถว  พฺยภิจาราภาวโต ฯ  ตตฺเถว 
หิ คาถาปเท เอต พุทฺธาทิรตนตฺตย  สรณ  คตาน  ภยหรณตฺต- 
สงฺขาเต  สรณภาเว  อพฺยภิจารณโต  เขมมุตฺตม ฺจ   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๔๙๓/๑๗๘ ฯ  ๒. ม. สาตฺถกเมวาติ เจ ฯ   
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๑ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  สรณตฺตยวณฺณนา  หนา  ๑๓ 
 
สงฺขาเต สรณภาเว อพฺยภิจรณโต เขมมุตฺตมญจ สรณนฺติ 
อย  สมานาธิกรณภาโว  อธิปฺเปโต ฯ  อ ฺตฺถ  ตุ  (๑) คมิสมฺพนฺเธ  
สติ  สรณคมนสฺส  อปฺปสทิฺธิโต  อนธิปฺเปโตติ  อสาธิตเมต ฯ  
เอต  สรณมาคมฺม  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ  เอตฺถ  คมสิมฺพนฺเธป   
สรณคมนปฺปสิทฺธิโต สมานาธิกรณตฺตเมวาติ  เจ ฯ  น  ปุพฺเพ  
วุตฺตโทสปฺปสงฺคโต ฯ ตตฺราป หิ สมานาธิกรณภาเว  สติ  
เอต  พุทฺธธมฺมสฆาขฺย  สรณ  ปฏิหตจิตฺโตป อาคมฺม สพฺพทุกฺขา  
ปมุจฺเจยฺยาติ  เอว  ปุพฺเพ  วุตฺตโทสปฺปสงฺโค  เอว  สิยา  น  จ  
โน โทเสน อตฺถิ อตฺโถติ  อสาธิตเมต ฯ  ยถา  มม  หิ   
อานนฺท กลฺยาณมิตฺต อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา  ชาติยา   
ปริมุจฺจนฺตีติ  (๒)  เอตฺถ  ภควโต  กลฺยาณมิตฺตสฺส  อานุภาเวน  
ปริมุจฺจมานา  สตฺตา  กลฺยาณมิตฺต  อาคมฺม  ปริมุจฺจนฺตีติ  วุตฺตา 
เอวมิธาป เอตสฺส  พุทฺธธมฺมสฆาขฺยสฺส  สรณสฺสานุภาเวน  มุจฺจมาโน  
เอต สรณมาคมฺม  สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ วุตฺโตติ เอวเมตฺถ  
อธิปฺปาโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  สพฺพถาป น พุทฺธสฺส คมนียตฺต ยุชฺชติ  น 
สรณสฺส  น         อุภเยส  อิจฺฉิตพฺพ ฺจ  คจฺฉามีติ นิทฺทิฏสฺส  
คมกสฺส คมนียโต วตฺตพฺพา  เอตฺถ ยุตฺตีติ ฯ  วุจฺจเต   
        พุทฺโธเยเวตฺถ คมนีโย  คมนาการทสฺสนตฺถ  ตุ ต   
# ๑. กตฺถจิ อฺญทตถุ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๓๘๓/๑๒๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๔ 
 
สรณวจน  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามีติ  เอส  เม  สรณ  เอส  
เม  ปรายน  อฆสฺส  วิฆาตา (๑) หิตสฺส จ  วิธาตาติ  อิมินา 
อธิปฺปาเยน  เอต  คจฺฉามิ ภชามิ เสวามิ ปยิรุปาสามิ  เอว 
วา  ชานามิ  พุชฺฌามีติ ฯ  เยส  หิ  ธาตูน  คติ  อตฺโถ  พุทฺธิป  
เตส อตฺโถติ ฯ อิติสทฺทสฺส  อปฺปโยโค  อยุตฺตมีติ  เจ ฯ  ต   
น  ตตฺถ  สิยา  ยท ิ เจตฺถ เอวมตฺโถ  ภเวยฺย  ตโต  โส  อนิจฺจ  
รูป อนิจฺจ รปูนฺติ ยถาภูต ปชานาตีติ เอวมาทีสุ  (๒) วิย  อิติ- 
สทฺโท  ปยุตฺโต  สิยา  น  จ ปยุตฺโต  ตสฺมา อยุตฺตเมติ ฯ 
ตฺจ น  กสฺมา  ตทตฺถสมฺภวา ฯ  โย  จ  พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ 
สงฆ ฺจ สรณ  คโตติ  เอวมาทีสุ  วิย  อิธาป  อิติสทฺทสฺส   
อตฺโถ  สมฺภวติ  น  จ วิชฺชมานตฺถสมฺภวา  อิติสทฺโท  สพฺพตฺถ  
ปยุชฺชติ  อปฺปยุตฺตสฺส เจตฺถ ปยุตฺตสฺส วิย  อิติสททฺสฺส  อตฺโถ 
วิ ฺาตพฺโพ  อ ฺเสุ  จ  เอวชาติเกสุ  ตสฺมา  อโทโสเอว  
โสติ ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อิเมหิ  ตีห ิสรณคมเนหิ ปพฺพชฺชนฺติ อาทีสุ (๓)   
สรณสฺเสว  คมนียโต  ย  วุตฺต  คมนาการทสฺสนตฺถ  ตุ  สรณ- 
วจนนฺติ  ต  น  ยุตฺตมีติ  เจ ฯ  ต  นายุตฺต ฯ  กสฺมา  ตทตฺถ 
สมฺภวา  เอว ฯ ตตฺราป หิ ตสฺส อตฺโถ สมฺภวติ  ยโต  ปุพฺพ- 
สทิสเมว  อปฺปยุตฺโตป  ปยุตฺโต  วิย  เวทิตพฺโพ ฯ  อิตรถา หิ ปพุเพ 
วุตฺตโทสปฺปสงฺโค เอว สิยา  ตสฺสา ยถานุสิฏเมว คเหตพฺพ ฯ   
        อย คมนียทีปนา ฯ   
# ๑. ส.ี ฆาตา ฯ ม. ตาตา ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๑๐๙/๖๙ ฯ  
# ๓. วิ. มหา. ๔/๓๔/๔๒ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๕ 
   
                         ธมฺมสฆสรณวิภาวนา   
        อิทานิ ย วุตฺต ธมฺม สรณมิจฺจาทิ  ทฺวเยเปส นโย  
มโตติ  เอตฺถ  วุจฺจเต  ยฺวาย  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามีติ  เอตฺถ   
อตฺถวณฺณนานโย วุตฺโต  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ  สฆ  สรณ   
คจฺฉามีติ  เอตสฺมิมฺป  ปททฺวเย เอเสว  นโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺร 
หิ  ธมฺมสฆาน  อตฺถโต  พฺย ฺชนโต  จ วิภาวนมตฺตเมว  อสทิส  
เสส  วุตฺตสทิสเมว ฯ  ยโต ยเทเวตฺถ อสทิส  ต วุจฺจเต  
มคฺคผลนิพฺพานานิ  ธมฺโมติ  เอเก ฯ  ภาวิตมคฺคาน  สจฺฉิกต- 
นิพฺพานาน ฺจ  อปาเยสุ อปตนภาเวน  ธารณโต  ปรมสฺสาส- 
วิธานโต  จ  มคฺควิราคา  เอว  อิมสฺมึ  อตฺเถ  ธมฺโมติ  อมฺหาก  
ขนฺติ  อคฺคปฺปสาทสุตฺต ฺเจตฺถ  สาธก ฯ  วุตฺต ฺเหต  ยาวตา  
ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา  อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เตส  
อคฺคมกฺขายตีติ เอวมาทิ ฯ (๑)   
        จตุอริยมคฺคสมงฺคีน สมาธิวาสิตขนฺธสนฺตานาน ฺจ  (๒) 
ปุคฺคลาน สมุโห ทิฏ ิสีลสฆาเตน สฆาตตฺตา สงฺโฆ ฯ  
วุตฺต ฺเจต ภควตา  ต กึ ม ฺสิ อานนฺท  เย โว มยา 
ธมฺมา อภิ ฺา เทสิตา ฯ  เสยฺยถีท  จตฺตาโร สติปฏานา  
จตฺตาโร สมมฺปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทธฺิปาทา  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ป ฺจ พลานิ  สตฺต โพชฺฌงฺคา  อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโค   
ปสฺสสิ โน ตฺว อานนฺท อิเมสุ ธมฺเมสุ เทฺวป  ภิกฺขู  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๕ ฯ  ๒. ม. จตุสามฺญผสสมธิวาสิต... ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๖ 
 
นานาวาเทติ  (๑)  ฯ 
        อย หิ ปรมตฺถสโฆ สรณนฺติ คมนีโย  สุตฺเตสุ จ  
อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย อ ฺชลิกรณีโย อนุตฺตร  
ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺสาติ วุตฺโต ฯ เอต  ปน  สรณ  คตสฺส  
อ ฺสฺมิมฺป ภิกฺขุสเฆ วา ภิกฺขุนีสเฆ วา พุทฺธปฺปมุเข  
วา  สเฆ  สมมฺติสเฆ  วา  จตุวคฺคาทิเภเท  วา เอกปุคฺคเลป วา  
ภควนฺต อุทฺทิสฺส ปพฺพชเิต  วนฺทนาทิกิริยาย  สรณคมน  เนว   
ภิชฺชติ  น  สงฺกิลิสฺสติ  อยเมตฺถ วิเสโส ฯ  วุตฺตาวเสสนฺตุ  อิมสสฺ 
ทุติยสฺส  จ  สรณคมนสฺส  เภทาเภทาทิวิธาน ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพ ฯ  อยนฺตาว  ธมฺม  สรณมิจฺจาทิ  ทฺวเยเปส  นโย  
มโตติ  เอตสฺส อตฺถวณฺณนา ฯ   
 
                        อนุปุพฺพววตฺถานการณนิทฺเทโส   
        อิทานิ อนุปุพฺพววตฺถาเน  การณ ฺจ วินิทฺทิเส อิติ เอตฺถ 
เอเตสุ  จ  ตีสุ  สรณคมเนสุ  สพฺพสตฺตาน  อคฺโคติ  กตฺวา  
ปม  พุทฺโธ  ตปฺปภวโต  ตทุปเทสิตโต  จ  อนนฺตร  ธมโฺม   
ตสฺส  ธมฺมสสฺ  อาธารณโต  ตทาเสวนโต  จ  อนฺเต  สงฺโฆ ฯ 
สพฺพสตฺตาน  วา  หิเต  นยิฺโยชโกติ  (๒)  กตฺวา  ปม  พุทฺโธ   
ตปฺปภวโต  สพฺพสตฺตหิตตฺตา อนนฺตร  ธมโฺม  หติาธิคมาย  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๕๔/๕๑ ฯ  ๒. สี. วินิโยชโกติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  สรณตฺตยวณฺณนา  หนา  ๑๗ 
 
ปฏิปนฺโน  อธิคตหิโต  วาติ  กตฺวา  อนเฺต  สโฆ  สรณภาเวน   
ววตฺถเปตฺวา ปกาสิโตติ เอว อนุปุพฺพววตฺถาเน การณ ฺจ 
วินิทฺทิเส ฯ   
 
                                อุปมาปกาสนา   
        อิทานิ ยสฺมา วุตฺต รตนตฺตยเมต ฺจ  อุปมาหิ ปกาสเยติ  
ตสฺมา วุจฺจเต  เอตฺถ  จ  ปน  ปุณฺณจนฺโท  วิย  พุทโฺธ  จนฺทกิรณ- 
นิกโร  วิย  เตน  เทสิโต  ธมฺโม  ปุณฺณจนฺทกิรณสมุปฺปาทิตปณิโต (๑)  
โลโก  วิย สโฆ ฯ พาลสุริโย วิย  พุทโฺธ  ตสฺส  รสีชาลมิว   
วุตฺตปฺปกาโร  ธมโฺม  เตน  หตวิหตนฺธกาโร  (๒) โลโก  วิย  สงฺโฆ  
วนทาหกปุริโส  วิย  พุทโฺธ  วนทหนคฺคิ  วิย  กิเลสวนทหโน   
ธมฺโม  ทฑฺฒวนตฺตา  เขตฺตภูโต  วิย  ภูมิภาโค  ทฑฺฒกิเลสตฺตา 
ปุ ฺกฺเขตฺตภูโต สงฺโฆ ฯ  มหาเมโฆ  วิย  พุทฺโธ  สลิลวุฏ ิ   
วิย ธมฺโม  วุฏ ินิปาตูปสมิตเรณุ วิย ชนปโท  อุปสมิตกิเลสเรณุ  
สโฆ ฯ  สุสารถิ  วิย  พุทฺโธ  อสฺสาชานียวินยูปาโย วิย ธมฺโม  
สุวินีตสฺสาชานียสมูโห  วิย  สโฆ ฯ  สพฺพทิฏ ิสลฺลุทฺธรณโต 
สลฺลโก  วิย พุทฺโธ  สลฺลทฺุธรณุปาโย  วิย  ธมโฺม  สมุทฺธฏสลฺโล 
วิย ชโน  สมทฺุธฏทิฏ ิสลฺโล สงฺโฆ ฯ  โมหปฏลสมปฺุปาฏนโต   
วา  สลฺลโก  วิย  พุทฺโธ  ปฏลสมุปฺปาตนุปาโย  วิย  ธมฺโม  
# ๑. ส.ี ...สมปฺุปาทิตปติโต ฯ  ๒. ม. วิหตนฺธกาโร ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๘ 
 
สมุปฺปาติตปฏโล  วิปฺปสนฺนโลจโน  วิย  ชโน  สมุปฺปาติตโมห- 
ปฏโล  วิปฺปสนฺนาณโลจโน  จ  สโฆ ฯ  สานุสยกิเลสพฺยาธิ- 
หรณสมตฺถตาย  วา  กุสโล  เวชฺโช  วิย  พุทฺโธ  สมฺมา   
ปยุตฺตเภสชฺชมิว ธมฺโม  เภสชฺชปโยเคน สมุปสนฺตพยาธิ วิย  
ชนสมูโห สมุปสนฺตกิเลสพฺยาธานุสโย สงฺโฆ ฯ   
        อถวา สเุทสโก วิย พุทฺโธ  สมคฺโค วิย เขมนฺตภูมิ วิย เขมนฺตภูมิ   
วิย จ ธมฺโม มคฺคปฏิปนฺโน  เขมนฺตภูมิปฺปตฺโต  วิย  จ  ชนสมโูห  สงฺโฆ ฯ  
สุนาวิโก  วิย พุทฺโธ  นาวา  วิย  ธมโฺม  ตาย  ปารปฺปตฺโต  วิย 
สมฺปตฺติกชโน (๑)  สงฺโฆ ฯ  หิมวา  วิย  พุทฺโธ  ตปฺปภโวสถมวิ   
ธมฺโม  โอสถูปโภเคน  นิรามโย  ชโน  วิย  สงฺโฆ ฯ ธนโท   
วิย  พุทฺโธ  ธนมิว  ธมฺโม  ยถาธิปฺปาย  ลทฺธธโน  วิย   
ชโน  สมฺมา  ลทฺธอริยธโน  สโฆ ฯ  นธิิทสฺสโก  วิย  พุทฺโธ   
นิธิ  วิย ธมโฺม  นิธิปฺปตฺโต วิย ชโน สโฆ ฯ   
        อปจ อภยโท ธีรปุรโิส วิย พุทโฺธ  อภยมิว ธมฺโม   
สมฺปตฺตาภโย  วิย  ชโน  อจฺจนฺตปตฺตาภโย  สโฆ ฯ  อสฺสาสโก 
วิย  พุทฺโธ  อสฺสาโส วิย ธมฺโม  อสฺสตฺถชโน  วิย  สงฺโฆ ฯ 
สุมิตฺโต  วิย  พุทฺโธ  หิตูปเทโส  วิย  ธมฺโม  หิตานุโยเคน  ปตฺต- 
สทตฺโถ  วิย  ชโน  สโฆ ฯ  รตนากโร  วิย  พุทฺโธ  ธนสาโร   
วิย  ธมฺโม  รตนสารูปโภคี  วิย  ชโน  สโฆ ฯ  ราชกุมารนหาปโก 
# ๑. ส.ี ปารปฺปตฺตสมฺปตฺติโก วิย ชโน ฯ  ม. ปารปฺปตฺโต สมฺปตฺติโก 
วิย ชโน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  สรณตฺตยวณฺณนา  หนา  ๑๙ 
 
วิย  พุทฺโธ  สุนหานสลิล  วิย  ธมฺโม  สุนหาตราชกุมารวคฺโค 
วิย  สทฺธมฺมสลิลสุนหาโต  สงฺโฆ ฯ อลงฺการการโก  วิย  พุทฺโธ  
อลงฺกาโร  วิย  ธมโฺม  อลงฺกตราชปุตฺตคโณ  วิย  สทฺธมฺมาลงฺกโต   
สงฺโฆ ฯ  จนทฺนรุกฺโข  วิย  พุทฺโธ  ตปฺปภวจนฺทนมิว  ธมฺโม   
จนฺทนูปโภเคน  วูปสนฺตปริฬาโห  วิย  ชโน  สทฺธมฺมมูปโภเคน  
อจฺจนฺตวูปสนฺตปริฬาโห  สโฆ ฯ  ธมมฺทายชฺชสมปฺทานโก  ปตา   
วิย  พุทฺโธ  ทายชฺช  วิย  ธมฺโม  ทายชชฺรโห  ปุตฺตวคฺโค  วิย  
สทฺธมฺมทายชฺชรโห  สโฆ ฯ  วิกสิตปทุม  วิย  พทฺุโธ  ตปฺปภวมธุ   
วิย  ธมฺโม  ตทูปโภคี  มธกุรคโณ  วิย  สงฺโฆติ ฯ  เอว  สรณตฺตย-   
เมตฺจ อุปมาหิ ปกาสเยติ ฯ   
        เอตฺตาวตา จ ยา ปุพฺเพ เกน กตฺถ กทา กสฺมา   
ภาสิต  สรณตฺตยนฺติ  อาทีหิ  จตูหิ  คาถาหิ  อตฺถวณฺณนาย  
มาติกา  นิกฺขิตฺตา  สา อตฺถโต ปกาสิตา โหตีติ ฯ   
                สรณตฺตยวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๐ 
 
                            สิกฺขาปทวณฺณนา   
                          สิกฺขาปทปามาติกา   
        เอว  สรณคมเนหิ  สาสโนตาร  ทสฺเสตฺวา  สาสน  
โอติณฺเณน  อุปาสเกน  วา  ปพฺพชิเตน  วา  เยสุ  สิกฺขาปเทสุ   
ปม สิกฺขิตพฺพ  ตานิ ทสฺเสตุ  นิกฺขิตฺตสฺส สิกฺขาปทปาสฺส  
อิทานิ วณฺณนตฺถ อย มาติกา   
        เยน ยตฺถ ยทา ยสฺมา  วุตฺตาเนตานิ ตนฺนย   
        วตฺวา กตฺวา ววตฺถาน  สาธารณวิเสสโต ฯ   
        ปกติยา จ ย วชฺช  วชชฺ ป ฺตฺติยา จ ย   
        ววตฺถเปตฺวา ต กตฺวา  ปทาน พฺย ฺชนตฺถโต   
        สาธารณาน สพฺเพส  สาธารณวิภาวน   
        อถ ป ฺจสุ ปุพฺเพสุ  วิเสสตฺถปฺปกาสโน  (๑)   
        ปาณาติปาตปฺปภูตี  เหกตานานตาทิโต  (๒)   
        อารมฺมณาทาน เภทา  มหาสาวชฺชโต ตถา   
        ปโยคงฺคสมุฏานา  เวทนามูลกมฺมโต   
        วิรมโต จ ผลโต  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        โยเชตพฺพ ตโต ยุตฺต  ปจฺฉิเมสฺวป ป ฺจสุ   
        อาเวนิก ฺจ วตฺตพฺพ  เยฺยา หีนาทิตาป จาติ ฯ   
# ๑. ม. วิเสสตฺถปฺปกาสโต ฯ  ๒. สี. ปาณาทิปาณาติปาต- 
ปภุตีเหกตาทิโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  สกิฺขาปทวณฺณนา  หนา  ๒๑ 
 
        ตตฺถ  เอตานิ  ปาณาติปาตาเวรมณีติอาทีนิ  ทส  สิกฺขา- 
ปทานิ  ภควตา  เอว วุตฺตานิ น สาวกาทีหิ ฯ ตานิ จ สาวตฺถิย  
วุตฺตานิ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม อายสฺมนฺต  ราหุล   
ปพฺพาเชตฺวา  กปลวตฺถุโต  สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺเตน สามเณราน  
สิกฺขาปทววตฺถาปนตฺถ ฯ วุตฺต เหต  อถโข ภควา กปล- 
วตฺถุสฺมึ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน สาวตฺถี เตน  จาริก  
ปกฺกามิ  อนปุุพฺเพน จาริก ฺจรมาโน เยน สาวตฺถี ตทวสริ   
ตตฺร สุท ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส 
อาราเม.  เตน โข ปน สมเยน ฯเปฯ อถโข สามเณราน  
เอตทโหสิ กติ นุโข  อมฺหาก สิกฺขาปทานิ  กตฺถ จ  
อมฺเหหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต  เอตมตฺถ อาโรเจสุ อนุชานามิ 
ภิกฺขเว สามเณราน ทส สกิฺขาปทานิ  เตสุ จ สามเณเรหิ  
สิกฺขิตุ  ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ  ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา  
เวรมณีติ  (๑)   
        ตาเนตานิ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ  (๒)  วุตฺตสุตฺตานุ- 
สาเรน  สรณคมเนสุ  จ  ทสฺสิตปาานุสาเรน  ปาณาติปาตา  
เวรมณี  สิกฺขาปท สมาทิยามีติ  เอว  วาจนามคฺค  อาโรปตานีติ  
เวทิตพฺพานิ ฯ  เอว  ตาว  เยน  ยตฺถ  ยทา  ยสฺมา  วุตฺตาเนตานิ  
ตนฺนย วตฺวาติ โส นโย ทฏพฺโพ ฯ   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๒๐/๑๗๐ ฯ  ๒. ที. สี. ๙/๑๐๒/๘๓ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๒ 
 
                         สาธารณวิเสสววตฺถาน   
        เอตฺถ จ อาทิโต เทฺว จตุตฺถป ฺจมานิ อุปาสกาน  
สามเณราน ฺจ  สาธารณานิ  นิจฺจสีลวเสน ฯ  อุโปสถสีลวเสน  
ปน  อุปาสกาน  สตฺตมฏม ฺเจก  องฺค  กตฺวา  สพฺพปจฺฉิม- 
วชฺชานิ  จ  สพฺพานิป  สามเณเรหิ  สาธารณานิ  ปจฺฉิม ปน 
สามเณรานเมว  วิเสสภูตนฺติ  เอว  สาธารณวิเสสโต  ววตฺถาน  
กาตพฺพ ฯ  ปรุิมานิ  เจตฺถ  ป ฺจ  เอกนฺตอกุสลจิตฺตสมุฏานตฺตา  
ปาณาติปาตาทีน ปกติวชชฺโต เวรมณิยา  เสสานิ  ปณฺณตฺติ- 
วชฺชโตติ เอว ปกติยา จ ย วชฺช  วชชฺ ป ฺตฺติยา จ 
ย  ต ววตฺถเปตพฺพ ฯ   
                                สาธารณวิภาวนา   
        ยสฺมา เจตฺถ เวรมณีสิกฺขาปท สมาทิยามีติ เอตานิ  
สพฺพสาธารณานิ  ปทานิ  ตสฺมา  เอเตส  ปทาน  พฺย ฺชนโต 
จ  อตฺถโต  จ  อย  สาธารณวิภาวนา เวทิตพฺพา  ฯ 
        ตตฺถ  พฺย ฺชนโต  ตาว  เวร  มณตีติ  วิรมณี  เวร  
ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมตีติ  อตฺโถ ฯ  วิรมติ  
วา  เอตาย  กรณภูตาย  เวรมฺหา  ปุคฺคโลติ  วิการสฺส  เวการ  
กตฺวา  เวรมณี ฯ  เตเนว  เจตฺถ  วิรมณีสิกฺขาปท เวรมณี- 
สิกฺขาปทนฺติ  ทฺวิธา  สชฌฺาย  กโรนฺติ ฯ  สิกฺขิตพฺพาติ  สิกฺขา   
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                *เลมที่  ๑๖  สกิฺขาปทวณฺณนา  หนา  ๒๓ 
 
ปชฺชเต อเนนาติ  ปท ฯ  สิกฺขาย  ปท  สิกฺขาปท  สกิฺขาย  
อธิคมุปาโยติ อตฺโถ ฯ อถวา มูล นิสฺสโย  ปติฏาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ วิรมณี เอว สิกฺขาปท วิรมณีสกิฺขาปท  เวรมณีสิกฺขาปท- 
วา  ทุติเยน  นเยน ฯ  สมมฺา  อาทิยามิ สมาทิยามิ  อวีติกฺกม- 
นาธิปฺปาเยน อขณฺฑการิตาย อจฺฉิทฺทการิตาย  อสพลการิตาย  
จ อาทิยามีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อตฺถโต ปน เวรมณีติ กามาวจรกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา วิรติ   
สา  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส  ยา  ตสฺมึ  สมเย  ปาณาติปาตา  
อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  เวรมณี  อกิริยา  อกรณ  อนชฌฺา- 
ปตฺติ  เวลาอนติกฺกโม  เสตุฆาโตติเอวมาทินา  (๑)  นเยน  วิภงฺเค  
วุตฺตา ฯ  กาม ฺเจสา  เวรมณี  นาม  โลกุตฺตราป  อตฺถิ  อิธ  
ปน  สมาทิยามีติ  วุตฺตตฺตา  สมาทานวเสน  ปวตฺตารหา  สา  ตสฺมา 
สา น  โหตีติ  กามาวจรกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา วิรตีติ วุตฺตา ฯ   
        สิกฺขาติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา 
อธิป ฺาสิกฺขา  อิมสฺมึ  ปนตฺเถ  สมปฺตฺตวิรติสีล  โลกิกา 
วิปสฺสนา  รปูารูปชฺฌานานิ อริยมคฺโค จ สิกฺขาติ อธิปฺเปตา ฯ  
ยถาห   
        กตเม ธมฺมา สิกฺขา  ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล  
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ  โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๖๘/๓๘๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๔ 
 
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ  อิเม ธมฺมา  
สิกฺขา ฯ   
        กตเม ธมฺมา สิกฺขา  ยสฺมึ สมเย รปููปปตฺติยา มคฺค  
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ฯเปฯ  
ปม ฌาน ฯเปฯ  ป ฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ เป ฯ 
อวิกฺเขโป โหติ  อิเม ธมมฺา สิกฺขา ฯ   
        กตเม ธมฺมา สิกฺขา  ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา ฯเปฯ   
เนวส ฺานาส ฺายตนสหคต ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ  อิเม  
ธมฺมา สิกฺขา ฯ   
        กตเม ธมฺมา สิกฺขา  ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน  
ภาเวติ นิยฺยานิก ฯ เป ฯ  อวิกฺเขโป โหติ  อิเม ธมมฺา  
สิกฺขาติ ฯ  (๑)   
         เอตาสุ สิกฺขาสุ ยายกายจิ สิกฺขาย ปท อธิคมูปาโย   
อถวา มูล  นสิฺสโย  ปติฏาติ  สิกฺขาปท ฯ  วุตฺต ฺเหต  สีล   
นิสฺสาย สีเล ปติฏาย สตฺต โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  
พหุลีกโรนฺโตติเอวมาทิ  (๒) ฯ  เอวเมตฺถ  สาธารณาน ปทาน   
สาธารณา พฺยฺชนโต อตฺถโต จ วิภาวนา กาตพฺพา ฯ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๓/๓๙๕ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๕๕/๙๓ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๕ 
 
                        ปุริมป ฺจสิกฺขาปทวณฺณนา   
        อิทานิ ย วุตฺต  อถ ป ฺจสุ ปุพฺเพสุ  วิเสสตฺถปฺ- 
ปกาสโต ฯ เป ฯ วิฺญาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ตตฺเถต วุจฺจติ   
ปาณาติปาโตติ เอตฺถ ตาว ปาโณติ ชวิีตินฺทฺริยปฺฏพิทฺธา 
ขนฺธสนฺตติ  ต  วา อุปาทาย  ป ฺตฺโต  วา  สตฺโต ฯ  ตสฺมึ   
ปน  ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน  ตสฺส  ปาณสฺส  ชีวิตินทฺฺริยุปจฺเฉทก- 
อุปกฺกมสมุฏาปกา กายวจีทฺวาราน อ ฺตรทฺวารปฺปวตฺตา  
วธกเจตนา ปาณาติปาโต ฯ   
        อทินฺนาทานนฺติ เอตฺถ อทินฺนนฺติ ปรปริคฺคหิต  ยตฺถ  
ปโร ยถากามการิต  อาปชฺชนฺโต  อทณฺฑารโห  อนุปฺปวชฺโช  
จ  โหติ  ตสฺมึ  ปน  ปรปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน  ตทาทายก 
อุปกฺกมสมุฏาปกา  กายวจีทฺวาราน อ ฺตรทฺวารปฺปวตฺตาเอว  
เถยฺยเจตนา อทินฺนาทาน ฯ  
        อพฺรหฺมจริยนฺติ อเสฏจริย  ทฺวยทฺวยสมาปตฺติเมถุนปฺ- 
ปฏิเสวนา  กายทฺวารปฺปวตฺตา  อสทฺธมฺมปฏิเสวนฏานวีติกฺกม- 
เจตนา อพฺรหฺมจริย ฯ   
        มุสาวาโทติ เอตฺถ มสุาติ วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส อตฺถ- 
ภ ฺชนโก วจีปโยโค  กายปโยโค  วา  วิสวาทนาธิปฺปาเยน   
ปนสฺส  ปรวิสวาทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  กายวจีทฺวารานเมว   
อ ฺตรทฺวารปฺปวตฺตา มิจฺฉาเจตนา มุสาวาโท ฯ    
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๖ 
 
        สุราเมรยมชฺชปมาทฏานาติ  เอตฺถ  ปน  สรุาติ  ป ฺจ 
สุรา  ปฏสรุา  ปูวสุรา โอทนสุรา  กณฺิณปกฺขิตฺตา  สมฺภาร- 
สยุตฺตา  จาติ ฯ  เมรยนฺติ  ปุปผาสโว  ผลาสโว คุฬาสโว  
มธฺวาสโว  สมฺภารสยุตฺโต  จาติ  ป ฺจวิธ ฯ  มชชฺนฺติ  ตทุภยเมว  
มทนียฏเน  มชชฺ  ย  วา  ปน ฺมฺป  กิ ฺจิ  อตฺถิ  มทนีย   
เยน ปเตน มตฺโต โหติ  ปมตฺโต  อิท  วุจฺจติ  มชฺช ฯ  
ปมาทฏานนฺติ  ยาย  เจตนาย  ต  ปวติ อชฺโฌหรติ  สา  
เจตนา  มทปฺปมาทเหตุโต  ปมาทฏานนฺติ  วุจฺจติ  ยโต  อชฺโฌ- 
หรณาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺปวตฺตา  สุราเมรยมชชฺาน  อชโฺฌ- 
หรณเจตนา  สุราเมรยมชชฺปมาทฏานนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอว 
นฺตาเวตฺถ  ปาณาติปาตปฺปภูตีหิ วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
 
                        เอกตานานตาทิวินิจฺฉโย   
 
        เอกตานานตาทิโตติ เอตฺถาห กิมฺปน วชฺฌวธ- 
กปฺปโยคเจตนาทีน  เอกตาย  ปาณาติปาตสฺส  วา  อ ฺสฺส  วา  
อทินฺนาทานาทิโน  เอกตฺต  นานตาย  จ  นานตฺต  โหติ  อุทาหุ   
โนติ ฯ  กสฺมา  ปเนต  วุจฺจตีติ  ยทิ  ตาว  เอกตาย  เอกตฺต   
โหติ อถ  ยทา  เอก  วชฌฺ  พหู  วธกา วเธนฺติ  เอโก วา วธโก   
พหุเก  วชฺเฌ  วเธติ  เอเกน  วา  สาหตฺถิกาทินา  ปโยเคน  
พหู วชฺฌา วธียนฺติ  เอกาว  เจตนา  พหูน  วชฺฌาน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 27 

                *เลมที่  ๑๖  สกิฺขาปทวณฺณนา  หนา  ๒๗ 
 
ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทก  ปโยค  สมุฏาเปติ  ตทา เอเกน  ปาณาติ- 
ปาเตน  ภวิตพฺพ ฯ  ยท ิ ปน  นานตาย  นานตฺต  อถ  ยทา  
เอโก  วธโก  เอกสฺสตฺถาย  เอก  ปโยค  กโรนฺโต  พหู  วชฺเฌ  
วเธติ  พหู  วธกา  เทวทตฺตย ฺทตฺตโสมทตฺตาทีน  พหูน- 
มตฺถาย  พหู  ปโยเค  กโรนฺตา  เอกเมว  เทวทตฺต  ย ฺทตฺต   
โสมทตฺต  วา  วชฺฌ  วเธนฺติ  พหูหิ  วา  สาหตฺถิกาทีหิ  ปโยเคหิ   
เอโก  วชโฺฌ  วธียติ ฯ  พหุกา  วา  เจตนา  เอกสฺเสว  วชฺฌสฺส  
ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทก  ปโยค  สมุฏาเปนฺติ  ตทา พหูหิ ปาณาติ- 
ปาเตหิ ภวิตพฺพ ฯ  อุภยมฺป  เจตมยุตฺต ฯ  อถ  เนว  เอเตส   
วชฺฌาทีน  เอกตาย  เอกตฺต  นานตาย  นานตฺต  อ ฺเถว  
ตุ  เอกตฺต ฺจ  นานตฺต ฺจ  โหติ  ต  วตฺตพฺพ  ปาณาติปาตสฺส  
เอว เสสานมฺปติ ฯ   
        วุจฺจเต ตตฺถ น ตาว ปาณาติปาตสฺส วชฺฌวธกาทีน  
ปจฺเจกเมกตาย  เอกตา  นานตาย  นานตา  กินฺตุ  วชฌฺวธกาทีน  
ยุคนทฺธเมกตาย  เอกตา  ทฺวินฺนมฺป  ตุ  เตส  ตโต  อ ฺตรสฺส  
วา  นานตาย  นานตา ฯ  ตถาหิ  พหูสุ  วธเกสุ  พหูหิ   
สรกฺเขปาทีหิ  (๑)  เอเกน วา โอปาตขณนาทินา ปโยเคน พหู  
วชฺเฌ  วเธนฺเตสุป  พหู  ปาณาติปาตา  โหนฺติ ฯ  เอกสฺมึ  วธเก  
เอเกน  วา  พหูหิ  วา  ปโยเคหิ  ตปฺปโยคสมุฏาปกาย  จ  เอกาย  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 28 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๘ 
 
พหูหิ  วา  เจตนาหิ  พหู  วชฺเฌ  วเธนฺเตป  พหู  ปาณาติปาตา  
โหนฺติ  พหูสปุ  วธเกสุ  ยถาวุตฺตปฺปกาเรหิ  พหูหิ เอเกน   
วา  ปโยเคน  เอก  วชฌฺ  วเธนฺเตสุป  พหู  ปาณาติปาตา  
โหนฺติ ฯ  เอส  นโย อทินนฺาทานาทีสุปติ ฯ เอวเมตฺถ เอกตา- 
นานตาทิโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        อารมฺมณโตติ ปาณาติปาโต เจตฺถ ชีวิตินฺทฺริยารมฺมโณ ฯ   
อทินฺนาทานอพฺรหฺมจริยสุราเมรยมชชฺปมาทฏานานิ  รูปธมฺเมสุ   
รูปายตนาทิ  อ ฺตฺร สงฺขารารมฺมณานิ ฯ  มุสาวาโท  ยสฺส  มสุา  
ภณติ  ตมารภิตฺวา  ปวตฺตนโต  สตฺตารมฺมโณ ฯ  อพฺรหฺมจริยมฺป  
สตฺตารมฺมณนฺติ  เอเก ฯ  อทินฺนาทาน ฺจ  ยทา สตฺโต  หริตพฺโพ   
โหติ  ตทา  สตฺตารมฺมณนฺติ ฯ  อป  เจตฺถ  สงฺขารวเสเนว   
สตฺตารมฺมณ  (๑)  น  ป ฺตฺติวเสนาติ ฯ  เอวเมตฺถ  อารมฺมณโตป   
วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ   
        อาทานโตติ  ปาณาติปาตาทิโต  เวรมณีสิกฺขาปทานิ  เจตานิ   
สามเณเรน  ภิกฺขุสฺส  สนติฺเก  สมาทินฺนาเนว  สมาทินฺนานิ  โหนฺติ  
อุปาสเกน  ปน  อตฺตนา สมาทิยนฺเตนาป  สมาทินฺนานิ  โหนฺติ  
ปรสฺส  สนฺติเก  สมาทิยนฺเตนาป ฯ  เอกชฺฌ สมาทินฺนานิป  
สมาทินฺนานิ โหนฺติ  ปจฺเจก สมาทินฺนานิป ฯ กินตฺุ นาน (๒)  
เอกชฺฌ สมาทิยโต  เอกาเยว  วิรติ  เอกาว  เจตนา  โหติ   
# ๑. ส.ี สตฺเต อารภนฺติ ฯ  ๒. สี. นานนฺติ นตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 29 

                *เลมที่  ๑๖  สกิฺขาปทวณฺณนา  หนา  ๒๙ 
 
กิจฺจวเสน  ปเนตาส ป ฺตฺต  ป ฺาปยติ ฯ  (๑)  ปจฺเจก  สมาทิยโต 
ปน  ป ฺเจว วิรติโย ป ฺเจว เจตนา โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  
เอวเมตฺถ อาทานโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        เภทโตติ  สามเณราน ฺเจตฺถ  เอกสฺมึ  ภินฺเน  สพฺพานิป  
ภินฺนานิ  โหนฺติ ฯ  ปาราชิกฏานิยานิ  หิ  ตานิ  เตส  ย  ต   
วีติกฺกนฺต  โหติ  เตเนว กมฺมพนฺโธ ฯ  คหฏานมฺปน  เอกสฺมึ   
ภินฺเน  เอกเมว  ภินฺน  โหติ  ยโต เตส  ต  สมาทาเนเนว  ปุน  
ป ฺจงฺคิกตฺต  สีลสฺส  สมปฺชฺชติ ฯ  อปเร  ปนาหุ วิสุ วิสุ  
สมาทินฺเนสุ  เอกสฺมึ  ภินฺเน  เอกเมว  ภินฺน  โหติ  ป ฺจงฺค- 
สมนฺนาคต  สีล สมาทิยามีติ  เอวมฺปน  เอกโต  สมาทินฺเนสุ   
เอกสฺมึ  ภินฺเน  เสสานิ  สพฺพานิป ภินฺนานิ  โหนฺติ  กสฺมา ฯ 
สมาทานสฺสาภินฺนตฺตา  (๒)  ยนฺต วีติกฺกนฺต  เตเนว กมฺมพนฺโธติ ฯ 
เอวเมตฺถ เภทโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        มหาสาวชฺชโตติ คุณวิรหิเตสุ ติรจฺฉานคตาทีสุ ปาเณสุ  
ขุทฺทเก ปาเณ  (๓) ปาณาติปาโต  อปฺปสาวชฺโช  มหาสรีเร  
มหาสาวชฺโช ฯ  กสฺมา  ปโยคมหนฺตตาย ฯ  ปโยคสมตฺเตป   
วตฺถุมหนฺตตาย ฯ  คุณวนฺเตสุ  ปน  มนุสฺสาทีสุ  อปฺปคุเณ   
ปาเณ ปาณาติปาโต  อปฺปสาวชฺโช  มหาคุเณ  มหาสาวชฺโช ฯ   
# ๑. ส.ี ปจฺจตฺต ปฺญปยติ ฯ  ม. ปฺจวิธตฺต วิฺญายติ ฯ   
# ๒. ส.ี สมาทานสฺส ภินฺนตฺตา ฯ  ม. สมาทินฺนสฺส อภินฺนตฺตา ฯ 
# ๓. ส.ี ขุทฺทากปาเณ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 30 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๓๐ 
 
สรีรคุณานนฺตุ  สมานภาเว  สติ  กิเลสาน  อุปกฺกมาน ฺจ  มุทุตาย   
อปฺปสาวชฺชตา  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺชตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
เอส  นโย  เสเสสุป ฯ  อปเจตฺถ  สุราเมรยมชชฺปมาทฏานเมว   
มหาสาวชฺช  น  ตถา ปาณาติปาตาทโย ฯ กสฺมา  มนสฺุส- 
ภูตสฺสป อุมฺมตฺตกภาวสวตฺตเนน อริยธมฺมนฺตรายกรณโตติ ฯ   
เอวเมตฺถ  มหาสาวชฺชโตป  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ   
        ปโยคโตติ เอตฺถ จ ปาณาติปาตสฺส สาหตฺถิโก  
อาณตฺติโก  นิสฺสคฺคิโก  ถาวโร  วิชฺชามโย  อิทฺธิมโยติ   
ฉปฺปโยคา ฯ  ตตฺถ  กาเยน  วา  กายปฏิพทฺเธน  วา  ปหรณ   
สาหตฺถิโก  ปโยโค  โส  อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสเภทโต  ทุพฺพิโธ  โหติ ฯ 
ตตฺถ  อุทฺทิสเก  ย  อุทฺทิสสฺ  ปหรติ  ตสฺเสว  มรเณน กมฺมุนา  
พชฺฌติ ฯ  โยโกจิ  มรตูติ  เอว  อนุทฺทิสเก  ปหารปฺปจฺจยา   
ยสฺส  กสฺสจิ มรเณน ฯ อุภยถาป  จ  ปหริตมตฺเต  วา  มรตุ   
ปจฺฉา วา เตเนว โรเคน  ปหรณกฺขเณเอว (๑)  กมฺมุนา  พชฺฌติ ฯ  
มรณาธิปฺปาเยเนว  ปหาร  ทตฺวา  เตน อมรนฺตสฺส ปุน  อ ฺเน  
จิตฺเตน  ปหาเร  ทินฺเน  ปจฺฉาป  ยทิ  ปมปฺปหาเรเนว  มรติ  
ตทา  เอว  กมฺมุนา  พนฺโธ  โหติ ฯ อถ ทุติยปฺปหาเรน  นตฺถ ิ 
ปาณาติปาโต ฯ อุภเยหิป  มเต  ปมปฺปหาเรเนว  กมฺมุนา  พนโฺธ   
อุภเยหิป อมเต เนวตฺถิ ปาณาติปาโต ฯ  เอส  นโย  พหุเกหิป   
# ๑. ม. ปหรติกฺขเณ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 31 

                *เลมที่  ๑๖  สกิฺขาปทวณฺณนา  หนา  ๓๑ 
 
เอกสฺส  ปหาเร  ทินฺเน ฯ  ตตฺราป  หิ  ยสฺส ปหาเรน มรติ   
ตสฺเสว กมฺมุนา พนฺโธ โหติ ฯ   
        อธิฏหิตฺวา ปน อาณาปน อาณตฺติโก ปโยโค ฯ ตตฺถป  
สาหตฺถิเก  ปโยเค  วุตฺตนเยเนว  กมฺมพนฺโธ  อนุสฺสริตพฺโพ ฯ   
ฉพฺพิโธ  เจตฺถ  นิยโม  เวทิตพฺโพ   
        วตฺถ ุกาโล จ โอกาโส อาวุธ อิริยาปโถ   
        กริิยาวิเสโสติ อิเม  ฉ อาณตฺตี นิยามตาติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ วตฺถูติ มาเรตพฺโพ ปาโณ ฯ กาโลติ ปพฺุพณฺห- 
สายณฺหาทิกาโล  โยพฺพนถามวิริยาทิกาโล  จ ฯ  โอกาโสติ  
คาโม  วา  นคิโม  วา  วน  วา  รจฺฉา  วา  สิงฺฆาฏก   
วาติ  เอวมาทิ ฯ  อาวุธนฺติ  อสิ  วา  อุสุ  วา  สตฺติ  วาติ 
เอวมาทิ ฯ  อิริยาปโถติ  มาเรตพฺพสฺส  มารกสฺส  จ  าน วา  
นิสฺสชฺชา  วาติ  เอวมาทิ ฯ   
        กริิยาวิเสโสติ วิชฺฌน วา เฉทน วา เภทน วา  
สงฺขมุณฺฑิก วาติ  เอวมาทิ ฯ  ยทิ  หิ  วตฺถุ  วิสวาเทตฺวา  
ย  มาเรหีติ  อาณตฺโต  ตโต  อ ฺ มาเรติ  อาณาปกสฺส  
นตฺถิ  กมฺมพนฺโธ ฯ  อถ  วตฺถุ  อวิสวาเทตฺวา  มาเรติ   
อาณาปกสฺส  อาณตฺติกฺขเณ  อาณตฺตสฺส  มรณกฺขเณติ   
อุภเยสมฺป  กมฺมพนฺโธ ฯ  เอส  นโย กาลาทีสุป ฯ   
# ๑. สมนฺต. ๑/๖๕๕ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 32 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๓๒ 
 
        มารณตฺถนฺตุ กาเยน วา กายปฏิพทฺเธน วา  
ปหรณนิสฺสชฺชน  นิสฺสคฺคิโก  ปโยโค  โสป  อุทฺทสิฺสานุทฺทิสฺส- 
เภทโต  ทุพฺพิโธ  เอว  กมฺมพนฺโธ เจตฺถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        มารณตฺถเมว โอปาตขณน อปสฺเสนอุปนิกฺขิปน เภสชฺช- 
วิสยนฺตาทิปฺปโยชน  วา  ถาวโร  ปโยโค ฯ  โสป  อุทฺทิสฺสา- 
นุทฺทิสฺสเภทโต  ทุพฺพิโธ  ยโต  ตตฺถาป  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว 
กมฺมพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  อยนฺตุ วิเสโส มูลฏเน โอปาตาทีสุ   
ปเรส  มูเลน  วา  มุธา  วา  ทินฺเนสุป  ยทิ  ตปฺปจฺจยา  
โกจิ มรติ  มลูฏสฺเสว  กมฺมพนฺโธ ฯ  ยทิป  จ  เตน  อ ฺเน  
วา  ตตฺถ  โอปาเต วินาเสตฺวา  ภูมิสเม  กเตป  ปสุโธวกา  
วา  ปสุคณฺหนฺตา  มูลขณนกา  วา  มลูานิ  ขณนฺตา  อาวาฏ  
กโรนฺติ  เทเว  วสฺสนฺเต  กทฺทโม  ชายติ  ตตฺถ  จ โกจิ  
โอตริตฺวา วา  ลคฺคิตฺวา  วา  มรติ  มูลฏสฺเสว  กมฺมพนฺโธ ฯ 
ยทิ  ปน  เยน  ลทฺธ  โส อ ฺโ  วา  วิตฺถตตร  คมภีฺรตร   
วา  กโรติ  ตปฺปจฺจยาว โกจิ มรติ  อุภเยสมฺป กมฺมพนฺโธ ฯ  
ยถา  ตุ  มูลานิ  มูเลหิ  สสชฺชนฺติ  ตถา  ตตฺถ  ถเล  กเต  
มุจฺจติ ฯ เอว อปสฺเสนาทีสุป ยาว เตส ปวตฺติ  ตาว ยถา 
สมฺภว กมมพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ   
        มารณตฺถมฺปน วิชชฺาปริชปฺปน วิชฺชามโย นาม ปโยโค ฯ  
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ทาาวุธาทีน  ทาาโกฏนาทิ  วิย  (๑)  มารณตฺถ  กมฺมวิปากชิทฺธิ- 
วิการกรณ  อิทฺธิมโย  ปโยโคติ ฯ อทินนฺาทานสฺส  ตุ  เถยฺย- 
ปสยฺหปฏิจฺฉนฺนปริกปฺปกสุาวหารวสปฺปวตฺตา สาหตฺถิกาณตฺติ- 
กาทโย  ปโยคา  เตสมฺป  วุตฺตานุสาเรเนว  ปเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
อพฺรหฺมจริยาทีนมฺปน  ติณฺณมฺป สาหตฺถิโก เอว ปโยโค ลพฺภตีติ ฯ 
เอวเมตฺถ ปโยคโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        องฺคโตติ เอตฺถ จ ปาณาติปาตสฺส ป ฺจ องฺคานิ ภวนฺติ   
ปาโณ  จ  โหติ ปาณสฺญี จ วธกจิตฺต ฺจ  ปจฺจุปฏ ิต   
โหติ  วายมติ  เตน  จ  มรตีติ ฯ อทินฺนาทานสฺสป  ป ฺเจว  
ปรปริคฺคหิต ฺจ  โหติ  ปรปริคฺคหิตส ฺ ี  จ  เถยฺยจิตฺต ฺจ  ปจฺจุ- 
ปฏ ิต  โหติ  วายมติ  เตน  จ อาทาตพฺพ อาทาน คจฺฉตีติ ฯ  
อพฺรหฺมจริยสฺส  ปน  จตฺตาริ  องฺคานิ  ภวนฺติ  อชฌฺาจารนียวตฺถุ ฺจ 
โหติ  ตตฺถ จ  เสวนาจิตฺต  ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  เสวนาปจฺจยา 
ปโยค ฺจ  สมาปชฺชติ  สาทิยติ จาติ  ตถา  ปเรส  ทฺวินฺนมฺป ฯ  
ตตฺถ  มุสาวาทสฺส  ตาว  มุสา  จ โหติ ต วตฺถุ  วิส- 
วาทนจิตฺต ฺจ  ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  ตชโฺช  จ  วายาโม  ปรวิส- 
วาทน ฺจ วิ ฺาปยมานา  วิ ฺตฺติปฺปวตฺตีติ  จตฺตาริ  องฺคานิ   
เวทิตพฺพานิ ฯ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานสฺส  ปน  สุราทีน ฺจ   
อ ฺตร  โหติ  มทนีย  ปาตุกมฺยตาจิตฺต ฺจ ปจฺจุปฏ ิต  โหติ  
# ๑. ส.ี อาวุธาทีน ธาราโกฏนาทึ อิว ฯ  ม. ทาฐาโกฏนาทิมิว ฯ  
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ตชฺช ฺจ  วายาม  อาปชฺชติ  ปเต จ ปวิสตีติ อิมานิ จตฺตาริ  
องฺคานีติ ฯ เอวเมตฺถ องฺคโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        สมฏุานโตติ ปาณาติปาตอทินฺนาทานมุสาวาทา เจตฺถ  
กายจิตฺตโต  จ  วาจาจิตฺตโต  จ  กายวาจาจิตฺตโต  จาติ  ติสมุฏานา 
โหนฺติ ฯ  อพฺรหฺมจริย กายจิตฺตวเสน  เอกสมุฏานเมว ฯ  สุรา- 
เมรยมชฺชปมาทฏาน  กายโต จ  กายจิตฺตโต  จาติ ทฺวิสมุฏ- 
านนฺติ ฯ เอวเมตฺถ สมุฏานโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        เวทนาโตติ เอตฺถ จ ปาณาติปาโต ทุกฺขเวทนา- 
สมฺปยุตฺโตว ฯ อทินฺนาทาน  ตีสุ  เวทนาสุ  อ ฺตรเวทนา- 
สมฺปยุตฺต  ตถา  มุสาวาโท ฯ  อิตรานิ  เทฺว  สุขาย  วา  
อทุกฺขมสุขาย  วา  เวทนาย  สมฺปยุตฺตานีติ ฯ  เอวเมตฺถ  
เวทนาโตป  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        มลูโตติ ปาณาติปาโต เจตฺถ โทสโมหมูโล ฯ อทินฺนาทาน- 
มุสาวาทา  โลภโมหมูลา  วา  โทสโมหมูลา  วา  อิตรานิ  เทฺว  
โลภโมหมลูานีติ ฯ  เอวเมตฺถ  มลูโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        กมฺมโตติ ปาณาติปาตอทินฺนาทานอพฺรหฺมจริยานิ เจตฺถ  
กายกมฺมเมว  กมฺมปถปฺปตฺตาเนว  มุสาวาโท  วจีกมฺมเมว ฯ  
โย  ปน  อตฺถภ ฺชนโก  โส  กมฺมปถปฺปตฺโต  อิตโร  กมฺมเมว ฯ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏาน  กายกมฺมเมวาติ ฯ  เอวเมตฺถ กมฺมโตป  
วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ    
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        วิรมโตติ เอตฺถ อาห ปาณาติปาตาทีหิ วิรมนฺโต กุโต  
วิรมตีติ  วุจฺจเต  สมาทานวเสน ตาว วิรมนฺโต อตฺตโน วา  
ปเรส วา ปาณาติปาตาทิอกุสลโต  วิรมติ ฯ  กิมารภิตฺวา ฯ 
ยโต  วิรมติ  ตเทว  สมฺปตฺตวเสนาป  วิรมนฺโต  วุตฺตปฺ- 
ปการากุสลโตว ฯ  กิมารภิตฺวา  ปาณาติปาตาทีน  วุตฺตา- 
รมฺมณาเนว ฯ  เกจิ  ปน ภณนฺติ  สุราเมรยมชชฺสงฺขาเต  สงฺขาเร 
อารภิตฺวา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานาวิรมติ  สตฺตสงฺขาเรสุ  
ยมฺปน  หริตพฺพ ฺจ  ภ ฺชิตพฺพ ฺจ  ต  อารภิตฺวา อทินฺนาทานา  
มุสาวาทา  จ  สตฺเต  เอว  อารภิตฺวา  ปาณาติปาตา อพฺรหฺมจริยา 
จาติ ฯ ตท ฺเ  ปน  เอว  สนฺเต  อ ฺ  จินฺเตนฺโต  อ ฺ  กเรยฺย  
ย ฺจ  ปชหติ  ต ฺจ  น  ชาเนยฺยาติ เอวทิฏ ิกา หุตฺวา อนิจฺฉมานา  
ยเทว ปชหติ  ต อตฺตโน ปาณาติปาตาทิอกุสลเมวารภิตฺวา  
วิรมตีติ  วทนฺติ ฯ  ตทยุตฺต ฯ กสฺมา ฯ ตสฺส ปจฺจุปฺปนฺนา-   
ภาวโต พหิทฺธาภาวโต  จ ฯ  สิกฺขาปทาน  หิ  วิภงฺคปาเ   
ป ฺจนฺน  สิกฺขาปทาน  กติ  กุสลา ฯเปฯ  กติ  อารมฺมณาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
กุสลา เอว  สยิา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาติ  (๑)  เอว  ปวตฺตมาเน 
วิสฺสชฺชเน  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติ  จ  พหิทฺธารมฺมณาติ  จ  
เอว ปจฺจุปนฺนพหิทฺธารมฺมณตฺต วุตฺต  ต  อตฺตโน  ปาณาติ- 
ปาตาทิอกุสล  อารภิตฺวา วิรมนฺตสฺส น ยุชชฺติ ฯ ย ปน  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๕/๓๙๖ ฯ  
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วุตฺต  อ ฺ  จินฺเตนฺโต  อ ฺ  กเรยฺย  ย ฺจ  ปชหติ  ต น  
ชาเนยฺยาติ ตตฺถ  วุจฺจเต  น  กิจฺจสาธนวเสน  ปวตฺเตนฺโต  
อ ฺ  จินฺเตนฺโต  อ ฺ กโรตีติ วา ย ฺจ ปชหติ ต น 
ชานาตีติ วา วุจฺจติ ฯ   
        อารภิตฺวาน อมต  ชหนฺโต สพฺพปาปเก   
        นิทสฺสน ฺเจตฺถ ภเว  มคฺคฏโ อริยปุคฺคโลติ ฯ   
เอวเมตฺถ วิรมโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ผลโตติ สพฺเพว เจเต ปาณาติปาตาทโย ทุคฺคติย ผล- 
นิพฺพตฺตกา  โหนฺติ  สุคติย ฺจ  อนิฏากนฺตามนาปวิปาก- 
นิพฺพตฺตกา  สมฺปราเย  ทฏิธมฺเม  เอว จ  อเวสา- 
รชฺชาทิผลนพฺิพตฺตกา ฯ  อปจ  โย  สพฺพลหุโส ปาณาติปาตสฺส  
วิปาโก มนุสฺสภูตสฺส  อปฺปายุกสวตฺตนิโก  โหตีติ  (๑) เอวมาทินา 
นเยเนตฺถ ผลโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        อปเจตฺถ ปาณาติปาตาทิเวรมณีนมฺป สมุฏานเวทนา- 
มูลกมฺมผลโต  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ  ตตฺถาย  วิ ฺาปนา  
สพฺพา  เอว  เจตา  เวรมณิโย  จตูหิ  สมุฏหนฺติ  กายโต   
กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต จาติ ฯ สพฺพาเอว  
จ  สุขเวทนาสมฺปยุตฺตา  วา  อทุกฺขมสุขเวทนาสมฺปยุตฺตา  วา  
อโลภาโทสาโมหมูลา  วา  อโลภาโทสมูลา วา ฯ จตสฺโสป เจตฺถ  
# ๑. องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๓๐/๑๕๒ ฯ  
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กายกมฺม  มสุาวาทา  เวรมณี วจีกมฺม  มคฺคกฺขเณ จ จิตฺตโตว  
สมุฏหนฺติ  สพฺพาป มโนกมฺม ฯ   
        ปาณาติปาตา เวรมณิยา เจตฺถ องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺนตา   
อาโรหปริณาหสมฺปตฺติชวสมฺปตฺติตา  สุปฺปติฏ ิตปาทตา   
จารุตา มุทุตา สุจิตา สูรตา มหพฺพลตา  วิสฺสตฺถวจนตา   
โลกปยตา  เนลตา  อเภชฺชปริสตา  อจฺฉมฺภิตา  ทุปฺปธสิตา  (๑)   
ปรูปกฺกเมนามรณตา  อนนฺตปริวารตา  สุรูปตา  สสุณฺานตา   
อปฺปาพาธตา  อโสกิตา  ปเยหิ  มนาเปหิ  สทฺธึ  อวิปฺปโยคตา 
ทีฆายุกตาติ  เอวมาทีนิ ผลานิ ฯ   
        อทินฺนาทานา เวรมณิยา มหทฺธนตา ปหูตธนธ ฺตา  
อนนฺตโภคตา  อนุปฺปนฺนโภคุปฺปตฺติตา  อุปฺปนฺนโภคถาวรตา 
อิจฺฉิตาน  โภคาน  ขิปฺปปฏิลาภิตา ราชโจรุทกคฺคิอปฺปย- 
ทายาทาทีหิ  อสาธารณโภคตา  อสาธารณธนปฏิลาภิตา   
โลกุตฺตรธนปฏิลาภตา (๒) นตฺถิภาวสฺส อชานนตา อสวนตา สุข- 
วิหาริตาติ เอวมาทีนิ ฯ   
        อพฺรหฺมจริยา เวรมณิยา วิคตปจฺจตฺถิกตา สพฺพชน- 
 ปยตา  อนฺนปานวตฺถสยนาทีน  ปฏลิาภิตา  สุขสยนตา  สุขปฺปฏ-ิ 
 พุชฺฌนตา  อปายภยวินิมุตฺตตา อิตฺถิภาวปฺปฏิลาภสฺส  วา  นปุสก- 
 ภาวปฺปฏิลาภสฺส  วา  อภพฺพตา  อกฺโกธนตา  สกกฺจฺจการิตา  
 # ๑. สี. อปฺปธสิตา ฯ  ๒. ม. โลกุตฺตมตา ฯ  
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 ปจฺจกฺขการิตา  อปติตกฺขนฺธตา  อนโธมุขตา  อิตฺถิปุริสาน  
อ ฺม ฺปยตา  ปริปุณฺณินฺทฺริยตา  ปริปุณฺณลกขฺณตา  
นิราสงฺกตา  อปฺโปสฺสุกฺกตา สุขวิหาริตา อกุโตภยตา ปย- 
วิปฺปโยคาภาวตาติ เอวมาทีนิ ฯ   
        มุสาวาทา เวรมณิยา วิปฺปสนฺนินฺทฺริยตา วิสฺสฏมธุร- 
ภาณิตา  สมสิตสุทฺธทนฺตตา  นาติถูลตา  นาติกีสตา  นาติรสฺสตา  
นาติทีฆตา  สุขสมฺผสฺสตา อุปฺปลคนฺธมุขตา  สุสฺสูสกปริชนตา  
อาเทยฺยวจนตา  กมลุปฺปลทลสทิสมทุุโลหิตตนุ ชิวฺหตา อนุทฺธตตา 
อปคตมมฺมนตาติ (๑)  เอวมาทีนิ ฯ   
        สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณิยา อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  กิจฺจกรณีเยสุ  (๒)  ขิปฺป  ปฏิวิชานนตา  สทา  
อุปฏ ิตสติตา  อนุมฺมตฺตกตา าณวนฺตตา  อเนฬตา  อชฬตา  
อมูคตา  อมทตา  อปฺปมตฺตตา อสมฺโมหตา  อจฺฉมฺภิตา  
อสารมฺภิตา  อนิสฺสงฺกิตา  อนิสฺสุกิตา (๓) สจฺจวาทิตา  อปสุณา- 
ผรุสตาสมฺผปฺปลาปวาทิตา  รตฺติทิวมตนฺทิตตา  กต ฺ ุตา  
กตเวทิตา  อมจฺฉริยตา  จาควนฺตตา  สีลวนฺตตา  อุชุตา  
อกฺโกธนตา  หิริมนตา  โอตฺตปฺปตา  อุชุทิฏ ิตา  มหา- 
ป ฺตา  เมธาวิตา  ปณฺฑิตตา  อตฺถานตฺถกุสลตาติ เอวมาทีนิ   
ผลานิ ฯ  เอวเมตฺถ  ปาณาติปาตาทิเวรมณีน  สมุฏานเวทนา- 
มูลกมฺมผลโตป  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
# ๑. ม. อจปลตาติ ฯ  ๒. ม. สพฺพกิจฺจกรณีเยสุ ฯ  ๓. ม. อนุสฺสกุิตา ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๓๙ 
 
                        ปจฺฉิมป ฺจสิกฺขาปทวณฺณนา   
        อิทานิ ย วุตฺต   
                โยเชตพฺพ ตโต ยุตฺต  ปจฺฉิเมสฺวป ป ฺจสุ   
                อาเวณิก ฺจ วตฺตพฺพ  เยฺยา ทีนาทิตาป จาติ ฯ   
        ตสฺสา ย อตฺถวณฺณา เอติสฺสา ปุริมป ฺจสิกฺขาปท- 
วณฺณนาย ย  ยุชฺชติ  ต  ตโต  คเหตฺวา  ปจฺฉิเมสฺวป ป ฺจสุ  
สิกฺขาปเทสุ โยเชตพฺพ ฯ ตตฺถาย โยชนา  ยเถว  หิ  ปุริม- 
สิกฺขาปเทสุ  อารมฺมณโต  จ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน  รูปาย- 
ตนาทิอ ฺตรสงฺขารารมฺมณ  ตถา  อิธ  วิกาลโภชนมฺปติ ฯ  เอเตน 
นเยน  สพฺเพส  อารมฺมณเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อาทานโต  จ   
ยถา  ปรุิมานิ  สามเณเรน  วา  อุปาสเกน  วา  สมาทิยนฺเตน  
สมาทินฺนานิ  โหนฺติ  ตถา  เอตานิป  องฺคโตป  ยถา  ตตฺถ   
ปาณาติปาตาทีน  องฺคเภโท  วุตฺโต  เอวมิธาป  วิกาลโภชนสฺส   
จตฺตาริ  องฺคานิ  วิกาโล  ยาวกาลิก  อชฺโฌหรณ  อนุมฺมตฺต- 
กตาติ ฯ เอเตนานุสาเรน เสสานมฺป  องฺควิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ 
ยถา  จ  ตตฺถ  สมุฏานโต  สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน  กายโต   
จ  กายจิตฺตโต  จาติ  ทฺวิสมุฏาน  เอวมิธาป  วิกาลโภชน ฯ  
เอเตเนว  นเยน  สพฺเพส  สมุฏาน  เวทิตพฺพ ฯ  ยถา  จ  ตตฺถ  
เวทนาโต  อทินฺนาทาน  ตีสุ  เวทนาสุ  อ ฺตรเวทนาสมฺปยุตฺต   
ตถา  อิธ วิกาลโภชน ฯ เอเตน  นเยน  สพฺเพส  เวทนาสมฺปโยโค   
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๔๐ 
 
เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ  ตตฺถ  อพฺรหฺมจรยิ  โลภโมหมูล  เอวมิธ 
วิกาลโภชน ฯ อปรานิ จ เทฺว  เอเตน นเยน สพฺเพส  มูลเภโท 
เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ  ตตฺถ  ปาณาติปาตาทโย  กายกมฺม   
เอวมิธาป  วิกาลโภชนาทีนิ ฯ  ชาตรปูรชตปฏิคฺคหณ ปน  
กายกมฺม  วา  สิยา  วจีกมมฺ  วา  มโนกมฺม  วา  กายทฺวาราทีหิ  ปวตฺติ- 
ตสภาวปริยาเยน  น  กมฺมปถวเสน ฯ  วิรมโตติ  ยถา  จ 
ตตฺถ  วิรมนโฺต  อตฺตโน  วา  ปเรส  วา  ปาณาติปาตาทิ- 
อกุสลโต  วิรมติ  เอวมิธาป  วิกาลโภชนาทิอกุสลโต  กุสลโตป   
วา  เอกโต  ยถา  จ  ปุริมา  ป ฺจ เวรมณิโย จตุสมุฏานา 
กายโต  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จาติ   
สพฺพาป  สุขเวทนาสมฺปยุตฺตา  วา อทุกฺขมสุขเวทนาสมฺปยุตฺตา  
วา  อโลภาโมหมูลา วา  อโลภาโทสาโมหมูลา  วา  สพฺพา 
จ นานปฺปการอิฏผลนิพฺพตฺตกา  ตถา จ อิมานิปติ  ฯ  
        โยเชตพฺพ ตโต ยุตฺต  ปจฺฉิเมสฺวป ป ฺจสุ   
        อาเวณิก ฺจ วตฺตพฺพ  เยฺยา หีนาทิตาป จาติ ฯ   
        เอตฺถ ปน วิกาลโภชนนฺติ มชฺฌนติฺกวีติกฺกเม  โภชน ฯ  
เอตฺหิ  อนุ ฺาตกาเล วีติกฺกนฺเต โภชน  ตสฺมา วิกาล- 
โภชนนฺติ วุจฺจติ  ตโต วิกาลโภชนา ฯ นจฺจคีตวาทิตวิสูก- 
ทสฺสนาติ  เอตฺถ  นจฺจ  นาม  ยกิ ฺจิ นจฺจ  คีตนฺติ ยงฺกิ ฺจิ  
คีต  วาทิตนฺติ  ยกิ ฺจิ  วาทิต ฯ  วิสูกทสฺสนนฺติ  กิเลสุปฺปตฺติ-  
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                *เลมที่  ๑๖  สกิฺขาปทวณฺณนา  หนา  ๔๑ 
 
ปจฺจยโต กุสลปกฺขภินฺทเนน  วิสูกาน ทสฺสน  วิสูกภูต วา  
ทสฺสน วิสูกทสฺสน ฯ  นจฺจา  ฺจ คีตา จ วาทิตา จ วิสูก- 
ทสฺสนา จ  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ฯ  วิสูกทสฺสนญเจตฺถ   
พฺรหฺมชาเล วุตฺตนเยเนว คเหตพฺพ ฯ วุตฺต ฺหิ ตตฺถ  ยถา 
วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ   
ภุ ฺชิตฺวา เต เอวรูป วิสูกทสฺสน อนุยุตฺตา วิหรนฺติ  เสยฺยถีท  
นจฺจ  คีต วาทิต เปกฺข อกฺขาน ปาณิสฺสร เวตาฬ กมฺุภถูน  
โสภณการก (๑) จณฺฑาล วส โธวน หตฺถิยุทฺธ อสฺสยุทฺธ  
มหิสยุทธ อุสภยุทฺธ นิพฺพุทฺธ  เมณฺฑยุทฺธ กุกฺกฏุยทฺุธ  
ทณฺฑยุทฺธ กุกฺกุรยุทฺธ (๒) มุฏฐิยุทฺธ  นิพฺพุทฺธ อุยฺโยธิก พลคฺค  
เสนาพฺยูห อนีกทสฺสน อิติ วา  อิติ เอวรูปา วิสูกทสฺสนา  
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ  ฯ (๓) 
        อถวา ยถาวุตฺเตนตฺเถน นจฺจคีตวาทิตานิ เอว วิสูกานิ  
นจฺจคีตวาทิตวิสูกานิ  เตส  ทสฺสน  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสน   
ตสฺมา  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ฯ ทสฺสนสวนาติ  จ  วตฺตพฺเพ 
ยถา  โส  จ  โหติ  มิจฺฉาทิฏ ิโก  วิปรีตทสฺสโนติ เอวมาทีสุ  (๔) 
อจกฺขุทฺวารปฺปวตฺตมฺป  วิสยคหณ  ทสฺสนนฺติ  วุจฺจติ  เอว  
สวนมฺป  ทสสฺนนฺ  เตฺวว  วุตฺต ฯ ทสฺสนกมฺยตาย อุปสงฺกมิตฺวา  
# ๑. ส.ี โสภณกรก ฯ  ม. โสภณก ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ท.ี สี. ๙/๑๑/๘ ฯ  ๔. องฺ. เอก. ๒๐/๑๙๑/๔๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๔๒ 
 
ปสฺสโต เอว เจตฺถ วีติกฺกโม  โหติ ฯ   ิตนิสินฺนสยโนกาเส  ปน  
อาคต  คจฺฉนฺตสฺส  วา  อาปาถมาคต  ปสฺสโต  สยิา  สงฺกิเลโส  
น วีติกฺกโม.  ธมฺมูปส ฺหิต วาป เจตฺถ คีต น วฏฏติ  คีตูปส ฺหิโต  
ปน ธมฺโม วฏฏตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        มาลาทีนิ ธรณาทีหิ  ยถาสงฺขย โยเชตพฺพานิ ฯ ตตฺถ 
มาลาติ ยกิ ฺจิ  ปุปฺผชาต ฯ  วิเลปนนติฺ  ยกิ ฺจิ วิเลปนตฺถ  
ปสิตฺวา ปฏิยตฺต ฯ อวเสส สพฺพมฺป วาสจุณฺณธูปาทิก  
คนฺธชาต  คนฺโธ ฯ  ต  สพฺพมฺป มณฺฑนวิภูสนตฺถ น วฏฏติ   
เภสชฺชตฺถมปฺน  วฏฏติ  ปูชนตฺถ ฺจ  อภิหฏ  สาทยิโต น  เกนจิ   
ปริยาเยน  วฏฏติ ฯ  อุจฺจาสยนนฺติ  ปมาณาติกฺกนฺต  วุจฺจติ ฯ   
มหาสยนนฺติ  อกปฺปยสยน อกปฺปยตฺถรณ ฺจ ฯ  ตทุภยมฺป   
สาทิยโต  น  เกนจิ  ปริยาเยน  วฏฏติ ฯ  ชาตรูปนฺติ สุวณฺณ ฯ   
รชตนฺติ  กหาปณโลหมาสกทารุมาสกชตุมาสกาทิ  ย  ย ตตฺถ 
ตตฺถโวหาร  คจฺฉติ  ตทุภยมฺป ชาตรูปรชต ฯ  ตสฺส เยน 
เกนจิ  ปกาเรน  สาทิยนา  ปฏิคฺคโห  นาม  โส น เยน 
เกนจิ ปริยาเยน น วฏฏตีติ เอว อาเวณิก วตฺตพฺพ ฯ   
        ทสป เจตานิ สิกฺขาปทานิ หีเนน ฉนเฺทน จิตฺต- 
วิริยวิมสาหิ วา  สมาทินฺนานิ  หีนานิ  มชฺฌิเมหิ  มชฺฌิมานิ  
ปณีเตหิ ปณีตานิ ฯ ตณฺหาทิฏ ิมาเนหิ วา  อุปกฺกลิฏิานิ   
หีนานิ  อนุปกฺกิลิฏานิ  มชฺฌิมานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  ป ฺาย   
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                *เลมที่  ๑๖  สกิฺขาปทวณฺณนา  หนา  ๔๓ 
 
อนุคฺคหิตานิ  ปณีตานิ ฯ  าณวิปฺปยุตฺเตน  วา  กุสลจิตฺเตน   
สมาทินฺนานิ  หีนานิ  สสงฺขาริเกน  าณสมฺปยุตฺเตน  มชฺฌิมานิ  
อสงฺขาริเกน  ปณีตานีติ  เอว  เยฺยา หีนาทิตาป จาติ ฯ   
        เอตฺตาวตา จ ยา ปุพฺเพ เยน ยตฺถ ยทา ยสฺมาติ- 
อาทีหิ ฉหิ  คาถาหิ  สิกฺขาปทปาสฺส  อตฺถวณฺณนตฺถ  มาติกา   
นิกฺขิตฺตา  สา  อตฺถโต ปกาสิตา โหตีติ ฯ   
        สิกฺขาปทวณฺณนา  นิฏฐิตา ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๔๔ 
                                 
                          ทฺวตฺตึสาการวณฺณนา   
                                ปทสมฺพนฺธวณฺณนา   
        อิทานิ ยทิท เอว ทสหิ สิกฺขาปเทหิ ปริสุทฺธปโยคสฺส  
สีเล  ปติฏ ิตสฺส  กลุปุตฺตสฺส อาสยปริสุทฺธตฺถ จิตฺตภาวนตฺถ ฺจ  
อ ฺตฺร พุทฺธุปฺปาทา อปฺปวตฺตปุพฺพ สพฺพติตฺถิยาน อวิสยภูต เตสุ 
เตสุ สุตฺตนฺเตสุ เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต มหโต  
สเวคาย สวตฺตติ ฯ  มหโต  อตฺถาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต  
โยคกฺเขมาย  สวตฺตติ ฯ  สติสมฺปช ฺาย  สวตฺตติ ฯ   
าณทสฺสนปฏิลาภาย  สวตฺตติ ฯ  ทิฏธมฺมสุขวิหาราย   
สวตฺตติ ฯ วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ ฯ  กตโม  เอก- 
ธมฺโม  กายคตาสติ ฯ อมตนฺเต  ภิกฺขเว  น  ปริภุ ฺชนฺติ  เย   
กายคตาสตึ  น  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ อมตนฺเต  ภิกฺขเว  ปรภุิ ฺชนฺติ   
เย  กายคตาสตึ  ปริภุ ฺชนติฺ ฯ  อมตนฺเตส ภิกฺขเว  อปริภุตฺต   
ปริภุตฺต ฯ  ปริหีน  อปริหีน ฯ วิรทฺธ ฯ  วิรทฺธ เยส กายคตาสติ  
อารทฺธาติ ฯ  (๑)   
        เอว ภควตา อเนกากาเรน  ปสสิตฺวา  กถ ภาวิตา 
ภิกฺขเว กายคตาสติ กถ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ   
มหานิสสา  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อร ฺคโต วาติอาทินา (๒) นเยน  
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๒๓๔/-๒๓๘/๕๘ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๙๗/๒๐๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ทวฺตฺตึสาการวณฺณนา  หนา  ๔๕ 
 
อานาปานปพฺพ อิริยาปถปพฺพ จตุสมฺปช ฺปพฺพ  ปฏิกฺกูล- 
มนสิการปพฺพ  ธาตุมนสิการปพฺพ  นว สีวถิกาปพฺพานีติ ฯ อิเมส  
จุทฺทสนฺน ปพฺพาน  วเสน  กายคตาสติกมฺมฏาน  นิฏทฏิ ฯ  
ตสฺส ภาวนานิทฺเทโส อนุปฺปตฺโต ฯ ตตฺถ  ยสฺมา  อิริยาปถ- 
ปพฺพ  จตุสมฺปช ฺปพฺพ  ธาตุมนสิการปพฺพนฺติ  อิมานิ ตีณิ  
วิปสฺสนาวเสน  วุตฺตานิ ฯ  นว  สีวถิกาปพฺพานิ วิปสฺสนา- 
าเณสุเยว อาทีนวานุปสฺสนาวเสน  วุตฺตานิ ฯ  ยาป  เจตฺถ  
อุทฺธุมาตกาทีสุ  สมาธิภาวนา  อิจฺเฉยฺย  สา วิสุทฺธมิคฺเค  
วิตฺถารโต  อสุภภาวนานิทฺเทเส  ปกาสิตา  เอว ฯ  อานาปานปพฺพ 
 ฺปน  ปฏิกูลมนสิการปพฺพ ฺเจติ  อิมาเนตฺถ  เทฺว สมาธิวเสน  
วุตฺตานิ ฯ เตสุ อานาปานปพฺพ อานาปานสฺสติวเสน วิสุ  
กมฺมฏานเยว ฯ ยมปเนต  ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว  
กาย อุทฺธ ปาทตลา อโธ  เกสมตฺถกา ตจปริยนฺต ปูร- 
 ฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ  อตฺถิ  อิมสฺมึ กาเย เกสา  
โลมา ฯเปฯ มุตฺตนฺติ  ฯ (๑)   
        เอว ตตฺถ ตตฺถ มตฺถลุงฺค อฏ ิมิ ฺเชน สงฺคเหตฺวา 
เทสิตกายคตาสติโกฏาสภาวนาปริยาย ทฺวตฺตึสาการ- 
กมฺมฏาน อารทฺธ  ตสฺสาย อตฺถวณฺณนา   
        ตตฺถ อตฺถีติ สวิชฺชนฺติ ฯ อิมสฺมนิฺติ ยฺวาย อุทฺธ  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๙๔/๒๐๔ ฯ  
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ปาทตลา อโธ  เกสมตฺถกา  ตจปริยนฺโต  ปูโร  นานปฺปการสฺส 
อสุจิโนติ  วุจฺจติ  ตสฺมึ ฯ  กาเยติ สรีเร ฯ  สรีร ฺหิ  อสุจิส ฺจยโต 
กุจฺฉิตาน  วา  เกสาทีน ฺเจว  จกฺขุโรคาทีน ฺจ โรคสตาน   
อายภูตโต  กาโยติ  วุจฺจติ ฯ  เกสา ฯเปฯ  มตฺถลุงฺคนฺติ  (๑)  เอเต   
เกสาทโย  ทวฺตฺตึสาการา  ตตฺถ  อตฺถ ิ อิมสฺมึ  กาเย  
เกสา  โลมาติ  เอวมฺป  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  เตน  ก ึ  
กถิต  โหติ  อิมสฺมึ  ปาทตลา  ปฏาย  อุปร ิ เกสมตฺถกา  
ปฏาย  เหฏา  ตจโต  ปฏาย  ปรโิตติ  เอตฺตเก  พฺยามมตฺเต 
กเฬวเร  สพพฺาทเรนป  (๒)  วิจินนฺโต  น  โกจิ  กิ ฺจิ มุตฺต วา 
มณึ วา  เวฬุรยิ  วา  อครุ วา  จนฺทน  วา  กุกุม  วา  
กปฺปูร วา วาสจุณฺณาทึ วา  อณุมตฺตมฺป  สุจิภาว  ปสสฺติ  
อถโข  ปรมทุคฺคนฺธเชคุจฺฉ อสิรีกทสฺสน นานปฺปการ  
เกสโลมาทิเภท อสุจึเยว ปสฺสตีติ ฯ   
        อย ตาเวตฺถ ปทสมพฺนฺธโต วณฺณนา ฯ   
# ๑. ม. มุตฺตนฺติ ฯ  ๒. สี. อาทเรนป ฯ  ม. สพฺพากาเรนาป ฯ  
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                                  อสุภภาวนา   
        ภาวนาวเสน  ปนสฺส เอว วณฺณนา เวทิตพฺพา 
เอวเมตสฺมึ  ปาณาติปาตาเวรมณีสิกฺขาปทาทิเภเท  สีเล  ปติฏ ิเตน 
ปโยคสุทฺเธน  อาทิกมฺมิเกน กุลปุตฺเตน อาสยสุทฺธิยา อธิคมนตฺถ  
ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏานภาวนานุโยคมนุยุ ฺชิตุกาเมน  ปม ตาวสฺส  
อาวาสกุลลาภคณกมฺมอทฺธาน ฺาติคนฺถโรคอิทฺธิปลิโพเธน  กิตฺติ- 
ปลิโพเธน  วา  สห  ทส  ปลิโพธา โหนฺติ  อถาเนน อาวาสกุล- 
ลาภคณ ฺาติกิตฺตีสุ สงฺคปฺปหาเนน  กมฺมอทฺธานคนฺเถสุ  อพฺยา- 
ปาเรน  โรคสฺส  ติกิจฺฉายาติ ฯ  เอวนฺเต  ทส  ปลิโพธา   
อุปจฺฉินฺทิตพฺพา  อถาเนน อุปจฺฉินฺนปลิโพเธน อนุปจฺฉินฺน-  
เนกฺขมฺมาภิลาเสน  โกฏิปปฺตฺตสลฺเลขวุตฺติต  ปริคฺคเหตฺวา  
ขุทฺทานุขุทฺทกมฺป วินยาจาร  อปฺปชหนฺเตน  อาคมาธิคม- 
สมนฺนาคโต  ตโต  อ ฺตรงฺคสมนฺนาคโต  วา  กมฺมฏาน- 
ทายโก  อาจริโย  วินยานุรูเปน  วิธินา  อุปคนฺตพฺโพ  วตฺต- 
สมฺปทาย  จ  อาราธิตจิตฺตสฺส  ตสฺส  อตฺตโน  อธิปปฺาโย  
นิเวเทตพฺโพ ฯ เตน ตสฺส นิมิตฺตชฺฌาสยจริยาธิมุตฺติเภท  ตฺวา 
ยทิ  เอต  กมมฺฏานานุรูป  อถ ยสฺมึ วิหาเร อตฺตนา วสติ   
ยทิ  ตสฺมึเยว  โสป  วสิตุกาโม  โหติ  ตโต สงฺเขปโต กมฺมฏาน  
ทาตพฺพ ฯ อถ  อ ฺตฺถ  วสิตุกาโม  โหติ  ตโต  ปหาตพฺพ- 
ปริคฺคเหตพฺพาทิกถนวเสน  สปุเรกขฺารราคจริตานุกูลาทิกถน-  
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วเสน  สปฺปเภท  วิตฺถาเรน  กเถตพฺพ ฯ  เตน  ต  สปุเรกฺขาร  
สปฺปเภท  กมฺมฏานกถ  อุคฺคเหตฺวา อาจริย อาปุจฺฉิตฺวา ยานิ  
ตานิ   
        มหาวาส นวาวาส                         ชราวาส ฺจ ปนฺถน ึ  
        โสณฺฑึ ปณฺณ ฺจ ปุปฺผ ฺจ                ผล ปตฺถติเมว จ ฯ   
        นคร ทารุนา เขตฺต                          วิสภาเคน ปฏฏน   
        ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย                          ยตฺถ มิตฺโต น ลพฺภติ ฯ   
        อฏารเสตานิ านานิ                 อิติ วิ ฺาย ปณฺฑิโต   
        อารกา ปริวชฺเชยฺย                          มคฺค สปฺปฏิภย (๑) ยถาติ  (๒)   
เอว อฏารส เสนาสนานิ ปริวชฺเชตพฺพานีติ วุจจนฺติ  ตานิ  
ปริวชฺเชตฺวา  ยนฺต  กถ ฺจ ภิกฺขเว เสนาสน ป ฺจงฺค- 
สมนฺนาคต  โหติ  อิธ ภิกขฺเว  เสนาสน  คามโต  นาติทูร  โหติ   
นาจฺจาสนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺน  ทิวา  อปฺปกิณฺณ  รตฺตึ   
อปฺปสทฺท  อปฺปนิคฺโฆส  อปฺปฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺส  ตสฺมึ   
โข  ปน  เสนาสเน  วิหรนฺตสฺส  อปฺปกสิเรเนว  อุปฺปชฺชนฺติ   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารา  ตสฺมึ  โข  
ปน  เสนาสเน  เถรา  ภิกขฺู วิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา  
ธมฺมธรา วินยธรา  มาติกาธรา  เต กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา  
ปริปุจฺฉติ ปริป ฺหติ  อิท  ภนฺเต กถ อิมสฺส โก อตฺโถติ ฯ  
# ๑. ส.ี ปฏิภย ฯ  ๒. วิสุทธฺิมคฺค. ๑/๑๕๔-๕ ฯ  
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ตสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏ ฺเจว วิวรนฺติ  อนุตฺตานีกต ฺจ  
อุตฺตานึ กโรนฺติ  อเนกวิหิเตสุ จ กงฺขฏานิเยสุ  ธมฺเมสุ  
กงฺข ปฏิวิโนเทนฺติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว เสนาสน  ป ฺจงฺค- 
สมนฺนาคต  โหตีติ  ฯ (๑)   
เอว  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  เสนาสน  วุตฺต  ตถารูป เสนาน  
อุปคมฺม กตสพฺพกิจฺเจน กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา พุทฺธสุพุทฺธตาย ธมฺมสุธมฺมตาย สงฺฆสุปฺปฏิป- 
ปนฺนตาย จ อนุสฺสรเณน จิตฺต ปสาเทตฺวา ย  ต   
        วจสา มนสา เจว           วณฺณสณฺานโต ทิสา   
        โอกาสโต ปริจฺเฉทา    สตฺตธุคฺคหณ วิทูติ   
เอว  สตฺตวิธ  อุคฺคหโกสลลฺ  อนุปุพฺพโต  นาติสีฆโต  นาติสณิกโต   
วิกฺเขปปฺปฏิพาหนโต  ป ฺตฺติสมติกฺกมโต  อนุปุพฺพมุ ฺจนโต  
อปฺปนาโต  ตโย  จ  สุตฺตนฺตาติ  เอว  ทสวิธ  มนสกิารโกสลลฺ ฺจ 
วุตฺต  ต  อปรจฺิจชนฺเตน ทฺวตฺตึสาการภาวนา  อารภิตพฺพา ฯ  
เอว ฺหิ อารภโต สพฺพากาเรน ทฺวตฺตึสาการภาวนา  สมฺปชชฺติ   
โน อ ฺถา ฯ   
        ตตฺถ อาทิโตว ตจป ฺจก ตาว คเหตฺวา อป ปฏเกน  
เกสา โลมาติอาทินา  นเยน  อนุโลมโต  ตสฺมึ  ปคุณีภูเต  ตโจ  
ทนฺตาติ  เอวมาทินา  นเยน  ปฏิโลมโต  ตสฺมึป  ปคุณีภูเต   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๑/๑๗ ฯ  
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ตทุภยนเยเนว อนุโลมปฏโิลม โต  พหิ  วิสฏวิตกฺกวิจฺเฉทนตฺถ   
ปาลิปคุณีภูตภาวตฺถ ฺจ วจสา โกฏาสสภาวปริคฺคหตฺถ มนสา   
จ  อฑฺฒมาส  ภาเวตพฺพ ฯ  วจสา  หิสสฺ  ภาวนา  พหิ  วิสฏวิตกกฺ   
วิจฺฉินฺทิตฺวา  มนสา  ภาวนาย  ปาลิปคุณีตาย  จ  ปจฺจโย  โหติ   
มนสา  ภาวนา  อสุภวณฺณลกฺขณาน  อ ฺตรวเสน  ปริคฺคหสสฺ  
อถ เตเนว กเมน วกฺกป ฺจก  อฑฺฒมาส  ตโต  ตทุภยมฑฺฒมาส  
ตโต  ปปฺผาสป ฺจกมฑฺฒมาส  ตโต  ต  ป ฺจกตฺตยมฺป  อฑฺธมาส  
อถ  อนฺเต  วุตฺตมฺป  (๑) มตฺถลุงฺค ปวีธาตุอากาเรหิ สทฺธึ  เอกโต   
ภาวนตฺถ  อิธ  ปกฺขิปตฺวา  มตฺถลุงฺคป ฺจก  อฑฺฒมาส  ตโต  
ป ฺจกจตุกฺกมฺป  อฑฺฒมาส  ตโต  เมทจฺฉกฺก  อฑฺฒมาส  ตโต  
เมทจฺฉกฺเกน สห  ต  ป ฺจกจตุกฺกมฺป  อฑฺฒมาส  อถ  มุตฺต- 
 ฺฉกฺก  อฑฺมาส  ตโต  สพฺพเมว ทฺวตฺตึสาการมทฺธมาสนฺติ  เอว   
ฉ  มาเส  วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทโต ววตฺถเปนฺเตน  
ภาเวตพฺพ ฯ  เอว  มชฺฌิมป ฺปุคฺคล  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
มนฺทป ฺเน ตุ ยาวชีว ภาเวตพฺพ  ติกฺขป ฺสฺส นจิเรเนว  
ภาวนา สมฺปชฺชตีติ ฯ   
        เอตฺถาห กถมฺปนายมิม ทฺวตฺตึสาการ วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปตีติ ฯ  วุจฺจเต  อย ฺหิ  อตฺถิ  อิมสฺมึ กาเย เกสาติ เอวมาทินา 
นเยน ตจป ฺจกาทิวิภาคโต  ทฺวตฺตึสาการ  ภาเวนฺโต  เกสา 
# ๑. ม. อวุตฺตมฺป ฯ  
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ตาว  วณฺณโต  กาฬกาติ  ววตฺถเปติ  ยาทิสกา  วาเนน  ทฏิา  
โหนฺติ ฯ  สณฺานโต  ทีฆวฏฏกา  (๑)  ตุลาทณฺฑมิวาติ  ววตฺถเปติ ฯ  
ทิสโต  ปน  ยสฺมา  อิมสฺมึ  กาเย  นาภิโต  อุทฺธ  อุปริม 
ทิสา  อโธ เหฏ ิมาติ  วุจฺจติ  ตสฺมา  อิมสฺส  กายสฺส  อุปริมาย  
ทิสาย ชาตาติ  ววตฺถเปติ ฯ โอกาสโต  นลาฏนฺตกณฺณจูฬิกคล- 
วาฏกปริจฺฉินฺเน  สีสจมฺเม  ชาตาติ ฯ  ตตฺถ  ยถาฏ  วมฺมิกมตฺถเก   
ชาตานิ  กุณฺติณานิ  (๒)  น ชานนฺติ  มย วมฺมิกมตฺถเก ชาตานีติ   
นป  วมฺมิกมตฺถโก  ชานาติ  มยิ  กุณฺติณานิ  ชาตานีติ   
เอวเมว  น  เกสา  ชานนติฺ  มย  สีสจมฺเม  ชาตาติ  นป  
สีสจมฺม  ชานาติ  มยิ  เกสา  ชาตาติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณ- 
วิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา  อเจตนา  อพฺยากตา  สุ ฺา  ปรม- 
ทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกฺกูลา  น  สตฺโต  น  ปุคฺคโลติ  ววตฺถเปติ ฯ   
ปริจฺเฉทโตติ ทุพฺพิโธ  ปรจฺิเฉโท  สภาควิสภาควเสน ฯ  ตตฺถ  
เกสา  เหฏา  ปติฏ ิตจมฺมตเลน  ตตฺถ  วีหคฺคมตฺต  ปวิสิตฺวา  
ปติฏ ิเตน  อตฺตโน  มูลตเลน  วา  อุปร ิอากาเสน  ติริย  
อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนาติ  เอว  สภาคปริจฺเฉทโต  เกสา  น   
อวเสสเอกตฺตึสาการา  อวเสสเอกตฺตึสาการา  น  เกสาติ  เอว   
วิสภาคปริจฺเฉทโต จ ววตฺถเปติ ฯ เอวนฺตาว เกเส วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
# ๑. ส.ี ทีฆวฏฏลกา ฯ  ม. ทีฆวฏฏลิกา ฯ  ๒. ส.ี กนฺุตติณานิ ฯ  
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        อวเสเสสุป โลมา วณฺณโต เยภุยฺเยน นีลวณฺณาติ  
ววตฺถเปติ  ยาทิสกา  วาเนน  ทฏิา  โหนฺติ ฯ  สณฺานโต 
โอนตจาปสณฺานา  อุปริวงฺกตาลหีรสณฺานา  วา  ทิสโต  
ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาตา  โอกาสโต หตฺถตลปาทตเล  เปตฺวา 
เยภุยฺเยน อวเสสสรีรจมฺเม ชาตาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  ปุราณคามฏาเน  ชาตานิ  ทพฺพติณานิ  น  
ชานนฺติ  มย  ปุราณคามฏาเน  ชาตานีติ  น  จ  ปรุาณ- 
คามฏาน  ชานาติ  มยิ  ทพฺพติณกานิ  ชาตานีติ  เอวเมว  
น  โลมา  ชานนฺติ  มย สรรีจมฺเม ชาตาติ  นป  สรรีจมฺม   
ชานาติ  มยิ  โลมา ชาตาติ ฯ อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา 
หิ  เอเต  ธมมฺา  อเจตนา  อพฺยากตา  สุ ฺา  ปรมทุคฺคนฺธ- 
เชคุจฺฉปฏิกฺกูลา  น  สตฺโต  น  ปุคฺคโลติ  ววตฺถเปติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  
เหฏา  ปติฏ ิตจมฺมตเลน  ตตฺถ ลิกฺขามตฺต  ปวิสิตฺวา  ปติฏ ิเตน  
อตฺตโน  มูลตเลน  จ  อุปริ อากาเสน ติริย  อ ฺม ฺเน  
ปริจฺฉินฺนาติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมเตส  สภาคปริจฺเฉโท วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส เอวาติ เอว โลเม วณฺณาทิโต 
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร นขา ยสฺส ปริปุณฺณา  ตสฺส วีสติว ฯ เต  
สพฺเพป  วณฺณโต  มสวินิมุตฺโตกาเส  เสตา  มสสมฺพนฺเธ   
ตมฺพวณฺณาติ  ววตฺถเปติ ฯ สณฺานโต  ยถาสกปติฏ ิโตกาส-  
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สณฺานา  เยภุยฺเยน  วา  มธุกผลฏ ิกสณฺานา  มจฺฉสกลิกสณฺานา   
วาติ  ววตฺถเปติ ฯ  ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาตา  โอกาสโต   
องฺคุลีน อคฺเคสุ ปติฏ ิตาติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา นาม คามทารเกหิ ทณฺฑกคฺเคสุ มธุก- 
ผลฏ ิกา ปตา  น  ชานนฺติ  มย  ทณฺฑกคฺเคสุ  ปตาติ  นป  
ทณฺฑกา  ชานนฺติ  อมฺเหสุ มธุกผลฏ ิกา  ปตาติ  เอวเมว   
น  นขา  ชานนฺติ  มย  องฺคุลีน  อคฺเคสุ ปติฏ ิตาติ  นป   
องฺคุลิโย  ชานนฺติ  อมฺหาก  อคฺเคสุ  นขา  ปติฏ ิตาติ ฯ  
อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา  อเจตนา ฯเปฯ  
น  ปุคฺคโลติ  ววตฺถเปติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  เหฏา  มูเล จ  
องฺคุลีมเสน  ตตฺถ ปติฏ ิตตเลน วา อุปริ  อคฺเค  จ  
อากาเสน  อุภโตปสฺเสสุ  องฺคุลีน  อุภโตโกฏิจมฺเมน ปริจฺฉินฺนาติ  
ววตฺถเปติ ฯ  อยเมเตส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน   
เกสสทิโส เอวาติ เอว นเข วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร ทนฺตา ยสสฺ ปริปุณฺณา  ตสฺส ทฺวตฺตึส  
เต สพฺเพป  วณฺณโต  เสตวณฺณาติ  ววตฺถเปติ ฯ  ยสฺส   
สมสณฺ ิตา โหนฺติ  ตสฺส ขรปตฺตจฺฉินฺนสขปฏลมิว  สมคนฺถิต- 
เสตกุสุมมกุลมาลา  วิย  จ  ขายนฺติ ฯ  ยสฺส  วิสมสณฺ ิตา  ตสฺส  
ชิณฺณอาสนสาลาปกปฏิปาฏิ  วิย  นานาสณฺานาติ  สณฺานโต 
ววตฺถเปติ ฯ  เตส  หิ  อุภยทนฺตปนฺติปริโยสาเนสุ  เหฏโต  อุปริโต  
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จ  เทฺว  เทฺว  กตฺวา  อฏ ทนฺตา จตุโกฏิกา  จตุมูลิกา   
อาสนฺทิกสณฺานา  เตส  โอรโต  เตเนว  กเมน  สนนฺิวิฏา   
อฏ  ทนฺตา  ติโกฏกิา  ติมูลิกา  สึฆาตกสณฺานา ฯ  เตสมฺป  
โอรโต  เตเนว  กเมน  เหฏโต  จ  อุปริโต  จ  เอกเมก   
กตฺวา  จตฺตาโร  ทนฺตา  ทวิฺโกฏิกา  ทฺวิมูลิกา  ยานกูปตฺถมฺภ- 
สณฺานา ฯ  (๑)  เตสมฺป  โอรโต  เตเนว  กเมน  สนนฺิวิฏา จตฺตาโร 
ทาทนฺตา  เอกโกฏิกา  เอกมูลิกา  มลฺลิกมกลุสณฺานา ฯ  ตโต   
อุภยทนฺตปนฺติเวมชฺเฌ  เหฏา  จตฺตาริ  อุปริ  จตฺตาริ   กตฺวา 
อฏ  ทนฺตา เอกโกฏิกา  เอกมูลิกา  ตุมฺพวีชสณฺานา ฯ  ทิสโต   
อุปริมาย  ทสิาย  ชาตา ฯ  โอกาสโต  อุปริมา  อุปรมิหนุกฏ ิเก   
อโธโกฏกิา  เหฏ ิมา  เหฏ ิมหนุกฏ ิเก อุทฺธโกฏกิา หุตฺวา  
ปติฏ ิตาติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา นวกมฺมิกปุริเสน เหฏา สิลาตเล ปติฏาปตา  
อุปริมตเล  ปเวสิตา  ถมฺภา  น  ชานนติฺ  มย  เหฏาสิลาตเล  
ปติฏาปตา  อุปริมตเล  ปเวสิตาติ  นป  เหฏาสิลาตล  ชานาติ  
มยิ  ถมฺภา  ปติฏ ิตาติ  นป อุปริมตล  ชานาติ  มยิ  ถมฺภา 
ปติฏาติ  เอวเมว  น ทนตฺา ชานนฺติ มย  เหฏาหนุกฏ ิเก  ปติฏ ิตา   
อุปริมหนุกฏ ิเก ปวิฏาติ  นป เหฏาหนุกฏ ิก ปติฏ ิตา 
เอวเมว ทนฺตา น ชานาติ  มย  เหฏฐาหนุกฏฐิเก ปติฏฐิตา  
อุปริมหนุกฏฐิเก ปวิฏฐาติ นาป เหฏฐาหนุกฏฐิก ชานาติ 
# ๑. ม. ยานกูปตฺถมฺภินีสณฺฐานา ฯ  
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มยิ ทนฺตา ปติฏฐิตาติ น อุปริมหนุกฏฐิก ชานาติ มยิ 
ทนฺตา ปวิฏาติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต   
ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ  ปริจฺเฉทโต  เหฏา  หนุกฏ ิกูเปน  
หนุกฏ ิก  ปวิสิตฺวา  ปติฏ ิเตน  อตฺตโน มูลตเลน  จ  อุปร ิ 
อากาเสน  ติริย  อ ฺมเน  ปริจฺฉินฺนาติ  ววตฺถเปติ ฯ  
อยเมเตส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส  
เอวาติ เอว ทนฺเต  วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร อนฺโตสรีเร นานากุณปส ฺจยปฏิจฺฉาทก ตโจ 
วณฺณโต  เสโตติ  ววตฺถเปติ ฯ  โส  ห ิ ยทิป  ฉวิราคส ฺจิตตฺตา   
กาฬโกทาตาทิวณฺณวเสน  นานาวณฺโณ  วิย  ทิสฺสติ  ตถาป 
สภาควณฺเณน  เสโต  เอว ฯ  โส  ปนสสฺ  เสตภาโว  อคฺคิชาลา- 
ภิฆาตปหรณปฺปหาราทีหิ  วิทฺธสิตาย  ฉวิยา  ปากโฏ  โหติ ฯ   
สณฺานโต  สเขเปน  ก ฺจุกสณฺาโน  วิตฺถาเรน  นานา- 
สณฺาโนติ ฯ ตถา หิ ปาทงฺคุลิตฺตโจ  โกสการกกิมโิกสสณฺาโน   
ปฏ ิปาทตฺตโจ ปูฏพนฺธปุาหนสณฺาโน  ชงฺฆตฺตโจ  ภตฺตปุฏก- 
ตาลปณฺณสณฺาโน  อูรตฺุตโจ  ตณฺฑุลภริตทีฆตฺถวิกสณฺาโน  
อานิสทตฺตโจ  อุทกปูริตปฏปริสาวนสณฺาโน  ปฏ ิตฺตโจ   
ผลโกนทฺธจมฺมสณฺาโน  กุจฺฉิตฺตโจ  วิณาโทณิโกนทฺธจมฺม 
สณฺาโน  อูรตฺตโจ เยภุยฺเยน  จตุรสฺสสณฺาโน  เทฺว  พาหุตฺตจา  (๑) 
# ๑. ม. ทฺวิพาหุตฺตโจ ฯ  
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ตูณีโรนทฺธจมฺมสณฺาโน  ปฏ ิหตฺถตฺตโจ  ขุรโกสสณฺาโน  
ผณกตฺถวิกสณฺาโน  วา  หตฺถงฺคุลิตฺตโจ กุ ฺจิกโกสสณฺาโน  
คีวตฺตโจ  เคลก ฺจุกสณฺาโน  มุขตฺตโจ  ฉิทฺทาวฉิทฺทกีฏกุลาวก- 
สณฺาโน  สีสตฺตโจ ปตฺตตฺถวิกสณฺาโนติ ฯ   
        ตจปริคฺคณหเกน จ โยคาวจเรน อุตฺตโรฏโต ปฏาย  
ตจสฺส  มสสฺส  จ  อนฺตเรน  จิตฺต  เปเสนฺเตน  ปม ตาว  
มุขตฺตโจ  ววตฺถเปตฺพฺโพ  ตโต  สีสตฺตโจ  อถ  พหิ  คีวตฺตโจ  ตโต  
อนุโลเมน  ปฏิโลเมน  จ  ทกฺขิณหตฺถตฺตโจ ฯ  อถ  เตเนว  กเมน  
วามหตฺถตฺตโจ  ตโต  ปฏ ิตฺตโจ  อถ  อานิสทตฺตโจ  ตโต 
อนุโลเมน  ปฏิโลเมน  จ  ทกฺขิณปาทตฺตโจ  อถ  วามปาทตฺตโจ  
ตโต  วตฺถิอุทรหทยอพฺภนฺตรคีวตฺตโจ  ตโต  เหฏ ิมหนุกตฺตโจ  อถ   
อธโรฏตฺตโจ ฯ  เอว  ยาว  ปุน  อุปร ิ โอฏตฺตโจติ ฯ  ทิสโต  
ทฺวีสุ  ทิสาสุ ชาโต ฯ โอกาสโต สกลสรีร ปริโยนทธฺิตฺวา  
 ิโตติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา อลฺลจมฺมปริโยนทฺธาย เปฬาย น อลฺลจมฺม  
ชานาติ  มยา  เปฬา  ปริโยนทฺธาติ  นป  เปฬา  ชานาติ   
อห อลฺลจมฺเมน ปริโยนทฺธาติ  เอวเมว  น  ตโจ  ชานาติ  
มยา  อิท  จาตุมฺมหาภูติก  สรีร  โอนทธฺนฺติ  นป อิท  จาตุ- 
 ฺมหาภูติก  สรีร  ชานาติ  อห  ตเจน โอนทฺธนฺติ ฯ อาโภค- 
ปจฺจเวกฺขณวิรหิตา หิ เอเต ธมฺมา ฯเปฯ น ปุคฺคโลติ ฯ   
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เกวล ตุ   
        อลลฺจมฺมปฏิจฺฉนฺโน          นวทฺวาโร มหาวโณ   
        สมนฺตโต ปคฺฆรติ                 อสุจิปูติคนฺธิโยติ ฯ   
        ปริจฺเฉทโต เหฏา มเสน ตตฺถ ปติฏ ิตตเลน วา 
อุปริ ฉวิยา  ปริจฺฉินฺโนติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาค- 
ปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส เอวาติ เอว ตจ  
วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร นวเปสิสตปฺปเภท มส วณฺณโต รตฺต 
ปาลิภทฺทกปุปฺผสนฺนิภนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  นานา- 
สณฺานนฺติ ฯ ตถาหิ ตตฺถ  ชงฺฆมส ตาลปตฺตนฺโตปูฏภตฺต- 
สณฺาน  อวิกสิตเกตกีมกุลสณฺานนฺติป  เกจิ ฯ  อูรุมส สุธา- 
ปสนนิสทโปตกสณฺาน  อานิสทมส  อุทฺธนโกฏสิณฺาน  ปฏ ิมส  
ตาลคุฬปฏลสณฺาน  ผาสุกทฺวยมส วสมยโกฏกจฺุฉิปฺปเทสมฺหิ  
ตนุมตฺติกาเลปสณฺาน  ถนมส วฏเฏตฺวา  อวกฺขิตฺตอลฺลมตฺติกา- 
ปณฺฑกสณฺาน  เทฺว พาหุมส นงฺคุฏสีสปาเท เฉตฺวา  นิจฺจมฺม  
กตฺวา  ทฺวิคุณฏปตมหามูสิกสณฺาน  มสสุนขสณฺานนฺติป เอเก ฯ  
คณฺฑมส  คณฺฑปฺปเทเส  ปตกร ฺชพีชสณฺาน  มณฺฑูก- 
สณฺานนฺติป  เอเก ฯ ชิวฺหามส  นุหีปตฺตสณฺาน  นาสามส   
โอมุขนิกฺขิตฺตปณฺณโกสสณฺาน  อกฺขิกูปมส  อฑฺฒปกฺกอุทุมพร- 
สณฺาน  สีสมส  ปตฺตปจนกฏาหตนุเลปสณฺานนฺติ ฯ มส-  
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ปริคฺคณฺหเกน  จ โยคาวจเรน เอตาเนว โอฬาริกมสานิ  
สณฺานโต ววตฺถเปตพฺพานิ ฯ  เอว ฺหิ  ววตฺถาปยโต  สุขุมานิ  
มสานิ  าณสฺส  อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ ฯ ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ  
ชาต ฯ โอกาสโต สาธิกานิ ตีณิ อฏ ิสตานิ อาลิมฺปตฺวา   
 ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา ถลูมตฺติกานุลิตฺตาย  ภิตฺติยา น ถูลมตฺติกา 
ชานาติ  มยา  ภิตฺติ  อนุลิตฺตาติ  นป  ภิตฺติ  ชานาติ อห  
ถูลมตฺติกาย อนุลิตฺตาติ เอวเมว  น  นวเปสิสตปฺปเภท  มส  
ชานาติ  มยา  อฏ ิสตตฺตย  อนุลิตฺตนฺติ นป อฏ ิสตตฺตย  
ชานาติ อห นวเปสิสตปฺปเภเทน มเสน อนุลิตฺตนฺติ ฯ  
อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา หิ เอเต ธมฺมา ฯเปฯ น ปุคฺคโลติ ฯ 
เกวล ตุ   
        นวเปสิสตา มสา          อนุลิตฺตา กเฬวร   
        นานากิมิกุลากิณฺณ          มฬีฺหฏานว ปูติกนฺติ ฯ   
        ปริจฺเฉทโต เหฏา อฏ ิสงฺฆาเฏน ตตฺถ ปติฏ ิต- 
ตเลน อุปริ  ตเจน  ติริย  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนนฺติ   
ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน 
เกสสทิโส เอวาติ เอว มส วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร นวสตปฺปเภทา นหารู วณฺณโต 
เสตาติ ววตฺถเปติ  มธุกวณฺณาติป  เอเก ฯ  สณฺานโต  นานา-  
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สณฺานาติ ฯ  ตถาหิ  ตตฺถ  มหนฺตา  มหนฺตา  มหารู  
กนฺทลมกุลสณฺานา  ตโต  สุขุมตรา  สูกรวาคุรารขฺชุสณฺานา   
ตโต  อณุกตรา  ปูติลตาสณฺานา  ตโต  อณุกตรา  สีหฬ 
มหาวีณาตนฺติสณฺานา  ตโต  อณุกตรา  ถลูสุตฺตสณฺานา 
หตฺถปฏ ิปาทปฏ ีสุ  นหารู  สกุณปาทสณฺานา ฯ สีเส  นหารู  
คามทารกาน  สีเส  ปตวิรฬตรทุกฺกลุสณฺานา  ปฏ ิย  นหาร ู 
เตเมตฺวา  อาตเป  ปสาริตมจฺฉชาลสณฺานา  อวเสสา  อิมสฺมึ   
สรีเร  ตตองฺคปจฺจงฺคานุคตา  นหารู  สรีเร  ปฏิมุกกฺชาลก ฺจุก- 
สณฺานาติ ฯ  ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ  ชาตา ฯ  เตสุ  จ  ทกฺขิณ- 
กณฺณจูฬิกโต  ปฏาย  ป ฺจ  กณฺฑรนามกา มหานหารู ปุรโต  
จ  ปจฺฉโต  จ  วินทฺธมานา  วามปสฺส  คตา  วามกณฺณ- 
จูฬิกโต ปฏาย  ป ฺจ  ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ  วินทฺธมานา  
ทกฺขิณปสฺส  คตา  ทกฺขิณคลวาฏกโต  ปฏาย  ป ฺจ  ปุรโต  
จ  ปจฺฉโต  จ  วินทฺธมานา ฯ วามปสฺส คตา  วามคลวาฏกโต   
ปฏาย  ป ฺจ  ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ  วินทฺธมานา  ทกฺขิณ- 
ปสฺส  คตา  ทกฺขิณหตฺถ วินทฺธมานา  ปุรโต  จ  ปจฺฉโต   
จ  ป ฺจ  ป ฺจาติ  ทส  กณฺฑรนามกา  เอว  มหานหารู  
อารุฬฺหา ฯ  ตถา  วามหตฺถ  ทกฺขิณปาท  วามปาท ฺจาติ  
เอวเมเต  สฏ ี  มหานหารู  สรีรธารกา  สรีรนิยามกาติป  
ววตฺถเปติ ฯ  โอกาสโต  สกสรีเร  อฏ ิจมฺมาน อฏ ิมสาน ฺจ   
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อนฺตเร อฏ ีนิ อาพนฺธมานา  ิตาติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา วลฺลิสนฺตานุพทฺเธสุ  กุฏทารูสุ  (๑)  น วลลฺ-ิ 
สนฺตานา ชานนฺติ  อเมฺหหิ  กฏุทารูนิ อาพทฺธานีติ  นป  
กุฏทารูนิ ชานนฺติ มย วลลฺิสนฺตาเนหิ อาพทฺธานีติ  เอวเมว 
นหารู  ชานนฺติ  อเมฺหหิ  ตีณิ  อฏ ิสตานิ  อาพทฺธานีติ   
นป  ตีณิ  อฏ ิสตานิ  ชานนฺติ  มย  นหารูหิ  อาพทฺธานีติ ฯ  
อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา หิ เอเต ธมฺมา ฯเปฯ น ปุคฺคโลติ ฯ 
เกวล  ตุ   
        นว นหารุสตา โหนฺติ          พฺยามมตฺเต กเฬวเร   
        พนฺธนติฺ อฏ ิสงฺฆาฏ         อคารมิว วลฺลโิยติ ฯ   
        ปริจฺเฉทโต เหฏา ตีหิ อฏ ิสเตหิ ตตฺถ ปติฏ ิต- 
ตเลหิ วา อุปริ  ตจมเสหิ  ติริย  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนาติ  
ววตฺถเปติ ฯ อยเมเตส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน  
เกสสทิโส เอวาติ เอว นหารู วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร ทฺวตฺตึสทนฺตฏ ิกาน วิสุ คหิตตฺตา  
เสสานิ จตุสฏ ี  หตฺถฏ ิกานิ  จตุสฏ ี  ปาทฏ ิกานิ  จตุสฏ ิ 
มุทุกฏ ิกานิ มสนิสฺสิตานิ เทฺว ปณฺหิกฏ ิกานิ   เอเกกสฺมึ ปาเท  
เทฺว เทฺว โคปฺผกฏ ิกานิ เทฺว ชงฺฆฏ ิกานิ เอก  ชณฺณุกฏ ิ  
เอก  อูรุฏ ิ  เทฺว  กฏิฏ ีนิ  อฏารส  ปฏ ิกณฺฏกฏ ีนิ จตุวีสติ  
# ๑. ม. ย.ุ กฏุฏทารูสุ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ส.ี กุฑฺฑทารูนิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 61 
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ผาสุกฏ ีนิ  จุทฺทส  อุรฏ ีนิ  เอก  หทยฏ ิ  เทฺว อกขฺกฏ ีนิ  
เทฺว ปฏ ิพาหกฏ ีนิ  เทวฺ  พาหฏ ีนิ  เทฺว เทฺว อคฺค- 
พาหฏ ีนิ สตฺต คีวฏ ีนิ เทฺว หนุกฏ ีนิ  เอก นาสิกฏ ิ  
เทฺว อกฺขิฏ ีนิ เทฺว กณฺณฏ ีนิ เอก นลาตฏ ิ เอก  
มุฏฏ ิ  นว  สีสกปาลฏ ีนีติ  เอวมาทินา นเยน วุตฺตปฺปเภทานิ  
อฏ ีนิ สพฺพาเนว วณฺณโต เสตานีติ ววตฺถเปติ ฯ   
        สณฺานโต นานาสณฺานานีติ ฯ ตถาหิ ตตฺถ อคฺค- 
ปาทงฺคุลิยฏ ีนิ กตกพีชสณฺานานิ  ตทนนฺตรานิ  องฺคุลีน  
มชฺฌปพฺพฏ ีนิ  อปริปุณฺณปนสฏ ิสณฺานานิ  มูลปพฺพฏ ีนิ  
ปณวสณฺานานิ  โมรสกลิกสณฺานานีติป  เอเก ฯ  ปฏ ิปาทฏ ีนิ  
โกฏฏิตกนฺทลป ฺชราสิสณฺานานิ  (๑)  ปณฺหิกฏ ีนิ  เอกฏ ิผล- 
ตาลพีชสณฺานานิ  โคปฺผกฏ ีนิ  เอกโต  พนฺธกีฬาคุฬกสณฺานานิ  
ชงฺฆฏ ิเกสุ  ขุทฺทกฏ ิ  ธนุทณฺฑสณฺาน  มหนฺต ขุปฺปปาสา- 
มิลาตธมฺมนิสปฺปปฏ ิสณฺาน  ชงฺฆฏ ิกสฺส โคปฺผกฏ ิเกสุ  ปติฏ ิตฏ- 
 ฺาน  อจฺฉาทิตตจขชฺชูรีกฬีรสณฺาน  (๒)  ชงฺฆฏ ิกสฺส ชณฺณุกฏ ิเก   
ปติฏ ิตฏาน  มฏุ ิกมตฺถกสณฺาน  ชาณุกฏ ิ  เอกปสฺสโต  
ฆฏฏิตเผณุสณฺาน  อูรุฏ ีนิ  ทุตฺตจฺฉิตวาสิทณฺฑผรสุทณฺฑสณฺานานิ  
อูรุฏ ิกสฺส  กฏฏ ิเก  ปติฏ ิตฏาน  สุวณฺณการาน  อคฺคิชาล- 
นกสลากาพุทฺธิสณฺาน  ตปฺปติฏ ิโตกาโส  อคฺคจฺฉินฺนปุนฺนาค- 
# ๑. ส.ี โกฏฏิตกนฺทาลมิฺชราสิสณฺฐานานิ ฯ   
# ๒. ม. อปนีตตจขชฺชูรีกฬีสณฺฐาน ฯ  
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ผลสณฺาโน  กฏฏิ ีนิ  เทวฺป  เอกาพทฺธานิ หุตฺวา กุมฺภกาเรหิ  
กตจูฬิสณฺานานิ  ตาปสภิสิสณฺานานีติ  เอเก ฯ อานิส- 
ทฏ ีนิ เหฏามุขปตสปฺปผณสณฺานานิ  สตฺตฏฏาเนสุ   
ฉิทฺทาวจฺฉิทฺทานิ  อฏารส ปฏ ิกณฺฏกฏ ีนิ  อพฺภนฺตรโต 
อุปรูปริ  ปตสีสกปฏเวกสณฺานานิ (๑) พาหิรโต วฏฏนาวล-ิ 
สณฺานานิ  เตส  อนฺตรนตฺรา  กกจทนฺตสทิสานิ  เทฺว  ตีณิ   
กณฺฏกานิ โหนฺติ  จตุวีสติยา  ผาสุกฏ ีสุ  ปริปุณฺณานิ   
ปริปุณฺณสีหฬทาตฺตสณฺานานิ  อปริปุณฺณานิ  อปริปุณฺณ- 
สีหฬทาตฺตสณฺานานิ  สพฺพาเนว  โอทาตกุกฺกุฏสฺส ปสาริต- 
ปกฺขทฺวยสณฺานานีติป  เอเก ฯ  จุทฺทส  อุรฏ ีนิ ชณฺิณ- 
สนฺทมานิกาผลกปนฺติสณฺานานิ  หทยฏ ิ  ทพฺพิผณสณฺาน   
อกฺขกฏ ีนิ  ขุทฺทกโลหวาสิทณฺฑสณฺานานิ  เตส  เหฏา 
อฏ ิ  อฑฺฒจนฺทสณฺาน  ปฏ ิพาหฏ ีนิ  ผรสุผณสณฺานานิ   
อุปจฺฉินฺนสีหฬกุทฺทาลสณฺานานีติป  เอเก ฯ  พาหฏ ีนิ  
อาทาสทณฺฑสณฺานานิ  มหาวาสิทณฺฑสณฺานานีติป  เอเก ฯ  
อคฺคพาหฏ ีนิ  ยมกตาลกนฺทสณฺานานิ  มณิพนฺธฏ ีนิ  เอกโต  
อลฺลิยาเปตฺวา  ปตสีสกปฏเวกสณฺานานิ  ปฏ ิหตฺถฏ ีนิ  
โกฏฏิตกนฺทฬราสิสณฺานานิ  หตฺถงฺคุลิมูลปพฺพฏ ีนิ  ปณว- 
สณฺานานิ  มชฺฌปพฺพฏ ีนิ อปริปุณฺณปนสฏ ิสณฺานานิ  
# ๑. ม. ...เวฐก... ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ทวฺตฺตึสาการวณฺณนา  หนา  ๖๓ 
 
อคฺคปพฺพฏ ีนิ กตกพีชสณฺานานิ  สตฺต คีวฏ ีนิ ทณฺเฑ 
วิชฺฌิตฺวา ปฏปิาฏิยา ปตวสกฬีรขณฺฑสณฺานานิ  เหฏ ิมหนุกฏ ิ  
กมฺมาราน  อโยกูฏโยตฺตกสณฺาน  อุปริมหนุกฏ ิ  อวเลขนสตฺตก- 
สณฺาน  อกฺขิกูปนาสกูปฏ ีนิ  อปนีตมิ ฺชตรุณตาลฏ ิสณฺานานิ  
นลาตฏ ิ อโธมุขปตภินฺนสงฺขกปาลสณฺาน  กณฺณจูฬิกฏ ีนิ  
นฺหาปตขุรโกสสณฺานานิ  นลาฏกณฺณจูฬิกาน  อุปริปฏฏ- 
พนฺธโนกาเส  อฏ ิ  พหลฆฏปุณฺณปฏปโลติกขณฺฑสณฺาน   
มุทฺธนฏ ิ  มขุจฺฉินฺนวงฺกนาฬิเกรสณฺาน  สีสฏ ีนิ  สิพฺเพตฺวา  
ปตชชฺชราลาพุกฏาหสณฺานานีติ ฯ ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ  
ชาตานีติ ฯ   
        โอกาสโต อวิเสเสน สกลสรีเร  ิตานิ  วิเสเสน ตุ  
สีสฏ ีนิ  คีวฏ ีสุ  ปติฏ ิตานิ  คีวฏ ีนิ  ปฏ ิกณฺฏกฏ ีสุ   
ปติฏ ิตานิ  ปฏ ิกณฺฏกฏ ีนิ  กฏิฏ ีสุ  ปติฏ ิตานิ  กฏิฏ ีน 
อูรุฏ ิเกสุ ปติฏ ิตานิ  อูรุฏ ีนิ  ชณฺณุกฏ ิเกสุ  ชณฺณุกฏ ีนิ   
ชงฺฆฏ ิเกสุ  ชงฺฆฏ ิกานิ โคปฺผกฏ ิเกสุ  โคปฺผกฏ ีนิ ปฏ ิ- 
ปาทฏ ิเกสุ ปติฏ ิตานิ  ปฏ ิปาทฏ ิกานิ จ  โคปผฺกฏ ีนิ  
อุกฺขิปตฺวา   ิตานิ  โคปฺผกฏ ิกานิ  ชงฆฏ ิกานิ ฯเปฯ คีวฏ ีนิ  
สีสฏ ิกานิ  อุกฺขิปตฺวา   ิตานีติ  เอเตนานุสาเรน  อวเสสานิป  
อฏ ีนิ เวทิตพฺพานิ ฯ 
        ตตฺถ ยถา อิฏกทารุโคปานสิจยาทีสุ น อุปริมา อิฏกาทโย   
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ชานนฺติ  มย  เหฏ ิเมสุ ปติฏ ิตาติ  นป เหฏ ิมา ชานนฺติ  
มย  อุปริมานิ  อุกฺขิปตฺวา  ิตาติ  เอวเมว น สีสฏ ิกานิ  
ชานนฺติ  มย  คีวฏ ิเกสุ  ปติฏ ิตานีติ ฯเปฯ  น  โคปฺผกฏ ิ- 
กานิ  ชานนติฺ มย  ปฏ ิปาทฏ ิเกสุ  ปติฏ ิตานีติ  นป  
ปฏ ิปาทฏ ิกานิ  ชานนติฺ มย โคปฺผกฏ ิกานิ  อุกฺขิปตฺวา 
 ิตานีติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมมฺา ฯเปฯ  
น  ปุคฺคโลติ ฯ  เกวลนฺตุ  อิมานิ สาธิกานิ ตีณิ อฏ ิสตานิ  
นวหิ นหารุสเตหิ นวหิ  จ  มสเปสิสเตหิ  อาพนฺธานุลิตฺตานิ   
เอกฆณจมฺมปริโยนทฺธานิ  สตฺตรสหรณีสหสฺสานุคตสิเนหิ- 
ตานิ  นวนวุติโลมกูปสหสฺสปริสฺสวมานเสทชลฺลิกานิ  อสีติกิมิ- 
กุลานิ  กาโยเตฺวว  สงฺขย  คตานีติ เอว  กาย สภาวโต อุปปริกฺขนฺโต  
โยคาวจโร  น  กิ ฺจิ  คยฺหูปค  ปสฺสติ  เกวลนฺตุ นหารุสมฺพนฺธ  
นานากุณปสกิณฺณ อฏ ิสงฺฆาฏเมว ปสฺสติ ฯ ย ทิสฺวา  
ทสพลสฺส ปตฺุตภาว อุเปติ ฯ ยถาห   
                ปฏิปาฏิยฏ ีนิ  ิตานิ โกฏิยา   
                อเนกสนฺธิยมิโต (๑) น เกหิจิ   
                พทฺโธ นหารูห ิชราย โจทิโต   
                อเจตโน กฏกลิงฺครูปโมติ ฯ   
        กุณป กณุเป ชาต                 อสุจิมฺสุหิ จ ปูตินิ   
        ทุคฺคนฺเธ จาป ทุคฺคนฺธ    เภทนธมฺเมหิ จ วยธมฺม ฯ 
# ๑. ส.ี อเนกสนฺธิสมิโต ฯ  
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                อฏ ิปุเฏ อฏ ิปุโฏ          นพฺิพตฺโต ปูติกายมฺหิ   
                ตมฺหิ จ วิเนถจฺฉนฺท          เหสฺสถ ปุตฺตา ทสพลสฺสาติ จ ฯ   
        ปริจฺเฉทโต อนฺโต อฏ ิมิ ฺเชน อุปริโต มเสน อคฺเค  
มูเล จ  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนานีติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมเตส   
สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส เอวาติ เอว  
อฏ ีนิ วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร ยถาวตฺุตปฺปเภทาน อฏ ีน อพฺภนฺตรคต  
อฏ ิมิ ฺช  วณฺณโต  เสตนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  อตฺตโน   
โอกาสสณฺานนฺติ ฯ  เสยฺยถีท  มหนฺตมหนฺตาน  อฏ ีน  
อพฺภนฺตรคต  เสเทตฺวา วฏเฏตฺวา มหนฺเตสุ วสนฬกปพฺเพสุ  
ปกฺขิตฺตมหาเวตฺตงฺกุรสณฺาน  ขุทฺทานุขุทฺทกาน  อพฺภนฺตรคต  
เสเทตฺวา วฏเฏตฺวา  ขุทฺทานุขุทฺทเกสุ  วสนฬกปพฺเพสุ  ปกฺขิตฺต- 
ตนุเวตฺตงฺกุรสณฺานนฺติ ฯ ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาต ฯ โอกาสโต  
อฏ ีน อพฺภนฺตเร ปติฏ ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา เวฬุนฬกาทีน อนฺโตคตานิ ทธิผาณิตานิ  
น ชานนฺติ  มย  เวฬุนฬกาทีน  อนฺโตคตานีติ  นป  
เวฬุนฬกาทโย  ชานนฺติ  ทธิผาณิตานิ อมฺหาก  อนฺโตคตานีติ  
เอวเมว  น  อฏ ิมิ ฺช  ชานาติ  อห  อฏ ีน อนฺโตคตนฺติ  นป   
อฏ ีนิ  ชานนฺติ  อฏ ิม ฺช  อมฺหาก  อนฺโตคตนฺติ ฯ อาโภค- 
ปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ   
ปริจฺเฉทโต  อฏ ีน  อพฺภนฺตรตเลหิ  อฏ ิมิ ฺชภาเคน  จ    
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ปริจฺฉินฺนนฺติ ววตฺถเปติ ฯ อยเมตสฺส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเนโท  ปน  เกสสทิโส  เอวาติ  เอว  อฏ ิมิ ฺช  วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรรีสฺส อพฺภนฺตเร ทฺวิโคฬกปฺปเภทมฺป วกฺก  
วณฺณโต  มนทฺรตฺต  ปาฬพิทฺธกฏ ิกวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ   
สณฺานโต  คามทารกาน สุตฺตาวุตกีฬาโคฬกสณฺานนฺติ  เอก- 
วณฺฏสหการทฺวยสณฺานนฺติป เอเก ฯ ทิสโต อุปริมาย ทิสาย   
ชาต ฯ  โอกาสโต  คลวาฏกา  วินิกฺขนฺเตน  เอกมูเลน  โถก   
คนฺตฺวา ทฺวิธา  ภินฺเนน ถลูนหารุนาป อุปนิพทฺธ หุตฺวา หทยมส  
ปริกฺขิปตฺวา  ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา วณฺฏปนพิทฺธ สหการทฺวย น ชานาติ  
อห วณฺเฏน  อุปนิพทฺธนฺติ  นาป  วณฺฏ  ชานาติ  มยา   
สหการทฺวย  อุปนิพทฺธนฺติ  เอวเมว น  วกฺก  ชานาติ  อห  
ถูลนหารุนา  อุปนิพทฺธนฺติ  นป  ถลูนหารุ  ชานาติ มยา  
วกฺก  อุปนพิทฺธนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต 
ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  วกฺก  วกกฺภาเคน   
ปริจฺฉินฺนนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส  เอวาติ  เอว วกฺก  วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรรีสฺส อพฺภนฺตเร หทย วณฺณโต รตฺต  
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รตฺตปทุมปตฺตปฏ ิวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  พาหิร- 
ปตฺตานิ  อปเนตฺวา  อโธมุขปตปทุมมกุลสณฺาน ฯ  ต ฺจ  อคฺคจฺ- 
ฉินฺนปุนฺนาคผลมิว  วิวเรกปสฺส  (๑)  พหิ  มฏ  อนฺโต โกสาฏกีผลสฺส   
อพฺภนฺตรสทิส ฯ  ป ฺาพหุลาน  โถก  วิกสิต  มนฺทป ฺาน  
มกุลิตเมว ฯ  ย  รูป  นิสฺสาย  มโนธาตุ  จ  มโนวิ ฺาณธาตุ   
จ  ปวตฺตนฺติ  ต อปเนตฺวา  อวเสสมสปณฺฑสงฺขาตหทยพฺภนฺตเร  
อฑฺฒปสตมตฺต  โลหิต สณฺาติ  ย  ราคจริตสฺส  รตฺต  โทส- 
จริตสฺส  กาฬก  โมหจรติสฺส  มสโธวโนทกสทิส  วิตกฺกจริตสฺส 
กุลตฺถยูสวณฺณ  สทฺธาจริตสฺส  กณฺณิการปุปฺผวณฺณ  ป ฺาจริตสฺส  
อจฺฉ  วิปฺปสนฺนมนาวิล  นิทฺโธตชาตมณิ  วิย  ชุติมนฺต  ขายติ ฯ 
ทิสโต อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต สรีรพฺภนฺตเร ทฺวินฺน  
ถนาน มชฺเฌ ปติฏ ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถา ทฺวินฺน วาตปานกวาฏกาน มชฺเฌ  ิโต 
อคฺคฬตฺถมฺภโก  นป  ชานาติ  อห  ทวิฺนฺน  วาตปานกวาฏกาน   
มชฺเฌ   ิโตติ  นป  วาตปานกวาฏกานิ  ชานนฺติ  อมหฺาก   
มชฺเฌ  อคฺคฬตฺถมฺภโก   ิโตติ  เอวเมว  น  หทย  ชานาติ  
อห  ทฺวินฺน  ถนาน  มชฺเฌ   ิตนฺติ  นป  ถนานิ  ชานนฺติ   
หทย อมฺหาก  มชฺเฌ   ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ   
เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปรจฺิเฉทโต  หทย  หทยภาเคน   
# ๑. ม. วิวเฏกปสฺส ฯ  ๒. สี. อวเสสมสปณฺฑสงฺขาต ฯ  
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ปริจฺฉินฺนนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส  เอวาติ  เอว  หทย วณฺณาทิโต   
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรรีสฺส อพฺภนฺตเร ยกนส ฺ ิต ยมกมสปณฺฑ  
วณฺณโต  รตฺต รตฺตกุมุทพาหิรปตฺตปฏฐิวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ 
สณฺานโต เอกมูล  หุตฺวา  อคฺเค  ยมก  โกวิฬารปตฺตสณฺาน   
ต ฺจ  ทนฺธาน  เอกเยว โหติ มหนฺต  ป ฺวนฺตาน  เทฺว 
วา  ตีณิ  วา  ขุทฺทกานีติ ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทิสาย ชาต ฯ  
โอกาสโต ทวิฺนฺน ถนาน อพฺภนฺตเร ทกฺขิณปสฺส นิสฺสาย 
 ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา ปรกปสเฺส ลคฺคา มสเปสิ น ชานาติ  
อห ปรกปสฺเส  ลคฺคาติ  นป  ปรกปสฺส  ชานาติ  มยิ  
มสเปสิ  ลคฺคาติ  เอวเมว  น  ยกน  ชานาติ  อห  ทวิฺนฺน  
ถนาน  อพฺภนฺตเร  ทกฺขิณปสฺส  นิสสฺาย   ิตนฺติ  นป ถนาน  
อพฺภนฺตเร  ทกฺขิณปสฺส  ชานาติ  ม  นิสฺสาย  ยกน   ิตนฺติ ฯ  
อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  
ปริจฺเฉทโต  ยกน  ยกนภาเคน  ปริจฺฉินฺนนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ   
อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส 
เอวาติ เอว ยกน วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร ปฏิจฺฉนฺนาปฏิจฺฉนฺนเภทโต ทุพฺพิธมฺป กิโลมก    
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วณฺณโต  เสตทุกฺกุลปโลติกวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต   
อตฺตโน  โอกาสสณฺาน ฯ ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาต ฯ  โอกาสโต   
ปฏิจฺฉนฺนกิโลมก  หทย ฺจ  วกฺก ฺจ ปริจฺฉาเทตฺวา   ิต  อปฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนกิโลมก สกลสรีเร จมฺมสฺส  เหฏโต มส ปรโิยนทฺธิตฺวา  
 ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา ปโลติกาย ปลิเว ิเต มเส ปโลติกา  
ชานาติ มยา  มส  ปลิเว ิตนฺติ  นป  มส  ชานาติ  อห   
ปโลติกาย ปลิเว ิตนฺติ  เอวเมว น  กิโลมก  ชานาติ  มยา   
หทยวกฺกานิ  สกลสรีเร  จมฺมสฺส  เหฏโต  มส  จ  ปลิเวฐิตนฺติ ฯ 
นป  หทยวกกฺานิ สกลสรเีร จมฺมสฺส  ชานาติ  อห  กิโลมเกน   
ปลิเว ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ   
น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  เหฏา  มเสน  อุปร ิ จมฺเมน  
ติริย กิโลมกภาเคน  ปริจฺฉินฺนนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส   
สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส เอวาติ เอว  
กิโลมก วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรรีสฺส อพฺพนฺตเร ปหก วณฺณโต นลี 
มิลาตนิคุณฺฑิปุปฺผวณฺณนฺติ ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  เยภุยฺเยน   
สตฺตงฺคุลปฺปมาณ  อพนฺธน  กาฬวจฺฉกชิวฺหาสณฺาน ฯ  ทิสโต  
อุปริมาย  ทสิาย  ชาต ฯ  โอกาสโต  หทยสฺส  วามปสฺเส  
อุทรปฏลสฺส  มตฺถกปสฺส  นิสฺสาย   ิต  ยมฺห ิ ปหรณปฺปหาเรน    
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พหิ นิกฺขนฺเต สตฺตาน ชีวิตกฺขโย โหตีติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา โกฏกมตฺถกปสฺส นสิฺสาย  ิตา น 
โคมยปณฺฑิ น ชานาติ  อห  โกฏกมตฺถกปสฺส  นสิฺสาย   ิตาติ   
นป  โกฏกมตฺถกปสฺส  ชานาติ โคมยปณฺฑิ  ม  นสิฺสาย   
 ิตาติ  เอวเมว  น  ปหก  ชานาติ  อห  อุทรปฏลสฺส มตฺถก- 
ปสฺส  นิสฺสาย   ิตนฺติ  นป  อุทรปฏลสฺส  มตฺถกปสฺส  ชานาติ   
ปหก ม นิสฺสาย   ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ   
เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปรจฺิเฉทโต  ปหก  ปหกภาเคน  
ปริจฺฉินฺนนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส  เอวาติ  เอว  ปหก วณฺณาทิโต   
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรรีสฺส อพฺภนฺตเร ทฺวตฺตึสมสขณฺฑปฺปเภท 
ปปฺผาส  วณฺณโต รตฺตปรปิกฺกอุทุมฺพรวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ 
สณฺานโต วิสมจฺฉินฺนปูวขณฺฑสณฺาน ฯ  ฉทนิฏกขณฺฑปุ ฺช- 
สณฺานนฺติป  เอเก ฯ  ตเทต  อพฺภนฺตเร อสิตปตาทีน  อภาเว  
อุคฺคเตน กมฺมชเตชุสฺมินา อพฺภาหตตฺตา สงฺขาทิตปลาลปณฺฑมิว  
นิรส  นโิรช  โหติ ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทิสาย  ชาต ฯ  โอกาสโต   
สรีรพฺภนฺตเร  ทฺวินฺน  ถนาน  อพฺภนฺตเร  หทย ฺจ  ยกน ฺจ  
อุปริจฺฉาเทตฺวา โอลมฺพนฺต  ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา ชิณฺณโกฏพฺภนฺตเร ลมฺพมาโน สกุณ-  
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กุลาวโก น  ชานาติ  อห  ชิณฺณโกฏพฺภนฺตเร  ลมพฺมาโน  
 ิโตติ  นป  ชิณฺณโกฏพฺภนฺตร ชานาติ  สกุณกุลาวโก   
มยิ  ลมฺพมาโน   ิโตติ  เอวเมว  น  ปปฺผาส  ชานาติ  อห   
สรีรพฺภนฺตเร  ทฺวินฺน  ถนาน  อพฺภนฺตเร  ลมฺพมาน   ิตนฺติ  นป  
สรีรพฺภนฺตเร  ทฺวินฺน  ถนาน  อพฺภนฺตร  ชานาติ  มยิ  ปปฺผาส  
ลมฺพมาน  ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  
ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  ปปฺผาส  ปปฺผาสภาเคน  
ปริจฺฉินฺนนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส  เอวาติ  เอว  ปปฺผาส  วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร อนฺโตสรีเร ปุริสสฺส ทฺวตฺตึสหตฺถ อิตฺถิยา  
อฏวีสติหตฺถ  เอกวีสติยา  าเนสุ  โอภคฺค  อนฺต  วณฺณโต   
เสตสกฺขรสุธาวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ สณฺานโต  สีส  ฉินฺทิตฺวา  
โลหิตโทณิย  สเวลฺเลตฺวา  ปตธมฺมนิกเฬวรสณฺาน ทิสโต  ทฺวีสุ   
ทิสาสุ  ชาต ฯ  โอกาสโต  อุปร ิ คลวาฏเก  เหฏา  จ  กรีสมคฺเค   
วินิพนฺธตฺตา คลวาฏกกรสีมคฺคปริยฺเต สรีรพฺภนฺตเร  ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา โลหิตโทณิย ปตสีสจฺฉินฺนธมฺมนิกเฬวร  
น ชานาติ  อห  โลหิตโทณิย   ิตนฺติ  นป  โลหิตโทณิ  
ชานาติ มยิจฺฉินฺนสีสธมฺมนิกเฬวร  ิตนฺติ  เอวเมว  น   
อนฺต  ชานาติ  อห  สรีรพฺภนฺตเร   ิตนฺติ  นป สรีรพฺภนฺตร   
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ชานาติ  มยิ  อนฺต   ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  
เอเต ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  อนฺต  อนฺตภาเคน   
ปริจฺฉินฺนนฺติ ววตฺถถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท  ปน เกสสทิโส เอวาติ  เอว อนฺต วณฺณาทิโต 
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร อนฺโตสรรีพฺภนฺตเร อนฺตคุณ วณฺณโต  
เสต ทกสีตลิกมูลวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  ทกสีตลิก- 
มูลสณฺานเมวาติ  โคมุตฺตสณฺานนฺติป เอเก ฯ  ทสิโต  ทฺวีสุ  
ทิสาสุ  ชาต ฯ  โอกาสโต  กุทฺทาลผรสุกมฺมาทีนิ  กโรนฺตาน  
ยนฺตากฑฺฒนกาเล  ยนฺตสตฺุตกมิว  ยนตฺผลกานิ  อนฺตโภเค  (๑)  เอกโต 
อคฺคฬนฺเต  อาพนฺธิตฺวา  ปาทปุ ฺชนรชฺชุมณฺฑลกสสฺ  อนฺตรา  
ต สสิพฺพิตฺวา   ิตรชฺชุกา วิย เอกวีสติยา อนฺตโภคาน อนฺตรา 
 ิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา ปาทปุ ฺชนรชฺชุมณฺฑลก สสิพฺพิตฺวา  ิตรชฺชุกา 
น  ชานาติ  มยา  ปาทปุ ฺชนรชชฺุมณฺฑลก  สสิพฺพิตฺวา   ิตนฺติ  นป   
ปาทปุ ฺชนรชฺชุมณฺฑลก  ชานาติ  รชชฺกุา  ม  สสิพฺพิตฺวา  
 ิตาติ  เอวเมว  น อนฺตคุณ ชานาติ  อห  อนฺต  เอกวีสติโภคพฺ- 
ภนฺตเร  อาพนฺธิตฺวา   ิตนฺติ  นป  อนฺต ชานาติ  อนฺตคุณ  ม   
อาพนฺธิตฺวา   ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ เอเต  
# ๑. ส.ี อนฺตาโภเค ฯ  
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ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  อนฺตคุณ  อนฺตคุณ- 
ภาเคน  ปริจฺฉินฺนนฺติ ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  
วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส เอวาติ  เอว อนฺตคุณ วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร อนฺโตสรีเร อุทริย วณฺณโต อชฺโฌหฏาหาร- 
วณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  ปริสฺสาวเน  สิถิลพนฺธ- 
ตณฺฑุลสณฺาน ฯ  ทิสโต  อุปริมาย ทสิาย   ิต โอกาสโต   
อุทเร   ิตนฺติ ฯ  อุทรนฺนาม  อุภโต  นปิฺปฬิยมานสฺส อลฺล- 
สาฏกสฺส  มชฺเฌ  ส ฺชาตโปฏกสทิส  อนฺตปฏล  พหิมฏ  อนฺโต   
มสกสมฺพุปลิเว ิตกิลิฏปาวารปุปฺผสทิส  กฏุ ิตปนสผลสฺส  
อพฺภนฺตรสทิสนฺติป เอเก ฯ  ยตฺถ  ตกโฺกฏกาคณฺฑุปฺปาทกา (๑) - 
ตาลหีรกา  สจิูมุขกาปฏตนฺตูสุตฺตกาติ  เอวมาทิทฺวตฺตึสกุลปฺปเภทา  
กิมโย  อากุลพฺยากุลา สณฺฑจาริโน  หตฺุวา นิวสนฺติ เย   
วา  ปานโภชนาทิมฺหิ  อวิชฺชมาเน อุลลฺงฺฆิตฺวา วิรวนฺตา หทยมส  
อภิหนนฺติ ปานโภชนาทิอชฺโฌหรณเวลาย  อุทฺธมุขา   
หุตฺวา  ปมชฺโฌหเฏ  เทวฺ  ตโย  อาโลเป  ตุริตตุรติา วิลุมฺปนฺติ   
ย เอเตส กิมีน ปสูติฆร วจฺจกุฏิ คิลานสาลา สุสาน ฺจ  
โหติ  ยตฺถ เสยฺยถาป นาม จณฺฑาลคามทฺวาเร จนฺทนิกาย  
สรทสมเย ถลูผุสฺสิตเก เทเว  วสฺสนฺเต  อุทเกน วุยฺห  มุตฺต- 
# ๑. ม. ตกโฺกลกา... ฯ  
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กรีสจมฺมฏ ินฺหารูขณฺฑเขฬสึฆานิกาโลหิตปฺปภุตินานากุณปชาต   
นิปติตฺวา  กทฺทโมทกาลฬุิต  ส ฺชาตกิมิกุลากุล  หุตฺวา ทฺวิหตี- 
หจฺจเยน  สุริยาตปสนฺตาปเวคกุฏ ิต  อุปรูปริเผณปุพฺพุฬเก (๑)  มุ ฺจนฺต  
อภินีลวณฺณ  ปรมทุคฺคนฺธ  เชคุจฺฉ อุปคนฺตุ  วา ทฏ วา 
อนรหรูปต อาปชฺชิตฺวา ติฏติ  ปเคว  ฆายิตุ  วา  สายิตุ   
วา  เอวเมว  นานปฺปการ  ปานโภชนาทิ  ทนฺตมุสลส ฺจุณฺณิต   
ชิวฺหาหตฺถสมฺปริวตฺติต  เขฬลาลปลิพุทฺธ ตงฺขณวิคตวณฺณคนฺธ- 
รสาทิสมฺปท  โกลิยกุเล สวุาณวมถุสทิส (๒) นิปติตฺวา ปตฺตเสมฺหวาต- 
ปลิเว ิต หุตฺวา  อุทรคฺคิสนฺตาปเวคุกุฏ ิต  กิมิกุลากลุ  อุปรูปร ิ 
เผณุปุพฺพุฬกานิ มุ ฺจนฺต  ปรมกสมฺพุกทุคฺคนฺธเชคุจฺฉภาวมา- 
ปชฺชิตฺวา  ติฏติ ฯ  ย  สตฺุวาป ปานโภชนาทีสุ  อนนุ ฺตา  
สณฺาติ  ปเคว ป ฺาจกฺขุมา โอโลเกตฺวา ฯ ยตฺถ จ ปติต   
ปานโภชนาทิ  ป ฺจธา  วิเวก  คจฺฉติ  เอก  ภาค  ปาณกา  
ขาทนฺติ  เอกภาค  อุทรคฺคิ  ฌาเปติ  เอโก  ภาโค  มุตฺต   
โหติ  เอโก  ภาโค  กรีส  โหติ  เอโก  ภาโค รสภาว อาปชฺชิตฺวา  
โลหิตมสาทีนิ  อุปพฺรูหยตีติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา ปรมเชคุจฺฉาย สุวาณโทณิยา  ิโต สุวาณวมถุ  
น ชานาติ  อห  สุวาณโทณิยา   ิโตติ  นป  สุวาณโทณิ   
ชานาติ  มยิ  สุวาณวมถุ   ิโตติ เอวเมว  น  อุทริย  ชานาติ   
# ๑. ม. เผณปุปฺผุฬเก ฯ  ๒. ม. โกลิยขลิสุวานวมถุสทิส ฯ  
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อห  อิมสฺมึ  ปรมทุคฺคนฺธเชคุจฺเฉ อุทเร  ิตนฺติ ฯ นป  อุทร  
ชานาติ  มยิ  อุทริย   ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  
หิ  เอเต ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  อุทริย  
อุทริยภาเคน  ปริจฺฉินฺนนติฺ ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาค- 
ปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส เอวาติ  เอว อุทริย  
วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร อนฺโตสรีเร กรีส วณฺณโต เยภุยฺเยน  
อชฺโฌหฏาหารวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  โอกาส- 
สณฺาน ฯ  ทิสโต  เหฏ ิมาย  ทิสาย  ชาต ฯ  โอกาสโต  
ปกฺกาสเย   ิตนฺติ ฯ  ปกฺกาสโย  นาม  เหฏา  นาภิปฏ ิ- 
กณฺฏกมูลาน  อนฺตเร  อนฺตาวสาเน  อุพฺเพเธน  อฏงฺคุลมตฺโต   
วสนฬกพฺภนฺตรสทิโส  ปเทโส  ยตฺถ  เสยฺยถาป  นาม  อุปร-ิ 
ภูมิภาเค  ปติตวสฺโสทก  โอตริตฺวา เหฏาภูมิภาค ปูเรตฺวา  
ติฏติ  เอวเมว  ยกิ ฺจิ  อามาสเย  ปติต  ปานโภชนาทิก  
อุทรคฺคินา เผณุทฺเทหก  ปกฺก ปกฺก สณฺหกรณิยา ปฏฐมิว  
สณฺหภาว อาปชฺชิตฺวา อนฺตพิเลน  โอคลิตฺวา  โอมททฺิตฺวา  
วสนฬเก  ปกฺขิตฺตปณฺฑุมตฺติกา วิย สนฺนิจิต หุตฺวา ติฏติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา วสนฬเก โอมทฺทิตฺวา ปกฺขิตฺตปณฺฑุมตฺติกา  
น ชานาติ  อห  วสนฬเก   ิตาติ  นป  วสนฬโก  ชานาติ  
มยิ  ปณฺฑุมตฺติกา   ิตาติ  เอวเมว  น  กรีส  ชานาติ  อห    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 76 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๗๖ 
 
ปกฺกาสเย   ิตนฺติ  นป  ปกฺกาสโย  ชานาติ  มยิ  กรสี  
 ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมมฺา ฯเปฯ  
น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  กรีส  กรสีภาเคน  ปริจฺฉินฺนนฺติ   
ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน 
เกสสทิโส  เอวาติ  เอว  กรีส วณฺณาทิโต  ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร สีสกฏาหพฺภนฺตเร มตฺถลุงค วณฺณโต  
เสตอหิจฺฉตฺตกปณฺฑิวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  ปกกฺฏุ ิตทุทฺธ (๑) - 
วณฺณนฺติป   เอเก ฯ  สณฺานโต โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต  
อุปริมาย  ทสิาย  ชาต ฯ  โอกาสโต  สสีกฏาหสฺส อพฺภนฺตเร   
จตฺตาโร  สิพฺพินิมคฺเค  นิสฺสาย  สโมธาย  ปตา  จตฺตาโร  
ปฏปณฺฑิกา  วิย สโมหิต จตุมตฺถลุงฺคปณฺฑิปฺปเภท หุตฺวา  
ฐิตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ ยถา ปุราณลาพุกฏาเห ปกฺขิตฺตปฏปณฺฑิ  
ปกฺกุฏ ิตทุทฺธ  วา  น  ชานาติ  อห  ปรุาณลาพุกฏาเห   
 ิตนฺติ  นป  ปุราณลาพุกฏาห  ชานาติ  มย ิ ปฏปณฺฑิ   
ปกฺกุฏ ิตทุทฺธ  วา   ิตนฺติ  เอวเมว น มตฺถลุงฺค ชานาติ  
อห  สีสกฏาหพฺภนฺตเร   ิตนฺติ  นป  สีสกฏาหพฺภนฺตร  ชานาติ  
มยิ มตฺถลุงฺค   ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต 
ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ  ปริจฺเฉทโต  มตฺถลุงฺค  มตฺถลุงฺค- 
# ๑. ส.ี วิกกฺถุิต ... ฯ  
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ภาเคน  ปริจฺฉินฺนนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท   
วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส  เอวาติ  เอว  มตฺถลุงฺค  
วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร พทฺธาพทฺธเภโต ทุพฺพิธ ปตฺต  
วณฺณโต  พหลมธุกเตลวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  อพทฺธปตฺต มิลาต- 
พกุลปุปฺผวณฺณนฺติป  (๑)  เอเก ฯ สณฺานโต  โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต  
ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาต ฯ  โอกาสโต  อพทฺธปตฺต เกสโลมนขทนฺตาน   
มสวินิมุตฺตฏาน  ถทฺธสกฺุขจมฺม ฺจ  วชฺเชตฺวา  อุทกมิว เตลพินฺทุ   
อวเสสสรีร  พฺยาเปตฺวา   ิต  ยมฺหิ กุปปฺเต อกฺขีนิ ปตกานิ  
โหนฺติ ภมนฺติ  คตฺต  กมปฺติ  กณฺฑยติ ฯ  พทฺธปตฺต   
หทยปปฺผาสานมนฺตเร  ยกนมส นิสฺสาย  ปติฏ ิเต  โกสาฏก-ี 
โกสสทิเส  (๓)  ปตฺตโกสเก  ิต  ยมหฺิ กุปฺปเต สตฺตา อุมฺมตฺตกา  
โหนฺติ  วิปลลฺตฺถจิตฺตา  หิโรตฺตปฺป ฉฑฺเฑตฺวา อกตฺตพฺพ กโรนฺติ   
อภาสิตพฺพ ภาสนฺติ  อจินฺเตตพฺพ จินฺเตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา อุทก พฺยาเปตฺวา  ิต เตล น ชานาติ  
อห อุทก  พฺยาเปตฺวา   ิตนฺติ  นป  อุทก  ชานาติ  เตล  
ม พฺยาเปตฺวา  ิตนฺติ เอวเมว น  อพทธฺปตฺต  ชานาติ  อห  
สรีร  พฺยาเปตฺวา   ิตนฺติ  นป  สรรี  ชานาติ อพทฺธปตฺต  
ม  พฺยาเปตฺวา   ิตนฺติ ฯ  ยถา  จ  โกสาฏกีโกสเก   ิต วสฺโสทก  
# ๑. ส.ี มลิาตกอากุลิปุปฺผวณฺณนฺติป ฯ   
# ๒. ม. มหาโกสาตกิโกสกสทิเสฯ  
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น ชานาติ  อห  โกสาฏกีโกสเก   ิตนฺติ  นป  โกสาตกี- 
โกสโก  ชานาติ  มยิ  วสโฺสทก   ิตนฺติ  เอวเมว  น  พทฺธปตฺต  
ชานาติ  อห  ปตฺตโกสเก   ิตนฺติ  นป  ปตฺตโกสโก  ชานาติ   
มยิ  พทฺธปตฺต  ิตนฺติ ฯ อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา หิ เอเต  
ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  ปตฺต ปตฺตภาเคน  
ปริจฺฉินฺนนฺติ ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส เอวาติ  เอว ปตฺต วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรรีพฺภนฺตเร เอกปตฺตปูรปฺปมาณ เสมฺห  
วณฺณโต  เสตกจฺฉกปณฺณรสวณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  
โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทสิาย  ชาต ฯ  โอกาสโต  
อุทรปฏเล  ิตนฺติ ฯ ย ปานโภชนาทิอชฺโฌหรณกาเล  เสยฺยถาป   
นาม  อุทเก  เสวาลปณฺณก  กฏเ  วา  กถเล  (๑)  วา  ปตนฺเต   
ฉิชฺชิตฺวา  ทวิฺธา  หุตฺวา  ปุน  อชโฺฌตฺถริตฺวา ติฏติ  เอวเมว  
ปานโภชนาทิมฺหิ นิปตนฺเต  ฉิชฺชิตฺวา  ทฺวิธา  หุตฺวา  ปุน  
อชฺโฌตฺถริตฺวา  ติฏติ  ยมฺหิ  จ มนฺทภูีเต  ปกฺกมิว คณฺฑ  
ปูติกมิว กุกฺกฏุณฺฑ อุทรปฏล  (๒)  ปรมเชคุจฺฉกุณปคนฺธ  โหติ ฯ  
ตโต  อุคฺคเตเนว  คนฺเธน  อุคฺคาโรป  มุขมฺป  ทุคฺคนฺธ  
ปูติกุณปสทิส โหติ  โส จ ปุริโส อเปหิ ทุคฺคนฺธ วายสีติ   
# ๑. ส.ี กฐเล ฯ  ๒. กตฺถจิ อุปริปฏล ฯ  
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วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ  ยจ  อภิวฑฺเฒตฺวา  พหลตฺตมาปนฺน   
ปฏิกุชชฺนผลกมิว  วจฺจกุฏยิา อุทรปฏลสฺส อพฺภนฺตเรเอว กุณปคนฺธ  
สนฺนิรุมฺภิตฺวา ติฏติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา จนฺทนิกาย อุปริ เผณปฏล น ชานาติ อห  
จนฺทนิกาย   ิตนฺติ  นป  จนฺทนิกา  ชานาติ  มยิ  เผณปฏล  
 ิตนฺติ  เอวเมว  น  เสมฺห ชานาติ  อห  อุทรปฏเล   ิตนฺติ  
นป  อุทรปฏล  ชานาติ  มยิ  เสมฺห  ปติฏ ิตนฺติ ฯ  อาโภค- 
ปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  
ปริจฺเฉทโต เสมฺห เสมฺหภาเคน ปริจฺฉินฺนนฺติ ววตฺถเปติ ฯ 
อยเมตสฺส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส - 
เอวาติ เอว เสมฺห วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร ปุพฺโพ วณฺณโต ปณฺฑุปลาสวณฺโณติ  
ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺาโน ฯ  ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ   
ชาโต ฯ  โอกาสโต  ปุพฺพสฺส  โอกาโส  นาม  นพิทฺโธ  นตฺถ ิฯ  
ยตฺถ  ปุพฺโพ  สนฺนิจิโต  ติฏเยฺย  ยตฺร  ยตฺร ปน  ขาณุกณฺฏกปฺป- 
หรณคฺคิชาลาทีหิ  อภิหเต  สรรีปฺปเทเส  โลหิต  สณฺหิตฺวา  
ปจฺจติ  คณฺฑปฬกาทโย วา อุปฺปชฺชนติฺ  ตตฺร ตตฺร ติฏติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา รุกฺขสฺส ตตฺถ ตตฺถ ผรสุธาราทีหิ 
ปหฏปฺปเทเส อาคลิตฺวา   ิโต  นิยฺยาโส  (๑) น  ชานาติ  อห  
# ๑. ส.ี นียาโส ฯ  
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รุกฺขสฺส  ปหฏปฺปเทเส   ิโตติ  นป  รกฺุขสฺส ปหตปฺปเทโส  
ชานาติ  มยิ  นิยฺยาโส   ิโตติ  เอวเมว  น  ปุพฺโพ  ชานาติ   
อห  สรรีสฺส  ตตฺถ  ตตฺถ  ขาณุกณฺฏกาทีหิ  อภิหตปฺปเทเส   
คณฺฑาปฬกาทีน อุฏ ิตปฺปเทเส  วา   ิโตติ  นป  สรีรปฺปเทโส   
ชานาติ มยิ ปุพฺโพ  ิโตติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ   
เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปรจฺิเฉทโต  ปุพฺพ- 
ภาเคน  ปริจฺฉินฺโนติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท   
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส เอวาติ เอว ปุพฺพ วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร สนฺนจิิตโลหิต สสรณโลหิตนฺติ เอว  
ทุพฺพิเธ  โลหิเต  สนฺนิจิตโลหิต  ตาว  วณฺณโต  พหลกุฏ ิตลาขารส- 
วณฺณนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ สสรณโลหิต  อจฺฉลาขารสวณฺณนฺติ ฯ 
สณฺานโต  สพฺพมฺป  อตฺตโน  โอกาสณฺาน ฯ ทิสโต  สนฺน-ิ 
จิตโลหิต  อุปริมาย  ทิสาย  ชาต  สสรณโลหิต  ทฺวีสุปติ ฯ  
โอกาสโต  สสรณโลหิต  เกสโลมนขทนฺตาน  มสวินิมุตฺตฏ- 
าน ฺเจว ถทฺธสุกฺขจมฺม ฺจ วชฺเชตฺวา  ธมนิชาลานุสาเรน   
สพฺพ อุปาทินฺนกสรีร ผรตฺิวา  ิต ฯ สนฺนิจิตโลหิต ยกนสฺส   
เหฏาภาค  ปูเรตฺวา  เอกปตฺตปูรณมตฺต  วกฺกหทยยกนปปฺผาสาน  
อุปริ โถก โถก  พินฺทท  ปาเตนฺต  วกฺกหทยยกนปปฺผาเส  เตเมนฺต   
 ิต  ยมฺหิ วกกฺหทยาทีนิ อเตเมนฺเต สตฺตา ปปาสิตา โหนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ ยถา ชชฺชรกปาเล  ิต อุทก เหฏา เลฑฺฑุ 
ขณฺฑาทีนิ เตเมนฺต  น  ชานาติ  อห  ชชฺชรกปาเล   ิต   
เหฏา  เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ  เตเมมีติ นป ชชชฺรกปาล เหฏฐา  
เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ วา ชานนฺติ มยิ อุทก ฐิต อมฺเห วา  
เตเมนฺต  ิตนฺติ  เอวเมว  น  โลหิต  ชานาติ  อห  ยกนสฺส   
เหฏาภาเค  วกฺกหทยาทีนิ  เตเมนฺต   ิตนฺติ  นป  ยกนสฺส 
เหฏาภาคฏาน  วกฺกหทยาทีนิ  วา  ชานนฺติ มยิ  โลหิต  
 ิต  อมฺเห  วา  เตเมนฺต   ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  
หิ เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  โลหิต  
โลหิตภาเคน ปริจฺฉินฺนนฺติ ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาค- 
ปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  มน  เกสสทิโส เอวาติ  เอว โลหติ  
วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร เสโท วณฺณโต ปสนฺนติลเตลวณฺโณติ  
ววตฺถเปติ ฯ สณฺานโต  โอกาสสณฺาโน ฯ  ทิสโต  ทฺวีส ุ ทิสาสุ  
ชาโต ฯ  โอกาสโต  เสทสฺส  โอกาโส  นาม  นิพทฺโธ  นตฺถิ   
ยตฺถ  เสโท  โลหิต  วิย  สทา  ติฏเยฺย ฯ ยสฺมา  ตุ  (๑)  ยทา  
อคฺคิสนฺตาปสุริยสนฺตาปอุตุวิการาทีหิ  สรรี  สนฺตปฺปติ  อถ อุทกโต  
อพฺพูฬฺหมตฺตวิสมจฺฉินฺนภิสมุฬาลกุมทุนาฬกลาปอุทกมิว สพฺพ- 
เกสโลมกูปวิวเรหิ ปคฺฆรติ ฯ  ตสฺมา  เตส  เกสโลมกูปวิวราน   
# ๑. ม. วา ฯ  
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วเสน  ต  สณฺานโต  ววตฺถเปติ ฯ  เสทปริคฺคณฺหเกน  จ   
โยคาวจเรน  เกสโลมกูปวิวเร  ปูเรตฺวา   ิตวเสเนว เสโท   
มนสิกาตพฺโพติ วุตฺต ปุพฺพาจริเยหิ ฯ   
        ตตฺถ ยถา ภิสมุลาฬกุมุทนาฬกลาปวิวเรหิ ปคฺฆรนฺต  
อุทก น ชานาติ  อห ภิสมุลาฬกุมุทนาฬกลาปวิวเรหิ  
ปคฺฆรามีติ  นป ภิสมุลาฬกุมุทนาฬกลาปวิวรานิ ชานนฺติ   
อมฺเหหิ  อุทก  ปคฺฆรตีติ  เอวเมว  น  เสโท  ชานาติ  อห   
เกสโลมกูปวิวเรหิ  ปคฺฆรามีติ  นป  เกสโลมกูปวิวรานิ  ชานนติฺ   
อมฺเหหิ  เสโท ปคฺฆรตีติ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  
ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  เสโท  เสทภาเคน   
ปริจฺฉินฺโนติ ววตฺถเปติ ฯ อยเมตสฺส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส เอวาติ เอว เสท วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร จมฺมมสนฺตเร เมโท  วณฺณโต ผาลิต- 
หลิทฺทิวณฺโณติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺฐาโน ฯ 
ตถา หิ สุขิโน ถลูสรีรสสฺ จมฺมมสนฺตเร ผริตฺวา   ิโต   
หลิทฺทิรตฺตทุกูลปโลติกสณฺาโน  กีสสรีรสฺส  ชงฺฆมสอูรุมสปฏฐิ- 
กณฺฏกนิสฺสติปฏ ิมสอุทรปฏลมสานิ  นินฺสาย  สเวลฺเลตฺวา ปต- 
หลิทฺทิรตฺตทุกูลปโลติกขณฺฑสณฺาโน  ทิสโต  ทวีฺสุ  ทิสาสุ  
ชาโต ฯ  โอกาสโต ถูลสรีรสฺส  สกลสรีร  ผริตฺวา  กิสสฺส  
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ชงฺฆมสาทีนิ  นิสฺสาย   ิโต  โย สิเนหสงฺขาโตป  หุตฺวา  
ปรมเชคุจฺฉตฺตา  น  มตฺถกเตลตฺถ  น  คณฺฑูสเตลตฺถ น  
ทีปชลนตฺถ  สงฺคยฺหติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา มสปุ ฺช นิสฺสาย  ิตา หลิทฺทิรตฺตทุกูล- 
ปโลติกา น  ชานาติ  อห  มสปุ ฺช  นสิฺสาย   ิตาติ  นป   
มสปุ ฺโช  ชานาติ หลิทฺทิรตฺตทุกูลปโลติกา  ม  นสิฺสาย   ิตาติ  
เอวเมว  น  เมโท  ชานาติ อห สกลสรรี  ชงฺฆาทีสุ  วา   
มส  นิสฺสาย  ิโตติ  นป สกลสรรี ชงฺฆาทีสุ วา 
มส ชานาติ  เมโท  ม นิสสฺาย  ิโตติ ฯ อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  
หิ เอเต ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  เมโท  เหฏา   
มเสน  อุปริ  จมฺเมน  สมนฺตโต  เมทภาเคน  ปริจฺฉินฺโนติ  
ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  
เกสสทิโส เอวาติ เอว เมท วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร อสฺสุ วณฺณโต ปสนฺนติลเตลวณฺณนฺติ  
ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  
ทิสาย  ชาต ฯ  โอกาสโต อกฺขิกูปเกสุ   ิตนฺติ ฯ น เจต  
ปตฺตโกสเก ปตฺตมิว อกฺขิกูปเกสุ สทา สนฺนิจิต หุตฺวา ติฏติ   
กินฺตุ  ยทา โสมนสฺสชาตา สตฺตา มหาหสิต หสนฺติ  โทมนสฺส- 
ชาตา โรทนติฺ ปริเทวนฺติ  ตถารูป  วิสมาหาร  วา  หรนฺติ  
ยทา  จ  เตสุ  อกฺขีนิ  ธูมรชปสุกาทีหิ อภิห ฺนฺติ  ตทา   
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เอเตหิ  โสมนสฺสโทมนสฺสวิสมาหาราทีหิ  สมุฏหิตฺวา อสฺสุ   
อกฺขิกูปเก  ปเูรตฺวา  ติฏติ  จ  ปคฺฆรติ  จ ฯ  อสฺสปุริคฺคณฺหเกน  
จ โยคาวจเรน  อกฺขิกูปเก  ปูเรตฺวา   ิตวเสเนว  ต  มนสิกา- 
ตพฺพนฺติ  ปุพฺพาจริยา วณฺณยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา มตฺถกจฺฉินฺนตรุณตาลฏ ิกูปเกสุ  ิต อุทก  
น ชานาติ  อห มตฺถกจฺฉินฺนตรุณตาลฏ ิกูปเกสุ  ิตนฺติ  นป  
มตฺถกจฺฉินฺนตรุณตาลฏ ิกูปกา ชานนฺติ  อมฺเหสุ  อุทก   ิตนฺติ  
เอวเมว  น  อสฺสุ ชานาติ อห อกฺขิกูปเกสุ  ิตนฺติ  นป   
อกฺขิกูปกา  ชานนฺติ  อมฺเหสุ อสฺสุ  ิตนฺติ ฯ อาโภค- 
ปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  
ปริจฺเฉทโต  อสฺสุภาเคน  ปริจฺฉินฺนนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  
สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน เกสสทิโส เอวาติ เอว  
อสฺสุ วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรรีพฺภนฺตเร วิลีนสิเนหสงฺขาต วสา วณฺณโต  
อาจาเม  อาสิตฺตเตลวณฺณาติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  โอกาส- 
สณฺานา  ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ ชาตา ฯ  โอกาสโต  หตฺถตล- 
หตฺถปฏ ิปาทตลปาทปฏ ินาสาปุฏนลาตองฺสกูเฏสุ   ิตาติ ฯ น  
เจสา  เอเตสุ  โอกาเสสุ  สทา  วิลีนา  เอว  หุตฺวา  ติฏติ  กินฺตุ   
ยทา  อคฺคิสนฺตาปสุริยสนฺตาปอุตุวิสภาคธาตุวิสภาเคหิ  เต  
ปเทสา  อุสฺมาชาตา  โหนฺติ  ตทา ตตฺถ วิลีนาว หุตฺวา   
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ปสนฺนสลิลาสุ อุทกโสณฑิฺกาสุ นีหาโร วิย สรติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถา อุทกโสณฑิฺโย อชโฺฌตฺถริตฺวา  ิโต นีหาโร  
น ชานาติ  อห  อุทกโสณฺฑิโย  อชฺโฌตฺถริตฺวา   ิโตติ  นป   
อุทกโสณฺฑิโย  ชานนฺติ นีหาโร  อมฺเห  อชโฺฌตฺถริตฺวา   ิโตติ   
เอวเมว  น  วสา  ชานาติ  อห  หตฺถตลาทีนิ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  
 ิตาติ  นป  หตฺถตลาทีนิ  ชานนฺติ  วสา  อมฺเห อชฺโฌตฺถริตฺวา  
 ิตาติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  
น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  วสา  วสาภาเคน  ปริจฺฉินฺนาติ  
ววตฺถเปติ ฯ  อยเมติสฺสา สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  
เกสสทิโส  เอวาติ  เอว  วส  วณฺณาทิโต  ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร มุขสฺสพฺภนฺตเร เขโฬ วณฺณโต เสโต 
เผณวณฺโณติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺาโนติ  สมุทฺท- 
เผณสณฺาโนติป  เอเก ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทิสาย  ชาโต ฯ   
โอกาสโต  อุโภหิ  กโปลปสฺเสหิ  โอโรหิตฺวา  ชิวฺหาย   ิโตติ ฯ 
น  เจโส  เอตฺถ  สทา  สนนฺิจิโต  หุตฺวา  ติฏติ  กินตฺุ  ยทา  
สตฺตา ตถารูป  อาหาร  ปสฺสนฺติ  วา  สรนฺติ วา  อุณฺหติตฺต- 
กฏกโลณมฺพิลาน อ ฺตร วา กิ ฺจิ  มเุข เปนฺติ ฯ ยทา จ เตส  
หทย อากิลายติ  (๑)  กิสมฺิ ฺจิเทว วา ชิคุจฺฉา อุปฺปชฺชติ  ตทา  
เขโฬ  อุปฺปชชฺิตฺวา  อุโภหิ  กโปลปสฺเสหิ  โอโรหิตฺวา ชิวฺหาย  
# ๑. ม. อาคิลายติ ฯ  
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สณฺาติ ฯ  อคฺคชิวฺหาย  เจส  เขโฬ  ตนุโก  โหติ  มูลชิวฺหาย  
พหโล  มุเข  ปกฺขิตฺต ฺจ  ปุถุก  วา  ตณฺฑุล  วา  อ ฺ  
วา กิ ฺจิ ขาทนีย นทีปุลิเน ขตกูเป สลิลมิว ปริกฺขย อคจฺฉนฺโตว 
สทา เตมนสมตฺโถ โหติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา นทีปุลิเน ขตกูปกตเล  สณฺ ิต อุทก น ชานาติ  
อห  กูปกตเล  สณฺ ิตนฺติ  นป  กูปกตล  ชานาติ  มยิ  อุทก   
 ิตนฺติ  เอวเมว  น เขโฬ  ชานาติ  อห  อุโภหิ  กโปลปสฺเสหิ   
โอโรหิตฺวา  ชิวฺหาตเล  สณฺ ิโตติ  นป  ชิวฺหาตล  ชานาติ  มยิ   
อุโภหิ  กโปลปสฺเสหิ  โอโรหิตฺวา เขโฬ สณฺ ิโตติ ฯ อาโภค- 
ปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  
ปริจฺเฉทโต  เขโฬ  เขฬภาเคน  ปริจฺฉินฺโนติ  ววตฺถเปติ ฯ   
อยเมตสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส- 
เอวาติ เอว เขฬ วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร สรีเร สิงฺฆานิกา วณฺณโต เสตตรุณ- 
ตาลมิ ฺชวณฺณาติ  ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺานา 
เสเทตฺวา  เสเทตฺวา  นาสาปุเฏ นิรนฺตร  ปกฺขิตฺตเวตฺตงฺกุร- 
สณฺานาติป  เอเก ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทิสาย  ชาตา ฯ  
โอกาสโต  นาสาปุเฏ  ปูเรตฺวา   ิตาติ ฯ  น  เจสา  เอตฺถ  
สทา  สนฺนิจิตา  หุตฺวา  ติฏติ  กินฺตุ  เสยฺยถาป  นาม  ปุรโิส  
ปทุมินิปตฺเต ทธึ พนฺธิตฺวา เหฏา ปทุมินิปตฺต กณฺฏเกน   
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วิชฺเฌยฺย  อถ  เตน  ฉิทฺเทน  ทธิมตฺถ  คลิตฺวา  พหิ  ปปเตยฺย   
เอวเมว  ยทา  สตฺตา  โรทนฺติ  วิสภาคาหารอุตุวเสน วา  
ส ฺชาตธาตุโขภา โหนฺติ  ตโต  อนฺโตสีสโต  ปูติเสมฺหภาว 
อาปนฺน มตฺถลุงฺค คลิตฺวา ตาลุมตฺถกวิวเรน โอตริตฺวา  
นาสาปุเฏ ปูเรตฺวา ติฏติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา สุตฺติกาย  ปกฺขิตฺตปูติทธิ น ชานาติ   
อห สุตฺติกาย   ิตนฺติ  นป  สุตฺติกา  ชานาติ มยิ ปูติก 
ทธิ  ิตนฺติ  เอวเมว น สิงฺฆานิกา ชานาติ  อห  นาสา- 
ปุเฏสุ  สณฺ ิตาติ  นป  นาสาปุฏา  ชานนฺติ  อเมฺหสุ  สิงฺฆาณิกา 
 ิตาติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  
น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  สิงฺฆานิกา  สิงฺฆานิกภาเคน  
ปริจฺฉินฺนาติ  ววตฺถเปติ ฯ อยเมติสฺสา  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส  เอวาติ  เอว  สิงฺฆานิก วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร อนฺโตสรีเร ลสิกา สรีรสนฺธีน อพฺภนฺตเร  
ปจฺฉิลกุณป  สา  วณฺณโต  กณฺณิการนิยฺยาสวณฺณาติ  ววตฺถเปติ ฯ 
สณฺานโต  โอกาสสณฺานา ฯ  ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาตา ฯ 
โอกาสโต  อฏ ิสนฺธีน  อพฺภ ฺชนกิจฺจ  สาธยมานา อสีติสต- 
สนฺธีน  อพฺภนฺตเร   ิตาติ ฯ  ยสฺส  เจสา  มนฺทา  โหติ  ตสฺส  
อุฏหนฺตสฺส นิสีทนฺตสฺส  อภิกฺกมนฺตสฺส  ปฏิกฺกมนฺตสฺส    
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สมฺมิ ฺเชนฺตสฺส ปสาเรนฺตสฺส อฏ ีนิ  กฏกฏายนฺติ  อจฺฉริกา- 
สทฺท กโรนฺโต วิย วิจรติ  เอกโยชนทฺวิโยชนมตฺตมฺป อทฺธาน   
คตสฺส  วาโยธาตุ  กุปฺปติ  คตฺตานิ  ทุกฺขนฺติ ฯ  ยสฺส  ปน  
เจสา  พหุกา โหติ  ตสฺส  อุฏานนิสฺสชฺชาทีสุ  น อฏ ีนิ  
กฏกฏายนฺติ  ทีฆมฺป อทฺธาน คตสฺส วาโยธาตุ น กุปปฺติ   
น คตฺตานิ ทุกฺขนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยถา อกฺขอพฺภ ฺชนเตล  น ชานาติ อห อกฺข  
อพฺภ ฺชิตฺวา   ิตนฺติ  นป  อกฺโข  ชานาติ  ม  เตล  อพฺภ ฺชิตฺวา 
 ิตนฺติ  เอวเมว  น ลสิกา  ชานาติ  อห  อสีติสตสนฺธิโย  
อพฺภ ฺชิตฺวา   ิตาติ  นป อสีติสตสนฺธิโย ชานนฺติ  ลสิกา   
อเมฺห  อพฺภ ฺชิตฺวา   ิตาติ ฯ อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา หิ  
เอเต ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  ลสิกา  ลสิก- 
ภาเคน  ปริจฺฉินฺนาติ  ววตฺถเปติ ฯ  อยเมติสฺสา  สภาคปริจฺเฉโท  
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโส เอวาติ ฯ  เอว ลสิก วณฺณาทิโต  
ววตฺถเปติ ฯ   
        ตโต ปร อนฺโตสรีเร มุตฺต วณฺณโต มาสขาโรทก- 
วณฺณนฺติ ววตฺถเปติ ฯ  สณฺานโต  อุทก  ปูเรตฺวา  อโธมุข- 
ปตอุทกกุมฺภอพฺภนฺตรคตอุทกสณฺาน ฯ  ทิสโต เหฏ ิมาย  ทสิาย  
ชาต ฯ  โอกาสโต วตฺถิสฺสพฺภนฺตเร  ิตนฺติ ฯ วตฺถิ นาม 
วตฺถิปุโฏ วุจฺจติ  ยตฺถ  เสยฺยถาป  นาม  จนฺทนิกาย ปกฺขิตฺเต   
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อโธมุเข  (๒)  เปฬาฆเฏ จนฺทนิการโส  ปวิสติ  น  จสฺส  ปวิสนมคฺโค  
ป ฺายติ  เอวเมว  สรีรโต  มุตฺต  ปวิสติ  น  จสฺส  ปวิสน- 
มคฺโค  ป ฺายติ  นิกฺขมนมคฺโค  เอว  ตุ  ปากโฏ  โหติ  ยมฺห ิ 
จ  มุตฺตภริเต  ปสฺสาว  กโรมาติ  สตฺตาน  อายูหน  
โหติ ฯ  ตตฺถ  ยถา จนฺทนิกาย  ปกฺขิตฺเต  อโธมุเข  เปฬาฆเฏ 
 ิโต  จนฺทนิการโส  น  ชานาติ  อห  อมุเข  เปฬาฆเฏ   
 ิโตติ  นป  เปฬาฆโฏ  ชานาติ  มยิ  จนฺทนิการโส   ิโตติ  
เอวเมว  น  มตฺุต  ชานาติ  อห  วตฺถิมฺหิ   ิตนฺติ นป  วตฺถิ  
ชานาติ  มยิ  มุตฺต   ิตนฺติ ฯ  อาโภคปจฺจเวกฺขณวิรหิตา  หิ   
เอเต ธมฺมา ฯเปฯ  น  ปุคฺคโลติ ฯ  ปริจฺเฉทโต วตฺถิอพฺภนฺตเรน 
เจว มุตฺตภาเคน จ ปริจฺฉินฺนนฺติ ววตฺถเปติ ฯ  อยเมตสฺส  
สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโส เอวาติ  เอว  
มุตฺต วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ เอวมยมิม ทฺวตฺตึสาการ  
วณฺณาทิโต ววตฺถเปติ ฯ   
        ตสฺเสวมิม ทฺวตฺตึสาการ วณฺณาทิวเสน ววตฺถเปนฺตสฺส 
ต  ต  ภาวนานุโยค  อาคมฺม  เกสาทโย  ปคุณา  โหนฺติ   
โกฏาสภาเวน  อุปฏหนฺติ ฯ  ยโต  ปภุติ  เสยฺยถาป นาม  
จกฺขุมโต  ปุริสสฺส ทฺวตฺตึสวณฺณาน ปุปฺผาน เอกสุตฺตคนฺถิต 
มาล โอโลเกนฺตสฺส สพฺพปุปฺผานิ อปุพฺพาปริยมิว  ปากฏานิ   
# ๑. ม. อมุเข ฯ  
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โหนฺติ  เอวเมว  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  เกสาติ  อิม กาย  
สติยา  โอโลเกนฺตสฺส  สพฺเพ  เต  ธมมฺา  อปุพฺพาปริยมิว  (๑) ปากฏา  
โหนฺติ ฯ  เกเสสุ  อาวชฺชิเตสุ  อสณฺหมานาว  (๒)  สติ  ยาว  มตฺุต   
ตาว  ปวตฺตตีติ เอเก ฯ  ตโต  ปภุติ  ตสสฺ  อาหิณฺฑนฺตา  มนุสฺส- 
ติรจฺฉานาทโย  จ สตฺตาการ  วิชหิตฺวา  โกฏาสราสิวเสเนว 
อุปฏหนฺติ  เตหิ  จ  อชฺโฌหริยมาน  ปานโภชนาทิ โกฏาส- 
ราสิมฺหิ ปกฺขิปฺปมานมิว อุปฏาตีติ ฯ   
        เอตฺถาห อถาเนน ตโต ปร กึ กาตพฺพนฺติ  วุจฺจเต  
ตเทว  นิมิตฺต  อาเสวิตพฺพ  ภาเวตพฺพ  พหุลีกาตพฺพ  สุววตฺถิต  (๓)  
ววตฺถเปตพฺพ ฯ  กถ ยนตฺ  นิมิตฺต อาเสวติ ภาเวติ  
พหุลีกโรติ สฺวาวฏ ิต ววตฺถเปตีติ  อย ฺหิ ต เกสาทีน   
โกฏาสภาเวน  อุปฏานนิมิตฺต  อาเสวติ  สติยา  อลฺลียติ  ภชติ  
อุปคจฺฉติ  ภาเวติ  สติคพฺภ คณฺหาเปติ ฯ ตตฺถ ลทฺธ วา สตึ วฑฺเฒนฺโต 
ต ภาเวตีติ วุจฺจติ ฯ  พหุลีกโรตีติ  ปุนปฺปน  สติสมปฺยุตฺต  
วิตกฺกวิจารพฺภาหต  กโรติ ฯ สุววตฺถิต  ววตฺถเปตีติ  ยถา  สฏุ ุ  
ววตฺถิต  โหติ  น ปุน อนฺตรธาน คจฺฉติ  ตถา ต สติยา  
ววตฺถเปติ  อุปธาเรติ อุปนิพนฺธติ ฯ   
        อถวา ย ปุพฺเพ อนุปุพฺพโต นาติสีฆโต นาติสณิกโต  
วิกฺเขปปฺปฏิพาหนโต  ป ฺตฺติสมติกฺกมนโต  อนุปุพฺพมุ ฺจนโต 
# ๑. ม. อปุพฺพาริยมิว ฯ  ๒. สี. ตนฺตูสหนมานาว ฯ  ๓. สุววตฺถติ ฯ  
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สลฺลกฺขณโต  ตโย  จ  สุตฺตนฺตาติ  เอว  ทสวิธ  มนสิการโกสลลฺ  
วุตฺต  ตตฺถ อนุปุพฺพโต มนสิกโรนฺโต อาเสวติ  นาติสีฆโต  
นาติสณิกโต  จ มนสิกโรนฺโต ภาเวติ  วิกฺเขปปฺปฏิพาหานโต   
มนสิกโรนฺโต  พหุลีกโรติ  ป ฺตฺติสมติกฺกมนาทิโต  มนสิกโรนฺโต 
สุววตฺถิต ววตฺถเปตีติ เวทิตพฺโพติ ฯ   
        เอตฺถาห กถมฺปนาย อนุปุพฺพาทิวเสน เอเต ธมฺเม  
มนสิกโรตีติ  วุจฺจเต  อย ฺหิ  เกเส  มนสิกริตฺวา  ตทนนฺตร   
โลเม  มนสิกโรติ  น  นเข ฯ  ตถา  โลเม  มนสิกริตฺวา  
ตทนนฺตร  นเข  มนสิกโรติ  น  ทนฺเต ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ 
กสฺมา  อุปฺปฏิปาฏิยา  ห ิ มนสิกโรนฺโต  เสยฺยถาป  นาม   
อกุสโล  ปุรโิส  ทฺวตฺตึสปท  นิสฺเสณึ  อุปฺปฏิปาฏยิา  อาโรหนโฺต 
กิลนฺตกาโย  ตโต นิสฺเสณิโต  ปปตติ  น  อาโรหน  สมฺปาเทติ  
เอวเมว  ภาวนาสมฺปตฺติวเสน  อธิคนฺตพฺพสฺส  อสฺสาทสฺส   
อนธิคมนโต  กลินฺตจิตฺโต  ทฺวตฺตึสาการภาวนาโต ปปตติ  น  
ภาวน สมฺปาเทตีติ ฯ   
        อนุปุพฺพโต มนสิกโรนฺโตปจ เกสา โลมาติ นาติ- 
สีฆโต (๑) มนสิกโรติ ฯ  อติสีฆโต  หิ  มนสิกโรนฺโต  เสยฺยาถาป  
นาม  อทฺธาน  คจฺฉนฺโต  ปุริโส  สมวิสมรุกฺขถลนินฺนเทฺวธา- 
ปถาทีนิ  มคฺคนิมิตฺตานิ อุปลกฺเขตุ  น สกฺโกติ  ตโต น  
# ๑. ม. นาติสีฒโตป ฯ  
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มคฺคกุสโล  โหติ  อทฺธาน ฺจ  ปริกฺขย  เนติ  เอวเมว  วณฺณ- 
สณฺานาทีนิ  ทฺวตฺตึสาการนิมิตฺตานิ  อุปลกฺเขตุ  น  สกโฺกติ   
ตโต  น  ทฺวตฺตึสากาเร  กุสโล โหติ  กมฺมฏาน ฺจ ปริกฺขย  
เนติ ฯ   
        ยถา จ นาติสีฆโต  เอว นาติสณิกโตป มนสกิโรติ ฯ  
อติสณิกโต หิ  มนสิกโรนฺโต  เสยฺยถาป  นาม  ปุรโิส  อทฺธาน- 
มคฺค ปฏิปนฺโน  อนฺตรามคฺเค  รุกฺขปพฺพตตฬากาทีสุ  วิลมฺพมาโน 
อิจฺฉิตปฺปเทส  อปาปุณนฺโต  อนฺตรามคฺเคเยว สีหพฺยคฺฆาทีหิ   
อนยพฺยสน  ปาปุณาติ  เอวเมว  ทฺวตฺตึสาการภาวนาสมฺปท  
อปาปุณนฺโต ภาวนาวิจฺเฉเทน อนฺตราเยว กามวิตกฺกาทีหิ  
อนยพฺยสน ปาปุณาติ ฯ   
        นาติสณิกโต มนสกิโรนฺโตป จ วิกฺเขปปฺปหานโตป  
มนสิกโรติ ฯ  วิกฺเขปปฺปหานโต  นาม  ยถา  อ ฺเสุ   
นวกมฺมาทีสุ  จิตฺต  น  วิกขิฺปติ  ตถา มนสิกโรติ ฯ  พหิทฺธา  
วิกฺขิปฺปมานจิตฺโต  หิ  เกสาทีสฺเวว  อสมาหิตเจโตวิตกฺโก ภาวนา- 
สมฺปท  อปาปุณิตฺวา  อนฺตราว  อนยพฺยสน  อาปชชฺติ  ตกฺกสลิา- 
คมเน โพธิสตฺตสฺส  สหายกา  วิย ฯ อวิกฺขิปฺปมานจิตฺโต ปน 
เกสาทีสฺเวว สมาหิตเจโตวิตกฺโก ภาวนาสมฺปท  ปาปุณาติ  โพธิ- 
สตฺโต  วิย  ตกฺกสิลารชชฺสมฺปทนฺติ ฯ  ตสฺเสว วิกฺเขปปฺปหานโต 
มนสิกโรโต  อธิการจริยาธิมุตฺตีน  วเสน  เต  ธมฺมา  อสุภโต   
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วา  วณฺณโต วา สุ ฺโต วา อุปฏหนฺติ ฯ   
        อถ ป ฺตฺติสมติกฺกมนโต เต ธมฺเม มนสิกโรติ ฯ 
ป ฺตฺติสมติกฺกมนโต หิ  เกสา  โลมาติ  เอวมาทิโวหาร   
สมตกฺกมิตฺวา  วิสฺสชฺเชตฺวา  ยถูปฏ ิตาน  อสุภาทีนเยว  วเสน  
มนสิกโรติ ฯ  กถ  ยถา  อร ฺนิวาสูปคตา  มนุสฺสา  
อปริจิตภูมิภาคตฺตา  อุทกฏานส ฺชานนตฺถ สาขาภงฺคาทิ- 
นิมิตฺต กตฺวา ตทนุสาเรน  อาคนฺตฺวา  อุทก ปริภุ ฺชนฺนิ  ยถา  
ปน ปริจิตภูมิภาคา โหนฺติ  อถ  ต นิมิตฺต วิสฺสชฺเชตฺวาว  
อมนสิกตฺวาว  อุทกฏาน อุปสงฺกมิตฺวา อุทก ปริภุ ฺชนฺติ   
เอวเมว  เกสา  โลมาติ  อาทินา  ตตโวหารสฺส  วเสน  ปม   
เต  ธมฺเม  มนสากาสิ  เตสุ  ธมฺเมสุ  อสุภาทีน อ ฺตรวเสน  
อุปฏหนฺเตสุ ตตโวหาร สมฺติกฺกมิตฺวา วิสฺสชฺเชตฺวา อสุภาทิโตว  
มนสิกโรติ ฯ   
        เอตฺถาห กถมฺปนสสฺ เอเต ธมฺมา อสุภาทิโต อุปฏหนฺติ  
กถ  วณฺณโต  กถสุ ฺโต  วา  กถ ฺจายเมเต  อสุภโต  มนส-ิ 
กโรติ  กถ  วณฺณโต  กถ  สุ ฺโต  วาติ  วุจฺจเต  เกสา  ตาวสฺส  
วณฺณสณฺานคนฺธาสโยกาสวเสน  ป ฺจธา  อสุภโต  อุปฏหนฺติ   
ป ฺจธา  เอว  จายเมเต  อสุภโต มนสิกโรติ ฯ  เสยฺยถีท  เกสา  
นาเมเต  วณฺณโต  อสุภา  ปรมปฏกิฺกลูเชคุจฺฉา ฯ  ตถา หิ  
มนุสฺสา  ทิวา  ปานโภชเน  ปติต  เกสวณฺณ  วาก  วา  สุตฺต   
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วา  ทิสฺวา  เกสส ฺาย  มโนรมมฺป  ปานโภชน  ฉฑฺเฑนฺติ   
วา  ชิคุจฺฉนฺติ  วา ฯ  สณฺานโตป  อสุภา ฯ ตถา  หิ  รตฺตึ   
ปานโภชเน  ปติต  เกสสณฺาน  วาก  วา  สุตฺต  วา ผุสิตฺวา   
เกสส ฺาย  มโนรมมฺป  ปานโภชน  ฉฑฺเฑนฺติ  วา  ชิคุจฺฉนฺติ   
วา ฯ  คนฺธโตป อสุภา ฯ  ตถา  ห ิ เตลมกฺขนปุปฺผธูมาทิ- 
 ิสงฺขาเรหิ  วิรหาน  เกสาน  คนฺโธ ปรมเชคุจฺโฉ  โหติ  อคฺคีสุ 
ปกฺขิตฺตสฺส  เกสสฺส  คนฺธ  ฆายิตฺวา  สตฺตา นาสิก  ปเธนฺติ   
มุขมฺป  วิกุชฺเชนฺติ ฯ  อาสยโตป  อสุภา ฯ  ตถา  ห ินานาวิเธน  
มนุสฺสา สุจินิสฺสนฺเทน สงฺการฏาเน ตณฺฑุเลยฺยกาทีนิ วิย  
ปตฺตเสมฺหปุพฺพโลหิตนิสฺสนฺทนโต  อาจิตา วุฑฺฒึ วิรุฬฺห ึ 
เวปุลุล คมิตาติ ฯ โอกาสโตป อสุภา ฯ ตถา หิ สงฺการฏาเน  
วิย ตณฺฑุเลยฺยกาทีนิ ปรมเชคุจฺเฉ  โลมาทิเอกตฺตึสกุณปราสิ- 
มตฺถเก (๑) มนุสฺสาน  สีสปลิเวเก  อลฺลจมฺเม  ชานาติ ฯ  เอส 
นโย  โลมาทีสุ ฯ  เอวนฺตาว  อยเมเต ธมฺเม อสุภโต อุปฏหนฺเต 
อสุภโต มนสิกโรติ ฯ   
        ยท ิปนสฺส วณฺณโต อุปฏหนฺติ อถ เกสา นีลกสิณ- 
วเสน  อุปฏหนฺติ ฯ  ตถา  โลมา  นขา  ทนฺตา โอทาตกสิณ- 
วเสนาติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ  ตตกสิณวเสเนว  อยเมเต  
มนสิกโรติ  เอว  วณฺณโต  อุปฏหนฺเต  วณฺณโต  มนสิกโรติ ฯ  
# ๑. ส.ี ...กณุปราสิมฺหิ ฯ  
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ยทิ  ปนสฺส  สุ ฺโต  อุปฏหนฺติ  อถ  เกสา  ฆนวินิพฺโภค- 
ววตฺถาเนน โอชฏมกสมูหวเสน  อุปฏหนฺติ ฯ  ตถา  โลมาทโย 
ยถา อุปฏหนฺเต  อยเมเต  ตเถว มนสกิโรติ ฯ เอว สุ ฺโต 
อุปฏหนฺเต สุ ฺโต มนสิกโรติ ฯ   
        เอว มนสิกโรนฺโต จายเมเต ธมฺเม อนุปุพฺพมุ ฺจนโต  
มนสิกโรติ ฯ  อนุปุพฺพมุ ฺจนโตติ  อสุภาทีน อ ฺตรวเสน  
อุปฏ ิเต เกเส มุ ฺจิตฺวา โลเม มนสิกโรนฺโต  เสยยฺถาป  นาม  
ชลูกา  นงฺคุฏเน  คหิตปฺปเทเส  สาเปกฺขาว หุตฺวา  ตุณฺเฑน 
อ ฺ  ปเทส  คณฺหาติ  คหิเต  จ  ตสฺมึ  อิตร มุ ฺจติ  เอวเมว  
เกเสสุ สาเปกฺโขว  หุตฺวา  โลเม  มนสกิโรติ  โลเมสุ  (๑) อุปฏ ิเตสุ 
เต มนสิกโรติ  เกเส  มุ ฺจติ ฯ  (๑)  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  เอว หิสฺส  
อนุปุพฺพมุ ฺจนโต มนสิกโรโต อสุภาทีสุ  อ ฺตรวเสน  เต   
ธมฺมา  อุปฏหนฺตา  อนวเสสโต  อุปฏหนฺติ  ปากฏตรุปฏานา  
จ โหนฺติ  ฯ 
        อถ ยสสฺ เต ธมฺมา อสุภโต อุปฏหนฺติ  ปากฏตรุปฏานา  
จ  โหนฺติ  ตสฺส  เสยฺยถาป  นาม  มกกฺโฏ  ทฺวตฺตึสตาลเก  
ตาลวเน  พฺยาเมน ปริปาติยมาโน  เอกรุกฺเขป  อสณฺหนฺโต 
ปริธาวิตฺวา  ยทา  นิชฺฌตฺโต  (๒)  โหติ กิลนฺโต  อถ  เอกเมว   
ฆนตาลปณฺณปริเว ิต  ตาลสูจึ  นิสฺสาย  ติฏติ  เอวเมว   
# ๑. ม. โลเมสุ จ ปติฏฐิเต มนสิกาเร มฺุจติ ฯ  ๒. ม. นิวตฺโต ฯ  
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จิตฺตมกฺกโฏ  ทฺวตฺตึสโกฏาสเก  อิมสฺมึ  กาเย  เตเนว  โยคินา   
ปริปาติยมาโน  เอกโกฏาสเกป  อสณฺหนฺโต  ปริธาวิตฺวา  ยทา  
อเนการมฺมณวิธาวเน  อภิลาสาภาเวน  นชิฺฌตฺโต โหติ กลินฺโต ฯ  
อถ ยฺวาสฺส เกสาทีสุ ธมฺโม ปคุณตโร  จริตานุรูปตโร  วา   
ยตฺถ  วา  ปุพฺเพ  กตาธิกาโร  โหติ  ต นิสฺสาย อุปจารวเสน   
ติฏติ ฯ  อถ  ตเมว  นิมิตฺต  ปุนปฺปุน  ตกฺกาหต  วิตกฺกาหต  
กริตฺวา ยถากฺกม ปมชฺฌาน อุปฺปาเทติ  ตตฺถ ปติฏาย  
วิปสฺสน อารภิตฺวา อริยภูมึ ปาปุณาติ ฯ   
        ยสฺส ปน เต ธมฺมา วณฺณโต อุปฏหนฺติ  ตสฺสาป  
เสยฺยถาป  นาม  มกฺกโฏ ฯเปฯ  อถ  ยวฺาสฺส  เกสาทีสุ  ธมฺโม  
ปคุณตโร จริตานุรูปตโร วา  ยตฺถ  วา  ปุพฺเพ  กตาธิกาโร   
โหติ  ต  นิสสฺาย  อุปจารวเสน ติฏติ ฯ อถ ตเมว  นิมิตฺต  
ปุนปฺปุน  ตกกฺาหต  วิตกฺกาหต  กริตฺวา  ยถากฺกม  นีลกสิณ- 
วเสน  วา ปตกสิณวเสน  วา  ป ฺจป  รูปาวจรชฺฌานานิ  อุปฺปาเทติ   
เตส ฺจ  ยตฺถ  กตฺถจิ ปติฏาย วิปสฺสน อารภิตฺวา อริยภูมึ  
ปาปุณาติ ฯ   
        ยสฺส ปน เต ธมฺมา สุ ฺโต อุปฏหนฺติ  โส ลกฺขณโต   
มนสิกโรติ  ลกฺขณโต  มนสิกโรโต  ตตฺถ  จตุธาตุววตฺถาน- 
วเสน  อุปจารชฺฌาน  ปาปุณาติ ฯ  อถ  มนสิกโรนฺโต  เต  
ธมฺเม  อนิจฺจทุกฺขานตฺตสุตฺตนฺตนยวเสน  (๑) มนสิกโรติ ฯ  อยมสฺส  
# ๑. กตฺถจิ ...สุตฺตนฺตนยวเสน ฯ  
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วิปสฺสนานโย ฯ  โส  อิม  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ยถากฺกม จ  
ปฏิปชชฺิตฺวา อริยภูมึ ปาปุณาตีติ ฯ   
        เอตฺตาวตา จ ย วุตฺต (๑) กถมฺปนาย อนุปุพฺพาทิวเสน 
เอเต ธมฺเม  มนสิกโรตีติ  ต  พฺยากต  โหติ ฯ  ย ฺจาป  วุตฺต   
ภาวนาวเสน  ปนสฺส  เอว วณฺณนา เวทิตพฺพาติ ตสฺสตฺโถ  
ปกาสิโต โหตีติ ฯ   
 
                                        ปกิณฺณกนโย   
        อิทานิ อิมสฺมึเยว ทฺวตฺตึสากาเร วณฺณนาปริจยปาฏวตฺถ  
อย  ปกิณฺณกนโย เวทิตพฺโพ   
        นิมิตฺตโต ลกฺขณโต                  ธาตุโต สุ ฺโตปจ   
        ขนฺธาทิโต จ วิ ฺเยฺโย      ทฺวตฺตึสาการนิจฺฉโยติ ฯ   
        ตตฺถ นมิิตฺตโตติ เอว วุตฺตปฺปกาเร อิมสฺมึ ทฺวตฺตึสากาเร   
สฏ ีสตนิมิตฺตานิ  โหนฺติ  เยส  วเสน  โยคาวจโร  ทฺวตฺตึสาการ  
โกฏาสโต ปริคฺคณฺหาติ ฯ  เสยฺยถีท  เกสสฺส  วณฺณนิมิตฺต   
สณฺานนิมิตฺต  ทิสานิมิตฺต โอกาสนิมิตฺต ปริจฺเฉทนิมิตฺตนฺติ  
ป ฺจนิมิตฺตานิ โหนฺติ ฯ เอว โลมาทีสุ ฯ   
        ลกฺขณโตติ ทฺวตฺตึสากาเร อฏวีสติสตลกฺขณานิ โหนฺติ   
เยส วเสน โยคาวจโร  ทฺวตฺตึสาการ  ลกฺขณโต  มนสิกโรติ ฯ   
เสยฺยถีท  เกเสสุ  ถทฺธลกขฺณ อาพนฺธตฺตลกฺขณ  อุณฺหตฺต- 
# ๑. กตฺถจิ ย ปุฏฐ ฯ  
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ลกฺขณ สมุทรีณลกฺขณนฺติ จตฺตาริ ลกฺขณานิ โหนฺติ ฯ เอว  
โลมาทีสุ ฯ   
        ธาตุโตติ ทฺวตฺตึสากาเร จตุธาตุโร  (๑)  ภิกฺขเว อย ปุริส- 
ปุคฺคโลติ  (๒) เอตฺถ  วุตฺตาสุ  ธาตูสุ  อฏวีสติสตธาตุโย  โหนฺติ   
ยาส  วเสน  โยคาวจโร  ทฺวตฺตึสาการ  ธาตุโต  (๓)  ปริคฺคณฺหาติ ฯ   
เสยฺยถึท  ฯ ยา เกเสสุ  ถทธฺตา  สา ปวีธาตุ ฯ  ยา  
อาพนฺธนตา  สา  อาโปธาตุ ฯ  ยา  ปรปิาจนตา  สา เตโช- 
ธาตุ ฯ  ยา วิตฺถมฺภนตา  สา วาโยธาตูติ จตสฺโส ธาตุโย 
โหนฺติ ฯ เอว โลมาทีสุ  ฯ 
        สุ ฺโตติ ทฺวตฺตึสากาเร อฏวีสติสตสุ ฺตา โหนฺติ   
ยาส วเสน โยคาวจโร  ทฺวตฺตึสาการ  สุ ฺโต  วิปสฺสติ ฯ  
เสยฺยถีท  เกเสสุ  ตาว ปวีธาตุ อาโปธาตฺวาทีหิ  สุ ฺ 
ตถา  อาโปธาตฺวาทโย  ปวีธาตฺวาทีหีติ  จตสฺโส  สุ ฺตา 
โหนฺติ ฯ เอว โลมาทีสุ ฯ   
        ขนฺธาทิโตติ  ทฺวตฺตึสากาเร  เกสาทีสุ  ขนฺธาทิวเสน   
สงฺคยฺหมาเนสุ  เกสา  กติ  ขนฺธา  โหนฺติ  กติ  อายตนานิ  กติ   
ธาตุโย  กติ  สจฺจานิ  กติ  สติปฏานานีติ  เอวมาทินา  นเยน  
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว ฺจสฺส  วิชานโต  ติณกฏสมูโห วิย 
กาโย ขายติ ฯ ยถาห   
# ๑. ม. ฉธาตุโร ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๗๙/๔๓๖ ฯ  ๓. ส.ี ธาตุโส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ทวฺตฺตึสาการวณฺณนา  หนา  ๙๙ 
 
        นตฺถ ิสตฺโต นโร โปโส          ปุคฺคโล นูปลพฺภติ   
        สุ ฺภูโต อย กาโย                  ติณกฏสมูปโมติ ฯ   
อถสฺส ยา สา   
        สุ ฺาคาร ปวิฏสฺส                สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
        อมานุสี รตี โหติ                  สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโตติ  (๑) 
เอว อมานุสี รติ วุตฺตา  สา อทูรตรา โหติ ฯ ตโต ย ต  
        ยโต ยโต สมฺมสติ          ขนฺธาน อุทยพฺพย   
        ลภตี ปติปาโมชฺช         อมตนฺต วิชานตนฺติ   
เอว  วิปสฺสนามยปติปาโมชฺชามต  วุตฺต  ต  อนุภวมาโต  น 
จิเรเนว อริยชนเสวิต อชรามรณ นิพฺพานามต สจฺฉิกโรตีติ ฯ   
                        ทฺวตฺตึสาการวณฺณนา  นิฏฐิตา ฯ 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๖ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๐๐ 
 
                                กุมารปฺหวณฺณนา 
                                 อตฺถปฺุปตฺติ   
        อิทานิ เอกนฺนาม กินฺติ เอวมาทีน กุมารป ฺหาน  
อตฺถวณฺณนากฺกโม  อนุปปฺตฺโต ฯ  เตส  อตฺถุปฺปตฺตึ  อิธ   
นิกฺเขปปฺปโยชน ฺจ  วตฺวา อตฺถวณฺณน กริสฺสาม  ฯ 
        อตฺถุปฺปตฺติ ตาว เตส โสปาโก นาม ภควโต มหา- 
สาวโก อโหสิ ฯ  เตนายสฺมตา  ชาติยา  สตฺตวสฺเสเนว อ ฺา 
อาราธิตา  ตสฺส ภควา ป ฺหาพฺยากรเณน อุปสมฺปท  
อนุ ฺาตุกาโม  อตฺตนา  อธิปฺเปตตฺถาน  ป ฺหาน  พฺยากรณ- 
สมตฺถต ปกาเสนฺโต  เอกนฺนาม กินฺติ เอวมาทินา ปเ ฺห  
ปุจฺฉิ ฯ โส พฺยากาสิ  เตน จ  พฺยากรเณน ภควโต จิตฺต  
อาราเธสิ ฯ (๑)  สาว  ตสฺสายสฺมโต อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ   
                        อย เตส อตฺถุปฺปตฺติ ฯ   
 
                        นิกฺเขปปฺปโยชน   
        ยสฺมา ปน สรณคมเนหิ พุทฺธธมฺมสฆานุสฺสติวเสน  
จิตฺตภาวนา  สิกฺขาปเทหิ  สีลภาวนา  ทฺวตฺตึสากาเรน  จ   
กายภาวนา  ปกาสิตา  ตสฺมา อิทานิ  นานปฺปการโต  ป ฺา- 
# ๑. ส.ี อาราธิต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๐๑ 
 
ภาวนามุขทสฺสนตฺถ  อิเม  ป ฺหพฺยากรณา  อิธ  นิกฺขิตฺตา ฯ  
ยสฺมา  วา  สลีปทฏาโน  สมาธิ  สมาธิปทฏานา  จ  
ป ฺา ฯ  ยถาห  สีเล  ปติฏาย  นโร  สป ฺโ  จิตฺต   
ป ฺจ  ภาวยนฺติ  (๑)  ตสฺมา  สิกฺขาปเทหิ สีล ทฺวตฺตึสากาเรน  
ต โคจร สมาธึ จ ทสฺเสตฺวา สมาหิตจิตฺตสฺส นานา- 
ธมฺมุปปริกฺขาราย ป ฺาย ปเภททสฺสนตฺถ อิธ นิกขิฺตฺตาติป  
วิ ฺาตพฺพา ฯ   
                อิท เตส อิธ นกิฺเขปปฺปโยชน ฯ   
 
                เอก นาม กินฺติ ป ฺหวณฺณนา   
        อิทานิ เตส อตฺถวณฺณนา โหติ  เอกนฺนาม กินฺติ  
ภควา ยสฺมึ  เอกธมฺมสฺมึ  ภิกฺขุ  สมฺมา  นิพฺพินฺทมาโน  อน-ุ 
ปุพฺเพน  ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ (๒)  ยสฺมึ  จายมายสฺมา  นิพฺพินฺทมาโน  
อนุปุพฺเพน ทุกฺขสฺสนฺตมกาสิ  ต ธมฺม สนฺธาย ป ฺห  ปุจฺฉติ ฯ  
สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกาติ  เถโร ปคฺุคลาธิฏานาย เทสนาย  
วิสฺสชฺเชติ ฯ  กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสติ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
กาเย กายานุปสฺสี วิหรตีติ  (๓)  เอวมาทีนิ  เจตฺถ  สุตฺตานิ เอว  
วิสฺสชฺชนยุตฺติสมฺภเว สาธกานิ ฯ ยโต  เอตฺถ เยนาหาเรน สพฺเพ 
สตฺตา อาหารฏ ิติกาติ วุจฺจนฺติ  โส อาหาโร  ต  วา  เนส   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๖๑/๒๐ ฯ  ๒. ม. ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ 
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๔๐/๑๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๐๒ 
 
อาหารฏ ิติกตฺต  เอกนฺนาม กินฺติ ปุฏเน เถเรน นทิฺทิฏนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ต ฺหิ  ภควตา  อิธ  เอกนติฺ  อธิปฺเปต  น  ตุ   
สาสเน  โลเก  วา  อ ฺ เอก นาม นตฺถีติ าเปตุ  วุตฺต ฯ  
วุตฺต ฺเจต  ภควตา  เอกธมฺเม ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺท- 
มาโน สมฺมา วิรชฺชมาโน  สมฺมา วิมุจฺจมาโน สมฺมา ปริยนฺต- 
ทสฺสาวี สมฺมตฺตมภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร  
โหติ ฯ กตมสฺมึ เอกธมฺเม  สพฺเพ สตฺตา อาหารฏ ิติกา ฯ   
อิมสฺมึ โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺท- 
มาโน ฯเปฯ ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ เอโก ปโ ฺห เอโก  
อุทฺเทโส เอก เวยฺยากรณนฺติ  อิติ ยนฺต วุตฺต  อิมเมต ปฏิจฺจ 
วุตฺตนฺติ ฯ  (๑)   
        อาหารฏ ิติกาติ เจตฺถ ยถา อตฺถิ ภิกฺขเว สุภนิมิตฺต   
ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนปฺุปนฺนสฺส   
วา  กามจฺฉนฺทสฺส  อุปฺปาทายาติ  (๒)  เอวมาทีสุ  ปจฺจโย อาหาโรติ  
วุจฺจติ  เอว ปจฺจยมาหารสทฺเทน  คเหตฺวา  ปจฺจยฏ ิติตา   
อาหารฏ ิติกาติ  วุตฺตา ฯ  จตฺตาโร  ปน  อาหาเร  สนฺธาย  
อาหารฏ ิติกาติ  วุจฺจมาเน  อส ฺ ีสตฺตา  เทวา อเหตุกา  
อนาหารา  อผสฺสกา  อเวทนิกาติ  วจนโต สพฺเพติ วจนมยุตฺต  
ภเวยฺย ฯ   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๕๓ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๒๓/๑๔๓ ฯ 
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๙๙/๕๖๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๐๓ 
 
        ตตฺถ สยิา เอวมฺป วุจฺจมาเน กตเม ธมฺมา สปปฺจฺจยา ฯ   
ป ฺจกฺขนฺธา  รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  (๑) วจนโต   
ขนฺธานเยว  ปจฺจยฏ ิติกตฺต ยุตฺตมยุตฺต  สตฺตานนฺตุ อยุตฺตเมเวต  
วจน ภเวยฺยาติ ฯ น โข ปเนต  เอว  ทฏพฺพ ฯ  กสมฺา  ฯ 
สตฺเตสุ  ขนฺโธปจารสิทฺธิโต ฯ  สตฺเตสุ  หิ ขนฺโธปจาโร  สิทฺโธ ฯ  
กสฺมา  ขนฺเธ  อุปาทาย  ป ฺาเปตพฺตโต ฯ  กถ  เคเห   
คามูปจาโร  วิย ฯ  ยถา  หิ  เคหานิ  อุปาทาย  ป ฺา- 
เปตพฺพตฺตา  คามสฺส  เอกสฺมิมฺป  ทฺวีส ุ ตีสุป  วา  เคเหสุ  ทฑฺเฒสุ  
คาโม  ทฑฺโฒติ  เอว  เคเห คามูปจาโร  สิทโฺธ  เอวเมว   
ขนฺเธสุ  ปจฺจยฏเนาหารฏ ิติเกสุ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกาติ   
อยมฺป  อุปจาโร  สิทโฺธติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปรมตฺถโต  จ  ขนฺเธสุ  
ชายมาเนสุ  จ  ชิยฺยมาเนสุ  จ มิยฺยมาเนสุ  จ ขเณ ขเณ ตฺว ภิกฺขุ  
ชายเส  จ  ชิยเส  จ  มิยเส  จาติ  วทตา  ภควตา  เตสุ  สตฺเตสุ   
ขนฺโธปจาโร สิทฺโธติ  ทสสฺิโต  เอวาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยโต  เยน   
ปจฺจยาขเยน  อาหาเรน  สพฺเพ  สตฺตา  ติฏนฺติ  โส  อาหาโร   
ต  วา เตส อาหารฏ ิติกตฺต เอกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อาหาโร  
หิ  อาหารฏ ิติกตฺต  วา  อนิจฺจตาการโต  นิพฺพิทาย  ปทฏาน   
โหติ ฯ  อถ  เตสุ สพฺพสตฺตส ฺ ิเตสุ  สงฺขาเรสุ  อนิจฺจตา- 
ทสฺสเนน  นพฺิพินฺทมาโน  อนุปุพฺเพน ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๒๔/๗๐๑/๒๗๗ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๐๔ 
 
ปรมตฺถวิสุทฺธึ ปาปุณาติ ฯ ยถาห   
        สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ                  ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
        อถ นิพฺพนฺทติ ทุกฺเข                          เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ ฯ (๑)   
        เอตฺถ จ เอกนฺนาม กินฺติ  จ กิมฺหาติ  จ ทุวิโธ 
ปาโ �   ตตฺถ  สีหฬาน  กิมฺหาติ  ปาโ ฯ  เต  หิ  กินฺติ   
วตฺตพฺเพ  กิมหฺาติ วทนฺติ ฯ เกจิ  ภณนฺติ  ห  อิติ  นปิาโต   
เตน อาจริยานมฺป  อยเมว ปาโติ ฯ อุภยถาป  ปน  เอโกว  อตฺโถ ฯ 
ยถา  รุจฺจติ  ตถา  ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  ยถา  ปน สุเขน  ผุฏโ 
อถวา  ทุกฺเขน  (๒) ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทิยตีติ  เอวมาทีสุ  
กตฺถจิ ทุกฺขนฺติ  จ  กตฺถจิ  ทุกฺขนฺติ  จ  วุจฺจติ  เอว  กตฺถจิ  
เอกนฺติ  กตฺถจิ เอกกนฺติ  วุจฺจติ ฯ อิธ ปน เอก นามาติ  
อยเมว ปาโ ฯ   
 
                        เทฺว นาม กินฺติป ฺหวณฺณนา   
        เอว อิมนิา ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตฺโต สตฺตา  
ปุริมนเยเนว  อุตฺตรึ  ป ฺห  ปุจฺฉติ  เทฺว  นาม  กินติฺ ฯ   
เถโร  เทฺวติ  ปจฺจนุภาสิตฺวา นาม ฺจ รูป ฺจาติ ธมฺมา- 
ธิฏานาย เทสนาย วิสฺสชฺเชติ ฯ ตตฺถ อารมฺมณาภิมุข นมนโต   
จิตฺตสฺส  จ  นมนเหตุโต  สพฺพมฺป  อรูป  นามนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิธ  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๖/๒๖ ฯ 
# ๓. ส.ี เอกาติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๐๕ 
 
ปน  นิพฺพิทาเหตุตฺตา  สาสวเมว  อธิปฺเปต ฯ รูปฺปนฏเน 
จตฺตาโร จ มหาภูตา  สพฺพ ฺจ  ตทุปาทาย  ปวตฺตมาน รูป  
รูปนฺติ วุจฺจติ  ต สพฺพมฺป อิธาธิปฺเปต ฯ อธิปฺปายวเสเนว 
เจตฺถ  เทฺว  นาม  นาม ฺจ  รูป ฺจาติ  วุตฺต  น  อ ฺเส   
ทฺวินฺนมภาวโต ฯ ยถาห  ทฺวีสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา  
นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ  ทุกขฺสฺสนฺตกโร โหติ ฯ กตเมสุ ทุวีสุ  
นาเม จ รูเป จ ฯ อิเมสุ โข  ภิกฺขเว ทฺวีสุ ธมฺเมสุ  
ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ ทุกขฺสฺสนฺตกโร  โหติ ฯ  
เทฺว ป ฺหา เทฺว อุทฺเทสา เทฺว เวยฺยากรณานีติ อิติ ย  
ต  วุตฺต  อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ  (๑)   
        เอตฺถ จ นามรูปมตฺตทสฺสเนน อตฺตทิฏ ึ ปหาย อนตฺตานุ- 
ปสฺสนามุเขเนว  นิพฺพินฺทมาโน  อนปุุพฺเพน  ทุกฺขสฺสนฺตกโร  โหติ  
ปรมตฺถวิสุทฺธึ ปาปุณาตีติ เวทิตพฺโพ ฯ ยถาห   
        สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ          ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
        อถ นิพฺพนฺทติ ทุกฺเข                  เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ ฯ (๒)   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๕๓ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๒ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๐๖ 
 
                        ตีณิ นาม กินฺติ ป ฺหวณฺณนา   
        อิทานิ อิมินาป ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตฺโต สตฺถา  
ปุริมนเยเนว  อุตฺรึ  ป ฺห  ปุจฺฉติ  ตีณิ  นาม  กินฺติ ฯ  เถโร   
ตีณีติ  ปจฺจนุภาสิตฺวา ปุน พฺยากริตพฺพสฺส  อตฺถสฺส  ลิงฺคานุ- 
รูป  สงฺขฺย  ทสฺเสนฺโต  ติสฺโส  เวทนาติ วิสฺสชฺเชติ ฯ  อถวา 
ยา  ภควตา  ติสฺโส  เวทนาติ  วุตฺตา  อิมาสมตฺถมห ตีณีติ  
ปจฺเจมีติ  ทสฺเสนฺโต  อาหาติ  เอวมฺเปตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
อเนกมุขา หิ เทสนา  ปฏสิมฺภิทปฺปเภเทน  เทสนาวิลาสปฺ- 
ปตฺตาน ฯ เกจิ ปนาหุ ตีณีติ อธิกปทมิทนฺติ ฯ ปุริมนเยเนว  
เจตฺถติสฺโส เวทนาติ วุตฺต  น อ ฺเส ติณฺณมภาวโต ฯ  
ยถาห  ตีสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺท- 
มาโน ฯเปฯ  ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ กตเมสุ ตีสุ  ตีสุ  
เวทนาสุ ฯ อิเมสุ โข ภิกฺขเว  ตีสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา  
นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ ทุกขฺสฺสนฺตกโร โหติ ฯ   ตโย ป ฺหา  
ตโย อุทฺเทสา ตีณิ เวยฺยากรณาณีติ อิติ ยนฺต วุตฺต   
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ  (๑)   
        เอตฺถ จ ยงฺกิ ฺจิ เวทยิต  สพฺพนฺ ต ทุกขฺสฺมินฺติ   
วทามีติ (๒) วุตฺตสุตฺตานุสาเรน วา   
        โย สุข ทุกฺขโต อทฺทกฺขิ         ทกฺุขมทฺทกฺขิ สลฺลโต   
        อทุกฺขมสุข สนฺต                  อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโตติ  (๓) 
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๕๔ ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๑/๒๖๘ ฯ 
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๑/๒๖๖ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๐๗ 
 
เอว  ทุกฺขทุกฺขตาวิปริณามทุกฺขตาสงฺขารทุกฺขตานุสาเรน  วา  
ติสฺสนฺน เวทนาน  ทุกฺขภาวทสฺสเนน  สุขส ฺ  ปหาย   
ทุกฺขานุปสฺสนามุเขน  นิพฺพินฺทมาโน อนุปุพฺเพน ทุกฺขสฺสนฺตกโร  
โหติ  ปรมตฺถวิสุทฺธึ ปาปุณาตีติ เวทิตพฺโพ ฯ ยถาห   
        สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ          ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
        อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข                  เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ ฯ  (๑) 
 
                        จตฺตาริ นาม กินฺติป ฺหวณฺณนา   
        เอว อิมนิาป ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตฺโต สตฺถา  
ปุริมนเยเนว  อุตฺตรึ  ป ฺห  ปุจฺฉติ  จตฺตาริ  นาม  กินฺติ ฯ  ตตฺถ 
อิมสฺส  ป ฺหสฺส เวยฺยากรณปกฺเข กตฺถจิ ปุริมนเยเนว จตฺตาโร 
อาหารา อธิปฺเปตา ฯ ยถาห  จตูสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ  
สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ  ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ กตเมสุ  
จตูสุ  จตูสุ อาหาเรสุ ฯ อิเมสุ โข  ภิกฺขเว จตูสุ ธมฺเมสุ  
ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ ทุกขฺสฺสนฺตกโร โหติ ฯ   
จตฺตาโร ป ฺหา จตฺตาโร อุทฺเทสา จตฺตาริ เวยฺยกรณานีติ  
อิติ          ยนตฺ วุตฺต  อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ (๒)   
        กตฺถจิ เยสุ ภิกฺขุ สุภาวิตจิตฺโต อนุปุพฺเพน ทุกฺขสฺสนฺตกโร  
โหติ  ตานิ จตฺตาริ สติปฏานานิ ฯ ยถาห กชงฺคลา ภิกฺขุนี   
จตูสุ อาวุโส ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา สุภาวิตจิตฺโต สมฺมา  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๕๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๐๘ 
 
ปริยนฺตทสฺสาป สมฺมตฺตมภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร  
โหติ ฯ กตเมสุ  จตูสุ  จตูสุ สติปฏาเนสุ ฯ อิเมสุ โข อาวุโส  
จตูสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ  สมฺมา สุภาวิตจิตฺโต ฯเปฯ ทุกฺขสฺสนฺตกโร  
โหติ ฯ  จตฺตาโร ป ฺหา  จตฺตาโร อุทฺเทสา จตฺตาริ เวยฺยา- 
กรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต ภควตา  อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ (๑)   
        อิธ ปน เยส จตุนฺน  อนุโพธปฏิเวธโต ภวตณฺหาเฉโท (๒)  
โหติ  ยสฺมา  ตานิ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  อธิปฺเปตานิ ฯ  ยสฺมา  
วา  อิมินา  ปริยาเยน ภควตา  พฺยากต  สุพฺยากตเมว  โหติ  ตสฺมา  
เถโร  จตฺตารีติ  ปจฺจนุภาสิตฺวา  อริยสจฺจานีติ  วิสฺสชฺเชติ ฯ  ตตฺถ   
จตฺตารีติ คณนปริจฺเฉโท ฯ อริยานิ สจฺจานีติ อริยสจฺจานิ  
อริยานิ   อวิสวาทกานีติ อตฺโถ ฯ ยถาห  อิมานิ โข ภิกฺขเว 
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ตถานิ อวิตถานิ          อน ฺถานิ  ตสฺมา  
อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ ฯ (๓)   
        ยสฺมา วา สเทวเกน โลเกน อรณียโต อภิคมนียโตติ  
วุตฺต โหติ  วายมิตพฺพยุตฺตฏานส ฺ ิเต  อเย  วา  อริยนโต   
อนเย  วา  อนีริยนโต  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสมา- 
โยคโต  วา  อริยสมฺมตา  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกา เอตานิ  
ปฏิวิชฺฌนฺติ  ตสฺมาป อริยสจฺจานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ ยถาห   
# ๑. อง. ทสก. ๒๔/๒๐๘/๖๐ ฯ  ๒. ม. ภวตณฺหาเฉโท ฯ 
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๗/๕๔๕ ฯ  ๔. ม. วายมิตพฺพฏฐานสฺญิเต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๐๙ 
 
จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว อริยสจฺจานิ ฯเปฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว  
จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  อริยา อิมานิ ปฏิวิชฺฌนฺติ  ตสฺมา  
อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ ฯ   
        อปจ อริยสฺส ภควโต สจฺจานีติป อริยสจฺจานิ ฯ  
ยถาหถ   สเทวเก ภิกฺขเว ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต  
อริโย  ตสฺมา  อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ ฯ (๑)   
        อถวา เอเตส อภิสมฺพุทฺธตฺตา อริยภาวสิทฺธิโตป อริย- 
สจฺจานิ ฯ ยถาห  อิเมส โข ภิกฺขเว จตุนฺน อริยสจฺจาน  
ยถาภูต  อภิสมฺพุทฺธตฺตา ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  
วุจฺจตีติ ฯ (๒)   
        อยเมเตส ปทตฺโถ ฯ เอเตสมฺปน อริยสจฺจาน อนุ- 
โพธปฏิเวธโต  ภวตณฺหาเฉโท โหติ ฯ ยถาห  ตยิท ภิกฺขเว 
ทุกฺข อริยสจฺจ อนุพุทฺธ ปฏิวิทฺธ ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินิ- 
ปฏิปทาอริยสจฺจ อนุพุทฺธ ปฏิวิทฺธ  อุจฺฉินฺนา ภวตณฺหา   
ขีณา ภวเนตฺติ  นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ (๓)   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓ ฯ 
# ๓. ส. มหา ๑๙/๑๖๙๘/๕๔๑ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๑๐ 
 
                        ป ฺจ นาม กินฺติป ฺหวณฺณนา   
        อิมินาป  ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตฺโต สตฺถา  ปุริม- 
นเยเนว  อุตฺตรึ  ป ฺห  ปจฺุฉติ  ป ฺจ  นาม  กินฺติ ฯ  เถโร   
ป ฺจาติ ปจฺจนุภาสิตฺวา  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ  วิสฺสชฺเชติ ฯ  ตตฺถ  
ป ฺจาติ คณนปริจฺเฉโท ฯ  อุปาทานชนิตา  อุปาทานชนกา  วา  
ขนฺธา  อุปาทานกฺขนฺธา  ยกิ ฺจิ  รูป  เวทนา  ส ฺา   
สงฺขารา  วิ ฺาณ ฺจ  สาสวา  อุปาทานิยา  จ  เอเตสเมต   
อธิวจน ฯ  ปพฺุพนเยเนว  เจตฺถ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ  วุตฺต  ฯ 
น  อ ฺเส ป ฺจนฺนมภาวโต ฯ ยถาห  ป ฺจสุ ภิกฺขเว  
ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ  ทุกฺขสฺสนฺตกโร  
โหติ ฯ กตเมสุ ป ฺจสุ  ป ฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ อิเมสุ   
โข ภิกฺขเว ป ฺจสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ   
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ  ป ฺจ ป ฺหา ป ฺจ อุทฺเทสา ป ฺจ   
เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต  อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ (๑)  
        เอตฺถ จ ป ฺจกฺขนฺเธ อุทยพฺพยวเสน สมฺมสนโฺต  
วิปสฺสนามต  ลทฺธา  อนปุุพฺเพน นิพฺพานามต สจฺฉิกโรติ ฯ  
ยถาห   
        ยโต ยโต สมฺมสติ          ขนฺธาน อุทยพฺพย   
        ลภตี ปติปาโมชฺช          อมตนฺต วิชานตนฺติ ฯ (๒)   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๕๕ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๖ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๑๑ 
 
                        ฉ นาม กนิฺติป ฺหวณฺณนา   
        เอว อิมนิาป ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตฺโต สตฺถา  
ปุริมนเยเนว  อุตฺตรึ  ป ฺห  ปุจฺฉติ  ฉ  นาม  กินฺติ ฯ  เถโร   
ฉ  อิติ  ปจฺจนุภาสิตฺวา อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานีติ  วิสฺสชฺเชติ ฯ 
ตตฺถ  ฉ  อิติ คณนปริจฺเฉโท  อชฺฌตฺเต นิยุตฺตาน  อตฺตาน   
วา  อธิก  กตฺวา  ปวตฺตานิ  อชฌฺตฺติกานิ ฯ  อายาตนโต อายสฺส  
วา  ตนนโต  อายตนสฺส วา  สสารทุกฺขสฺส  นยนโต  อายตนานิ   
จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายมนานเมต  อธิวจน ฯ  ปุพฺพนเยเนว  เจตฺถ  
ฉ  อชฺฌตฺติกานิ อายตนานีติ วุตฺต  น อ ฺเส ฉนฺนม- 
ภาวโต ฯ ยถาห ฉสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺท- 
มาโน ฯเปฯ  ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ กตเมสุ ฉสุ  ฉสุ  
อชฺฌตฺติเกสุ อายตเนสุ ฯ อิเมสุ  โข ภิกฺขเว ฉสุ ธมฺเมสุ  
ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ  ทุกขฺสสฺนฺตกโร โหติ ฯ 
ฉ ป ฺหา ฉ อุทฺเทสา ฉ เวยฺยากรณานีติ อิติ  ยนฺต วุตฺต  
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ   
        เอตฺถ จ ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ  สุ ฺโ คาโมติ  
โข ภิกฺขเว  ฉนฺเนต  อชฺฌตฺติกาน  อายตนาน  อธิวจนนฺติ  (๑)  
วุตฺตตฺตา  สุ ฺโต ปุพฺพุฬกมรีจิกานิ วิย อจิรฏ ิติกโต ตุจฺฉโต  
ว ฺจนกโต จ สมนุปสฺส นิพฺพินฺทมาโน อนุปุพฺเพน ทุกฺขสฺสนฺต  
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๕/๒๑๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๑๒ 
 
กตฺวา มจฺจุราชสฺส  อทสฺสน อุเปติ ฯ ยถาห   
        ยถา ปพฺุพุฬก ปสฺเส                  ยถา ปสฺเส มรีจิก   
        เอว โลก อเวกฺขนฺต                  มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ ฯ (๑)   
 
                        สตฺต นาม กินฺติป ฺหวณฺณนา   
        อิมินาป ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตฺโต สตฺถา อุตฺตรึ  
ป ฺห  ปุจฺฉติ  สตฺต  นาม  กินฺติ ฯ  เถโร  กิ ฺจาป  มหา- 
ป ฺหาพฺยากรเณ  สตฺต  วิ ฺาณฏ ิติโย  วุตฺตา  อปจ  โข  ปน  
เยสุ ธมฺเมสุ สุภาวิตจิตฺโต ภิกฺขุ ฯเปฯ ทุกฺขสฺสนฺตกโร  โหติ  เต 
ทสฺเสนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺคาติ  วิสฺสชเฺชติ ฯ อยมฺปจตฺโถ ภควตา  
อนุมโต เอว ฯ ยถาห  ปณฺฑิตา คหปตโย กชงฺคลา  ภิกฺขุนี   
มหาป ฺา คหปตโย          กชงฺคลา  ภิกฺขุนี  ม ฺเจป ตุเมฺห คหปตโย  
อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺยาถ  อหมฺป เจต เอวเมว 
พฺยากเรยฺย  ยถา ต กชงฺคลาย  ภิกฺขุนิยา พฺยากตนฺติ ฯ (๒)   
        ตาย จ เอว พฺยากต  สตฺตสุ อาวุโส ธมฺเมสุ ภิกขฺุ  
สมฺมา สุภาวิตจิตฺโต ฯเปฯ  ทุกฺขสฺสนตฺกโร โหติ ฯ กตเมสุ  
สตฺตสุ  สตฺตสุ โพชฺฌงฺเคสุ ฯ อิเมสุ  โข อาวุโส สตฺตสุ ธมฺเมสุ  
ภิกฺขุ สมฺมา สุภาวิตจิตฺโต ฯเปฯ  ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ  สตฺต 
ป ฺหา สตฺต อุทฺเทสา สตฺต         เวยฺยากรณานีติ อิติ ย  ต   
# ๑.ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๘/๖๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๑๓ 
 
วุตฺต ภควตา  อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ  (๑)  เอว อยมตฺโถ ภควตา 
อนุมโต เอวาติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ สตฺตาติ อูนาธิกนิวารณคณนปริจฺเฉโท ฯ โพชฺฌงฺคาติ  
สติอาทีน  ธมฺมานเมต  อธิวจน ฯ  ตตฺราย  ปทตฺโถ  เอตาย   
โลกิยโลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อุปฺปชฺชมานาย ลีนุทฺธจฺจปติฏานา- 
ยูหนกามสุขลฺลิกตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทิอเนกุปทฺทวปฺ- 
ฏิปกฺขภูตาย สติธมฺมวิจยวิริยปติปสฺสทฺธิสมาธุเปกฺขาสงฺขาตาย   
ธมฺมสามคฺคิยา  อริยสาวโก  พุชฺฌตีติ  กตฺวา  โพธิ  กิเลส- 
สนฺตานนิทฺทาย อุฏหติ  จตฺตาริ  วา  อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ  
นิพฺพานเมว วา สจฺฉิกโรตีติ วุตฺต โหติ ฯ ยถาห  สตฺต- 
โพชฺฌงฺเค  ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ  
ยถาวุตฺตปฺปการาย  วา  เอตาย  ธมฺมสามคฺคิยา  พุชฺฌตีติ  กตฺวา   
อริยสาวโกป  โพธ ิฯ  อิติ  ตสฺสา  ธมฺมสามคฺคีสงฺขาตาย  โพธิยา   
องฺคภูตตฺตา  โพชฺฌงฺคา ฌานงฺคมคฺคงฺคานิ  วิย  ตสฺส  วา  โพธีติ   
ลทฺธโวหารสฺส  อริยสาวกสฺส  องฺคภูตตฺตาป โพชฺฌงฺคา เสนงฺค- 
รถงฺคาทโย วิย ฯ   
        อปจ โพชฺฌงฺคาติ เกนตฺเถน โพชฺฌงฺคา  โพธาย  
สวตฺตนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  อนุพุชฺฌนฺตีติ   
โพชฺฌงคา  ปฏิพุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา  สมฺพุชฌฺนตีฺติ โพชฺฌงฺคาติ (๒) 
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๘/๖๑ ฯ  ๒. ขุ. อป. ๓๑/๕๕๗/๔๖๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๑๔ 
 
อิมินาป ปฏิสมฺภิทาย วุตฺเตน วิธินา โพชฺฌงฺคาน  โพชฺฌงฺคฏโฐ 
เวทิตพฺโพ ฯ  เอวมิเม  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  ภาเวนฺโต  พหุลีกโรนฺโต  
น จิรสฺเสว  เอกนฺตนิพฺพิทาทิคุณปฏิลาภี  โหติ  เตน  ทฏิเว  
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ วุจฺจติ ฯ วุตฺต ฺเจต ภควตา   
สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย   
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย   
สวตฺตนฺตีติ ฯ (๑)   
 
                                อฏ นาม กินฺติป ฺหวณฺณนา   
        เอว อิมนิาป ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตฺโต สตฺถา 
อุตฺตรึ ป ฺห  ปุจฺฉติ  อฏ  นาม  กินฺติ ฯ  เถโร  กิ ฺจาป   
มหาป ฺหาพฺยากรเณ  อฏ โลกธมฺมา วุตฺตา  อปจ  โข  ปน  
เยสุ  ธมฺเมสุ สุภาวิตจิตฺโต ภิกฺขุ ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ  เต  
ทสฺเสนฺโต  อริยา  อฏ  มคฺคงฺคาติ  อวตฺวา ยสฺมา อริยฏงฺค- 
วินิมุตฺโต มคฺโค  นาม  นตฺถิ  อฏงฺคมตฺตเมว  ตุ  มคฺโค  ตสฺมา   
ตมตฺถ  สาเธนฺโต  เทสนาวิลาเสน  อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  
วิสฺสชฺเชติ ฯ  ภควตาป  อยมตฺโถ  จ  เทสนานโย จ อนุมโต  
เอว ฯ ยถาห  ปณฺฑิตา คหปตโย กชงฺคลา ภิกฺขุนี ฯเปฯ  
อหป เอวเมว  พฺยากเรยฺย  ยถา ต กชงฺคลาย ภิกฺขุนิยา  
พฺยากตนฺติ (๒)  ฯ 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๔๓๔/๑๑๘ ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๘/๖๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๑๕ 
 
        ตาย จ เอว พฺยากต  อฏสุ อาวุโส ธมฺเมสุ ภิกขฺุ  
สมฺมา สุภาวิตจิตฺโต ฯเปฯ ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ  อฏ ปฺหา 
อฏฐ อุทฺเทสา อฏฐ เวยฺยากรณานีติ อิติ ย ต วุตต 
ภควตา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ (๑) ฯ 
        เอว อตฺโถ จ เทสนานโย จ ภควตา อนุมโต- 
เอวาติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ อริโยติ นิพฺพานตฺถิเกหิ อธิคนฺตพฺโพ  อปจ อารกา   
กิเลเสหิ  วตฺตนโต  อริยภาวกรณโต  อริยผลปฏลิาภนโต  จาป  
อริโยติ เวทิตพฺโพ ฯ  อฏ  องฺคานิ  อสฺสาติ  อฏงฺคิโค ฯ 
สฺวาย จตุรงฺคิกา วิย เสนา  ป ฺจงฺคิก วิย  ตูริย  (๒)  
องฺควินิพฺโภเคน  อนุปลพฺภสภาวโต  องฺคมตฺตเมวาติ  เวทิตพฺโพ ฯ 
มคฺคติ อิมินา นิพฺพาน  สย วา มคฺคติ  มาเรนฺโต  
วา กิเลเส คจฺฉตีติ มคฺโค ฯ   
        เอวมฏเภท ฺจิม (๓) อฏงฺคิก มคฺค ภาเวนฺโต ภิกฺขุ อวิชฺช  
ภินฺทติ  วิชฺช  อุปฺปาเทติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรติ  เตน  ทฏิเว  
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ วุจฺจติ ฯ วุตฺต ฺเจต ภควตา  เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว สาลิสูก วา ยวสูก วา สมฺมาปณิหิต หตฺเถน   
วา ปาเทน วา อกฺกนฺต หตฺถ วา ปาท วา ภิชฺชิสฺสติ  (๔)  
โลหิต วา อุปฺปาเทสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ ต กิสสฺ เหตุ   
สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว สูกสฺส  เอวเมว โข ภิกฺขเว โส วต ภิกฺขุ  
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๘/๖๑ ฯ  ๒. สี. ตุริย ฯ  ๓. ส.ี เอวมตฺถปฺปเภทฺจิม ฯ 
# ๔. ม. เภจฺฉติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๑๖ 
 
โส วต ภิกฺขุ สมฺมา ปณิหิตาย ทิฏฐิยา สมฺมา ปณิหิตาย  
มคฺคภาวนาย อวิชฺช ภิชฺชสิฺสติ วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  
สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ  (๑) 
 
 
                                นว นาม กินฺติปฺหวณฺณนา 
        อิมินา ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตฺโต สตฺถา อุตฺตรึ  
ป ฺห  ปุจฺฉติ  นว  นาม  กนิฺติ ฯ  เถโร  นว  อิติ  ปจฺจนุภาสิตฺวา  
สตฺตาวาสาติ วิสฺสชฺเชติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  นวาติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ 
สตฺตาติ  ชีวิตินฺทฺริยปฏิพทฺเธ ขนฺเธ  อุปาทาย  ป ฺตฺตา  
ปาณิโนติ  ป ฺตฺติ  วา ฯ  อาวาสาติ  อาวสนฺติ  เอเตสูติ  อาวาสา  
สตฺตาน  อาวาสา สตฺตาวาสา ฯ เอส เทสนามคฺโค  อตฺถโต 
ปน  นววิธาน สตฺตานเมเวต อธิวจน ฯ ยถาห  สนตฺาวุโส  
สตฺตา นานตฺตกายา นานตฺตส ฺ ิโน  เสยฺยถาป มนุสฺสา   
เอกจฺเจ จ เทวา เอกจฺเจ จ วินิปาติกา  อย ปโม สตฺตา- 
วาโส ฯ          สนฺตาวุโส สตฺตา นานตฺตกายา เอกตฺตส ฺ ิโน  
เสยฺยถาป เทวา  พฺรหฺมกายิกา ปมาภินิพฺพตฺตา  อย ทุติโย  
สตฺตาวาโส ฯ สนฺตาวุโส  สตฺตา เอกตฺตกายา นานตฺตส ฺ ิโน  
เสยฺยถาป เทวา อาภสฺสรา  อย  ตติโย สตฺตาวาโส ฯ สนฺตาวุโส 
สตฺตา เอกตฺตกายา เอกตฺตส ฺ ิโน เสยฺยถาป เทวา สุภกิณฺหา   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๔๓/๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๑๗ 
 
อย จตุตฺโถ สตฺตาวาโส ฯ สนฺตาวุโส สตฺตา  อส ฺ ิโน อปฺปฏ-ิ 
สเวทิโน เสยฺยถาป เทวา อส ฺ ีสตฺตา  อย ป ฺจโม  สตฺตา- 
วาโส ฯ สนตฺาวุโส สตฺตา สพฺพโส รปูส ฺาน ฯเปฯ   
อากาสาน ฺจายตนูปคา  อย  ฉฏโ  สตฺตาวาโส ฯ  สนฺตาวุโส   
สตฺตา ฯเปฯ  วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา  อย สตฺตโม สตฺตา- 
วาโส ฯ สนตฺาวุโส สตฺตา  ฯเปฯ อากิ ฺจ ฺายตนูปคา  อย  
อฏโม สตฺตาวาโส ฯ สนฺตาวุโส สตฺตา  ฯเปฯ เนวส ฺานา- 
ส ฺายตนูปคา  อย นวโม สตฺตาวาโสติ ฯ (๑)   
        ปุริมนเยเนว เจตฺถ นว สตฺตาวาสาติ วุตฺต  น อ ฺเส   
นวนฺนมภาวโต ฯ ยถาห  นวสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา  
นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ  ทุกขฺสฺสนฺตกโร โหติ ฯ กตเมสุ นวสุ   
นวสุ สตฺตาวาเสสุ ฯ อิเมสุ โข  ภิกฺขเว นวสุธมฺเมสุ ภิกฺขุ  
สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ  นว ป ฺหา  
นว อุทฺเทสา นว เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต  อิทเมต  
ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ (๒)   
        เอตฺถ จ นว ธมฺมา ปริ ฺเยฺยา ฯ กตเม นว  นว 
นว สตฺตาวาสาติ  วจนโต  นวสุ  สตฺตาวาเสสุ  าตปริ ฺาย  
ธุวสุภสุขตฺตภาวทสฺสน  ปหาย  สุทฺธสงฺขารปุ ฺชมตฺตทสฺสเนน  
นิพฺพินฺทมาโน  ตีรณปริ ฺาย อนิจฺจานุปสฺสนาย  วิรชฺชมาโน   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๔๕๗/๓๒๙ ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๕๗ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๑๘ 
 
ทุกฺขานุปสฺสเนน  วิมุจจมาโน  อนตฺตานุปสฺสเนน สมฺมา  
ปริยนฺตทสฺสาวี  ปหานปริ ฺาย  สมฺมตฺต  อภิสเมจฺจ  ทิฏเว  
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ เตน เจต วุตฺต  นวสุ ภิกฺขเว  
ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ ทิฏเว ธมฺเม  
ทุกฺขสนฺตกโร โหติ ฯ กตเมสุ นวสุ  นวสุ สตฺตาวาเสสูติ ฯ (๑)   
 
                        ทส นาม กินฺติป ฺหวณฺณนา   
        เอว อิมนิาป ป ฺหาพฺยากรเณน อารทฺธจิตโต สตฺถา  
อุตฺตรึ ป ฺห  ปุจฺฉติ  ทส  นาม  กินฺติ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป   
อิมสฺส  ป ฺหสฺส  อิโต  อ ฺตร เวยฺยากรเณสุ ทส  
อกุสลกมฺมปถา วุตฺตา ฯ ยถาห  ทสสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ  
สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ  ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฯ กตเมสุ 
ทสสุ  ทสส ุอกุสลกกมฺมปเถสุ ฯ  อิเมสุ โข ภิกฺขเว ทสสุ ธมฺเมสุ 
ภิกฺขุ สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน ฯเปฯ  ทุกขฺสฺสนฺตกโร โหติ ฯ   
ทส ป ฺหา ทส อุทฺเทสา ทส  เวยฺยากรณานีติ อิติ ย  
 ฺต วุตฺต  อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ   
        อิธ ปน ยสฺมา อยมายสฺมา อตฺตาน อนุปเนตฺวาว อ ฺ  
พฺยากาตุกาโม  ยสฺมา  วา  อิมินาป  ปรยิาเยน  พฺยากต   
สุพฺยากตเมว  โหติ  ตสฺมา  เยหิ  ทสหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๕๗ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  กมุารปฺหวณฺณนา  หนา  ๑๑๙ 
 
อรหาติ  วุจฺจติ  เตส  อธิคม  ทีเปนฺโต  ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคโต  
อรหาติ  วุจฺจตีติ  ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย วิสฺสชฺเชติ ฯ 
ยโต เอตฺถ เยหิ  ทสหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  อรหาติ  ปวุจฺจติ  
ตานิ  ทสงฺคานิ  ทส  นาม  กินฺติ ปุฏเน เถเรน นิททฺิฏานีติ  
เวทิตพฺพานิ ฯ ตานิ จ ทส  อเสโข อเสโขติ ภนฺเต วุจฺจติ   
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ภิกฺขุ  อเสโข โหตีติ ฯ อิธ ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ อเสขาย สมฺมาทิฏ ิยา สมนฺนาคโต  โหติ  อเสเขน 
สมฺมาสงฺกปฺเปน สมนฺนาคโต โหติ  อเสขาย สมฺมาวาจาย   
สมนฺนาคโต โหติ  อเสเขน สมฺมากมฺมนฺเตน สมนฺนาคโต  
โหติ  อเสเขน  สมฺมาอาชีเวน สมนฺนาคโต โหติ  อเสเขน  
สมฺมาวายาเมน สมนฺนาคโต  โหติ  อเสขาย สมฺมาสติยา 
สมนฺนาคโต โหติ  อเสเขน สมฺมาสมาธินา  สมนฺนาคโต โหติ   
อเสเขน สมฺมาาเณน สมนฺนาคโต โหติ  อเสขาย  สมฺมา- 
วิมุตฺติยา โหติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อเสโข  
โหตีติ ฯ (๑)   
        เอวมาทีสุ สุตฺเตสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานีติ ฯ   
               กุมารป ฺหวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑ องฺ. ทสก. ๒๔/๑๑๑/๑๓๗  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๒๐ 
  
                                มงฺคลสุตฺตวณฺณนา   
 
                                นิกฺเขปปฺปโยชน   
        อิมานิ กุมารป ฺหานนฺตร นิกฺขิตฺตสฺส มงฺคลสุตฺตสฺส 
อตฺถวณฺณนากฺกโม  อนุปปฺตฺโต  ตสฺส  อิธ  นกิฺเขปปฺปโยชน  
วตฺวา อตฺถวณฺณน กริสฺสาม.  เสยฺยถีท  อิท ฺหิ  สุตฺต   
อิมินา  อนุกฺกเมน  ภควตา  อวุตฺตมฺป  ยฺวาย  สรณคมเนหิ  
สาสโนตาโร  สิกฺขาปททฺวตฺตึสาการกุมารป ฺเหหิ  จ  สลีสมาธิ- 
ป ฺปฺปเภทนโย  ทสฺสโิต  สพฺโพเปส  ปรมมงฺคลภูโต  ยโต  
มงฺคลตฺถิเกน  เอตฺเถว  อภิโยโค  กาตพฺโพ  โส  จ  ตสฺส  มงฺคลภาโว  
อิมินา  สุตฺตานุสาเรน  เวทิตพฺโพติ  ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ   
                อทิมสฺส อิธ นกิฺเขปปฺปโยชน ฯ   
 
                        ปมมหาสงฺคีติกถา   
        เอว นิกขิฺตฺตสฺส ปนสฺส อตฺถวณฺณนตฺถ อย มาติกา   
                วุตฺต เยน ยทา ยสฺมา          เจต วตฺวา อิม วิธึ   
                เอวมิจฺจาทิปาสฺส         อตฺถ นานปฺปการโต ฯ   
                วณฺณยนฺโต สมุฏาน          วตฺวา ย ยตฺถ มงฺคล   
                ววตฺถเปตฺวา ตนฺตสฺส         มงฺคลตฺถ วิภาวเยติ ฯ   
        ตตฺถ วุตฺต เยน ยทา ยสฺมา         เจต วตฺวา อิม   
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๑ 
 
วิธินฺติ อย  ตาว  อฑฺฒคาถา  ยทิท  เอวมฺเม  สุต  เอก   
สมย  ภควา ฯเปฯ  ภควนฺต  คาถาย  อชฺฌภาสีติ  อิท  วจน   
สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  อิท ฺหิ  อนุสฺสววเสน วุตฺต  โส  จ  ภควา   
สยมฺภู  อนาจริยโก  ตสฺมา  เนทนฺตสฺส  ภควโต  วจน  อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ  ยโต  วตฺตพฺพเมต  อิท  วจน  เกน  วุตฺต   
กทา  กสฺมา  จ วุตฺตนฺติ ฯ วุจฺจเต อายสฺมตา อานนฺเทน  
วุตฺต  ต ฺจ ปน ปมมหาสงฺคีติกาเล ฯ   
        ปมมหาสงฺคีติ นาม  เจสา สพฺพสุตฺตนิทานโกสลตฺถอาทิโต  
ปภุติ  เอว  เวทิตพฺพา ฯ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน ฺหิ  อาทึ  กตฺวา  
ยาว สุภทฺทปริพฺพาชกวินยนา กตพุทฺธกิจฺเจ  กุสินาราย   
อุปวตฺตเน  มลฺลาน  สาลวเน  ยมกสาลานมนฺตเร  วิสาข- 
ปุณฺณมีทิวเส  ปจฺจูสสมเย อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา  
ปรินิพฺพุเต ภควติ โลกนาเถ  ภควโต  ปรินิพฺพาเน  สนฺนิปติตาน  
สตฺตนฺน  ภิกฺขุสตสหสฺสาน สฆตฺเถโร  อายสฺมา  มหากสฺสโป   
สตฺตาหปรินิพฺพุเต  ภควติ  สุภทฺเทน  วุฑฺฒปพฺพชิเตน  อล  
อาวุโส  มา  โสจิตฺถ  มา  ปริเทวิตฺถ  สมุุตฺตา  มย เตน  
มหาสมเณน  อุปทฺทุตา  จ  โหม  อิท  โว  กปฺปติ  อิท  โว  
น  กปฺปตีติ  อิทานิ  ปน  มย  ย  อิจฺฉิสฺสาม  ต  กริสสฺาม   
ย น อิจฺฉิสฺสาม  ต น กริสสฺามาติ  (๑)  วุตฺตวจนมนุสฺสรนฺโต   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๖๑๔/๓๗๙ ฯ  ท.ี มหา. ๑๐/๑๕๕/๑๘๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๒๒ 
 
าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ย ปาปภิกฺขู  อตีตสตฺถุก  ปาวจนนฺติ   
ม ฺมานา  ปกฺข  ลภิตฺวา  นจิรสฺเสว  สทฺธมฺม อนฺตร- 
ธาเปยฺยุ ฯ  ยาว  จ  ธมฺมวินโย  ติฏติ  ตาว  อนตีตสตฺถุกเมว 
ปาวจน โหติ ฯ  ยถาห ภควา โย โว อานนฺท มยา 
ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ป ฺตฺโต  โส โว มมจฺจเยน  
สตฺถาติ ฯ (๑)  ยนฺนูนาห ธมฺม ฺจ วินย ฺจ สงฺคาเยยฺย  ยถยิท  
สาสน อทฺธนิย  อสฺส จิรฏ ิติก ฯ  ย ฺจาห ภควตา  ธาเรสฺสสิ  
ปน เม ตฺว กสฺสป สาณานิ ปสุกูลานิ นิพฺพสนานีติ  วตฺวา  
จีวเร สาธารณปริโภเคน เจว  อห ภิกฺขเว ยาวเทว อากงฺขามิ  
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯ เป ฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ   
กสฺสโปป ภิกฺขเว ยาวเทว อากงฺขติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯ เป ฯ 
ปฐม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ  เอวมาทินา นเยน  
นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิ ฺาปฺปเภเท อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  อตฺตนา 
สมสมฏปเนน  จ  อนุคฺคหิโต  ตสฺส  เม  กิม ฺ  อานณฺย   
ภวิสฺสติ  นนุ  ม  ภควา  ราชา  วิย  สกกวจอิสฺสริยานุปฺปทาเนน  
อตฺตโน  กุลวสปติฏาปก  ปุตฺต  สทธฺมฺมวสปติฏาปโก  เม   
อย  ภวิสฺสตีติ  มนฺตฺวา อิมินา  อสาธารเณน  อนุคฺคเหน  
อนุคฺคเหสีติ  จินฺตยนฺโต  ธมฺมวินยสงฺคายนตฺถ ภิกฺขูน อุสฺสาห  
ชเนสิ ฯ ยถาห อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๓ 
 
เอกมิทาห อาวุโส  สมย ปาวาย กุสินาร อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน  
มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ  ป ฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหีติ (๑)  สพฺพ  
สุภทฺทกณฺฑ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ตโต ปร อาห  หนฺท มย อาวุโส ธมฺม ฺจ วินย ฺจ  
สงฺคายาม  (๒) ปุเร อธมฺโม  ทิปฺปติ  ธมฺโม ปฏิพาหิยติ  อวินโย  
ทิปฺปติ  วินโย ปฏิพาหิยติ  ปุเร          อธมฺมวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ  
ธมฺมวาทิโน ทุพฺพลา โหนฺติ  อวินยวาทิโน พลวนโฺต โหนฺติ   
วินยวาทิโน  ทุพฺพลา โหนฺตีติ ฯ (๑)   
        ภิกฺขู อาหสุ เตนหิ ภนฺเต เถโร ภิกฺขู อุจฺจินตูติ ฯ 
เถโร  สกลนวงฺคสตฺถุสาสนปริยตฺติธเร ปุถชฺุชนโสตาปนฺน- 
สกทาคามิอนาคามิสุกขวิปสฺสกขีณาสวภิกฺขู  อเนกสเต  อเนก- 
สหสฺเส  จ  วชฺเชตฺวา  ติปฏกสพฺพปริยตฺติปฺปเภทธเร ปฏิสมฺภิทาปฺ- 
ปตฺเต  มหานุภาเว  เยภุยฺเยน  ภควตา เอตทคฺคมาโรปเต 
เตวิชฺชาทิเภเท  ขีณาสวภิกฺขูเยว  เอกูนป ฺจสเต  ปริคฺคเหสิ ฯ   
เย  สนฺธาย  อิท  วุตฺต  อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป  
เอเกนูนป ฺจอรหนฺตสตานิ อุจฺจินีติ ฯ (๔)   
        กิสฺส ปน เถโร เอเกนูนมกาสีติ ฯ อายสฺมโต อานนฺทตฺ- 
เถรสฺส โอกาสกรณตฺถ ฯ  เตน  หายสฺมตา  สหาป  วินาป   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๖๑๔/๓๗๙, ๓๘๐ ฯ  ๒. อฏฐกถาย สงฺคาเยยฺยามาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๔. วิ. จุลฺ. ๗/๖๑๕/๓๘๐ ฯ  
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ธมฺมสงฺคีติ  น  สกฺกา  กาตุ  โส  หายสฺมา  เสโข  สกรณีโย  
ตสฺมา  สห  น  สกฺกา  ยสฺมา  ปนสฺส  กิ ฺจิ  ทสพลเทสิต   
สุตฺตเคยฺยาทิก  ภควโต  อสมฺมุขาปฏิคฺคหิตนฺนาม  นตฺถิ   
ตสฺมา วินา น  สกฺกา ฯ  ยทิ  เอว  เสโขป  สมาโน  ธมฺม- 
สงฺคีติยา  พหูปฺปการตฺตา  เถเรน  อุจฺจินิตพฺโพ  อสฺส  อถ  กสมฺา 
น  อุจฺจินิโตติ  ปรูปวาทปริวชฺชนโต ฯ  เถโร ห ิ อายสฺมนฺเต   
อานนฺเท  อติวิย  วิสฺสตฺโถ  อโหส ิฯ  ตถา  หิ น สิรสฺมึ  
ปลิเตสุ ชาเตสุป  นวาย  กมุารโก  มตฺตม ฺาสีติ  (๑)  กุมารก- 
วาเทเน โอวทติ ฯ  สกยฺกลุปฺปสุโต  จาย อายสฺมา  ตถาคตสฺส  
ภาตา จูฬปตุ ปุตฺโต  ตตฺร หิต ภิกฺขู  ฉนฺทาคมน  วิย  ม ฺมานา 
พหู  อเสขปฏิสมฺภิทปฺปตฺเต  ภิกฺขู  เปตฺวา อานนฺท  เสข- 
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺต  เถโร  อุจฺจินีติ  อุปวเทยฺยย  ต  ปรูปวาท  
ปริวชฺเชนฺโต  อานนฺท  วินา  สงฺคีติ  น  สกฺกา  กาตุ   
ภิกฺขูนเยว  อนุมติยา คเหสฺสามีติ ต น อุจฺจินิ ฯ   
        อถ สยเมว ภิกฺขู อานนฺทสฺสตฺถาย เถร ยาจึสุ ฯ  
ยถาห  ภิกฺขู อายสฺมนฺต มหากสฺสป เอตทโวจุ  อย ภนฺเต  
อายสฺมา  อานนโฺท กิ ฺจาป เสโข  อภพฺโพ ฉนฺทโทสา 
โมห ภยา อคตึ คนฺตุ  พหุ  จาเนน ภควโต สนฺติเก  
ธมฺโม จ วินโย จ ปริยตฺโต  เตนหิ ภนฺเต  เถโร อายสฺมนฺตมฺป  
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๕๒๑/๒๕๘ ฯ  
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อานนฺท อุจฺจินตูติ ฯ อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป   
อายสฺมนฺตมฺป อานนฺท อุจฺจินีติ ฯ (๑)  
        เอว ภิกขฺูน อนุมติยาเยว อุจฺจินิเตน เตนายสฺมตา สทฺธึ 
ป ฺจเถรสตานิ อเหสุ ฯ   
        อถโข เถราน ภิกฺขูน เอตทโหสิ กตฺถ นุโข มย  
ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคาเยยฺยามาติ ฯ  อถโข  เถราน  ภิกฺขูน  
เอตทโหสิ  ราชคห  โข  มหาโคจร  สมฺปนฺนเสนาสน ยนฺนูน   
มย  ราชคเห  วสฺส  วสนฺตา  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคาเยยฺยาม   
น ฺเ ภิกฺขู ราชคเห วสฺส อุปคจฺเฉยยฺยุนฺติ ฯ กสมฺา ปน  
เอเตส  เอตทโหสิ  อิท  อมฺหาก  ถาวรกมฺม  โกจิ  วิสภาคปุคฺคโล 
สฆมชฺฌ ปวิสิตฺวา  อุกฺโกเฏยฺยาติ ฯ  อถายสฺมา  มหากสฺสโป   
ตฺติทุติเยน  กมฺเมน  สาเวสิ ฯ ต สงฺคีติกฺขนฺธเก (๒) วุตฺตนเยเนว 
าตพฺพ ฯ   
        อถ ตถาคตสฺส ปรินิพฺพานโต สตฺตสุ สาธุกีฬนทิวเสสุ  
สตฺตสุ จ  ธาตุปูชาทิวเสสุ  วีติวตฺเตสุ  อฑฺฒมาโส  อติกฺกนฺโต   
อิทานิ  คิมฺหาน ทิยฑฺโฒ มาโส  เสโส  อุปกฏา  วสฺสูปนายิกาติ  
มนฺตฺวา  มหากสฺสปตฺเถโร  ราชคห  อาวุโส  คจฺฉามาติ  อุปฑฺฒ   
ภิกฺขุสฆ คเหตฺวา เอก มคฺค คโต ฯ อนุรุทฺธตฺเถโร อุปฑฺฒ   
คเหตฺวา  เอก  มคฺค  คโต  อานนฺทตฺเถโร  ปน  ภควโต  ปตฺตจีวร   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๖๑๕/๓๘๐ ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๗/๖๑๕/๓๘๑ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 126 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๒๖ 
 
คเหตฺวา  ภิกฺขุสฆปริวุโต  สาวตฺถึ  คนตฺฺวา  ราชคห  คนฺตุ- 
กาโม  เยน  สาวตฺถี  เตน  จาริก  ปกกฺามิ ฯ  อานนฺทตฺเถเรน   
คตคตฏาเน  มหาปริเทโว  อโหสิ  ภนฺเต  อานนฺท  กุห ึ สตฺถาร 
เปตฺวา  อาคโตสีติ  อนุปุพฺเพน  ปน  สาวตฺถึ อนุปฺปตฺเต เถเร  
ภควโต ปรินิพฺพานสมเย วิย มหาปริเทโว อโหสิ ฯ   
        ตตฺร สทุ อายสฺมา อานนฺโท อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตาย  
ธมฺมิยา กถาย  ต  มหาชน  ส ฺาเปตฺวา  เชตวน  ปวิสิตฺวา 
ทสพเลน  วสิตคนฺธกุฏิยา  ทฺวาร วิวรตฺิวา  ม ฺจป นีหริตฺวา  
ปปฺโผเฏตฺวา คนฺธกุฏึ สมมฺชฺชิตฺวา มิลาตมาลากจวร ฉฑฺเฑตฺวา 
ม ฺจป  อภิหริตฺวา  ปุน  ยถาาเน  เปตฺวา  ภควโต   ิตกาเล   
กรณีย ฯ วตฺต  สพฺพมกาสิ ฯ   
        อถ  เถโร  ภควโต  ปรินิพฺพานโต  ปภุติ านนิสฺสชฺช- 
พหุลตฺตา  อุสฺสนฺนธาตุก  กาย  สมสสฺาเสตุ  ทุติยทิวเส  ขีรวิเรจน  
ปวิตฺวา วิหาเรเยว นิสีทิ  ย สนฺธาย สุเภน มาณเวน ปหิต  
มาณวก เอตทโวจ  อกาโล โข มาณวก  อตฺถ ิเม อชฺช 
เภสชฺชมตฺตา ปตา  อปฺเปว  นาม เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยามาติ ฯ (๑)   
        ทุติยทิวเส เจตกตฺเถเรน ปจฺฉาสมเณน คนฺตฺวา สุเภน 
มาณเวน  ปุฏโ ทีฆนิกาเย สุภสุตฺต นาม ทสม สุตฺตม- 
ภาสิ ฯ   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ  
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        อถโข เถโร เชตวเน วิหาเร ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ   
การาเปตฺวา  อุปกฏาย  วสฺสูปนายิกาย  ราชคห  คโต ฯ  ตถา  
มหากสฺสปตฺเถโร จ อนุรทฺุธตฺเถโร  จ สพฺพ ภิกฺขุสฆ คเหตฺวา  
ราชคหเมว คตา ฯ   
        เตน โข ปน สมเยน ราชคเห อฏารส มหาวิหารา  
โหนฺติ ฯ เต  สพฺเพป  ฉฑฺฑิตปติตอุกฺลาปา  อเหสุ ฯ  ภควโต 
หิ  ปรินิพฺพาเน  สพฺเพ  ภิกฺขู อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา 
วิหาเร  จ  ปริเวเณ  จ  ฉฑฺเฑตฺวา อคมสุ  ฯ  อถ  เถรา  
ภควโต  วจนปูชนตฺถ  ติตฺถิยวาทปริโมจนตฺถ ฺจ  ปม มาส   
ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  กโรมาติ  จินฺเตสุ ฯ  ติตฺถิยา หิ  
วเทยฺยย  สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา  สตฺถริ   ิเตเยว  วิหาเร   
ปฏิชคฺคึสุ  ปรินิพฺพุเต  ฉฑฺเฑสุนฺติ ฯ  เตส วาทปริโมจนตฺถฺจ 
จินฺเตสุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ วุตฺต ฺเจต  อถโข เถราน  
ภิกฺขูน เอตทโหสิ ภควตา โข อาวุโส  ขณฺฑผุลฺลปฏ-ิ 
สงฺขรณ วณฺณิต  หนฺท มย อาวุโส ปมมาส ขณฺฑ- 
ผุลฺลปฏิสงฺขรณ          กโรม  มชฺฌิมมาส สนฺนิปติตฺวา ธมฺม ฺจ 
วินย ฺจ สงฺคายิสฺสามาติ ฯ (๑)   
        เต ทุติยทิวเส คนฺตฺวา ราชทฺวาเร อฏสุ ฯ อชาตสตฺตุ  
ราชา  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อห  ภนฺเต  ก ึ กโรมิ  เกนตฺโถติ   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๖๑๖/๓๘๒ ฯ  
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ปวาเรสิ  ฯ เถรา  อฏารสมหาวิหารปฏิสงฺขรณตฺถาย  หตฺถกมฺม   
ปฏิเวเทสุ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  ราชา  หตฺถกมฺมการเก มนุสฺเส 
อทาสิ ฯ เถรา ปมมาส สพฺพวิหาเร ปฏิสงฺขราเปสุ ฯ   
        อถ ร ฺโ อาโรเจสุ นิฏ ิต มหาราช วิหารปฏ-ิ 
สงฺขรณ  อิทานิ  ธมฺมวินยสงฺคห  กโรมาติ ฯ  สาธุ  ภนฺเต  
วิสฺสตฺถา  กโรถ  มยฺห  อาณาจกฺก  ตุมฺหาก  ธมฺมจกฺก  โหตุ  
อาณาเปถ  ม ภนฺเต กึ กโรมีติ ฯ สงฺคห  กโรนฺตาน  ภิกฺขูน   
สนฺนิสชฺชฏาน  มหาราชาติ ฯ  กตฺถ  กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ  เวภาร- 
ปพฺพตปสฺเส สตฺตปณฺณคุหาทฺวาเร  กาตุ  ยุตฺต  มหาราชาติ ฯ  
สาธุ ภนฺเตติ ฯ โข ราชา อชาตสตฺตุ วิสฺสุกมฺมุนา (๑)  นิมฺมิตสทิส  
สุวิภตฺตภิตฺติถมฺภโสปาน นานาวิธมาลากมฺมลตากมฺมวิจิตฺต  มหา- 
มณฺฑป  การาเปตฺวา  วิวิธกุสุมทามโอลมฺพกวินิคฺคลนฺตจารุ- 
วิตาน รตนวิจิตฺตมณิโกฏฏิมตลมิว  จ  น  นานาปุปฺผูปหาร- 
วิจิตฺต สุปรินิฏ ิตภูมิกมฺม พฺรหฺมวิมานสทิส  อลงฺกริตฺวา  ตสฺมึ   
มหามณฺฑเป  ป ฺจสตาน  ภิกฺขูน  อนคฺฆานิ ป ฺจกปฺปย- 
ปจฺจตฺถรณสตานิ  ป ฺาเปตฺวา ทกฺขิณภาค นิสฺสาย อุตฺตราภิ- 
มุข เถราสน  มณฺฑปมชฺเฌ  ปรุตฺถาภิมุข  พุทฺธสฺส  ภควโต  
อาสนารห  ธมฺมาสน ป ฺาเปตฺวา  ทนฺตขจิต จิตฺตพีชนึ เจตฺถ 
เปตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส อาโรจาเปสิ นิฏ ิต ภนฺเต มม กิจฺจนฺติ ฯ   
# ๑. ม. วิสฺสกมฺมุนา ฯ  
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        ภิกฺขู อายสฺมนฺต อานนฺทมาหสุ เสฺว อาวุโส อานนฺท 
สงฺฆสนฺนิปาโต  ตฺว ฺจ  เสโข  สกรณีโย  เตน  เต  น  ยุตฺต   
สนฺนิปาต  คนฺตุ  อปฺปมตฺโต  โหหีติ ฯ  อถโข  อายสฺมา   
อานนฺโท  เสฺวว  สนฺนิปาโต  น  โข  ปน เม ต ปฏริปู  ยฺวาห   
เสโข  สมาโน  สนฺนิปาต  คจฺฉยฺยนฺติ  พหุเทว  รตฺตึ  กายคตาย 
สติยา วีตินาเมตฺวา รตฺติยา  ปจฺจูสสมเย  จงฺกมา โอโรหิตฺวา  
วิหาร ปวิสิตฺวา นิปชฺชิสฺสามีติ กาย อาวฏเฏสิ ฯ  เทวฺ  
ปาทา  ภูมิโต มุตฺตา  อสมฺปตฺต ฺจ สีส พิมฺโพหน  เอตสฺมึ  
อนฺตเร  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมจฺุจิ ฯ  อย ฺหิ  อายสฺมา   
จงฺกเมน  พหิ วีตินาเมตฺวา  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  
จินฺเตสิ  นนุ  ม ภควา เอตทโวจ  กตปุ ฺโสิ  ตฺว  อานนฺท  
ปธานมนุยุ ฺช  ขิปฺป โหหิสิ อนาสโวติ (๑)  พุทฺธาน ฺจ กถา- 
โทโส  นาม  นตฺถิ  มม  ปน  อจฺจารทฺธ  วิริย  เตน  เม  
จิตฺต  อุทฺธจฺจาย สวตฺตติ  หนฺทาห  วิรยิสมตฺต  โยเชมีติ  จงฺกมา  
โอโรหิตฺวา  ปาทโธวนฏาเน ตฺวา  ปาเท โธวิตฺวา วิหาร  
ปวิสิตฺวา ม ฺจเก นิสีทิตฺวา โถก วิสฺสมิสฺสามีติ กาย  ม ฺจเก   
อุปนาเมสิ ฯ  เทฺว  ปาทา ภูมิโต มุตฺตา  สีส จ พิมฺโพหน  
อสมฺปตฺต เอตสฺมึ  อนฺตเร  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจิ ฯ  
จตุอิริยาปถวิรหิต เถรสฺส  อรหตฺต ฯ  เตน  อิมสฺมึ  สาสเน   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓๕/๑๖๗ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๓๐  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๓๐ 
 
อนิสินฺโน  อนิปนฺโน  อฏ ิโต อจงฺกมนฺโต โก ภิกขฺุ อรหตฺต  
ปตฺโตติ วุตฺเต อานนฺทตฺเถโรติ วตฺตุ  วฏฏติ ฯ   
        อถ เถรา ภิกฺขู ทุติยทิวเส ภตฺตกจิจ กตฺวา ปตฺตจีวร  
ปฏิสาเมตฺวา  ธมฺมสภาย  สนฺนปิติตา ฯ  อานนฺทตฺเถโร  ปน   
อตฺตโน  อรหตฺตปฺปตฺตึ  าเปตุกาโม  ภิกฺขูหิ  สทธฺึ  น  คโต ฯ   
ภิกฺขู  ยถาวฑฺุฒ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสเน   นิสีทนฺตา  
อานนฺทตฺเถรสฺส  อาสน  เปตฺวา  นิสินฺนา ฯ  ตตฺถ  เกหิจิ  
เอตมาสน  กสฺสาติ วุตฺเต  อานนฺทสฺสาติ ฯ  อานนฺโท  ปน  
กุหึ  คโตติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  เถโร  จินฺเตสิ อิทานิ  มยหฺ  
คมนกาโลติ ฯ ตโต อตฺตโน อานุภาว ทสฺเสนฺโต ปวิย  
นิมฺมุชฺชิตฺวา อตฺตโน อาสเนเยว อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ อากาเสนา- 
คนฺตฺวา นิสีทีติ เอเก ฯ   
        เอว นิสนิฺเน อานนฺเท  อายสฺมา มหากสฺสปตฺเถโร  
ภิกฺขู อามนฺเตสิ  อาวุโส  กึ  ปม  สงฺคายาม  ธมฺม  วา  
วินย  วาติ ฯ  ภิกฺขู  อาหสุ  ภนฺเต มหากสฺสป  วินโย  
นาม  พุทฺธสาสนสฺส  อายุ  วินเย   ิเต  สาสน   ิต  โหติ   
ตสฺมา  ปม  วินย  สงฺคายามาติ ฯ  ก  ธุร  กตฺวา  วินโย   
สงฺคายิตพฺโพติ ฯ อายสฺมนฺต  อุปาลนิฺติ ฯ  ก ึ อานนฺโท   
นปฺปโหตีติ ฯ  โน  นปฺปโหติ  อปจ  โข  ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
ธรมาโนเยว  วินยปริยตฺตึ  นิสฺสาย  อายสฺมนฺต  อุปาลึ  เอตทคฺเค   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 131 

                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๑ 
 
เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  วินยธราน  
ยทิท อุปาลีติ (๑)  ฯ ตสฺมา  อุปาลิตฺเถร  ปุจฺฉิตฺวา  วินย  
สงฺคายามาติ ฯ ตโต เถโร วินย ปุจฺฉนตฺถาย อตฺตนาว 
อตฺตาน สมฺมนฺนิ ฯ อุปาลตฺิเถโรป วิสชฺชนตฺถาย สมฺมนฺนิ ฯ  
ตตฺราย ปาลิ 
        อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆ าเปสิ  สุณาตุ  
เม อาวุโส สโฆ  ยท ิสฆสฺส ปตฺตกลลฺ  อห อุปาล ึ 
วินย ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ   
        อายสฺมาป อุปาลิ สงฺฆ าเปสิ  สุณาตุ เม ภนฺเต  
สงฺโฆ  ยทิ สฆสฺส ปตฺตกลฺล  อห อายสฺมตา มหากสฺสเปน  
วินย ปุฏโ วิสฺสชฺเชยฺยนติฺ ฯ  (๒) 
        เอว อตฺตนาว อตฺตาน สมฺมนฺนิตฺวา อายสฺมา อุปาลิ  
อุฏายาสนา  เอกส  จีวร  กตฺวา  เถเร  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  
ธมฺมาสเน นิสีทิ ทนฺตขจิต พีชนึ คเหตฺวา  ตโต  มหากสฺส- 
ปตฺเถโร  อุปาลิตฺเถร ปมปาราชิก อาทึ กตฺวา สพฺพ วินย  
ปุจฺฉิ  อุปาลิตฺเถโร  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  สพฺเพ  ป ฺจสตา ภิกฺขู ปม- 
ปาราชิกสิกฺขาปท สนิทาน  กตฺวา  เอกโต  คณสชฌฺายมกสุ   
เอว  เสสานิปติ  สพฺพ  วินยฏกถาย คเหตฺพฺพ ฯ  เอเต นเยน  
สอุภโตวิภงฺค  สขนฺธกปริวาร  สกล  วินยปฏก สงฺคายิตฺวา  
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๗/๖๑๘/๓๘๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๓๒ 
 
อุปาลิตฺเถโร  ทนฺตขจิต  พีชนึ  นกิฺขิปตฺวา  ธมฺมาสนา โอโรหิตฺวา  
วุฑฺเฒ ภิกฺขู วนฺทิตฺวา อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสีทิ ฯ   
        วินย สงฺคายิตฺวา ธมฺม สงฺคายิตุกาโม อายสฺมา  
มหากสฺสปตฺเถโร  ภิกฺขู ปจฺุฉิ ธมฺม สงฺคายนฺเตหิ ก ปุคฺคล  
ธุร กตฺวา ธมโฺม สงฺคายิตพฺโพติ ฯ ภิกขฺู อานนฺทตฺเถร  
ธุร กตฺวาติ อาหสุ ฯ   
        อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป สฆ าเปสิ  สุณาตุ  
เม อาวุโส สโฆ  ยท ิสฆสฺส ปตฺตกลลฺ  อห อานนฺท  
ธมมฺ ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ   
        อถโข อายสฺมา อานนฺโท สฆ าเปสิ  สุณาตุ  
เม ภนฺเต สโฆ  ยทิ สฆสฺส ปตฺตกลฺล  อห  อายสฺมตา  
มหากสฺสเปน  ธมฺม ปุฏโ วิสฺสชฺเชยยฺนติ ฯ  (๑) 
        อถโข อายสฺมา อานนฺโท อุฏายาสนา เอกส จีวร  
กตฺวา เถเร  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ธมฺมาสเน  นิสีท ิ ทนตฺขจิต   
พีชนึ  คเหตฺวา ฯ มหากสฺสปตฺเถโร อานนฺทตฺเถร  ธมฺม   
ปุจฺฉิ พฺรหฺมชาล อาวุโส อานนฺท กตฺถ ภาสิตนฺติ ฯ อนฺตรา 
จ  ภนฺเต  ราชคห  อนฺตรา  จ  นาลนฺท ราชาคาเร 
อมฺพลฏ ิกายนฺติ ฯ (๒)  ก อารพฺภาติ ฯ สุปฺปย ฺจ ปริพฺพาชก  
พฺรหฺมทตฺต ฺจ มาณวนฺติ ฯ อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๖๑๘/๓๘๒-๔ ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๗/๖๑๙/๓๘๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๓ 
 
อายสฺมนฺต  อานนฺท  พฺรหฺมชาลสฺส  นิทานมฺป ปุจฺฉิ  ปุคฺคลมฺป   
ปุจฺฉิ ฯ  สาม ฺผลมฺปนาวุโส  อานนฺท  กตฺถ  ภาสิตนฺติ ฯ   
ราชคเห ภนฺเต ชีวกมฺพวเนติ ฯ  เกน  สทฺธินฺติ ฯ  อชาตสตฺตุนา  
เวเทหีปุตฺเตน  สทฺธินฺติ ฯ  อถโข อายสฺมา  มหากสฺสโป  
อายสฺมนฺต  อานนฺท  สาม ฺผลสฺส  นิทานมฺป  ปุจฺฉิ  ปุคฺคลมฺป   
ปุจฺฉีติ ฯ  เอเตเนวุปาเยน  ป ฺจ  นิกาเย  ปุจฺฉิ  ปฏุโ ปุฏโ  
อายสฺมา อานนฺโท วิสชฺเชสีติ ฯ  อย ปมมหาสงฺคีติ 
ป ฺจหิ  เถเรสเตหิ กตา  
        สเตหิ ป ฺจหิ กตา         เตน ป ฺจสตาติ จ   
        เถเรเหว กตตฺตา จ         เถริกาติ ปวุจฺจติ ฯ   
        อิมิสฺสา ปมมหาสงฺคีติยา วตฺตมานาย สพฺพ ทีฆนิกาย  
มชฺฌิมนิกายาทิ ฺจ  ปุจฺฉิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ขุทฺทกนิกาย   
ปุจฺฉนฺเตน  อายสฺมตา  มหากสฺสเปน มงฺคลสุตฺต  อาวุโส   
อานนฺท  กตฺถ  ภาสิตนฺติ  เอวมาทิวจนาวสาเน  นิทานมฺป  
ปุจฺฉิ  ปุคฺคลมฺป ปุจฺฉีติ เอตฺถ นิทาเน ปุจฺฉิเต ต นิทาน  
วิตฺถาเรตฺวา ยถา จ  ภาสิต  เยน  จ  สตุ  ยทา  จ สตุ  
เยน จ ภาสิต  ยตฺถ จ ภาสติ  ยสฺส  จ  ภาสิต  ต 
สพฺพ กเถตุกาเมน เอว ภาสิต มยา สุต เอก สมย  
สุต ภควตา ภาสิต สาวตฺถิย ภาสิต เทวตาย ภาสิตนฺติ 
เอตมตฺถ ทสฺเสนฺเตน อายสฺมตา อานนฺเทน วุตฺต เอว เม สุต  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๓๔ 
 
เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม  ฯ เป ฯ ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสีติ ฯ เอวมิท  
อายสฺมตา อานนฺเทน วุตฺต ตฺจ ปน ปมมหาสงฺคีติกาเล  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ กสฺมา วุตฺตนฺติ เอตฺถ วุจฺจเต ยสฺมา อยมายสฺมา   
มหากสฺสปตฺเถเรน  นิทาน  ปฏุโ  ตสฺมา  เนน  ต  นิทาน  อาทิโต   
ปภุติ  วิตฺถาเรตุ  วุตฺต ฯ ยสฺมา วา อายสฺมนฺต อานนฺท ธมฺมาสเน  
นิสินฺน วสีคุณปริวุต ทิสฺวา  เอกจฺจาน  เทวตาน  จิตฺตมุปฺปนฺน   
อยมายสฺมา  เวเทหิมุนิ  ปกติยาป สกฺยกุลนฺวโย  ภควโต  
ทายาโท  ภควตาป  ป ฺจกฺขตฺตุ  เอตทคฺเค  นิทฺทิฏโ  จตูหิ   
อจฺฉริยพฺภูตธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  จตุนฺน  ปริสาน  ปโย  มนาโป   
อิทานิ ม ฺเ  ภควโต  ธมมฺรชฺเช  ทายชฺช  (๑)  ปตฺวา  พุทฺโธ   
ชาโตติ ฯ ตสฺมา อายสฺมา  อานนฺโท  ตาส  เทวตาน  เจตสา 
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  ต  อพฺภูตสมฺภาวน  อนธิวาเสนฺโต  
อตฺตโน  สาวกภาวเมว  ทีเปตุ  อาห  เอวมฺเม  สุต  เอก   
สมย  ภควา ฯเปฯ  อชฺฌภาสีติ ฯ  เอตฺถนฺตเร  ป ฺจ   
อรหนฺตสตานิ  อเนกานิ  จ  เทวตาสตสหสฺสานิ  สาธุ  สาธูติ  
อายสฺมนฺต อานนฺท อภินนฺทึสุ ฯ มหาภูมิจาโล อโหสิ  
นานาวิธกุสุมวสฺส  อนฺตลิกฺขโต  ปตติ   อ ฺานิ  จ พหูนิ  
# ๑. ม. ธมฺมรชฺชทายชฺช ฯ  
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อจฺฉริยานิ ปาตุรเหสุ  พหุนฺน ฺจ  เทวตาน  สเวโค  อุปฺปชฺช ิ  
ย  อมฺเหหิ  ภควโต สมฺมุขา สุต  ต อิทาเนว ปโรกฺข   
ชาตนฺติ ฯ เอวมิท อายสฺมตา อานนฺเทน ปมมหาสงฺคีติกาเล  
วทนฺเตนาป  อิมินา  การเณน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺตาวตา   
จ  วุตฺต  เยน  ยทา  ยสฺมา  เจต  วตฺวา  อิม  วิธินฺติ  
อิมิสฺสา  อฑฺฒคาถาย อตฺโถ ปกาสิโต โหติ ฯ   
 
                        เอวมิจฺจาทิปาวณฺณนา   
        อิทานิ เอวมิจฺจาทิปาสฺส  อตฺถ นานปฺปการโตติ  
เอวมาทิมาติกาปทสงฺคหิตตฺถปฺปกาสนตฺถ  วุจฺจเต  เอวนฺติ  อย  
สทฺโท อุปมปูเทสสมฺปหสนครหณวจนสมฺปฏิคฺคหาการนิทสฺสนา (๑) - 
วธารณาทีสุ  อตฺเถสุ  ทฏพฺโพ ฯ  ตถาเหส  เอว  ชาเตน  
มจฺเจน  กตฺตพฺพ  กุสล  พหุนฺติ  เอวมาทีสุ   (๒) อุปมาย  ทิสฺสติ ฯ เอว 
 ฺเต  อภิกฺกมิตพฺพ  เอว ปฏกิฺกมิตพฺพนฺติ เอวมาทีสุ (๓)  อุปเทเส ฯ  
เอวเมต ภควา  เอวเมต  สุคตาติ  เอวมาทีสุ  ( ๔)  สมฺปหสเน ฯ  
เอวเมว ปนาย วสสี ยสฺม ึ วา  ตสฺมึ  วา  ตสฺส  มุณฺฑกสฺส  
สมณกสฺส  วณฺณ  ภาสตีติ  เอวมาทีสุ (๕)  ครหเณ ฯ  เอว ภนฺเตติ   
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุนฺติ เอวมาทีสุ (๖)  วจน- 
# ๑. ส.ี ...สมปฺฏิจฺฉนาการ... ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๒ ฯ   
# ๓. องฺ. จตุกก. ๒๑/๑๒๒/๑๖๕ ฯ  ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๗ ฯ 
# ๕. ส. ส. ๑๕/๖๒๗/๒๓๕ ฯ  ๖. ม. มู. ๑๒/๑/๑ ฯ  
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สมฺปฏิคฺคเห ฯ เอว  พฺยา  โขห  ภนฺเต ภควตา ธมฺม  
เทสิต อาชานามีติ เอวมาทีสุ  อากาเร ฯ  เอหิ  ตฺว  มาณวก  
เยน  สมโณ  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา มม  วจเนน  
สมณ  อานนฺท  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  พล  ผาสุวิหาร   
ปุจฺฉ  สุโภ  มาณโว  โตเทยฺยปุตฺโต  ภวนฺต  อานนฺท  อปฺปาพาธ 
อปฺปาตงฺก ลหุฏฐาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ เอวญจ วเทหิ 
สาธุ  กิร  ภว  อานนฺโท  เยน  สุภสฺส  มาณวสฺส  โตเทยฺย- 
ปุตฺตสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ  เอวมาทีสุ (๓) 
นิทสฺสเน ฯ ต กึ ม ฺถ  กาลามา  อิเม  ธมฺมา  กุสลา  วา  
อกุสลา  วาติ ฯ  อกุสลา  ภนฺเตติ ฯ  สาวชฺชา  วา  อนวชฺชา   
วาติ ฯ  สาวชฺชา  ภนฺเตติ ฯ  วิ ฺ ุครหิตา  วา  วิ ฺ ุปฺปสตฺถา  
วาติ ฯ  วิ ฺ ุครหิตา  ภนฺเตติ ฯ  สมตฺตา  สมาทินฺนา  อหิตาย  
ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ โน วา  กถ  โว  เอตฺถ  โหตีติ ฯ  สมตฺตา  
ภนฺเต  สมาทินฺนา  อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ  เอว  โน  
เอตฺถ  โหตีติ  เอวมาทีสุ  อวธารเณ ฯ  อิธ  ปน  อาการ- 
นิทสฺสนาวธารเณสุ ทฏพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ อาการตฺเถน เอวสทฺเทน เอตมตฺถ ทีเปติ นานา- 
นยนิปุณมเนกชฺฌาสยสมุฏานมตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  วิวิธ- 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๒/๔๗๕ ฯ  ๒. ม. ย.ุ เตนุปสงฺกม ฯ   
# ๓. ท.ี สี. ๙/๓๑๕/๒๕๐ ฯ  ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๔ ฯ  
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ปาฏิหาริย  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร สพฺพสตฺตาน  สกสก- 
ภาสานุรูปโต  โสตปถมาคจฺฉนฺต  ตสฺส  ภควโต วจน สพฺพปฺ- 
ปกาเรน  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  มยา  เอว  สุตนฺติ   
อิทานิ  วตฺตพฺพ  สกลสุตฺต นิทสฺเสติ ฯ   
        อวธารณตฺเถน เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน  
พหุสฺสุตาน  ยทิท  อานนฺโท  คติมนฺตาน  สติมนฺตาน ธิติมนฺตาน  
อุปฏากาน  ยทิท อานนฺโทติ  (๑)  เอว  ภควตา  ปสฏภาวานุรูป   
อตฺตโน  ธารณพล  ทสฺเสนฺโต  สตฺตาน  โสตุกมฺยต  ชเนติ  เอว 
เม  สุต  ต ฺจ  โข  อตฺถโต  วา  พฺย ฺชนโต  วา อนูนมนธิก  
เอวเมว  น อ ฺถา ทฏพฺพนฺติ ฯ   
        เมสทฺโท ตีสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ ฯ ตถาหิสฺส คาถาภิคีต  
เม  อโภชเนยฺยนฺติ  เอวมาทีสุ  (๒)  มยาติ  อตฺโถ ฯ  สาธุ เม ภนฺเต 
ภควา สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตูติ  เอวมาทีสุ  (๓)  มยหฺนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ธมฺมทายาทา  เม  ภิกฺขเว  ภวถาติ  เอวมาทีสุ  (๔)  มมาติ  อตฺโถ ฯ   
อิธ  ปน  มยา  สุตนติ  จ  มม  สุตนฺติ จ อตฺถทฺวเย ยชฺุชติ ฯ 
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๙/๓๔๑ ฯ   
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๑๑๒/๗๕ ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ  
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        สุตนฺติ อย   สุตสทฺโท สอุปสคฺโค อนุปสคฺโค จ  
คมนขฺยาติ  ราคาภิภูตูปจิตานุโยคโสตวิ ฺเยฺยโสตทฺวารวิ ฺาตาทิ- 
อเนกตฺถปฺปเภโท ฯ  ตถา  หิสฺส เสนาย  ปสุโตติ  เอวมาทีสุ   
คจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สุตธมฺมสฺส  ปสสฺโตติ  เอวมาทีสุ  (๑) ขฺยาต- 
ธมฺมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺสาติ เอวมาทีสุ (๒)  
ราคาภิภูตา  ราคาภิภูตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ตุเมฺหหิ  ปุ ฺ  ปสุต  
อนปฺปกนฺติ เอวมาทีสุ (๓) อุปจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เย  ฌานปฺปสุตา  
ธีราติ  เอวมาทีสุ (๔) ฌานานุยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ทิฏ  สุต  มุตนฺติ  
เอวมาทีสุ (๕) โสตวิ ฺเยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ  สุตธโร  สุตสนฺนิจฺจโยติ   
เอวมาทีสุ  (๖)  โสตทฺวารานุสารวิ ฺาตธโรติ อตฺโถ ฯ อิธ ปน  
สุตนฺติ  โสตวิ ฺาณปุพฺพงฺคมาย  วิ ฺาณวีถิยา  อุปธาริตนฺติ  
วา อุปธารณนฺติ วา  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  ยทา  เมสทฺทสฺส   
มยาติ  อตฺโถ  ตทา  เอว  มยา  สุต  โสตวิ ฺาณปุพฺพงฺคมาย   
วิ ฺาณวีถิยา  อุปธาริตนฺติ  ยุชชฺติ ฯ  ยทา  เมสทฺทสฺส มมาติ  
อตฺโถ  ตทา  เอว  มม  สุต  โสตวิ ฺาณปุพฺพงฺคมาย  วิ ฺาณ- 
วีถิยา อุปธารณนฺติ ยุชฺชติ ฯ   
        เอวเมเตสุ ตีสุ ปเทสุ เอวนฺติ โสตวิ ฺาณาทิวิ ฺาณกิจฺจนิทสฺสน ฯ  
เมติ  วุตฺตวิ ฺาณสมงฺคีปุคฺคลนิทสฺสน ฯ  สุตนฺติ  อสฺสวนภาวปฺ- 
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๕๑/๘๖ ฯ  ๒. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๑/๔ ฯ  ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๘/๑๑ ฯ 
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๒๘๒/๒๗๒ ฯ   
# ๖. ม. ม. ๑๒/๓๗๖/๔๐๓ ฯ  
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ปฏิกฺเขปโต อนูนานธิกาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสน ฯ ตถา เอวนฺติ  
สวนาทิจิตฺตาน นานปฺปกาเรน อารมฺมเณ ปวตฺตภาวนิทสฺสน ฯ 
เมติ อตฺตนิทสฺสน ฯ สุตนฺติ ธมฺมนิทสฺสน ฯ   
        ตถา เอวนฺติ นิทฺทิสิตพฺพธมฺมนิทสฺสน ฯ เมติ ปุคฺคล- 
นิทสฺสน ฯ สุตนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจนิทสฺสน ฯ   
        ตถา เอวนฺติ วีถิจิตฺตาน อาการป ฺตฺติวเสน นานาการ- 
นิทฺเทโส ฯ เมติ กตฺตารนิทฺเทโส ฯ สตุนฺติ วิสยนิทฺเทโส ฯ   
        ตถา เอวนฺติ ปุคฺคลกิจฺจนิทฺเทโส ฯ สุตนฺติ วิ ฺาณ- 
กิจฺจนิทฺเทโส ฯ  เมติ อุภยกิจฺจยุตฺตปุคฺคลนิทฺเทโส ฯ   
        ตถา เอวนฺติ ภาวนิทฺเทโส ฯ เมติ ปุคฺคลนิทฺเทโส ฯ สุตนฺติ ตสฺส   
วิ ฺาณกิจฺจนิทฺเทโส ฯ  
        ตตฺถ เอวนฺติ จ เมติ จ สจฺฉิกตฺถปรมตฺถวเสน  
อวิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ  สตุนฺติ  วิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ  ตถา  เอวนฺติ   
จ  เมติ  จ  ต  ต อุปาทาย วตฺตพฺพโต อุปาทายป ฺตฺติ ฯ (๑) 
สุตนฺติ ทิฏาทีนิ อุปนิธาย วตฺตพฺพโต อุปนิธายป ฺตฺติ ฯ (๒) 
         เอตฺถ จ เอวนฺติ วจเนน อสมฺโมห ทีเปติ  สุตนฺติ  
วจเนน สุตสฺส  อสมฺโมส ฯ  ตถา  เอวนฺติ  วจเนน  โยนิโส-  
มนสิการ  ทีเปติ  อโยนิโส มนสิกโรโต  นานปฺปการปฺปฏิเวธา- 
ภาวโต ฯ  สตุนฺติ  วจเนน  อวิกฺเขป  ทเีปติ  วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส  
# ๑. ม. อุปาทาปฺญตฺติ ฯ  ๒. ม. อุปนิธาปฺญตฺติ ฯ  
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สวนาภาวโต ฯ  ตถา  ห ิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต  ปุคฺคโล  สพฺพสมฺปตฺติยา  
วุจฺจมาโนป นิ มยา  สุต  ปุน  ภณิตพฺพนฺติ  ภณติ ฯ โยนิโส  
มนสิกาเรน เจตฺถ อตฺตสมฺมาปณิธึ ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺตฺจ 
สาเธติ  อวิกฺเขเปน  สทฺธมฺมสฺสวน  สปฺปุริสูปนิสฺสยจ ฯ เอวนฺติ  
จ  อิมินา  ภทฺทเกนากาเรน  ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ  อตฺตโน   
ทีเปติ  สุตนฺติ  สวนโยเคน  ปุริมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ ฯ  ตถา  อาสย- 
สุทฺธึ  ปโยคสุทฺธิ ฺจ  ตาย จ อาสยสุทฺธิยา อธิคมพฺยตฺตึ  ปโยค- 
สุทฺธิยา อาคมพฺยตฺตึ ฯ   
        เอวนฺติ จ อิมินา นานปฺปการปฏเิวธทีปเกน วจเนน  
อตฺตโน  อตฺถปฏิภาณปฏสิมฺภิทาสมฺปท  ทีเปติ ฯ  สุตนฺติ  อิมินา   
โสตพฺพเภทปฏิเวธทีปเกน ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาสมฺปท  ทีเปติ ฯ  
เอวนฺติ จ อิท โยนิโส มนสิการทีปก วจน ภณนฺโต  เอเต 
มยา  ธมฺมา  มนสานุเปกฺขิตา  ทิฏ ิยา  สุปฺปฏิวิทฺธาติ  าเปติ ฯ  
สุตนฺติ  อิท  สวนโยคทีปกวจน  ภณนฺโต  พหู มยา ธมฺมา  
สุตา ธตา วจสา ปริจิตาติ าเปติ ฯ ตทุภเยนป อตฺถ 
พฺย ฺชนปาริปูรึ ทีเปนฺโต สวเน อาทร ชเนติ ฯ   
        เอวมฺเม สุตนฺติ อิมินา ปน สกเลนป วจเนน อายสฺมา 
อานนฺโท  ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺม  อตฺตโน  อทหนฺโต  อสปฺปุรสิภูมึ   
อติกฺกมติ  สาวกตฺต ปฏิชานนฺโต  สปปฺุริสภูมึ  โอกฺกมติ ฯ  ตถา  
อสทฺธมฺมา จิตฺต วุฏาเปติ  สทฺธมฺเม จิตฺต  ปติฏาเปติ ฯ   
เกวล  สุตเมเวต  มยา  ตสฺเสว  ปน  ภควโต วจน อรหโต    
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สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ  จ  ทเีปนฺโต  อตฺตาน  ปริโมเจติ  สตฺถาร   
อปทิสฺสติ  ชนิวจน อปฺเปติ  ธมฺมเนตฺตึ ปติฏาเปติ ฯ   
        อปจ เอวมฺเม สุตนฺติ อตฺตนา อุปฺปาทิตภาว อปฺปฏ-ิ 
ชานนฺโต  ปรุิมสวน  วิวรนฺโต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิตมิท  มยา  
ตสฺส  ภควโต  จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส  ทสพลธรสฺส  อาสภฏา- 
นฏายิโน  สีหนาท  นทิโน  สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส ธมฺมิสฺสรสฺส  
ธมฺมราชสฺส ธมฺมาธิปติโน ธมฺมทีปสสฺ ธมฺมปฺปฏสิรณสฺส  
สทฺธมฺมวรจกฺกวตฺติโน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  น  เอตฺถ  อตฺเถ  วา   
ธมฺเม  วา  ปเท  วา  พฺย ฺชเน  วา  กงฺขา  วา  วิมติ  วา  
กาตพฺพาติ  สพฺพเทวมนุสฺสาน  อิมสฺมึ ธมฺเม อสฺสทฺธิย วินาเสติ 
สทฺธาสมฺปท อุปฺปาเทตีติ เวทิตพฺโพ ฯ โหติ เจตฺถ   
                วินาสยติ อสฺสทธ          สทธฺ วฑฺเฒติ สาสเน   
                เอวมฺเม สุตมิจฺเจว         วท โคตมสาวโกติ ฯ   
        เอกนฺติ คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโส ฯ สมยนฺติ ปรจฺิฉินฺน- 
นิทฺเทโส ฯ เอก  สมยนฺติ อนิยมิตปริทีปน ฯ ตตฺถ สมยสทฺโท   
                สมวาเย ขเณ กาเล         สมูเห เหตุทิฏ ิสุ   
                ปฏิลาเภ ปหาเน จ         ปฏเิวเธ จ ทิสฺสติ ฯ   
        ตถา หสิฺส อปฺเปวนาม เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยาม 
กาล ฺจ สมย ฺจ  อุปาทายาติ  เอวมาทีสุ  (๑)  สมวาโย  อตฺโถ ฯ 
เอโกว โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย  จ  พฺรหฺมจริยวาสายาติ  
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ  
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เอวมาทีสุ  (๒)  ขโณ ฯ  อุณฺหสมโย  ปริฬาหสมโยติ  เอวมาทีสุ (๒) 
กาโล ฯ  มหาสมโย  ปวนสฺมินฺติ  เอวมาทีสุ  สมูโห ฯ สมโยป  
โข  เต  ภทฺทาลิ  อปฺปฏิวิทฺโธ  อโหสิ  ภควาป  โข  สาวตฺถิย   
วิหรติ  โสป  ม ชานิสฺสติ  ภทฺทลิ  นาม ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน  
ภิกฺขาย  อปริปูริการีติ อยมฺปโข เต ภทฺทาลิ  สมโย  
อปฺปฏิวิทฺโธ  อโหสีติ  เอวมาทีสุ  (๔)  เหตุ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  
อุคฺคาหมาโน  ปริพฺพาชโก  สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต  สมยปฺปวาทเก 
ติณฺฑุกาจีเร เอกสาลเก มลฺลิกาย อาราเม ปฏิวสตีติ เอวมาทีสุ  (๕) 
ทิฏ ิ ฯ   
        ทฏิเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ          โย จตฺโถ สมฺปรายิโก   
        อตฺถาภิสมยา ธีโร                 ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ   
เอวมาทีสุ (๖) ปฏลิาโภ ฯ สมฺมา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ  
ทุกฺขสฺสาติ เอวมาทีสุ  (๗) ปหาน ฯ  ทุกฺขสฺส  ปฬนตฺโถ  สงฺขตฏโ  
สนตฺาปฏโ  วิปริณามฏโ อภิสมยฏโติ เอวมาทีสุ  (๘) ปฏิเวโธ ฯ   
อิธ  ปนสฺส  กาโล  อตฺโถ ฯ  เตน  เอก  สมยนฺติ  อสวจฺฉร- 
อุตุมาสฑฺฒมาสรตฺตินฺทิวปุพฺพณฺหมชฺฌณฺหอปรณฺหปมมชฺฌิม- 
ปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ กาลาขฺเยสุ สมเยสุ เอก สมยนฺติ ทีเปติ ฯ 
# ๑. องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๒/๖๑๖/๔๐๒ ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๖/๒๘๗ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๑๖๒/๑๖๕ ฯ 
# ๕. ม. ม. ๑๓/๓๕๗/๓๔๒ ฯ  ๖. ส. ส. ๑๕/๓๘๐/๑๒๖ ฯ 
# ๗. ม. ม. ๑๒/๑๙/๒๐ ฯ  ๘. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๕/๒๘ ฯ  
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เย วา  อิเม คพฺโภกฺกนฺติสมโย ชาติสมโย สเวคสมโย  
อภินิกฺขมนสมโย  ทุกฺกรการิกสมโย  มารวิชยสมโย  อภิสมฺโพธิ- 
สมโย  ทิฏธมฺมสุขวิหารสมโย  เทสนาสมโย  ปรินิพฺพานสมโยติ   
เอวมาทโย  ภควโต  เทวมนุสฺเสสุ  อติวิย  ปกาสา  อเนก- 
กาลขฺยา  เอว  สมยา  เตสุ  สมเยสุ  เทสนาสมยสงฺขาต  เอก  
สมยนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ โย จาย าณกรุณากิจฺจสมเยสุ กรุณา- 
กิจฺจสมโย  อตฺตหิตปรหิตปฺปฏิปตฺติสมเยสุ ปรหิตปฺปฏิปตฺติสมโย  
สนฺนิปติตาน  กรณียทฺวยสมเยสุ  ธมฺมกีถาสมโย  เทสนา- 
ปฏิปตฺติสมเยสุ  เทสนาสมโย  เตสุป  สมเยสุ  ยงฺกิ ฺจิ  สนฺธาย 
เอก  สมยนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เอตฺถาห อถ กสฺมา ยถา อธิธมฺเม ยสฺมึ สมเย  
กามาวจรนฺติ  จ  อิโต  อ ฺเสุ  สุตฺตปเทสุ  ยสฺม ึ สมเย  
ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหีติ จ  ภุมฺมวจเนน  นิทฺเทโส  
กโต  วินเย  จ  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  กรณ- 
วจเนน  ตถา  อกตฺวา  อิธ  เอก  สมยนติฺ  อุปโยควจนนิทฺเทโส   
กโตติ ฯ   ตตฺถ  ตถา  อิธ  จ  อ ฺถา  อตฺถสมฺภวโต ฯ ตตฺถ 
หิ อภิธมฺเม อิโต  อ ฺเสุ  สุตฺตปเทสุ  จ  อธิกรณตฺโถ  ภาเวน 
ภาวลกฺขณตฺโถ  จ  สมฺภวติ  อธิกรณ ฺหิ  กลาตฺโย  สมูหตฺโถ 
จ  สมโย  ตตฺถ วุตฺตาน ผสฺสาทิธมฺมาน ขณสมวายเหตุ- 
สงฺขาตสฺส  จ  สมยสฺส  ภาเวน  เตส  ภาโว  ลกฺขิยติ  ตสฺมา    
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ตทตฺถโชตนตฺถ ตตฺถ ภุมมฺวจนนิทฺเทโส กโต ฯ   
        วินเย จ เหตฺวตฺโถ กรณตฺโถ จ สมฺภวติ ฯ โย หิ  
โส  สกิฺขาปทป ฺตฺติสมโย  สาริปุตฺตาทีหิป  ทุพฺพิ ฺเยฺโย  เตน  
สมเยน  เหตุภูเตน กรณภูเตน  จ  สกิฺขาปทานิ  ป ฺเปนฺโต  
สิกฺขาปทป ฺตฺติเหตุ ฺจ  อเปกฺขมาโน ภควา ตตฺถ ตตฺถ วิหาสิ   
ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถ ตตฺถ กรณวจนนิทฺเทโส กโต ฯ   
        อิธ ปน อ ฺสฺมิ ฺจ เอวชาติเก สุตฺตนฺตปาเ  
อจฺจนฺตสโยคตฺโถ  สมฺภวติ ฯ  ย ฺหิ  สมย  ภควา  อิม  อ ฺ   
วา  สุตฺตนฺต  เทเสสิ  อจฺจนฺตเมว ต สมย  กรุณาวิหาเรน   
วิหาสิ ฯ  ตสฺมา  ตทตฺถโชตนตฺถ  อิธ  อุปโยควจนนิทฺเทโส  กโตติ  
วิ ฺเยฺโย ฯ โหติ เจตฺถ   
                ต  ต อตฺถมเปกฺขิตฺวา          ภุมฺเมน กรเณน จ   
                อ ฺตฺร สมโย วุตฺโต         อุปโยเคน โส อิธาติ ฯ   
        ภควาติ คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุคารวาทิวจเมต ฯ ยถาห   
                ภควาติ วจน เสฏ         ภควาติ วจนมุตฺตม   
                คร ุคารวยุตฺโต โส          ภควา  เตน วุจฺจตีติ ฯ   
        จตุพฺพิธ ฺหิ นาม อาวตฺถิก ลิงฺคิก เนมิตฺตก อธิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนนฺติ ฯ  อธิจฺจสมุปฺน  นาม  ยทิจฺฉกนฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ตตฺถ วจฺโฉ ทโม  พลิพทฺโธติ (๑) เอวมาทิ  อาวตฺถิก  
# ๑. ส.ี พลิวทฺโทติ ฯ  
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ทณฺฑี  ฉตฺตี  สิขี  กรีติ  เอวมาทิ  ลิงฺคิก  เตวิชฺโช ฉฬภิ ฺโติ  
เอวมาทิ เนมิตฺตก  สิริวฑฺฒโก ธนวฑฺฒโกติ เอวมาทิ วจนตฺถ- 
มนเปกฺขิตฺวา ปมตฺต  อธิจฺจสมุปฺปนฺน ฯ  อิทมฺปน  ภควาติ   
นาม  คุณเนมิตฺตก  น  มหามายาย  น  สุทฺโธทนมหาราเชน  
น  อสีติาติสหสฺเสหิ  กต  น  สกฺกสนฺตุสิตาทีหิ เทวตา- 
วิเสเสหิ  กต ฯ  ยถาห  อายสฺมา  สาริปตฺุตตฺเถโร ภควาติ เนต  
นาม มาตรา  กต ฯเปฯ สจฺฉิกา ป ฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ (๑)   
        ย คุณเนมิตฺตก ฺเจต นาม  เตส คุณาน ปกาสนตฺถ  
อิม คาถ  วทนฺติ  ฯ 
        ภคี ภช ีภาคี วิภตฺตวา อิติ   
        อกาสิ ภคฺคนฺติ ครูติ ภาคฺยวา   
        พหูหิ าเยหิ สุภาวิตตฺตโน   
        ภวนฺตโค โส ภควาติ วุจฺจตีติ ฯ   
นิทฺเทสาทีสุ (๒)  วุตฺตนเยเนว จสฺส อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        อยมฺปน อปโร ปริยาโย   
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต         ภคฺเคหิ จ วิภตฺตวา   
                ภตฺตวา วนฺตคมโน                  ภเวสุ ภควา ตโตติ ฯ   
        ตตฺถ  วณฺณาคโม  วณฺณวิปริยาโยติ  เอว  นิรตฺุติลกฺขณ  
คเหตฺวา สทฺทนเยน  วา ปโสทราทิปกฺเขปลกฺขณ คเหตฺวา  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๗๙/๒๕๓ ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๒๗๙/๒๕๒ ฯ 
ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๕/๑๐ ฯ  
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ยสฺมา โลกิยโลกุตฺตรสุขาภินิพฺพตฺตก ทานสีลาทิปารปฺปตฺต   
ภาคฺยมสฺส  อตฺถิ  ตสฺมา  ภาคฺยวาติ  วตฺตพฺเพ ภควาติ  วุจฺจตีติ   
าตพฺพ ฯ  ยสฺมา  ปน  โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกา 
โนตฺตปฺปโกธูปนาหมกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเถยฺยถมฺภ- 
สารมฺภมานาติมานมทปมาทตณฺหาวิชฺชาติวิธากุสลมูลทุจฺจริตสงฺ 
กิเลสมลวิสมส ฺาวิตกฺกปป ฺจจตุพฺพิธวิปริเยสอาสวคนฺธโอฆโยค- 
อคติตณฺหุปาทานป ฺจเจโตขีลวินิพฺพนฺธนีวรณาภินนฺทนฉวิวาทมูล- 
ฉตณฺหากายสตฺตานุสยอฏโลกธมฺมนวตณฺหามูลกทสากุสลกมฺมปถ- 
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตอฏสตตณฺหาวิจริตปฺปเภทสพฺพทรถปรฬิาหกิเลส- 
สตหสฺสานิ  สงฺเขปโต  วา ป ฺจ กิเลสกฺขนฺธอภิสงฺขารมจฺจุเทว- 
ปุตฺตมาเร อภ ฺชิ  ตสฺมา ภคฺคตฺตา เอเตส ปริสฺสยาน ภคฺควาติ  
วตฺตพฺเพ ภควาติ วุจฺจติ ฯ อาห เจตฺถ   
        ภคฺคราโค ภคฺคโทโส         ภคฺคโมโห  อนาสโว   
        ภคฺคาสฺส ปาปกา ธมฺมา         ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ   
        ภาคฺยวตาย จสฺส สตปุ ฺลกฺขณธรสฺส รูปกายสมฺปตฺติ  
ทีปตา โหติ  ภคฺคโทสตายป  ธมฺมกายสมฺปตฺติ ฯ  ตถา  โลกิย- 
ปริกฺขกาน  พหุมตภาโว  คหฏปพฺพชิเตหิ  อภิคมนียตา ฯ  
ตถา  อภิคตาน ฺจ  เนส  กายจิตฺตทุกฺขาปนยเน  ปฏิพลภาโว   
ตถา  อามิสทานธมฺมทาเนหิ  อุปการิตา ฯ  โลกิยโลกุตฺตรสุเขหิ  จ   
สโยชนสมตฺถตา ทีปตา โหติ ฯ    
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        ยสฺมา จ โลเก อิสฺสรยิธมฺมยสสิรกิามปฺปยตฺเตสุ ฉสุ  
ธมฺเมสุ ภคสทฺโท  ปวตฺตติ  ปรม ฺจสฺส  สกจิตฺเต  อิสฺสริย   
อณิมาลงฺฆิมาทิก  วา  โลกิยสมฺมต สพฺพาการปริปูร  อตฺถ ิ ตถา  
โลกุตฺตรธมฺโม  โลกตฺตยพฺยาปโก  ยถาภุจฺจคุณาธิคโต อติวิย  
ปริสุทฺโธ  ยโส  รูปกายทสฺสนพฺยาวฏชนนยนมนปฺปสาทชนน- 
สมตฺถา  สพฺพาการปริปูรา  สพฺพงฺคปจฺจงฺคสิริ  ย  ย อเนน 
อิจฺฉิต ปตฺถิต อตฺตหิต วา ปรหิต  วา  ตสฺส  ตสฺส  ตเถว  
อภินิปฺผนฺนตฺตา อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติส ฺ ิโต กาโม  สพฺพโลกครุ- 
คารวุปฺปตฺติเหตุภูโต  สมมฺาวายามสงฺขาโต  ปยตฺโต  จ  อตฺถ ิ  
ตสฺมา อิเมหิ ภเคหิ ยุตฺตตฺตาป ภคา อสฺสสนฺตีติ อิมินา  
อตฺเถน ภควาติ วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา ปน กุสลาทิเภเทหิ สพฺพธมฺเม  ขนฺธายตนธาตุ- 
สจฺจอินฺทฺริยปฏิจฺจสมุปฺปาทาทีหิ  วา  กุสลาทิธมฺเม  ปฬนสงฺขต 
สนฺตาปวิปริณามฏเน  วา ทุกฺขมริยสจฺจ  อายูหนนิทานสโยค- 
ปลิโพธฏเน สมุทย  นสิฺสรนวิเวกาสงฺขตอมตฏเน นิโรธ  
นิยฺยานิกเหตุทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน  มคฺค วิภตฺตวา  วิภชิตฺวา  
วิวริตฺวา เทสิตวาติ วุตฺต โหติ  ตสฺมา วิภตฺตวาติ วตฺตพฺเพ  
ภควาติ วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา จ เอส ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเร กายจิตฺตอุปธิวิเวเก   
สุ ฺตาปฺปณิหิตานิมิตฺตวิโมกฺเข  อ ฺเ จ โลกิยโลกุตฺตเร  
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อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม ภชิ เสวิ พหุลมกาสิ  ตสฺมา ภตฺตวาติ  
วตฺตพฺเพ ภควาติ วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา ปน ตีสุ ภเวสุ ตณฺหาสงฺขาต คมน อเนน  
วนฺต  ตสฺมา  ภเวสุ  วนฺตคมโนติ  วตฺตพฺเพ  ภวสทฺทโต  ภการ   
คมนสทฺทโต  คการ  วนฺตสทฺทโต  วการ ฺจ  ทีฆ  กตฺวา  อาทาย  
ภควาติ  วุจฺจติ  ยถา  โลเก  เมหนสฺส  ขสฺส  มาลาติ วตฺตพฺเพ 
เมขลาติ ฯ   
        เอตฺตาวตา เจตฺถ เอวมฺเม สุตนฺติ วจเนน ยถาสุต  
ยถาปริยตฺต  ธมฺม  เทเสนฺโต  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ภควโต  ธมฺมสรรี  
ปกาเสติ  เตน  นยิท  อติกฺกนฺตสตฺถุก  (๑) ปาวจน  อย  โว 
สตฺถาติ ภควโต อทสฺสเนน อุกฺกณฺ ิต ชน สมสฺสาเสติ ฯ   
        เอก สมย ภควาติ วจเนน ตสฺมึ สมเย ภควโต 
อวิชฺชมานภาว  ทสฺเสนฺโต  รูปกายปรนิิพฺพาน  ทสฺเสติ ฯ  เตน  
เอววิธสฺส  อิมสฺส  อริยธมฺมสฺส เทสโก  ทสพลธโร  วชิร- 
สงฺฆาฏกาโย  โสป  ภควา  ปรินิพฺพุโต  ตตฺถ  เกน  เกน ฺเน  ชีวิเต 
อาสา  ชเนตพฺพาติ  ชีวิตมทมตฺต  ชน  สเวเชติ  สทฺธมฺเม  จสฺส  
อุสฺสาห ชเนติ ฯ   
        เอวนฺติ จ ภณนฺโต เทสนาสมฺปตฺตึ นิทฺทิสติ  เม  
สุตนฺติ สาวกสมฺปตฺตึ   เอก สมยนฺติ กาลสมฺปตฺตึ ฯ ภควาติ  
# ๑. ม. อตีตสตฺถุก ฯ  
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เทสกสมฺปตฺตึ ฯ   
        สาาตฺถิย วิหรตีติ เอตฺถ สาวตฺถีติ สวตฺถสฺส อิสิโน 
นิวาสนฏานภูต  นคร  ยถา  กากนฺท ี มากนฺทีติ  เอว  อิตฺถีลิงฺค- 
วเสน สาวตฺถีติ วุจฺจติ  เอว อกฺขรจินฺตกา ฯ  อฏกถาจริยา  
ปน  เอว ภณนฺติ ยกิ ฺจิ มนุสฺสาน อุปโภคปริโภค สพฺพเมตฺถ  
อตฺถีติ  สาวตฺถี ฯ  สตฺถสมาโยเค  จ  กึ  ภณฺฑมตฺถีติ  ปุจฺฉิเต  
สพฺพมตฺถีติ ปฏิวจนมุปาทาย สาวตฺถี ฯ   
        สพฺพทา สพฺพูปการณ          สาวตฺถิก  สโมหิต   
        ตสฺมา สพฺพมุปาทาย          สาวตฺถีติ ปวุจฺจติ ฯ   
        โกสลาน ปุร รมฺม                  ทสสฺเนยฺย มโนรม   
        ทสหิ  สทฺเทหิ อวิวิตฺต          อนฺนปานสมายุต ฯ   
        วุฑฺฒึ เวปุลฺลต ปตฺต                  อิทฺธ ผีต มโนรม   
        อาฬกมนฺทาว เทวาน          สาวตฺถีปุรมุตฺตมนฺติ ฯ  
        ตสฺส สาวตฺถิย ฯ สมปีตฺเถ ภุมฺมวจน ฯ   
        วิหรตีติ อวิเสเสน อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรสุ  
อ ฺตฺรวิหารสมงฺคิปริทีปนวจนเมต ฯ  อิธ  ปน  านคมนาสนสยนปฺ- 
ปเภเทสุ  อิริยาปเถสุ  อ ฺตฺรอิริยาปถสมาโยคปริทีปน  เตน   
 ิโตป  คจฺฉนฺโตป  นิสินโฺนป  สยาโนป ภควา  วิหรติจฺเจว  
เวทิตพฺโพ ฯ  โส  หิ  เอก  อิริยาปถพาธน  อปเรน อิริยาปเถน   
วิจฺฉินฺทิตฺวา อปริปตนฺตมตฺตภาว หรติ ปวตฺเตติ ฯ ตสฺมา   
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วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ   
        เชตวเนติ เอตฺถ อตฺตโน ปจฺจตฺถิก ชน ชินาตีติ เชโต  
ร ฺา  วา  อตฺตโน  ปจฺจตฺถิเก  ชเน  ชิเต  ชาโตติ  เชโต   
มงฺคลกมฺยตาย วา ตสฺส เอว  นามเมว  กตนฺติ  เชโต ฯ  
วนยตีติ  วน  อตฺตสมฺปทาย  สตฺตาน  ภตึ  กโรติ  อตฺตนิ   
สิเนห  อุปฺปาเทตีติ  อตฺโถ ฯ วนเตติ วา วน  นานาวิธ- 
กุสุมคนฺธสมฺโมทมตฺตโกกิลาทิวิหงฺควิรุเตหิ  (๑)  มนฺทมาลุตจลิตรุกฺข- 
สาขาวิฏปปุปฺผผลปลฺลวปลาเสหิ จ เอถ  ม  ปริภุ ฺชถาติ   
ปาณิโน  ยาจติ  วิยาติ  อตฺโถ ฯ  เชตสฺส  วน  เชตวน ฯ  ต หิ  
เชเตน  ราชกมุาเรน  โรปต  สวฑฺฒิต  ปริปาลิต  โส  จ  ตสฺส  
สามี อโหสิ  ตสฺมา เชตวนนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ เชตวเน ฯ   
        อนาถปณฺฑิกสฺสาราเมติ เอตฺถ สุทตฺโต นาม โส  
คหปติ มาตาปตูหิ  กตนามวเสน  สพฺพกามสมิทฺธิตาย  ตุ 
วิคตมลมจฺเฉรตาย  กรุณาทิคุณสมงฺคิตาย  จ  นิจฺจกาล  อนาถาน  
ปณฺฑมทาสิ  เตน  อนาถปณฺฑิโกติ  สงฺขฺย  คโต ฯ  อารมนฺติ  
เอตฺถ  ปาณิโน  วิเสเสน  วา ปพฺพชิตาติ อาราโม  ตสฺส 
ปุปฺผผลปลฺลวาทิโสตาย นาติทูรนาจฺจาสนฺนตาทิป ฺจวิธ- 
เสนาสนงฺคสมฺปตฺติยา  จ  ตโต ตโต อาคมฺม รมนฺติ อภิรมนฺติ  
อนุกฺกณฺ ิตา  หุตฺวา  นิวสนฺตีติ อตฺโถ ฯ วุตฺตปฺปการาย วา  
# ๑. ส.ี ...วิหควิรุเตหิ ฯ  
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สมฺปตฺติยา ตตฺถ  ตตฺถ  คเตป  อตฺตโน  อพฺภนฺตรเยว  อาเนตฺวา  
รเมตีติ  อาราโม.  โส  ห ิ อนาถปณฺฑิเกน  คหปตินา  เชตสฺส  
ราชกุมารสฺส  หตฺถโต  อฏารสหิร ฺโกฏีหิ สณฺเรน  กีณิตฺวา  
อฏารสหิ  หิร ฺโกฏีหิ  เสนาสนานิ   การาเปตฺวา  อฏารสหิร ฺ- 
โกฏีห ิ วิหารมห  นิฏาเปตฺวา  เอว  จตุป ฺาสหิร ฺโกฏิ-  
ปริจฺจาเคน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สฆสฺส  นิยฺยาทิโต  (๑)  ตสฺมา 
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราโมติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ อนาถปณฺฑิกสฺส 
อาราเม.   
        เอตฺถ จ เชตวเนติ วจน ปุริมสามิปริกิตฺตน  อนาถ- 
ปณฺฑิกสฺสาราเมติ  ปจฺฉิมสามิปริกิตฺตน ฯ  กิเมเตส  ปรกิิตฺตเนน   
ปโยชนนฺติ  วุจฺจเต อธิการโต  ตาว  กตฺถ  ภาสิตนฺติ  ปุจฺฉาย  
นินฺนยกรณ  (๒) อ ฺเสมฺปน  ปุ ฺกามาน  ทิฏานุคติมาปชฺชเน 
นิโยชน ฺจ ฯ  ตตฺถ  หิ  ทฺวารโกฏกปาสาทมาปเน ภูมิวิกฺกย- 
ลทฺธา  อฏารส  หริ ฺโกฏิโย  อเนกโกฏิอคฺฆนกา  รุกฺขา  จ   
เชตสฺส ปริจฺจาโค  จตุป ฺาส  โกฏโิย  อนาถปณฺฑิกสฺส ฯ 
ยโต  เตส  ปริกิตฺตเนน  เอว  ปุ ฺกามา  ปุ ฺานิ  กโรนฺตีติ  
ทสฺเสนฺโต  อายสฺมา อานนฺโท  อ ฺเป  ปุ ฺกาเม  เตส   
ทิฏานุคติมาปชฺชเนป  นิโยเชติ ฯ  เอวเมตฺถ ปุ ฺกามาน 
ทิฏานุคติมาปชฺชเน นิโยชน ฺจ ปโยชนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. นิยยฺาติโต ฯ  ๒. ม. ปุจฺฉานิยามกรณ ฯ  
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        เอตฺถห ยทิ ตาว ภควา สาวตฺถิย วิหรติ  เชตวเน  
อนาถปณฺฑิกสฺสาราเมติ  น  วตฺตพฺพ  อถ  ตตฺถ  วิหรติ   
สาวตฺถิยนฺติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  น หิ  สกฺกา  อุภยตฺถ  เอก   
สมย วิหริตุนฺติ ฯ วุจฺจเต นนุ วุตฺตเมต สมีปตฺเถ ภุมฺม- 
วจนนฺติ  ยโต  ยถา  คงฺคายมุนาทีน  สมีเป  โคยูถานิ  จรนฺตานิ   
คงฺคาย จรนฺติ  ยมุนาย  จรนฺตีติ  วุจฺจนฺติ  เอวมิธาป ยทิท  
สาวตฺถิยา สมีเป เชตสฺส วน  อนาถปณฺฑิกสฺส  จ  อาราโม  ตตฺถ  
วิหรนฺโต  วุจฺจติ  ตสฺมา  สาวตฺถิย วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส 
อาราเมติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  โคจรคามนิทสฺสนตฺถ หิสฺส สาวตฺถ- 
วจน  ปพฺพชิตานุรูปนิวาสนฏานนิทสฺสนตฺถ เสสวจน ฯ   
        ตตฺถ สาวตฺถีกิตฺตเนน ภควโต คหฏานุคฺคหกรณ  
ทสฺเสติ  เชตวนาทิกิตฺตเนน  ปพฺพชิตานุคฺคหกรณ ฯ  ตถา  ปุริเมน  
ปจฺจยคหณโต  อตฺตกิลมถานุโยควิวชฺชน  ปจฺฉิเมน  วตฺถุกามปฺ- 
ปหานโต  กามสุขลฺลิกานุโยควิวชฺชนุปายทสฺสน ฯ ปุริเมน  จ   
ธมฺมเทสนาภิโยค  ปจฺฉิเมน วิเวกาธิมุตฺตึ ฯ ปุริเมน กรุณาย 
อุปคมน  ปจฺฉิเมน  ป ฺาย  อุปคมน ฯ  ปุริเมน  สตฺตาน   
หิตสุขนิปฺผาทนาธิมุตฺตต  ปจฺฉิเมน  ปรหิตสุขกรเณ นิรุปเลปต ฯ 
ปุริเมน ธมฺมกิสุขปริจฺจาคนิมิตฺตผาสุวิหาร  ปจฺฉิเมน  อุตฺตร-ิ 
มนุสฺสธมฺมานุโยคนิมิตฺต ฯ  ปุริเมน  มนุสฺสาน  อุปการพหุลต   
ปจฺฉิเมน  เทวาน ฯ  ปุริเมน  โลเก  ชาตสฺส  โลเก  สวฑฺฒภาว   
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ปจฺฉิเมน โลเกน  อนุปลิตฺตตนฺติ เอวมาทิ อตฺโถ ฯ  
        อถาติ อวิจฺเฉทตฺเถ นิปาโต ฯ โขติ อธิการนฺตรนิทสฺสนตฺเถ  
นิปาโต ฯ  เตน  อวิฉินฺเนเยว  ตตฺถ  ภควโต  วิหาเร  อิทมธิ- 
การนฺตร  อุทปาทีติ  ทสฺเสติ ฯ กินฺตนฺติ  อ ฺตรา  เทวตาติ   
อาทิ ฯ  ตตฺถ  อ ฺตราติ  อนิยมิตนิทฺเทโส ฯ  สา หิ  นาม 
โคตฺเตน  อปากฏา  ตสฺมา  อ ฺตราติ  วุตฺตา ฯ  เทโวเอว  
เทวตา  อิตฺถีปุริสสาธารณเมต ฯ  อิธ  ปน  ปุริโส  เอว  โส  
เทวปุตฺโต  กินฺตุ  สาธารณนามวเสน เทวตาติ วุตฺโต ฯ   
        อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ เอตฺถ อภิกฺกนฺตสทฺโท ขยลกฺขณิยสุนฺทราภิ-   
รูปอพฺภานุโมทนาทีสุ   ทิสฺสติ ฯ  ตตฺถ  อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต   
รตฺติ  นิกฺขนโฺต ปโม  ยาโม  จิร  นิสนิฺโน  ภิกฺขุสโฆ  อุทฺทิสตุ  
ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขูน ปาฏโิมกฺขนฺติ  เอวมาทีสุ  (๑)  ขเย  ทิสฺสติ ฯ 
อย อิเมส จตุนฺน ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร 
จาติ เอวมาทีสุ (๒) สุนฺทเร ฯ 
        โก เม วนฺทติ ปาทานิ                 อิทฺธิยา ยสสา ชล   
        อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน                 สพฺพา โอภาสย ทิสาติ   
เอวมาทีสุ (๓) อภิรูเป ฯ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ   
โคตมาติ  เอวมาทีสุ  (๔)  อพฺภานุโมทเน ฯ  อิธ  ปน  ขเย ฯ  เตน   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๔๔๘/๒๘๕ ฯ  องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๑๐/๒๐๗ ฯ 
# ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๐/๑๓๓ ฯ  ๓. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๑/๘๙ ฯ 
# ๔. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๖๒/๗๑ ฯ  
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อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ  ปริกฺขีณาย รตฺติยาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อภิกฺกนฺตวณฺณาติ อิธ อภิกฺกนฺตสทฺโท อภิรูเป  วณฺณ- 
สทฺโท ปน  ฉวิถุติกุลวคฺคการณสณฺานปฺปมาณรูปายตนาทีสุ   
ทิสฺสติ ฯ  ตตฺถ  สุวณฺณวณฺโณสิ ภควาติ  เอวมาทีสุ  (๑)  ฉวิย ฯ 
ทิสฺสติ ฯ  กทา  สพฺยูฬฺหา (๒)  ปน เต คหปติ อิเม  สมณสฺส  โคตมสฺส 
วณฺณาติ  เอวมาทีสุ  (๓)  ถุติย ฯ  จตฺตาโรเม  โภ  โคตม  วณฺณาติ   
เอวมาทีสุ  (๔)  กุลวคฺเค ฯ อถ  เกน  นุ  วณฺเณน  คนฺธเถโนติ   
วุจฺจตีติ  เอวมาทีสุ  (๕) การเณ ฯ มหนฺต  หตฺถิราชวณฺณ  อภิ- 
นิมฺมินิตฺวาติ  เอวมาทีสุ  (๖) สณฺาเน ฯ ตโย ปตฺตสฺส วณฺณาติ  
เอวมาทีสุ (๗)  ปมาเณ ฯ  วณฺโณ  คนฺโธ รโส โอชาติ เอวมาทีสุ  
รูปายตเน ฯ  โส อิธ ฉวิย ทฏพฺโพ ฯ เตน อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  
อภิรูปฉวีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เกลวกปฺปนฺติ เอตฺถ เกวลสทฺโท อนวเสสเยภุยฺยอพฺยา- 
มิสฺสานติเรกทฬฺหตฺถวิสโยคาทิอเนกตฺโก ฯ ตถา หสิฺส เกวล- 
ปริปุณฺณ ปรสิุทฺธ  พฺรหฺมจริยนฺติ เอวมาทีสุ  (๘) อนวเสสตา  
อตฺโถ ฯ  เกวลา องฺคมคธา  ปหูต ขาทนีย  โภชนีย   
อาทาย  อุปสงฺกมิสฺสนฺตีติ เอวมาทีสุ  (๙) เยภุยฺยตา ฯ เกวลสฺส 
# ๑. ม. ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๓ ฯ  ๒. ม. สฺูฬา ฯ  กตฺถจิ สฺูฬฺหาติ  
ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๘๓/๗๘ ฯ  ๔. ที. ปา. ๑๑/๕๒/๘๙ ฯ 
# ๕. ส. ส. ๑๕/๗๙๗/๓๐๑ ฯ  ๖. ส. ส. ๑๕/๔๒๐/๑๕๑ ฯ 
# ๗. วิ. มหา. ๒/๑๑๙/๑๐๓ ฯ  ๘. วิ. มหาวิ. ๑/๑/๑ ฯ 
# ๙. วิ. มหา. ๔/๔๓/๕๑ ฯ  
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ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหตีติ  เอวมาทีสุ  (๑) อพฺยามิสฺสตา ฯ เกวล  
สทฺธามตฺตก นูน อยมายสฺมาติ  เอวมาทีสุ  (๒) อนติเรกตา ฯ  
อายสฺมโต ภนฺเต อนุรุทฺธสฺส พาหิโก  นาม  สทฺธิวิหาริโก  
เกวลกปฺป  สฆเภทาย   ิโตติ  เอวมาทีสุ  (๓) ทฬฺหตฺถตา ฯ  เกวล ี
วุสิตวา  อุตฺตมปุริโสติ  วุจฺจตีติ  เอวมาทีสุ (๔) วิสโยโค ฯ อิธ ปนสฺส 
อนวเสสตฺตมตฺโถติ  อธปิฺเปโต ฯ   
        กปฺปสทฺโท ปนาย อภิสทฺทหนโวหารกาลป ฺตฺติเฉทน- 
วิกปฺปเลสสมนฺตภาวาทิอเนกตฺโถ ฯ  ตถา  หิสฺส  โอกปฺปนียเมต   
โภโต  โคตมสฺส  ยถา  ต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺสาติ  เอวมาทีสุ  (๕)  
อภิสทฺทหนมตฺโถ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ป ฺจหิ  สมณกปฺเปหิ   
ผล  ปริภุ ฺชิตุนฺติ  เอวมาทีสุ  (๖)  โวหาโร ฯ  เยน  สุท นิจฺจกปฺป  
วิหรามีติ  เอวมาทีสุ  กาโล ฯ อิจฺจายสฺมา กปฺโปติ เอวมาทีสุ (๗)   
ป ฺตฺติ ฯ  อลงฺกโต  กปฺปตเกสมสฺสูติ  เอวมาทีสุ  (๘)  เฉทน ฯ  
กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโปติ  เอวมาทีสุ  วิกปฺโป ฯ อตฺถ ิกปฺโป  
นิปชฺชิตุนฺติ เอวมาทีสุ เลโส ฯ  เกวลกปฺป เชตวน  โอภาเสตฺวาติ  
เอวมาทีสุ  สมนฺตภาโว ฯ อิธ  ปนสฺส  สมนฺตภาโว  อตฺโถ 
อธิปฺเปโต ฯ  ยโต  เกวลกปฺป เชตวนนฺติ เอตฺถ  อนวเสส  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๒๕/๑๘๑ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๓/๙ ฯ   
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๓/๓๒๔ ฯ  ๔. ส. ข. ๑๗/๑๑๘/๗๖ ฯ 
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๔๓๑/๔๖๑ ฯ  ๖. วิ. จุลฺ. ๗/๒๗/๑๑ ฯ 
# ๗. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๓๔/๕๔๔ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๓๖๖/๑๗๖ ฯ 
# ๘. ขุ. ชา. ๒๘/๙๑๑/๓๑๙ ฯ  ๙. วิ. จุลฺ. ๗/๖๓๐/๓๙๖ ฯ 
# ๑๐. องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๘๕/๓๔๕ ฯ  



# ๑๑. ส. ส. ๑๕/๒๑๕,๒๕๖/๘๒,๘๓ ฯ  
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สมนฺตโต เชตวนนฺติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        โอภาเสตฺวาติ อาภาย ผริตฺวา  จนฺทิมา วิย สุริโย  
วิย จ เอโกภาส  เอกปชโฺชต กริตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ ภุมฺมตฺเถ กรณวจน ฯ ยโต  
ยตฺถ ภควา  ตตฺถ  อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เยน   
วา  การเณน  ภควา  เทวมนุสฺเสหิ อุปสงฺกมิตพฺโพ  เตเนว 
การเณน อุปสงฺกมีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ เกน  จ   
การเณน  ภควา  อุปสงฺกมิตพฺโพ  นานปฺปการคุณวิเสสาธิ- 
คมาธิปฺปาเยน  สาทุผลูปโภคาธิปฺปาเยน  ทชิคเณหิ  นิจฺจ- 
ผลิตมหารุกฺโข  วิย ฯ  อุปสงฺกมีติ  จ คตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมนปริโยสานทีปน ฯ  อถวา  เอว คตา  
ตโต  อาสนฺนตร  าน  ภควโต  สมีปสงฺขาต  คนฺตฺวาติป  วุตฺต  
โหติ ฯ  ภควนฺต อภิวาเทตฺวาติ ภควนฺต อภิวนฺทิตฺวา ปณามิตฺวา 
นมสฺสิตฺวา ฯ   
        เอกมนฺตนฺติ ภาวนปปสกนิทฺเทโส  เอโกกาส เอกปสฺสนฺติ  
วุตฺต โหติ ฯ  ภุมฺมตฺเถ  วา  อุปโยควจน ฯ  อฏาสีติ  นิสชชฺาทิ- 
ปฏิกฺเขโป  าน กปฺเปสิ   ิตา อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        กถ  ิตา ปน สา เอกมนฺต  ิตา อหูติ   
                น ปจฺฉโต น ปุรโต          นาป อาสนฺนทูรโต   
                น  ติฏนฺโต ปฏิวาเต         น จาป อุณฺณตุณฺณเต  
                อิเม โทเส วิวชเฺชตฺวา    เอกมนฺต  ิตา อหูติ ฯ    
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        กสฺมา ปนาย อฏาสิ เอว  น นิสทีีติ  ลหุนิวตฺติตุ- 
กามตาย ฯ  เทวตา  หิ กิ ฺจิเทว  อตฺถวส ปฏิจฺจ สุจิปุริโส  
วิย วจฺจฏาน มนุสฺสโลก อาคจฺฉนฺติ ฯ  ปกติยา  ปน ตาส  
โยชนสตปฺปภูติ  มนุสฺสโลโก  ทุคฺคนฺธตาย ปฏิกฺกโูล โหติ   
น  ตตฺถ  อภิรมนฺติ  เตน  สา  อาคตกิจฺจ กตฺวา ลหุ  
นิวตฺติตุกามตาย น นิสีทิ ฯ  ยสฺส  จ  คมนาทิอิริยาปถ- 
ปริสฺสมสฺส  วิโนทนตฺถ  นิสีทนฺติ  โส  เทวาน ปรสิฺสโม  นตฺถิ  
ตสฺมาป  น  นิสีทิ ฯ  เย  จ  มหาสาวกา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา   
 ิตา  เต  ปฏมิาเนติ  ตสฺมาป  น  นิสีทิ ฯ  อปจ  ภควติ   
คารเวเนว  น  นิสีท ิฯ  เทวตาน  หิ  นสิีทิตุกามาน อาสน  
นิพฺพตฺตติ  ต อนิจฺฉมานา นิสชชฺาย จิตฺตมฺป อกตฺวา  
เอกมนฺต อฏาสีติ ฯ   
        เอกมนฺต  ิตา โข สา เทวตาติ เอว อิเมหิ การเณหิ  
เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา ฯ  ภควนฺต  คาถาย อชฺฌภาสีติ  
ภควนฺต อกฺขรปทนิยมิตคนฺถิเตน  วจเนน  อชฌฺภาสีติ  อตฺโถ ฯ 
กถ  พหู  เทวา  มนุสฺสา  จ ฯเปฯ  พฺรูห ิ มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ    
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                         มงฺคลป ฺหสมุฏานกถา   
        ตตฺถ ยสฺมา เอวมิจฺจาทิปาสฺส  อตฺถ นานปฺปการโต  ฯ 
วณฺณยนฺโต  สมุฏาน  วตฺวาติ  มาติกา  ปตา  ตสฺส  จ  
สมุฏานสฺส  อย  วตฺตพฺพตาย โอกาโส  ตสฺมา  มงฺคล- 
ป ฺหสมุฏาน  ตาว  วตฺวา  มย  ปจฺฉา  อิเมส คาถาปทานมตฺถ 
วณฺณยิสฺสามิ.  กิ ฺจ  มงฺคลป ฺหสมุฏาน  ชมฺพูทีเป  กริ   
ตตฺถ ตตฺถ นครทฺวารสณฺาคารสภาทีสุ  มหาชนา  สนฺนิปติตฺวา 
หิร ฺสุวณฺณ  ทตฺวา นานปฺปการ  สตีาหรณาทิก  พาหิรกถ (๑)  
กถาเปนฺติ  เอเกกา กถา จตุมาสจฺจเยน  นิฏาติ ฯ  ตตฺถ  เอกทิวส   
มงฺคลกถา  สมุฏาสิ  กินนฺุโข  มงฺคล  กึ  ทฏิ มงฺคล  
กึ สุต มงฺคล  กึ มุต มงฺคล  โก มงฺคล ชานาตีติ ฯ   
        อถ ทิฏมงฺคลิโก นาเมโก ปุริโส อาห อห มงฺคล  
ชานามิ  ทิฏ  โลเก  มงฺคล  ทฏิ  นาม  อภิมงฺคลสมฺมต  
รูป ฯ เสยฺยถที  อิเธกจฺโจ กาลสฺเสว  วุฏาย  วาตสกุณ  (๒)  
วา  ปสฺสติ  เวฬุวลฏ ึ วา คพฺภินึ วา กุมารเก วา  อลงฺกต- 
ปฏิยตฺเต  ปณฺุณฆเฏ  วา  อลฺลโรหิตมจฺฉ  วา  อาช ฺ  วา  
อาช ฺรถ  วา  อสุภ  วา  คาวึ  วา  กปล  วา  ย  วา   
ปน ฺป  กิ ฺจิ  เอวรูป อภิมงฺคลสมฺมต  รูป  ปสสฺติ  อิท 
วุจฺจติ  ทิฏมงฺคลนฺติ ฯ ตสฺส วจนเมกจฺเจ อคฺคเหสุ  เอกจฺเจ 
นาคฺคเหสุ ฯ เย นาคฺคเหสุ  เต เตน สห วิวทึสุ ฯ   
# ๑. ม. สีตาหรณาทิกถ ฯ  ๒. สี. ภาสมานสกุณ ฯ  ม. จาตกสกุณ ฯ  
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        อถ สุตมงฺคลิโก นาเมโก ปรุิโส อาห จกฺขุนาเมต  
โภ สุจิมฺป  อสุจิมฺป  ปสฺสติ  ตถา  สุนทฺรมฺป  อสุนทฺรมฺป   
มนาปมฺป  อมนาปมฺป ฯ ยทิ เตน ทิฏ  มงฺคล  สิยา  สพฺพมฺป   
มงฺคล  สิยา ฯ  ตสฺมา น ทิฏ มงฺคล  อปจ โข ปน  สุต   
มงฺคล ฯ  สุต  นาม  อภิมงฺคลสมฺมโต  สทฺโท ฯ  เสยฺยถีท  
อิเธกจฺโจ กาลสฺเสว  วุฏาย  วฑฺฒาติ  วา  วฑฺฒมานาติ  วา 
ปุณฺณาติ  วา  ผุสฺสาติ  วา  สุมนาติ  วา  สิรีติ  วา  สริิวฑฺฒาติ   
วา  อชฺช  สุนกฺขตฺต  สุมุหุตฺต สุทิวส สุมงฺคลนฺติ  วา เอวรูป  
วา ยงฺกิ ฺจิ อภิมงฺคลสมฺมต สทฺท สุณาติ  อิท วุจฺจติ  
สุตมงฺคลนฺติ ฯ  ตสฺสาป  วจน  เอกจฺเจ  อคฺคเหสุ  เอกจฺเจ  น 
อคฺคเหสุ ฯ  เย  นาคฺคเหสุ  เต เตน สห วิวทึสุ ฯ   
        อถ มุตมงฺคลิโก นาเมโก ปรุิโส อาห โสตมฺป หิ 
นาเมต โภ  สาธุมฺป  อสาธุมฺป  มนาปมฺป  อมนาปมฺป  สทฺท   
สุณาติ ฯ  ยท ิ เตน สุต มงฺคล สิยา  สพฺพมฺป  มงฺคล   
สิยา ฯ  ตสฺมา  น  สุต มงฺคล  อปจ โข ปน มุต มงฺคล ฯ  
มุตนฺนาม  อภิมงฺคลสมฺมต  คนฺธรสโผฏพฺพ ฯ  เสยฺยถีท   
อิเธกจฺโจ  กาลสฺเสว วุฏาย  ปทุมคนฺธาทิปุปฺผคนฺธ  วา  ฆายติ  
ปุสฺสทนฺตกฏ  วา ขาทติ  ปวึ วา อามสติ  หริตสสฺส  วา   
อลฺลโคมย  วา  กจฺฉป  วา  ติลวาห  (๑)  วา  ปุปฺผ วา  ผล  วา  
อามสติ  ปุสฺสมตฺติกาย  วา  สมฺมาลิมปฺติ  ปุสฺสสาฏก  วา   
# ๑. ม. ติล วา ฯ  
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นิวาเสติ  ปุสฺสเวฏน  วา  ธาเรติ  ย วา ปน ฺมฺป กิ ฺจิ  
เอวรูป อภิมงฺคลสมฺมต คนฺธ วา  ฆายติ  รส  วา  สายติ   
โผฏพฺพ  วา  ผุสติ  อิท วุจฺจติ มุตมงฺคลนฺติ ฯ ตสฺสาป  
วจน เอกจฺเจ อคฺคเหสุ  เอกจฺเจ นาคฺคเหสุ ฯ   
        ตตฺถ น ทิฏมงฺคลิโก สุตมุตมงฺคลิเก อสกฺขิ าเปตุ   
น  เตส  อ ฺตโร  อิตเร  เทฺว ฯ  เตสุ  จ  มนุสฺเสสุ  เย   
ทิฏมงฺคลิกสฺส  วจน คณฺหึสุ  เต  ทฏิเยว  มงฺคลนฺติ  คตา ฯ  
เย  สุตมุตมงฺคลิกาน  เต สุตเยว มุตเยว มงฺคลนฺติ คตา ฯ  
เอวมย มงฺคลกถา สกลชมพฺูทีเป ปากฏา ชาตา ฯ   
        อถ สกลชมฺพูทีเป มนุสฺสา คุมฺพคุมฺพา หุตฺวา กึ 
นุโข มงฺคลนฺติ  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ ฯ  เตส  มนุสฺสาน   
อารกฺขเทวตา ต กถ สุตฺวา ตเถว มงฺคลานิ จินฺตยึสุ  ตาส  
เทวตาน  ภุมฺมเทวตา  มิตฺตา  โหนฺติ  อถ  ตโต  สุตฺวา  
ภุมฺมเทวตาป  ตเถว  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ  ตาสมฺป เทวตาน  
อากาสฏกเทวตา มิตฺตา โหนฺติ  อากาสฏกเทวตาน  จาตุ- 
 ฺมหาราชิกา  เทวตา มิตฺตา โหนฺติ  เอเตเนว  อุปาเยน  ยาว  
สุทสฺสีเทวตาน  อกนิฏเทวตา  มิตฺตา  โหนฺติ  อถ  ตโต   
สุตฺวา  อกนิฏเทวตาป  ตเถว  คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา  มงฺคลานิ  
จินฺตยึสุ ฯ  เอว  ยาว ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  สพฺพตฺถ  มงฺคล- 
จินฺตา  อุทปาทิ ฯ  อุปฺปนฺนา  จ  อิท  มงฺคล อิท  มงฺคลนฺติ    
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วินิจฺฉยมานาป  อปฺปตฺตา  เอว  วินิจฺฉย  ทฺวาทส  วสฺสานิ  
อฏาสิ ฯ  สพฺเพ  มนุสฺสา  จ  เทวา  จ  พฺรหฺมมาโน  จ   
เปตฺวา  อริยสาวเก  ทิฏสุตมุตวเสน  ติธา  ภินนฺา  เอโกป   
อิทเมว  มงฺคลนฺติ  ยถาภุจฺจโต นิฏงฺคโต นาม นาโหสิ  มงฺคล- 
โกลาหล โลเก อุปฺปชชฺิ ฯ   
        โกลาหล นาม ป ฺจวิธ กปฺปโกลาหล  จกฺกวตฺติโกลาหล  
พุทฺธโกลาหล  มงฺคลโกลาหล  โมเนยยฺโกลาหลนฺติ ฯ  ตตฺถ 
กามาวจรา  เทวา  วิมุตฺตสิรา  วิกิณฺณเกสา  รุทมฺมขุา  อสฺสูนิ   
หตฺเถหิ  ปุ ฺฉมานา  รตฺตวตฺถนิวตฺถา อติวิยรูปเวสธาริโน  
หุตฺวา วสฺสสตสหสฺสจฺจเยน กปฺปวุฏาน เหสฺสติ  อย  โลโก  
วินสฺสิสฺสติ  มหาสมุทฺโท  อุสฺสุสฺสิสฺสติ  อยฺจ  มหาปวี สิเนรุ 
จ  ปพฺพตราชา อุฑฺฑยฺหิสฺสติ  วินสฺสสิฺสติ  ยาว  พฺรหฺมโลกา   
โลกวินาโส  ภวิสฺสติ  เมตฺต มาริสา  ภาเวถ  กรุณ  ภาเวถ  มุทิต   
ภาเวถ  อุเปกฺข  มาริสา  ภาเวถ  มาตร  อุปฏหถ  ปตร  อุปฏหถ  
กุเล  เชฏาปจายิโน  โหถ  ชาครถ มา ปมาทถาติ  มนุสฺสปเถ  
วิจริตฺวา อาโรเจนฺติ ฯ อิท กปฺปโกลาหล นาม ฯ   
        กามาวจรา เทวา เอว วสฺสสตสฺส อจฺจเยน จกฺกวตฺติราชา  
โลเก  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ  มนสฺุสปเถ  วิจรตฺิวา อาโรเจนฺติ ฯ อิท  
จกฺกวตฺติโกลาหล นาม.  สุทฺธาวาสา  ปน  เทวา  พฺรหฺมา- 
ภรเณหิ  อลงฺกริตฺวา  พฺรหมฺเวน  สีเส กตฺวา  ปติโสมนสฺสชาตา   
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พุทฺธคุณธาทิโน  วสฺสสหสฺสจฺจเยน  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
มนุสฺสปเถ  วิจริตฺวา  อาโรเจนฺติ ฯ  อิท  พุทฺธโกลาหล  นาม.   
สุทฺธาวาสา  เอว  เทวา  เทวมนุสฺสาน  จิตฺต  ตฺวา  ทฺวาทสนฺน   
วสฺสาน อจฺจเยน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  มงฺคล  กเถสฺสตีติ  มนุสฺสปเถ  
วิจริตฺวา อาโรเจนฺติ ฯ อิท  มงฺคลโกลาหล  นาม.  สทฺุธา- 
วาสาเอว  เทวา  สตฺตนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ   
ภควตา  สทฺธึ  สมาคมฺม  โมเนยฺยปฏปิท ปุจฺฉิสฺสตีติ มนุสฺสปเถ  
วิจริตฺวา  อาโรเจนฺติ ฯ  อิท  โมเนยฺยโกลาหล  นาม ฯ  อิเมสุ   
ป ฺจสุ  โกลาหเลสุ  เทวมนุสฺสาน  อิท  มงฺคลโกลาหล  โลเก  
อุปฺปชฺชิ ฯ  
        อถ เทเวสุ มนุสฺเสสุ จ วิจินิตฺวา วิจินิตฺวา มงฺคลานิ  
อลภมาเนสุ  ทฺวาทสนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยน  ตาวตึสกายิกา   
เทวา  สงฺคมฺม  สมาคมฺม  เอว  สมจินฺเตสุ  เสยฺยถาป  นาม  
ฆรสามิโก  อนฺโตปริชฺชนาน  (๑)  คามสามิโก  คามวาสีน  ราชา  
สพฺพมนุสฺสาน  เอวเมว  อย  สกโฺก  เทวานมินฺโท  อมฺหาก  อคฺโค 
จ  เสฏโ  จ  ยทิท  ปุ ฺเตเชน  (๒)  อิสฺสริเยน  ป ฺาย  ทฺวินฺน  
เทวโลกาน  อธิปติ  ยนฺนนู  มย สกฺก เทวานมินฺท เอตมตฺถ  
ปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ ตา สกฺกสฺส  สนฺติก คนฺตฺวา สกฺก เทวานมินฺท  
ตงฺขณานุรูป นิวาสนาภรณสสฺสิรีกสรรี อฑฺฒเตยฺยโกฏิอจฺฉรา- 
# ๑. ม. อนโฺตฆรชนาน ฯ  ๒. ม. ปฺุเญน เตเชน ฯ  
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คณปริวุต  ปาริจฺฉตฺตกมูเล  ปณฺฑุกมฺพลสิลาวราสเน  นิสินฺน  
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  ตฺวา  เอตทโวจุ  ยคฺเฆ  มาริส   
ชาเนยฺยาสิ  เอตรหิ  มงฺคลป ฺหา  สมุฏ ิตา  เอเก  ทิฏ  
มงฺคลนฺติ วทนฺติ  เอเก  สตุ มงฺคลนฺติ  เอเก  มุต  มงฺคลนฺติ  
ตตฺถ  มย ฺจ  อ ฺเ  จ  อนิฏงฺคตา  สาธุ  วต  โน  ตฺว   
ยาถาสภาวโต  พฺยากโรหีติ ฯ  เทวราชา  ปกติยาป  ป ฺวา  อย   
มงฺคลกถา  กตฺถ  ปม  สมุฏ ิตาติ  อาห ฯ มย เทว  
จาตุมฺมหาราชิกาน อสฺสุมหฺาติ อาหสุ ฯ ตโต  จาตุมฺมหาราชิกา  
อากาสฏกเทวตาน  อากาสฏกเทวตา  ภุมฺมเทวตาน  ภุมฺมเทวตา 
มนุสฺสารกฺขเทวตาน  มนุสฺสารกฺขเทวตา  มนุสฺสโลเก  สมฏุ ิตาติ  
อาหสุ ฯ   
        อถ เน  สกฺโก (๑) เทวานมินฺโท สมฺมาสมฺพุทฺโธ กตฺถ 
วสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  มนุสฺสโลเก  เทวาติ อาหสุ ฯ ต ภควนฺต  
โกจิ ปุจฺฉีติ ฯ น โกจิ เทวาติ ฯ กินฺนโุข  นาม  ตุเมฺห  มาริสา   
อคฺคึ  ฉฑฺเฑตฺวา  ขชฺโชปนก  อุชฺชาเลถ  เยน ตุเมฺห  อนวเสส- 
มงฺคลเทสก  ต  ภควนฺต  อติกฺกมิตฺวา  (๒)  ม ปุจฺฉิตพฺพ ม ฺถ   
อาคจฺฉถ  มาริสา  ต  ภควนฺต  ปุจฺฉาม  อทฺธา  สสฺสริิก   
ป ฺหเวยฺยากรณ ลภิสฺสามาติ  เอก  เทวปุตฺต  อาณาเปสิ  ต  
ภควนฺต  ปุจฉาติ ฯ  โส เทวปุตฺโต  ต  ขณานุรูเปน  อลงฺกาเรน  
# ๑. ม. เน สกฺโกติ น ทิสสฺติ ฯ  ๒. สี. อติสิตฺวา ฯ  
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อตฺตาน อลงฺกริตฺวา วิชฺชรุิว วิชฺโชตมาโนเทวคณปริวุโต  
เชตวนมหาวิหาร  คนฺตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
ตฺวา  มงฺคลป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  คาถาย  อชฺฌภาสิ  พหู เทวา 
มนุสฺสา  จาติ ฯ 
                                อิท มงฺคลป ฺหสมุฏาน   
 
                                พหู เทวาติคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ คาถาปทาน อตฺถวณฺณนา โหติ ฯ ตตฺถ พหูติ  อนิยมิต- 
สงฺขฺยานิทฺเทโส  เตน  อเนกสตา  อเนกสหสฺสา อเนกสต- 
สหสฺสาติ วุตฺต โหติ ฯ  ทพฺิพนฺตีติ  เทวา  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  
กีฬนฺติ  อตฺตโน วา สิริยา โชตนฺตีติ อตฺโถ ฯ อปจ เทวาติ  
ติวิธา เทวา สมฺมติอุปปตฺติวิสุทฺธิเทววเสน ฯ  ยถาห  เทวาติ  
ตโย เทวา สมฺมติเทวา อุปปตฺติเทวา วิสุทฺธิเทวา ฯ ตตฺถ   
สมฺมติเทวา นาม ราชาโน เทวิโย ราชกุมารา ฯ อุปปตฺติ- 
เทวา นาม  จาตุมฺมหาราชิเก เทเว อุปาทาย ตทุตฺตริเทวา ฯ 
วิสุทฺธิเทวา นาม  อรหนโฺต วุจฺจตีติ (๑) ฯ   
        เตสุ อิธ อุปปตฺติเทวา อธิปฺเปตา ฯ มนุโน อปจฺจาติ  
มนุสฺสา ฯ  โปราณา  ปน  ภณนฺติ  มนสฺส   อุสฺสนฺนตาย  มนุสฺสา 
เต  ชมฺพูทีปกา  อปรโคยานิกา  อุตฺตรกุรุกา  ปุพฺพวิเทหกาติ   
จตุพฺพิธา  อิธ  ชมฺพูทีปกา อธิปฺเปตา ฯ  มงฺคลนฺติ  มหนฺติ  
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๒๑๔/๑๑๒ ฯ  
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อิเมหิ  สตฺตาติ  มงฺคลานิ  อิทฺธึ  วุฑฺฒิ ฺจ ปาปุณาตีติ  อตฺโถ ฯ  
อจินฺตยุนฺติ  จินฺเตสุ ฯ  อากงฺขมานาติ  อิจฺฉมานา  ปตฺถมานา  
ปหยมานา ฯ  โสตฺถานนฺติ  โสตฺถิภาว  สพฺเพส  ทฏิธมฺมิก- 
สมฺปรายิกาน  โสภณาน สุนฺทราน  กลฺยาณาน  ธมฺมาน- 
อตฺถิตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ พฺรหูีติ เทเสหิ ปกาเสหิ  อาจิกฺข 
วิวร  วิภช  อุตฺตานีกโรหิ ฯ  มงฺคลนฺติ  อิทฺธิการณ  วุฑฺฒิการณ  
สพฺพสมฺปตฺติการณ ฯ อุตฺตมนฺติ วิสฺสิตฺถ  ปวร สพฺพโลกหิต- 
สุขาวหนฺติ ย คาถาย อนุปุพฺพปทวณฺณนา(๑) ฯ    
        อยมฺปน ปณฺฑตฺโถ โส เทวปุตฺโต ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  
เทวตาโย  มงฺคลป ฺห  โสตุกามตาย  อิมสฺมึ  เอกจกฺกวาเฬ  สนฺนปิติตฺวา  
เอกวาลคฺคโกฏิโอกาสมตฺเต  ทสมฺป  วีสมฺป  ตึสมปฺ  จตฺตาลีสมฺป  
ป ฺาสมฺป  สฏ ิมฺป สตฺตติป  อสีติป สุขุมตฺตภาเว นิมฺมินิตฺวา  
สพฺพเทวมารพฺรหฺมาโน สริิยา จ เตชสา จ  อธิคยฺห  
วิโรจมาน  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสินฺน  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  
 ิตา  ทิสฺวา  ตสฺมิ ฺจ  สมเย  อนาคตานมฺป  สกลชมฺพุทีปกาน   
มนุสฺสาน  เจตสา เจโตปริวิตกฺกม ฺาย สพฺพเทวมนุสฺสาน  
วิจิกิจฺฉาสลฺลสมุทฺธรณตฺถ อาห   
        พหู เทวา มนุสฺสา จ                 มงฺคลานิ อจินฺตยย   
        อากงฺขมานา โสตฺถาน          พฺรหูิ มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ   
        ตาส เทวาน อนุมติยา มนุสฺสาน ฺจ อนุคฺคเหน มยา  
# ๑. ส.ี อนุปทวณฺณนา ฯ  
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ปุฏโ  สมาโน  ย  สพฺเพสเมว  อมฺหาก  เอกนฺตหิตสุขาวหนโต   
อุตฺตม  มงฺคล  ต  โน  อนุกมฺป อุปาทาย พฺรูหิ ภควาติ ฯ   
 
                        อเสวนา จาติ คาถาวณฺณนา   
        เอเมต เทวปุตฺตสฺส วจน สุตฺวา ภควา อเสวนา 
จ พาลานนฺติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อเสวนาติ  อภชนา  
อปยิรุปาสนา ฯ  พาลานนฺติ  พลนฺติ  น  ชานนฺตีติ  พาลา  อสฺสสิต- 
ปสฺสสิตมตฺเตน ชีวนฺติ  น ป ฺาชีวิเตนาติ อธิปฺปาโย ฯ เตส  
พาลาน ฯ  ปณฺฑิตานนฺติ  ปณฺฑนฺตีติ  (๑)  ปณฺฑิตา  สนฺทิฏ ิก- 
สมฺปรายิเกสุ อตฺเถสุ  าณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
เตส  ปณฺฑิตาน ฯ  เสวนาติ  ภชนา ปยริุปาสนา  ตสหายกา  
ตสมฺปวงฺกตา ฯ  ปชูาติ  สกฺการครุการมานนวนฺทนา ฯ   
ปูชเนยฺยานนฺติ  ปูชารหาน ฯ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ  ยา  จ   
พาลาน อเสวนา  ยา  จ  ปณฺฑิตาน เสวนา  ยา จ 
ปูชเนยฺยาน ปูชา ต สพฺพ สมฺปณฺเฑตฺวา อาห เอต  
 ฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ ย  ตยา  ปฏุ  พฺรูห ิ มงฺคลมุตฺตมนฺติ  เอตฺถ   
ตาว  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ คณฺหาหีติ วุตฺต โหติ ฯ อยเมติสฺสา  
คาถาย ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปนสฺสา เอว เวทิตพฺพา เอวเมต  
# ๑. ส.ี ปณฺเฑนฺตีติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 167 

                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๗ 
 
เทวปุตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  ภควา  อเสวนา  จ  พาลานนฺติ   
อิม  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  จตุพฺพิธา  คาถา  (๑)  ปุจฺฉิตคาถา 
อปุจฺฉิตคาถา สานุสนฺธิกคาถา อนนุสนฺธิกคาถาติ ฯ ตตฺถ 
ปุจฺฉามิ  ต  โคตม  ภูริป ฺ  กถกโร  สาวโก  สาธุ  โหตีติ  (๒)  
จ กถ  นุ  ตฺว  มาริส  โอฆมตรีติ (๓) จ เอวมาทีสุ ปุจฺฉิเตน  
กถิตา ปุจฺฉิตคาถา ฯ ย ปเร  สุขโต  อาหุ  ตทริยา อาหุ  
ทุกฺขโตติ ฯ เอวมาทีสุ  (๔) อปุจฺฉิเตน อตฺตชฺฌาสยวเสเนว  กถติา 
อปุจฺฉิตคาถา ฯ  สพฺพาป  พุทฺธาน  กถา  สนิทานาห  ภิกฺขเว   
ธมฺม  เทเสสฺสามีติ  (๕) วจนโต  สานุสนฺธิกคาถา ฯ  อนนุสนฺธกิ- 
คาถา อิมสฺมึ สาสเน นตฺถิ ฯ  เอวเมตาสุ  คาถาสุ  อย  
เทวปุตฺเตน  ปุจฺฉิเตน  ภควตา  กถิตตฺตา  ปุจฺฉิตคาถา ฯ   
ย ฺจ  ยถา  เฉโก  ปรุิโส  กุสโล  มคฺคสฺส  กุสโล  อมคฺคสฺส   
มคฺค  ปุฏโ  ปม วิชหิตพฺพ อาจิกฺขิตฺวา ปจฺฉา คเหตพฺพ  
อาจิกฺขติ อมุกสฺมึ นาม  าเน  เทฺวธาปโถ  โหติ  ตตฺถ  
วาม  มุ ฺจิตฺวา  ทกฺขิณ คณฺหาติ  เอว เสวิตพฺพาเสวิตพฺเพสุ   
อเสวิตพฺพ  อาจิกฺขิตฺวา  เสวิตพฺพ  อาจิกฺขติ ฯ  ภควา  จ  
มคฺคกุสลปุริสสทิโส ฯ ยถาห ปุริโส มคฺคกุสโลติ โข ติสฺส 
ตถาคตสฺเสต อธิวจน อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ โส ห ิกุสโล  
# ๑. ส.ี กถา ฯ  ๒. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๓๓/๓๙๙ ฯ  ๓. ส. ส. ๑๕/๒/๑ ฯ 
# ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๖/๔๘๒ ฯ  ๕. องฺ. ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖ ฯ  
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อิมสฺส โลกสฺส  กุสโล ปรสฺส  โลกสฺส  กุสโล มจจุเธยฺยสฺส  กสุโล 
อมจฺจุเธยฺยสฺส  กุสโล มารเธยฺยสฺส  กสุโล อมารเธยฺยสฺสาติ ฯ   
        ตสฺมา ปม อเสวิตพฺพ อาจิกฺขนฺโต อาห อเสวนา  
จ พาลาน  ปณฺฑิตาน ฺจ  เสวนาติ ฯ  วิชหิตพฺพมคฺโค  วิย  
หิ ปม  พาลา  น  เสวิตพฺพา  น  ปยริปุาสิตพฺพา  ตโต  
คเหตพฺพมคฺโค  วิย  ปณฺฑิตา  เสวิตพฺพา  ปยิรุปาสิตพฺพาติ ฯ   
กสฺมา  ปน  ภควตา  มงฺคล  กเถนฺเตน  ปม  พาลานมเสวนา 
ปณฺฑิตาน ฺจ  เสวนา  กถิตาติ  วุจฺจเต  ยสฺมา  อิม  ทฏิาทีสุ   
มงฺคลทิฏ ึ  พาลาน  เสวนาย  เทวมนุสฺสา  คณฺหึสุ  สา  จ  อมงฺคล   
ตสฺมา  เตส  ต  อิธโลกปรโลกตฺถภ ฺชก  อกลฺยาณมิตฺตสสคฺค  
ครหนฺเตน อุภยโลกตฺถสาธก ฺจ  กลฺยาณมิตฺต  สสคฺค  ปสสนฺเตน  
ภควตา  ปม พาลาน อเสวนา ปณฺฑิตาน ฺจ เสวนา  
กถิตาติ ฯ   
        ตตฺถ พาลา นาม เยเกจิ ปาณาติปาตาทิทสอกุสลกมฺมปถ- 
สมนฺนาคตา  สตฺตา  เต  ตีหากาเรหิ  ชานิตพฺพา ฯ  ยถาห  
ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  พาลสฺส  พาลลกฺขณานีติ  สุตฺต ฯ  (๑)  อปจ 
ปูรณกสฺสปาทโย  ฉ  สตฺถาโร  เทวทตฺตโกกาลิกกฏโมท  (๒) กติสฺส- 
ขณฺฑเทวิยาปุตฺตสมุทฺททตฺตจิ ฺจมาณวิกาทโย  อตีตกาเล  จ  
ทีฆวิทสฺส ภาตาติ อิเม อ ฺเ จ เอวรูปา สตฺตา พาลาติ  
เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๔๒/๑๒๘ ฯ  ๒. ส.ี ...โมรก... ฯ  
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        เต อคฺคิปทิตฺตมิว อคาร อตฺตนา ทุคฺคหิเตน อตฺตาน ฺเจว 
อตฺตโน  วจนการเก  จ  วินาเสนฺติ ฯ  ยถา  ทีฆวิทสฺส  ภาตา   
จตุพุทฺธนฺตร  สฏ ีโยชนมตฺเตน อตฺตภาเวน  อุตฺตาโน  ปติโต  
มหานิรเย  ปจฺจติ  ยถา จ ตสฺส ทิฏ ึ อภิรุจิตานิ (๑)  ป ฺจ   
กุลสตานิ  ตสฺเสว  สหพฺยต  อุปปนฺนานิ  มหานิรเย  ปจฺจนฺติ ฯ  
วุตฺต ฺเจต ภควตา  เสยฺยถาป ภิกฺขเว นฬาคารา วา 
ติณาคารา วา  อคฺคิ มุตฺโต กูฏาคารานิป ฑหติ อุลฺลตฺิตา- 
วลิตฺตานิ นิวาตานิ ผุสฺสิตคฺคฬานิ  ปหิตวาตปานานิ  เอวเมว 
โข ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ ภยานิ อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺพานิ  ตานิ  
พาลโต อุปฺปชฺชนฺติ  โน ปณฺฑิตโต ฯ เยเกจิ อุปทฺทวา  
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯเปฯ เยเกจิ อุปสคฺคา ฯเปฯ โน ปณฺฑิตโต ฯ 
อิติ โข ภิกฺขเว  สปฺปฏิภโย พาโล  อปฺปฏิภโย ปณฺฑิโต ฯ 
สอุปทฺทโว พาโล  น อุปทฺทโว  ปณฺฑิโต  สอุปสคฺโค พาโล  
น อุปสคฺโค ปณฺฑิโตติ ฯ (๒)   
        อปจ ปติูมจฺฉสทิโส พาโล  ปูติมจฺฉพนฺธปตฺตปุฏสทิโส  
โหติ  ตทุปเสวี  ฉฑฺฑนียต ฺจ ชิคุจฺฉนียต ฺจ อาปชฺชติ วิ ฺ ูน ฯ  
วุตฺตเ ฺจต   
                ปติูมจฺฉ กุสคฺเคน  โย นโร อุปนยฺหติ   
                กสุาป ปูตี วายนฺติ  เอว พาลูปเสวนาติ ฯ (๓)   
        อกิตฺติปณฺฑิโต วาป สกฺเกน เทวินฺเทน วเร 
# ๑. ม. อภิรจุนกานิ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๔๐/๑๒๗ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๘๖๒/๓๐๓ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๗๐         
 
        ทิยฺยมาเน เอวมาห   
                พาล น ปสฺเส น สุเณ     น จ พาเลน สวเส   
                พาเลนาลฺลาปสลฺลาป   น กเร น จ โรจเย ฯ   
                กนิฺนุ เต อกร พาโล       วท กสฺสป การณ   
                เกน กสฺสป พาลสฺส      ทสสฺน นาภิกงฺขสิ ฯ   
                อนย นยตี ทุมฺเมโธ        อธุราย นิยุ ฺชติ   
                ทนฺุนโย เสยฺยโส โหติ   สมมฺา วุตฺโตป กุปฺปติ   
                วินย โส น ชานาติ          สาธุ ตสฺส อทสฺสนนฺติ ฯ (๑)   
        เอว ภควา สพฺพากาเรน พาลูปเสวน ครหนฺโต  
พาลานมเสวน  มงฺคลนฺติ  วตฺวา  อิทานิ  ปณฺฑิตเสวน  ปสสนฺโต 
ปณฺฑิตาน ฺจ  เสวนา มงฺคลนฺติ ฯ  อาห ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑิตา  นาม   
เยเกจิ  ปาณาติปาตา  เวรมณีอาทิทสกุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา  สตฺตา  
เต  ตีหากาเรหิ  ชานิตพฺพา ฯ ยถาห  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว   
ปณฺฑิตสฺส  ปณฺฑิตลกฺขณานีติ  (๒)  สุตฺต ฯ  อปจ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 
อสีติมหาสาวกา  อ ฺเ  จ ตถาคตสฺส สาวกา สุเนตฺต- 
มหาโควินฺทวิธุรสรภงฺคมโหสถสุตโสมนิมิราชอโยฆรกุมารอกิตฺติ- 
ปณฺฑิตาทโย จ ปณฺฑิตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        เต ภเย วิย รกฺขา อนฺธกาเร วิย ปทีโป ขุปฺป- 
ปาสาทิทุกฺขาภิภเว วิย  อนฺนปานาทิปฏิลาโภ  อตฺตโน  วจน- 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๑๓/๓๕๕ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๔๒/๑๒๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๑ 
 
การาน  สพฺพภยอุปทฺทวูปสคฺควิทฺธสนสมตฺถา โหนฺติ ฯ  ตถา  หิ   
ตถาคต  อาคมฺม  อสงฺเขยฺยา  อปริมาณา  เทวมนุสฺสา อาสวกฺขย   
ปตฺตา  พฺรหฺมโลเก  ปติฏ ิตา  เทวโลเก  ปติฏ ิตา  สุคติโลเก   
อุปฺปนฺนา  สาริปุตฺตตฺเถเร  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  
เถร  อุปฏหิตฺวา  อสีติ กุลสหสฺสานิ  สคฺเค  นิพฺพตฺตานิ ฯ  
ตถา  มหาโมคฺคลฺลานมหากสฺสปปฺปภูตีสุ  สพฺเพสุ มหาสาวเกสุ  
สุเนตฺตสฺส  สตฺถุโน  สาวกา  อปฺเปกจฺเจ  พฺรหฺมโลเก  อุปฺปชฺชสึุ   
อปฺเปกจฺเจ  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน  สหพฺยต ฯเปฯ   
อปฺเปกจฺเจ  คหปติมหาสาลกุลาน สหพฺยต อุปปชฺชึสุ ฯ วุตฺตมฺป 
เจต  นตฺถิ ภิกฺขเว ปณฺฑิตโต ภย  นตฺถ ิปณฺฑิตโต อุปทฺทโว   
นตฺถิ ปณฺฑิตโต อุปสคฺโคติ  (๑)   
        อปจ ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑสทิโส ปณฺฑิโต  ตครมาลาคนฺธ- 
พนฺธปลิเวนปตฺตสทิโส  โหติ  ตทุปเสวี  ภาวนียต ฺจ  มนุ ฺต ฺจ 
อาปชฺชติ  วิ ฺ ูน วุตฺตมฺป  เจต   
                ตคร ฺจ ปลาเสน                  โย นโร อุปนยฺหติ   
                ปตฺตาป สุรภี วายนฺติ     เอว ธีรูปเสวนาติ ฯ (๒)   
        อกิตฺติปณฺฑิโต จาป สกฺเกน เทวานมินฺเทน วเร  
ทิยฺยมาเน เอวมาห   
                ธีร ปสฺเส สุเณ ธีร          ธีเรน สห สวเส   
                ธีเรนาลฺลาปสลฺลาป         ต กเร ต ฺจ โรจเย ฯ   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๔๐/๑๒๘ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๕๒/๔๓๗ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา ๑๗๒ 
 
                กนิฺนุ เต อกร ธีโร         วท กสฺสป การณ   
                เกน กสฺสป ธรีสฺส         ทสสฺน อภิกงฺขสิ ฯ   
                นย นยตี เมธาวี                  อธุราย น ยุ ฺชติ   
                สนุโย เสยฺยโส โหติ    สมฺมา วุตฺโต น กปฺุปติ   
                วินย โส ปชานาติ        สาธุ เตน สมาคโมติ ฯ (๑)   
        เอว ภควา สพฺพากาเรน ปณฺฑิตูปเสวน ปสสนฺโต 
ปณฺฑิตาน  เสวน  มงฺคลนฺติ  วตฺวา  อิทานิ  ตาย  พาลาน   
อเสวนาย ปณฺฑิตาน เสวนาย  จ  อนุปพฺุเพน  ปูชเนยฺยภาว   
อุปคตาน  ปูช  ปสสนฺโต  ปชูา  จ  ปูชเนยฺยาน มงฺคลนฺติ   
อาห ฯ  ตตฺถ  ปูชเนยฺยา  นาม  สพฺพโทสวิรหิตตฺตา  สพฺพคุณ- 
สมนฺนาคตตฺตา จ  พุทฺธา  ภควนฺโต  ตโต  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   
อริยสาวกา  จ ฯ  เตส ฺหิ  ปชูา  อปฺปกาป  ทีฆรตฺต  หิตาย  
สุขาย  โหติ  สุมนมาลาการมลฺลกิาทโย  เจตฺถ  นิทสสฺน ฯ   
        ตตฺเถก นิทสฺสนมตฺต ภณาม ภควา กิร  เอกทิวส  
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  ราชคห  ปณฺฑาย 
ปาวิสิ  อถโข  สุมโน  มาลากาโร  ร ฺโ  มาคธสฺส  เสนิยสฺส  
พิมฺพิสารสฺส  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต  อทฺทส ภควนฺต   
นครทฺวาร  อนุปฺปตฺต  ปาสาทิก  ปาสาทนีย  ทฺวตฺตึสมหาปุริส- 
ลกฺขณอสีตฺยานุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิต  พุทฺธสิริยา  ชลนฺต  ทิสฺวานสฺส   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๑๙/๓๕๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๓ 
 
เอตทโหสิ  ราชา ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  สต  วา  สหสฺส  วา 
ทเทยฺย  ต ฺจ อิธโลกมตฺตเมว สุข ภเวยฺย  ภควโต  ปน  ปชูา  
อปฺปเมยฺยอสงฺเขยฺยผลา  ทีฆรตฺต  หิตสุขาวหา  โหติ  หนฺทาห   
อิเมหิ  ปุปฺเผหิ  ภควนฺต ปูเชมีติ ปสนฺนจิตฺโต เอก ปุปฺผมุฏ ึ  
คเหตฺวา ภควโต ปฏิมุข  ขิป  ปุปฺผานิ  อากาเสน  คนฺตฺวา  
ภควโต  อุปริ  มาลาวิตาน  หุตฺวา อฏสุ ฯ  มาลากาโร  
ตมานุภาว  ทิสฺวา  ปสนฺนตรจิตฺโต  ปุน  เอก  ปุปฺผมุฏ ึ  
ขิป  ตานิป  คนฺตฺวา  มาลาก ฺจุกา หุตฺวา อฏสุ ฯ เอว  
อฏ ปุปฺผมุฏ ิโย ปุน ขิป  ตานิ คนฺตฺวา ปุปฺผกูฏาคาร หุตฺวา 
อฏสุ ฯ   
        ภควา อนฺโตกูฏาคาเร อโหส ิ มหาชนกาโย สนฺนิปติ ฯ  
ภควา  มาลาการ  ปสสนฺโต  สิต  ปาตฺวากาสิ ฯ  อานนฺทตฺเถโร  
น  พุทฺธา  นาม  อเหตุ  อปจฺจยา  สิต  ปาตุ  กโรนฺตีติ  สิตการณ   
ปุจฺฉิ ฯ  ภควา  อาห  เอโส  อานนฺท  มาลากาโร  อิมิสฺสา   
ปูชาย  อานุภาเวน  สตสหสฺสกปฺเป  เทเวสุ  จ  มนุสเฺสสุ   
จ  สสริตฺวา  ปริโยสาเน สุมนิสฺสโร นาม ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ 
ภวิสฺสตีติ ฯ วจนปริโยสาเน ธมฺมเทสนตฺถ อิม คาถ อภาสิ   
                ต ฺจ กมฺม กต สาธุ         ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
                ยสฺส ปตีโต   สุมโน       วิปาก ปฏิเสวตีติ ฯ (๑)   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๕/๒๓ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๗๔ 
 
        คาถาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย  
อโหสิ ฯ  เอว อปฺปกาป เตส ปูชา ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย 
โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ  สา  จ  อามิสปูชาว  โก  ปน  วาโท  
ปฏิปตฺติปูชาย ฯ  ยโต  เย  กุลปุตฺตา  สรณคมนสิกฺขาปทปฺ- 
ฏิคฺคหเณน  อุโปสถงฺคสมาทาเนน  จ  จตุปาริสุทฺธิสีลาทีหิ  จ  
อตฺตโน  คุเณหิ  ภควนฺต  ปูเชนฺติ  โก  เตส  ปชูายผล  
วณฺณยิสฺสติ ฯ  เต  ห ิตถาคต ปรมาย ปูชาย ปูเชนตีฺติ  
วุตฺตา ฯ ยถาห  โย โข อานนฺท ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา  
อุปาสโก วา อุปาสิกา          วา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรติ  
สามีจิปฏิปนฺโน อนุธมฺมจารี  โส  ตถาคต  สกฺกโรติ   
ครุกโรติ  มาเนติ  ปูเชติ  ปรมาย  ปชูายาติ ฯ  (๑)   
        เอเตนานุสาเรน ปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกานมฺป ปูชาย  
หิตสุขาวหตา เวทิตพฺพา ฯ   
        อปจ คหฏาน กนิฏสฺส เชฏภาตาป ภคินีป  
ปูชเนยฺยา  ปตฺุตสฺส  มาตาปตโร  กุลวธูน  สามิกสสสฺุสสุราติ  
เอวเมตฺถ  ปูชเนยฺยา  เวทิตพฺพา ฯ เอเตสมฺป  หิ  ปชูา  กุสล- 
ธมฺมสงฺขาตตฺตา  อายุอาทิวุฑฺฒิเหตุตฺตา  จ  มงฺคลเมว ฯ วุตฺต ฺเหต   
เต  มตฺเตยฺยา ภวิสฺสนฺติ เปตฺเตยฺยา สาม ฺา พฺรหฺม ฺา  
กุเล  เชฏาปจายิโน  อิท  กุสล  ธมฺม  สมาทาย  วตฺติสฺสนฺติ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๒๙/๑๖๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๕ 
 
เต  กุสลาน ธมฺมาน สมาทานเหตุ อายุนาป วฑฺฬิสฺสนฺติ   
วณฺเณนป วฑฺฒิสฺสนฺตีติ อาทิ ฯ (๑)   
        อิทานิ ยสฺมา ย ยตฺถ มงฺคล ฯ ววตฺถเปตฺวา ต  
ตสฺส  มงฺคลตฺต  วิภาวเยติ  อิติ  มาติกา  นิกฺขิตฺตา  ตสฺมา 
อิท วุจฺจติ เอวเมติสฺสา คาถาย พาลาน  อเสวนา  ปณฺฑิตาน   
เสวนา  ปูชเนยฺยาน  จ  ปชูาติ  ตีณิ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิ  ตตฺถ   
พาลาน  อเสวนา  พาลเสวนปจฺจยภยาทิปริตฺตาเณน  อุภย- 
โลกตฺถเหตุตฺตา  ปณฺฑิตาน  เสวนา ปูชเนยฺยาน ปูชา จ ตาส  
ผลวิภูติวณฺณนาย วุตฺตนเยเนว  นิพฺพานสุคติเหตุตฺตา  มงฺคลนฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  อิโต  ปร  ปน มาติก อทสฺเสตฺวา  เอว  ย  ยตฺถ   
มงฺคล  ต  ววตฺถเปสฺสาม  ตสฺส  มงฺคลตฺต วิภาวยิสฺสามาติ ฯ   
                นฏิ ิตา อเสวนา จ พาลานนฺติ  
                อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
 
                ปฏิรูปเทสวาโส  จาติ  คาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมนฺติ เอก อชฺเฌสิโตป  
อปฺป  ยาจิโต  พหุทายโก  อุฬารปุริโส  วิย  เอกาย  คาถาย 
ตีณิ  มงฺคลานิ  วตฺวา ตโต  อุตฺตริมฺป  (๒)  เทวตาน  โสตุกามตาย  
มงฺคลาน  อตฺถิตาย  จ  เยส เยส ย ย อนุกูล  เต  เต  สตฺเต  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๔๗/๘๑ ฯ  ๒. ม. อุตฺตริป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๗๖ 
 
ตตฺถ  ตตฺถ  มงฺคเล นิโยเชตุกามตาย จ ปฏิรูปเทสวาโส   
จาติอาทีหิ  คาถาหิ  ปุนป  อเนกานิ  มงฺคลานิ  วุตฺตุมารทฺโธ ฯ   
ตตฺถ ปมคาถาย ตาว  ปฏิรูโปติ  อนจฺุฉวิโก ฯ  เทโสติ   
คาโมป  นิคโมป  นครมฺป  ชนปโทป  โยโกจิ  สตฺตาน   
นิวาโสกาโส ฯ  วาโสติ  ตตฺถ  นิวาโส ฯ  ปุพฺเพติ  ปุรา  
อตีตาสุ  ชาตีสุ ฯ  กตปุ ฺตาติ  อุปจิตกุสลตา ฯ  อตฺตาติ  จิตฺต  
วุจฺจติ สกโล วา อตฺตภาโว  สมฺมาปณิธีติ  ตสฺส  อตฺตโน  
สมฺมา  ปณิธาน  นิยุ ฺชน  ปนนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ อยเมตฺถ ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา ปฏิรูปเทสวาโส นาม  
ยตฺถ  จตสฺโส  ปริสา  วิจรนฺติ  ทานาทีนิ ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ  
วตฺตนฺติ  นวงฺคสตฺถุสาสน ทิปฺปติ  ตตฺถ  นิวาโส  สตฺตาน   
ปุ ฺกิริยาย ปจฺจยตฺตา มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ สีหฬทีปปวิฏ- 
เกวฏฏาทโย เจตฺถ นิทสฺสน ฯ   
        อปโร นโย ปฏิรูปเทสวาโส (๑) นาม ภควโต โพธิมณฺฑปฺปเทโส   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติตปฺปเทโส  ทฺวาทสโยชนาย  ปรสิาย  มชฺเฌ   
สพฺพติตฺถิยมต  ภินฺทิตฺวา  ยมกปาฏิหาริยทสฺสิตคณฺฑามฺ  (๒) พรุกฺข- 
มูลปฺปเทโส เทโวโรหณปฺปเทโส  โย วา  ปน ฺโป  สาวตฺถิ- 
ราชคหาทิพุทฺธาธิวาสปฺปเทโส  ตตฺถ  นิวาโส  สตฺตาน   
# ๑. ม. ปฏิรปูเทสวาโส ฯ  ๒. ม. ...กณฺฑามฺพ... ฯ  
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ฉอนุตฺตริยปฺปฏิลาภปจฺจยโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        อปโร นโย  ปุรตฺถมิาย ทิสาย กชงฺคล (๑) นนฺาม   นิคโม   
ตสฺส  ปเรน  มหาสาลา  ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต 
มชฺเฌ ฯ  ทกขิฺณปุรตฺถิมาย  ทิสาย  สลลฺวตี  (๒)  นาม  นที  ตโต   
ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ทกฺขิณาย  ทิสาย   
เสตกณฺณิก  นาม  นิคโม  ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  
โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปจฺฉิมาย ทิสาย ถูน นาม พฺราหฺมณคาโม   
ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  อุตฺตราย   
ทิสาย  อุสีรทฺธโช  นาม  ปพฺพโต  ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา ชนปทา 
โอรโต มชฺเฌ ฯ อย มชฌฺิมปเทโส อายาเมน  ตีณิ  โยชนสตานิ   
วิตฺถาเรน  อฑฺฒเตยฺยสตานิ  ปริกฺเขเปน  นว โยชนสตานิ โหนฺติ  
เอโส ปฏิรูปเทโส นาม.   
        เอตฺถ  จตุนฺน มหาทีปาน ทฺวิสหสฺสาน ปริตฺตทีปาน ฺจ  
อิสฺสริยาธิปจฺจการกา จกฺกวตฺติราชาโน  (๓) อุปฺปชฺชนฺติ  เอก  
อสงฺเขยฺย  กปฺปสตหสฺส ฺจ ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สาริปุตฺต- 
โมคฺคลฺลานาทโย  มหาสาวกา  อุปฺปชชฺนฺติ  เทฺว อสงฺเขยฺยานิ   
กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  จ  จตฺตาริ  
อฏ  โสฬส  วา  อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย   
ปูเรตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธา จ  อุปฺปชฺชนติฺ ฯ  ตตฺถ  สตฺตา  จกฺก- 
# ๑. ม. คชงฺคล ฯ  ๒. ส.ี ยุ. สลลวตี ฯ  ๓. ม. จกฺกวตฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๗๘ 
 
วตฺติร ฺโ  โอวาท  คเหตฺวา  ป ฺจสุ  สีเลสุ ปติฏาย  สคฺค- 
ปรายนา  โหนฺติ ฯ  ตถา  ปจฺเจกสมฺพุทฺธาน  โอวาเท  ปติฏาย   
สมฺมาสมฺพุทฺธาน ปน พุทฺธสาวกาน โอวาเท  ปติฏาย 
สคฺคปรายนา  นิพฺพานปรายนา  จ  โหนฺติ ฯ ตสฺมา ตตฺถ  
วาโส อิมาส สมฺปตฺตีน ปจฺจยโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ปุพฺเพ จ กตปุ ฺตา นาม อตีตชาติยา พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 
ขีณาสเว  อารพฺภ  อุปจิตกุสลตา  สาป  มงฺคล ฯ  กสฺมา  ฯ 
พุทฺธปจฺเจกพุทฺเธ  สมฺมุขา  ทสฺเสตฺวา  พุทฺธาน  วา  พุทฺธสาวกาน   
วา  สมฺมุขา  สุตาย  จตุปฺปทิกายป คาถาย ปริโยสาเน  อรหตฺต   
ปาเปณาตีติ (๑)  กตฺวา ฯ โย  จ  มนุสฺโส  ปุพฺเพ  กตาธิกาโร  อุสฺสนฺน- 
กุสลมูโล  โหติ  โส  เตเนว  กุสลมูเลน  วิปสฺสน อุปฺปาเทตฺวา  
อาสวกฺขย ปาปุณาติ  ยถา  ราชา  มหากปฺปโน  อคฺคมเหสี   
จ ฯ  เตน  วุตฺต  ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺตา มงฺคลนฺติ ฯ 
        อตฺตสมฺมาปณิธิ (๒) นาม อิเธกจฺโจ อตฺตาน ทุสฺสีล สุสีเล (๓) 
ปติฏาเปติ  อสฺสทฺธ  สทธฺาสมฺปทาย  ปติฏาเปติ  มจฺฉรึ   
จาคสมฺปทาย  ปติฏาเปติ ฯ  อย วุจฺจติ  อตฺตสมฺมาปณิธีติ   
เอโส  จ  มงฺคล ฯ  กสฺมา  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกเวรปฺปหาน- 
วิวิธานิสสาธิคมเหตุโต ฯ  
        เอว อิมสิฺสาป คาถาย ปฏริูปเทวาโส จ  ปุพฺเพ จ  
# ๑. ส.ี ย.ุ อรหตฺต ปาปุณนโต ฯ  ๒. อภิธานปฺปทีปกาย ปณิธี อิติ 
ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. สีเล ฯ  
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กตปุ ฺตา  อตฺตสมฺมาปนิธิ  จาติ  ตีณิเยว มงฺคลานิ วุตฺตานิ ฯ 
มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                นฏิ ิตา ปฏิรูปเทสวาโส จาติ 
                อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
 
                พาหุสจฺจ ฺจาติ คาถาวณฺณนา   
        อิทานิ พาหุสจฺจ ฺจาติ เอตฺถ พาหุสจฺจนฺติ พหุสฺสุต- 
ภาโว ฯ  สิปปฺนฺติ  ย  กิ ฺจิ  หตฺถโกสลฺล ฯ  วินโยติ  กายวาจา- 
จิตฺตวินยน ฯ สุสิกฺขิโตติ สุฏ ุ  สิกฺขิโต ฯ  สุภาสิตาติ สุฏ ุ  
ภาสิตา ฯ ยาติ อนิยมนิทฺเทโส ฯ (๑)  วาจาติ คิรา พฺยปฺปโถ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ อยเมตฺถ ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา พาหุสจฺจ นาม 
ยนฺต  สุตธโร โหติ สุตสนฺนิจโยติ จ  อิเธกจฺจสฺส พหุสฺสุต (๓) 
โหติ  สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณนฺ  จ  เอวมาทินา  นเยน 
สตฺถุสาสนธรตฺต  วณฺณิต  ต  อกุสลปปฺหานกุสลาธิคมเหตุโต 
อนุปุพฺเพน  ปรมตฺถสจฺจสจฉิกิริยเหตุโต  จ มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ  
วุตฺตเ ฺหต ภควตา  สุตวา (๔) จ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก  
อกุสล ปชหติ  กุสล ภาเวติ  สาวชฺช ปชหติ  อนวชชฺ ภาเวติ   
# ๑. ม. อนิยตนิทฺเทโส ฯ  ๒. ม. ม. ๑๒/๓๗๖/๔๐๓ ฯ 
# ๓. ม. พหุก สุตฺต ฯ  ๔. สฺยา. สุตาวุโธ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๘๐ 
 
สุทฺธมตฺตาน ปริหรตีติ ฯ   
        อปรมฺป วุตฺต  ธตาน ธมฺมาน อตฺถมุปปริกฺขติ  อตฺถ  
อุปปริกฺขโต ธมฺมา  นิชฺฌาน ขมนฺติ  ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา  
สติ ฉนฺโท ชายติ  ฉนฺทชาโต  อุสฺสหติ  อุสฺสหนฺโต ตุลยติ  
ตุลยนฺโต ปทหติ  ปทหนฺโต กาเยน  เจว ปรมตฺถสจฺจ สจฺฉิกโรติ   
ป ฺาย จ ปฏิวิชฺฌ  ปสฺสตีติ ฯ (๑)   
        อปจ อาคาริยพาหุสจฺจมฺป  ย อนวชฺช  ต อุภยโลกหิต- 
สุขาวหนโต  มงฺคลนฺติ เวหิตพฺพ ฯ   
        สิปฺป นาม อาคาริยสิปฺป ฺจ  อนาคาริยสิปฺป ฺจ ฯ  ตตฺถ  
อาคาริยสิปฺป  นาม  ย  ปรปาณูปโรธวิรหิต (๓) อกสุลวิวชฺชิต   
มณิการสุวณฺณการกมฺมาทิ  ต อิธ  โลกตฺถาวหนโต  มงฺคล ฯ 
อนาคาริยสิปฺป  นาม  จีวรวิจารณจีวรสิพฺพนาทิสมณปริกฺขาราภิ- 
สงฺขรณ  ยนฺต  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยานิ  ตานิ  สพฺรหฺมจารีน  
อุจฺจาวจานิ  กึกรณียานิ  ตตฺถ  ทกโฺข  โหตีติ  อาทนิา  นเยน   
ตตฺถ  ตตฺถ  สวณฺณิต  ย  นาถกรโณ  ธมฺโมติ  จ  วุตุต  
ต  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต มงฺคลนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        วินโย นาม อาคาริยวินโย  จ อนาคาริยวินโย  จ ฯ  
# ๑.องฺ. สตฺตกง ๒๓/๖๔/๑๑๑ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๖๕๗/๖๐๕ ฯ 
# ๓. ม. ปรูปโรธวิรหิต ฯ  ๔. ที. ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๑         
 
ตตฺถ  อาคาริยวินโย  นาม  ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณ  โส  ตตฺถ  
อสงฺกิเลสาปชฺชเนน  อาจารคุณววตฺถาปเนน จ สุสิกฺขิโต อุภย- 
โลกหิตสุขาวหนโต มงฺคล ฯ อนาคาริยวินโย นาม  สตฺตา- 
ปตฺติกฺขนฺเธ  อนาปชฺชน  โสป  วุตฺตนเยเนว สุสิกฺขิโต  จตุปาริ- 
สุทฺธิสีล วา  อนาคาริยวินโย  โส  ยถา  ตตฺถ  ปติฏาย  อรหตฺต  
ปาปุณาติ  เอว สิกฺขเนน  สุสิกฺขิโต โลกิยโลกุตฺตรสุขาธิคม- 
เหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สุภาสิตา วาจา นาม มุสาวาทาทิโทสวิรหิตา ฯ ยถาห  
จตูหิ ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา สุภาสิตา โหตีติ (๑) 
อสมฺผปฺปลาปา (๒) วาจาเอว วา สุภาสิตา ฯ ยถาห  
                สภุาสิต อุตฺตมมาหุ สนฺโต   
                ธมฺม ภเณ น อธมฺมนฺต ทุติย ฯ   
                ปย ภเณ นาปยนฺต ตติย   
                สจฺจ ภเณ น อลิกนฺต จตุตฺถนฺติ ฯ (๑)   
        อยมฺป อุภยโลกหิตสุขาวหนโต มงฺคลนติฺ เวทิตพฺพา ฯ  
ยสฺมา จ  อย  วินยปริยาปนฺนา  เอว  ตสฺมา  วินยคฺคหเณน 
เอต  อสงฺคณฺหิตฺวา  วินโย  สงฺคเหตพฺโพ ฯ  อถวา  กึ  อิมินา  
ปริสฺสเมน  ปเรส  ธมฺมเทสนาวาจา  อิธ  สุภาสิตา  วาจาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  สา  หิ  ยถา  ปฏิรูปเทสวาโส  เอว  สตฺตาน   
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๖/๔๑๑ ฯ  ๒. กตฺถจิ สุสฺญตวาจา เอวาติป 
ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๘๒ 
 
อุภยโลกหิตสุขนิพฺพานาธิคมปจฺจยโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ อาห จ   
                ย พุทฺโธ ภาสตี วาจ          เขม นิพฺพานปตฺติยา   
                ทกฺุขสฺสนฺตกิริยาย         สา เว วาจานมุตฺตมาติ ฯ 
        เอว อิมสิฺสา คาถาย พาหุสจฺจ ฺจ สิปฺป ฺจ  วินโย จ 
สุสิกฺขิโต  สภุาสิตา  จ  ยา  วาจาติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิ ฯ 
มงฺคลตฺต ฺจ  เนส  ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
        นฏิ ิตา พาหุสจฺจ ฺจาติ  
        อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
 
                มาตาปตุอุปฏานนฺติ  คาถาวณฺณนา   
        อิทานิ มาตาปตุอุปฏานนฺติ เอตฺถ มาตุ จ ปตุ จาติ   
มาตาปตุ ฯ  อุปฏานนฺติ  อุปฏหน ฯ  ปุตฺตาน ฺจ  ทาราน ฺจาติ  
ปุตฺตทารสฺส ฯ สงฺคณฺหน  สงฺคโห ฯ  น  อากุลา  อนากุลา ฯ   
กมฺมานิเอว  กมฺมนฺตา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ อย ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา มาตา นาม ชนิกา 
วุจฺจติ  ตถา  ปตา ฯ  อุปฏาน  นาม  ปาทโธวนสมฺพาห- 
นุจฺฉาทนนฺหาปเนหิ  จตุปจฺจยสมฺปทาเนน  จ  อุปการกรณ ฯ   
ตตฺถ  ยสฺมา  มาตาปตโร  พหูปการา ปุตฺตาน  อตฺถกามา  
อนุกมฺปกา  เย  ปุตฺตเก พหิ กีฬิตฺวา ปสุมกฺขิตสรีรเก อาคเต 
ทิสฺวา ปสุ ปุ ฺฉิตฺวา  มตฺถก  อุปสิงฺฆายนฺตา  ปริจุมฺพนฺตา  จ   
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สิเนห อุปฺปาเทนฺติ  วสฺสสตมฺป  มาตาปตโร  สีเสน  ปริหรนฺตา   
ปุตฺตา  เตส  ปฏิการ กาตุมสมตฺถา ฯ  ยสฺมา  จ  เต  อาปาทกา   
โปสกา  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  พฺรหฺมสมา   ปุพฺพา- 
จริยสมฺมตา  ตสฺมา เตส อุปฏาน อิธ ปสส  เปจฺจ สคฺคสุข ฺจ 
อาวหติ ฯ เตน มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ วุตฺต ฺเจต  ภควตา   
                พฺรหฺมาติ  มาตาปตโร          ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร   
                อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน                 ปชาย อนุกมฺปกา ฯ   
                ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย          สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต ฯ   
                อนฺเนน อโถ  ปาเนน                  วตฺเถน สยเนน จ   
                อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน         ปาทาน โธวเนน จ ฯ   
                ตาย น ปาริจริยาย                  มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา   
                อิเธว น ปสสนฺติ                        เปจฺจ สคฺเค (๑) ปโมทตีติ   
        อปโร นโย อุปฏาน นาม ภรณกิจฺจกรณกุลวสฏ- 
ปนาทิ  ป ฺจวิธ  ต ปาปนิวารณาทิป ฺจวิธทิฏธมฺมิกหิตเหตุโต   
มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา  ป ฺจหิ โข คหป- 
 ิปุตฺต าเนหิ ปุตฺเตน ปุรตฺถิมา ทิสา มาตาปตโร  ปจฺจุ- 
ปฏาตพฺพา  ภโต เน ภรสิฺสามิ  กิจฺจ เนส กริสฺสาสามิ  กุลวส   
เปสฺสามิ  ทายชฺช ปฏิปชชฺิสฺสามิ  อถ วา ปน  เปตาน  
กาลกตาน  ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสามีติ ฯ อิเมหิ โข คหปติปุตฺต  
# ๑. ส.ี สคฺเค จ ฯ  
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ป ฺจหิ าเนหิ  ปุตฺเตน ปุรตฺถิมา ทิสา มาตาปตโร ปจฺจุ- 
ปฏ ิตา ป ฺจหิ าเนหิ ปุตฺต  อนุกมฺปนฺติ  ปาปา นิวาเรนฺติ  
กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ  สิปฺป สิกฺขาเปนฺติ  ปฏิรูเปน ทาเรน  
สโยเชนฺติ  สมเย ทายชฺช นิยฺยาเทนฺตีติ ฯ  (๑) 
        อปจ โย มาตาปตโร ตีสุ วตฺถูสุ ปสาทุปฺปาทเนน 
สีลสมาทาปเนน  ปพฺพชชฺาย  วา  อุฏหติ  อย  อิธ  มาตาปตุ- 
อุปฏากาน  อคฺโค  ตสฺส  ต มาตาปตุอุปฏาน  มาตาปตูหิ   
กตสฺส  อุปการสฺส  ปจฺจุปการภูต  อเนเกส ทิฏธมฺมิกาน  
สมฺปรายิกาน ฺจ อตฺถาน ปทฏานโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ปุตฺตทารสฺสาติ เอตฺถ อตฺตนา (๒)  ชาตา ปสุตา ปุตฺตาป ธีตโรป   
ปุตฺตาเตฺวว  สงฺขย  คจฺฉนฺติ ฯ  ทาราติ  วีสติยา ภริยาน  
ยากาจิ ภริยา ฯ ปุตฺตา จ ทารา  จ  ปุตฺตทาร  ตสฺส   
ปุตฺตทารสฺส ฯ  สงฺคโหติ  สมฺมานนาทีหิ  อุปการกรณ ฯ ต   
สุสวิหิตกมฺมนฺตตาทิทิฏธมฺมิกหิตเหตุโต  มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
วุตฺต ฺเจต  ภควตา  ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา เวทิตพฺพาติ (๓)  
เอตฺถ อุทฺทิฏ ปุตฺตทาร  ภริยาสทฺเทน  สงฺคณฺหิตฺวา  ป ฺจหิ  
โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  สามิเกน ปจฺฉิมา  ทิสา  ภริยา  
ปจฺจุปฏาตพฺพา  สมฺมานนาย  อวิมานนาย  อนติจริยาย   
อิสฺสริยโวสสฺคฺเคน  อลงฺการานุปฺปทาเนน ฯ  อิเมหิ  โข  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๙/๒๐๓ ฯ  ๒. ม. อตฺตโต ฯ   
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๒๐๕/๒๐๖ ฯ  
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คหปติปุตฺต  ป ฺจหิ าเนหิ สามิเกน  ปจฺฉิมา  ทิสา  ภริยา 
ปจฺจุปฏ ิตา  ป ฺจหิ  าเนหิ  สามิก อนุกมฺปติ  สุสวิหิต- 
กมฺมนฺตา  จ  โหติ  สุสงฺคหิตปริชนา จ  อนติจารินี จ สมฺภต 
มนุรกฺขติ  ทกฺขา  จ  โหติ อนลสา สพฺพกิจฺเจสูติ ฯ (๑)  
        อย วา อปโร นโย สงฺคโหติ ธมฺมิกาหิ  ทานปย- 
วจนตฺถจริยาหิ  สงฺคณฺหน ฯ  เสยฺยถีท  อุโปสถทิวเสสุ  
ปริพฺพยทาน นกฺขตตทิวเสสุ  นกฺขตฺตทสฺสาปน  มงฺคลทิวเสสุ  
มงฺคลกรณ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อตฺเถสุ  โอวาทานุ- 
สาสนนฺติ ฯ  ต  วุตฺตนเยเนว  ทิฏธมฺมิกหิตเหตุโต สมฺปรายิก- 
หิตเหตุโต  เทวตาหิป  นมสฺสนียภาวเหตุโต  จ  มงฺคลนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ ยถาห สกฺโก เทวานมินฺโท   
                เย คหฏา ปุ ฺกรา    สีลวนฺโต อุปาสกา ฯ   
                ธมฺเมน ทาร โปเสนฺติ   เต นมสฺสามิ มาตลีติ ฯ  (๒)   
        อนากุลา กมฺมนฺตา นาม กาล ฺ ุตาย ปฏิรปูการิตาย  
อนลสตาย  อุฏานวิริยสมฺปทาย  อพฺยสนียตาย  จ  กาลา- 
ติกฺกมนอปฺปฏิรูปกรณสิถลิกรณาทิอากุลภาววิรหิตา  กสิโครกฺ- 
ขวณิชฺชาทโย  กมฺมนฺตา ฯ  เอเต  อตฺตโน  วา ปุตฺตทารสฺส   
วา  ทาสกมฺมกราน  วา  พฺยตฺตตาย  เอว ปโยชิตา  ทิฏเว 
ธมฺเม  ธนธ ฺวุฑฒิตลาภเหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจนฺติ ฯ วุตฺต 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๓๙๐/๓๔๔ ฯ  
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 ฺเจต ภควตา   
                ปฏิรูปการ ีธุรวา                  อุฏาตา วินฺทเต ธนนฺติ จ (๑)   
                น ทิวาโสปฺปสีเลน                  รตฺติมุฏานเทสฺสินา ฯ  (๒) 
                นจฺิจ มตฺเตน โสณฺเฑน         สกฺกา อาวสิตุ  ฆร ฯ   
                อติสีต อติอุณฺห                          อติสายมิท อหุ   
                อิติ วิสฺสฏกมฺมนฺเต                 อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว ฯ   
                โย จ  สีต ฺจ อุณฺห ฺจ         ติณา ภิยฺโย น ม ฺติ ฯ   
                กร ปุริสกิจฺจานิ                          โส สุขา (๓) น วิหายตีติ จ ฯ  
                โภเค สหรมานสฺส                  ภมรสฺเสว อิรียโต   
                โภคา สนฺนิจย ยนฺติ            วมฺมิโกวูปจียตีติ จ   
เอวมาทิ ฯ (๔)   
        เอว อิมสิฺสาป คาถาย มาตุอุปฏาน ปตุอุปฏาน  
ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห  อนากุลา  จ  กมมฺนฺตาติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ   
วุตฺตานิ  ปุตฺสทารสฺส สงฺคห  วา  ทฺวิธา  กตฺวา  ป ฺจ  มาตาปตุ- 
อุปฏาน  วา  เอกเมว  กตฺวา  ตีณิ ฯ มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ 
ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
        นฏิ ิตา มาตาปตุอุปฏานนฺติ  
        อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ฯ  ๒. สี. รตฺตินุฏฐานทสฺสินา ฯ  
ม.รตฺติมุฏฐานเทสินา ฯ  ๓. ม. สุข ฯ  ๔. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๘๗ 
 
                         ทาน ฺจาติคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ  ทาน ฺจาติ  เอตฺถ  ทียเต  อิมินาติ  ทาน  อตฺตโน   
สนฺตก  ปรสสฺ  ปฏิปาทียตีติ  วุตฺต  โหหิ ฯ  ธมฺมสฺส  จริยา   
ธมฺมา  วา  อนเปตา จริยา  ธมฺมจริยา ฯ  ายนฺเต  อมฺหาก  
อิเม  อิติ  าตกา ฯ  น  อวชฺชานิ  อนวชฺชานิ  อนนิฺทิตานิ   
อครหิตานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ  อย ปท- 
วณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา ทาน นาม ปร  
อุทฺทิสฺส  สุพุทฺธิปุพฺพิกา  (๑)  อนฺนาทิทสทานวตฺถุปริจฺจาคเจตนา 
ต สมฺปยุตฺโต วา อโลโภ ฯ อโลเภน  หิ  ต  วตฺถุ  ปรสฺส   
ปฏิปาเทติ  เตน  วุตฺต  ทยิฺยเต  อิมินาติ ทานนนฺติ ฯ  ต   
พหุชฺชนปยาทีน  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกาน  ผลวิเสสาน  
อธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ วุตฺต ฯ ทายโก สีห ทานปติ  
พหุโน ชนสสฺ ปโย โหติ มนาโปติ เอวมาทีนิ (๒)  เจตฺถ 
สุตฺตานิ อนุสฺสริตพฺพานิ ฯ   
        อปโร นโย ทาน นาม ทุพฺพิธ อามิสทาน ฺจ ธมฺมทาน ฺจ   
ตตฺถ  อามิสทาน  วุตฺตปฺปการเมว ฯ  อิธโลกปรโลกทุกฺขกฺขย- 
สุขาวหสฺส  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตสฺส  ธมฺมสฺส  ปเรส   
หิตกามตาย  เทสนา  ธมฺมทาน  อิเมส ฺจ ทฺวินฺน ทานาน  
# ๑. ส.ี สนฺตุฏฐิปุพฺพิกา ฯ  ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๓๔/๔๑ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๑๘๘ 
 
เอตเทว อคฺค ฯ ยถาห   
                สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ   
                สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ ฯ   
                สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ   
                ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ อามิสทานสฺส มงฺคลตฺต วุตฺตเมว ฯ ธมฺมทานมฺปน  
ยสฺมา  อตฺถปฏิสเวทิตาทีน  คุณาน  ปทฏาน  ตสฺมา  มงฺคลนฺติ  
วุจฺจติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา  ยถา ยถา ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน  ปเรส เทเสติ  ตถา  
ตถา โส ตสฺมึ ธมฺเม อตฺถปฏิสเวที จ โหติ  ธมฺมปฏสิเวที  
จาติ เอวมาทิ ฯ (๒)   
        ธมฺมจรยิา นาม ทสกุสลกมฺมปถจริยา ฯ ยถาห ติวิธา  
โข คหปตโย  กาเยน  ธมมฺจริยา  สมจริยา  โหตีติ  เอวมาทิ ฯ  (๔) 
สา  ปเนสา  ธมฺมจริยา  สคฺคโลกูปปตฺติเหตุโต  มงฺคลนฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ภควตา  ธมฺมจริยาสมจริยาเหตุ  โข  
คหปตโย  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา ปรมฺมรณา  
สุคตึ  สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ (๔)   
        าตกา นาม มาติโต วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๓ ฯ  ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๖/๒๓ ฯ 
# ๓. ม. ...จรยิา ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๔๘๕/๕๒๓-๕ ฯ  
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ปตามหยุคสมฺพนฺธา  เตส  โภคปาริชุ ฺเน  วา  พฺยาธิ- 
ปาริชุ ฺเน  วา  อภิหตาน  อตฺตโน สมีป  อาคตาน  ยถาพล  
ฆาสจฺฉาทนธ ฺาทีหิ  สงฺคโห ปสสาทีน ทิฏธมฺมิกาน สุคติ- 
คมนาทีน ฺจ สมฺปรายิกาน วิเสสาธิคมาน เหตุโต มงฺคลนฺติ  
วุจฺจติ ฯ   
        อนวชชฺานิ กมฺมานิ นาม อุโปสถงฺคสมาทานเวยฺยาวจฺจ- 
กรณอารามวนโรปนเสตุกรณาทีนิ  กายวจีมโนสุจริตกมฺมานิ  ฯ 
ตานิ  หิ  นานปฺปการหิตสุขาธิคมนเหตุโต  มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
าน โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ ย  อิเธกจฺโจ  อิตฺถี  วา  
ปุริโส วา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสิตฺวา กายสฺส  
เภทา ปรมฺมรณา จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต  
อุปปชฺเชยฺยาติ เอวมาทีนิ เจตฺถ สุตฺตานิ (๑)  อนุสสฺริตพฺพานิ ฯ   
        เอว อิมสิฺสา คาถาย ทาน ฺจ ธมฺมจริยา จ  
าตกาน ฺจ สงฺคโห  อนวชฺชานิ  กมมฺานีติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ  
วุตฺตานิ ฯ  มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
             นิฏ ิตา ทาน ฺจาติ  
        อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๓๓/๒๖๒ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๑๙๐ 
 
                            อารตีติคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ อารตี วีรตีติ เอตฺถ อารตีติ อารมณ  วิรตีติ  
วิรมณ  วิรมนฺติ  วา  เอตาย  สตฺตาติ  วิรติ ฯ  ปาปาติ   
อกุสลา ฯ  มทนียฏเน  มชฺช  มชฺชสสฺ  ปาน  ปชชฺปาน  ตโต  
มชฺชปานา  สยมน  สยโม.  อปฺปมชชฺน  อปฺปมาโท ฯ ธมฺเมสูติ  
กุสเลสุ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ อย ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา อารติ นาม ปาเป  
อาทีนวทสฺสิโน  มนสา  เอว  อนภิรติ ฯ  วิรติ  นาม  กมฺม- 
ทฺวารวเสน  กายวาจาหิ  วิรมณ  สา  เจสา  วิรติ  นาม 
สมฺปตฺตวิรติ  สมาทานวิรติ  สมุจฺเฉทวิรตีติ  ติวิธา โหติ  ตตฺถ 
ยา  กุลปุตฺตสฺส  อตฺตโน  ชาตึ  วา  กุล  วา  โคตฺต  วา  ปฏิจฺจ  
น  เม  ต  ปฏริูป  ยฺวาห อิม ปาณ หเนยฺย  อทินฺน  
อาทิเยยฺยนฺติ อาทินา นเยน สมฺปตฺตวตฺถุโต  วิรติ  อย  สมฺปตฺต- 
วิรติ  นาม.  สิกฺขาปทสมาทานวเสน  ปน  ปวตฺตา  สมาทานวิรติ  
นาม  ยสฺสา  ปวตฺติโต  ปภูติ   กลุปุตฺโต ปาณาติปาตาทีนิ น  
สมาจรติ ฯ  (๑)  อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา  สมุจฺเฉทวิรติ  นาม  ยสฺสา  
ปวตฺติโต ปภูติ อริยสาวกสฺส  ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  
โหนฺติ ฯ  ปาป  นาม  ยนตฺ  ปาณาติปาโต  โข  คหปติปุตฺต  
กมฺมกิเลโส  อทินฺนาทาน ฯเปฯ กาเมสุมิจฺฉาจาโร  ฯเปฯ  
# ๑. ม. น กโรติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๑ 
 
มุสาวาโทติ (๑)  เอว วิตฺถาเรตฺวา   
        ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน          มุสาวาโท จ วุจฺจติ ฯ   
        ปรทารคมน ฺเจว                          นปฺปสสนฺติ  ปณฺฑิตาติ ฯ (๒)   
เอว  คาถาย  สงฺคหิต  กมฺมกิเลสสงฺขาต  จตุพฺพิธมกุสล  ตโต  
ปาปา ฯ  สพฺพา เจสา  อารติ วิรติ จ ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิก- 
ภยเวรปฺปหานาทินานปฺปการวิเสสาธิคมเหตุโต  มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โข คหปติปุตฺต อริยสาวโกติอาทีนิ  
เจตฺถ สุตฺตานิ อนุสฺสริตพฺพานิ ฯ   
        มชฺชปานา จ (๓) สยโม นาม ปุพฺเพ วุตฺตสุราเมรยมชชฺ- 
ปมาทฏานา  เวรมณิยา  เอเวต  อธิวจน ฯ  ยสฺมา  ปน  
มชฺชปายี  อตฺถ  น  ชานาติ  ธมฺม  น  ชานาติ  มาตุ  อนฺตราย   
กโรติ  ปตุ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธตถาคตสาวกานมฺป อนฺตราย กโรติ   
ทิฏธมฺเม  ครห  สมฺปราเย  ทุคฺคตึ  อปราปริยาเยน  อุมฺมาทฺจ 
ปาปุณาติ ฯ  มชฺชปานา ปน สยโม เตส โทสาน วูปสม  
ตพฺพิปรีตคุณสมฺปท ฺจ ปาปุณาติ  ตสฺมา อย มชชฺปานา สยโม  
มงฺคลนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        กุสเลสุ ธมฺเมสุ อปฺปมาโท นาม กสุลาน วา ธมฺมาน  
ภาวนาย  อสกฺกจฺจกิริยตา  อสาตจฺจกิริยตา  อนฏ ิตริริยตา 
โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา  อเสวนา  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๗๔/๑๙๕ ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๑๗๕/๑๙๕ ฯ 
# ๓. ม. จาติ สทฺโท นตฺถ ิฯ  
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อภาวนา  อพหุลีกมฺม  อนธิฏาน  อนนุโยโค  ปมาโท ฯ  โย  
เอวรูโป  ปมาโท  ปมชชฺนา  ปมชชฺิตตฺต  อย  วุจฺจติ  ปมาโทติ  (๑) 
เอตฺถ  วุตฺตสฺส  ปมาทสฺส  ปฏิปกฺขวเสน  อตฺถโต  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  
สติยา อวิปฺปวาโส เวทิตพฺโพ ฯ โส นานปฺปการกุสลาธิคมเหตุโต  
อมตาธิคมเหตุโต วา (๒)  มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  อปฺปมตฺตสฺส   
อาตาปโนติ  (๓)  จ  อปฺปมาโท  อมต ปทนฺติ จ  เอวมาทิ (๔)  สตฺถุ  
สาสน อนุสฺสริตพฺพ ฯ   
        เอว อิมสิฺสา คาถาย ปาปา วิรติ  มชฺชปานา สยโม   
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  อปฺปมาโทติ  ตีณิ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิ ฯ  
มงฺคลตฺต ฺจ  เนส  ตตฺถ  ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                นฏิ ิตา อารตีติ  
        อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
 
          คารโวจาติคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ คารโว จาติ เอตฺถ คารโวติ ครุภาโว ฯ 
นิวาโตติ  นีจวุตฺติตา ฯ  สนฺตุฏ ีติ  สนโฺตโส ฯ  กตสฺส  ชานนตา  
กต ฺ ุตา ฯ  กาเลนาติ  ขเณน สมเยน ฯ ธมฺมสฺส สวน   
ธมฺมสฺสวน ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ อย ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา คารโว นาม ครุการ- 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๓/๔๗๒ ฯ  ๒. ม. จ ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๒๒/๒๒ ฯ 
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๒/๑๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๓ 
 
รปฺปโยคารเหสุ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธตถาคตสาวกอาจริยุปชฺฌาย- 
มาตาปตุเชฏภาตุภคินีอาทีสุ ยถานุรปู  ครุกาโร  ครุกรณ   
สคารวตา ฯ  สฺวาย  (๑) คารโว  ยสฺมา  สุคติคมนาทีน  เหตุ ฯ  
ยถาห  ครุกาตพฺพ ครุ กโรติ  สกกฺาตพฺพ สกฺกโรติ (๒) มาเนตพฺพ  
มาเนติ ปูเชตพฺพ ปูเชติ โส  เตน กมฺเมน เอว สมตฺเตน  
เอว สมาทินฺเนน กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก  
อุปปชฺชติ ฯ โน เจ กายสฺส ฯเปฯ  อุปปชฺชติ  สเจ มนุสฺสตฺต  
อาคจฺฉติ  ยตฺถ ยตฺถ ปจฺจาชายติ  ตตฺถ ตตฺถ (๓)  อุจฺจากุลีโน  
โหตีติ ฯ   
        ยถาห สตฺติเม ภิกฺขเว อปริหานิยา ธมฺมา ฯ กตเม  
สตฺต  สตฺถุสคารวตาติ (๔) อาทิ   ตสฺมา มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        นิวาโต นาม นีจมนตา นิวาตวุตฺติตา  ยาย นิวาต- 
วุตฺติตาย  (๕) สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  นิหตมาโน  นิหตทปฺโป ปาท- 
ปุ ฺฉนโจฬสทิโส ฉินฺนวิสาณูสภสโม อุทฺธตทาสปฺปสโม  จ 
หุตฺวา  สณฺโห  สขิโล  สขุสมฺภาโส  จ  โหติ  อย  นิวาโต ฯ 
สฺวาย  ยสาทิคุณปฏิลาภเหตุโต  มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อาห  จ  
นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ  ตาทิโส ลภเต ยสนฺติ เอวมาทิ ฯ (๖)   
        สนฺตุฏ ี นาม อิตรีตรปจฺจยสนฺโตโส  โส ทฺวาทสวิโธ  
# ๑. ม. ส จาย ฯ  ๒. ม. สกฺกาตพฺพ สกฺกโรตีติ นตฺถ ิฯ 
# ๓. ม. ตตฺถาติ นตฺถิ ฯ  ๔. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๓๐/๓๐ ฯ   
# ๕. ม. ยาย ฯ  ๖. ที. ปา. ๑๑/๒๐๕/๒๐๖ ฯ  
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โหติ ฯ  เสยฺยถีท  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส  ยถาพลสนฺโตโส   
ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ  ติวิโธ ฯ  เอว ปณฺฑปาตาทีสุ ฯ   
        ตสฺสาย ปเภทสวณฺณา อิธ ภิกฺขุ จีวร ลภติ สุนทฺร 
วา อสุนฺทร  วา  โส  เตเนว  ยาเปติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ    
ลภนฺโตป น คณฺหาติ  อยมสฺส  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  
อถ  ปน  ภิกขฺุ  อาพาธิโก  โหติ  ครุจีวร  ปารุปนโฺต   
โอนมติ  วา  กิลมติ  วา  โส  สภาเคน ภิกฺขุนา สทฺธึ ต  
ปริวตฺเตตฺวา ลหุเกน  ยาเปนฺโตป  สนตฺุฏโว  โหติ  อยมสฺส  
จีวเร  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  ปณีตปจฺจยลาภี  โหติ  โส   
ปตฺตจีวราทีน  อ ฺตร มหคฺฆ จีวร ลภิตฺวา อิท เถราน   
จิรปพฺพชิตาน  พหุสฺสุตาน ฺจ  อนุรูปนฺติ  เตส  ทตฺวา  อตฺตนา  
สงฺการกูฏา  วา  อร ฺโต  วา  กโุตจิ  นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา  
สงฺฆาฏึ กริตฺวา ธาเรนฺโตป สนฺตุฏโเยว โหติ  อยมสฺส จีวเร  
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ ปน ภิกฺขุ ปณฺฑปาต ลภติ ลูข วา ปณีต  
วา  โส เตเนว  ยาเปติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป  น  
คณฺหาติ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน   
ภิกฺขุ  อาพาธิโก  โหติ  ลูข  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชิตฺวา พาฬฺห 
โรคาตงฺก  ปาปุณาติ  โส  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ต  ทตฺวา 
ตสฺส หตฺถโต  สปฺปมธุขีราทีนิ  ภุ ฺชตฺิวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป    
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สนฺตุฏโ  นาม  โหติ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร 
ภิกฺขุ  ปณีต  ปณฺฑปาต  ลภติ  โส  อย  ปณฺฑปาโต  เถราน   
จิรปพฺพชิตาน  อ ฺเส ฺจ  ปณีต  ปณฺฑปาต  วินา อยาเปนฺตาน   
สพฺรหฺมจารีน  อนุรโูปติ  เตส  ต   ทตฺวา  อตฺตนา  ปณฺฑาย จริตฺวา 
มิสฺสกาหาร  ภุ ฺชนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ ปน ภิกฺขุโน เสนาสน ปาปุณาติ  โส เตเนว  
สนฺตุสฺสติ  ปุน  อ ฺ  สนฺุทรตรมฺป  ปาปุณนฺต  น  คณฺหาติ  
อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน  ภิกฺขุ  อาพาธิโก  
โหติ  นิวาตเสนาสเน  วสนฺโต  อติวิย  ปตฺตโรคาทีหิ  อาตุรียติ   
โส  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ต  ทตฺวา  ปาปุณเน  สวาเต 
สีตลเสนาสเน  วสิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนตฺุฏโว  โหติ  
อยมสฺส เสนาสเน ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  สุนฺทร  
เสนาสน  สมฺปตฺตมฺป  น  สมฺปฏิจฺฉติ  สุนฺทร เสนาส  ปมาทฏาน  
ตตฺร  นิสินฺนสฺส  ถีนมิทฺธ  โอกกฺมติ  นิทฺทาภิภูตสฺส  จ ปุน  
ปฏิพุชฺฌโต  กามวิตกฺโก  สมุทาจรตีติ ฯ  โส ต ปฏกิฺขิปตฺวา 
อพฺโภกาสรุกฺขมูลปณฺณกุฏีสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  นิวสนฺโตป  สนฺตุฏโว   
โหติ  อยมสฺส  เสนาสเน ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ ปน ภิกฺขุ เภสชฺช ลภติ หรีตก วา อามลก  
วา  โส เตเนว  ยาเปติ  อ ฺเหิ  ลทฺธ สปฺปมธุผาณิตาทิมฺหิ  
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น ปตฺเถติ  ลภนฺโตป น คณฺหาติ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย   
ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน  ภิกฺขุ  อาพาธิโก  โหติ  เตเลนตฺถิโก  
ผาณิต  ลภติ  โส  ต  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต   
เตเลน  เภสชฺช  กตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  
อยมสฺส  คิลานปจฺจเย  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  เอกสฺมึ   
ภาชเน  ปูติมุตฺตหรีตก เปตฺวา  เอกสฺมึ  จตุมธุร  คณฺหาหิ  ภนฺเต 
ยทิจฺฉสีติ วุจฺจมาโน สจสฺส เตส ทฺวินฺน  อ ฺตเรนป  พฺยาธิ   
วูปสมติ ฯ  อถ  ปูติมุตฺตหรีตก  นาม  พุทฺธาทีหิ วณฺณิตนฺติ  จ 
ปูติมุตฺตเภสชฺช นิสฺสาย ปพฺพชฺชา  ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห  
กรณีโยติ  วุตฺตนฺติ  (๑)  จ  จินฺเตนฺโต จตุมธุรเภสชฺช ปฏิกฺขิปตฺวา  
ปูติมุตฺตหรีตเกน  เภสชฺช กโรนฺโตป ปรมสนฺตุฏโว โหติ ฯ 
อยมสฺส คิลานปจฺจเย ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        เอวปเภโท สพฺโพเปโส สนฺโตโส สนฺตุฏ ีติ วุจฺจติ ฯ  
สา  อตฺริจฺฉตามหิจฺฉตาปาปจฺฉตาทีน  ปาปธมฺมาน  ปหานาธิ- 
คมเหตุโต  สุคติเหตุโต อริยมคฺคสมฺภารภาวโต จาตุทฺทิสาทิภาว- 
เหตุโต จ มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ อาห จ   
        จาตุทฺทิโส อปฺปฏโิฆ จ โหติ   
        สนฺตุสสฺมาโน อิตรีตเรนาติ (๒) 
เอวมาทิ ฯ    
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๔๓/๑๙๓ ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๓ ฯ  
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        กต ฺ ุตา นาม อปฺปสฺส วา พหุสฺส วา เยน เกนจิ  
กตสฺส  อุปการสฺส  ปุนปปฺุน  อนุสฺสรณภาเวน  ชานนตา ฯ   
อปจ เนรยิกาทิทุกฺขปริตฺตานโต  ปุ ฺานิ  เอว  ปาณิน  พห-ู 
ปการานิ  ยโต  เตสมฺป  อุปการานุสฺสรณตา  กต ฺ ุตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  สา  สปฺปุริเสหิ  ปสสนียาทินานปฺปการวิเสสาธิคม- 
เหตุโต มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อาห  จ  เทฺวเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลา   
ทุลฺลภา  โลกสฺมึ  กตเม เทวฺ  โย จ ปุพฺพการี โย จ  
กต ฺ ูกตเวทีติ ฯ  (๒) 
        กาเลน ธมฺมสฺสวน นาม ยสฺมึ กาเล อุทฺธจฺจสหคต  
จิตฺต โหติ  กามวิตกฺกาทีน  วา  อ ฺตเรน  อภิภูต  ตสฺมึ กาเล 
เตส วิโนทนตฺถ ธมฺมสฺสวน ฯ อปเร  อาหุ  ป ฺจเม  ป ฺจเม   
ทิวเส  ธมฺมสฺสวน  กาเลน  ธมฺมสฺสวน  นาม.  ยถาห  อายสฺมา  
อนุรุทฺโธ  ป ฺจาหิก  โข  ปน  มย  ภนฺเต  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมิยา  
กถาย สนฺนิสทีามาติ ฯ  (๓) 
        อปจ ยสฺมึ กาเล กลยฺาณมิตฺเต อุปสงฺกมิตฺวา สกฺกา  
โหติ  อตฺตโน  กงฺขาปฏิวิโนทนกร  ธมฺม  โสตุ  ตสฺมึ  กาเลป  ธมฺมสฺสวน  
กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยถาห  เต  กาเลน  กาล  
อุปสงฺกมิตฺวา  ปริปุจฺฉติ ปริป ฺหตีติ  (๔) อาทิ ฯ ตเทต  กาเลน  
# ๑. ม. ตโต ฯ  ๒. องฺ. ทกุ. ๒๐/๓๖๔/๑๐๘ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๓๖๔/๓๘๙ ฯ  ๔. ที. ปา. ๑๑/๔๔๔/๓๑๖  
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ธมฺมสฺสวน  นีวรณปฺปหานจตุรานิสสอาสวกฺขยาธิคมาทนานปฺ- 
ปการวิเสสาธิคมเหตุโต  มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วุตฺตเ ฺหต ยสฺมึ  
ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก อฏ ิกตฺวา มนสิกตฺวา  สพฺพ 
เจตโส  สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโต ธมฺม สุณาติ  ป ฺจสฺส  
นีวรณา          ตสฺมึ สมเย น โหนฺตีติ จ (๑)   
        โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน ฯเปฯ สุปฏิวิทธฺาน  
จตฺตาโร  อานิสสา ปาฏิกงฺขาติ จ ฯ (๒)   
        จตฺตาโรเม ภิกฺขเว กาลา กาเลน  สมฺมา 
ภาวิยมานา  สมฺมาอนุปริวตฺติยมานา อนุปุพฺเพน อาสวาน  
ขย ปาเปนฺติ ฯ กตเม จตฺตาโร  กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ จ 
เอวมาทิ ฯ  (๓) 
        เอวมิมิสฺสา คาถาย คารโว  นิวาโต  สนฺตุฏ ี  กต ฺ ุตา 
กาเลน  ธมฺมสฺสวนนฺติ  ป ฺจ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิ ฯ  มงฺคลตฺต ฺจ  
เนส  ตตฺถ  ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
              นฏิ ิตา คารโว จาติ  
        อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๔๙๒/๑๓๔ ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑/๒๕๑ ฯ 
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๔๗/๑๘๘ ฯ  
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                        ขนฺตี จาติคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ ขนฺตี จาติ เอตฺถ ขมน ขนฺติ ฯ ปทกฺขิณคฺคาหิตาย   
สุข  วโจ  อสมฺินฺติ  สุวโจ  สุวจสฺส  กมมฺ  โสวจสฺส  โสวจสฺสสฺส   
ภาโว โสวจสฺสตา ฯ  กิเลสาน  สมิตตฺตา  สมณา ฯ  ทสฺสนนฺติ   
เปกฺขน ฯ (๑) ธมฺมสฺส  สากจฺฉา  ธมฺมสากจฺฉา ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ  
อย ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา ขนฺติ นาม อธิวาสนกฺ- 
ขนฺติ  ตาย  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถหูิ  อกฺโกสนฺเต   
วธพนฺธนาทีหิ  วา วิหึสนฺเต  ปุคฺคเล  อสุณนฺโต  วิย  จ  อปสฺสนฺโต  
วิย  จ  นิพฺพิกาโร  โหติ ขนฺติวาที วิย ฯ ยถาห   
        อหุ อตีตมทฺธานฺ    สมโณ ขนฺติทีปโน ฯ   
        ต ขนฺติยาเยว  ิต    กาสิราชา อเฉทยีติ ฯ (๒)   
        ภทฺรกโต  วา  มนสกิโรติ  ตโต  อุตฺตรึ  อปราธาภาเวน   
อายสฺมา  ปุณฺณตฺเถโร วิย ฯ ยถาห โส  สเจ ม  ภนฺเต 
สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา อกฺโกสิสฺสนฺติ  ปริภาสิสฺสนฺติ  ตตฺถ  
เม เอว ภวิสฺสติ สุภทฺทกา วติเม  สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา   
สุภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา  มนุสฺสา  ย เม นยิเม ปาณินา 
ปหาร เทนฺตีติ อาทิ ฯ (๓)   
        ยาย จ สมนฺนาคโต อิสีนมฺป ปสสนีโย โหติ ฯ ยถาห  
# ๑. ส.ี เปกฺขณ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๕๕๒/๑๓๗ ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๗๕๗/๔๘๒ ฯ  
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        สรภงฺโค อิสิ   
                โกธ วธิตฺวา น กทาจิ โสจติ   
                มกฺขปฺปหาน อิสโย วณฺณยนฺติ ฯ   
                สพฺเพส วุตฺต ผรุส ขเมถ   
                เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโตติ (๑)  ฯ 
เทวตานมฺป ปสสนีโย โหติ ฯ ยถาห สกฺโก เทวานมินฺโท   
                โย หเว พลวา สนฺโต          ทุพฺพลสฺส ติติกฺขติ   
                ตมาหุ ปรม ขนฺตึ                  นิจฺจ ขมติ ทุพฺพโลติ ฯ (๒)   
        พุทฺธานมฺป ปสสนีโย โหติ ฯ ยถาห ภควา   
                อกฺโกส วธพนฺธ ฺจ  อทุฏโ โย ติติกฺขติ ฯ   
                ขนฺติพล พลาณิก  ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ  (๓) 
        สา  ปเนสา  ขนฺติ  เอเตส ฺจ  อิธ  วณฺณิตาน  อ ฺเส ฺจ  คุณาน   
อธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ   
        โสวจสฺสตา นาม สหธมฺมิก วุจฺจมาเน วิกฺเขป วา  
ตุณฺหีภาว วา  คุณโทสจินฺตน  วา  อนาปชฺชิตฺวา  อติวิย  
อาทร ฺจ  คารว ฺจ  นีจมน ฺจ  ปุรกฺขิตฺวา  สาธูติ  วจน- 
กรณตา ฯ สา สพฺรหฺมจารีน สนฺติกา โอวาทานุสาสนิปฺปฏ-ิ 
ลาภเหตุโต โทสปฺปหานคุณาธิคมเหตุโต จ มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        สมณาน ทสฺสน นาม อุปสมิตกิเลสาน ภาวิตกาย- 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๕๘/๕๓๘ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๘๗๕/๓๒๕ ฯ 
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๖/๖๙ ฯ  
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วจีจิตฺตป ฺาน  อุตฺตมทมถสมถสมนฺนาคตาน  ปพฺพชิตาน   
อุปสงฺกมนูปฏานานุสฺสรณสวนทสฺสน  สพฺพมฺป  ลามกเทสนาย  (๑)  
ทสฺสนนฺติ  วุตฺต  ต  มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ กสฺมา  พหู- 
ปการตฺตา ฯ  อาห  จ  ทสสฺนมฺปห  ภิกขฺเว  เตส  ภิกฺขูน   
พหูปการนฺ วทามีติ (๒) อาทิ ฯ  ยโต หติกาเมน กุลปุตฺเตน สีลวนฺเต 
ภิกฺขู ฆรทฺวาร สมฺปตฺเต ทิสฺวา  ยทิ  เทยฺยธมฺโม  อตฺถิ  ยถาพล  
เทยฺยธมฺเม ปฏิมาเนตพฺพา ฯ  ยทิ นตฺถ ิ ป ฺจปติฏ ิต  กตฺวา 
วนฺทิตพฺพา ฯ  ตสฺมึป  อสมฺปชฺชมาเน  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา  
นมสฺสิตพฺพา  ตสฺมึป อสมฺปชฺชมาเน ปสนฺนจิตฺเตน ปยจกฺขูหิ  
สมฺปสฺสิตพฺพา ฯ เอว ทสฺสนมูลเกนาป  หิ  ปุ ฺเน  อเนกานิ   
ชาติสหสฺสานิ  จกฺขุมฺหิ  โรโค วา โทโส  วา  อุสฺสทา  วา  
ปฬกา  วา  น  โหนฺติ  วิปปฺสนฺนานิ  ป ฺจวณฺณสสฺสิริกานิ โหนฺติ ฯ  
จกฺขูนิ  รตนวิมาเน  อุคฺฆาฏิตมณิกวาฏสทิสานิ  สตสหสฺสกปฺป- 
มตฺต เทเวสุ จ  มนุสฺเสสุ  จ  สพฺพสมฺปตฺตีน  ลาภี  โหติ ฯ   
อนจฺฉริย ฺเจต  ย  มนุสฺสภูโต สป ฺชาติโก  สมมฺา  ปวตฺติเตน 
สมณทสฺสนมเยน  ปุ ฺเน  เอวรูป  วิปากสมฺปตฺตึ อนุภเวยฺย  
ยตฺถ  ติรจฺฉานคตานมฺป  เกวล  สทฺธามตฺตกชนิตสฺส  (๓) สมณ- 
ทสฺสนสฺส เอว วิปากสมฺปตฺตึ วณฺณยนฺติ ฯ   
        อุลโูก  มณฺฑลกฺขิโก   
        เวทิยเก  จิรทีฆวาสิโก ฯ   
# ๑. ม. โอมกเทสนาย ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๔/๓๑๒ ฯ 
# ๓. ม. สทฺธามตฺตเกน กตสฺส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๐๒         
 
                                สุขิโต วต โกสิโย อย   
                         กาลุฏ ิต ปสฺสติ พุทฺธวร ฯ   
        มย ิจิตฺต ปสาเทตฺวา                 ภิกขฺุสเฆ อนุตฺตเร   
        กปฺปาน (๑)  สตสหสฺสานิ  ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ ฯ  
        เทวโลกา จวิตฺวาน                  กสุลกมฺเมน โจทิโต ฯ   
        ภวิสฺสติ อนนฺตาโณ          โสมนสฺโสติ วิสฺสุโตติ ฯ  
        กาเลน ธมฺมสากจฺฉา นาม ปโทเส วา ปจฺจูเส วา 
เทฺว สุตฺตนฺติกา  ภิกฺขู  อ ฺม ฺ  สุตฺตนฺต  สากจฺฉนฺติ   
วินยธรา วินย  อภิธมฺมิกา อภิธมฺม  ชาตกภาณกา  ชาตก   
อฏกถิกา อฏกถ  ลีนุทธฺตวิจิกิจฺฉาปเรตจิตฺตวิโสธนตฺถ วา  
ตมฺหิ  ตมฺหิ  กาเล  สากจฺฉนฺติ  อย  กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา ฯ สา  
อาคมพฺยตฺติอาทีน คุณาน เหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจตีติ ฯ   
        เอวมิมิสฺสา คาถาย ขนฺตี จ (๒)  โสวจสฺสตา สมณาน ฺจ 
ทสฺสน  กาเลน  ธมฺมสากจฺฉาติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิ ฯ   
มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
              นฏิ ิตา ขนฺตี จาติ  
        อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. ส.ี กปฺปานิ ฯ  ๒. ม. จ สทฺโท นตฺถิ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๐๓ 
 
                           ตโป จาติคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ ตโป จาติ เอตฺถ ปาปเก ธมฺเม ตปตีติ ตโป ฯ   
พฺรหฺม  จริย พฺรหฺมจริย พฺรหฺมาน วา จริย พฺรหมจริย ฯ เสฏจรยินฺติ  
วุตฺต โหติ ฯ  อริยสจฺจาน  ทสฺสน  อริยสจฺจานทสฺสน ฯ  อริย- 
สจฺจานิ  ทสฺสนนฺติป  เอเก  ต  น  สุนทร ฯ  นิกฺขนฺต  วานโตติ  
นิพฺพาน  สจฺฉิกรณ สจฺฉิกิริยา  นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยา  
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ อย ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา ตโป นาม อภิชฺฌา- 
โทมนสฺสาทีน  ตปนโต  อินฺทฺริยสวโร  โกสชฺชสสฺ  วา  ตปนโต 
วิริย  เตหิ  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  อาตาปติ วุจฺจติ ฯ สฺวาย  
อภิชฺฌาทิปฺปหานฌานาทิปฏิลาภเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        พฺรหฺมจริย นาม เมถุนวิรติสมณธมฺมสาสนมคฺคานมธิ- 
วจน ฯ ตถา หิ  อพฺรหฺมจริย  ปหาย  พฺรหฺมจารี โหตีติ  
เอวมาทีสุ (๑)  เมถุนวิรติ พฺรหฺมจริยนฺติ วุจฺจติ ฯ  ภควติ  โน  อาวุโส 
พฺรหมฺจริย  วุสฺสตีติ เอวมาวุโสติ เอวมาทีสุ (๒)  สมณธมฺโม.  น   
ตาวาห  ปาปม  ปรินิพฺพายิสฺสามิ  ยาว  เม  อิท  พฺรหฺมจริย  
น  อิทฺธ ฺเจว  ภวิสฺสติ  ผีต ฺจ  วิตฺถาริก  พาหุช ฺนฺติ  
เอวมาทีสุ (๓)  สาสน ฯ อยเมว  โข  ภิกฺขเว อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  
พฺรหฺมจริย ฯ  เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ีติ  เอวมาทีสุ  (๔)  มคฺโค ฯ  
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๓/๔,๑๙๔/๖๔  ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๒๙๖/๒๙๐ ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๙๕/๑๒๓ ฯ  ๔. ส. มหา. ๑๙/๓๐/๙ ฯ  
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อิธ  ปน  อรยิสจฺจทสฺสเนน  ปรโต  มคฺคสฺส สงฺคหิตตฺตาว  อวเสส  
สพฺพมฺป วฏฏติ ฯ ต ฺเจต อุปรูปร ินานปฺปการวิเสสาธิคม-  
เหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อริยสจฺจาน ทสฺสน นาม กุมารปเณฺห  วุตฺตาน  (๑) จตุนฺน  
อริยสจฺจาน  อภิสมยวเสน มคฺคทสฺสน  ต สสารทุกฺขวีติกฺกม- 
เหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        นิพฺพานสจฺฉิกิริยา นาม อิธ อรหตฺตผล นิพฺพานนฺติ  
อธิปฺเปต ฯ  ตมฺป  หิ  ป ฺจคติวาเนน (๒) วานส ฺ ิตาย  ตณฺหาย 
นิกฺขนฺตตฺตา  นิพฺพานนฺติ วุจฺจติ  ตสฺส  ปตฺติ  วา  ปจฺจเวกขณา  
วา  สจฺฉิกิริยาติ  วุจฺจติ ฯ  อิตรสฺส ปน นิพฺพานสฺส  อริยสจฺจาน 
ทสฺสเนเนว  สจฺฉิกิริยา  สิทฺธา  เตเนต  อิธ  อนธิปฺเปต เอวเมสา  
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา  จ  ทิฏธมฺมสุขวิหาราทิเหตุโต  มงฺคลนฺติ  
เวทิตพฺพาติ ฯ   
        เอวมิมิสฺสา คาถาย ตโป จ พฺรหฺมจริย จ อริยสจฺจาน 
ทสฺสน  นิพฺพานสจฺฉิกิริยาติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิ  
มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
               นิฏ ิตา ตโป จาติ  
        อิมิสฺสา  คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. ส.ี วุตฺตตฺถาน ฯ  ๒. ม. ปญจคติวานเนน ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๐๕ 
 
              ผุฏสฺส โลกธมเฺมหีติ คาถาวณฺณนา   
        อิทานิ ผุฏสฺส โลกธมฺเมหีติ เอตฺถ ผุฏสฺสาติ ผุสิตสฺส 
ฉุปตสฺส  สมฺปตฺตสฺส ฯ  โลเก  ธมฺมา  โลกธมฺมา  ยาว  โลกปฺปวตฺติ   
ตาว  อนิวตฺติกา ธมฺมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  จิตฺตนฺติ  มโน  มานส ฯ   
ยสฺสาติ  นวสฺส  วา  มชฌฺิมสฺส วา  เถรสฺส  วา ฯ  น  กมฺปตีติ   
น  จลติ  น  เวธติ ฯ  อโสกนฺติ  นิสฺโสก  อพฺพูฬฺหโสกสลฺล ฯ  
วิรชนฺติ  วิคตรช วิทฺธสิตรช ฯ (๑)  เขมนฺติ อภย นิรูปทฺทว ฯ  
เสส วุตฺตนยเมวาติ อย ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา ปน เอว เวทิตพฺพา ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ  
จิตฺต  ยสฺส  น  กมฺปติ  นาม  ยสฺส  ลาภาลาภาทีหิ  อฏหิ   
โลกธมฺเมหิ  ผุฏสฺส  อชโฺฌตฺถตสฺส จิตฺต  น  กมปฺติ  น  จลติ   
น  เวธติ  ตสฺส  ต จิตฺต เกนจิ ธมฺเมน  อกมฺปนียโลกุตฺตม- 
ภาวาวหนโต  มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        กสฺส  จ เอเตหิ  ผุฏสฺส  จิตฺต  น  กมฺปติ  อรหโต 
ขีณาสวสฺส  น  อ ฺสฺส  กสฺสจิ ฯ วุตฺต ฺเจต  
                เสโล ยถา เอกกฺฆโน         วาเตน น สมีรติ ฯ   
                เอว รูปา รสา สทฺทา          คนฺธา ผสฺสา จ เกวลา ฯ   
                อิฏา ธมฺมา อนิฏา จ  นปปฺเวเธนฺติ ตาทิโน ฯ   
                 ิตจิตฺต วิปฺปมุตฺต          วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ ฯ (๒)  
        อโสก นาม ขีณาสวสฺเสว จิตฺต ฯ ต ฺหิ โย  โสโก  
# ๑. ส.ี วิทฺธสฺตรช ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๔/๑๑ ฯ  
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โสจนา  โสจิตตฺต  อนฺโตโสโก  อนฺโตปริโสโก  เจตโส   
ปรินิชฺฌายิตตฺตนฺติ (๑) อาทินา  นเยน วุจฺจติ  โสโก  ตสฺส  อภาวโต 
อโสก ฯ  เกจิ  นิพฺพาน  วทนฺติ  ต  ปรุมิปเทน นานุสนฺธิยติ ฯ   
ยถา  จ  อโสก  เอว วิรช เขมนฺติ  ขีณาสวสฺเสว จิตฺต ฯ  
ต ฺหิ ราคโทสโมหรชาน  วิคตตฺตา  วิรช  จตูหิ  จ  โยเคหิ   
เขมตฺตา  เขม  ยโต  เอต  เตน  เตนากาเรน  ตมฺห ิ 
ปวตฺติกฺขเณ  คเหตฺวา  นิทฺทิฏวเสน  ติวิธ  (๒) จิตฺต  อปฺปวตฺตกฺ- 
ขนฺธตาทิโลกุตฺตมภาวาวหนโต  อาหุเนยฺยาทิภาวาวหนโต  จ   
มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เอวมิมิสฺสา คาถาย อฏโลกธมฺเมหิ อกมฺปตจิตฺต   
อโสกจิตฺต  วิรชจิตฺต  เขมจิตฺตนฺติ จตฺตาริ มงฺคลานิ วุตฺตานิ ฯ  
มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
        นฏิ ิตา ผุฏสฺส โลกธมฺเมหีติ  
        อิมิสฺสา คาถาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๙๕/๓๔๑ ฯ  ๒. ม. ติวิธมฺป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๐๗ 
 
        ตสฺสายมตฺถวณฺณนา  เอตาทิสานีติ เอตานิ อีทิสานิ มยา  
วุตฺตปฺปการานิ  พาลาน อเสวนาทีนิ ฯ  กตฺวานาติ  กตฺวา ฯ   
กตฺวาน  กตฺวา  กริตฺวาติ  หิ  อตฺถโต  อน ฺ ฯ  สพฺพตฺถม- 
ปราชิตาติ  สพฺพตฺถ  ขนฺธกิเลสาภิสงฺขารเทวปุตฺตมารปฺปเภเทสุ  
จตูสุ  ปจฺจตฺถิเกสุ  เอเกนป  อปราชิตา  หุตฺวา  สยเมว  เต 
จตฺตาโร  มาเร  ปราชิตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ มกาโร เจตฺถ  
ปทสนฺธิกรณมตฺโตติ  วิ ฺาตพฺโพ ฯ   
        สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺตีติ เอตาทิสานิ มงฺคลานิ กตฺวา  
จตูหิ  มาเรหิ  อปราชิตา  หุตฺวา  สพฺพตฺถ  อิธโลกปรโลเกสุ  
านจงฺกมาทีสุ  จ  โสตฺถ ึ คจฺฉนฺติ  พาลเสวนาทีหิ  เย   
อุปฺปเชยฺยย  อาสววิฆาตปริฬาหา  เตส อภาวา โสตฺถึ  
คจฺฉนฺติ  อนุปทฺทวา  อนุปสคฺคา  เขมิโน อปฺปฏิภยา คจฺฉนฺตีติ  
วุตฺต โหติ ฯ อนุนาสิโก เจตฺถ คาถาพนฺธสุขตฺถ วุตฺโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ต เตส มงฺคลมุตฺตมนฺติ อิมินา คาถาปเทน ภควา 
เทสน  นิฏาเปสิ ฯ  กถ  เอว  เทวปุตฺต  เย  เอตาทิสานิ  กโรนฺติ  เต  ยสฺมา สพฺพตฺถ  
โสตฺถึ  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา ต พาลาน อเสวนาทิ อฏตึสวิธมฺป เตส เอตาทิสการกาน  
มงฺคลมุตฺตม เสฏ ปวรนฺติ คณฺหาหีติ ฯ   
        เอว ฺจ ภควตา นิฏาปตาย เทสนาย ปริโยสาเน 
โกฏิสตสหสฺสเทวตาโย  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  โสตาปตฺติ-  
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สกทาคามิอนาคามิผลปฺปตฺตาน   คณนา  อสงฺเขยฺยา  อโหสิ ฯ  
อถ  ภควา  ทติุยทิวเส  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  อิม  ปน   
อานนฺท  รตฺตึ  อ ฺตรา  เทวตา  ม  อุปสงฺกมิตฺวา  มงฺคลป ฺห   
ปุจฺฉิ  อถสฺสาห อฏตึส  มงฺคลานิ  อภาสึ  อุคฺคณฺหาหิ  
อานนฺท  อิม มงฺคลปริยาย  อุคฺคเหตฺวา ภิกฺขู  วาเจหีติ ฯ  
เถโร อุคฺคเหตฺวา ภิกฺขู วาเจสิ ฯ ตยิท อาจริยปรมฺปราย  
อาภต ยาว  อชฺชตฺตนา  ปวตฺตติ  เอวมิท  พฺรหฺมจรยิ  อิทฺธ ฺเจว  
ผีต ฺจ  วิตฺถาริก พาหุช ฺ ปุถุภูต ยาว เทวมนุสฺเสหิ    
สุปกาสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ เอเตเสฺวว มงฺคเลสุ าณปริจยปาฏวตฺถ อยมาทิโต 
ปภูติ  โยชนา  เอวมิเม อิธโลกปรโลกโลกุตฺตรสขุกามา สตฺตา 
พาลชนเสวน ปหาย  ปณฺฑิเต  นิสฺสาย  ปูชเนยฺเย  ปูเชตฺวา   
ปฏิรูปเทสวาเสน  ปุพฺเพ  กตปุ ฺตาย  จ กุสลปฺปวตฺติย  
โจทิยมานา  อตฺตาน  สมฺมาปณิธาย  พาหุสจฺจสิปฺปวินเยหิ  
อลงฺกตตฺตภาวา  วินยานุรูป  สุภาสิต  ภาสมานา  ยาว  คิหิภาว  
น วิชหนฺติ  ตาว มาตาปตุปฏาเนน  โปราณ  อิณมูล   
วิโสธยมานา  ปุตฺตทารสงฺคเหน นว อิณมูล ปโยชยมานา  
อนากุลกมฺมนฺตตาย  ธนธ ฺาทิสมิทฺธึ  ปาปุณนฺตา  ทาเนน   
โภคสาร  ธมมฺจริยาย  ชีวิตสาร ฺจ  คเหตฺวา  าติสงฺคเหน 
สกชนหิต  อนวชฺชกมฺมนตฺตาย  ปรชนหิต ฺจ  กโรนฺตา  
ปาปวิรติยา  ปรูปฆาต  มชฺชปานสยเมน  อตฺตูปฆาต ฺจ    
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วิวชฺเชตฺวา  ธมฺเมสุ  อปฺปมาเทน  กุสลปกฺข  วฒฺเฒตฺวา   
วฑฺฒิตกุสลตาย คิหิพฺย ฺชน  โอหาย  ปพฺพชิตภาเว   ิตาป  
พุทฺธพุทฺธสาวกูปชฺฌายาจริยาทีสุ คารเวน  นิวาเตน  จ  วตฺต- 
สมฺปท  อาราเธตฺวา  ปรมสนฺตุฏ ิยา  ปจฺจยเคธ  ปหาย  กต ฺ ุตาย 
สปฺปุริสภูมิย  ตฺวา  ธมฺมสวเนน ลีนจิตฺต  ปหาย  ขนฺติยา  
สพฺพปริสฺสเย  อภิภวิตฺวา  โสวจสฺสตาย  สนาถมตฺตาน  กตฺวา 
สมณทสฺสเนน  ปฏิปตฺติโยค  ปสฺสนฺตา  ธมฺมสากจฺฉาย  
กงฺขฏานิเยสุ  ธมฺเมสุ  กงฺข ปฏิวิโนเทตฺวา  อินฺทฺริยสวรตเปน   
สีลวิสุทฺธึ  สมณธมฺมพฺรหฺมจริเยน จิตฺตวิสุทฺธึ  ปตฺวา  ตโต  อปรา  
จ จตสฺโส วิสุทฺธิโย สมปฺาเทตฺวา  อิมาย ปฏิปทาย  อริย- 
สจฺจทสฺสนปริยาย  (๑)  าณทสฺสนวิสุทฺธึ  ปตฺวา  อรหตฺตผลสงฺข    
นิพฺพาน  สจฺฉิกโรนฺติ  ย  สจฺฉิกตฺวา  สิเนรุปพฺพโต  วิย   
วาตวุฏ ีหิ อฏหิ โลกธมเฺมหิ อวิกมฺปมานจิตฺตา อโสกา วิรชา 
เขมิโน โหนฺติ  เย จ เขมิโน โหนฺติ  เต  สพฺพตฺถ  เอเกนป  
อปราชิตา  โหนฺติ  สพฺพตฺถ  จ  โสตฺถ ึ คจฺฉนฺติ ฯ  เตนาห   
ภควา   
                เอตาทิสานิ กตฺวาน                 สพฺพตฺถมปราชิตา ฯ   
                สพฺพตฺถ  โสตฺถึ คจฺฉนฺติ    ตนฺเตส มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ   
                    มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ  (๒) 
# ๑. ส.ี อริยสจฺจทสฺสนปริโยสาน ฯ  ๒. ปาลิย อิมสฺมึ สุตฺเต  
ปฺจมฉฏฐานีติ เทฺว ปพฺพานิ ทิสฺสนฺติ ฯ  
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                              รตนสตฺุตวณฺณนา   
 
                                นิกฺเขปปฺปโยชน   
        อิทานิ ยานีธ ภูตานีติ เอวมาทินา มงฺคลสุตฺตานนฺตร  
นิกฺขิตฺตสฺส  รตนสุตฺตสฺส  อตฺถวณฺณากฺกโม  อนุปปฺตฺโต ฯ  ตสฺส  
อิธ  นิกฺเขปปฺปโยชน  วตฺวา ตโต  ปร  สุปริสุทฺเธน  ติตฺเถน  
นทีตฬากาทีสุ  สลิลชฺโฌคาหนมิว  สุปริสุทฺเธน นทิาเนน อิมสฺส 
สุตฺตสฺส อตฺถชฺโฌคาหน ทสฺเสตุ   
                เยน วุตฺต ยทา ยตฺถ          ยสฺมา เจต อิม นย ฯ   
                ปกาสยิตฺวาน                 เอตสฺส  กริสฺสามตฺถวณฺณน ฯ   
        ตตฺถ ยสฺมา มงฺคลสุตฺเตน อตฺตรกฺขา อกลฺยาณกรณกลฺยาณากรณ- 
ปจฺจยาน ฺจ  อาสวาน  ปฏิฆาโต  ทสสฺิโต  อิม ฺจ 
สุตฺต  ปรรกขฺ  อมนุสฺสาทิปจฺจยาน ฺจ อาสวาน ปฏิฆาต  
สาเธติ  ตสฺมา ตทนนฺตร นิกฺขิตฺต สิยาติ ฯ   
        อิท ตาวสฺส อิธ นิกฺเขปปฺปโยชน ฯ   
 
                        เวสาลีวตฺถุ   
        อิทานิ เยน วุตฺต ยทา ยตฺถ  ยสฺมา เจตนฺติ เอตฺถาห 
เกน  ปเนต  สุตฺต  วุตฺต  กทา  กตฺถ  กสฺมา จ วุตฺตนฺติ ฯ  
วุจฺจเต อิท หิ ภควตา เอว  วุตฺต  น  สาวกาทีหิ ฯ  ต ฺจ   
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ยทา  ทุพฺภิกฺขาทีหิ  อุปทฺทเวหิ  อุปทฺทุตาย เวสาลิยา  ลิจฺฉวีหิ   
ราชคหโต  ยาจิตฺวา  ภควา  เวสาลึ  อานีโต  ตทา เวสาลิย   
เตส  อุปทฺทวาน  ปฏิฆาตตฺถาย วุตฺตนฺติ ฯ อยเมว เตส ป ฺหาน  
สงฺเขปวิสชฺชนา ฯ วิตฺถารโต ปน เวสาลีวตฺถุโต  ปภุติ  
โปราเณหิ วณฺณียติ ฯ   
        ตตฺราย วณฺณนา พาราณสีร ฺโ กิร อคฺคมเหสิยา  
กุจฺฉิมฺหิ  คพฺโภ  สณฺาติ  สา  คพฺภสณฺ ิต ตฺวา  ร ฺโ นิเวเทสิ   
ราชา คพฺภปริหาร อทาสิ  สา  สมฺมา  ปริหริยมานคพฺภา 
คพฺภปริปากกาเล  วิชายนฆร  ปาวิสิ ฯ  ปุ ฺวนฺตีน  ปจฺจูสสมเย  
คพฺภวุฏาน  โหติ  สา  จ  ตาส  อ ฺตรา  เตน ปจฺจูสมเย   
อลฺลตฺตกปฏลพนฺธุชีวกปปฺุผสทิส  มสเปสึ  วิชายิ ฯ  ตโต อ ฺา 
เทวิโย สุวณฺณพิมฺพสทิเส  ปุตฺเต  วิชายนฺติ  อคฺคมเหสี  มสเปสินฺติ   
ร ฺโ  ปุรโต  มม อวณฺโณ  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  เตน  
อวณฺณภเยน  ต  มสเปสึ  เอกสฺมึ ภาชเน  ปกฺขิปตฺวา   
อ ฺตเรน  ปฏิกุชชฺิตฺวา ราชมุทฺทิกาย ล ฺฉิตฺวา คงฺคาย 
โสเต  ปกฺขิปาเปสิ ฯ  มนสฺุเสหิ  ฉฑฺฑิตมตฺเต  เทวตา อารกฺข  
สวิทหึสุ ฯ สวุณฺณปฏิก ฺเจตฺถ  (๑)  ชาติหิงฺคุลเกน  พาราณสี- 
ร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  ปชาติ ลิกขิฺตฺวา พนฺธึสุ ฯ ตโต ต  
ภาชน อุมฺมิภยาทีหิ อนุปทฺทุต คงฺคาย โสเตน ปายาสิ ฯ  
# ๑. ม. สุวณฺณปฏฏกฺเจตถ ฯ  
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        เตน จ สมเยน อ ฺตโร ตาปโส โคปาลกุล นิสฺสาย  
คงฺคาตีเร  วสติ  โส ปาโตว คงฺค โอติณฺโณ  ต ภาชน  
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปสุกูลส ฺาย อคฺคเหสิ ฯ  ตโต  ตตฺถ  
ต  อกฺขรปฏกิ  ราชมุทฺทกิาย  ล ฺจน ฺจ  ทิสฺวา มุ ฺจิตฺวา  ต   
มสเปสึ  อทฺทส  ทิสฺวานสฺส  เอตทโหสิ  สิยา  คพฺโภ  ตถา  
หิสฺส  ทุคฺคนฺธปูติภาโว  นตฺถีติ ฯ  ต  อสฺสม  เนตฺวา สุทฺเธ  
โอกาเส เปสิ ฯ อถ อฑฺฒมาสจฺจเยน  เทฺว  มสเปสิโย  อเหสุ   
ตาปโส  ต  ทิสฺวา สาธุตร เปสิ  ตโต  ปุน  อฑฺฒมาสจฺจเยน   
เอกเมกิสฺสา  มสเปสิยา  หตฺถปาทสีสานมตฺถาย  ป ฺจ  ป ฺจ   
ปฬกา  อุฏหึสุ ฯ  ตาปโส  ทิสฺวา  ปนุ  สาธุตร  เปสิ ฯ  
อถ  ตโต อฑฺฒมาสจฺจเยน  เอกา  มสเปสิ  สุวณฺณพิมฺพสทิโส   
ทารโก  เอกา  ทาริกา  อโหสิ ฯ  เตสุ  ตาปสสฺส  ปุตฺตสิเนโห  
อุปฺปชฺชติ ฯ องฺคุฏกโต จสฺส ขีร นิพฺพตฺติ  ตโต ปภุติ 
จ ขีรภตฺต ลภติ  โส  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  ขีร ทารกาน มุเข  
อาสิ ฺจติ ฯ เตส ย ย อุทเร  ปวิฏ  ต  สพฺพ  มณิภาชนคต   
วิย  ทิสฺสติ ฯ  เอว  นิจฺฉวี  อเหสุ ฯ อปเร ปนาหุ  สิพฺพิตฺวา   
ปตา  วิย เนส อ ฺม ฺ ลีนาจฺฉวี อโหสีติ ฯ เอว 
เต นิจฺฉวิตาย วา ลีนจฺฉวิตาย วา ลิจฺฉวีติ ป ฺายึสุ ฯ   
        ตาปโส ทารเก โปเสนฺโต อุสฺสูเร คาม ปณฑาย  
ปวิสติ  อติทิวา  ปฏิกฺกมติ ฯ  ตสฺส  ต  พฺยาปาร  ตฺวา   
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โคปาลกา  อาหสุ  ภนฺเต  ปพฺพชิตาน ทารกโปสน  ปลิโพโธ 
อมฺหาก  ทารเก  เทถ  มย โปสิสฺสาม  ตุเมฺห อตฺตโน  กมฺม   
กโรถาติ ฯ  ตาปโส  สาธูติ  ปฏิสุณิ ฯ  โคปาลกา  ทุติยทิวเส   
มคฺค  สม กตฺวา  ปุปฺเผหิ  โอกิริตฺวา  ธชปฏากานิ   อุสฺสาเปตฺวา   
ตุริเยหิ  วชชฺมาเนหิ อสฺสม  อาคตา ฯ  ตาปโส  มหาปุ ฺา  
ทารกา  อปฺปมาเทเนว วฑฺเฒถ  วฑฺเฒตฺวา  จ  อ ฺม ฺ   
อาวาหวิวาห  กโรถ  ป ฺจโครเสน  ราชาน  โตเสตฺวา  ภูมิภาค   
คเหตฺวา  นคร  มาเปถ  ตตฺถ  กุมาร  อภิสิ ฺเจถาติ  วตฺวา  
ทารเก  อทาสิ ฯ เต สาธูติ ปฏิสุณิตฺวา ทารเก เนตฺวา  
โปเสสุ ฯ   
        ทารกา วุฑฺฒิมนฺวาย กีฬนฺตา วิวาทฏาเนสุ อ ฺเ  
โคปาลทารเก  หตฺเถนป  ปาเทนป  ปหรนฺติ  เต  โรทนฺติ ฯ  
กิสฺส  โรทถาติ เอว มาตาปตูหิ ปุฏา  อิเม  นิมฺมาตาปติกา   
ตาปสโปสิตา  อเมฺห  อตีว  ปหรนฺตีติ  วทนฺติ ตโต  เตส   
มาตาปตโร  อิเม  ทารกา  อ ฺเ ทารเก วิเหเนฺติ ทุกฺขา- 
เปนฺติ  น  อิเม  สงฺคเหตพฺพา  อิเม  วชชฺิตพฺพาติ  อาหสุ ฯ   
ตโต  ปภูติ  กิร โส ปเทโส  วชชฺีติ  วุจฺจติ  โยชนสต 
ปริมาเณน ฯ  อถ  น  ปเทส  โคปาลกา  ราชาน  โตเสตฺวา 
อคฺคเหสุ ฯ  ตตฺถ  ปน  นคร  มาเปตฺวา  โสฬสวสสฺุทฺเทสิก  กมุาร   
อภิสิ ฺจิตฺวา  ราชาน  อกสุ ฯ  ตาย  จสฺส  ทาริกาย  สทฺธ ึ   
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วาเรยฺย กตฺวา กติก อกสุ  น  พาหิรโต  ทาริกา  อาเนตพฺพา   
อิโต  ทาริกา  น  กสฺสจิ ทาตพฺพาติ ฯ  เตส  ปมสวาเสน  
เทฺว  ทารกา  ชาตา  ธีตา  จ  ปุตฺโต  จ  เอว โสฬส- 
กฺขตฺตุ  เทฺว  เทฺว  ชาตา  ตโต  เตส  ทารกาน  ยถากฺกม   
วฑฺเฒนฺตาน  อารามุยฺยานนิวาสนฏานปริวารสมฺปตฺตึ  คเหตุ  
อปฺปโหนฺต  ต  นคร  ติกขฺตฺตุ  คาวุตฺตนฺตเรน  คาวุตฺตนฺตเรน  
ปากาเรน ปริกฺขิปสุ  ตสฺส ปุนปฺปุน วิสาลิกตตฺตา เวสาลีเตฺวว  
นาม ชาต ฯ อิท เวสาลีวตฺถุ ฯ   
 
                                ภควโต นิมนฺตน   
        อยมฺปน เวสาลี ภควโต อุปฺปนฺนกาเล อิทฺธา  
เวปุลฺลปฺปตฺตา อโหสิ ฯ  ตตฺถ  หิ  ราชนูเยว  สตฺต  สหสฺสานิ   
สตฺต  สตานิ  สตฺต  จ ราชาโน อเหสุ ฯ ตถา  ยุวราช- 
เสนาปติภณฺฑาคาริกปฺปภูตีน ฯ ยถาห  เตน โข ปน สมเยน  
เวสาลี อิทฺธา เจว โหติ ผีตา จ พหุชนา  จ อากิณฺณมนุสฺสา  
จ สุภิกฺขา จ  สตฺต จ ปาสาทสหสฺสานิ สตฺต จ  ปาสาทสตานิ  
สตฺต จ ปาสาทา  สตฺต จ กฏูาคารสหสฺสานิ สตฺต จ   
กูฏาคารสตานิ สตฺต จ กูฏาคารานิ  สตฺต จ อาราม- 
สหสฺสานิ สตฺต จ  อารามสตานิ สตฺต จ อารามา  สตฺต 
จ โปกฺขรณีสหสฺสานิ สตฺต จ  โปกฺขรณีสตานิ สตฺต จ   
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โปกฺขรณิโยติ ฯ (๑)   
        สา อปเรน สมเยน ทุพฺภิกฺขา อโหสิ ทุพฺพุฏ ิกา  
ทุสฺสสฺสา ฯ ปม  ทุคฺคตมนุสฺสา  มรนฺติ  เต  พหิทฺธา   
ฉฑฺเฑนฺติ ฯ  มตมนุสฺสาน  กุณปคนฺเธน อมนุสฺสา  นคร  
ปวิสึสุ  ตโต  พหุตรา  มิยยฺนฺติ ฯ   ตาย  ปาฏิกลูตาย  สตฺตาน  
อหิวาตกโรโค  อุปฺปชฺช ิฯ อิติ ตีหิ ทุพฺภิกฺขอมนุสฺสโรคภเยหิ  
อุปทฺทุตา  เวสาลีนครวาสิโน  อุปสงฺกมิตฺวา  ราชาน อาหสุ 
มหาราช  อิมสฺมึ  นคเร ติวิธ ภย  อุปฺปนฺน  อิโต ปพฺุเพ ยาว  
สตฺตมา ราชกุลปริวฏฏา เอวรูป อนุปฺปนฺนปุพฺพ  ตุมฺหาก  
ม ฺเ  อธมฺมิกตฺเตเนตรหิ  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  ราชา  สพฺเพ  
สณฺาคาเร สนฺนิปาตาเปตฺวา  มยฺห  อธมฺมิกภาว  วิจินถาติ  
อาห ฯ  เต  สพฺพ  ปเวณึ วิจินนฺตา น กิ ฺจิ อทฺทสสุ ฯ   
        ตโต ร ฺโ โทส อทิสฺวา อิท ภย อมฺหาก กถ  
วูปสเมยฺยาติ  จินฺตยึสุ ฯ  ตตฺถ  เอกจฺเจ  ฉ  สตฺถาเร  อปทิสึสุ  
เอเตหิ  โอกฺกนฺตมตฺเต วูปสเมสฺสตีติ ฯ  เอกจฺเจ  อาหสุ  พุทฺโธ  
กิร  อิธ  โลเก  อุปฺปนฺโน  โส ภควา สพฺพสตฺตหิตาย  ธมฺม  
เทเสติ  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  เตน  โอกฺกมนฺตมตฺเต สพฺพภยานิ  
วูปสเมยฺยุนฺติ ฯ  เตน  เต  อตฺตมนา  หุตฺวา  กหมฺปน  โส   
ภควา  เอตรหิ  วิหรติ  อเมฺหหิ  เปสิเต  อาคจฺเฉยฺยาติ   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๑๒๙/๑๖๘ ฯ  
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อาหสุ ฯ  อถาปเร  อาหสุ  พุทฺธา  นาม  อนุกมฺปกา  กิสฺส   
นาคจฺเฉยฺยย  โส  ปน  ภควา  เอตรหิ  ราชคเห  วิหรติ  ราชา  
จ  พิมฺพิสาโร  อุปฏหติ  กทาจิ  โส อาคนฺตุ  น  ทเทยฺยาติ ฯ  เตน 
หิ ราชาน ส ฺาเปตฺวา อาเนสฺสามาติ  เทฺว ลิจฺฉวีราชาโน   
มหตา  พลกาเยน  ปหูต  ปณฺณาการ  ทตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก   
เปเสสุ  พิมฺพิสาร ส ฺาเปตฺวา  ภควนฺต  อาเนถาติ ฯ  เต   
คนฺตฺวา  ร ฺโ  ปณฺณาการ  ทตฺวา  ต  ปวตฺตึ  นิเวเทตฺวา   
มหาราช  ภควนฺต  อมฺหาก  นคร  เปเสหีติ  อาหสุ ฯ  ราชา   
น  สมฺปฏิจฺฉิ  ตุเมฺหเยว ชานาถาติ อาห ฯ เต สาธูติ  
ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา  เอวมาหสุ  ภนฺเต  อมฺหาก  
นคเร  ตีณิ  ภยานิ อุปฺปนฺนานิ  สเจ ภควา อาคจฺเฉยฺย   
โสตฺถิ  โน  ภเวยฺยาติ ฯ  ตโต   ภควา อาวชฺชิตฺวา  เวสาลิย  รตน- 
สุตฺเต  วุตฺเต  สา  รกฺขา  โกฏิสตสหสฺสาน  จกฺกวาฬาน  (๑) 
ผริสฺสติ  สุตฺตปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิ- 
สมโย ภวิสฺสตีติ อธิวาเสสิ ฯ อถ ราชา  พิมฺพิสาโร  ภควโต  
อธิวาสน  สุตฺวา  ภควตา  เวสาลีคมน  อธิวาสิตนฺติ  นคเร 
อุคฺโฆสน  การาเปตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  ก ึ ภนฺเต   
สมฺปฏิจฺฉถ  เวสาลีคมนนฺติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ  เตน หิ  
ภนฺเต  ตาว  อาคเมถ  ยาว มคฺค ปฏิยาเทมีติ ฯ   
# ๑. ส.ี โกฏสิตสหสฺสจกฺกวาเฬ ฯ  
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        อถโข ราชา พิมฺพิสาโร ราชคหสฺส จ คงฺคาย  
จ อนฺตเร  ป ฺจโยชน  ภูมึ  สม  กตฺวา  โยชเน  โยชเน  วิหาร 
มาเปตฺวา  ภควโต  คมนกาล  ปฏิเวเทสิ ฯ  ภควา  ป ฺจหิ   
ภิกฺขุสเตหิ  ปริวุโต  ปายาสิ ฯ  ราชา  ป ฺจโยชน มคฺค  
ป ฺจวณฺเนหิ ปุปฺเผหิ ชาณุมตฺต โอกิราเปตฺวา ธชปฏาก- 
ปุณฺณฆฏกทฺทลิอาทีนิ  อุสฺสาเปตฺวา  ภควโต  เทฺว  เสตจฺฉตฺตานิ  
เอกเมกสฺส  จ  ภิกฺขุสฺส เอกเมก  อุกฺขิปาเปตฺวา  สทฺธึ  อตฺตโน   
ปริวาเรน  ปปฺุผคนฺธาทีหิ  ปชู กโรนฺโต เอกเมกสฺมึ  วิหาเร  
ภควนฺต  วสาเปตฺวา  มหาทานานิ  ทตฺวา  ป ฺจหิ  ทิวเสหิ   
คงฺคาตีร  เนสิ ฯ  ตตฺถ  สพฺพาลงฺกาเรหิ  นาว  อลงฺกโรนฺโต  
เวสาลิกาน เลข  เปเสสิ  อาคโต  ภควา  มคฺค  ปฏิยาเทตฺวา  
สพฺเพ  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน  กโรถาติ ฯ  เต  ทิคุณ  ปูช   
กริสฺสามาติ  เวสาลิยา  จ  คงฺคาย  จ อนฺตรา  ติโยชนภูมึ  
สม  กตฺวา  ภควโต  จตฺตาริ  จตฺตาริ  เอกเมกสฺส จ ภิกฺขุสฺส เทฺว 
เทฺว เสตจฺฉตฺตานิ สชฺชิตฺวา ปูช กุรุมานา คงฺคาตีร  
อาคนฺตฺวา อฏสุ ฯ  
        อถ พิมพิฺสาโร เทฺว นาวาโย สฆาเฏตฺวา มณฺฑป  
กตฺวา  ปุปฺผทามาทีหิ  อลงฺกริตฺวา  ตตฺถ  สตฺตรตนมย  พุทฺธาสน   
ป ฺเปสิ  ภควา ตสฺมึ  นิสีทิ ฯ ป ฺจสตา ภิกฺขูป  
# ๑. ม. สาสน ฯ  
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นาว อภิรูหิตฺวา  ยถานุรูป นิสีทึสุ ฯ ราชา ภควนฺต   
อนุคจฺฉนฺโต  คลปฺปมาณ  อุทก  โอโรหิตฺวา  ยาว  ภนฺเต  
ภควา  อาคจฺฉติ  ตาวาห  อิเธว  คงฺคาตีเร  วสิสฺสามีติ  วตฺวา  
นิวตฺโต ฯ  อุปริ เทวตา  ยาว  อกนิฏภวน  ปูช อกสุ ฯ  
เหฏา  คงฺคานิวาสิโน กมฺพลสฺสตราทโย  นาคราชาโน  ปชู 
อกสุ ฯ  เอว  มหติยา  ปูชาย  ภควา  โยชนมตฺต  อทธฺาน   
คงฺคาย  คนฺตฺวา เวสาลิกาน สีมนฺตร ปวิฏโ ฯ   
        ตโต ลิจฺฉวีราชาโน เตน พิมฺพิสาเรน กตปูชาย ทิคุณ  
กโรนฺตา  คลปฺปมาเณ  อุทเก  ภควนฺต  ปจฺจุคฺคจฺฉึสุ ฯ  เตเนว   
ขเณน  เตน  มุหุตฺเตน  วิชฺชุปฺปภาวินทฺธนฺธการวิสฏกูโฏ 
คฬคฬายนฺโต  จตูสุ  ทิสาสุ  มหาเมโฆ  วุฏาสิ ฯ อถ  ภควตา  
ปมปาเท  คงฺคาย  ตีเร  นิกฺขิตฺตมตฺเต  โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ ฯ  เย   
เตมิตุกามา (๑) เตเอว เตเมนฺติ  อเตมิตุกามา  น เตเมนฺติ ฯ สพฺพตฺถ   
ชณฺณุกมตฺต  อูรุมตฺต  กฏมิตฺต คลปฺปมาณ อุทก วหติ  
สพฺพกุณปานิ อุทเกน คงฺคาย  ปเวสิตานิ  ปริสุทฺโธ ภูมิภาโค  
อโหสิ ฯ   
        ลิจฺฉวิราชาโน ภควนฺต อนฺตรา โยชเน โยชเน  
วสาเปตฺวา  มหาทานานิ  ทตฺวา  ตีหิ  ทิวเสหิ  ทิคุณ ปูช  
กโรนฺตา เวสาลึ นยึสุ ฯ เวสาลึ สมฺปตฺเต  ภควติ  สกฺโก  
# ๑. ม. เตเมตุกามา ฯ  ๒. ย.ุ กตฺวา ฯ  
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เทวานมินฺโท  เทวสงฺฆปุรกฺขิโต  อาคจฺฉิ ฯ มเหสกฺขาน เทตาน  
สนฺนิปาเตน  อมนุสฺสา  เยภุยฺเยน  ปลายึสุ ฯ  ภควา  นครทฺวาเร 
ตฺวา  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  อิม  อานนฺท  รตนสุตฺต  
อุคฺคเหตฺวา พลิกมฺมูปกรณานิ คเหตฺวา  ลิจฺฉวิราชกุมาเรหิ   
สทฺธึ  เวสาลิยา  ติปาการนฺตเร  วิจรนฺโต  ปริตฺต กโรหีติ  รตน- 
สุตฺต  อภาสิ ฯ  เอว  เกน  ปเนต  สุตฺต  วุตฺต  กทา  กตฺถ  
กสฺมา  จ  วุตฺตนฺติ  เอเตส  ป ฺหาน  วิสชฺชนา  วิตฺถาเรน 
เวสาลิวตฺถุโต ปภูติ โปราเณหิ วณฺณียติ ฯ   
        เอว ภควโต เวสาลึ อนุปฺปตฺตทิวเสเยว เวสาลีนครทฺวาเร 
เตส  อุปทฺทวาน  ปฏิฆาตตฺถาย  วุตฺตมิท  รตนสุตฺต  อุคฺคเหตฺวา  
อายสฺมา  อานนฺโท ปริตฺตตฺถาย  ภาสมาโน  ภควโต  ปตฺเตน 
อุทกมาทาย  สพฺพ  นคร  อพฺภุกฺกิรนฺโต  อนุวิจริ ฯ  ยงฺกิ ฺจีติ  
วุตฺตมตฺเตเยว  ปน  (๑) เถเรน  เย  ปุพฺเพ  อปลาตา  สงฺการ- 
กูฏภิตฺติปเทสาทินิสฺสิตา  อมนุสฺสา  เต จตูหิ ทฺวาเรหิ ปลายึสุ   
ทฺวารานิ อโนกาสานิ  อเหสุ ฯ  ตโต  เอกจฺเจ  ทฺวาเรสุ  โอกาส  
อลภมานา ปาการ ภินฺทิตฺวา  ปลาตา ฯ  อมนุสฺเสสุ  คตมตฺเตสุ   
มนุสฺสาน  คตฺเตสุ  โรโค  วูปสมนฺโต  เต  นิกฺขมิตฺวา  สพฺพ- 
คนฺธปุปฺผาทีหิ  เถร  ปูเชสุ ฯ  มหาชโน  นครมชฺเฌ  สณฺาคาร  
สพฺพคนฺเธหิ  วิลิมฺปตฺวา  รตนขจิต วิตาน กตฺวา สพฺพาลงฺกาเรหิ  
# ๑. ส.ี เยว จ ฯ ม. เอว ฯ  
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อลงฺกริตฺวา ตตฺถ พุทฺธาสน ป ฺาเปตฺวา ภควนฺต อาเนสิ ฯ   
        ภควา สณฺาคาร ปวิสิตฺวา ป ฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ 
ภิกฺขุสโฆป โข  ราชาโน  มนุสฺสา  จ  ปฏิรูเป  ปฏิรเูป  โอกาเส  (๑) 
นิสีทึสุ ฯ สกโฺกป เทวานมินฺโท ทฺวีสุ  เทวโลเกสุ  เทวปริสาย  
สทฺธึ  อุปนิสทีติ  อ ฺเ  จ เทวา  อานนฺทตฺเถโรป สพฺพ  เวสาลึ 
มนุวิจรนฺโต  รกฺข  กตฺวา  เวสาลีนครวาสีหิ  สทฺธึ  อาคนฺตฺวา  
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ตตฺถ ภควา สพฺเพส ตเทว รตนสุตฺต  
อภาสีติ ฯ   
        เอตฺตาวตา จ ยา สา  เยน วุตฺต ยทา ยตฺถ  ยสฺมา เจต  
อิม  นย ปกาเสตฺวานาติ มาติกา นิกฺขิตฺตา  สา สพฺพปฺปกาเรน  
วิตฺถาริตา โหติ ฯ   
 
                                ยานธีาติ         คาถาวณฺณนา   
        อิทานิ เอตสฺส กริสสฺามตฺถวณฺณนนฺติ วุตฺตตฺตา อตฺถ- 
วณฺณนา  อารภิยเต ฯ  อปเร  ปน  วทนฺติ  อาทิโต ป ฺเจว  
คาถา ภควตา วุตฺตา  เสสา  ปริตฺตกรณสมเย  อานนฺทตฺ- 
เถเรนาติ ฯ  ยถา  วา  ตถา  วา  โหตุ  กนิฺโน  อิมาย  อปริกฺขาย 
ปริตฺตาย  สพฺพตฺถาป เอตสฺส รตนสุตฺตสฺส กริสสฺามตฺถ- 
วณฺณน ฯ   
# ๑. ม. อาสเน ฯ  ๒. ม. อิมาย ปริกฺขาย ฯ  
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        ยานีธ ภูตานีติ ปมาคาถา ฯ ตตฺถ ยานีติ ยาทิสานิ  
อปฺเปสกฺขานิ  วา  มเหสกฺขานิ  วา ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  ปเทเส 
ตสฺมึ  ขเณ  สนฺนิปาตฏาน  สนฺธายาห ฯ  ภูตานีติ  กิ ฺจาป  
ภูตสทฺโท  ภูตสฺมึ  ปาจิตฺติยนฺติ เอวมาทีสุ (๑)  วิชฺชมาน ฯ  
ภูตมิทนฺติ  ภิกฺขเว สมนุปสฺสถาติ เอวมาทีสุ (๒)  ขนฺธป ฺจเก ฯ   
จตฺตาโร  โข  ภิกฺขเว มหาภูตา เหตูติ เอวมาทีสุ  (๓) จตุพฺพิเธ 
ปวีธาตฺวาทิรูเป ฯ โย  จ  กาลฆโส  ภูโตติ  เอวมาทีสุ (๔) 
ขีณาสว  สพฺเพว นิกฺขิปสฺสนฺติ  ภูตา โลเก สมุสฺสยนฺติ 
เอวมาทีสุ  (๕) สพฺพสตฺเต ฯ ภูตคามปาตพฺยตายาติ เอวมาทีสุ  (๖) 
รุกฺขาทิเก ฯ  ภูต  ภูตโต  ส ฺชานาตีติ เอวมาทีสุ (๗) จาตุมฺมหา- 
ราชิกาน เหฏา สตฺตนิกาย อุปาทาย วตฺตติ ฯ อิธ ปน 
อวิเสสโต อมนุสฺเสสุ ทฏพฺโพ ฯ   
        สมาคตานีติ สนฺนิปติตานิ ฯ ภุมฺมานีติ ภูมิย นิพฺพตฺตานิ ฯ 
วาอิติ  วิกปฺปเน ฯ  เตน  ยานีธ  ภุมฺมานิ  วา  ภูตานิ  สมาคตานีติ   
อิมเมก วิกปฺป กตฺวา ปุน  ทุติย  วิกปฺป  กาตุ  ยานิ  ว  
อนฺตลิกฺเขติ  อาห ฯ  อนฺตลิกฺเข  วา ยานิ ภูตานิ  นพฺิพตฺตานิ  
ตานิ  สพฺพานิ  อิธ  สมาคตานีติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  ยามโต (๘) 
# ๑. วิ. มหา. ๒/๓๐๕/๒๑๑ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๔๕/๔๗๘ ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๑๒๔/๑๐๓ ฯ  ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๓๔๐/๙๕ ฯ 
# ๕. ท.ี มหา. ๑๐/๑๔๖/๑๘๑ ฯ  ๖. วิ. มหา. ๒/๓๕๔/๒๓๓ ฯ 
# ๗. ม. มู. ๑๒/๒/๒ ฯ  ๘. ม. ยามโต ฯ  
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ยาว  อกนิฏ  ตาว  นิพฺพตฺตานิ  ภูตานิ  อากาเส  ปาตุภูต- 
วิมาเน  นิพฺพตฺตตฺตา อนฺตลิกฺเข  ภูตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
ตโต  เหฏา  สิเนรุโต  ปภูติ  ยาว ภูมิย รุกฺขลตาทสีุ  อธิวฏานิ   
ภูมิย ฺจ  นิพฺพตฺตานิ  ภูตานิ  ตานิ  สพฺพานิ ภูมิย ปฏ-ิ 
พทฺเธสุ จ รุกขฺลตาปพฺพตาทีสุ นิพฺพตฺตตฺตา ภุมฺมานิ ภูตานีติ  
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เอว ภควา สพฺพาเนว อมนุสฺสภูตานิ ภุมฺมานิ วา  
ยานิว  อนฺตลิกฺเขติ  ทวีหิ  ปเทหิ  วิกปเฺปตฺวา  ปุน  เอเกน 
ปเทน ปริคฺคเหตฺวา ทสฺเสตุ  สพฺเพว  ภูตา  สุมนา  ภวนฺตูติ   
อาห ฯ  สพฺเพติ  อนวเสสา ฯ  เอวาติ อวธารเณ  เอกมฺป   
อนปเนตฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ภูตาติ  อมนุสฺสา ฯ  สุมนา  ภวนฺตูต 
สุขิตมนา ปติโสมนสฺสชาตา  ภวนฺตุ ฯ  อโถปติ  กิจฺจนฺตร- 
สนฺนิโยชนตฺถ  วาโกฺยปาทาเน นิปาตทฺวย ฯ  สกฺกจฺจ  สุณนฺตุ   
ภาสิตนฺติ อฏ ิกตฺวา (๑)  มนสิกตฺวา สพฺพ เจตสา  สมนฺนาหริตฺวา 
ทิพฺพสมฺปตฺติโลกุตฺตรสขุาวห มม เทสน สุณนฺตุ ฯ   
        เอวเมตฺถ ภควา ยานีธ ภูตานิ สมาคตานีติ อนิยมิต- 
วจเนน  ภูตานิ  ปริคฺคเหตฺวา  ปุน  ภุมฺมานิ วา ยานิ ว 
อนฺตลิกฺเขติ ทฺวิธา วิกปฺเปตฺวา ตโต  สพฺเพว  ภูตาติ  ปุน 
เอกชฺฌ  กตฺวา  สุมนา  ภวนฺตูติ  อิมินา  วจเนน  อาสยสมฺปตฺติย  
นิโยเชนฺโต  สกฺกจฺจ  สุณนฺตุ  ภาสิตนฺติ  ปโยคสมปฺตฺติย  ตถา  
# ๑. ม. อฏฐึ กตฺวา ฯ  
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โยนิโสมนสิการสมฺปตฺติย  ปรโตโฆสสมฺปตฺติย ฺจ  ตถา  อตฺต- 
สมฺมาปณิธิสปฺปุริสูปนิสฺสยสมฺปตฺตีสุ สมาธิป ฺาเหตุสมฺปตฺตีสุ  
จ นิโยเชนฺโต คาถ สมาเปสิ ฯ (๑)   
 
                        ตสฺมา หีติ คาถาวณฺณนา   
        ตสฺมา หิ ภูตาติ ทุติยคาถา ฯ ตตฺถ ตสฺมาติ การณ- 
วจน ฯ  ภูตาติ  อามนฺตนวจน ฯ  นิสาเมถาติ  สุณาถ ฯ  สพฺเพติ   
อนวเสสา ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ยสฺมา  ตุเมฺห  ทิพฺพฏานานิ   
ตตฺถ  อุปโภคปริโภคสมฺปท ฺจ  ปหาย  ธมฺมสฺสวนตฺถ อิธ  
สมาคตา  น  นฏฏนาฏกาทิทสฺสนตฺถ  (๒)  ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ  
สพฺเพ ฯ อถวา สุมนา ภวนฺตุ  สกฺกจฺจ สุณนฺตูติ วจเนน 
เตส สุมนภาว สกฺกจฺจโสตุกมฺยต ฺจ ทิสฺวา  อาห  ยสฺมา  
ตุเมฺห  สุมนภาเวน  อตฺตสมฺมาปณิธิโยนิโสมนสิการาสยสุทฺธีหิ  
สกฺกจฺจโสตุกมฺยตาย  สปปฺุริสูปนิสฺสยปรโตโฆสปทฏานโต   
ปโยคสุทฺธีหิ  จ  ยุตฺตา  ตสฺมา  หิ  ภูตา นิสาเมถ สพฺเพติ ฯ  
อลวา ย ปุริมคาถาย อนฺเต  ภาสิตนฺติ  วุตฺต  ต  การณ- 
ภาเวน  อปทิสนฺโต  อาห  ยสฺมา  มม ภาสิต  นาม  อติทุลฺลภ  
สพฺพกฺขณ (๓) ปริวชชฺิตสฺส  ขณสฺส  ทุลฺลภตฺตา  อเนกานิสส ฺจ  
ป ฺากรุณาทิคุเณน  ปวตฺตตฺตา  ต ฺจาห วตฺตุกาโม  สุณนฺตุ  
# ๑. กตฺถจิ สมาทเปสิ ฯ  ๒. ม. นฏนจฺจนาทิทสฺสนตฺถ ฯ 
กตฺถจิ นฏกาทิทสฺส นตุถ ฯ  ๓. ม. อฏฐกฺขณ ... ฯ  
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ภาสิตนฺติ อโวจ  ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพติ ฯ อิท  
อิมินา คาถาปเทน วุตฺต โหติ ฯ   
        เอวเมต การณ นิโรเปนฺโต อตฺตโน ภาสิตนิสามเน  
นิโยเชตฺวา  นิสาเมตพฺพ  วตฺตุมารทฺโธ  เมตฺต  กโรถ  มานุสิยา 
ปชายาติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยาย  ตีหิ  อุปททฺเวหิ  อุปทฺทุตา  มานุสี   
ปชา  ตสฺสา  มานุสิยา  ปชาย  เมตฺต มติตภาว  หิตชฺฌาสยต   
ปจฺจุปฏเปถาติ ฯ  เกจิ  ปน  มานุสิกนฺติ  ปนฺติ  ต   
ภุมฺมฏาสมฺภวา  น  ยชฺุชติ ฯ  ยมฺป  จ ฺเ  อตฺถ  วณฺณยนฺติ  
โสป น  ยชฺุชติ ฯ  อธิปฺปาโย  ปเนตฺถ  นาห  พุทฺโธติ   
อิสฺสริยพเลน  วทามิ  อปจ ปน  ย  ตุมฺหาก ฺจ  อิมิสฺสา  จ  
มานุสิยา  ปชาย  หิตตฺถ  วทามิ  เมตฺต  กโรถ มานุสิยา  
ปชายาติ ฯ เอตฺถ จ   
                เย สตฺตสณฺฑ ปวึ วิเชตฺวา   
                ราชิสโย ยชมานานุปริยคา ฯ   
                อสฺสเมธ ปุริสเมธ สมฺมาปาส   
                วาชเปยฺย นิรคุ  ฬ ฯ   
                เมตฺตสฺส จิตฺตสฺส สุภาวิตสฺส   
                กลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสึ ฯ   
                เอกมฺป เจ ปาณมทุฏจิตฺโต   
                เมตฺตายติ กุสลี (๑) เตน โหติ ฯ   
# ๑. ม. กสุโล ฯ  
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                สพฺเพ จ ปาเณ มนสานุกมฺป   
                ปหูตมริโย ปกโรติ ปุ ฺนฺติ (๑)  
เอวมานีน  สุตฺตาน  เอกาทสานิสสาน ฺจ  วเสน  เย  เมตฺต  
กโรนฺติ  เตส  เมตฺตา หิตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
                เทวตานุกมฺปโต โปโส    สทา ภทฺรานิ ปสฺสตีติ (๒)  
เอวมาทีน  สตฺตาน  วเสน  เยสุ  กยิรนฺติ   เตสมฺป  หิตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  
        เอว อุภเยสมฺป หิตภาว ทสฺเสนฺโต เมตฺต กโรถ  
มานุสิยาติ  วตฺวา  อิทานิ  อุปการ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ทิวา จ  
รตฺโต จ หรนฺติ  เย พล ึ ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตาติ ฯ   
ตสฺสตฺโถ เย มนุสฺสา จิตฺตกมฺมกฏกมฺมาทีหิป เทวตา กตฺวา   
เจติยรุกฺขาทีนิ  จ  อุปสงฺกมิตฺวา  เทวตา  อุทฺทิสฺส  ทิวา   
จ  พลึ  กโรนฺติ  กาฬปกขฺาทีสุ  จ  รตฺตึ  พล ึ กโรนฺติ   
สลากภตฺตาทีนิ  วา  ทตฺวา  อารกฺขเทวตา  อุปาทาย  ยาว  
พฺรหฺมเทวตาน  ปตฺติทานนิยฺยาตเนน  ทิวา  พลึ  กโรนฺติ   
ฉตฺตาโรปนทีปมาลาย  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวนาทีนิ  การาเปตฺวา  
ปตฺติทานนิยฺยาตเนน จ  รตฺตึ  พลึ  กโรนฺติ  เต  กถ  น   
รกฺขิตพฺพา ฯ  ยโต  เอว  ทิวา  จ  รตฺโต  จ  ตุเมฺห  อุทฺทิสฺส   
กโรนฺติ  เย  พลึ  ตสฺมา  หิ  เน  รกฺขถาติ  ตสฺมา พลิกมฺมกรณาป  
เน  มนุสฺเส  รกฺขถ  โคปถ  อหิต ฺจ  เนส  อปเนถ  หิต  อุปเนถ 
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๐๕/๒๔๕ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๗๓/๒๒๑ ฯ  
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อปฺปมตฺตา หุตฺวา ต กต ฺ ุภาว หทเย กตฺวา นิจฺจมนุสฺสรนฺตาติ ฯ   
                                ยงฺกิ ฺจีติ คาถาวณฺณนา   
        เอว เทวตาสุ มนุสฺสาน อุปการภาว  ทสฺเสตฺวา เตส   
อุปทฺทววูปสมนตฺถ  พุทฺธาทิคุณปฺปกาสเนน  จ เทวมนุสฺสาน  
ธมฺมสวนตฺถ ย กิ ฺจิ วิตฺตนฺติ  อาทินา  นเยน  สจฺจวจน   
ปยุ ฺชิตุมารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  ย  กิ ฺจีติ อนิยมิตวเสน  อนวเสส   
ปริยาทิยติ  ยกิ ฺจิ ตตฺถ ตตฺถ โวหารูปค ฯ วิตฺตนฺติ ธน ฯ  
ต ฺหิ  วิตฺตึ ชเนตีติ วิตฺต ฯ อิธ วาติ มนุสฺสโลก นทิฺทิสฺสติ   
หุร วาติ ตโต ปร  อวเสสโลก  เตน  จ  เปตฺวา  มนุสฺเส  
สพฺพโลกคหเณ ปตฺเต  สคฺเคสุ  วาติ  ปรโต  วุตฺตตฺตา  เปตฺวา  
มนุสฺเส  จ  สคฺเค  จ  อวเสสาน นาคสุปณฺณาทีน  คหณ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว อิเมหิ ทฺวีหิ ปเทหิ ย มนุสฺสาน โวหารูปค  
อลงฺการปริโภคูปโภค ฺจ  ชาตรูปรชตมุตฺตามณิเวฬุริยปวาฬ- 
โลหิตงฺกมสารคลฺลาทิก  ย ฺจ มุตฺตามณิวาลุกตฺถตาย  ภูมิยา 
รตนมยวิมาเนสุ  อเนกโยชนสตวิตฺถเตสุ  ภวเนสุ  อุปฺปนฺนาน   
นาคสุปณฺณาทีน  วิตฺต  ต นิทฺทิฏ โหติ ฯ สคฺเคสุ วาติ  
กามาวจรรูปาวจรเทวโลเกสุ ฯ  เต  หิ  โสภเณน  กมฺเมน  อิริยนติฺ   
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คมฺมนฺตีติ  (๑)  สคฺคา ฯ  สุฏ ุ  วา  อคฺคาติป  สคฺคา ฯ  ยนฺติ  
ย  สสฺสามิก  วา  อสฺสามิก วา ฯ รตนนฺติ รตึ  นยติ  วหติ   
ชเนติ  วฑฺเฒตีติ  รตน ฯ  ยกิ ฺจิ  จิตฺติกต มหคฺฆ อตุล  
ทุลฺลภทสฺสน อโนมสตฺตปริโภค ฺจ  ตสฺเสต อธิวจน ฯ ยถาห   
                จิตฺตีกต มหคฺฆ ฺจ         อตุล  ทุลลฺภทสฺสน   
                อโนมสตฺตปริโภค         รตนนฺเตน วุจฺจตีติ ฯ   
        ปณีตนฺติ อุตฺตม เสฏ อนปฺปก (๓)  มนาป ฯ เอว อิมินา  
คาถาปเทน  ย  สคฺเคสุ  อเนกโยชนสตปฺปมาณสพฺพรตนมย- 
วิมานสุธมฺมเวชยนตฺปฺปภูตีสุ  สสฺสามิก  ย ฺจ  พุทฺธุปฺปาทวิรเหน  
อปายเมว  ปริปูเรนฺเตสุ  สคฺเคสุ  สุ ฺวิมานปฏิพทฺธ อสฺสามิก   
ย  วา  ปน ฺมฺป ปวีมหาสมุทฺทหิมวนฺตาทินิสฺสิตมสฺสามิก รตน   
ต นิทฺทิฏ โหติ ฯ   
        น โน สม อตฺถิ ตถาคเตนาติ นอิติ ปฏิเสเธ ฯ  
โนอิติ  อวธารเณ ฯ  สมนติฺ  ตุลฺย ฯ  อตฺถีติ  วิชชฺติ ฯ  ตถาคเตนาติ   
พุทฺเธน ฯ  ก ึ วุตฺต โหติ  ย  เอต  วิตฺต ฺจ  รตน ฺจ  ปกาสิต   
เอตฺถ  เอกมฺป พุทฺธรตนสทิส รตน เนวตฺถิ ฯ  ยมปฺ  
หิ ต วิตฺต จิตฺติกตฏเน รตน ฯ เสยฺยถที  ร ฺโ จกฺกวตฺติสฺส  
จกฺกรตน  มณิรตน ฺจ  ยมฺหิ  อุปฺปนฺเน  มหาชโน  น  อ ฺตฺถ 
จิตฺติการ  กโรติ  น  โกจิ  ปุปฺผคนฺธาทีนิ  คเหตฺวา  ยกฺขฏาน  
# ๑. ม. อชียนฺติ ฯ  ๒. ม. วาติ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. อตปฺปก ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 228 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๒๘ 
 
วา  ภูตฏาน วา คจฺฉติ  สพฺโพป ชโน  จกฺกรตนมณิรตนเมว   
จิตฺตึ  กโรติ  ปูเชติ  ต  ต  วร  ปตฺเถติ  ปตฺถิตปตฺถิต ฺจสฺส   
เอกจฺจ  สมิชฺฌติ  ตมฺป รตน พุทฺธรตเนน สม นตฺถิ ฯ  
หิ อุปฺปนฺเน เยเกจิ มเหสกฺขา เทวมนุสฺสา น เต อฺญตฺร 
จิตฺตีการ  กโรนฺติ  น กิ ฺจิ อ ฺ ปูเชนฺติ ฯ ตถา ห ิ 
พฺรหฺมา  สหมฺปติ  สิเนรมุตฺเตน  รตนทาเมน  ตถาคต  ปูเชสิ  
ยถาพล ฺจ  อ ฺเ  เทวา  มนุสฺสา  จ  พิมฺพิสารโกสล- 
ราชอนาถปณฺฑิกาทโย ฯ  ปรินิพฺพุตมฺป ภควนฺต  อุทฺทิสฺส   
ฉนฺนวุติโกฏิธน  วิสชฺเชตฺวา  อโสกมหาราชา  สกลชมฺพูทีเป  
จตุราสีติ  วิหารสหสฺสานิ  ปติฏาเปสิ  โก  ปน  วาโท  อ ฺเส   
จิตฺติการาน ฯ อปจ  กสฺสปสฺส  (๑)  ปรินิพฺพุตสฺสาป ชาติโพธิ- 
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนปรินิพฺพานฏานานิ ปฏิมาเจติยาทีนิ  วา  
อุทฺทิสฺส  เอว  จิตฺตีการครุกาโร ปวตฺตติ ยถา ภควโต ฯ เอว  
จิตฺติกฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ   
        ตถา ยมปฺ ต มหคฺฆฏเน รตน ฯ เสยฺยถีทิ กาสิก 
วตฺถ ฯ ยถาห  ชิณฺณมฺป  ภิกฺขเว  กาสิกวตฺถ  วณฺณวนฺต ฺเจว  
โหติ สุขสมฺผสฺส ฺจ มหคฺฆ ฺจาติ (๒)  ตมฺป  พุทธฺรตเนน  สม   
นตฺถิ ฯ  ยทิ  หิ  มหคฺฆฏเน  รตน  ตถาคโตว รตน ฯ  ตถาคโต 
# ๑. ม. กสฺสฺญสฺส ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๓๙/๒๔๑ ฯ  
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หิ  เยส  ปสุกูลมฺป (๑)  ปฏิคฺคณฺหาติ  เตสนฺต โหติ ฯ  
มหปฺผล เสยฺยถาป  อโสกสฺส  ร ฺโ  อิทมสฺส  มหคฺฆตาย ฯ  เอว  
มหคฺฆฏเนาป  เจตฺถ  โทสาภาวสาธก อิท  สุตฺตปท เวทิตพฺพ   
        เยส โย ปน  ปฏิคฺคณฺหาติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน- 
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร  เตสนฺต มหปฺผล โหติ มหานิสส ฯ  
อิทมสฺส มหคฺฆตาย  วทามิ ฯ เสยฺยถาป ต ภิกฺขเว กาสิก 
วตฺถ มหคฺฆ  ตถูปมาห ภิกฺขเว  อิม  ปคฺุคล  วทามีติ ฯ  (๒) 
เอว มหคฺฆฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ 
        ตถา ยมปฺ ต อตุลฏเน รตน ฯ เสยฺยถีท  ร ฺโ  
จกฺกวตฺติสฺส  จกฺกรตน  อุปฺปชฺชติ  อินทฺนีลมณิมยนาภิ  สตฺต- 
รตนมยสหสฺสาร  ปวาฬมยเนมิ รตฺตสุวณฺณมยสนฺธิ  ยสฺส  
ทสฺสน  ทสสฺน  อรานมุปริ เอก มุณฺฑาร  โหติ วาต  คเหตฺวา  
สทฺทกรณตฺถ  เยน  กโต  สทฺโท สูกุสลปฺปตาฬิตป ฺจงฺคิกตุริย- 
สทโฺท วิย  โหติ  ยสฺส  นาภิยา  อุโภสุ  (๔) ปสฺเสสุ  เทฺว สีหมุขานิ  
โหนฺติ  อพฺภนฺตร สกฏจกกฺสฺเสว  สุสิร ฯ  ตสฺส  กตฺตา  วา  
กาเรตา วา นตฺถิ  กมฺมปจฺจเยน อุตุนา สมุฏาติ ฯ  ย  ราชา  
ทสวิธ  จกฺกวตฺติวตฺต  ปูเรตฺวา  ตทหุโปสเถ ปุณฺณมีทิวเส  
สีสนฺหาโต  อุโปสถิโก  อุปริปาสาทวรคโต  สีลานิ  วิโสเธนฺโต 
นิสินฺโน ปุ ฺจนฺท วิย  สุริย  วิย  จ  อุฏเนฺต ปสฺสติ  ยสฺส 
# ๑. ม. ปสุกมฺป ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๓๙/๓๒๐ ฯ  
# ๓. ส.ี มุทฺธาร ฯ  ๔. สี. อุภโตปสฺเส ฯ  
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ทฺวาทสโยชนโต ปภูติ สทฺโท สุยฺยติ  ติโยชนโต  วณฺโณ  ทิสฺสติ   
ย  มหาชเนน  ทุติโย  ม ฺเ  จนฺโท  วา  สุริโย วา  อุฏ ิโตติ  
อติวิย  โกตุหลชาเตน  ทสิฺสมาน  นครสฺส  อุปริ  อาคนฺตฺวา  
ร ฺโ อนฺเตปุรสฺส  ปาจีนปสฺเส  นาติอุจฺจ  นาตินีจ  หุตฺวา  
มหาชนสฺส คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูชิตุ  ยุตฺตฏาเน อกฺขาหต วิย  
ติฏติ ฯ   
        ตเทว อนุพนฺธมาน หตฺถิรตน อุปฺปชฺชติ  สพฺพเสโต  
รตฺตปาโท  สตฺตปฺปติฏโ  อิทฺธิมา  เวหาสงฺคโม  อุโปสถกุลา  
วา  ฉทฺทนฺตกุลา  วา อาคจฺฉติ  อุโปสถกุลา  เจ  อาคจฺฉนฺโต  (๑) 
สพฺพเชฏโก  อาคจฺฉติ  เจ  ฉทฺทนฺตกุลา  สพฺพกนิฏโ  สิกฺขิตสิกฺโข  
ทมถูเปโต  โส  ทฺวาทสโยชน  ปริส  คเหตฺวา สกลชมฺพูทีป  
อนุสยายิตฺวา ปุเร ปาตราสเมว สก ราชธานึ อาคจฺฉติ ฯ   
        ตมฺป อนุพนฺธมาน อสฺสรตน อาคจฺฉติ  สพฺพเสโต 
รตฺตปาโท  กากสีโส  มุ ฺชเกโส วลาหกสฺสราชกลุา อาคจฺฉติ ฯ  
เสสเมตฺถ หตฺถิรตนสทิสเมว ฯ   
        ตมฺป อนุพนฺธมาน มณิรตน อุปฺปชฺชติ ฯ โส โหติ มณิ  
เวฬุริโย  สุโภ  ชาติมา  อฏโส  สุปรกิมฺมกโต  อายามโต   
ลคฺคนาภิสทิโส  เวปุลลฺปพฺพตา  อาคจฺฉติ  โส  จตุรงฺคสมนฺนา- 
คเตป  อนฺธกาเร  ร ฺโ  ธชคฺคโต  โยชน  โอภาเสติ   
# ๑. ส.ี อาคจฺฉนฺโต หิ ฯ  ๒. กตฺถจิ โย ฯ  
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ยสฺโสภาเสน  มนุสฺสา  ทวิาติ  ม ฺมานา  กมฺมนฺเต  ปโยเชนฺติ   
อนฺตมโส กณฺุกิปลฺลิกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺติ ฯ   
        ตมฺป อนุพนฺธมาน อิตฺถีรตน อุปฺปชฺชติ  ปกติอคฺคมเหสี  
วา โหติ  อุตฺตรกุรุโต  วา  อาคจฺฉติ  มทฺทราชกุลโต  วา  
อติทีฆาทิฉโทสวิวชฺชิตา  อติกฺกนฺตา  มานุสิกวณฺณ  อปฺปตฺตา  
ทิพฺพวณฺณ  ยสฺสา  ร ฺโ  สีตกาเล อุณฺหานิ  คตฺตานิ  โหนฺติ   
อุณฺหกาเล  สีตานิ  สตฺตธา โปสิตตูลปจุโน  (๑)  วิย  สมฺปสฺโสว  
โหติ  กายโต  จนฺทนคนฺโธ  วายติ  มุขโต  อุปลคนโฺธ   
ปุพฺพุฏายิกาทิอเนกคุณสมนฺนาคตา จ โหติ ฯ   
        ตมฺป อนุพนฺธมาน คหปติรตน อุปฺปชฺชติ  ร ฺโ 
ปกติกมฺมกโร  เสฏ ี  (๒)  ยสฺส  จกฺกรตเน  อุปฺปนฺนมตฺเต  ทิพฺพ 
จกฺขุ ปาตุภวติ  เยน สมนนฺาคโต สมนฺตโต  โยชนมตฺเต  นิธึ  ปสฺสติ   
สสฺสามิกมฺป  อสฺสามิกมปฺ  โส  ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา  ปวาเรติ   
อปฺโปสฺสุกฺโก  ตฺว  เทว  โหหิ  อหนฺเต  ธเนน  ธนกรณีย  
กริสฺสามีติ ฯ   
        ตมฺป อนุพนฺธมาน ปรินายกรตน อุปฺปชฺชติ ร ฺโ  
ปกติเชฏปุตฺโต  จกฺกรตเน  อุปฺปนฺนมตฺเต  อติเรกป ฺา- 
เวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคโต  โหติ  ทฺวาทสโยชนาย  ปริสาย  เจตสา 
จิตฺต  ปริชานิตฺวา  นิคฺคหปคฺคหกรณสมตฺโถ  โหติ  โส  จ  ราชาน   
# ๑. ม. โผฏติ... ฯ  ๒. ม. เสฏฐิ ฯ  ๓. ม. จกฺขุ ฯ  ๔. ม. เยน สมนฺตโต ฯ  
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อุปสงฺกมิตฺวา  ปวาเรติ  อปฺโปสฺสุกฺโก  ตฺว  เทว  โหหิ  อห 
 ฺเต  รชชฺ  อนสุาสิสฺสามีติ ฯ  ย  วา  ปน ฺมฺป  เอวรูป  อตุลฏเน  
รตน  ยสฺส  น  สกฺกา  ตุลยิตฺวา  ตีรยตฺิวา  อคฺโฆ  กาตุ   
สต  วา  สหสฺส  วา อคฺฆติ โกฏ ึ วาติ ฯ  ตตฺถ  เอกรตนมฺป  
พุทฺธรตเนน  สม  นตฺถิ ฯ  ยทิ  หิ  อตุลฏเน รตน  ตถาคโตว 
รตน ฯ  ตถาคโต  หิ  น  สกฺกา  สีลโต  วา  สมาธิโต  วา   
ป ฺาทีน  อ ฺตรโต  วา  เกนจิ  ตุลยิตฺวา  ตีรยตฺิวา  เอตฺตก- 
คุณา สมา วา อิมินา สโม วา สปฺปฏิภาโค วาติ ปริจฺฉินฺทิตุ ฯ 
เอว อตุลฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ   
        ตถา ยมปฺ ต ทุลลฺภทสฺสนฏเน รตน  เสยฺยถีท (๑)  
ทุลฺลภปาตุภาโว  (๒) ราชา  จกฺกวตฺตี  จกฺกาทีนิ  จ  ตสฺส  รตนานิ  
ตมฺป  พุทฺธรตเนน  สม  นตฺถิ ฯ  ยทิ  หิ  ทุลลฺภทสสฺนฏเน  
รตน  ตถาคโตว  รตน  กุโต จกฺกวตฺติอาทีน รตนตฺย  ยานิ (๓) 
เอกสฺมึเยว กปฺเป อเนกานิ อุปฺปชชฺนฺติ ฯ ยสฺมา ปน  
อสงฺเขยฺเยป กปฺเป  ตถาคตสุ ฺโ  โลโก  โหติ  ตสฺมา  ตถาคโต   
เอว  กทาจิ  กรหจิ  อุปฺปชฺชนโต ทุลลฺภทสฺสโน ฯ วุตฺตป เจต  
ภควตา ปรินิพฺพานสมเย  เทวตา อานนฺท อุชฺฌายนฺติ  ทูรา  
จ วตมฺหา อาคตา ตถาคต  ทสฺสนาย  กทาจิ กรหจิ ตถาคโต 
โลเก อุปฺปชชฺนฺติ อรหนฺ  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อชฺเชว รตฺติยา ปจฺฉิเม 
# ๑. ส.ี เสยฺยถาป ฯ  ๒. ส.ี ทลฺุลภปาตุภาวโต ฯ  ๓. ม. ตานิหิ ฯ  
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ยาเม ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน  ภวิสฺสติ  อย ฺจ มเหสกฺโข  
ภิกฺขุ ภควโต ปุรโต  ิโต นิวาเรนฺโต         น  มย  ลภาม  ปจฺฉิเม  
กาเล  ตถาคต  ทสฺสนายาติ ฯ  (๑)   
        เอว ทุลลฺภทสฺสนฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ   
        ตถา ยมปฺ ต อโนมสตฺตปริโภคฏเน รตน ฯ เสยฺยถีท 
ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  จกฺกรตนาทิ ฯ  ต ฺหิ  โกฏิสตสหสฺส- 
ธนานมฺป  สตฺตภูมิปาสาทวรตเล นิวสนฺตานมฺป  จณฺฑาลเวณ- 
เนสาทรถการปุกฺกุสาทีน  นีจกุลิกาน  โอมกปุริสาน สุปนนฺเตนาป  
ปริโภคตฺถาย  น  นิพฺพตฺตติ ฯ  อุภโต  สุชาตสฺส  ปน  ร ฺโ  
จกฺกวตฺติสฺเสว  ปริปรูิตทสวิธจกฺกวตฺติวตฺตสฺส  ปริโภคตฺถาย  
นิพฺพตฺตนโต อโนมสตฺตปริโภคเยว  โหติ  ตมฺป  พุทฺธรตนสม  
นตฺถิ ฯ ยท ิห ิอโนมสตฺตปริโภคฏเน รตน  ตถาคโตว  รตน ฯ  
ตถาคโต  หิ  โลเก  โอมกสตฺตสมฺมตานมฺป  อนุปนิสฺสยสมฺปนฺนาน   
วิปรีตทสฺสนาน  ปูรณกสสฺปาทีน  ฉนฺน  สตฺถาราน อ ฺเส ฺจ  
เอวรูปาน  สุปนนฺเตนาป  อปริโภโค ฯ  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนาน ฺจ  ปน  
จตุปฺปทายป  คาถาย  ปรโิยสาเน  อรหตฺตมธิคนฺตุ  สมตฺถาน   
นิพฺเพธิก ฺาณทสฺสนาน  พาหิยทารุจีริยปฺปภูตีน  อ ฺเส ฺจ  
มหากุลปฺปสุตาน  มหาสาวกาน ปริโภโค  เต  ห ิ ต ทสฺสนา- 
นุตฺตริยสวนานุตฺตริยปาริจริยานุตฺตริยาทีนิ สาเธนฺตา ตถาคต  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓๐/๑๖๒ ฯ  
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ปริภุ ฺชนฺติ ฯ เอว อโนมสตฺตปริโภคฏเนาป ตถาคตสม รตน  
นตฺถิ ฯ   
        ยมฺป ต อวิเสสโต รติชนนฏเน รตน ฯ เสยฺยถีท ฯ 
ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส (๑) จกฺกรตน ฯ  ต  หิ  ทิสฺวาว  ราชา   
จกฺกวตฺตี  อตฺตมโน  โหติ  เอวป  ต  ร ฺโ  รตึ  เนติ ฯ  
ปุน  จ  ปร  ราชา  จกฺกวตฺตี  วาเมน  หตฺเถน  สุวณฺณภิงฺคาร  (๒) 
คเหตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน จกฺกรตน อพฺภุกฺกิรติ ปวตฺตตุ  
ภว จกฺกรตน  อภิวิชินาตุ  ภว  จกฺกรตนนฺติ ฯ ตโต จกฺกตน  
ป ฺจางฺคิกตุริย วิย มธุรสฺสร  นิจฺฉรนตฺ  อากาเสน  ปุรตฺถิม 
ทิส  คจฺฉติ  อนฺวเทว  ราชา จกฺกวตฺตี จกฺกานุภาเวน  ทฺวาทส- 
โยชนวิตฺถิณฺณาย  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  นาติอุจฺจ  นาตินีจ  
อุจฺจรุกฺขาน  เหฏาภาเคน  นีจรุกฺขาน  อุปริภาเคน  รกฺุเขสุ  
ปุปฺผผลปลฺลวาทิปณฺณาการ  คเหตฺวา  อาคตาน  หตฺถโต 
ปณฺณาการ ฺจ  คณฺหนฺโต  เอหิ โข  มหาราชาติ  เอวมาทินา  
ปรมนิปจฺจกาเรน  อาคเต  ปฏิราชาโน  ปาโณ  น  หนฺตพฺโพติ- 
อาทินา  นเยน  อนุสาสนฺโต  คจฺฉติ ฯ  ยตฺถ  ปน  ราชา  
ภุ ฺชิตุกาโม  วา  ทิวา  เสยฺย  วา  กปฺเปตุกาโม  โหตุ ตตฺถ 
จกฺกรตน อากาสโต โอโรหิตฺวา อุทกาทิสพฺพกิจฺจกฺขเม  สเม  
ภูมิภาเค  อกฺขาหต  วิย  ติฏติ ฯ  ปุน  ร ฺโ คมนจิตฺเต  
# ๑. ม. ขตฺติยสฺเสว ฯ  ๒. ม. สุวณฺณภิงฺการ ฯ  
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อุปฺปนฺเน  ปุริมนเยเนว  สทฺท  กโรนฺต  คจฺฉติ  ย  (๑)  สุตฺวา  
ทฺวาทสโยชนิกาป  ปริสา  อากาเสน  คจฺฉติ ฯ จกฺกรตน  
อนุปุพฺเพน ปุริตฺถิมสมุททฺ อชฺโฌคาหติ  ตสฺมึ  อชฺโฌคาหนฺเต  
อุทก  โยชนปฺปมาณ  อปคนฺตฺวา  ภิตฺติกต วิย ติฏติ ฯ  มหาชโน  
ยถากาม  สตฺต  รตนานิ  คณฺหาติ ฯ  ปุน  ราชา สุวณฺณ- 
ภิงฺคาร คเหตฺวา  อิโต  ปฏาย  มม  รชชฺนฺติ  อุทเกน 
อพฺภุกฺกิริตฺวา  นิวตฺตติ ฯ เสนา ปุรโต  โหติ  จกฺกรตน  ปจฺฉโต  
ราชา  มชฺเฌ ฯ จกฺกรตเนน โอสกฺกโิตสกฺกิตฏาน  อุทก 
ปริปูรติ ฯ เอเตเนว อุปาเยน ทกฺขิณปจฺฉิมุตฺตเรป สมุทฺเท  
คจฺฉติ ฯ   
        เอว จตุทฺทิส อนุสยายิตฺวา จกฺกรตน ติโยชนสตปฺปมาณ  (๒) 
อากาส  อาโรหติ ฯ  ตตฺถ   ิโต  ราชา  จกฺกรตนานุภาเวน  
วิชิตวิชโย  ป ฺจสตปริตฺตทีปปฏิมณฺฑิต สตฺตโยชนสหสฺสปริมณฺฑล  
ปุพฺพวิเทห  ตถา อฏโยชนสหสฺสปริมณฺฑล  อุตฺตรกุรุ  สตฺต- 
โยชนสหสฺสปริมณฺฑลเยว  อมรโคยาน  ทสโยชนสหสฺสปริมณฺฑล  
ชมฺพูทีป ฺจาติ  เอว  จตุมหาทีปทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปฏิมณฺฑิต  เอก  
จกฺกวาฬ สุผุลฺลปุณฺฑรีกวน วิย โอโลเกติ ฯ เอว โอโลกยโต 
จสฺส อนปฺปกา  รติ  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอวมฺป  ต  จกฺกรตน  ร ฺโ 
รตึ  ชเนติ  ตมฺป พุทฺธรตนสม  นตฺถ ิฯ  ยท ิ ห ิ รติชนนฏเน 
# ๑. ม. ต ฯ  ๒. ม. ติโยชนปฺปมาณ ฯ  ๓. สี. อนปฺปกา ฯ  
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รตน  ตถาคโตว  รตน  กึ  กริสฺสติ เอต  ฉว  จกฺกรตน ฯ  ตถาคโต 
หิ  ยสฺสา  ทพฺิพาย  รติยา  จกฺกรตนาทีหิห  สพฺเพหิป  ชนกิา  
จกฺกวตฺติรติ  สงฺขมฺป  กลมฺป  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  ตโตป  
รติโต  อุตฺตรติร ฺจ  ปณีตตร ฺจ  อตฺตโน  โอวาทปฏิกราน  
อสงฺเขยฺยานมฺป เทวมนุสฺสาน  ปมชฌฺานรตึ  ทุติยตติยจตุตฺถ- 
ป ฺจมชฺฌานรตึ  อากาสาน ฺจายตนรตึ  วิ ฺาณ ฺจายตน- 
อากิ ฺจ ฺายตนเนวส ฺานาส ฺายตนรตึ  โสตาปตฺติมคฺครตึ  
โสตาปตฺติผลรตึ  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺคผลรติ ฺจ  ชเนติ ฯ  
เอว  รติชนนฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ   
        อปจ รตนนฺนาเมต ทุพฺพิธ โหติ สวิ ฺาณก ฺจ อวิ ฺาณก ฺจ ฯ   
วิ ฺาณกฺจ ฯ  ตตฺถ อวิฺญาณก จกฺกรตน  มณิรตน ฺจ 
ย  วา  ปน ฺมฺป  อนินฺทฺริยพทฺธ สุวณฺณรชตาทิ  สวิ ฺาณก 
หตฺถิรตนาทิ  ปรินายกรตนปริโยสาน  ย  วา  ปน ฺมฺป  เอวรูป   
อินฺทฺริยพทฺธ ฯ  เอว  ทุพฺพิเธ  เจตฺถ  สวิ ฺาณกรตน อคฺค- 
มขายติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  อวิ ฺาณก  สุวณฺณรชตมณิ- 
มุตฺตาทิรตน  สวิ ฺาณกาน หตฺถิรตนาทีน อลงฺการตฺถาย 
อุปนียติ ฯ   
        สวิ ฺาณกรตนมฺป ทุพฺพิธ ติรจฺฉานคตรตน มนุสฺส- 
รตน ฺจ ฯ ตตฺถ  มนุสฺสรตน  อคฺคมกฺขายติ ฯ  กสมฺา  ยสฺมา 
ติรจฺฉานคตรตน  มนุสฺสรตนสฺส อุปคุยฺห  โหติ ฯ มนุสฺสรตนมฺป   
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ทุพฺพิธ อิตฺถีรตน ปุริสรตน ฺจ ฯ ตตฺถ ปุริสรตน  อคฺคมกฺขายติ ฯ 
กสฺมา  ยสฺมา อิตฺถีรตน ปุริสรตนสฺส ปริจาริกตฺต อาปชฺชติ ฯ  
ปุริสรตนมฺป  ทุพฺพิธ  อาคาริกรตน  อนาคาริกรตน ฺจ   ตตฺถ  
อนาคาริกรตน อคฺคมกฺขายติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  อาคาริกรตเนสุ   
อคฺโค  จกฺกวตฺตีป  สีลาทิคุณยุตฺต  (๑)  อนาคาริกรตน ป ฺจปติฏ ิเตน  
วนฺทิตฺวา อุปฏหิตฺวา ปยิรุปาสิตฺวา จ  ทิพฺพมานุสิกา  จ  สมฺปตฺติโย  
ปาปุณิตฺวา  อนฺเต  นิพฺพานสมฺปตฺตึ ปาปุณาติ ฯ   
        เอว อนาคาริกรตนมฺป ทุพฺพิธ อรยิปุถุชชฺนวเสน ฯ  
อริยรตนมฺป  ทุพฺพิธ  เสกขฺาเสกฺขวเสน ฯ  อเสกฺขรตนมฺป ทุวิธ  
สุกฺขวิปสฺสกสมถยานิกวเสน ฯ สมถยานิกรตนมฺป  ทุวิธ  
สาวกปารมิปฺปตฺตมปฺปตฺต ฺจ ฯ  ตตฺถ  สาวกปารมิปฺปตฺต  
อคฺคมกฺขายติ ฯ  กสฺมา  คุณมหนฺตตาย ฯ  สาวกปารมิปฺปตฺต- 
รตนโตป  ปจฺเจกพุทฺธรตน อคฺคมกฺขายติ ฯ  กสฺมา  คุณ- 
มหนฺตตาย ฯ  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานสทิสาป  หิ  อเนกสตา สาวกา  
เอกสฺส  ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส คุณาน   เนว สงฺข น กล น  
กลภาคมฺป  อุเปนฺติ ฯ  (๒)  ปจฺเจกสมฺพุทฺธรตนโตป   สมฺมาสมฺพุทฺธ- 
รตนมฺป  อคฺคมกฺขายติ ฯ กสฺมา  คุณมหนฺตตาย ฯ ยท ิ ห ิ 
สกลมฺป  ชมพฺูทีป ปูเรตฺวา ปลฺลงฺเกน ปลฺลงฺก ฆเฏนฺตา  นิสินฺนา 
ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  เอกสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  คุณาน เนว สงฺข  น   
# ๑. กตฺถจิ ปฺจสีลาทิคุณยุตฺต ฯ  ๒. ม. น อุเปนฺติ ฯ  
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กล  น  กลภาค  อุเปนฺติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ภควตา  ยาวตา  ภิกฺขเว  
สตฺตา  อปทา  วา  ฯเปฯ  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ (๑)อาทิ ฯ   
เอว  เกนจิ  ปริยาเยน  ตถาคตรตนสม  รตน  นตฺถ ิฯ  เตนาห   
ภควา น โน  สม อตฺถิ ตถาคเตนาติ ฯ   
        เอว ภควา พุทฺธรตนสฺส อ ฺเหิ รตเนหิ อสมต วตฺวา  
อิทานิ  เตส  สตฺตาน  อุปฺปนฺนูปทฺทววูปสมนตฺถ  เนว ชาตึ  
น โคตฺต น โกลปุตฺติย น วณฺณโปกฺขรตาทีนิ  นิสฺสาย  อปจ   
โข  อวีจิมุปาทาย  ภวคฺคปริยนฺเต  โลเก  สลีสมาธิกฺขนฺธาทีหิ  
คุเณหิ  พุทฺธรตนสฺส  อสทิสภาว  นิสฺสาย สจฺจวจน ปยุ ฺชติ  
อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตูติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ อิทมฺป อิธ วา หุร วา สคฺเคสุ วา ยงฺกิ ฺจิ  
อตฺถิ  วิตฺต  วา  รตน  วา  เตน  สทฺธึ  เตหิ  เตหิ  คุเณหิ   
อสมตฺต  พุทฺเธ รตน ปณีต ฯ  ยท ิ ห ิเอต  สจฺจ  อถ 
เอเตน สจฺเจน อิเมส ปาณีน โสตฺถิ  โหตุ ฯ โสภณาน  อตฺถิตา  
โหตุ  อโรคตา  นิรุปทฺทวตาติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยถา  จกฺขุ   
โข  อานนฺท  สุ ฺ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วาติ  เอวมาทีสุ (๒) 
อตฺตภาเวน วา  อตฺตนิยภาเวน  วาติ  อตฺโถ ฯ  อิตรถา  หิ   
จกฺขุ  อตฺต  วา  อตฺตนิย  วาติ อปฺปฏิสิทฺธเมว  สิยา ฯ  
เอว  รตน  ปณีตนฺติ  รตนตฺต  ปณีต  รตนภาโว  ปณีโตติ  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ 
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๑๒๐/๖๗ ฯ  
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อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิตรถา  ห ิ พุทฺโธ  เนว  รตนนฺติ   
สิชฺเฌยฺย ฯ  น  หิ  ยตฺถ รตน  อตฺถิ  ต  รตนนฺติ  น  สิชฺฌติ ฯ (๑) 
ยตฺถ  ปน  จิตฺติกตาทิอตฺถสงฺขาต  เยน วา  เตน  วา  วิธินา   
สมฺพุทฺธคต  รตนตฺต อตฺถิ  ยสฺมา ต รตนตฺตมุปาทาย รตนนฺติ  
ป ฺาปยติ  ตสฺมา  ตสฺส  รตนตฺตสฺส  อตฺถิตาย  รตนนฺติ  สิชฺฌติ ฯ  
อถวา  อิทมฺป  พุทฺเธ  รตนนฺติ  อิมินาป  ปกาเรน  พุทฺโธว  
รตนนฺติ  เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  วุตฺตมตฺตาย  จ  ภควตา  
อิมาย  คาถาย  ราชกุลสฺส  โสตฺถิ  ชาตา  ภย  วูปสนตฺ ฯ  
อิมาย  คาถาย อาณา โกฏสิตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ   
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
 
                        ขย วิราคนฺติ คาถาวณฺณนา   
        เอว พุทธฺคุเณน สจฺจ วตฺวา อิทานิ นิพฺพานธมฺมคุเณน   
วตฺตุมารทฺโธ  ขย  วิราคนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย  
ราคาทโย ขีณา โหนฺติ  ปริกฺขีณา  ยสฺมา  วา  ต เตส  
อนุปฺปาทนิโรธกฺขยปตฺต  (๒) ยสฺมา จ ต ราคาทิวิปฺปยุตฺต   
สมฺปโยคโต  จ  อารมฺมณฺโต  จ  ยสฺมา  วา  ตมฺหิ  สจฺฉิกเต  
ราคาทโย  อจฺจนฺตวิรตา  โหนฺติ วิคตา วิทฺธสิตา  ตสฺมา 
ขยนฺติ จ วิราคนฺติ จ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปนสฺส  น  อุปฺปาโท  
# ๑. ม. รตนนฺติ น สิชฺฌติ ฯ  ๒. ม. อนปฺุปาทนิโรธกฺขยมตฺต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 240 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๔๐ 
 
ป ฺายติ  น  วโย  น   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  ตสฺมา  
ต  น  ชายติ  น  ชิยฺยติ น มิยฺยตีติ กตฺวา อมตนฺติ วุจฺจติ ฯ  
อุตฺตมฏเน  ปน  อตปฺปกฏเน  จ  ปณีตนฺติ ฯ  ยทชฺฌคาติ  
ย  อชฌฺคา  วินฺทิ ปฏลิภิ  อตฺตโน  าณพเลน  สจฺฉากาสิ ฯ  
สกฺยมุนีติ  สกฺยกุลปฺปสุตตฺตา  สกฺโย  โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคตตฺตา  
มุนิ  สกโฺย  เอว  มุนิ  สกยฺมุนิ ฯ  สมาหิโตติ อริยมคฺคสมาธินา   
สมาหิตจิตฺโต ฯ  น  เตน  ธมฺเมน  สมตฺถิ  กิ ฺจีติ  เตน   
ขยาทินามเกน  สกฺยมุนินา  อธิคเตน  ธมฺเมน  สม  กิ ฺจิ   
ธมฺมชาต  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา สุตฺตนฺตเรป  วุตฺต  ยาวตา  ภิกฺขเว 
ธมฺมา  สงฺขตา  วา  อสงฺขตา  วา  วิราโค  เตส อคฺค- 
มกฺขายตีติอาทิ ฯ (๑)   
        เอว ภควา นิพฺพานธมฺมสฺส อ ฺเหิ ธมฺเมหิ อสมต  
วตฺวา  อิทานิ  เตส  สตฺตาน  อุปฺปนฺนปูทฺทววูปสมนตฺถ   
ขยวิราคามตปณีตตาทิคุเณหิ นิพฺพานธมฺมรตนสฺส  อสทิสภาว 
นิสฺสาย  สจฺจวจน  ปยุ ฺชติ  อิทมฺป ธมฺเม รตน ปณีต ฯ 
เอเตน  สจฺเจน  สุวตฺถ ิ โหตูติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปุริมคาถาย  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป  คาถาย  อาณา  โกฏ-ิ 
สตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  อมนุสฺเสหิ  ปฏคฺิคหิตาติ ฯ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๔๑ 
 
                     ยมฺพุทฺธเสฏโติ คาถาวณฺณนา   
        เอว นิพฺพานธมฺมคุเณน สจฺจ วตฺวา อิทานิ มคฺค- 
ธมฺมคุเณน  วตฺตุมารทฺโธ ยมฺพุทฺธเสฏโติ ฯ  ตตฺถ พุชฺฌิตา  
สจฺจานีติ อาทินา นเยน พุทฺโธ  อุตฺตโม ปสสนีโย  จาติ  เสฏโ   
พุทฺโธ  จ  โส  เสฏโ  จาติ  พุทฺธเสฏโ ฯ  อนุพุทฺธปจฺเจก 
พุทฺธาขฺเยสุ  วา  พุทฺเธสุ  เสฏโติ  พุทธฺเสฏโ ฯ โส 
พุทฺธเสฏโ ย ปริวณฺณยิ  อฏงฺคิโก  จ  มคฺคาน  เขม  
นิพฺพานปตฺติยาติ  (๑) จ  อริย วา ภิกฺขเว  สมฺมาสมาธึ  
เทเสสฺสามิ  สอุปนิส  สปริกฺขารนฺติ (๒) จ เอวมาทินา นเยน  
ตตฺถ  ตตฺถ  ปสสิ  ปกาสยิ ฯ  สุจินฺติ  กิเลสมลสมจฺุเฉทกรณโต  
อจฺจนฺตโวทาน ฯ สมาธิมานนฺตริก ฺมาหูติ  ย ฺจ  อตฺตโน  
ปวตฺติสมนนฺตร  นิยเมเนว  ผลปฺปทานโต อานนฺตริกสมาธีติ   
อาหุ ฯ  น  ห ิ มคฺคสมาธิมฺหิ  อุปฺปนฺเน  ตสฺส ผลปฺุปตฺตินิเสธโก (๓) 
โกจิ อนฺตราโย อตฺถ ิฯ ยถาห  อย ฺจ ปุคฺคโล โสตา- 
ปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน อสฺส  กปฺปสฺส  จ อุฑฺฑยฺหนเวลา 
อสฺส  เนว ตาว กปฺโป อุฑฺฑเหยฺย  ยาวาย ปุคฺคโล          น 
โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรติ  อย วุจฺจติ ปุคฺคโล  ิตกปฺป ฯ 
สพฺเพป          มคฺคสมงฺคิโน ปุคฺคลา  ิตกปฺปโนติ ฯ (๔)   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๘๗/๒๘๑ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๕๒/๑๘๐ ฯ 
# ๓. กตฺถจิ ผลุปฺปตฺตินิพนฺธโก ฯ  ๔. อภิ. ป.ุ ๓๖/๓๓/๒๐๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๔๒ 
 
        สมาธินา เตน สโม น วิชฺชตีติ เตน พุทฺธเสฏฐ- 
ปริวณฺณิเตน  สุจินา  อนนฺตริกสมาธินา  สโม  รูปาวจรสมาธิ   
วา  อรูปาวจรสมาธิ  วา  โกจิ  น  วิชชฺติ ฯ  กสฺมา  เตส 
 ฺภาวิตตฺตา  ตตฺถ  ตตฺถ  พฺรหฺมโลเก  อุปฺปนฺนสฺสาป  ปุน  
นิรยาทีสุป  อุปปตฺติสมฺภวโต  อิมสฺส จ อรหตฺตสมาธิสฺส 
ภาวิตตฺตา อริยปุคฺคลสฺส สพฺพูปปตฺติสมุคฺฆาตสมฺภวโต ฯ  ตสฺมา 
สุตฺตนฺตเรป  วุตฺต  ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา ฯ เป ฯ 
อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ  (๑) ฯ 
        เอว ภควา อานนฺตริกสมาธิสฺส อ ฺเหิ สมาธีหิ อสมต 
วตฺวา  อิทานิ  ปุริมนเยเนว  มคฺคธมฺมรตนสฺส  อสทิสภาว  
นิสฺสาย  สจฺจวจน  ปยุ ฺชติ อิทมฺป  ธมฺเม  เปฯ  โหตูติ ฯ   
ตสฺสตฺโถ  ปพฺุเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสสฺาป คาถาย  
อาณา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
 
                เย ปุคฺคลาติ คาถาวณฺณนา   
        เอว มคฺคธมฺมคุเณนาป สจฺจ วตฺวา อิทานิ สฆคุเณนาป   
วตฺตุมารทฺโธ  เย  ปุคฺคลาติ ฯ  ตตฺถ  เยติ  อนิยเมตฺวา  อุทฺเทโส ฯ   
ปุคฺคลาติ สตฺตา ฯ  อฏาติ  เตส  คณนปริจฺเฉโท ฯ  เต  ห ิ 
จตฺตาโร  จ  ปฏิปนฺนา  จตฺตาโร  จ  ผเลฏ ิตาติ  อฏ  โหนฺติ ฯ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๔/๔๔ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๓๐๘ ฯ  
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สต  ปสตฺถาติ  สปฺปุริเสหิ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกหิ  อ ฺเหิ   
จ  เทวมนุสฺเสหิ ปสตฺถา ฯ กสฺมา  สหชาตสีลาทิคุณโยคา ฯ  
เตส หิ  จมฺปกพกุลกุสุมาทีน  สหชาตวณฺณคนฺธาทโย  วิย   
สหชาตา  สีลสมาธิอาทโย  คุณา  เตน  เต  วณฺณคนฺธาทิ- 
สมฺปนนฺานิ  วิย  ปุปฺผานิ  เทวมนุสฺสาน  สต  ปยา มนาปา  
ปสสนียา จ โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต เย ปุคฺคลา อฏสต  
ปสตฺถาติ ฯ   
        อถวา เยติ อนิยเมตฺวา อุทฺเทโส ฯ ปุคฺคลาติ สตฺตา ฯ  
อฏสตนฺติ  เตส  คณนปรจฺิเฉโท ฯ  เต  หิ  เอกวีชโิกลโกโล 
สตฺตขตฺตตปรมาติ ตโย โสตาปนฺนา ฯ  กามรูปารูปภเวสุ   
อธิคตผลา  ตโย  สกทาคามิโน ฯ เต สพฺเพป จตุนฺน  
ปฏิปทาน วเสน  จตุวีสติ ฯ  อนฺตราปรนิิพฺพายี  อุปหจฺจ- 
ปรินิพฺพายี  สสงฺขารปรินิพฺพายี อสงฺขารปรินิพฺพายี  อุทฺธโสโต 
อกนิฏาคามีติ  อวิเหสุ  ป ฺจ ฯ  ตถา อตปฺปาสุทสฺสาสุทสฺสสีุ ฯ   
อกนิฏเสุ  ปน  อุทธโสตวชฺชา  จตฺตาโรติ  จตุวีสติ อนาคามิโน ฯ  
สุกฺขวิปสฺสโก  สมถยานิโกติ  เทฺว  อรหนฺโต ฯ  จตฺตาโร  มคฺคฏาติ   
จตุป ฺาส ฯ  เต  สพฺเพป  สทฺธาธุรป ฺาธุราน  วเสน  ทิคุณา 
หุตฺวา  อฏสต โหนฺติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว   
        จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺตีติ เต สพฺเพป อฏ วา  
อฏสต  วาติ  วิตฺถารวเสน  อุทฺทิฏา  ปุคฺคลา  สงฺเขปวเสน   
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โสตาปตฺติมคฺคฏโ ผลฏโติ เอก  ยุค  เอว ยาว อรหตฺตมคฺคฏโ 
ผลฏโติ เอเกก ยุคนฺติ จตฺตาริ ยุคานิ โหนฺติ ฯ  เต 
ทกฺขิเณยฺยาติ  เอตฺถ  เตติ  ปุพฺเพ  อนิยเมตฺวา  อุทฺทิฏาน  
นิยเมตฺวา  นิทฺเทโส ฯ  เย  ปุคฺคลา  วิตฺถารวเสน  อฏ  วา 
อฏสต  วา  สงฺเขปวเสน  ปน  จตฺตาริ  ยุคานิ  โหนฺตีติ  วุตฺตา  
สพฺเพป  เต  ทกฺขิณ อรหนฺตีติ  ทกฺขิเณยฺยา ฯ  ทกขิฺณา  นาม   
กมฺม ฺจ  กมฺมวิปาก ฺจ  สทฺทหิตฺวา  เม อิม  เวชชฺกมฺม  
วา  ชงฺฆเปสนีย   วา  กรสิฺสตีติ  เอวมาทีนิ อนเปกฺขิตฺวา  
ทิยฺยมาโน  เทยฺยธมฺโม  ต  อรหนฺติ  นาม  สีลาทคุิณยุตฺตา 
ปุคฺคลา  อิเม  จ ตาทิสา  เตน วุจฺจนฺติ เต ทกฺขิเณยฺยาติ ฯ   
        สุคตสฺส สาวกาติ ภควา โสภเณน คมเนน ยุตฺตตฺตา   
โสภณ ฺจฏาน  คตตฺตา  สฏุ ุ  จ  คตตฺตา  สุฏ ุเอว จ 
คตตฺตา  สุคโต  ตสฺส  สุคตสฺส ฯ  สพฺเพป  เต  วจน  สุณนฺตีติ  
สาวกา ฯ  กาม ฺจ  อ ฺเป  สุณนฺติ  น  ปน  สุตฺวา กตฺตพฺพ- 
กิจฺจ  กโรนฺติ  อิเม  ปน  สตฺุวา  กตฺตพฺพ ธมฺมานุธมฺมาปฏิปตฺตึ  
กตฺวา มคฺคผลานิ  ปตฺตา  ตสฺมา  สาวกาติ  วุจฺจนฺติ ฯ 
เอเตสุ  ทินฺนานิ  มหปฺผลานีติ เอเตสุ  สุคตสฺส  สาวเกสุ  อปฺปกานิป 
ทานานิ  ทินฺนานิ  ปฏิคฺคาหกโต  ทกขิฺณาน วิสุทฺธิภาว (๑) 
อุปคตตฺตา มหปฺผลานิ โหนฺติ ฯ ตสฺมา สุตฺตนฺตเรป วุตฺต   
# ๑. ม. ทกฺขิณาวิสุทฺธิภาว ฯ  
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  ยาวตา ภิกฺขเว สฆา วา คณา วา ตถาคตสาวกสงฺโฆ  
  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา 
  เอส  ภควโต สาวกสโฆ ฯเปฯ อคฺโค วิปาโก โหตีติ ฯ (๑)   
        เอว ภควา สพฺเพสมฺป มคฺคฏผลฏาน วเสน  
สงฺฆรตนสฺส คุณ  วตฺวา  อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  สจฺจวจน   
ปยุ ฺชติ  อิทมฺป  สเฆติ ฯ ตสฺสตฺโถ  ปพฺุเพ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป  คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  
อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
 
                        เย สุปฺปยตฺุตาติ คาถาวณฺณนา   
        เอว มคฺคฏผลฏาน วเสน สฆรตนสฺส คุเณน สจฺจ วตฺวา   
อิทานิ  ตโต  เอกจฺจาน  ผลสมาปตฺติสุขมนุภวนฺตาน  ขีณาสว- 
ปุคฺคลานเยว  คุเณน วตฺตุมารทฺโธ  เย  สุปฺปยุตฺตาติ ฯ  ตตฺถ  
เยติ อนิยมิตุทฺเทสวจน ฯ สุปฺปยุตฺตาติ สุฏ ุ  ปยุตฺตา  อเนก- 
วิหิต อเนสน ปหาย สุทฺธาชีวิต นิสฺสาย วิปสฺสนาย อตฺตาน  
ปยุ ฺชิตุมารทฺธาติ  อตฺโถ ฯ  อถวา สุปปฺยุตฺตาติ  วิสุทฺธกาย- 
วจีปโยคสมนฺนาคตา  เตน  เตส  สลีกขฺนฺธ  ทสฺเสติ ฯ  มนสา 
ทฬฺเหนาติ  ทฬฺเหน มนสา  ถิรสมาธยิุตฺเตน เจตสาติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๕ ฯ  องฺ. ปฺจก. ๒๒/๓๒/๓๘ ฯ 
ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ  ๒. กตฺถจิ อนิยตุทฺเทสวจน ฯ  
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เตน  เตส  สมาธิกฺขนฺธ  ทสฺเสติ ฯ  นกิฺกามิโนติ  กาเย  จ 
ชีวิเต  จ  อนเปกฺขา  หุตฺวา  ป ฺาธุเรน วิริเยน สพฺพกิเลเสหิ  
กตนิกฺกมนา  (๑)  เตน เตส วิริยสมฺปนฺน ป ฺากฺขนฺธ ทสฺเสติ ฯ   
        โคตมสาสนมฺหีติ โคตฺตโต โคตมสฺส ตถาคตสฺเสว  
สาสนมฺหิ ฯ เตน  อิโต  พหิทฺธา  นานปฺปการมฺป  อมรตป  
กโรนฺตาน สปฺุปโยคาทิคุณาภาวโต กิเลเสหิ กตนิกกฺมนาภาว   
ทีเปติ ฯ  เตติ  ปุพฺเพ  อุททฺิฏาน  นิทฺเทสวจน ฯ ปตฺติปตฺตาติ  
เอตฺถ  ปตฺตพฺพาติ  ปตฺติ  ปตฺตพฺพา  นาม  ปตฺตุ  อรหา  ย  
ปตฺวา อจฺจนฺตโยคกฺเขมิโน  โหนฺติ  อรหตฺตผลสฺเสต  อธิวจน ฯ 
ต  ปตฺตึ  ปตฺตาติ ปตฺติปตฺตา ฯ  อมตนฺติ  นิพฺพาน ฯ  วิคยฺหาติ  
อารมฺมณวเสน  วิคาหิตฺวา ฯ  ลทฺธาติ ลภิตฺวา ฯ  มุธาติ  อพฺยเยน  
กากณิกมตฺตมฺป  พฺยย  อกตฺวา ฯ  นิพฺพุตินฺติ ปฏิปฺปสฺสทฺธ- 
กิเลสทรถ  ผลสมาปตฺตึ ฯ  ภุ ฺชมานาติ  อนุภวมานา ฯ  ก ึ  
วุตฺต  โหติ  เย  อิมมฺหิ โคตมสาสนมฺหิ  สลีสมฺปนฺนตฺตา  สุปฺปนฺนตฺตา  
สมาธิสมฺปนฺนตฺตา  มนสา  ทฬฺเหน  ป ฺา- 
สมฺปนฺนตฺตา  นิกามิโน  เต  อิมาย  สมมฺาปฏิปทาย  อมต   
วิคยฺห  มุธา  ลทฺธา ผลสมาปตฺติส ฺ ิต นิพฺพุตึ ภุ ฺชมานา  
ปตฺติปตฺตา นาม โหนฺตีติ ฯ   
        เอว ภควา ผลสมาปตฺติสุขมนุภวนฺตาน ขีณาสว- 
# ๑. ส.ี กตนิกฺขมนา ฯ  
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        ปุคฺคลานเยว วเสน  สฆรตนสฺส  คุณ  วตฺวา  อิทานิ  ตเมว  
คุณ  นิสฺสาย สจฺจวจน ปยุ ฺชติ อิทมฺป สเฆติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  
ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสิฺสาป  คาถาย  อาณา  
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
 
                        ยถินฺทขีโลติ คาถาวณฺณนา   
        เอว ขีณาสวปุคฺคลาน คุเณน สฆาธิฏาน สจฺจ วตฺวา 
อิทานิ  พหุชนปจฺจกฺเขน  โสตาปนฺนสฺเสว  คุเณน  วตฺตุมารทฺโธ  
ยถินฺทขีโลติ ฯ  ตตฺถ ยถาติ  อุปมาวจน ฯ  อินฺทขีโลติ  นครทฺวาร- 
สวรณตฺถ วิวรณตฺถ อุมฺมารพฺภนฺตเร อฏ  วา  ทส  วา  หตฺเถ  ปวึ  
ขณิตฺวา อาโกฏิตสฺส สารทารุมยถมฺภสฺเสต อธิวจน ฯ  ปวินฺติ  
ภูมึ ฯ  สโิตติ  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  นิสฺสิโต ฯ  สิยาติ ภเวยฺย ฯ จตุพฺภิ  
วาเตหีติ  จตูหิ  ทิสาหิ  อาคตวาเตหิ ฯ อสมฺปกมฺปโยติ  
กมฺเปตุ  วา จาเลตุ  วา  อสกฺกุเณยฺโย ฯ  ตถูปมนฺติ  ตถาวิธ ฯ  (๑)  
สปฺปุริสนฺติ อุตฺตมปุริส ฯ วทามีติ ภณามิ ฯ  โย  อริยสจฺจานิ   
อเวจฺจ  ปสฺสตีติ  โย  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ป ฺาย อชฺโฌคา- 
เหตฺวา  ปสฺสติ ฯ  ตตฺถ  อริยสจฺจานิ  กุมารป ฺเห  จ วิสุทธิมคฺเค 
จ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานีติ ฯ   
        อย มฺปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ ยถา จ  อินฺทขีโล คมฺภีรเนมตาย 
# ๑. กตฺถจิ ตถาวิธึ ฯ  
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ปวิสฺสิโต  จตุพฺภิ  วาเตภิ  อสมฺปกมฺปโย  สิยา  อิมมฺป สปฺปุรสิ  
ตถูปเมว วทามิ  โย อริยสจฺจานิ  เอวจฺจ  ปสฺสติ ฯ  กสฺมา  ฯ 
ยสฺมา  โสป  (๑) อินฺทขีโล  วิย จตูหิ วาเตหิ สพฺพติตฺถิยวาทวาเตหิ   
อสมฺปกมฺปโย  โหติ  ตมฺหา  ทสฺสนา  เกนจิ  กมฺเปตุ  วา  
จาเลตุ  วา อสกฺกุเณยฺโย ฯ ตสฺมา สุตฺตนฺตเรป วุตฺต  เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว อโยขีโล วา อินฺทขีโล วา คมฺภีรเนโม          สุนิกฺขาโต อจโล  
อสมฺปกมฺป  ปุรตฺถิมาย เจป ทิสาย อาคจฺเฉยฺย ภุสา  วาตวุฏ ิ  
เนว น สงฺกมฺเปยฺย น สมฺปกมฺเปยฺย น สมฺปจาเลยฺย  ปจฺฉิมาย   
ฯเปฯ ทกฺขิณาย  อุตฺตราย เจป ฯเปฯ น สมฺปจาเลยฺย ฯ 
ต กิสฺส          เหตุ  คมฺภีรตฺตา ภิกฺขเว เนมสฺส  สุนิกขฺาตตฺตา 
อินฺทขีลสฺส ฯ เอวเมว  โข ภิกฺขเว เยเกจิ สมณา  
วา พฺราหฺมณา วา  อิท ทุกขฺนฺติ ฯเปฯ  ปฏิปทาติ ยถาภูต  
ปชานนฺติ  เต น อ ฺสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส   
วา มุข โอโลเกนฺติ (๒)  อย นูน ภว ชาน ชานาติ  ปสฺส  
ปสฺสตีติ ฯ  ต กิสฺส เหตุ  สุทิฏตฺตา ภิกฺขเว จตุนฺน  
อริยสจฺจานนติฺ ฯ (๓)   
        เอว ภควา พหุชนปจฺจกฺขสฺส โสตาปนฺนสฺเสว วเสน 
สฆรตนสฺส  คุณ  วตฺวา  อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  สจฺจวจน  
ปยุ ฺชติ อิทมฺป สเฆติ ฯ ตสฺสตฺโถ  ปพฺุเพ  วุตฺตนเยเนว  
# ๑. กตฺถจิ โส หิ ฯ  ๒. ส.ี อุลโฺลเกนฺติ ฯ   
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๗๒๓/๕๕๕ ฯ  
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เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป  คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  
อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
 
                        เย อรยิสจฺจานีติ คาถาวณฺณนา   
        เอว อวิเสสโต โสตาปนฺนสฺส คุเณน สฆาธิฏาน  
สจฺจ วตฺวา  อิทานิ เย เต ตโย โสตาปนฺนา เอกพีช ี 
โกลโกโล สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ฯ ยถาห  อิเธกจฺโจ ปคฺุคโล ติณฺณ  
สโยชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ  ฯเปฯ โส เอกเยว 
มานุสก ภว นิพฺพตฺเตตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อย เอกพีชี ฯ ตถา 
เทฺว วา ตีณิ วา กุลานิ สนธฺาวิตฺวา สสริตฺวา  ทุกขฺสฺสนฺต  
กโรนติ  อย โกลโกโล ฯ ตถา สตฺตกฺขตฺตุ  เทเว จ มนุสฺเส   
จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ  อย สตฺตกฺขตฺตุ- 
ปรโมติ ฯ (๑)   
        เตส สพฺพกนิฏสฺส สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส คุเณน วตฺตุ- 
มารทฺโธ เย  อริยสจฺจานีติ ฯ  ตตฺถ  เย  อริยสจฺจานีติ  เอว  
วุตฺตนยเมว ฯ  วิภาวยนฺตีติ ป ฺาโอภาเสน  สจฺจปฏิจฺฉาทก   
กิเลสนฺธการ  วิธมิตฺวา  อตฺตโน  ปกาสานิ ปากฏานิ  กโรนฺติ ฯ   
คมฺภีรป ฺเนาติ  อปฺปเมยฺยป ฺาย  สเทวกสฺส  โลกสฺส  าเณน 
อลพฺภเนยฺยปติฏป ฺเน  สพฺพ ฺ ุนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
# ๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๗/๑๔๗ ฯ  
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สุเทสิตานีติ สมาสพฺยาสสากลฺยเวกลฺยาทีหิ  เตหิ  เตหิ  นเยหิ  
สุฏ ุ  เทสิตานิ ฯ  กิ ฺจาป  เต โหนฺติ  ภุสปฺปมตฺตาติ  เต  
วิภาวิตอริยสจฺจา  ปุคฺคลา  กิ ฺจาป เทวรชฺชจกฺกวตฺติรชฺชา- 
ทิปมาทฏาน  อาคมฺม  ภุสปฺปมตฺตา  โหนฺติ  ตถาป โสตา- 
ปตฺติมคฺคาเณน  อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺส  นิโรเธน  เปตฺวา 
สตฺตภเว  อนมตคฺเค  สสาเร  เย อุปฺปชฺเชยฺยย นาม ฺจ รูป ฺจ  
เตส นิรุทฺธตฺตา อฏงฺคตตฺตา น อฏม ภว อาทิยนฺติ   
สตฺตมภเว เอว ปน วิปสฺสน อารภิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ   
        เอว ภควา สตฺตกฺขตฺตุปรมวเสน สฆรตนสฺส คุณ  
วตฺวา อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  สจฺจวจน  ปยุ ฺชติ   
อิทมฺป  สเฆติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
อิมิสฺสาป  คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ  (๑) 
                        สหาวสฺสาติ คาถาวณฺณนา   
        เอว สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส อฏมภว อนาทิยคุเณน  
สฆาธิฏาน  สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  ตสฺเสว  สตฺต  ภเว   
อาทิยโตป  อ ฺเหิ  อปฺปหีนภวาทาเนหิ ปุคฺคเลหิ  วิสิฏเน  
จ  คุเณน  วตฺตุมารทฺโธ  สหาวสฺสาติ ฯ  ตตฺถ  สหาวาติ  
สทฺธึเยว ฯ  อสฺสาติ  น  เต  ภว  อฏม  อาทิยนฺตีติ  วุตฺเตสุ    
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อ ฺตรสฺส ฯ ทสฺสนสมปฺทายาติ  โสตาปตฺติมคฺคสมฺปตฺติยา ฯ  
โสตาปตฺติมคฺโค  หิ  นิพฺพาน ทิสฺวา กตฺตพฺพกิจฺจสมฺปทาย  
สพฺพปม  นิพฺพานทสฺสนโต  ทสฺสนนฺติ  วุจฺจติ  ตสฺส อตฺตนิ   
ปาตุภาโว  ทสฺสนสมฺปทา  ตาย  ทสฺสนสมฺปทาย  สหเอว ฯ  
ตยสฺสุ  ธมฺมา  ชหิตา  ภวนฺตีติ  เอตฺถ  สุอิติ   ปทปรูณมตฺเต 
นิปาโต  อิท สุ เม สาริปุตฺต มหาวิกฏโภชนสฺมึ  โหตีติอาทีสุ  (๑) 
วิย ฯ  ยโต สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย ตโย  ธมฺมา ชหิตา  
ภวนฺติ ปหีนา ภวนฺตีติ  อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ ชหิตธมฺมสฺส ทสฺสนตฺถ อาห สกฺกายทิฏ ิ วิจิกิจฺฉิ- 
ต ฺจ  สีลพฺพต  วาป  ยทตฺถิ  กิ ฺจีติ ฯ  ตตฺถ  สติ  กาเย   
วิชฺชมาเน  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกาขฺเย  กาเย วีสติวตฺถุกา ทิฏ ิ  
สกฺกายทิฏ ิ  สติ วา ตตฺถ กาเย ทิฏ ีติป สกฺกายทิฏ ิ   
ยถาวุตฺตปฺปกาเร  กาเย  วิชฺชมานา ทิฏ ีติ อตฺโถ ฯ สติเยว  
วา กาเย ทิฏ ีติป  สกฺกายทิฏ ิ  ยถาวุตฺตปฺปาเร กาเย 
วิชฺชมาเน รปูาทิสงฺขาโต อตฺตาติ เอวมฺปวตฺตา  ทิฏ ีติ   
อตฺโถ ฯ  ตสฺสา  จ  ปหีนตฺตา  สพฺพทิฏ ิคตานิ  ปหีนาเนว  
โหนฺติ ฯ  สาป  เนส  มูล ฯ  สพฺพกิเลสพฺยาธิวูปสมนโต 
ป ฺา จิกิจฺฉิตนฺติ วุจฺจติ  ต ป ฺาย จิกิจฺฉิต อิโต วิคต   
ตโต วา ป ฺาจิกิจฺฉิตา อิท วิคตนฺติ วิจิกิจฺฉิต ฯ  สตฺถริ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๘๒/๑๕๙ ฯ  
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กงฺขตีติอาทินา  (๑)  นเยน วุตฺตาย อฏวตฺถุกาย วิมติยา เอต   
อธิวจน ฯ ตสฺสา จ ปหีนตฺตา สพฺพานิป วิจิกิจฺฉิตานิ ปหีนานิ  
โหนฺติ ฯ ต ฺหิ เตส  มูล ฯ  อิโต  พหิทธฺา  สมณพฺราหฺมณาน  
สีเลน  สุทฺธ ิ วเตน  สุทฺธีติ เอวมาทีสุ  (๒)  อาคต โคสีลกุกฺกุรสีลาทิก 
นานาวิธ  สีล โควตกุกฺกุรวตาทิก ฺจ วตฺต   สีลพฺพตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
ตสฺส  ปหีนตฺตา สพฺพมฺป  นคฺคิยมุณฺฑิกาทิอมรตป  ปหีน  โหติ ฯ  
ต ฺหิ  ตสฺส  มูล  เตน  สพฺพทาวสาเน  วุตฺต  ยทตฺถิ  กิ ฺจีติ ฯ   
ทุกฺขทสฺสนสมฺปทาย  เจตฺถ  สกกฺายทิฏ ิ  สมุทยทสฺสนสมฺปทาย 
วิจิกิจฺฉิต  มคฺคทสฺสนนิพฺพานทสฺสนสมฺปทาย สีลพฺพต ปหียตีติ  
วิ ฺาตพฺพ ฯ   
                        จตูหปาเยหีติ คาถาวณฺณนา   
        เอวมสฺส กิเลสวฏฏปฺปหาน ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตสฺมึ  
กิเลสวฏเฏ  สติ  เยน  วิปากวฏเฏน  ภวิตพฺพ  ตปฺปหานา  
ตสฺสาป  ปหาน  ทีเปนฺโต  อาห  จตูหปาเยหิ  จ  วิปฺป- 
มุตฺโตติ ฯ  ตตฺถ  จตฺตาโร  อปายา  นาม  นิรยติรจฺฉาน- 
เปตฺติวิสยอสุรกายา ฯ เตหิ เอส สตฺต ภเว อุปาทิยนฺโตป   
วิปฺปมุตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๖๗๒/๒๖๓ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๒/๔๙๓ ฯ 
# ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๘๓/๓๐๗ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๒/๕๐๕ ฯ 
# ๓. ม. เตเนว ฯ  
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        เอวมสฺส วิปากวฏฏปฺปหาน ทสฺเสตฺวา อิทานิ ย อิมสฺส (๑)   
วิปากวฏฏสฺส  มลูภูต  กมฺมวฏฏ  ตสสฺาป  ปหาน ทสฺเสนฺโต  
อาห ฉจฺจาภิานานิ อภพฺโพ  กาตุนฺติ ฯ  ตตฺถ  อภิานานีติ   
โอฬาริกฏานานิ  ตานิ เอส ฉ อภพฺโพ  กาตุ ฯ  ตานิ  
จ  อฏานเมต  ภิกฺขเว  อนวกาโส  ย ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล 
มาตร ชีวิตา  โวโรเปยฺยาติ  (๒) อาทินา  นเยน  เอกกนิปาเต วุตฺตานิ  
มาตุฆาตปตุฆาตอรหนฺตฆาตโลหิตุปฺปาทสฆเภทอ ฺสตฺถารุทฺเทส- 
กมฺมานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตานิ  หิ กิ ฺจาป  ทิฏ ิสมฺปสฺโน   
อริยสาวโก  กุณฺกิปลฺลิกมฺป   ชีวิตา น โวโรเปติ  อปจ โข ปน  
ปุถุชชฺนภาวสฺส วิครหณตฺถ วุตฺตานิ ฯ ปุถชฺุชโน หิ อทิฏ ิ- 
สมฺปนฺนตฺตา เอว  มหาสาวชฺชานิ   อภิานานิป  กโรติ  ทสฺสน- 
สมฺปนฺโน  ปน  อภพฺโพ  ตานิ  กาตุนฺติ ฯ  อภพฺพคฺคหณ ฺเจตฺถ   
ภวนฺตเรป  อกรณทสฺสนตฺถ ฯ  ภวนฺตเรป  หิ  เอส อตฺตโน  
อริยสาวกภาว  อชานนฺโตป  ธมฺมตาย  เอว  เอตานิ  วา  ฉ   
ปาปกานิ  ปาณาติปาตาทีนิ  วา  ป ฺจ  เวรานิ  อ ฺ- 
สตฺถารุทฺเทเสน  สห  ฉฏานานิ  น  กโรติ  ยานิ  สนฺธาย 
เอกจฺเจ  ฉ  จาภิานานีติป  ปนฺติ ฯ มตมจฺฉคาหาทโย   
เจตฺถ อริยสาวิกา คามทาริกา  นิทสฺสน ฯ   
        เอว ภควา สตฺต ภเว อาทิยโตป อริยสาวกสฺส 
# ๑. ม. ยมสสฺ ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๕๖/๓๕ ฯ   
ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๐ ฯ  
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อ ฺเหิ  อปฺปหีนภวาทาเนหิ  ปุคฺคเลหิ  วิสิฏคุณภาววเสน 
สงฺฆรตนสฺส คุณ วตฺวา อิทานิ ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  สจฺจวจน  
ปยุ ฺชติ  อิทมฺป  สเฆติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป  คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ   
อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
 
                        กิ ฺจาป โสติ คาถาวณฺณนา   
        เอว สตฺต ภเว อาทิยโตป อ ฺเหิ อปฺปหีนภวาทาเนหิ   
ปุคฺคเลหิ  วิสิฏคุเณน  สฆาธิฏาน สจฺจ วตฺวา อิทานิ  
น เกวล ทสฺสนสมฺปนฺโน ฉ  อภิานานิ  อภพฺโพ  กาตุ   
กินฺตุ  อปฺปมตฺตกมฺป  ปาปกมฺม  กตฺวา  ตสฺส ปฏิจฺฉาทนายป  
อภพฺโพติ  ปมาทวิหาริโนป  ทสฺสนสมฺปนฺนสฺส  กตปฏิจฺ- 
ฉาทนาภาวคุเณน วตฺตุมารทฺโธ กิ ฺจาป โส กมฺม กโรติ  
ปาปกนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ โส ทสฺสนสมฺปนฺโน กิ ฺจาป สติสมฺโมเสน  
ปมาทวิหาร  อาคมฺม  ยนฺต  ภควตา  โลกวชชฺ  ส ฺจิจฺจาติกฺกมน  (๑)   
สนฺธาย  วุตฺต  ย มยา สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต   
ต  มม สาวกา ชีวิตเหตุป นาติกฺกมนฺตีติ  (๒)  ต เปตฺวา  อ ฺ   
กุฏิการสหเสยฺยาทึ  วา  ป ฺตฺติวชฺชวีติกฺกมสงฺขาต  พุทฺธปฏิกฏุ 
# ๑. ส.ี สฺจิจฺจานติกฺกมน ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๗/๔๕๘/๒๘๙ ฯ 
องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๓ ฯ  ขุ. อิติ. ๒๕/๑๑๘/๑๕๖ ฯ  
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กาเยน  ปาปกมฺม  กโรติ  ปทโสธมฺม อุตฺตริฉปฺปจวาจา ธมฺม- 
เทสน สมฺผปฺปลาปผรุสวจนาทึ  วา  วาจาย  อุท  เจตสา  วา  
กตฺถจิ  โลภโทสุปฺปาทน  ชาตรูปาทิสาทิยน  จีวราทิปริโภเคสุ   
อปจฺจเวกฺขณาทึ  วา  ปาปกมฺม  กโรติ ฯ อภพฺโพ  โส  ตสฺส  
ปฏิจฺฉทาย  น  โส  ต  อิท  อกปฺปย  อกรณียนฺติ  ชานิตฺวา  
มุหุตฺตมฺป  ปฏิจฺฉาเทติ  ต  ขณ  เอว  ปน  สตฺถริ วา วิ ฺ ูสุ  
วา สพฺรหฺมจารีสุ  อาวีกตฺวา  ยถาธมฺม  ปฏิกโรติ  น  ปุน   
กริสฺสามีติ  เอว สวริตพฺพ  วา  สวรติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา   
อภพฺพตา  ทิฏปทสฺส  วุตฺตา  เอวรูปมฺป  ปาปกมฺม  กตฺวา  
ตสฺส  ปฏิจฺฉาทาย  ทิฏนิพฺพานปทสฺส ทสฺสนสมปฺนฺนสฺส  
ปุคฺคลสฺส อภพฺพตา วุตฺตาติ อตฺโถ ฯ   
        กถ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว ทหโร กุมาโร มนฺโท  
อุตฺตานเสยฺยโก หตฺเถน  วา ปาเทน วา องฺคาร อกฺกมิตฺวา  
ขิปฺปเมว ปฏิสหรติ  เอวเมว โข  ภิกฺขเว ธมฺมตา เอสา  
ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส  กิ ฺจาป ตถารูป  อาปตฺตึ อาปชฺชติ   
ยถารูปาย อาปตฺติยา วุฏาน ป ฺายติ ฯ อถโข น   
ขิปฺปเมว สตฺถริ วา วิ ฺ ูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ วา เทเสติ  
วิวรติ  อุตฺตานีกโรติ  เทเสตฺวา วิวริตฺวา อุตฺตานีกริตฺวา  อายตึ   
สวร อาปชฺชตีติ ฯ (๑)   
# ๑ ม. มู. ๑๒/๕๔๖/๕๘๖ ฯ  
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กตปฏิจฺฉาทนาภาวคุเณน  สงฺฆรตนสฺส  คุณ  วตฺวา  อิทานิ   
ตเมว  คุณ  นสิฺสาย  สจฺจวจน ปยุ ฺชติ  อิทมฺป  สเฆติ ฯ  
ตสฺสตฺโถ ปพฺุเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาป คาถาย 
อาณา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
 
                        วนปฺปคุมฺเพติ คาถาวณฺณนา   
        เอว สฆปริยาปนฺนาน ปุคฺคลาน เตน เตน  
คุณปฺปกาเรน  สงฺฆาธิฏาน  สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  ยฺวาย   
ภควตา  รตนตฺตยคุณ  ทีเปนฺเตน  อิธ สงฺเขเปน  อ ฺตฺถ 
จ  วิตฺถาเรน  ปริยตฺติธมฺโม  เทสิโต  เตน  ปุน  (๑)  นิสฺสาย  
ปุน พุทฺธาธิฏาน  สจฺจ  วตฺตุมารทฺโธ  วนปฺปคุมฺเพ  ยถา  
ผุสฺสิตคฺเคติ ฯ  ตตฺถ อาสนฺนสนฺนิเวสววตฺถิตาน  รุกฺขาน  สมูโห   
วน  มูลสารเผคฺคุตจสาขาปลาเสหิ ปพุทฺโธ  คุมฺโพ ปคุมฺโพ   
วนสฺส วเน วา ปคุมฺโพ ฯ วนปฺปคุมโพ ฯ สฺวาย วนปฺปคุมฺเพติ  
วุตฺโต  เอวมฺป  หิ  วนสณฺโฑติ  วตฺตุ  ลพฺภติ อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาเร 
อตฺถิ อวิตกฺกอวิจารมตฺเตป  สุเข  ทุกฺเข  ชีเวติอาทีสุ  วิย ฯ ยถาติ  
อุปมาวจน ฯ  (๓) ผุสฺสิตานิ  อคฺคานิ อสฺสาติ ผุสฺสิตคฺโค  ฯ 
สพฺพสาขาปสาขาสุ ส ฺชาตปุปฺโผติ อตฺโถ ฯ โส  ปุพฺเพ  
วุตฺตนเยเนว  ผุสฺสิตคฺเคติ วุตฺโต ฯ คิมฺหานมาเส ปมสฺมึ  
# ๑. ม. ตมฺป ฯ  ๒. ท.ี ส.ี ๙/๙๗/๗๓ ฯ  ม. ม. ๑๓/๓๐๑/๒๙๖ ฯ 
# ๓. ส.ี โอปมฺมวจน ฯ  
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คิมฺเหติ เย  จตฺตาโร  คิมฺหมาสา  เตส จตุนฺน คิมฺหมาสาน  
เอกสฺมึ มาเส ฯ กตมสฺมึ มาเส อิติ  เจ  ปมสฺมึ  คิมฺเห ฯ 
จิตฺรมาเสติ  อตฺโถ ฯ  โส  หิ  ปมคิมฺโหติ  จ พาลวสฺสาโนติ (๑) 
ปวุจฺจติ ฯ  ตโต ปร ปทตฺถโต ปากฏเมว ฯ   
        อยมฺปเนตฺถ ปณฺฑตฺโถ ยถา ปมคิมฺหนามเก พาลวสนฺเต 
นานาวิธรุกฺขคหเณ  วเน (๒) สุปุปฺผิตคฺคสาโข (๓) ตรุณรุกฺขคจฺฉ- 
ปริยายนาโม ปคุมฺโพ อติวิย  สสฺสิรโีก  โหติ  เอวเมว  (๔)  
ขนฺธายตนาทีหิ  สติปฏานสมฺมปฺปธานาทีหิ สีลสมาธิกฺขนฺธาทีหิ   
วา  นานปฺปกาเรหิ  อตฺถปฺปเภทสุปุปฺเผหิ  อติวิย สสฺสิรีกตฺตา   
ตถูปม  นิพฺพานคามิมคฺคทีปนโต  นิพฺพานคามึ  ปริยตฺติธมฺมวร   
เนว ลาภเหตุ  น สกฺการาทิเหตุ  เกวลนฺตุ มหากรุณาย  
อพฺภุสฺสาหิตมานโส  สตฺตาน ปรม หติาย  อเทสยีติ ฯ  ปรม   
หิตายาติ  เอตฺถ  จ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  อนุนาสิโก ฯ  อย  
ปนตฺโถ ปรมหิตาย นิพฺพานาย อเทสยีติ ฯ   
        เอว ภควา อิม สุปุปฺผิตคฺควนปฺปคุมฺพสทิส ปริยตฺติธมฺม  
วตฺวา อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  พุทฺธาธิฏาน  สจฺจวจน ปยุ ฺชติ  
อิทมฺป พุทฺเธติ ฯ ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  
เกวลนฺตุ  อิทมฺป ยถาวุตฺตปฺปการปริยตฺติธมฺมสงฺขาต  พุทฺธร 
# ๑. ม. พาลวสนฺโตติ ฯ  ๒. สี. นานาวิธรุกฺเข คหนวเน ฯ 
# ๓. กตฺถจิ สุผุสฺสิตคฺคสาโข ฯ  ๔. ส.ี เอวเมต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๕๘ 
 
รตน  ปณีตนติฺ  เอว โยเชตพฺพ ฯ อิมิสฺสาป คาถาย อาณา  
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
 
                        วโร  วร ฺ ูติ คาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา ปริยตฺติธมฺเมน พุทฺธาธิฏาน สจฺจ วตฺวา   
อิทานิ  โลกตฺุตรธมฺเมน  วตฺตุมารทฺโธ  วโร  วร ฺ ูติ ฯ  ตตฺถ  
วโรติ  ปณีตาธิมุตฺติเกหิ  อิจฺฉิโต  อโห วต มยมฺป เอวรูปา 
อสฺสามาติ  วรคุณโยคโต วา  วโร  อุตฺตโม  เสฏโติ  อตฺโถ ฯ  
วร ฺ ูติ  นิพฺพาน ฺ ู ฯ  นิพฺพาน ฺหิ สพฺพธมฺมาน  อุตฺตมฏเน  
วร  ต ฺเจส  โพธิมูเล  สย  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  อ ฺาสิ ฯ วรโทติ   
ป ฺจวคฺคิยภทฺทวคฺคิยชฏิลาทีน  อ ฺเส ฺจ  เทวมนุสฺสาน  นพฺิเพธ- 
ภาคิย วา  วาสนาภาคิย  วา  วรธมฺมมทาสีติ  อตฺโถ ฯ  วราหโรติ  วรสฺส 
มคฺคสฺส  อาหรตฺตา  วราหโรติ  วุจฺจติ ฯ  โส  หิ  ภควา 
ทีปงฺกรโตปฺปภูติ สมตึส ปารมิโย  ปูเรนฺโต  ปุพฺพเกหิ  สมฺมา- 
สมฺพุทฺเธหิ  อนุยาต  ปุราณ  มคฺควรมาหริ  เตน วราหโรติ  
วุจฺจติ ฯ   
        อปจ สพฺพ ฺ ุตาณปฏิลาเภน วโร  นิพฺพาน- 
สจฺฉิกิริยาย วร ฺ ู  สตฺตาน  วิมุตฺติสุขทาเนน  วรโท  อุตฺตม- 
ปฏิปทาหรเณน  วราหโร  เอเตหิ  โลกุตฺตรคุเณหิ อธิกสฺส  
# ๑. กตฺถจิ อิจฺฉิตพฺพโต ฯ  ๒. ม. อาหฏตฺตา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  รตนสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕๙ 
 
กสฺสจิ คุณสฺส อภาวโต อนุตฺตโร ฯ   
อปโร นโย วโร อุปสมาธิฏานปริปูรเณน  วร ฺ ู  
ป ฺาธิฏานปริปูรเณน วรโท  จาคาธิฏานปริปูรเณน  
วราหโร  สจฺจาธิฏานปริปูรเณน  วร  มคฺคสจฺจมาหรีติ ฯ  ตถา  
วโร  ปุ ฺ ุสฺสเยน  วร ฺ ู  ป ฺ ุสฺสเยน  วรโท พุทฺธภาวตฺถิกาน   
ตทุปายสมฺปทาเนน  วราหโร  ปจฺเจกพุทฺธภาวตฺถิกาน  ตทุปายา- 
หรเณน  อนตฺุตโร  ตตฺถ  ตตฺถ  อสทิสตาย  อตฺตนา วา  
อนาจริยโก หุตฺวา  ปเรส  วา  อาจริยภาเวน  ธมฺมวร  อเทสยิ  
สาวกาภาวตฺถิกาน  ตทตฺถาย  สฺวากฺขาตตาทิคุณยุตฺตสฺส ธมฺม- 
วรสฺส เทสนโต ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
        เอว ภควา นววิเธน โลกุตฺตรธมฺเมน อตฺตโน คุณ  
วตฺวา อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  พุทฺธาธิฏาน  สจฺจวจน   
ปยุ ฺชติ  อิทมฺป  พุทฺเธติ ฯ ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ เกวลนฺต ย วร โลกุตฺตรธมฺม เอส อ ฺาสิ  
ย ฺจ  อทาสิ  ย ฺจ  อาหริ  ย ฺจ  อเทเสสิ   อิทมฺป  พุทฺเธ 
รตน ปณีตนฺติ  เอว  โยเชตพฺพ ฯ  อิมสิฺสาป  คาถาย  อาณา 
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ    
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๖๐ 
 
                            ขีณนฺติ คาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา ปริยตฺติธมฺม ฺจ นวโลกุตฺตรธมฺม ฺจ นิสฺสาย   
ทฺวีหิ  คาถาหิ  พุทฺธาธิฏาน สจฺจ วตฺวา อิทานิ เย 
ต ปริยตฺติธมฺม อสฺโสสุ  สตฺุตานุสาเรเนว  ปฏิปชฺชิตฺวา  
นวปฺปการมฺป  โลกุตฺตรธมฺม  อธิคมึสุ  เตส อนุปาทิเสส- 
นิพฺพานปฺปตฺติคุณ นิสฺสาย ปุน สฆาธิฏาน สจฺจ วตฺตุ- 
มารทฺโธ ขีณ ปุราณนฺติ ฯ  ตตฺถ  ขีณนฺติ  ปริกฺขีณ  สมุจฺฉินฺน  (๑) 
วา ฯ  ปุราณนฺติ ปุราตน ฯ นวนฺติ สมปฺตฺติ  วตฺตมาน ฯ นตฺถิ  
สมฺภวนฺติ อวิชฺชมานปาตุภาว ฯ วิรตฺตจิตฺตาติ วีตราคจิตฺตา ฯ  
อายติเก  ภวสฺมินฺติ  อนาคตมทฺธาน  ปุนพฺภเว ฯ  เตติ  เยส   
ขีณ ปุราณ  นว  นตฺถ ิสมฺภว  เย จ อายติเก ภวสฺมึ  
วิรตฺตจิตฺตา  เต ขีณาสวา ภิกฺขู เอว ฯ  ขีณพีชาติ  อุจฺฉินฺนพีชา ฯ   
อวิรุฬฺหิฉนฺทาติ  วิรุฬฺหิยา ฉนฺทวิรหิตา ฯ นิพฺพนฺตีติ วิชฺฌายนฺติ ฯ 
ธีราติ ธิติสมฺปนฺนา ฯ ยถายมฺปทีโปติ อย ปทีโป วิย ฯ   
        ก ึวุตฺต โหติ  ยนฺต สตฺตาน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธมฺป  
ปุราณ  อตีตกาลิก  กมฺม  ตณฺหาสิเนหสฺส  อปฺปหนีตฺตา  
ปฏิสนฺธิอาหรณสมตฺถตาย  (๒)  อขีณเยว  โหติ  ต  ปุราณ กมฺม  
เยส อรหตฺตมคฺเคน ตณฺหาสิเนหสฺส โสสิตตฺตา อคฺคินา  
ทฑฺฒพีชมิว  อายตึ  วิปากทานาสมตฺถตาย  ขีณ ฯ ย ฺจ เยส  
# ๑. ม. ขีณนฺติ สมุจฺฉินฺน ฯ  ๒. กตฺถจิ ปฏิสนฺธิอาหโรหณสมตฺตาย ฯ  
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พุทฺธปูชาทิวเสน อิทานิ  ปวตฺตมาน  กมฺม  นวนฺติ  วุจฺจติ   
ต ฺจ  ต ฺหาปหาเนเนว  ฉินฺนมูลปาทปปุปฺผมิว  อายตึ  ผล- 
ทานาสมตฺถตาย  เยส  นตฺถิ  สมฺภว  เย  จ  ตณฺหปฺปหาเนเนว  
อายติเก  ภวสฺมึ  วิรตฺตจิตฺตา  เต  ขีณาสวา  ภิกฺขู  กมฺม  
เขตฺต วิ ฺาณ พีชนฺติ (๑)  เอตฺถ วุตฺตปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส  
กมฺมกฺขเยเนว ขีณตฺตา ขีณพีชา ฯ  โยป  ปุพฺเพ  ปนุพฺภว- 
สงฺขาตาย  วิรุฬฺหยา  ฉนโฺท  อโหสิ  ตสฺสาป สมุทยปฺปหาเนเนว  
ปหีนตฺตา  ปุพฺเพ  วิย  จุติกาเล  อสมฺภเวน  อวิรุฬฺหฉินฺทา  
ธิติสมฺปนฺนตฺตา  ธีรา  ปรุิมวิ ฺาณนิโรเธน   ยถายมฺปทีโป   
นิพฺพุโต  เอว นิพฺพนฺติ  ปนุ  รูปโน  วา  อรูปโน  วาติ  
เอวมาทิป ฺตฺติปถ  อจฺเจนฺตีติ ฯ ตสฺมึ  กริ  สมเย  นคร- 
เทวตาน  ปูชนตฺถาย  ชลิเตสุ  (๒)  ปทเีปสุ  เอโก  ปทีโป  วิชฺฌายิ  
ต ทสฺเสนฺโต อาห ยถายมฺปทีโปติ ฯ   
        เอว ภควา เย ต ปุริมาหิ ทฺวีหิ คาถาหิ วุตฺต  
ปริยตฺติธมฺม  อสฺโสสุ  สุตฺตานุสาเรเนว  ปฏิปชชฺิตฺวา นวปฺปการมฺป  
โลกุตฺตรธมฺม อธิคมึสุ  เตส  อนุปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติคุณ  วตฺตา  
อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย สฆาธิฏาน  สจฺจวจน  ปยุ ฺชนฺโต  
เทสน  สมาเปสิ  อิทมฺป  สเฆติ ฯ ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ  เกวลนฺตุ  อิทป ยถาวุตฺตปฺปกาเรน ขีณาสว 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๖/๒๘๗ ฯ  ๒. ม. ชาลิเตสุ ฯ  
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ภิกฺขูน  นิพฺพานสงฺขาต  สเฆ  รตน ปณีตนฺติ เอว โยเชตพฺพ ฯ  
อิมิสฺสาป คาถาย อาณา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน ราชกุลสฺส โสตฺถิ อโหสิ  ฯ 
สพฺพูปทฺทวา วูปสมึสุ  จตุราสีติยา ปานสหสฺสาน ธมฺมาภิ- 
สมโย อโหส ิฯ   
 
                        ยานีธาติ คาถาตฺตยวณฺณนา   
        อถ สกโฺก เทวานมินฺโท ภควตา รตนตฺตยคุณ นิสฺสาย 
สจฺจวจน  ปยุ ฺชมาเนน  นาครสฺส  โสตฺถิ  กตา  มยาป   
นาครสฺส  โสตฺถิตฺถ  (๑)  รตนตฺตยคุณ  นิสฺสาย  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพนฺติ  
จินฺเตตฺวา อวสาเน คาถาตฺตย อภาสิ  ยานีธ  ภูตานีติ ฯ   
ตตฺถ  ยสฺมา  พุทฺโธ  ยถา  โลกหิตตฺถาย  อุสฺสุกฺก อาปนฺเนหิ   
อาคนฺตพฺพ  ตถา  อาคตโต  ยถา  จ  เตหิ คนฺตพฺพ  ตถา  
คตโต  ยถา  จ  เตหิ  อาชานิตพฺพ ฯ  ตถา  อาชานนโต  ยถา 
จ  ชานิตพฺพ  ตถา  ชานนโต  ย ฺจ  ตเถว  โหติ  ตสฺส 
คมนโต   ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา จ  โส  เทวมนุสฺเสหิ   
ปุปฺผคนฺธาทินาป   พหิ  นพฺิพตฺเตน  อุปกรเณน  ธมฺมานุธมฺม- 
ปฏิปตฺตาทินา  จ  อตฺตนิ  นิพฺพตฺเตน  อติวิย  ปูชิโต  ตสฺมา   
# ๑. ส.ี โสตฺถตฺถ ฯ  
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สกฺโก เทวานมินฺโท  สพฺพ  เทวปริส  อตฺตนา  สทฺธึ   
สมฺปณฺฑิตฺวา  อาห  ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต  พุทฺธ นมสฺสาม 
สุวตฺถิ โหตูติ ฯ   
        ยสฺมา ปน ธมฺเม มคฺคธมฺโม ยถา ยุคนทฺธสมถ- 
วิปสฺสนาพเลน  คนฺตพฺพ  กเิลสปกฺขสมุจฺฉินฺทเนน  ตถา  
คโต ฯ  นิพฺพานธมฺโมป ยถา คโต  (๑) ป ฺาย  
ปฏิวิทฺโธ  สพฺพทุกฺขวิฆาตาย  สมฺปชชฺติ  พุทฺธาทหีิ ตถา  
คโต  ตสฺมา ตถาคโตติ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  จ  สงโฆป  
ยถา  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺเนหิ  คนฺตพฺพ  เตน  เตน  มคฺเคน 
ตถา  คตโต  ตถาคโต เตฺวว วุจฺจติ ฯ ตสฺมา  อวเสสคาถาทฺวเยป   
ตถาคต  ธมฺม  นมสฺสาม  สุวตฺถิ  โหตุ  ตถาคต  สงฆ  นมสฺสาม 
สุวตฺถิ โหตูติ วุตฺต ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
        เอว สกโฺก เทวานมินฺโท อิม คาถาตฺตย ภาสิตฺวา  
ภควนฺต  ปทกฺขิณ  กตฺวา  เทวปุรเมว  ตโต  สทฺธึ  เทวปริสาย ฯ  
ภควา  ปน ตเทว รตนสุตฺต  ทุติยทิวเสป  เทเสสิ  ปนุ   
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ  เอว ยาว  
สตฺตมทิวเส  เทเสสิ  ทิวเส  ทิวเส  ตเถว  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ   
ภควา  อฑฺฒมาสเมว  เวสาลิย  วิหริตฺวา  ราชูน  คจฺฉามาติ   
ปฏิเวเทสิ  ตโต ราชาโน  ทิคุเณน  สกฺกาเรน  ปุน  ตีหิ  ทิวเสหิ   
# ๑. ส.ี ยาถาวโต ฯ  
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ภควนฺต  คงฺคาตีร  นยึสุ ฯ  คงฺคาย นิพฺพตฺตา  นาคราชาโน  
จินฺเตสุ  มนุสฺสา  ตถาคตสฺส  สกฺการ  กโรนฺติ  มย  กึ  
น  กริสฺสามาติ  สุวณฺณรชตมณิมยา  นาวาโย  มาเปตฺวา  
สุวณฺณรชตมณิมเย  เอว  ปลลฺงฺเก  ป ฺาเปตฺวา  ป ฺจวณฺณ- 
ปทุมส ฺฉนฺน  อุทก  กรตฺิวา  อมฺหาก อนุคฺคห กโรถาติ  
ภควนฺต  ยาจึสุ ฯ  ภควา  อธิวาเสสิ ฯ  รตนนาวมารูฬฺโห  ป ฺจ 
ภิกฺขุสตานิ  สก  สก  นาว  อารุยฺหนฺติ ฯ นาคราชาโน  
ภควนฺต สทฺธึ ภิกฺขุสเฆน  นาคภวน  ปเวเสสุ ฯ  ตตฺร  สุท   
ภควา  สพฺพรตฺตึ  นาคปริสาย  ธมฺม เทเสสิ  ทุติยทิวเส  ทิพฺเพหิ   
ขาทนียโภชนีเยหิ มหาทาน อกสุ  ภควา อนุโมทิตฺวา  
นาคภวนา นิกฺขมิ ฯ   
        ภุมฺมฏเทวา มนุสฺสา จ นาคา จ ตถาคตสฺส  
สกฺการ กโรนฺติ  มย  ก ึ น  กริสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา   
วนปฺปคุมฺพรุกฺขปพฺพตาทีสุ ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุกฺขิปสุ ฯ  เอเตเนว 
อุปาเยน  ยาว  อกนิฏพฺรหฺมภวน  ตาว  มหาสกฺการวิเสโส   
นิพฺพตฺติ ฯ  พิมฺพิสาโรป  ลิจฺฉวีหิ  อาคตกาเล  กตสกฺการโต 
ทฺวิคุณมกาสิ  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว ป ฺจหิ ทิวเสหิ ภควนฺต  
ราชคห อาเนสิ ฯ   
        ราชคหมนุปฺปตฺเต ภควติ ปจฺฉาภตฺต มณฺฑลมาเฬ  
สนฺนิปติตาน  ภิกฺขูน  อยมนฺตรา  กถา  อุทปาทิ  อโห  พุทฺธสฺส   
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ภควโต อานุภาโว  ย อุทฺทิสฺส คงฺคาย  โอรโต  จ  ปารโต  
จ  อฏโยชโน  ภูมิภาโค  นินฺน ฺจ  ถล ฺจ  สม  กตฺวา  วาลุกาย  
โอกิริตฺวา  ปปฺุเผหิ  ส ฺฉนฺโน  โยชนปฺปมาณ  คงฺคาย  อุทก  
นานาวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  ส ฺฉนฺน  ยาว  อกนิฏภวน  ตาว  
ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุสฺสิตานีติ ฯ  ภควา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  
คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ตงฺขณานุรูเปน ปาฏิหาริเยน  คนฺตฺวา  
ป ฺตฺเต  ปวรพุทฺธาสเน  นิสีท ิฯ  นสิชฺช  โข ภควา  
ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กายนุตฺถ  ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย  
สนฺนิสินฺนาติ ฯ ภิกฺขู สพฺพ  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ  
น  ภิกฺขเว  อย  ปชูาวิเสโส  มยฺห  พูทธฺานุภาเวน  นิพฺพตฺโต  
นา นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน  อปจ  โข  ปุพฺเพ  อปฺปมตฺตก- 
ปริจฺจาคานุภาเวน  นิพฺพตฺโตติ ฯ  ภิกฺขู  อาหสุ  น  มย  
ภนฺเต  ต อปฺปมตฺตก  ปรจฺิจาค  ชานาม  สาธุ  โน  ภควา   
ตถา  กเถตุ  ยถา  มย  ต  ชาเนยฺยามาติ ฯ   
        ภควา อาห ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว ตกฺกสิลาย สงฺโข  
นาม พฺราหฺมโณ  อโหส ิ ตสฺส  ปุตฺโต  สุสิโม  นาม  มาณโว  
โสฬสวสฺสุทเฺทสิโก วเยน  เอกทิวส  ปตร  อุปสงฺกมิตฺวา 
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  อถ  ต  ปตา อาห  กึ  
ตาต  สุสิมาติ ฯ  โส  อาห  อิจฺฉามห  ตาต  พาราณสึ  
คนฺตฺวา  สิปฺป  อุคฺคเหตุนฺติ ฯ  เตนหิ  ตาต  สุสิม  อสุโก   
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นาม  พฺราหฺมโณ  มม  สหายโก  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
อุคฺคณฺหาหีติ  กหาปณสหสฺส  อทาสิ ฯ  โส  ต  คเหตฺวา  
มาตาปตโร  อภิวาเทตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  คนฺตฺวา 
อุปจารยุตฺเตน  วิธินา อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา  
อตฺตาน  นิเวเทสิ ฯ อาจริโย มม สหายกสฺส ปุตฺโตติ  มาณว   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สพฺพ  ปาหุเนยฺยมกาสิ ฯ  โส  อทฺธานกิลมถ  
ปฏิวิโนเทตฺวา  ต  กหาปณสหสฺส  อาจริยสฺส ปาทมูเล เปตฺวา 
สิปฺป อุคฺคเหตุ  โอกาส ยาจิ  อาจริโย โอกาส กตฺวา  
อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ   
        โส ลหุ ฺจ คณฺหนฺโต พหุ ฺจ คนฺหนฺโต คหิตคหิต ฺจ 
สุวณฺณภาชเน  ปกฺขิตฺตเตลมิว  อวินสสฺมาน  ธาเรนฺโต  ทฺวาทส- 
วสฺสิก  สิปฺป  กติปยมาเสเนว ปริโยสาเปสิ ฯ  โส  สชฺฌาย   
กโรนฺโต  อาทิมชฺฌเยว  ปสฺสติ  โน  ปริโยสาน ฯ อถ  อาจริย   
อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  อิมสสฺ  สิปฺปสฺส  อาทิมชฺฌเมว ปสฺสามิ   
ปริโยสาน น  ปสฺสามีติ ฯ  อาจริโย  อาห  อหป  ตาต  เอวเมวาติ ฯ  
อถ  โก  อาจริย  อิมสฺส  สิปฺปสฺส  ปรโิยสาน  ชานาตีติ ฯ   
อิสิปตเน  ตาต  อิสโย  อตฺถิ  เต ชาเนยฺยุนฺติ ฯ  เต  อุปสงฺกมิตฺวา  
ปุจฺฉามิ อาจริยาติ ฯ ปุจฺฉ  ตาต ยถาสขุนฺติ ฯ โส อิสิปตน   
คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  อป  ภนฺเต  
ปริโยสาน ชานาถาติ ฯ  อาม  อาวุโส  ชานามาติ ฯ  ต  มมฺป  
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สิกฺขาเปถาติ ฯ  เตน  หาวุโส  ปพฺพชฺชาหิ  น  สกฺกา  อปพฺพชิเตน  
สิกฺขิตุนฺติ ฯ  (๑)  สาธุ  ภนฺเต  ปพฺพาเชถ ม ตถา  อิจฺฉถ  
ต  กตฺวา  ปรโิยสาน  ชานาเปถาติ ฯ  เต  ต  ปพฺพาเชตฺวา   
กมฺมฏาเน  นิโยเชตุ  อสมตฺถา เอวนฺเต นิวาเสตพฺพ  เอว 
ปารุปตพฺพนฺติอาทินา  นเยน  อภิสมาจาริก  สิกฺขาเปสุ ฯ โส  
ตตฺถ สิกฺขนฺโต อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา นจิเรเนว  ปจฺเจกโพธึ   
อภิสมฺพุชฺฌิ ฯ  สกลพาราณสิย  สุสิโม  ปจฺเจกพุทฺโธติ  ปากโฏ  
อโหสิ  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  สมฺปนนฺปริวาโร ฯ  โส  อปฺปายุก- 
สวตฺตนิกสฺส  กมฺมสฺส กตตฺตา นจิเรเนว ปรินิพฺพายิ  ฯ 
ตสฺส ปจฺเจกพุทฺธา จ มหาชนกาโย จ สรีรกิจฺจ กตฺวา  
ธาตุโย คเหตฺวา นครทฺวาเร ถูป ปติฏาเปสุ ฯ   
        อถ โข สงฺโข พฺราหฺมโณ ปุตฺโต เม จิรคโต น 
ตสฺส  ปวตฺตึ  ชานามีติ  ปตฺุต  ทฏ ุกาโม  ตกฺกสลิาย  นิกฺขมิตฺวา  
อนุปุพฺเพน  พาราณสึ ปตฺวา   มหาชนกาย  สนฺนิปติต  ทิสฺวา  
อทฺธา  พหูสุ  เอโกป เม  ปุตฺตสฺส  ปวตฺตึ  ชานิสฺสตีติ  จินฺเตนฺโต 
ตตฺถ  อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ สุสิโม นาม  มาณโว  อิธ  อาคโต  
อตฺถิ  อป  นุ  ตสฺส  ปวตฺตึ  ชานาถาติ ฯ เต อาม  พฺราหฺมณ   
ชานาม  อิมสฺมึ  นคเร  พฺราหฺมณสฺส  สนฺติเก  ติณฺณ  เวทาน   
ปารคู หุตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธาน  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ปจฺเจกพุทฺโธ  
# ๑. ม. สกฺขาเปตุนฺติ ฯ  
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หุตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  อยมสฺส 
ถูโป  ปติฏาปโตติ  อาหสุ ฯ  โส  ภูม ึหตฺเถน  ปหริตฺวา   
โรทิตฺวา  จ  ปริเทวิตฺวา  จ  ต  เจติยงฺคณ  คนฺตฺวา  ติณานิ  
อุทฺธริตฺวา  อุตฺตรสาฏเกน  วาลิก  อาเนตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธเจติยงฺคเณ  
อากิริตฺวา  กมณฺฑลุโตทเกน  สมนฺตโต  ภูมึ ปริปโฺผเสตฺวา  
วนปุปฺเผหิ ปูช กตฺวา  อุตฺตรสาฏเกน  ปฏาก  อาโรเปตฺวา  
ถูปสฺส  อุปริ  อตฺตโน  ฉตฺต พนฺธิตฺวา ปกฺกามีติ ฯ   
        เอว อตีต เทเสตฺวา ต ชาตก ปจฺจุปฺปนฺเนน อนุสสนฺเธนฺโต   
ภิกฺขูน  ธมฺม  กเถสิ  สิยา  โข  ปน  โว  ภิกฺขเว  เอวมสฺส   
อ ฺโ  นูน  เตน  สมเยน  สงฺโข  พฺราหฺมโณ  อโหสีติ  น   
โข  ปเนต  เอว  ทฏพฺพ  อหนฺเตน  สมเยน  สงฺโข  พฺราหฺมโณ   
อโหสึ ฯ  มยา  สุสิมสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  เจติยงฺคเณ  ติณานิ  
อุทฺธริตานิ  ตสฺส เม กมมฺสฺส นิสฺสนเฺทน อฏโยชนมคฺค  
วิหตขาณุกณฺฏก  กตฺวา  สม  สุทฺธมกสุ ฯ  มยา ตตฺถ วาลุกา 
โอกิณฺณา  ตสฺส เม  นิสฺสนฺเทน  อฏโยชเน  มคฺเค  วาลุกา 
โอกิรึสุ ฯ  มยา  ตตฺถ  วนกุสุเมหิ ปูชา  กตา  ตสฺส  เม   
นิสฺสนเฺทน  นวโยชเน  มคฺเค  ถเล  จ  อุทเก  จ  นานาปุปฺเผหิ   
ปุปฺผสนฺถร  อกสุ ฯ  มยา  ตตฺถ  กมณฺฑลุทเกน  ภูมิ  ปริปโฺผสติา   
ตสฺส  เม  นสิฺสนฺเทน  เวสาลิย  โปกฺขรวสฺส  วสฺส ิฯ  มยา  
ตสฺมึ  เจติเย  ปฏากา อาโรปตา  ฉตฺต ฺจ  พนฺธ  ตสฺส  เม  
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นิสฺสนฺเทน  ยาว อกนิฏภวนา ปฏากา  จ  อาโรปตา  
ฉตฺตาติฉตฺตานิ  จ  อุสฺสติานิ ฯ  อิติ  โข  ภิกฺขเว  อย  มยฺห  
ปูชาวิเสโส  เนว  พุทฺธานุภาเวน  นิพฺพตฺโต  น  นาคเทว- 
พฺรหฺมานุภาเวน  อปจ  โข  อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน  
นิพฺพตฺโตติ  ธมฺมกถาย  ปริโยสาเน  อิม  คาถ อภาสิ   
        มตฺตาสุขปริจฺจาคา         ปสฺเส เจ วิปุล สุข ฯ   
        จเช มตฺตาสุข ธีโร         สมฺปสฺส วิปุล สุขนฺติ ฯ   
        ปรมตฺถโชติกาย          ขุทฺทกปาฏกถาย   
            รตนสุตฺตวณฺณนา ฯ นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๓ ฯ  
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                           ติโรกุฑฺฑสุตฺตวณฺณนา   
 
                                นิกฺเขปปฺปโยชน   
        อิทานิ ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺตีติอาทินา รตนสุตฺตานนฺตร  
นิกฺขิตฺตสฺส  ติโรกุฑฺฑสฺส  อตฺถวณฺณนากฺกโม  อนปฺุปตฺโต   
ตสฺส อิธ นิกฺเขปปฺปโยชน วตฺวา อตฺถวณฺณน กริสฺสาม.   
        ตตฺถ อิท หิ ติโรกุฑฺฑ อิมินานุกฺกเมน ภควตา  
อวุตฺตมฺป ยาย  อิโต  ปุพฺเพ  นานปฺปกาเรน  กุสลกมฺมปฏิปตฺติ   
ทสฺสิตา  ตตฺถ  ปมาท  อาปชฺชมาโน นริยติรจฺฉานโยนีหิ   
กิลิฏตเรป    าเน อุปฺปชฺชมาโน ยสมฺา เอวรูเปสุ เปเตสุ  
อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  น  เอตฺถ  ปมาโท  กรณีโยติ  ทสสฺนตฺถ   
เยหิ  จ  ภูเตหิ อุปทฺทุตาย  เวสาลิยา  อุปทฺทววูปสมนตฺถ  
รตนสุตฺต  วุตฺต  เตสุ  เอกจฺจานิ เอวรูปานีติ ทสฺสนตฺถ วา  
วุตฺตนฺติ ฯ  
        อิทมสสฺ อิธ นิกฺเขปปฺปโยชน เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. ติโรกุฏฏ... ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                                อนุโมทนากถา   
        ยสฺมา ปนสฺส อตฺถวณฺณนา   
                เยน ยตฺถ ยทา ยสฺมา         ติโรกุฑฺฑ  ปกาสิต   
                ปกาสยิตฺถ  ต สพฺพ     กริยมานา ยถากฺกม   
                สกุตา โหติ ตสฺมาห         กริสฺสามิ ตเถว ตนฺติ ฯ  
        เกน ปเนต ปกาสิต  กตฺถ กทา กสฺมา จาติ ฯ  
วุจฺจเต ภควตา  ปกาสิต  ต ฺจ  ปน  ราชคเห  ทุติยทานทิวเส  
ร ฺโ มาคธสฺส อนุโมทนตฺถ ฯ  อิมสสฺ จ อตฺถสฺส วิภาวนตฺถ  
อยเมตฺถ วิตฺถารกถา เวทติพฺพา   
        อิโต ทวฺานวุติกปฺเป กาสิ นาม นคร อโหสิ  ตตฺถ  
ชยเสโน  นาม  ราชา  ตสฺส  สิรมิา  นาม  เทวี  ตสฺสา  
กุจฺฉิย  ปุสฺโส  นาม  โพธิสตฺโต  นิพฺพตฺติตฺวา  อนุปุพฺเพน  
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺิ ฯ  ชยเสโน  ราชา  มม ปุตฺโต  
อภินิกฺขมิตฺวา พุทฺโธ ชาโต  มยฺหเมว พุทฺโธ  มยฺห ธมฺโม   
มยฺห สโฆติ มมฺมตฺต  อุปฺปาเทตฺวา สพฺพกาล สยเมว อุปฏหติ   
อ ฺเส โอกาส น เทติ ฯ   
        ภควโต กนิฏภาตโร เวมาติกา ตโย ภาตโร จินฺเตสุ  
พุทฺธา นาม  สพฺพโลกหิตตฺถาย  อุปฺปชฺชนฺติ  น  เจกสฺเสวตฺถาย  
อมฺหาก ฺจ  ปตา  อ ฺเส โอกาส  น  เทติ  กถนฺน ุ มย   
ลเภยฺยาม  ภควนฺต อุปฏาตุนฺติ ฯ เตส เอตทโหสิ หนฺท  มย    
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กิ ฺจิ  อุปาย  กโรมาติ ฯ  เต  ปจฺจนฺต กุปฺปต วิย การาเปสุ ฯ  
ตโต ราชา  ปจฺจนฺโต  กุปฺปโตติ  สุตฺวา  ตโยป ปุตฺเต  
ปจฺจนฺต วูปสมนตฺถ เปเสสิ ฯ เต  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  อาคตา  
ราชา  ตุฏโ  วร  อทาสิ  ย  อิจฺฉถ  ตจ คณฺหถาติ ฯ  
เต  มย  ภควนฺต  อุปฏาตุ  อิจฺฉามาติ  อาหสุ ฯ  ราชา   
เอต เปตฺวา  อ ฺ  คณฺหถาติ  อาห ฯ  เต  มย  อ ฺเน  
อนตฺถิกาติ  อาหสุ ฯจ  เตนหิ  ปริจฺเฉท  กตฺวา  คณฺหถาติ ฯ 
เต  สตฺต  วสสฺานิ  ยาจึสุ  ราชา นาทาสิ ฯ  เอว  ฉ   
ป ฺจ  จตฺตาริ  ตีณิ  เทฺว  เอก  สวจฺฉร  สตฺต  มาสานิ  ฉ  ป ฺจ  
จตฺตาริ ยาว เตมาส ยาจึสุ ฯ ราชา คณฺหถาติ อทาสิ ฯ   
        เต วร ลภิตฺวา ปรมตุฏา ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา  
วนฺทิตฺวา อาหสุ  อิจฺฉาม  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  เตมาส   
อุปฏาตุ  อธิวาเสตุ  โน  ภนฺเต  ภควา  อิม  เตมาส  
วสฺสาวาสนฺติ ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน ฯ  ตโต  เต 
อตฺตโน  ชนปเทสุ  นิยุตฺตกปุริสสฺส  เลข  เปเสสุ  อิม  เตมาส 
อเมฺหหิ  ภควา อุปฏาตพฺโพ  วิหาร  อาทึ กตฺวา สพฺพ  
ภควโต อุปฏานสมฺภาร สมฺปาเทหีติ ฯ โส  ต  สพฺพ  สมฺปาเทตฺวา 
เลข  ปฏิเปเสสิ ฯ  เต  กาสายวตฺถนิวตฺถา หุตฺวา  อฑฺฒเตยฺเยหิ   
ปุริสสหสฺเสหิ  เวยฺยาวจฺจกเรหิ  ภควนฺต  สกฺกจฺจ  อุปฏหมานา  
ชนปท เนตฺวา วิหาร นิยฺยาเทตฺวา วสฺส วสาเปสุ ฯ    
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        เตส ภณฺฑาคาริโก เอโก คหปติปุตฺโต สปชาปติโก 
สทฺโธ อโหสิ  ปสนฺโน  โส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สฆสฺส  ทานวตฺต  
สกฺกจฺจ  อทาสิ ฯ  ชนปเท นิยุตฺตกปุริโส  ต  คเหตฺวา  ชานปเทหิ   
เอกาทสมตฺเตหิ  ปุริสสหสฺเสหิ  สทฺธึ สกฺกจฺจเมว  ทาน   
ปวตฺตาเปสิ ฯ  ตตฺถ  เกจิ  ชานปทา  ปฏิหตจิตฺตา  อเหสุ  เต   
ทานสฺส  อนฺตราย  กตฺวา  เทยฺยธมฺเม  อตฺตนาป  ขาทึสุ   
ปุตฺตานมฺป  อทสุ  ภตฺตสาล ฺจ  อคฺคินา  ทหึสุ ฯ  ปวาริเต   
ราชปุตฺตา  ภควโต  มหนฺต  สกฺการ  กตฺวา ภควนฺต  
ปุรกฺขิตฺวา  ปตุโน สกาสเมว อคมสุ ฯ ตตฺถ คนฺตฺวาว ภควา 
ปรินิพฺพายิ ฯ ราชา  จ  ราชปุตฺตา  จ  ชนปเท  นิยุตฺตกปุริโส  
จ  ภณฺฑาคาริโก  จ  อนุปุพฺเพน  กาล  กตฺวา  สทฺธึ  ปริสาย   
สคฺเค  อุปฺปชฺชึส ุ ปฏิหตจิตฺตา  ชนา  นิรเยสุ อุปฺปชฺชึส ุฯ   
เอว  เตส  ทฺวินฺน  คณาน  สคฺคโต  สคฺค  นิรยโต  นริย  
อุปปชฺชนฺตาน ทฺวานวุติ กปฺปา วีติวตฺตา ฯ   
        อถ อิมสฺมึ ภทฺทกปฺเป กสฺสปพุทธฺ กาเล เต  
ปฏิหตจิตฺตา ชนา  เปเตสุ  อุปฺปนฺนา ฯ  ตทา  มนุสฺสา  อตฺตโน 
าตกาน  เปตาน  อตฺถาย  ทาน  ทตฺวา  อุทฺทิสนฺติ  อิท   
อมฺหาก  าตีน  โหตูติ ฯ  เต  สมฺปตฺตึ  ลภนฺติ ฯ อถ อิเมป   
เปตา  ต  ทิสวฺา ภควนฺต กสฺสป อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉึสุ ก ึ
 ฺนุ โข ภนฺเต มยมฺป  เอวรปู  สมฺปตฺตึ  ลเภยฺยามาติ ฯ    
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ภควา  อาห  อิทานิ  น  ลภถ  อปจ  โข   อนาคเต  โคตโม  
นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสติ  ตสฺส ภควโต กาเล พิมฺพิสาโร  นาม 
ราชา  ภวิสฺสติ  โส  ตุมฺหาก  อิโต  ทฺวานวุติกปฺเป  าติ  
อโหสิ  โส  พุทฺธสฺส  ทาน  ทตฺวา ตุมฺหาก อุทฺทิสิสฺสติ  ตทา  
ลภิสฺสถาติ ฯ เอว วุตฺเต กิร เตส เปตาน ต วจน เสฺว  
ลภิสฺสถาติ วุตฺต วิย อโหสิ ฯ   
        อถ เอกสฺมึ พุทฺธนฺตเร วีติวตฺเต อมฺหาก ภควา  
โลเก อุปฺปชชฺิ ฯ  เตป  ตโย  ราชปุตฺตา  เตหิ  อฑฺฒเตยฺเยหิ   
ปรุิสสหสฺเสหิ  สทฺธึ  เทวโลกโต  จวิตฺวา  มคธรฏเ  พฺราหมฺณกุเล 
อุปฺปชฺชิตฺวา  อนุปุพฺเพน  อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  คยาสีเส   
ตโย  ชฏลิา  อเหสุ  ชนปเท  นิยุตฺตกปุริโส  ราชา  อโหสิ   
พิมฺพิสาโร  ภณฺฑาคาริโก  คหปติปุตฺโต  วิสาโข  นาม  มหาเสฏ ี  
อโหสิ  ตสฺส  ปชาปตี  ธมฺมทินฺนา  นาม  เสฏ ิธีตา  อโหสิ ฯ  
เอว  สพฺพาป  อวเสสา  ปริสา  พิมฺพิสารร ฺโ เอว ปริวารา หุตฺวา  
นิพฺพาตฺตา ฯ  
        อมฺหากมฺป ภควา โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา สตฺตสตฺตาห  
อติกฺกมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  อาคมฺม  ธมฺมจกฺก   
ปวตฺเตตฺวา  ป ฺจวคฺคิเย  อาทึ  กตฺวา ยาว  อฑฺฒเตยฺยสหสฺส- 
ปริวาเร  ตโย  ชฏิเล  วิเนตฺวา  ราชคห  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  จ   
ตทหุปสงฺกมนฺตเยว  ราชาน พิมฺพิสาร โสตาปตฺติผเล  
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ปติฏาเปสิ เอกาทสนหุเตหิ มาคธเกหิ  พฺราหฺมณคหปติเกหิ   
สทฺธึ ฯ  อถ  ร ฺา  สฺวาตนาย  ภตฺเตน  นิมนฺติโต  ภควา 
อธิวาเสตฺวา ทุติยทิวเส สกฺเกน เทวานมินฺเทน ปุรโต ปุรโต  
คจฺฉนฺเตน   
                ทนฺโต ทนฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ   
                วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ ฯ   
                สิงฺคีนิกฺขสุวณฺโณ (๑)  
                ราชคห ปาวิสิ ภควาติ (๒)   
        เอวมาทีหิ คาถาหิ อภิตฺถวิยมาโน ราชคห ปวิสิตฺวา ร ฺโ   
นิเวสเน  มหาทาน  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เต เปตา อิทานิ ราชา  
อมฺหาก ทาน อุทฺทิสิสฺสติ  อิทานิ  อมฺหาก  ทาน  อุททฺิสิสฺสตีติ  อาสาย  
สมฺปริวาเรตฺวา  อฏสุ ฯ   
        ราชา ทาน ทตฺวา กตฺถ นุโข ภควา วิหเรยฺยาติ  
ภควโต  วิหารฏานเมว  จินฺเตสิ  น  ต  ทาน  กสฺสจิ  อุทฺทิสิ ฯ   
เปตา ฉินฺนาสา หุตฺวา รตฺตึ  ร ฺโ  นเิวสเน อติวิย ภึสนก  
วิสฺสรมกสุ ฯ ราชา ภยสเวคสนฺตาสมาปชฺชิตฺวา   ตโต  ปภาตาย 
รตฺติยา  ภควโต  อาโรเจสิ เอวรูป สทฺทมสฺโสสึ  กึ นุ 
โข เม  ภนฺเต  ภวิสฺสตีติ ฯ  ภควา  อาห  มา  ภายิ 
มหาราช  น  เต  กิ ฺจิ  ปาปก  ภวิสฺสติ  อปจ  โข  เต 
# ๑. ม. สิงฺคีนิกฺขสวณฺโณ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๖๑/๖๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๗๖ 
 
ปุราณาตกา  เปเตสุ  อุปฺปนฺนา  สนติ  เต  เอก  พุทฺธนฺตร  
ตเมว  ปจฺจาสึสมานา  (๑) วิจรนฺติ  พุทฺธสฺส  ทาน  ทตฺวา  อมฺหาก  
อุทฺทิสิสฺสตีติ  น  เตส  ตฺว  หิยฺโย  อุททฺิสิ  เต  ฉินนฺาสา  
ตถารูป วิสฺสรมกสูติ ฯ   
        โส อาห อิทานิ ปน เม ภนฺเต ทินฺเน ลเภยฺยุนฺติ ฯ  
อาม  มหาราชาติ ฯ  เตนหิ  เม  ภนฺเต  อธิวาเสตุ  ภควา   
อชฺชตนาย  ทาน  เตส  อุทฺทิสิสฺสามีติ ฯ  ภควา  อธิวาเสสิ ฯ  
ราชา  นิเวสน คนฺตฺวา มหาทาน ปฏิยาเทตฺวา ภควโต  กาล  
มาโรจาเปสิ ฯ  ภควา  ราชนฺเตปุร  คนฺตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  
นิสีทิ  สทฺธ ึ ภิกฺขุสเฆน ฯ  เตป โข  เปตา  อป  นาม 
อชฺช  ลเภยฺยามาติ  คนฺตฺวา  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  อฏสุ ฯ  ภควา   
ตถา  อกาสิ  ยถา  เต  สพฺเพว  ร ฺโ  ปากฏา  อเหสุ ฯ  
ราชา  ทกฺขิโณทก  เทนฺโต  อิท  เม าตีน โหตูติ  
อุทฺทิสิ  ตขณ ฺเว เตส  เปตาน  ปทุมส ฺฉนฺนา   
โปกฺขรณิโย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  ตตฺถ  นหาตฺวา  จ ปวิตฺวา  
จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถกลิมถปปาสา  สวุณฺณวณฺณา  อเหสุ ฯ  
อถ  ราชา  ยาคุขชฺชกโภชนาทีนิ  ทตฺวา  อุทฺทิสิ  ตงขณ ฺเว  
เตส ทิพฺพยาคุขชฺชกโภชนานิ นิพฺพตฺตึสุ ฯ เต ตานิ  
ปริภุ ฺชิตฺวา ปณินฺทฺริยา อเหสุ ฯ อถ ราชา วตฺถเสนานิ  ทตฺวา 
# ๑. ม. ปจฺจาสีสมานา ฯ  ๒. ส.ี หีโย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 277 

                *เลมที่  ๑๖  ติโรกุฑฺฑสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๗๗ 
 
อุทฺทิสิ  เตส  ทิพฺพวตฺถทิพฺพยานทิพฺพปาสาทปจฺจตฺถรณ- 
เสยฺยาทิอลงฺการวิธโย  นพฺิพตฺตึสุ ฯ  สาป  เตส  สมฺปตฺติ   
ยถา  สพฺพาว  ปากฏา อโหสิ  ตถา  ภควา  อธิฏาสิ ฯ  ราชา  
อติวิย  อตฺตมโน  อโหสิ ฯ  ตโต  ภควา  ภุตฺตาวี  ปวาริโต  
ร ฺโ  มาคธสฺส  อนุโมทนตฺถ  ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏนฺตีติ  อิมา   
คาถา อภาสิ ฯ   
        เอตฺตาวตา จ เยน ยตฺถ ยทา ยสฺมา  ติโรกุฑฺฑ  
ปกาสิต  ปกาสยิตฺวา ต สพฺพนฺติ อย มาติกา สงฺเขปโต 
วิตฺถารโต จ วิภตฺตา โหติ ฯ   
 
                        ปมคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ อิมสฺส ติโรกฑฺุฑสฺส ยถากฺกม อตฺถวณฺณน  
กริสฺสาม.  เสยฺยถีท  ปมาคาถาย  ตาว ติโรกุฑฺฑาติ กุฑฺฑาน  
ปรภาคา วุจฺจนฺติ ฯ ติฏนฺตีติ นิสชฺชาทิปฏิกฺเขปโต  าน- 
กปฺปนวจนเมต ฯ  เตน  ยถา  ปาการปรภาค ฺจ  ปพฺพตปรภาค ฺจ 
คจฺฉนฺต  ติโรปาการ  ติโรปพฺพต  อสชฺชมาโน  คจฺฉตีติ วทนฺติ   
เอวมิธาป  กุฑฺฑปรภาเคสุ  ติฏนฺเต  ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏนฺตีติ   
อาห ฯ สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ  จาติ  ตตฺถ  สนฺธิโยติ  จตุกโฺกณรจฺฉาโย   
วุจฺจนฺติ ฆรสนฺธิภิตฺติสนฺธิอาโลกสนฺธิโย  จาป ฯ  สิงฺฆาฏกาติ   
ติโกณรจฺฉา  วุจฺจนฺติ  ตเทกชฺฌ  กตฺวา  ปุริเมน  สทฺธึ    
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สสนฺเธนฺโต  สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ  จาติ  อาห ฯ ทฺวารพาหาสุ 
ติฏนฺตีต  นครทฺวารฆรทฺวาราน พาหา นิสฺสาย ติฏนฺติ ฯ  
อาคนฺตฺวาน สก  ฆรนฺติ  เอตฺถ  สก  ฆร  นาม  ปุพฺพาติ- 
ฆรมฺป  อตฺตโน  สามิกภาเวน  อชฺฌาวุตฺถปุพฺพฆรมฺป  ตทุภยมฺป  
ยสฺมา  เต  สกฆรส ฺาย  อาคจฺฉนฺติ  ตสฺมา  อาคนฺตฺวาน  
สก  ฆรนฺติ อาห ฯ   
 
                        ทุติยคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา ปุพฺเพ อนชฺฌาวุตฺถปุพฺพมฺป ปุพฺพาติฆร   
พิมฺพิสารนิเวสน  สก  ฆรส ฺาย  อาคนฺตฺวา  ติโรกุฑฺฑสนฺธิ- 
สิงฺฆาฏกทฺวารพาหาสุ  ิเต  อิสฺสามจฺฉริยผล  อนภุวนฺเต   
อปฺเปกจฺเจ  ทีฆมสฺสุเกสนฺธการวทเน สิถลิพนฺธน- 
วิลมฺพมานกิสผรุสกาฬกงฺคปจฺจงฺเค  ตตฺถ  ตตฺถ  ปตวนทาห- 
ทฑฺฒตาลรุกฺขสทิเส  อปฺเปกจฺเจ  ปปาสารณินิมฺมถเนน   
อุทรโต  อุฏาย  มุขโต  วินิจฺฉรนฺตาย  อคฺคิชาลาย  ปริฑยฺห- 
มานสรีเร  อปฺเปกจฺเจ  สูจิฉิทฺทาณุมตฺตกณฺพิลตาย  ปพฺพตา- 
การกุจฺฉิตาย  จ ลทฺธาป  ปานโภชน ยาวทตฺถ ภุ ฺชิตุ- 
มสมตฺถตาย  ขุปฺปปาสรสโต  อ ฺ รสมวินฺทมาเน  อปฺเปกจฺเจ  
อ ฺม ฺสฺส อ ฺเส  วา  สตฺตาน  ปภินฺนคณฺฑปฬกมุขา 
ปคฺฆริตรุทิรปุพฺพลสิกาทึ ลทฺธา อมตมิว สายมาเน อติวิย   
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ทุทฺทสิกวิรูปภยานกสรีเร พหู เปเต ร ฺโ นิทสฺเสนฺโต   
        ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ          สนฺธิสงฺิฆาฏเกสุ จ   
        ทฺวารพาหาสุ ติฏนฺติ         อาคนฺตฺวาน สก ฆรนฺติ   
วตฺวา  ปุน  เตหิ  กตสฺส  กมฺมสฺส  ทารุณภาว  ทสฺเสนฺโต  
ปหูเต  อนฺนปานมฺหีติ ทุติย คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ ปหูเตติ อนปฺปเก พหุมฺหิ  ยาวทตฺถิเกติ วุตฺต  
โหติ ฯ  พการสฺส  ห ิ ปกาโร  ลพฺภติ  ปหุ  สนฺโต  น  
ภรตีติอาทีสุ  (๑)  วิย ฯ  เกจิ ปน  พหูเตอิติ  จ  พหูเก 
อิติ  จ  ปนติฺ ฯ  ปมาทปาา  เอเต ฯ  อนฺเน  จ  ปานมฺหิ   
จ  อนฺนปานมฺหิ ฯ  ขชฺเช  จ  โภชฺเช  จ  ขชชฺโภชฺเช  เอเตน  
อสิตปตขายิตสายิตวเสน  จตุพฺพิธ  อาหาร  ทสฺเสติ ฯ  อุปฏ ิเตต 
อุปคมฺม   ิเต  สชฺชิเต ปฏยิตฺเต  สโมหิเตติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
น  เตส  โกจิ  สรติ  สตฺตานนฺติ  เตส ปตฺติวิสเย  อุปฺปนฺนาน   
สตฺตาน  โกจิ  มาตา  วา  ปุตฺโต  วา  ปตา  วา  น  
สรติ ฯ  กึการณา  กมฺมปจฺจยา  อตฺตนา  กตสฺส   
อทานทานปฏิเสธนาทิเภทสฺส  กทริยกมฺมสฺส ปจฺจยา ฯ ต หิ  
เตส กมฺม าตีน สริตุ  น เทติ ฯ   
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๐๔/๓๔๗ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๘๐ 
 
                                ตติยคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา อนปฺปเกป อนฺนปานาทิมฺหิ ปจฺจุปฏ ิเต 
อป นาม  อมเฺห  อุทฺทิสฺส  กิ ฺจิ  ทเทยฺยุนฺติ (๑)  าตี  ปจฺจา- 
สึสนฺตาน วิจรต เตส เปตสตฺตาน  เตหิ  กตสฺส  อติกฏกทุกฺขวิปากสฺส- 
กมฺมสฺส  ปจฺจเยน  กสฺสจิ าติโน อนุสฺสรณมตฺตาภาว  
ทสฺเสนฺโต 
        ปหูเต อนฺนปานมฺหิ         ขชฺชโภชฺเช  อุปฏ ิเต   
        น เตส โกจิ สรติ          สตฺตาน  กมฺมปจฺจยาติ   
วตฺวา  ปุน  ร ฺโ  ปตฺติวิสยูปปนฺเน  าตเก  อุทฺทิสฺส  ทินฺน   
ทาน  ปสสนฺโต เอว ททนฺติ าตีนนฺติ ตติยคาถมาห ฯ 
        ตตฺถ เอวนฺติ อุปมาวจน  ตสฺส ทฺวิธา สมฺพนฺโธ 
เตส สตฺตาน  กมฺมปจฺจยา  อสรนฺเตป  กิสฺมิ ฺจิ  ททนฺติ  าตีน  
เย เอว อนุกมฺปกา โหนฺตีติ จ  ยถา  ตยา  มหาราช  
ทินฺน  เอว  สจึุ  ปณีต  กาเลน  กปฺปย  ปานโภชน  ททนฺติ  
าตีน  เย  โหนฺติ  อนุกมปฺกาติ  จ ฯ  ตตฺถ   ททนตีฺติ  เทนฺติ  
อุทฺทิสนฺติ  นยิฺยาเทนฺติ ฯ  าตีนนฺติ  มาติโต  จ  ปติโต  จ   
สมฺพนฺธาน ฯ  เยติ เยเกจิ  ปุตฺตา  วา  ธตีโร  วา  ภาตโร  
วา ฯ  โหนฺตีติ  ภวนฺติ ฯ  อนุกมฺปกาติ  อตฺถกามา  หิเตสิโน ฯ   
สุจินฺติ  วิมล  ทสฺสเนยฺย  มโนรม  ธมมฺิก  ธมฺมลทฺธ ฯ ปณีตนฺติ   
# ๑. ส.ี ทชฺชาติ ฯ  
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อุตฺตม  เสฏ ฯ  กาเลนาติ  าติเปตาน  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  
อาคนฺตฺวา  ิตกาเลน ฯ  กปฺปยนฺติ  อนุจฺฉวิก  ปฏิรปู อริยาน  
ปริโภคารห ฯ ปานโภชนนฺติ ปาน ฺจ  โภชน ฺจ  ฯ  อิธ   
ปานโภชนมุเขน  สพฺโพป  เทยฺยธมฺโม  อธิปฺเปโต ฯ   
 
                จตุตฺถคาถาปุพฺพทฺธวณฺณนา   
        เอว ภควา ร ฺา มาคเธน เปตภูตาน าตีน  
อนุกมฺปาย  ทินฺน ปานโภชน ปสสนฺโต   
        เอว ททนฺติ าตีน          เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
        สุจึ ปณีต กาเลน                 กปฺปย ปานโภชนนฺติ ฯ   
วตฺวา  ปุน  เยน  ปกาเรน  ทินฺน  เตส  ทินฺน  โหติ  ต  ทสฺเสนฺโต  
อิท  โว าตีน  โหตูติ  จตุตฺถคาถาย  ปุพฺพฑฺฒ   อาห ฯ  ต   
ตติยคาถาย  ปุพฺพฑฺเฒน สมฺพนฺธิตพฺพ   
                เอว ททนฺติ าตีน         เย โหนฺติ อนุกมฺปกา ฯ   
                อิท โว าตีน โหตุ          สขิุตา โหนฺตุ าตโยติ ฯ   
        เตน  อิท  โว  าตีน  โหตูติ  เอว  ททนฺติ  โน  
อ ฺถาติ เอตฺถ อาการฏเน  เอว สทฺเทน ทาตพฺพาการนิทสฺสน  
กต โหติ ฯ   
        ตตฺถ อิทนฺติ เทยฺยธมฺมนิทสฺสน ฯ โวติ กจฺจิ ปน  
โว อนุรุทฺธา  สมคฺคา  สมฺโมทมานาติ  จ  เยหิ  โว  อริยาติ   
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เอวมาทีสุ  (๑)  วิย  เกวล  วิปาตมตฺต  น  สามิวจน ฯ  าตีน   
โหตูติ  ปตฺติวิสเย  อุปฺปนฺนาน าตกาน โหตุ ฯ  สขิุตา  โหนฺตุ   
าตโยติ  เต  ปตฺติวิสยูปปนฺนา  าตโย  อิท ปจฺจนุภวนฺตา  
สุขิตา โหนฺตูติ ฯ   
 
        จตุตฺถคาถาปรทฺธป ฺจมคาถาปุพฺพทฺธวณฺณนา   
        เอว ภควา เยน ปกาเรน เปตฺติวิสยูปนฺนาน  าตีน   
ทาตพฺพ ต ทสฺเสนฺโต อิท โว ญาตีน โหตุ  สุขิตา  
โหนฺตุ  วุตฺเตป  น  อ ฺเน  กต กมฺม อ ฺสฺส  ผลท  โหติ  
เกวลนฺตุ  ตถา  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาน  (๒)  ต วตฺถุ าตีน กุสลกมฺมสฺส 
ปจฺจโย  โหติ ฯ  ตสฺมา  ยถา  เตส  ตสฺมึเยว  วตฺถุสมฺึ  ตงฺขเณ   
ผลนิพฺพตฺตก  กุสลกมฺม  โหติ  ต  ทสฺเสนฺโต  เต  จ  ตตฺถาติ   
จตุตฺถคาถาย ปจฺฉิมฑฺฒ ปหูเต อนฺนปานมฺหีติ ป ฺจมคาถาย 
ปุพฺพฑฺฒ ฺจ อาห ฯ   
        เตส อตฺโถ เต าติเปตา ยตฺถ ต ทาน ทิยติ  
ตตฺถ  สมนฺตโต  อาคนฺตฺวา  สมาคนฺตฺวา  สโมธาย  วา  เอกชฺฌ  
หุตฺวาติ  วุตฺต  โหติ  สมฺมา  อาคตา  สมาคตา  อิท  โน  
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒๔๘/๓๓๗ ฯ  ม. มู. ๑๒/๓๖๒/๓๘๗ ฯ 
# ๒. ส.ี อุททฺิสฺสมาน ฯ  ๓. ส.ี สม ฯ  ๔. ม. อิเม ฯ  
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าตโย  อมฺหาก  อตฺถาย  ทาน  อุทฺทิสิสฺสนฺตีติ เอตทตฺถ  
สมฺมา สมาคตา (๑)  หุตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ ปหูเต อนฺนปานมฺหีต  
ตสฺมึ  อตฺตโน  อุทฺทิสฺส ทิยฺยมาเน ปหูเต อนฺนปานมฺหิ ฯ สกฺกจฺจ  
อนุโมทเรติ อภิสทฺทหนฺตา  กมฺมผล  อวิชหนฺตา  จิตฺติการ  
อวิกฺขิตฺตจิตฺตา หุตฺวา อิท โน ทาน หิตาย สุขาย โหตูติ  
โมทนฺติ อนุโมทนฺติ  ปติโสมนสฺสชาตา โหนฺตีติ ฯ   
 
                ป ฺจมคาถาปรทฺธฉฏคาถาปุพฺพทฺธวณฺณนา   
        เอว ภควา ยถา ปตฺติวิสยูปปนฺนาน ตขณ ผล- 
นิพฺพตฺตก  กุสลกมฺม โหติ  ต ทสฺเสนฺโต   
        เต จ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา        าติเปตา สมาคตา   
        ปหูเต อนฺนปานมฺหิ                  สกฺกจฺจ อนุโมทเรติ   
วตฺวา  ปุน  าตเก  นิสสฺาย  นิพฺพตฺต  กุสลกมฺมผล  ปจฺจ- 
นุโภนฺตาน  เตส  าตี อารพฺภ  โถมนาการ  ทสฺเสนฺโต  จิร 
ชีวนฺตูติ  ป ฺจมคาถาย  ปจฺฉิมฑฺฒ  อมฺหาก ฺจ กตา ปูชาติ  
ฉฏคาถาย ปุพฺพฑฺฒ ฺจ  อาห ฯ   
        เตส อตฺโถ จิร ชีวนฺตูติ จิร ชีวิโน ทีฆายุกา โหนฺตุ ฯ 
โน  าตีติ  อมฺหาก  าตกา ฯ  เยส  เหตูติ  เย  นสิฺสาย 
เยส การณา ฯ ลภามฺหเสติ  ลภาม.  อตฺตนา  ตงฺขณ  
# ๑. ม. อาคตา ฯ  ๒. นานาคนฺเถ ลภามเสติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปฏิลทฺธสมฺปตฺตึ  อปทิสนฺตา  ภณนฺติ  เปตาน ฺหิ  อตฺตโน  
อนุโมทเนน  ทายกาน  อุทฺเทเสน  ทกฺขิเณยฺยสมฺปทาย  จาติ   
ตีหิ องฺเคหิ ทกฺขิณา สมิชฺฌติ  ตขณ  ผลนิพฺพตฺติกา  โหติ ฯ 
ตตฺถ  ทายกา  วิเสสเหตุ ฯ  เตนาหสุ เยส  เหตุ  ลภามฺหเสติ ฯ 
อมฺหาก ฺจ  กตา  ปูชาติ  อิท  โน  าตีน  โหตูติ เอว   
อิม  ทาน  อุทฺทิสนฺเตหิ  อมฺหาก ฺจ  กตา  ปูชา ฯ  ทายกา   
จ  อนิปฺผลาติ ยมฺหิ  สนตฺาเน  ปริจฺจาคมย  กมฺม  กต  ตสฺส  
ตตฺเถว  ผลทานโต  ทายกา  จ  อนิปฺผลาติ ฯ   
        เอตฺถาห กิมฺปน ปตฺติวิสยูปปนฺนา เอว าตโย ลภนฺติ   
อุทาหุ  อ ฺเป  ลภนฺตีติ  วุจฺจเต  ภควตา  เอเวต  พฺยากต   
ชาณุสฺโสณินา  นาม  พฺราหฺมเณน ปุฏเน  กิเมตฺถ อเมฺหหิ วตฺตพฺพ  
อตฺถิ ฯ วุตฺตเ ฺหต  มยมสฺสุ โภ โคตม พฺราหฺมณา นาม  
ทานานิ เทม  สทฺธานิ  กโรม  อิท  ทาน เปตาน  
าติสาโลหิตาน อุปกปฺปตุ  อิท ทาน เปตา  าติสาโลหิตา 
ปริภุ ฺชนฺตูติ  กจฺจิ ต โภ โคตม ทาน เปตาน  าติ- 
สาโลหิตาน อุปกปฺปติ  กจฺจิ เต เปตา าติสาโลหิตา ต  
ทาน  ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ าเน โข พฺราหฺมณ อุปกปฺปติ  โน  
อฏาเนติ ฯ   
        กตมมฺปน ต โภ โคตม าน  กตม อฏานนฺติ  อิธ  
พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏ ิโก  
โหติ  โส กายสฺส          เภทา ปรมฺมรณา นิรย อุปปชฺชติ ฯ  
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โย เนรยิกาน สตฺตาน อาหาโร  เตน โส ตตฺถ ยาเปติ   
เตน โส ตตฺถ ติฏติ ฯ อิท โข พฺราหฺมณ  อฏาน  ยตฺถ  
 ิตสฺส ต ทาน น อุปกปฺปติ ฯ   
        อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ  
มิจฺฉาทิฏ ิโก  โหติ  โส กายสฺส เภทา ปร มรณา  
ติรจฺฉานโยนึ อุปชฺชติ ฯ โย  ติรจฺฉานโยนิกาน สตฺตาน  
อาหาโร  เตน โส ตตฺถ ยาเปติ  เตน โส  ตตฺถ ติฏติ ฯ 
อิทมฺป โข พฺราหฺมณ อฏาน  ยตฺถ  ิตสฺส ต ทาน   
น อุปกปฺปติ ฯ   
        อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต  
โหติ ฯเปฯ  สมฺมาทิฏ ิโก โหติ  โส กายสฺส เภทา ปร  
มรณา มนุสฺสาน สหพฺยต  อุปปชชฺติ ฯเปฯ เทวาน สหพฺยต 
อุปปชฺชติ ฯ โย เทวาน อาหาโร  เตน โส ตตฺถ ยาเปติ  
เตน โส ตตฺถ ติฏติ ฯ อิทมปฺ โข พฺราหฺมณ  อฏาน  
ยตฺถ  ิตสฺส ต ทาน น อุปกปฺปติ ฯ   
        อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิโก โหติ  โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา เปตฺติวิสย 
อุปปชฺชติ ฯ  โย เปตฺติวิสยิกาน สตฺตาน อาหาโร  เตน โส  
ตตฺถ ยาเปติ  เตน โส  ตตฺถ ติฏติ ฯ ย วา ปนสฺส  
อิโต อนุปฺปเวจฺฉนฺติ มิตฺตามจฺจา วา  าติสาโลหิตา วา  เตน  
โส ตตฺถ ยาเปติ  เตน โส ตตฺถ ติฏติ ฯ  อิทมฺป โข พฺราหฺมณ   
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๘๖ 
 
าน  ยตฺถ  ิตสฺส ต ทาน อุปกปฺปตีติ ฯ   
        สเจ ปน โภ โคตม โส เปโต าติสาโลหิโต ต  
าน อนุปปนฺโน  โหติ  โก ต ทาน ปริภุ ฺชตีติ  อ ฺเปสฺส 
พฺราหฺมณ เปตา  าติสาโลหิตา ต าน อุปปนฺนา โหนฺติ  
เต ต ทาน ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ   
        สเจ ปน โภ โคตม โส เจว เปโต าติสาโลหิโต 
ต าน  อนุปปนฺโน โหติ  อ ฺเปสฺส เปตา าติสาโลหิตา 
ต าน  อนุปปนฺนา โหนฺติ  โก ต ทาน ปริภุ ฺชตีติ  ฯ 
อฏาน โข เอต  พฺราหฺมณ อนวกาโส  ยนฺต าน วิวิตฺต  
อสฺส อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา  ยทิท เปเตหิ าติสาโลหิเตหิ ฯ  
อปจ พฺราหฺมณ ทายโกป อนิปฺผโลติ ฯ (๑)   
 
                ฉฏคาถาปรทฺธสตฺตมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา ร ฺโ มาคธสฺส ปตฺติวิสยูปปนฺนาน  
ปุพฺพาตีน  สมฺปตฺตึ นิสฺสาย ราชาน โถเมนฺโต  เอเต เต มหาราช 
าตี อิมาย  ทานสมฺปทาย อตฺตมนา เอว โถเมนฺตีติ  
ทสฺเสนฺโต   
        จิร ฺชีวนฺตุ โน าตี                 เยส เหตุ ลภามฺหเส (๒)  
        อมฺหาก ฺจ กตา ปูชา          ทายกา จ อนิปฺผลาติ   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๖๖/๒๙๐ ฯ  ๒. ม. ลภามเส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ติโรกุฑฺฑสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๘๗ 
 
วตฺวา  ปุน  เตส  ปตฺติวิสยูปปนฺนาน  อ ฺสฺส  กสิโครกฺขาทิโน  
สมฺปตฺติปฏิลาภการณสฺส  อภาว  อิโต  ทินฺเนน  ยาปนภาว ฺจ  
ทสฺเสนฺโต  น  หิ  ตตฺถ  กสี  อตฺถีติ ฉฏคาถาย ปจฺฉิมทฺธ 
วณิชฺชา ตาทิสีติ อิม สตฺตมคาถ ฺจ อาห ฯ   
        ตตฺราย อตฺถวณฺณนา น หิ มหาราช ตตฺถ ปตฺติวิสเย  
กสิ (๑) อตฺถ ิ ย  นิสฺสาย  เต  เปตา  สมปฺตฺตึ  ปฏิลเภยฺยุ ฯ  
โครกฺเขตฺถ น วิชฺชตีติ น เกวล  กสิเอว  โครกฺขาป  เอตฺถ  
ปตฺติวิสเย  น  วิชชฺติ  ย นิสฺสาย เต สมฺปตฺตึ  ปฏิลเภยฺยุ ฯ  
วณิชฺชา  ตาทิสี นตฺถีติ วณิชฺชาป ตาทิสี นตฺถิ  ยา เตส  
สมฺปตฺติปฏิลาภเหตุ  ภเวยฺย ฯ  หิร ฺเน  กยากยนติฺ (๒) หิร ฺเน  
กยวิกฺกยมฺป ตตฺถ ตาทิส  นตฺถิ  ย  เตส  สมฺปตฺติปฏลิาภเหตุ   
ภเวยฺย ฯ  อิโต  ทินฺเนน ยาเปนฺติ  เปตา  กาลคตา  ตหินฺติ   
เกวลนฺตุ  อิโต  าตีหิ  วา มิตฺตามจฺเจหิ วา ทินฺเนน  
ยาเปนฺติ  อตฺตภาว  คเมนฺติ ฯ  เปตาติ  ปตฺติวิสยูปปนฺนา  
สตฺตา ฯ  กาลคตาติ  (๓)  อตฺตโน  มรณกาเลน  คตา  (๔)  กาลกตาติ  
วา  ปาโ  กตกาลา กตมรณาติ  อตฺโถ ฯ ตหินฺติ ตสฺมึ  
ปตฺติวิสเย ฯ   
# ๑. ส.ี กสี ฯ  ๒. สี. กยากฺกยนฺติ ฯ  กตฺถจิ กโยกฺกยนฺติ ฯ   
# ๓. กตฺถจิ กาลงฺกตาติ ฯ  ๔. กตฺถจิ กตา ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๘๘ 
 
                        อฏมนวมคาถาทฺวยวณฺณนา   
        เอว อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ  เปตา กาลคตา ตหินฺติ   
วตฺวา  อิทานิ  อุปมาหิ  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  อุนฺนเต  อุทก  
วุฏนฺติ  อิท คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ ยถา อุนฺนเต ถเล อุสฺสาเท (๑) ภูมิภาเค เมเฆหิ   
อภิวุฏ  อุทก  นินฺน  ปวตฺตติ  โย  โย  ภูมิภาโค  นนิฺโน   
โอนโต  ต ต ปวตฺตติ  คจฺฉติ  ปาปุณาติ  เอวเมว  อิโต  
ทินฺน  ทาน  เปตาน  อุปกปฺปติ นิพฺพตฺตติ  ปาตุภวตีติ  อตฺโถ ฯ   
นินฺนมิว  หิ  อุทกปฺปวตฺติยา  าน  เปตโลโก ทานุปกปฺปนาย ฯ  
ยถาห  อิทมปฺ  โข  พฺราหฺมณ  าน  ยตฺถ   ิตสฺส  ต  ฐาน   
อุปกปฺปตีติ ฯ  ยถา  จ  กนฺทรปทรสาขาปสาขกุสุพฺภมหา- 
กุสุพฺภสนฺนิปาเตหิ  วาริวหา  มหานชฺโช  ปรูา  หตฺุวา  สาคร   
ปริปูเรนฺติ  เอวมฺป อิโต ทินฺน ทาน ปพฺุเพ วุตฺตนเยเนว  
เปตาน อุปกปฺปตีติ ฯ   
 
                        ทสมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ  เปตา กาลคตา   
ตหินฺติ  อิม  อตฺถ  อุปมาหิ  ปกาเสตฺวา  ปุน  ยสฺมา  เต   
เปตา  อิโต  กิ ฺจิ ลจฺฉามาติ  อาสาภิภูตา  าติฆร   
# ๑. ส.ี อุสฺสเท ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๑๖/๒๙๑ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ติโรกุฑฺฑสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๘๙ 
 
อาคนฺตฺวาป  อิท  นาม  โน  เทถาติ  ยาจิตุ  อสมตฺถา 
ตสฺมา  เตส  อิมานิ  อนุสฺสรณวตฺถูนิ  อนุสฺสรนฺโต  กลุปุตฺโต  
ทกฺขิณ ทชฺชาติ ทสฺเสนฺโต อทาสิ เมติ อิม คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ อิท นาม เม ธน วา ธ ฺ วา อทาสีติ 
จ อิทนฺนาม  เม  กิจฺจ  อตฺตนา  โยคมาปชฺชนฺโต  อกาสีติ  
จ  อสุโก  เม  มาติโต  วา  ปติโต  วา  สมฺพนฺธตฺตา  าตีติ   
จ  สิเนหวเสน  ตาณสมตฺถตาย  มิตฺตาติ  จ  อสุโก  เม   
สห  ปสุกีฬิโก  สขาติ  จ  เอว  สพฺพมนุสฺสรนฺโต เปตาน  ทกฺขิณ  
ทชฺชา  ทาน  นิยฺยาเทยฺยาติ ฯ  อปโร  ปาโ  เปตาน  ทกฺขิณา   
ทชฺชาติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ททติพฺพาติ ฯ  ทชฺชา  กา  สา  เปตาน  
ทกฺขิณา  เตน  อทาสิ  เมติอาทินา  นเยน  ปุพฺเพ  กตมนุสฺสร   
อนุสฺสรตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ กรณวจนปฺปสงฺคฏเ  ปจฺจตฺตวจน  
เวทิตพฺพ ฯ   
 
                        เอกาทสมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา เปตาน ทกฺขิณานิยฺยาทเน การณภูตานิ   
อนุสฺสรณวตฺถูนิ ทสฺเสนฺโต   
                อทาสิ เม อกาสิ เม          าติมิตฺตา สขา จ เม   
                เปตาน ทกฺขิณ ทชฺชา          ปุพฺเพ กตมนุสฺสรนฺติ   
วตฺวา  ปุน  เย  าติมรเณน  รุณฺณโสกาทิปรา  เอว  หุตฺวา   
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๙๐ 
 
ติฏนฺติ  น  เตส  อตฺถาย  กิ ฺจิ  เทนฺติ  เตส  ต  รุณฺณโสกาทิ   
เกวล  อตฺตปริตาปนเมว  โหติ  น เปตาน กิ ฺจิ อตฺถ  
นิปฺผาเทตีติ ทสฺเสนฺโต น หิ รุณฺณ วาติ อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ รณฺุณนฺติ โรทนา โรทิตตฺต อสฺสุปาตน  เอเตน  
กายปริสฺสม  ทสฺเสติ ฯ  โสโกติ  โสจนา  โสจิตตฺต  เอเตน 
จิตฺตปริสฺสม  ทสฺเสติ ฯ ยา ว ฺาติ ยา  วา  รุณฺณโสเกหิ  
อ ฺา ฯ  ปริเทวนาติ  าติพฺยสเนน  ผุฏสฺส  ลาลปนา  กห  
เอกปุตฺตก  ปยมนาปาติ  เอวมาทินา  นเยน  คุณสวณฺณนา   
เอเตน  วจีปริสฺสม ทสฺเสติ ฯ   
 
                        ทฺวาทสมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา รุณฺณ วา โสโก วา ยา ว ฺา  
ปริเทวนา  สพฺพมฺป  ต  เปตานมตฺถาย  น  โหติ  เกวลนฺตุ   
อตฺตาน  ปริตาเปนฺตา  (๑)  เอว  ติฏนฺติ  าตโยติ  รุณฺณาทีน  
นิรตฺถกภาว  ทสฺเสตฺวา  ปุน  ยา  มาคธราเชน ทกฺขิณา  ทินฺนา  
ตสฺสา  สาตฺถิกภาว  ทสฺเสนฺโต  อย ฺจ  โข  ทกฺขิณาติ อิม  
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ อย ฺจ โข มหาราช ทกขิฺณา ตยา อชฺช  
อตฺตโน  าติคณ  อุทฺทิสฺส  ทินฺนา  สา  ยสฺมา  สโฆ  อนุตฺตร   
# ๑. ม. ปริตาปนมตฺตเมว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ติโรกุฑฺฑสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๙๑ 
 
ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส  ตสฺมา  สฆมฺหิ  สุปฺปติฏ ิตา  อสฺส  
เปตชนสฺส  ทีฆรตฺต  หิตาย สุขาย อุปกปฺปติ สมฺปชฺชติ  ผลตีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อุปกปฺปตีติ  จ  านโส  อุปกปฺปติ  ตงฺขณเยว  
อุปกปฺปติ  น  จิเรเนว ฯ  ยถา  ห ิ ตขณ ฺเว  ปฏภินฺต  
านโส  เอต  ตถาคต  ปฏภิาตีติ  วุจฺจติ  เอวมิธาป  ตงฺขณเยว  
อุปกปฺปนฺตา  านโส  อุปกปฺปตีติ วุตฺตา ฯ ย วา ต (๑) 
อิท โข พฺราหฺมณ าน  ยตฺถ  ิตสฺส ต ทาน อุปกปฺปตีติ (๒)   
วุตฺต  ตตฺถ  ขุปฺปปาสิกวนฺตาสปรทตฺตูปชีวินิชฺฌามตณฺหิกาทิ- 
เภทภินฺเน าเน  อุปกปฺปตีติ  วุตฺต  ยถา  กหาปณ  เทนฺโต   
กหาปณ  โส  เทตีติ โลเก  วุจฺจตีติ ฯ  อิมสฺมิ ฺจ อตฺถวิกปฺเป  
อุปกปฺปตีติ ปาตุภวติ  นิพฺพตฺตตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
 
                        เตรสมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา ร ฺา ทินฺนาย ทกฺขิณาย สาตฺถกภาว  
ทสฺเสนฺโต   
                อย ฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา          สฆมฺหิ สุปฺปติฏ ิตา   
                ทฆีรตฺต หิตายสฺส                  านโส อุปกปฺปตีติ   
วตฺวา  ปุน  ยสฺมา  อิท  ทกฺขิณ  เทนฺเตน  ร ฺา  าตีน  าตีหิ   
กตฺตพฺพกิจฺจกรณวเสน  าติธมฺโม  นิทสฺสิโต  พหุชฺชนสฺส  
# ๑. ส.ี ย วา ปน ต ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๖๖/๒๙๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๒๙๒ 
 
ปากโฏ  กโต ฯ  นิทสฺสน   
วา  กโต  ตุเมฺหหิป  าตีน  เอวเมว  าตีหิ  กตฺตพฺพกิจฺจกรณวเสน  าติธมฺโม  
ปริปูเรตพฺโพ  น  นิรตฺถเกหิ  รุณฺณาทีหิ  อตฺตา  ปรติาเปตพฺโพติ  จ  เปเต  
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อธิคเมนฺเตน  เปตาน  ปูชา  จ  กตา  อุฬารา  พุทธฺปฺปมุข ฺจ  
ภิกฺขุสฆ  อนฺนปานาทีหิ สนฺตปฺเปนฺเตน ภิกฺขูน พลมนุปฺปทินฺน  อนุกมฺปาทิคุณ-  
ปริวาร ฺจ  จาคเจตน  นิพฺพตฺเตนเตน  อนปฺปก  ปุ ฺ  ปสุต  ตสฺมา ภควา อิเมหิ  
ยถาภุจฺจคุเณหิ ราชาน สมฺปหเสนฺโต   
                โส าติธมฺโม จ อย นิทสฺสโิต   
                เปตานปูชา จ กตา อุฬารา ฯ   
                พล ฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน   
                ตุเมฺหหิ ปุ ฺ ปสุต อนปฺปกนฺติ   
อิมาย คาถาย เทสน ปริโยสาเปติ ฯ   
        อถวา โส าติธมฺโม จ อย นิทสฺสโิตติ อิมินา 
คาถาปเทน  ภควา  ราชาน  ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสติ ฯ   
าติธมฺมนิทสฺสนเมว  หิ  เอตฺถ  สนฺทสฺสน ฯ  เปตาน ปูชา 
จ  กตา  อุฬาราติ  อิมินา  สมาทเปสิ ฯ  อุฬาราติ  ปสสนเมว 
หิ  เอตฺถ  ปุนปฺปุน ปูชากรเณน สมาทปน ฯ พล ฺจ ภิกฺขู- 
นมนุปฺปทินฺนนฺติ อิมินา  สมุตฺเตเชติ ฯ  พลานุปฺปทานเมว  หิ  
# ๑. ม. ปชูากรเณ ฯ  
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เอตฺถ  เอว  ทาน  พลานุปฺปทานตาติ  ตสฺส  อุสฺสาหวฑฺฒเนน  
สมุตฺเตชน ฯ  ตุเมฺหหิ  ปุ ฺ  ปสุต อนปฺปกนฺติ  อิมินา   
สมฺปหเสติ ฯ  ปุ ฺปสวนกิตฺตนเมว หิ  เอตฺถ  ตสฺส ยถาภุจฺจ- 
คุณสวณฺณนภาเวน สมฺปหสนชนโต สมฺปหสนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน จ ปตฺติวิสยูปปตฺติอาทีนวสวณฺณเนน  
สวิคฺคาน  โยนิโส  ปทหต  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิ- 
สมโย  อโหสิ ฯ  ทุติยทิวเสป ภควา  เทวมนุสฺสาน  อิทเมว 
ติโรกุฑฺฑ  เทเสสิ ฯ  เอว  ยาว  สตฺตมทิวสา ตาทิโส  เอว ธมฺมาภิ- 
สมโย อโหสติี ฯ   
                ติโรกุฑฺฑสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑ สี. เอววิธาน ฯ  
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                          นิธิกณฺฑสุตฺตวณฺณนา   
                                นิกฺเขปการณ   
        อิทานิ ยทิท ติโรกฑฺุฑานนฺตร นิธึ นิเธติ ปุรโิสติ 
อาทินา  นิธิกณฺฑ นิกฺขิตฺต  ตสฺส   
                ภาสิตฺวา นิธิกณฺฑสฺส                 อิธ นิกเฺขปการณ   
                อตฺถุปฺปตฺติ ฺจ ทีเปตฺวา          กริสฺสามตฺถวณฺณน ฯ   
        ตตฺถ อิธ นิกฺเขปการณ ตาวสฺส เอว เวทิตพฺพ ฯ  
อิท ฺหิ นิธิกณฺฑ  ภควตา  อิมินา  อนุกกฺเมน  อวุตฺตมฺป  ยสฺมา 
อนุโมทนวเสน  วุตฺตสฺส  ติโรกุฑฺฑสฺส  มถิุนภูต  (๑)  ตสฺมา อิธ  
นิกฺขิตฺต ฯ ติโรกุฑฺเฑน  วา  ปุ ฺวิรหิตาน  วิปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  
อิมินา  กตปุ ฺาน สมฺปตฺติทสฺสนตฺถมฺป  อิท  อิธ  นิกฺขิตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  อิทมสฺส  อิธ นิกฺเขปการณ ฯ   
 
                                สุตฺตตฺถุปฺปตฺติ   
        อตฺถุปฺปตฺติ ปนสฺส สาวตฺถิย กิร อ ฺตโร กุฏมฺพิโก  
อฑฺโฒ มหทฺธโน  มหาโภโค  โส  จ  สทฺโธ  โหติ  ปสนฺโน  
วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวสติ ฯ  โส  เอกสฺมึ   
ทิวเส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส ทาน เทติ ฯ เตน  จ 
# ๑. ส.ี วิธานภูต ฯ  
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สมเยน  ราชา  ธนตฺถิโก  โหติ  โส  ตสฺส  สนฺติเก ปุริส  
เปเสสิ คจฺฉ  ภเณ  อิตฺถนฺนาม  กุฏมฺพิก  อาเนหีติ ฯ  โส 
คนฺตฺวา  ต กุฏมฺพิก อาห ราชา ต  คหปติ  อามนฺเตตีติ ฯ   
กุฏมฺพิโก  สทฺธาทิคุณสมนฺนาคเตน  เจตสา  พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุ- 
สงฺฆ  ปริวิสนฺโต  อาห  คจฺฉ  โภ  ปรุสิ  ปจฺฉา  อาคมิสฺสามิ   
อิทานิ ตาวมฺหิ  นิธึ  นิเธนฺโต   ิโตติ ฯ  อถ  โข  ภควา ภุตฺตาวี  
ปวาริโต อิทเมว ปุ ฺสมฺปท  ปรมตฺถโต  นิธีติ  ทสฺเสตุ  ตสฺส  
กุฏมฺพิกสฺส  อนุโมทนตฺถ นิธึ นิเธติ ปรุิโสติ อิมา คาถาโย  
อภาสิ ฯ อยมสฺสาป  อตฺถุปฺปตฺติ ฯ   
        เอวมสฺส   
                ภาสิตฺวา นิธิกณฺฑสฺส                อิธ  นิกเฺขปการณ ฯ   
                อตฺถุปฺปตฺติ ฺจ ทีเปตฺวา         กริสฺสามตฺถวณฺณน ฯ   
 
                                ปมคาถาวณฺณนา   
        ตตฺถ นธิึ นิเธติ ปุริโสติ นิธิยตีติ นิธิ  ปยติ รกฺขียติ  
โคปยตีติ  อตฺโถ ฯ  โส  จตุพฺพิโธ  ถาวโร  ชงฺคโม  องฺคสโม  
อนุคามิโกติ ฯ  ตตฺถ  ถาวโร  นาม  ภูมคิต  วา  เวหาสฏ   
วา  หิร ฺ  วา  สุวณฺณ  วา  เขตฺต  วา  วตฺถ ุ วา  ย   
วา  ปน ฺมฺป  เอวรูป อิริยาปถวิรหิต  อย ถาวโร นธิิ ฯ  
ชงฺคโม นาม  ทาสีทาส  หตฺถิควาสฺสวฬว  อเชฬก  กุกฺกุฏสูกร   
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ย  วา  ปน ฺมฺป เอวรูป  อิริยาปถปฏิสยุตฺต  อย  ชงฺคโม  
นิธิ ฯ  องฺคสโม  นาม  กมมฺายตน สิปฺปายตน  วิชชฺาฏาน  
พาหุสจฺจ  ย วา ปน ฺมฺป เอวรูป สิกขิฺตฺวา คหิต  
องฺคปจฺจงฺคมิว  อตฺตภาวปฏิพทฺธ  อย  องฺคสโม  นิธิ ฯ  
อนุคามิโก  นาม  ทานมย ปุ ฺ  สีลมย  ภาวนามย   
ธมฺมสฺสวนมย  ธมฺมเทสนามย  ย  วา  ปน ฺมฺป เอวรูป   
ปุ ฺ  ตตฺถ  ตตฺถ  อนุคนฺตฺวา  วิย อิฏผลมนุปฺปาเทติ  อย  
อนุคามิโก นิธิ ฯ เตสุ  อิมสฺมึ ปน คาถาปเท  ถาวโร อธิปฺเปโต ฯ   
        นิเธตีติ เปติ ปฏิสาเมติ โคเปติ ฯ ปุริโสติ มนสฺุโส ฯ  
กาม ฺจ  ปุริโสป  อิตฺถีป  ปณฺฑโกป  นิธึ  นิเธติ  อิธ  ปน   
ปุริสสีเสน  เทสนา  กตา  อตฺถโต  ปน  เตสมฺป  อิธ  สโมธาน  
ทฏพฺพ ฯ  คมฺภีเร  โอทกนฺติเกติ  โอคาเหตพฺพฏเน  คมฺภีร   
อุทกสฺส  อนติฺกภาเวน  โอทกนฺติก ฯ  อตฺถิ  คมฺภีร น โอทกนฺติก   
ชงฺคเล  ภูมิภาเค  สติกโปริโส  อาวาโต  วิย  อตฺถิ  โอทกนฺติก  
น คมฺภีร  นนิฺเน  ปลลฺเล  เอกทฺวิวิทตฺถิโก  อาวาโต  วิย  
อตฺถิ  คมฺภีร ฺเจว โอทกนฺติก ฺจ  ชงฺคเล  ภูมิภาเค  ยาว  
อิทานิ  อุทก  อาคจฺฉิสฺสตีติ  ตาว ขโต อาวาโต  วิย ฯ  ต   
สนฺธาย  อิท  วุตฺต  คมฺภีเร  โอทกนฺติเกติ ฯ อตฺเถ กิจฺเจ  
สมุปฺปนฺเนติ  อตฺถา  อนเปตนฺติ  อตฺถ  อตฺถาวห  หติาวหนฺติ  
# ๑. ม. สติกโปริโส ฯ  
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วุตฺต  โหติ ฯ กาตพฺพนฺติ  กิจฺจ  กิ ฺจเทว  กรณียนฺติ วุตฺต  
โหติ ฯ อุปฺปนฺนเยว สมุปฺปนฺน  กตฺตพฺพภาเวน  อุปฏ ิตนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺมึ  อตฺเถ  กิจฺเจ  สมุปปฺนฺเน ฯ อตฺถาย  
เม  ภวิสฺสตีติ  นิธินิธานปฺปโยชนทสฺสนเมต ฯ  เอตทตฺถ หิ  โส  
นิเธติ อตฺถาวเห  เม  กิสฺมิ ฺเทว  กรณีเย  สมุปฺปนฺเน  อตฺถาย  
เม  ภวิสฺสติ  ตสฺส เม กิจฺจสฺส  นิปฺผตฺติยา  ภวิสฺสตีติ ฯ  
กิจฺจนิปฺผตฺติเยว หิ ตสฺส กจฺิจสมุปฺปนฺเน อตฺโถติ  
เวทิตพฺโพ   
 
                        ทุติยคาถาวณฺณนา   
        เอว นิธานปฺปโยชน ทสฺเสนฺโต อตฺถาธิคมาธิปฺปาย  
ทสฺเสตฺวา อิทานิ  อนตฺถาธิคมาธิปฺปาย  ทสฺเสตุมาห   
                ราชโต วา ทุรุตฺตสฺส         โจรโต ปฬิตสฺส วา   
                อิณสฺส วา ปโมกฺขาย         ทุพฺภิกฺเข อาปทาสุ วาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ อตฺถาย เม ภวิสฺสตีติ จ อิณสฺส วา  
ปโมกฺขายาติ  จ  เอตฺถ  วุตฺเตหิ  ทฺวีหิ  ภวิสฺสติ  ปโมกฺขายปเทหิ  
สทฺธึ ยถาสมภฺว โยเชตฺวา เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถาย โยชนา น เกวล อตฺถาย เม ภวิสฺสตีติเอว  
ปุริโส นิธ ึ นเิธติ  กินฺตุ  อย  โจโรติ  วา  ปารทาริโกติ   
วา  สุงฺกฆาตโกติ  วา  เอวมาทินา  นเยน  ปจฺจตฺถิเกหิ    
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ปจฺจามิตฺเตหิ  ทุรุตฺตสฺส  เม  สโต  ราชโต  วา  ปโมกฺขาย 
ภวิสฺสติ  สนฺธิจฺเฉทาทีหิ  ธนหรเณน  วา  เอตฺตก  หิร ฺ- 
สุวณฺณ เทหีติ  ชีวคฺคาเหน  วา  โจเรหิ  เม  ปฬิตสฺส  สโต   
โจรโต  วา  ปโมกฺขาย  ภวิสฺสติ ฯ  สนฺติ  เม  อิณายิกา  เต  
ม  อิณ  เทหีติ  โจเทสฺสนฺติ  เตหิ เม โจทิยมานสฺส- 
อิณสฺส  วา  ปโมกฺขาย  ภวิสฺสติ ฯ  โหติ  โส  สมโย  ย  
ทุพฺภิกฺข  โหติ  ทุสฺสสฺส  ทุลฺลภปณฺฑ  ตตฺถ  น  สกุร   
อปฺปธเนน  ยาเปตุ  ตถาวิเธ  อาคเต  ทุพฺภิกฺเข  วา  เม   
ภวิสฺสติ ฯ  ยถารูปา  อาปทา  อุปฺปชฺชนฺติ อคฺคิโต  วา  
อุทกโต  วา  อปฺปยทายาทโต  วา  ตถารูปาสุ  วา  อุปฺปนฺนาสุ   
อาปทาสุ เม ภวิสฺสตีติป ปุริโส นิธ ึนิเธตีติ ฯ  
        เอว อตฺถาธิคมาธิปฺปาย อนตฺถาปคมาธิปฺปายนฺติ  ทฺวีหิ  
คาถาหิ ทุพฺพิธ  นิธานปฺปโยชน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ ตเมว  ทุวิธ 
ปโยชน นิคเมนฺโต อาห   
                เอตทตฺถาย โลกสฺมึ         นธิิ นาม นิธิยฺยตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ ยฺวาย อตฺถาย เม ภวิสฺสตีติ จ ราชโต  
วา ทุรุตฺตสฺสาติ  เอวมาทีหิ  จ  อตฺถาธคิโม  อนตฺถาปคโม   
จ  ทสฺสิโต  เอตทตฺถาย  เอเตส  นิปฺผาทนตฺถาย  อิมสฺมึ 
โอกาสโลเก  โยโกจิ  หิร ฺสุวณฺณาทิเภโท  นิธิ นาม นิธียติ  
ปยติ ปฏิสามิยตีติ ฯ    
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๒๙๙ 
 
                                ตติยคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ ยสฺมา เอว นิหิโตป โส นธิิ ปุ ฺวตเยว  
อธิปฺเปตตฺถสาธโก  โหติ  น อ ฺเส  ตสฺมา ตมตฺถ ทีเปนฺโต  
อาห   
                ตาวสฺสุ นิหิโต สนฺโต  คมฺภีเร  โอทกนฺติเก   
                น สพฺโพ สพฺพทาเยว  ตสฺส ต อุปกปฺปตีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ โส นิธิป ตาว สุนิหิโต สนฺโต  ตาว สุฏ ุ  
นิขณิตฺวา  ปโตป  สมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กีว (๑) สุฏ ูติ  
คมฺภีเร  โอทกนฺติเกต  ยาว  คมฺภีเร  โอทกนฺติเก  สุนิหิโตติ  สงฺขย  
คจฺฉติ  ตาว สุฏ ูติ วุตฺต โหติ ฯ  น  สพฺโพ  สพฺพทาเอว  
ตสฺส  ต  อุปกปฺปตีติ  เยน  ปุริเสน  นหิิโต  ตสฺส สพฺโพป   
สพฺพกาล  น  อุปกปฺปติ  น  สมฺปชฺชติ  ยถาวุตฺตกิจฺจกรณสมตฺโถ 
น โหตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กนิฺตุ  โกจิเทว กทาจิเทว อุปกปฺปติ  
เนว วา อุปกปฺปตีติ ฯ เอตฺถ  จ  ตนฺติ  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต   
ทฏพฺโพ  ยถา  ต  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโนติ  เอวมาทีสุ  (๒)  
วิย ฯ  ลิงฺคเภท  วา  กตฺวา โสติ วตฺตพฺเพ ตนฺติ วุตฺต ฯ  
เอว ฺหิ วุจฺจมาเน โส อตฺโถ สุข พุชฺฌตีติ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ ก ึว ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๒๒/๒๒ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๒๙๕/๒๐๔ ฯ  
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                      จตุตฺถป ฺจมคาถาวณฺณนา   
        เอว น สพฺโพ สพฺพทาเยว  ตสฺส ต อุปกปฺปตีติ  
วตฺวา อิทานิ  เยหิ การเณหิ น อุปกปฺปติ  ตานิ ทสฺเสนฺโต 
อาห   
                นธิิ วา านา จวติ                  ส ฺา วาสฺส วิมุยฺหติ   
                นาคา วา อปนาเมนฺติ                  ยกฺขา วาป หรนฺติ น ฯ   
                อปฺปยา วาป ทายาทา                 อุทฺธรนติฺ อปสฺสโตติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ ยสฺม ึาเน สุนิหิโต โหติ นิธิ  โส วา  
นิธิ ตมฺหา  านา  จวติ  อเปติ  วิคจฺฉติ  อเจตโนป  สมาโน 
ปุ ฺกฺขยวเสน  อ ฺ  าน  คจฺฉติ ฯ  ส ฺา  วาสฺส  วิมุยฺหติ  
ยสฺมึ  าเน  นิหิโต  นิธ ิ ต  น ชานาติ  อสฺส  ปุ ฺกฺขยโจทิตา  
นาคา  วา  ต  นิธึ  อปนาเมนฺติ  อ ฺ าน  คเมนฺติ ฯ  
ยกฺขา  วาป  หรนฺติ  เยนิจฺฉก  อาทาย  คจฺฉนฺติ ฯ  อปสฺสโต 
วา อสฺส  อปฺปยา  วา  ทายาทา  ภูมึ  ขณิตฺวา  ต  นธิึ   
อุทฺธรนฺติ ฯ เอวมสฺส เอเตหิ านา จวนาทีหิ การเณหิ โส  
นิธิ น อุปกปปฺตีติ ฯ   
        เอว านา จวนาทีนิ โลกสมฺมตานิ อนุปกปฺปนการณานิ  
วตฺวา  อิทานิ  ยนฺต  เอเตสมฺป  การณาน  มูลภูต  เอก ฺเว 
ปุ ฺกฺขยส ฺ ิต  การณ  ต ทสฺเสนฺโต อาห   
                ยทา ปุ ฺกฺขโย โหติ                 สพฺพเมต วินสฺสตีติ ฯ    
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        ตสฺสตฺโถ ยสฺม ึสมเย โภคสมฺปตฺตินิปฺผาทกสฺส ปุ ฺสฺส 
ขโย  โหติ  โภคปาริชุ ฺสวตฺตนิก  อปุ ฺโมกาส  กตฺวา   ิต   
โหติ  อถ  ย  นิธึ นิเธนฺเตน นิหิต หิร ฺสุวณฺณาทิธนชาต  
สพฺพเมต วินสฺสตีติ ฯ   
 
                        ฉฏคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา เตน เตน อธิปฺปาเยน นิหิตมฺป ยถาธิปฺปาย   
อนุปกปฺปนฺต  นานปฺปกาเรหิ  วินสฺสนธมฺม  โลกสมฺมต  นิธึ   
วตฺวา อิทานิ ย ปุ ฺสมฺปทเมว  ปรมตฺถโต  นิธีติ  ทสฺเสตุ   
ตสฺส กุฏมฺพิกสฺส อนุโมทนตฺถมิท นธิิกณฺฑมารทฺธ  ต  
ทสฺเสนฺโต อาห   
                ยสฺส ทาเนน สีเลน        ส ฺเมน  ทเมน จ   
                นธิิ สุนิหิโต โหติ         อิตฺถิยา ปุริสสฺส วาติ ฯ   
        ตตฺถ ทานนฺติ ทาน ฺจ ธมฺมจริยา จาติ เอตฺถ  
วุตฺตนเยน คเหตพฺพ ฯ  สลีนฺติ  กายิกวาจสิโก  อวีติกฺกโม.  
ป ฺจงฺคอฏงฺคทสงฺคปาฏิโมกฺขสวราทิ  วา สพฺพมฺป  สลี  อิธ   
สีลนฺติ  อธิปเฺปต ฯ  ส ฺโมติ  ส ฺมน  ส ฺโม  เจตโส  
นานารมฺมณคตินิวารณนฺติ  วุตฺต  โหติ  สมาธิสฺเสต  อธิวจน ฯ  
เยน  ส ฺเมน สมนฺนาคโต  หตฺถส ฺโต  ปาทส ฺโต   
# ๑. ม. ปฺจงฺคทสงฺค ... ฯ  
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วาจาส ฺโต  ส ฺตุตฺตโมติ ฯ  เอตฺถ  ส ฺตุตฺตโมติ  วุตฺโต ฯ  
อปเร  อาหุ  ส ฺมน  ส ฺโม  สวรณนฺติ  วุตฺต โหติ   
อินฺทฺริยสวรสฺเสต  อธิวจนนฺติ ฯ  ทโมติ ทมน  กิเลสูปสมนนฺติ 
วุตฺต โหติ  ป ฺาเยต  อธิวจน ฯ  ป ฺา  หิ  กตฺถจิ  ป ฺาเตฺวว  
วุจฺจติ  สุสฺสูส  ลภเต ป ฺนฺติ  เอวมาทีสุ ฯ  กตฺถจิ ธมฺโมติ  
สจฺจ ทโม ธิติ จาโคติ เอวมาทีสุ ฯ กตฺถจิ ทโมติ ยทิ  
สจฺจา ทมา จาคา  ขนฺตฺยา  ภิยฺโย น วิชชฺตีติ เอวมาทีสุ ฯ (๑)   
        เอว ทานาทีนิ ตฺวา อิทานิ เอว อิมิสฺสา คาถาย  
สมฺปณฺเฑตฺวา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ยสสฺ  อิตฺถิยา  วา  ปุริสสฺส  
วา  ทาเนน  สีเลน  ส ฺเมน  ทเมน  จาติ  อิเมหิ  จตูหิ  
ธมฺเมหิ  ยถา  หิร ฺเน  สุวณฺเณน  มุตฺตาย  มณินา วา  
ธนมโย  นิธิ  เตส  สุวณฺณาทีน  เอกตฺถ  ปกฺขิปเนน  นีธิยติ  
เอว ปุ ฺมโย นิธิ  เตส  ทานาทีน  เอกจิตฺตสนฺตาเน   
เจติยาทิมฺหิ  วา  วตฺถุมหิ สุฏ ุ กรเณน สุนิหิโต โหตีติ ฯ   
 
                                สตฺตมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา ยสฺส ทาเนนาติ อิมาย คาถาย  
ปุ ฺสมฺปทาย  ปรมตฺถโต  นิธิภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยตฺถ   
นิหิโต  โส นธิิ สุนิหิโต โหติ  ต วตฺถุ ทสฺเสนฺโต อาห   
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ฯ  
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                เจติยมฺหิ  จ สเฆ วา         ปคฺุคเล อติถีสุ วา   
                มาตริ ปตริ จาป                  อโถ เชฏมฺหิ ภาตรีติ ฯ   
        ตตฺถ จยติพฺพนฺติ เจติย  ปูเชตพฺพนฺติ วุตฺต โหติ  
จิตตฺตา วา เจติย ฯ  ตมฺปเนต  ติวิธ  โหติ  ปริโภคเจติย  
อุทฺทิสฺสกเจติย สธาตุกเจติยนฺติ ฯ  ตตฺถ โพธริุกฺโข  ปริโภคเจติย  
พุทฺธปฏิมา อุทฺทิสฺสกเจติย  ธาตุคพฺภถูปา สธาตุก ธาตุก- 
เจติย ฯ  สงฺโฆติ พุทฺธปฺปมุขาทีสุ โย โกจิ ฯ ปุคฺคโลติ 
คหฏฐปพฺพชิเตสุ โย โกจิ ฯ นตฺถิ  อสฺส  ติถ ิ ยมหฺิ  วา  
ตมฺหิ  วา  ทิวเส  อาคจฺฉตีติ  อติถิ ฯ  ตงฺขเณ อาคตปาหุนกสฺเสต  
อธิวจน ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว เจติยาทีนิ ตฺวา อิทานิ เอว อิมิสฺสา คาถาย  
สมฺปณฺเฑตฺวา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  โย  โส  นิธิ  สุนหิิโต   
โหตีติ วุตฺโต  โส อิเมสุ วตฺถูสุ นิหิโต  สุนิหิโต โหติ ฯ  กสฺมา  
ทีฆรตฺต  อิฏผลานุปฺปทานสมตฺถตาย ฯ  ตถา  ห ิอปฺปกมฺป  
เจติยมฺหิ ทตฺวา ทีฆรตฺต อิฏผลลาภิโน โหนฺติ ฯ ยถาห   
                เอกปุปฺผว ทตฺวาน                 อสีติ กปฺปโกฏิโย ฯ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามีติ จ        ปุปฺผทานสฺสิท ผลนฺติ จ ฯ   
                มตฺตาสุขปริจฺจาคา                 ปสฺเส เจ วิปุล สุขนฺติ จ ฯ (๑)   
        เอว ทกขิฺณาวิสุทฺธิเวลามสุตฺตาทีสุ (๒)  วุตฺตนเยน สงฺฆาทิ- 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๓ ฯ  ๒. องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๔/๔๐๕ ฯ  
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วตฺถูสุป  ทานผลวิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ  เจติยาทีสุ   
ทานสฺส  ปวตฺติ  ผลวิภูติ  จ  ทสฺสิตา  เอก  ยถาโยค  สพฺพตฺถ  
ต ต อารภิตฺวา จาริตฺตวาริตวเสน สีลสฺส  พุทฺธานุสฺสตาทิ- 
วเสน  ส ฺมสฺส  ตพฺพตฺถุกวิปสฺสนามนสิการปจฺจเวกฺขณวเสน 
ทมสฺส จ ปวตฺติ ตสฺส ตสฺส จ ผลวิภูติ เวทิตพฺพา ฯ   
 
                                อฏมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา ทานาทีหิ นิธิยมานสฺส ปุ ฺมยนิธิโน 
เจติยาทิเภท วตฺถุ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เอเตสุ  วตฺถูสุ  นิหิตสฺส  
ตสฺส  นิธิโน  คมฺภีเร อุทกนฺติเก นิหิตนิธิโต วิเสส ทสฺเสนฺโต  
อาห   
                เอโส นิธิ สุนิหโิต         อเชยฺโย อนุคามิโก   
                ปหาย  คมนีเยสุ                  เอต อาทาย คจฺฉตีติ ฯ   
        ตตฺถ ปพฺุพปเทน ต ทานาทีหิ สุนิหิตนิธึ นิทฺทิสติ  
เอโส นิธิ  สนุิหิโตติ ฯ  อเชยฺโยติ  ปเรหิ  เชตฺวา  คเหตุ  น  
สกฺกา  อชยโฺยติป  (๑) ปาโ  ตสฺส  อชิตพฺโพ  อชนิารโห  (๒) 
หิตสุขตฺถิเกน  อุปจิตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  เอตสฺมึ  จ ปาเ  เอโส   
นิธิ  อเชยฺโยติ  สมฺพนฺธิตฺวา  ปุน  กสมฺาติ  อนุโยค   
ทสฺเสตฺวา ยสฺมา  สุนิหิโต  อนุคามิโกติ  สมฺพนฺธติพฺพ ฯ 
# ๑. ส.ี อชฺเชยฺโยติป ฯ  ๒. ส.ี อชชฺิตพฺโพ อชชฺนารโห ฯ   
ม. อจฺจิตพฺโพอจฺจนารโห ฯ  
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อิตรถา หิ สนุิหิตสฺส อเชยฺยตฺต วุตฺต  ภเวยฺย  น  จ   
สุนิหิโต  อชยฺโย  อชฺชโิต  เอว หิ โสติ ฯ อนุคจฺฉตีติ  
อนุคามิโก  ปรโลก คจฺฉนฺตมฺป ตตฺถ ตตฺถ ผลปฺปทาเนน น  
วิชหตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปหาย คมนีเยสุ เอต อาทาย คจฺฉตีติ มรณกาเล 
ปจฺจุปฏ ิเต  สพฺพโภเคสุ  ปหาย  คมนีเยสุ  เอต  นธิึ  อาทาย   
ปรโลก  คจฺฉตีติ  อย  กริ  เอตสฺส  อตฺโถ ฯ  โส  ปน  น 
ยุชฺชติ ฯ  กสมฺา  โภคาน  อคมนียโต ฯ  ปหาตพฺพา  เอว  หิ   
เต  เต  โภคา  น  คมนียา  คมนียา ปน เต เต 
คติวิเสสา ฯ ยโต ยทิ  เอส  อตฺโถ  สยิา  ปหาย  โภเค   
คมนีเยสุ  คติวิเสเสสุ  อิติ  วเทยฺย ฯ  ตสฺมา เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  นิธิ  วา  านา  จวตีติ  เอวมาทินา  ปกาเรน   
ปหาย  มจฺจ  โภเคสุ  คจฺฉนฺเตสุ  เอต  อาทาย  คจฺฉตีติ ฯ   
เอโส  หิ อนุคามิกตฺตา ต น ปชหตีติ ฯ   
        ตตฺถ สยิา คมนีเยสูติ เอตฺถ คนฺตพฺเพสูติ อตฺโถ  น คจฺฉนฺเตสูติ ฯ   
ต  น  เอกสโต  คเหตพฺพ ฯ  ยถา  ห ิ อริยา  นิยฺยานกิาติ  (๓)  เอตฺถ  นิยฺยาติ  
อตฺโถ  น นิยยฺาตพฺพาติ  เอวมิธาป คจฺฉนฺเตสูติ อตฺโถ  น คนฺตพฺเพสูติ ฯ   
        อถวา ยสฺมา เอส มรณกาเล กสฺสจิ ทาตุกาโม โภเค  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๗๕/๙๕ ฯ  
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อามสิตุมฺป  น  ลภติ  ตสฺมาเนน  เต  โภคา  ปุพฺพ  กาเยน  
ปหาตพฺพา  ปจฺฉา  วิหตาเสน  เจตสา  คนฺตพฺพา  อติกฺกมิตพฺพาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺมา  ปุพฺพ  กาเยน  ปหาย ปจฺฉา  เจตสา   
คมนีเยสุ  โภเคสูติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ปุริมสฺมึ อตฺเถ  
นิทฺธารเณ  ภุมฺมวจน  ปหาย  คมนีเยสุ โภเคสุ เอกเมเวต  
ปุ ฺนิธิโภค (๑)  ตโต  นีหริตฺวา  อาทาย  คจฺฉตีติ ฯ  ปจฺฉิเม 
อตฺเถ  ภาเวน  ภาวลกฺขเณ  ภุมฺมวจน ฯ  โภคาน หิ คมนียภาเวน 
เอตสฺส นิธิสฺส อาทาย คมนียภาโว ลกขีฺยตีติ ฯ   
 
                        นวมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา อิมสฺส ปุ ฺนิธิโน คมฺภีเร โอทกนฺติเก  
นิหิตนิธิโต  วิเสส  ทสฺเสตฺวา  ปุน  อตฺตโน  ภณฺฑคุณสวณฺณเนน 
กยิกชนสฺส  อุสฺสาห ชเนนฺโต  อุฬารภณฺฑวาณิโช  วิย  อตฺตนา   
เทสิตปุ ฺนิธิคุณสวณฺณเนน  ตสฺมึ ปุ ฺนิธิมฺหิ เทวมนุสฺสาน  
อุสฺสาห ชเนนฺโต อาห   
                อสาธารณม ฺเส          อโจราหรโณ นิธิ   
                กยริาถ ธีโร ปุ ฺานิ  โย นิธ ิอนุคามิโกติ ฯ   
        ตตฺถ อสาธารณม ฺเสนฺติ อสาธารโณ อ ฺเส  มกาโร   
ปทสนฺธิกโร  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาติ  อาทีสุ  
# ๑. ม. ปฺุญนิธิวิภว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  นธิิกณฺฑสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๐๗ 
 
วิย ฯ น โจเรหิ อาหรโณ  อโจราหรโณ  โจเรหิ  อาทาตพฺโพ  
น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  นิธาตพฺโพติ  นิธิ ฯ  เอว  ทฺวีห ิปุพฺพปเทหิ  
ปุ ฺนิธิคุณ วณฺเณตฺวา  ตโต ทฺวีหิ ตตฺถ อุสฺสาห ชเนติ  
กยิราถ  ธีโร  ปุ ฺานิ  โย  นิธ ิ อนุคามิโกติ ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ยสฺมา  ปุ ฺนิธิ  (๑)  นาม  อสาธารโณ  อ ฺเส  อโจราหรโณ  
จ  นิธิ โหติ ฯ น เกวล ฺจ  อสาธารโณ  อโจราหรโณ  จ  
นิธิ  อปจ  โข  ปน  เอโส  นิธ ิ สุนิหิโต  อเชยฺโย  อนุคามิโกติ  
เอว  วุตฺโต  โย  นิธิ  อนุคามิโก  โส  จ  ยสฺมา  ปุ ฺนิธิเยว  
โหติ  ตสฺมา  กยิราถ กเรยฺย ธีโร พุทฺธสิมฺปนฺโน ธติิสมฺปนฺโน  
จ ปุคฺคโล ปุ ฺานีติ ฯ   
 
                                ทสมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา คุณสวณฺณเน ปุ ฺนิธิมฺหิ เทวมนุสฺสาน  
อุสฺสาห  ชเนตฺวา  อิทานิ  เย  จ อุสฺสหิตฺวา ต ปุ ฺนิธิกิริยาย  
สมฺปาเทนฺติ  เตส โส ย ผล เทติ  ต สงฺเขปโต ทสฺเสนฺโต 
อาห   
                เอส เทวมนุสฺสาน          สพฺพกามทโท นิธีติ ฯ   
                อิทานิ ยสฺมา ปตฺถนาย ปฏพิทฺธิตสฺส สพฺพกามททตฺต  
น วินา  ปตฺถน โหติ ฯ ยถาห   อากงฺเขยฺย เจ คหปตโย  
# ๑. ม. ปฺุญานิ ฯ  ๒. ม. ปฺุญานิเยว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๓๐๘ 
 
ธมฺมจารี สมจารี  อโห วตาห กายสฺส  เภทา ปร มรณา  
ขตฺติยมหาสาลาน สหพฺยต อุปปชฺเชยยฺนฺติ  าน โข  ปเนต  
วิชฺชติ  ย โส กายสฺส เภทา ปร มรณา ขตฺติยมหาสาลาน   
สหพฺยต อุปปชฺเชยฺย ฯ ต  กิสฺส เหตุ  ตถา หิ โส ธมมฺจารี  
สมจารี ฯ (๑)   
        เอว อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ป ฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม  
สย อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย ฯ ต กสิฺส  
เหตุ  ตถา หิ โส  ธมฺมจาร ีสมจารีติ ฯ (๒)   
        ตถา จาห  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺธาย สมนฺนาคโต 
โหติ  สีเลน สุเตน จาเคน ปฺญาย สมนฺนาคโต  โหติ  
ตสฺส เอว โหติ  อโห วตาห กายสฺส เภทา ปร มรณา  
ขตฺติยมหาสาลาน  สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ ฯ โส ต จิตฺต  
ปทหติ  ต จิตฺต อธิฏาติ  ต จิตฺต ภาเวติ ฯ ตสฺส เต  
สงฺขารา จ วิหารา จ เอว ภาวิตา เอว  พหุลีกตา 
ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตนฺตีติ (๓)  เอวมาทิ ฯ   
        ตสฺมา ต ตถา ตถา อากงฺขปริยาย จิตฺตปท- 
หนาธิฏานภาวนาปริกฺขาร  ปตฺถน ตสฺส สพฺพกามททตฺเต 
เหตุ  ทสฺเสนฺโต อาห   
        ย ย เทวาภิปตฺเถนฺติ  สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ ฯ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๘๕/๕๒๕ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๔๘๖/๕๒๗ ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๓๑๙/๒๑๗ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๓๐๙ 
 
                         เอกาทสมคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ ยนฺต สพฺพ เอเตน ลพฺภติ  ต โอธิโส โอธิโส   
ทสฺเสนฺโต สุวณฺณตา สุสรตาติ เอวมาทิคาถาโย อาห ฯ   
        ตตฺถ ปมคาถาย ตาว สุวณฺณตา นาม สุนฺทรจฺฉวิ- 
วณฺณตา  ก ฺจนสนฺนิภตจตา  สาป เอเตน ปุ ฺนิธินา  
ลพฺภติ ฯ ยถาห  ยมฺป ภิกขฺเว ตถาคโต ปุริม ชาตึ ปรุิม  
ภว ปุริม นิเกต ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต สมาโน อกฺโกธโน 
อโหสิ อนุปายาสพหุโล  พหุมฺป วุตฺโต  สมาโน นาภิสชฺชิ  
น กุปฺป น พฺยาปชฺชิ น ปติตฺถียิ   น โกป ฺจ  โทส ฺจ  
อปฺปจฺจย ฺจ ปาตฺวากาสิ  ทาตา จ อโหสิ สุขุมาน มุทุกาน   
อตฺถรณาน ปาปุรณาน  โขมสุขุมาน กปฺปาสิกสุขุมาน  
โกเสยฺยสุขุมาน กมฺพลสขุุมาน ฯ โส ตสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา  
อุปจิตตฺตา ฯเปฯ โส  ตโต จุโต อิตฺถตฺต อาคโต สมาโน  
อิม มหาปุริสลกฺขณ ปฏลิภติ ฯ          สุวณฺณวณฺโณ โหติ ก ฺจน- 
สนฺนิภตโจติ ฯ (๑)   
        สุสรตา นาม พฺรหฺมสรตา กรวีกภาณิตา  สาป เอเตน 
ลพฺภติ ฯ ยถาห  ยมฺป ภิกขฺเว ตถาคโต ปุริม ชาตึ ปรุิม  
ภว ปุริม นิเกต  ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน ผรุส วาจ  
ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต  อโหสิ  ยา สา วาจา 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๔๘/๑๗๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๓๑๐ 
 
เนลา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี  พหุชนกนฺตา 
พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา อโหสิ ฯ โส ตสฺส   
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา ฯเปฯ โส ตโต จุโต อิตฺถตฺต  
อาคโต  สมาโน อิมานิ เทฺว มหาปุริสลกฺขณานิ ปฏิลภติ  
ปหูตชิโวฺห จ โหติ  พฺรหฺมสโร จ กรวีกภาณี จาติ ฯ (๑)   
        สุสณฺานาติ  สุฏ ุ  สณฺานตา  สมปตวฏฏิตยุตฺตฏาเนสุ  (๒) 
องฺคปจฺจงฺคาน สมปตวฏฏิตภาเวน  สนฺนิเวโสติ วุตฺต โหติ ฯ  
ยถาห  ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต ปุริม ชาตึ ปุริม ภว  
ปุริม นิเกต ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต  สมาโน พหุชนสสฺ อตฺถกาโม 
อโหสิ หิตกาโม ผาสุกกาโม โยคกฺเขมกาโม  กินฺติ เม สทฺธาย 
วฑฺเฒยฺยย  สีเลน สุเตน พุทฺธิยา จาเคน ธมฺเมน  ป ฺาย ธนธ ฺเน  
เขตฺตวตฺถุนา ทฺวิปทจตุปฺปเทหิ ปุตฺตทาเรหิ  ทาสกมฺมกรโปริเสหิ  
าตีหิ มิตฺเตหิ พนฺธเวหิ วฑฺเฒยฺยุนฺติ  โส ตสฺส  กมฺมสฺส 
กตตฺตา อุปจิตตฺตา ฯเปฯ โส ตโต จุโต อิตฺถตฺต อาคโต   
สมาโน อิมานิ ตีณิ มหาปุริสลกฺขณานิ ปฏลิภติ  สหี- 
ปุพฺพฑฺฒกาโย จ  โหติ ปตนฺตรโส จ สมวฏฏกฺขนโฺธ จาติ   
เอวมาทิ ฯ  (๔) 
        อิมินา นเยน อิโต ปเรสุป อิมินา ปุ ฺนิธินา  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๖๖/๑๘๘ ฯ  ๒. ม. สมจิตวฏฏิตยุตฺตฏฐาเนสุ ฯ 
# ๓ สฺยา. ปตฺตนฺตรโส ฯ  ม. จิตนฺตรโส ฯ  ๔. ที. ปา. ๑๑/๑๕๔/๑๗๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  นธิิกณฺฑสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๑๑         
 
 ปฏลิาภสาธกานิ  สุตฺตปทานิ  ตโต  ตโต  อาเนตฺวา  
วตฺตพฺพานิ ฯ  อติวิตฺถารภเยน  ตุ  อิทานิ  อวเสส- 
ปทาน  วณฺณน กริสฺสามิ ฯ   
        สุรูปตาติ เอตฺถ สกลสรีร รูปนฺติ เวทิตพฺพ อากาเสน 
ปริวาริโต  รปูนฺเตฺว  สงฺขฺย  คจฺฉตีติ  อาทีสุ  วิย  ตสสฺ  รูปสฺส   
สุนฺทรตา  สรุูปตา นาติทีฆตา  นาติรสฺสตา  นาติกีสตา  นาติ- 
ถูลตา  นาติกาฬตา  นจฺโจทาตตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อาธิปจฺจนฺติ  
อธิปติภาโว  ขตฺติยมหาสาลาทิภาเวน  สามิกภาโวติ อตฺโถ ฯ   
ปริวาโรติ  อาคาริกาน  สชนปริชนสมปฺตฺติ  อนาคาริกาน   
ปริสสมฺปตฺติ  อาธิปจฺจ ฺจ  ปริวาโร  จ  อาธิปจฺจปริวาโร ฯ  
เอตฺถ  จ สุวณฺณตาทีหิ สรีรสมฺปตฺติ  อาธิปจฺเจน  โภคสมฺปตฺติ  
ปริวาเรน  สชนปริชนสมปฺตฺติ  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ สพฺพเมเตน 
ลพฺภตีติ  ยนตฺ  ย  ย  เทวาภิปตฺเถนฺติ  สพฺพเมเตน  ลพฺภตีติ  
วุตฺต  ตตฺถ  อิทมฺป  ตาว  เอก (๑) โอธโิส  วุตฺต  สุวณฺณตาทิ   
สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ เวทิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ   
# ๑. ม. ปฐม ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๓๑๒ 
 
                                ทฺวาทสมคาถาวณฺณนา   
        เอวมิมาย คาถาย ปุ ฺานุภาเวน ลภิตพฺพ รชชฺ- 
สมฺปตฺติโต  โอร เทวมนุสฺสมฺปตฺตึ ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตทุภย  
รชฺชสมฺปตฺตึ ทสฺเสนฺโต   
                ปเทสรชฺช อิสสฺริย         จกกฺวตฺติสุข ปย   
                เทวรชฺชมฺป ทพฺิเพสุ          สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ ปเทสรชฺชนฺติ เอกทีปมฺป สกล อปาปุณิตฺวา ปวิยา   
เอกเมกสฺมึ  ปเทสรชฺช ฯ  อิสฺสรสฺส  ภาโว  อิสฺสริย  อิมินา 
ทีปจกฺกวตฺติรชฺช ทสฺเสติ ฯ  จกฺกวตฺติโน สุข   จกฺกวตฺติสุข ฯ  
ปยนฺติ อิฏฐ กนฺต มนาป ฯ อิมินา จาตุรนฺตจกฺกวตฺติรชฺช- 
ทสฺเสติ ฯ  เทเวสุ  รชชฺ เทวรชฺช  เอเตน มนฺธาตาทีน มนุสฺสานมฺป  
มนุสฺสาน เทวรชฺช  ทสฺสติ  โหติ ฯ  อป  ทิพฺเพสูติ  อิมินา 
เย  เต ทิวิภวตฺตา  ทิพฺพาติ วุจฺจนฺติ  เตสุ ทิพฺเพสุ กาเยสุ  
อุปฺปนฺนานมฺป เทวรชฺช ทสฺเสติ ฯ  สพฺพเมเตน  ลพฺภตีติ   ย  
ต ย ย  เทวาภิปตฺเถนฺติ  สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ  วุตฺต  ตตฺถ   
อิทมฺป ทุติ โอธิโส ปเทสรชฺชาทิ สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ  
เวทิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ    
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                           เตรสมคาถาวณฺณนา   
        เอวมิมาย คาถาย ปุ ฺานุภาเวน ลภิตพฺพ เทวมนุสฺสร- 
ชฺชสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ทฺวีหิป  คาถาหิ  วุตฺตสมฺปตฺตึ   
สมาสโต  ปรุกฺขตฺวา นิพฺพานสมฺปตฺตึ ทสฺเสนฺโต   
                มานุสฺสิกา จ สมฺปตฺติ          เทวโลเก จ ยา รติ   
                ยา จ นิพฺพานสมฺปตฺติ          สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตสฺสาย ปทวณฺณนา มนุสฺสาน อยนฺติ มานุสฺสี   
มานุสฺสี เอว  มานุสฺสิกา ฯ  สมฺปชฺชน  สมฺปตฺติ ฯ  เทวาน  โลโก  
เทวโลโก ฯ  ตสฺมึ  เทวโลเก ฯ  ยาติ  อนวเสสปริยาทาน  รมนฺติ  
เอตาย  อชฺฌตฺต  อุปฺปนฺนาย  พหิทฺธา  วา  อุปกรณภูตายาติ  
รติ  สุขสฺส  สุขวตฺถุโน  เจต  อธิวจน ฯ  ยาติ  อนิยตวจน ฯ  
จสทฺโท ปุพฺพสมฺปตฺติยา สห สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ นพฺิพานเยว  
นิพฺพานสมฺปตฺติ ฯ   
        อย ปน อตฺถวณฺณนา ยา เอสา สุวณฺณตาติอา 
ทีหิ ปเทหิ  มานุสฺสิกา  จ  สมฺปตฺติ  เทวโลเก  จ  ยา  รตีติ  
วุตฺตา  สา  จ  สพฺพา  ยา  จายมปรา  สทฺธานุสาริภาวาทิวเสน  
ปตฺตพฺพา  นิพฺพานสมฺปตฺติ  สา  จาติ  อิท ตติยมฺป โอธิโส 
สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ ฯ   
        อถวา ยา ปุพฺเพ สุวณฺณตาทีหิ อวุตฺตา สูรา   
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 สติมนฺโต อิธ  พฺรหฺมจรยิวาโสติ  เอวมาทินา  (๑)  นเยน  นิทฺทฏิา 
 ป ฺาเวยฺยตฺติยาทิเภทา  จ มานุสฺสิกา  สมฺปตฺติ  อปรา  เทวโลเก 
 จ  ยา ฌานาทิรติ  ยา จ ยถาวุตฺตปฺปการา  นิพฺพานสมฺปตฺติ   
 จาติ  อิทมฺป  ตติย  โอธิโส  สพฺพเมเตน  ลพฺภตีติ ฯ  เอวเมตฺถ  
อตฺถวณฺณนา เวทิตพฺพา ฯ   
 
                                จุทฺทสมคาถาวณฺณนา   
        เอวมิมาย คาถาย ปุ ฺานุภาเวน ลภิตพฺพ สทฺธานุ- 
สาริภาวาทิวเสน  ปตฺตพฺพ  นิพฺพานสมฺปตฺติมฺป  ทสฺเสตฺวา 
อิทานิ เตวิชฺชอุภโตภาควิมุตฺติวสีภาววเสนาป ปตฺตพฺพ ตเมว ตสฺส 
อุปาย ฺจ ทสฺเสนฺโต   
        มิตฺตสมฺปทมาคมฺม  โยนิโส เจ ปยุ ฺชโต   
        วิชชฺาวิมุตฺติวสีภาโว  สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตสฺสาย ปทวณฺณนา สมฺปชฺชติ เอตาย คุณวิภูตึ  
ปาปุณาตีติ  สมฺปทา  มิตฺโต  เอว  สมปฺทา  มิตฺตสมฺปทา  ต  
มิตฺตสมฺปท ฯ อาคมฺมาติ นิสฺสาย ฯ โยนิโสติ  อุปาเยน ฯ  
ปยุ ฺชโตติ  โยคานุฏาน  กโรโต ฯ  วิชานาติ  เอตายาติ   
วิชฺชา  วิมุจฺจติ  เอตาย  สย  วา  วิมุจฺจตีติ วิมุตฺติ  วิชฺชา จ 
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๕/๔๐๙ ฯ  
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วิมุตฺติ จ วิชฺชาวิมุตฺติโย  วิชฺชาวิมุตฺตีสุ วสีภาโว วิชฺชาวิมุตฺติวสีภาโว ฯ   
        อย  ปน อตฺถวณฺณนา ยฺวาย มิตฺตสมฺปทมาคมฺมติ 
สตฺถาร วา  อ ฺตร  วา  ครุฏานิย  สพฺรหฺมจารึ  นิสฺสาย  
ตโต  โอวาท ฺจ  อนุสาสนิ ฺจ คเหตฺวา ยถานุสิฏ  ปฏิปตฺติยา  
โยนิโส ปยุ ฺชโต ปุพฺเพนิวาสาทีสุ ตีสุ วิชฺชาสุ ตตฺถ  
กตมา  วิมุตฺติ  จิตฺตสฺส  จ  อธิมุตฺติ  นิพฺพาน ฺจาติ  (๑)  เอว 
มาคตาย อฏสมาปตฺตินิพฺพานเภทาย  วิมุตฺติยา  จ  ตถา  ตถา   
อทนฺธายิตตฺเตน  วสีภาโว  อิทมฺป จตุตฺถ โอธิโส สพฺพเมเตน 
ลพฺภตีติ ฯ   
 
                        ปณฺณรสมคาถาวณฺณนา   
        เอวมิมาย คาถาย ปุพฺเพ กถิตวิชฺชาวิมุตฺติวสีภาวภาคิย- 
ปุ ฺานุภาเวน  ลภิตพฺพ  เตวิชฺชอุภโตภาควิมุตฺติวเสนาป   
ปตฺตพฺพ  นิพฺพานสมฺปตฺตึ ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา วิชฺชา- 
วิมุตฺติวสีภาวปฺปตฺตา เตวิชฺชอุภโตภาควิมุตฺตาป น เต (๒) 
สพฺเพ  ปฏิสมฺภิทาทิคุณวิภูตึ  ลภนฺติ  อิมาย  จ  ปุ ฺสมฺปทาย 
ตสฺสา คุณวิภูติยา ปทฏานวเสน ตถา ตถา สาป  
ลพฺภติ  ตสฺมา ตมฺป ทสฺเสนฺโต   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๗๖/๓๓๙ ฯ  ๒. ม. น เตติ นตฺถิ ฯ   
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        ปฏิสมภิฺทา วิโมกฺขา จ          ยา จ สาวกปารมี   
        ปจฺเจกโพธิ พุทฺธภูมิ                 สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ยโต สมฺมา กเตน ยา จาย ธมฺมตฺถนิรุตฺติปฏิภาเณสุ  
ปเภทคตา  ป ฺา  ปฏิสมฺภิทาติ  วุจฺจติ  เย  จิเม  รูป รูปานิ  
ปสฺสตีติ (๑) อาทินา  นเยน อฏ  วิโมกฺขา  ยา  จาย  ภควโต   
สาวเกหิ  ปตฺตพฺพา  สาวกสมฺปตฺติสาธิกา  สาวกปารมี  ยา  
จ  สยมฺภูภาวสาธิกา  ปจฺเจกโพธิ  ยา จ สพฺพสตฺตุตฺตม- 
ภาวสาธิกา  พุทฺธภูมิ  อิทมฺป ป ฺจม โอธิโส สพฺพเมเตน 
ลพฺภตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
 
                        โสฬสมคาถาวณฺณนา   
        เอว  ภควา  ยนฺต  ย  ย  เทวาภิปตฺเถนฺติ  สพฺพเมเตน   
ลพฺภตีติ  วุตฺต  ต  อิมาหิ  ป ฺจหิ  คาถาหิ  โอธิโส โอธิโส  
ทสฺเสตฺวา อิทานิ สพฺพเมวิท สพฺพกามททนิธิส ฺ ิต ปุ ฺ- 
สมฺปท ปสสนฺโต   
        เอว มหตฺถิกา เอสา         ยทิท ปุ ฺสมฺปทา   
        ตสฺมา ธรีา ปสสนฺติ         ปณฺฑิตา กตปุ ฺตนฺติ   
อิมาย คาถาย เทสน นิฏาเปสิ ฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๖๖/๘๓ ฯ  ท.ี ปา. ๑๑/๔๕๓/๓๒๘ ฯ  
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        ตสฺสาย ปทวณฺณนา เอวนฺติ  อตีตตฺถนิทสฺสน ฯ มหนฺโต  
อตฺโถ  อสฺสาติ  มหตฺถิกา  มหโต  อตฺถาย  สวตฺตตีติ  วุตฺต  
โหติ  มหิทฺธกิาติป ปาโ ฯ เอสาติ  อุทฺเทสวจน  เตน  ยสฺส 
ทาเนน  สีเลนาติ  อิโตปฺปภูติ  ยาว กยิราถ  ธีโร  ปุ ฺานีติ   
วุตฺต  ปุ ฺสมฺปท  อุทฺทสิติ ฯ  ยทิทนฺติ  อภิมุขกรณตฺเถ นิปาโต ฯ 
เตน  เอสาติ  อุทฺทิฏ  นิททฺิสิตุ  ยา เอสาติ อภิมุข กโรติ ฯ  
ปุ ฺาน สมฺปทา  ปุ ฺสมฺปทา ฯ  ตสฺมาติ  การณวจน ฯ   
ธีราติ  ธิติมนฺโต ฯ  ปสสนฺตีติ วณฺณยนฺติ ฯ ปณฺฑิตาติ   
ป ฺาสมฺปนฺนา ฯ กตปุ ฺตนฺติ กตปุ ฺภาว ฯ   
        อยมฺปน อตฺถวณฺณนา อิติ ภควา สุวณฺณตาทึ 
พุทฺธภูมิปริโยสาน  ปุ ฺสมฺปทานุภาเวน  อธิคนฺตพฺพมตฺถ  
วณฺณยิตฺวา อิทานิ ตเมวตฺถ สมฺปณฺฑิตฺวา ทสฺเสนฺโต  
เตเนวตฺเถน  ยถาวุตฺตปฺปการาย ปุ ฺสมฺปทาย มหตฺถิกตฺต  
นิโรเปนฺโต (๑)  อาห  เอว  มหโต  อตฺถสฺส  อาวหเนน  มหตฺถิกา 
เอสา  ยทิท  มยา  ยสฺส  ทาเนน  สีเลนาติ  อาทินา  นเยน   
เทสิตา  ปุ ฺสมฺปทา  ตสฺมา  มาทิสา สตฺตาน  หิตสุขาวหาย  
ธมฺมเทสนาย  อกลิาสุตาย  ยถาภูตาเณน  (๒)  จ  ธีรา  ปณฺฑิตา   
อสาธารณม ฺเส  อโจราหรโณ  นธิีติ  อาทีหิ  อิธ  วุตฺเตหิ  จ   
อวุตฺเตหิ  จ มา  ภิกฺขเว ปุ ฺาน ภายิตฺถ  สุขสฺเสต ภิกฺขเว  
# ๑. ม. ย.ุ ถนุนฺโต ฯ  ๒. ม. ยุ. ยถาภตูคุเณน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๓๑๘ 
 
อธิวจน  ยทิท ปุ ฺานีติ (๑) อาทีหิ   วจเนหิ อเนกาการโวการ 
กตปุ ฺต ปสสนฺติ  น ปกฺขปาเตนาติ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน โส อุปาสโก พหุชเนหิ สทฺธึ  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ  โส  จ  ร ฺโ  ปเสนทิโกสลสฺส  สนติฺก  
คนฺตฺวา  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ  ราชา  อติวิย  ตุฏโ  หุตฺวา  
สาธุ  คหปติ  สาธุ  โข  ตฺว  คหปติ  มาทิเสหิป  อหรณีย  
นิธึ  นิเธสีติ  สมฺภาเวตฺวา  ตสฺส  มหนฺต ปูชมกาสีติ ฯ   
                นธิิกณฺฑสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕๙/๙๐ ฯ  ขุ. อิติ. ๒๕/๒๐๐/๒๔๐ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๓๑๙         
 
                                เมตฺตสุตฺตวณฺณนา   
 
                             นิกฺเขปปฺปโยชน   
        อิทานิ โย นิธิกณฺฑานนฺตร นิกฺขิตฺตสฺส เมตฺตสุตฺตสฺส   
อตฺถวณฺณนากฺกโม อนุปปฺตฺโต  ตสฺส อิธ นิกฺเขปปฺปโยชน วตฺวา ตโต ปร   
                เยน วุตฺต ยทา ยตฺถ                  ยสฺมา เจเตส ทีปนา   
                นทิาน โสธยิตฺวาสฺส                  กริสฺสามตฺถวณฺณนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ยสฺมา นิธิกณฺเฑน ทานสีลาทิปุ ฺสมฺปทา วุตฺตา   
สา จ  สตฺเตสุ  เมตฺตาย  กตาย  มหปฺผลา  โหติ  ยาว  พุทฺธภูมึ   
ปาเปตุ  สมตฺถา  ตสฺมา  ตสฺสา  ปุ ฺสมฺปทาย  อุปการทสฺสนตฺถ   
ยสฺมา  วา  สรเณหิ  สาสเน  โอตริตฺวา  สิกฺขาปเทหิ  สีเล   
ปติฏ ิตาน  ทฺวตฺตึสากาเรหิ  ราคปฺปหานสมตฺถ  กุมารป ฺเหน  
โมหปฺปหานสมตฺถ ฺจ  กมฺมฏาน  ทสฺเสตฺวา  มงฺคลสุตฺเตน  ตสฺส 
ปวตฺติยา มงฺคลภาโว  อตฺตรกฺขา  จ  รตนสุตฺเตน  ตสฺสานุรูปา  
ปรรกฺขา  ติโรกุฑฺเฑน  รตนสุตฺเต  วุตฺตภูเตสุ  เอกจฺจภูตทสฺสน  
วุตฺตปฺปการาย ปุ ฺสมฺปตฺติยา  ปมชชฺมานาน  (๑)  วิปตฺติ  จ  
นิธิกณฺเฑน  ติโรกุฑฺเฑ วุตฺตวิปตฺติปฏิปกฺขภูตา  สมฺปตฺติ  จ  
ทสฺสิตา  โทสปฺปหานสมตฺถมฺปน  กมฺมฏาน อทสฺสิตเมว  ตสฺมา 
# ๑. ส.ี ปมชชฺนา ฯ  ม. ปมชฺชนฺตาน ฯ  
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ต  โทสปฺปหานสมตฺถ  กมฺมฏาน  ทสฺเสตุ  อิท เมตฺตสุตฺต   
อิธ  นิกฺขิตฺต ฯ  เอว ฺหิ สุปริปูโร โหติ ขุทฺทกปาโติ อิทมสฺส 
อิธ นิกฺเขปปฺปโยชน ฯ   
 
                                นิทานโสธน   
อิทานิ ยาย   
                เยน วุตฺต ยทา ยตฺถ         ยสมฺา เจเตส ทีปนา   
                นทิาน โสธยิตฺวาสฺส  กริสสฺามตฺถวณฺณนนฺติ ฯ   
มาติกา นิกฺขิตฺตา  ตตฺถ อิท เมตฺตสุตฺต ภควตาว วุตฺต   
น  สาวกาทีหิ  ต ฺจ  ปน  ยทา  หิมวนฺตปสฺสโต  เทวตาหิ   
อุพฺพาฬฺหา  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติก  อาคตา  ตทา  สาวตฺถิย  
เตส  ภิกฺขูน  ปริตฺตตฺถาย  กมฺมฏานตฺถาย จ วุตฺตนฺติ เอว  
ตาว สงฺเขปโต เอเตส ปทาน ทีปนานิทานโสธนา 
เวทิตพฺพา ฯ   
        วิตฺถารโต ปน เอว เวทิตพฺพา เอก สมย ภควา  
สาวตฺถิย วิหรติ  อุปกฏาย  วสฺสูปนายิกาย  เตน  โข  ปน 
สมเยน  สมพฺหุลา  นานาเวรชฺชกา  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติเก 
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  วสสฺ  อุปคนฺตุกามา ภควนฺต   
อุปสงฺกมนฺติ ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา  ราคจริตาน  สวิ ฺาณก- 
อวิ ฺาณกวเสน เอกาทสวิธ อสุภกมฺมฏาน  โทสจริตาน   
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จตุพฺพิธ เมตฺตาทิกมฺมฏาน  โมหจริตาน มรณานุสฺสติกมฺมฏ- 
านาทีนิ  วิตกฺกจริตาน  อานาปานสฺสติปวีกสิณาทีนิ  สทฺธา- 
จริตาน  พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏานาทีนิ  พุทฺธิจริตาน จตุธาตุ- 
ววตฺถานาทีนีติ อิมินา  นเยน  จตุราสีติสหสฺสปฺปเภทจริตานุ- 
กุลานิ  กมฺมฏานานิ  กเถติ ฯ   
        อถ  โข ป ฺจมตฺตาน  ภิกฺขุสตานิ  ภควโต สนฺติเก  
กมฺมฏาน อุคฺคเหตฺวา สปฺปายเสนาสน ฺจ โคจรคาม ฺจ   
ปริเยสมานานิ  อนุปุพฺเพน  คนฺตวา  ปจฺจนฺเต  หิมวนฺเตน  สทฺธึ   
เอกาพทฺธ  นีลกาจมณิสนฺนิภสิลาตล  สีตลฆนจฺฉายนีลวน- 
สณฺฑมณฺฑิต  มุตฺตาทลรชตปฏสทิสวาลิกากิณฺณภูมิภาค  สุจิ- 
สาตสีตูทกฏานปริวาริต  (๒)  ปพฺพตมทฺทสสุ ฯ อถ  เต  ภิกฺขู  
ตตฺเถเวกรตฺตึ วสิตฺวา ปภาตาย รตฺติยา สรีรปริกมมฺ กตฺวา   
ตสฺสาวิทูเร  อ ฺตร  คาม ปณฺฑาย ปวิสึสุ ฯ คาโม  
ฆนนิเวสนสนฺนิวิฏกุลสหสฺสยุตฺโต  มนุสฺสา  เจตฺถ  สทฺธา 
ปสนฺนา  เต  ปจฺจนฺเต  ปพฺพชิตทสฺสนสฺส ทุลลฺภตาย  ภิกฺขู  
ทิสฺวา  เอว  ปติโสมนสฺสชาตา  หุตฺวา  เต  ภิกฺขู  โภเชตฺวา  
อิเธว  ภนฺเต  เตมาส  วสถาติ  ยาจิตฺวา  ป ฺจ  ปธานกุฏ-ิ 
สตานิ  การาเปตฺวา  ตตฺถ ม ฺจปปานียปริโภชนียฆฏาทีนิ  
สพฺพูปกรณานิ ปฏิยาเทสุ ฯ   
# ๑. ม. มุตฺตาชาล... ฯ  ๒. ม. สุจิสาตสีตลชลาสยริวาริต ฯ  
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        ภิกฺขู ตติยทิวเส  อ ฺ คาม ปณฺฑาย ปวิสึสุ  ตตฺถป  
มนุสฺสา  ตเถว  อุปฏหิตฺวา  วสฺสาวาส  ยาจึสุ ฯ  ภิกฺขู  อสติ   
อนฺตราเยติ อธิวาเสตฺวา ต  วนสณฺฑ  ปวิสิตฺวา  สพฺพรตฺตินฺทิว   
อารทฺธวิริยา  ยามคณฺฑิก  โกฏเฏตฺวา โยนิโสมนสิการพหุลา  
วิหรนฺตา  รุกขฺมูลานิ  อุปคนฺตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  สีลวนฺตาน ภิกฺขูน  
เตเชน วิหตเตชา รุกฺขเทวตา อตฺตโน อตฺตโน วิมานา โอรุยฺห  
ทารเก คเหตฺวา  อิโต  จิโต  จ  วิจรนฺติ  เสยฺยถาป นาม  
ราชูหิ วา ราชมหามตฺเตหิ วา คามกาวาส  คเตหิ  คามวาสีน   
ฆเรสุ โอกาเส คหิเต ฆรมานุสกา  ฆรานิ ฉฑฺฑิตฺวา  อ ฺตฺร   
วสนฺตา  กทา  น ุ คมิสฺสนตีฺติ  ทูรโตว  โอโลเกนฺติ  เอวเมว   
เทวตา  อตฺตโน  อตฺตโน  วิมานานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  อิโต  จิโต   
จ  วิจรนฺติโย  ทูรโตว  โอโลเกนฺติ  กทานุ  ภทฺทนฺตา  
คมิสฺสนฺตีติ ฯ  ตโต  เอว  สมจินฺเตสุ  ปมวสฺสูปคตา  ภิกฺขู  
อวสฺส  เตมาส  วสิสฺสนฺติ  มยมฺปน  ตาวจิร  ทารเก  คเหตฺวา  
โอกฺกมฺม  วสิตุ  น  สกฺโกม  หนฺท  มย  ภิกฺขูน  ภยชนก   
อารมฺมณ  ทสฺเสมาติ ฯ  ตา  รตฺตึ ภิกขฺูน  สมณธมฺมกรณเวลาย 
ภึสนกานิ  ยกฺขรูปานิ  นมิฺมินิตฺวา  ปุรโต  ปุรโต ติฏนฺติ   
เภรวสทฺท ฺจ  กโรนฺติ ฯ ภิกฺขูน ตานิ รูปานิ ทิสฺวา  
ต ฺจ สทฺท สุตฺวา  หทย  ผนฺทติ  ทุพฺพณฺณา  จ  อเหสุ   
# ๑. ส.ี ทสฺเสสิสามาติ ฯ  
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อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา ฯ  เตน  เต ภิกขฺู  จิตฺต  เอกคฺค   
นาสกฺขึสุ กาตุ  เตส อเนกคฺคจิตฺตาน ภเยน จ ปุนปฺปุน  
สวิคฺคาน  สติ  ปมุสฺสติ  ตโต  เตส  มฏุสฺสตีน ทุคฺคนฺธานิ  
อารมฺมณานิ ปโยเชสุ  เตส  เตน  ทุคฺคนฺเธน  นิมฺมถิยมานมิว 
มตฺถลุงฺค  อโหสิ  พาฬฺหา สีสเวทนา อุปฺปชฺชึส ุ น จ 
ต ปวตฺตึ อ ฺม ฺสฺส อาโรเจสุ ฯ   
        อเถกทวิส สฆตฺเถรสฺส อุปฏานกาเล สพฺเพสุ  
สนฺนิปติเตสุ  สฆตฺเถโร  ปุจฺฉิ  ตุมฺหาก  อาวุโส  อิม   
วนสณฺฑ  ปวิฏาน  กติปาห อติวิย ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  
อโหสิ  ปริโยทาโต  วิปฺปสนฺนานิ  จ  อินฺทฺริยานิ  เอตรหิ  
ปนตฺถ  กิสา  ทุพฺพณฺณา  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา  กึ  โว  
อิธ  อสปฺปายนฺติ ฯ ตโต  เอโก  ภิกฺขุ  อาห  อห  ภนฺเต  
รตฺตึ  อีทิส ฺจ  อีทิส ฺจ  เภรวารมฺมณ ปสฺสามิ  จ  สุณามิ  
จ  อีทิส ฺจ  คนฺธ  ฆายามิ  เตน เม จิตฺต น สมาธิยตีติ   
เอเตเนว  อุปาเยน  สพฺเพว  เต  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  
สงฺฆตฺเถโร อาห ภควตา  อาวุโส  เทฺว  วสฺสูปนายิกา  
ป ฺตฺตา  อมฺหาก ฺจ  อิม  เสนาสน  อสปฺปาย  อายามาวุโส 
ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  อ ฺ  สปฺปายเสนาสน  ปุจฺฉามาติ ฯ   
สาธุ  ภนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  เถรสฺส  ปฏิสุณิตฺวา  สพฺเพว   
เสนาสน  สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย  อนุปลิตตฺตา  กุเลส ุ   
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ก ฺจิ  อนามนฺเตตฺวา  เอว  เยน สาวตฺถ ีเตน  จาริก ปกฺกมึสุ ฯ  
อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภควโต สนฺติก อาคมึสุ ฯ   
        ภควา เต ภิกฺขู ทิสฺวา เอตทโวจ น ภิกฺขเว อนฺโตวสฺส  
จาริกา  จริตพฺพาติ  มยา  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  กิสสฺ  ตุมฺเห   
จาริก  จรถาติ ฯ เต  ภควโต  สพฺพ  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  
อาวชฺเชนฺโต  สกลชมฺพูทีเป  อนฺตมโส  จตุปาทปกฏานมตฺตมฺป   
เตส  อ ฺ  สปฺปายเสนาสน  นาทฺทส ฯ  อถ เต ภิกขฺู อาห  น   
ภิกฺขเว  ตุมฺหาก  อ ฺ  สปฺปายเสนาสนมตฺถิ  ตตฺเถว  ตุมฺเห   
วิหรนฺตา  อาสวกฺขย  ปาปุเณยฺยาถ  คจฺฉถ ภิกฺขเว  ตเมว  
เสนาสน อุปนิสฺสาย  วิหรถ  สเจ  ปน  เทวตาหิ  อภย  อิจฺฉถ  
อิม  ปริตฺต  อุคฺคณหถ ฯ  เอต ฺหิ โว ปริตฺต ฺจ กมฺมฏาน ฺจ  
ภวิสฺสตีติ อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
        อปเร อาหุ  คจฺฉถ ภิกฺขเว ตเมว เสนาสน  
อุปนิสฺสาย  วิหรถาติ  อิท  วตฺวา  ภควา  อาห  อปจ 
โข  อาร ฺ ิเกน  ปริหรณ  าตพฺพ ฯ  เสยฺยถีท  สาย  ปาต   
กรณวเสน  เทฺว  เมตฺตา  เทฺว  ปริตฺตา  เทฺว อสุภา เทฺว   
มรณสฺสตี  อฏมหาสเวควตฺถุสมาวชฺชน ฺจ  อฏมหาสเวค- 
วตฺถูนิ  นาม  ชาติ  ชรา พฺยาธิ  มรณ  จตฺตาริ  อปาย- 
ทุกฺขานีติ  อถวา  ชาติชราพฺยาธิมรณานิ  จตฺตาริ  อปายทุกฺข  
ป ฺจม  อตีเต  วฏฏมูลก  ทุกฺข  อนาคเต  วฏฏมลูก  ทุกฺข    
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ปจฺจุปนฺนอาหารปริเยฏ ิมูลก  ทุกฺขนติฺ ฯ  เอว ภควา ปริหรณ  
อาจิกฺขิตฺวา เตส ภิกฺขูน  เมตฺตตฺถ ฺจ  ปริตฺตตฺถ ฺจ  วิปสฺสนา- 
ปาทกชฺฌานตฺถ ฺจ  อิม สุตฺตมภาสิ ฯ เอว  วิตฺถารโตป  เยน 
วุตฺต  ยทา  ยตฺถ  ยสฺมา  เจติ  เอเตส ปทาน ทีปนา  นิทาน- 
โสธนาว เวทิตพฺพา ฯ   
        เอตฺตาวตา จ ยา สา เยน วุตฺต ยทา ยตฺถ   
ยสฺมา เจเตส  ทีปนา ฯ นทิาน โสธยิตฺวาติ มาติกา ปตา  
สา สพฺพปฺปกาเรน วิตฺถาริตา โหติ ฯ   
 
                                ปมคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ อสฺส กริสฺสามตฺถวณฺณนนฺติ วุตฺตตฺตา เอว   
กตนิทานโสธนสฺส  อสฺส  สุตฺตสฺส  อตฺถวณฺณนา  อารพฺภเต ฯ  
ตตฺถ กรณียมตฺถกุสเลนาติ อิมิสฺสา  ปมคาถาย  ตาว  อย   
ปทวณฺณนา  กรณียนฺติ  กาตพฺพ  กรณารหนฺติ  อตฺโถ ฯ  อตฺโถติ  
ปฏิปทา  ย  วา  กิ ฺจิ  อตฺตโน  หิต  ต  สพฺพ อรณียโต   
อตฺโถติ  วุจฺจติ  อรณียโต  นาม  อุปคนฺตพฺพโต ฯ  อตฺเถ  
กุสเลน  อตฺถกุสเลน  อตฺถจฺเฉเกนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยนฺติ   
อนิยมิตปจฺจตฺต ฯ  ตนฺติ นิยมิตอุปโยค  อุภยมฺป  วา  ย ตนฺติ   
ปจฺจตฺตวจน  สนฺต ปทนฺติ อุปโยควจน  ตตฺถ  ลกฺขณโต   
สนฺต  ปตฺตพฺพโต  ปท  นพฺิพานสฺเสต  อธิวจน ฯ  อภิสเมจฺจาติ   
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อภิสมาคนฺตฺวา ฯ  สกฺโกตีติ  สกฺโก  สมตฺโถ  ปฏพิโลติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อุชูติ อชฺชวยุตฺโต ฯ  สฏุ ุ  อุชติู  สุหุช ูฯ  สขุ  วโจ  
อสฺมินฺติ  สุวโจ ฯ อสฺสาติ ภเวยฺย ฯ มุทติู มทฺทวยุตฺโต ฯ  
น อติมานีติ อนติมานี ฯ   
        อยมฺปเนตฺถ อตฺถวณฺณนา กรณียมตฺถกุสเลน  ยนฺต  
สนฺต ปท  อภิสเมจฺจาติ  เอตฺถ  ตาว  อตฺถิ  กรณีย  อตฺถิ   
อกรณีย ฯ  ตตฺถ  สงฺเขปโต สิกฺขตฺตย กรณีย ฯ สีลวิปตฺติ  
ทิฏ ิวิปตฺติ อาจารวิปตฺติ อาชีววิปตฺตีติเอวมาทิ อกรณีย ฯ 
ตถา  อตฺถิ  อตฺถกุสโล  อตฺถิ  อนตฺถกสุโล ฯ  ตตฺถ  โย  อิมสฺมึ  
สาสเน ปพฺพชิตฺวา  น  อตฺตาน  สมฺมา  ปโยเชติ  ขณฺฑสีโล  
โหติ  เอกวีสติวิธ  อเนสน นิสฺสาย  ชีวิต  กปฺเปติ ฯ  เสยฺยถีท  
เวฬุทาน  ปตฺตทาน ปุปฺผทาน ผลทาน ทนฺตกฏทาน  
มุโขทกทาน  สินานทาน จุณฺณทาน มตฺติกาทาน ปาตุกมฺยต (๑) 
มุคฺคสูปฺยต  ปาริภฏยต  ชงฺฆเปสนิก  เวชฺชกมฺม  ทตูกมฺม 
ปหิณคมน ปณฺฑปฏิปณฺฑ ทานานุปฺปทาน  วตฺถวิุชฺช  นกฺขตฺต- 
วิชฺช  องฺควิชฺชนฺติ ฯ ฉพฺพิเธ จ อโคจเร จรติ ฯ  เสยฺยถีท  
เวสิยาโคจเร  วิธถุลลฺกุมาริกปณฺฑกภิกฺขุนีปานาคารโคจเรติ ฯ   
สสฏโ  จ  วิหรติ  ราชูห ิ ราชมหามตฺเตหิ  ติตฺถิเยหิ  ติตฺถิย- 
สาวเกหิ  อนนุโลมิเกน  คิหิสสคฺเคน  ยานิ  วา ปน ตานิ  
# ๑. ม. จาฏกมฺยต ฯ  ๒. มุคฺคสูปฺยต ฯ  
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กุลานิ อสฺสทฺธานิ อปฺปสนฺนานิ  อโนปานภูตานิ  อกฺโกสก- 
ปริภาสกานิ  อนตฺถกามานิ  อหิตกามานิอผาสุกอโยคกฺเขมกามานิ  
 ภิกฺขูน  ฯเปฯ  อุปาสกาน อุปาสิกาน  ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชติ  
 ปยิรุปาสติ ฯ อย อนตฺถกุสโล ฯ   
        โย ปน อิมสฺมึ สาสเน ปพฺพชิตฺวา อตฺตาน สมฺมา 
ปโยเชติ  อเนสน  ปหาย  จตุปาริสุทฺธิสีเล  ปติฏาตุกาโม  
สทฺธาสีเสน  ปาฏิโมกฺขสวร  สติสีเสน  อินฺทฺริยสวร  วิริยสีเสน 
อาชีวปาริสุทฺธึ  ป ฺาสีเสน ปจฺจยปฏิเสวน ปูเรติ ฯ อย  
อตฺถกุสโล ฯ   
        โย วา สตฺตาปตฺติกฺขนฺธโสธนวเสน ปาฏิโมกขฺสวร  ฉทฺวาเร   
ฆฏฏิตารมฺมเณสุ  อภิชฺฌาทีน  อนุปฺปตฺติวเสน อินฺทฺริยสวร   
อเนสนปริวชฺชนวเสน วิ ฺ ูปสฏพุทฺธพุทฺธสาวกวณฺณิตปจฺจย- 
ปฏิเสวเนน  จ  อาชีวปาริสุทฺธึ  ยถาวุตฺตปจฺจเวกฺขณวเสน 
ปจฺจยปฏิเสวน  จตุอิริยาปถปริวตฺตเน  สาตฺถกตาทีน  ปจฺจเวกฺขณ- 
วเสน สมฺปช ฺ โสเธติ ฯ อยมฺป อตฺถกุสโล ฯ   
        โย วา ยถา อุโสทก  ปฏิจฺจ สงฺกิลิฏ วตฺถ  
ปริโยทายติ  ฉาริก  ปฏิจฺจ  อาทาโส  อุกฺกามุข  ปฏจฺิจ  ชาตรูป   
ตถา  าณ ปฏิจฺจ สีล โวทายตีติ ตฺวา  าโณทเกน   
โธวนฺโต  สลี  ปริยาทาเปติ ฯ  ยถา  จ กิกี สกุณิกา อณฺฑ   
จามรีมิคี วาลธึ  เอกปุตฺติกา  นารี  ปย  เอกปุตฺตก  เอกนยโน   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 328 

                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๓๒๘ 
 
ปุริโส ต เอกนยน ฺจ  รกขฺติ  ตถา  อติวิย  อปฺปมตฺโต  อตฺตโน 
สีลกฺขนฺธ  รกฺขติ  สาย ปาต ปจฺจเวกฺขมาโน อนุมตฺตมฺป  
วชฺช น ปสฺสติ ฯ อยมฺป อตฺถกุสโล ฯ  โ 
        โย วา ปน อวิปฺปฏสิารกเร สีเล ปติฏาย กิเลส- 
วิกฺขมฺภนปฏิปท  ปคฺคณฺหาติ  ต  ปคฺคเหตฺวา  กสิณปริกมฺม  
กโรติ  กสิณปริกมฺม กตฺวา สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตติ ฯ อยมฺป 
อตฺถกุสโล ฯ   
        โย วา ปน สมาปตฺติโต วุฏาย สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา  
อรหตฺต  ปาปุณาติ  อย  อตฺถกุสลาน  อคฺโค ฯ  ตตฺถ  เย  อิเม   
ยาว  อวิปฺปฏสิารกเร สีเล  ปติฏาเนน  ยาว  วา  กิเลส- 
วิกฺขมฺภนปฏิปทายปคฺคณฺหเนน  (๒)  วณฺณิตา  อตฺถกุสลา  เต  อิมสฺมึ   
อตฺเถ อตฺถกุสลาติ  อธิปฺเปตา ฯ  ตถาวิธา  จ  เต  ภิกฺขู ฯ  
เตน  ภควา  เต  ภิกฺขู  สนธฺาย  เอกปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย  
กรณียมตฺถกสุเลนาติ  อาห ฯ   
        ตโต ปร (๓)  ก ึกรณียนฺติ เตส ส ฺชาตกงฺขาน อาห  
ยนฺต  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจาติ ฯ อย ฺเหตฺถาธิปฺปาโย  ต  
พุทฺธานุพุทฺเธหิ วณฺณิต สนฺต  นิพฺพานปท  ปฏิเวธวเสน  
อภิสเมจฺจ  วิหริตุกาเมน  ย  กรณียนฺติ ฯ  เอตฺถ จ  ยนฺติ  อิมสฺส 
คาถาปทสฺส  อาทิโต  วุตฺตเมว  กรณียนฺติ  อธิการโต  อนุวตฺตติ   
# ๑. ม. น ปสฺสติ ฯ  ๒. สี. ...ปคฺคณฺหเนน มคฺคผเลน ฯ   
# ๓. ม. คโต ฯ  
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ต  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจาติ ฯ  อยมฺปน  ยสฺมา  สาวเสสปาโ 
อตฺโถ  ตสฺมา  วิหริตุกาเมนาติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อถวา สนฺต ปท อภิสเมจฺจาติ อนุสฺสวาทิวเสน  
โลกิยป ฺาย  นิพฺพานปท  สนฺตนฺติ  ตฺวา  ต  อธิคนฺตุกาเมน  
ยนฺต  กรณียนฺติ  อธิการโต อนุวตฺตติ  ต  กรณียมตฺถ- 
กุสเลนาติ  เอวเมตฺถ  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อถวา  กรณีย- 
มตฺถกุสเลนาติ  วุตฺเต  กินติฺ  จินฺเตนฺตาน  อาห  ยนตฺ  สนฺต   
ปท อภิสเมจฺจาติ ฯ  ตสฺเสว  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ  โลกิย- 
ป ฺาย  สนฺต  ปท อภิสเมจฺจ ย กรณีย กาตพฺพ  ต  
กรณีย  กรณารหเมว ตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        กิมฺปน ตนฺติ  กิม ฺ สิยา อ ฺตฺร ตทธิคมุ- 
ปายโต  กาม ฺเจต  กรณารหตฺเถน  สิกขฺตฺตยทีปเกน  อาทิปเทเนว  
วุตฺต ฯ  ตถา  หิ  ตสฺส  อตฺถวณฺณนาย  อโวจุมฺห  อตฺถิ   
กรณีย  อตฺถิ อกรณีย ฯ ตตฺถ สงฺเขปโต สิกฺขตฺตย กรณียนฺติ ฯ  
อติสงฺเขเปน  เทสิตตฺตา  ปน  เตส  ภิกขฺูน เกหิจิ วิ ฺาต  
เกหิจิ น วิ ฺาต ฯ ตโต  เยหิ  น  วิ ฺาต  เตส  วิ ฺาปนตฺถ  
ย  วิเสสโต  อาร ฺ ิเกน  ภิกฺขุนา กาตพฺพ  ต  วิตฺถาเรนฺโต  
สกฺโก  อุช ู จ  สุหุช ู จ  สวุโจ  จสฺส  มทุุ อนติมานีติ อิม  
ตาว อุปฑฺฒคาถมาห ฯ   
        ก ึวุตฺต โหติ  สนฺต ปท อภิสเมจฺจ วิหริตุกาโม   
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        โลกิยป ฺาย  วา  ต  อภิสเมจฺจ  ตทธิคมาย ปฏิปชชฺมาโน  
อาร ฺ ิโก ภิกฺขุ ทุติยจตุตฺถปธานิยงฺคสมนฺนาคเมน  กาเย  จ  
ชีวิเต  จ  อนเปกฺโข  หุตฺวา  สจฺจปฏิเวธาย  ปฏิปชชฺิตุ  สกโฺก 
อสฺส  ตถา  กสิณปริกมฺมวตฺตสมาทานาทีสุ  อตฺตโน  ปตฺต- 
จีวรปฏิสงฺขรณาทีสุ จ  ยานิ  ตานิ  สพฺรหฺมจารีน  อุจฺจา- 
วจานิ กึกรณียานิ  เตสุ อ ฺเสุ จ เอวรูเปสุ สกฺโก  อสฺส  
ทกฺโข  อนลโส  สมตฺโถ ฯ  สกโฺก  โหนฺโตป  จ ตติย- 
ปธานิยงฺคสมนฺนาคเมน  อุชุ  อสฺส ฯ  อุชุ  โหนฺโตป  จ  สก ึ
อุชุภาเวน  ทหรกาเล  วา  อุชุภาเวน  สนฺโตส  อนาปชฺชิตฺวา 
ยาวชีว ปุนปฺปุน อสิถิลกรเณน สุฏ ุตร อุช ุอสฺส  อส- 
กรณตาย  วา  อุช ุ อมายาวิตาย  สุหุชุ  กายวจีวงฺกปฺปหาเนน  
วา  อุชุ  มโนวงฺกปฺปหาเนน  สุหุช ุฯ  อสนฺตคุณสฺส  วา  อนาวิ- 
กรเณน  อุช ุ อสนฺตคุเณน อุปฺปนฺนสฺส  ลาภสฺส  อนธิวาสเนน  
สุหุชุ ฯ  เอว  อารมฺมณลกฺขณูปนิชฺฌาเนหิ ปุริมทฺวยตติยสิกฺขาหิ  
ปโยคาสยสุทฺธีหิ จ อุชุ จ สุหุชุ จ อสฺส ฯ   
        น เกวล ฺจ อุชุ จ สุหุชุ จ  อปจ ปน สุวโจ จ 
อสฺส ฯ โย  หิ  ปุคฺคโล  อิท  น  กาตพฺพนฺติ  วุตฺโต  ก ึ
 ฺเต  ทิฏ  กินเฺต สุต  โก เม  หุตฺวา  วทสิ  ก ึ อุปชฺฌาโย   
อาจริโย สนฺทิฏโ สมฺภตฺโตติ วา วทติ ตุณฺหีภาเวน  วา 
วิเหเติ   สมปฺฏิจฺฉิตฺวา  น  ตถา  กโรติ  โส  
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วิเสสาธิคมสฺส ทูเร  โหติ ฯ  โย  ปน  โอวทิยมาโน  สาธุ   
ภนฺเต  สุฏ ุ  วุตฺต  อตฺตโน  วชชฺ นาม  ทุทฺทส  โหติ  ปุนป   
ม  เอวรูป  ทสิฺวา  วเทยฺยาถ  อนุกมฺป  อุปาทาย  จิรสฺส  เม  
ตุมฺหาก  สนฺติกาว โอวาโท ลทฺโธติ วทติ  ยถานุสฏิ ฺจ  
ปฏิปชชฺติ  โส  วิเสสาธิคมสฺส  อวิทูเร  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอว   
ปรสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา กโรนฺโต สุวโจ จ อสฺส ฯ   
        ยถา จ สุวโจ  เอว มุทุ อสฺส ฯ มทุูติ คหฏเหิ  
ทูตคมนปหิณคมนาทีสุ  นิยุ ฺชมาโน  ตตฺถ  มุทุภาว  อกตฺวา  
ถทฺโธ  หุตฺวา  วตฺตปฏิปตฺติย สกลพฺรหฺมจริเย  จ  มุทุ  อสฺส 
สุปริกมฺมกต สุวณฺณ วิย ตตฺถ ตตฺถ วินิโยคกฺขโม.  อถวา  
มุทูติ  อภากุฏิโก  อุตฺตานมุโข  สุขสมฺภาโส  ปฏสินฺถารวุตฺติ  
สุติตฺถ วิย สขุาวคาโห  อสฺส ฯ  น  เกวล ฺจ  มุทุ  อปจ  
ปน  อนติมานี  อสฺส  ชาติโคตฺตาทีหิ  อติมานวตฺถูหิ  ปเร  
นาติม ฺเยฺย  สาริปุตฺตตฺเถโร  วิย  จณฺฑาลกุมารกสเมน เจตสา 
วิหเรยฺยาติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ขุทฺทกปาวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา) - หนาท่ี 332 

                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๓๓๒ 
 
                                ทุติยคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา สนฺต ปท อภิสเมจฺจ วิหริตุกามสฺส  
ตทธิคมาย วา  ปฏิปชฺชมานสฺส  วิเสสโต  อาร ฺ ิกสฺส  ภิกฺขุโน  
เอกจฺจ  กรณีย  วตฺวา  ปุน ตทุตฺตริมฺป วตฺตุกาโม สนฺตุสฺสโก  
จาติ ทุติย คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ สนฺตุฏ ี จ กต ฺ ุตาติ เอตฺถ วุตฺตปฺปเภเทน  
ทฺวาทสวิเธน  สนฺโตเสน  สนฺตุสฺสตีติ  สนฺตุสฺสโก ฯ  อถวา   
ตุสฺสตีติ  ตุสฺสโก  สเกน  ตุสฺสโก  สนเฺตน  ตุสฺสโก  สเมน 
ตุสฺสโกติ  สนฺตุสฺสโก ฯ  ตตฺถ สก นาม ปณฺฑิยาโลปโภชน  
นิสฺสายาติ  เอว  อุปสมฺปทมณฺฑเล  อุทฺทิฏ  อตฺตนา  จ  
สมฺปฏิจฺฉิต จตุปจฺจยชาต  เตน  สุนฺทเรน  วา  อสุนทฺเรน   
วา  สกฺกจฺจมสกฺกจฺจ  วา  ทินฺเนน ปฏคฺิคหณกาเล  
ปริโภคกาเล จ  วิการ อทสฺเสตฺวา  ยาเปนฺโต  สเกน  
ตุสสโกติ  วุจฺจติ ฯ  สนฺต  นาม  ย  ลทธฺ  โหติ  อตฺตโน  
วิชฺชมาน  เตน  สนฺเตเนว ตุสฺสนฺโต  ตโต  ปร น  ปฏเนฺโต 
อตฺริจฺฉต  ปชหนฺโต  สนเฺตน  ตุสฺสโกติ วุจฺจติ ฯ  สม  นาม 
อิฏานิฏเสุ  อนุนยปฺปฏฆิปฺปหาน  เตน  สเมน  สพฺพารมฺมเณสุ  
ตุสฺสนฺโต สเมน ตุสฺสโกติ วุจฺจติ ฯ   
        สุเขน ภริยตีติ สุภโร  สุปฺโปโสติ วุตฺต โหติ ฯ โย  
หิ ภิกฺขุ  มนสฺุเสหิ  สาลิมโสทนาทีน  ปตฺเต  ปูเรตฺวา ทินฺเนป   
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                *เลมที่  ๑๖  เมตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๓๓ 
 
ทุมฺมุขภาว อนตฺตมนภาวเมว จ  ทสฺเสติ  เตส  วา  สมฺมุขาว   
ต  ปณฺฑปาต  ก ึ ตุเมฺหหิ  ทินฺนนฺติ อปสาเทนฺโต  สามเณร- 
คหฏาทีน  เทติ  เอส  ทพฺุภโร ฯ  เอต  ทิสฺวา  มนุสฺสา   
ทูรโตว  ปริวชฺเชนฺติ  ทุพฺภโร  ภิกฺขุ น สกฺกา โปสิตุนฺติ ฯ  
โน ปน ยงฺกิ ฺจิ ขูล  วา  ปณีต  วา  อปฺป  วา  พหุ  
วา  ลภิตฺวา  อตฺตมโน วิปฺปสนฺนมุโข หุตฺวา ยาเปติ  (๑)  เอส  
สุภโร ฯ เอต ทิสฺวา มนุสฺสา อติวิย วิสฺสตฺถา โหนฺติ  
อมฺหาก ภทฺทนฺตา  สุภโร  โถกโถเกนป  ตุสฺสติ  มยเมว  น 
โปเสสฺสามาติ  ปฏิ ฺ  กตฺวา โปเสนฺติ ฯ เอวรูโป อิธ สุภโรติ  
อธิปฺเปโต ฯ   
        อปฺป กจฺิจมสฺสาติ อปฺปกิจฺโจ  น กมฺมารามตาภสฺสารามตา 
สงฺคณิการามตาทิอเนกกิจฺจพฺยาวโฏ  อถวา  สกล- 
วิหาเร  นวกมฺมสฆปริโภคสามเณรอารามิกโวสาสนาทิกิจฺจ- 
วิรหิโต  อตฺตโน  เกสนขจฺเฉทนปตฺตจีวรปริกมฺมาทึ  กตฺวา  สมณ- 
ธมฺมกิจฺจปโร โหตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        สลฺลหุกา วุตฺติ อสฺสาติ สลฺลหุกวุตฺติ ฯ ยถา เอกจฺโจ  
พหุภณฺฑโก ภิกฺขุ  ทิสา  ปกฺกมนกาเล  พหุปตฺตจีวรปจฺจตฺถรณ- 
เตลคุฬาทึ  มหาชเนน  สสีภารกฏิภาราทีหิ  อุจฺจาราเปตฺวา  (๒) 
ปกฺกมติ  เอว อหุตฺวา โย อปฺปปริกฺขาโร โหติ  ปตฺตจีวราทิ- 
# ๑. ส.ี ยาติ ฯ  ๒. ม. อุพฺพหาเปตฺวา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๓๓๔ 
 
อฏสมณปริกฺขารมตฺตเมว  ปริหรติ  ทิสาปกฺกมนกาเล  ปกฺขี  
สกุโณ  วิย  สมาทาเยว  ปกฺกมติ  เอวรูโป อิธ สลลฺหุกวุตฺตีติ  
อธิปฺเปโต ฯ สนฺตานิ อินฺทฺริยานิ  อสสฺาติ  สนฺตินฺทฺริโย ฯ 
อิฏารมฺมณาทีสุ  ราคาทิวเสน  อนุทฺธตินฺทฺริโยติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
นิปโกติ  วิ ฺ ู  วิภาวี ป ฺวา  สีลานุรกฺขณป ฺาย จีวราทิ- 
วิจารณป ฺาย อาวาสาทิสตฺตสปฺปายปริชานนป ฺาย จ  
สมนฺนาคโตติ อธิปฺปาโย ฯ   
        น ปคพฺโภติ อปฺปคพฺโภ  อฏฏาเนน กายปาคพฺภิเยน  
จตุฏาเนน�   วจีปาคพฺภิเยน อเนกฏาเนน มโนปาคพฺภิเยน  
จ วิรหิโตติ อตฺโถ ฯ   
        อฏฏาน กายปาคพฺภิย (๑)  นาม   สฆคณปุคฺคลโภชน- 
สาลาชนฺตาฆรนฺหานติตฺถภิกฺขาจารมคฺคอนฺตรฆรปฺปเวสเนสุ  กาเยน  
อปฺปฏิรูปกรณ ฯ  เสยฺยถที  อิเธกจฺโจ  สฆมชฺเฌ  ปลฺลตฺถิกาย  
วา  นิสีทติ  ปาเทน  ปาท  อาทเหตฺวา  (๒)  วาติ  เอวมาทิ ฯ 
ตถา  คณมชฺเฌ  จตุปริสสนฺนิปาเต  ตถา  วุฑฺฒตเร  ปุคฺคเล ฯ   
โภชนสาลายมฺปน  วุฑฺฒาน  อาสน  น  เทติ  นวาน  อาสน   
ปฏิพาหติ ฯ  ตถา  ชนฺตาฆเร  วุฑฺเฒ  เจตฺถ  อนาปุจฺฉา  อคฺคิ- 
ชาลนาทีนิ  กโรติ ฯ  นฺหานติตฺเถ  จ ยทิท  ทหโร  วุฑฺโฒติ  
ปมาณ  อกตฺวา  อาคตปฏิปาฏิยา  นฺหายิตพฺพนฺติ  วุตฺต  ตมฺป  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๙๙/๒๗๒ ฯ  ๒. ส.ี ปาเทน ปาทมาทหิตฺวา ฯ 
ม. ปาเท ปาทโมทหิตฺวา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  เมตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๓๕ 
 
อนาทิยนฺโต  ปจฺฉา  อาคนฺตฺวา  อุทก  โอตริตฺวา  วุฑฺเฒ  จ  นเว  จ   
พาเธติ ฯ  ภิกฺขาจารมคฺเค  ปน  อคฺคาสนอคฺโคทก- 
อคฺคปณฺฑตฺถ  วุฑฺฒาน  ปุรโต ปุรโต  ยาติ  พาหาย  พาห   
ปหรนฺโต ฯ  อนฺตรฆรปฺปเวสเน  วุฑฺฒาน  ปมตร  ปวิสติ  ทหเรหิ  
กายกีฬน กโรตีติ เอวมาทิ ฯ   
        จตุฏาน วจีปาคพฺภิย (๑) นาม  สงฺฆคณปุคฺคลอนฺตรฆเรสุ   
อปฺปฏิรูปวาจานิจฺฉารณ ฯ  เสยฺยถีท  อิเธกจฺโจ สฆมชฺเฌ 
อนาปุจฺฉา ธมฺม ภาสติ  ตถา  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปกาเร  คเณ 
วุฑฺฒตเร ปุคฺคเล จ  ตตฺถ มนุสฺเสหิ ป ฺห ปุฏโ วุฑฺฒตร  
อนาปุจฺฉา  วิสชฺเชติ  อนฺตรฆเร  ปน  อิตฺถนฺนาเม  ก ึอตฺถิ   
กึ ยาคุ อุทาหุ  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  กึ เม 
ทสฺสสิ  กิมชชฺ  ขาทิสฺสามิ  ก ึภุ ฺชิสสฺามิ  กึ ปวิสสฺามีติ  
เอวมาทึ ภาสติ ฯ   
        อเนกฏาน มโนปาคพฺภิย (๒) นาม  เตสุ เตสุ าเนสุ  
กายวาจาหิ  อชฺฌาจาร อนาปชฺชิตฺวาป มนสา เอว กาม- 
วิตกฺกาทินานปฺปการ อปฺปฏิรูปวิตกฺกน ฯ   
        กุเลส ุอนนุคิทฺโธติ (๓) ยานิ อุปาสกกุลานิ อุปสงฺกมติ  เตสุ   
ปจฺจยตณฺหาย  วา  อนนุโลมิกคิหิสสคฺควเสน  วา  อนนุคิทฺโธ   
น  สหโสกี  น  สหนนฺที  น สุขิเตสุ สุขิโต  น ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิเตสุ  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๙๙๒๗๔ ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๓๙๙/๒๗๖ ฯ 
# ๓. กุเลสฺวนนุคิทฺโธติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  ขุทฺทกปาฐวณฺณนา  หนา  ๓๓๖ 
 
น อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตนา  วา  อุโยคมา- 
ปชฺชิตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิมิสฺสาย  จ  คาถาย  ย สุวโจ   
จสฺสาติ  เอตฺถ  วุตฺต  อสสฺาติ  วจน  ต สพฺพปเทหิ สทฺธึ  
สนฺตุสฺสโก จ อสฺส  สุภโร จ อสฺสาติ เอว โยเชตพฺพ ฯ   
 
                                ตติยคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา สนฺต ปท อภิสเมจฺจ วิหริตุกามสฺส  
ตทธิคมาย  วา  ปฏิปชฺชิตุกามสฺส  วิเสสโต  อาร ฺ ิกสฺส  
ภิกฺขุโน  ตทุตฺตริมฺป  กรณีย อาจิกฺขิตฺวา  อิทานิ  อกรณียมฺป   
อาจิกฺขิตุกาโม  น  จ  ขุทฺท สมาจเร กิ ฺจิ  เยน วิ ฺ ู  
ปเร อุปวเทยฺยุนฺติ อิม อุปฑฺฒคาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ เอวมิม กรณีย กโรนฺโต ยนฺต กายวจีมโน- 
ทุจฺจริต  ขุทฺท  ลามกนฺติ  วุจฺจติ  ต  น  จ  ขุทฺท  สมาจเร   
อสมาจรนฺโต  จ  น  เกวล โอฬาริก  กินฺตุ (๑)  กิ ฺจิ น สมาจเร 
อปฺปมตฺตกมฺป อนุมตฺตกมฺป  น สมาจเรติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ตโต ตสฺส สมาจาเร สนฺทิฏ ิกเมว อาทีนว ทสฺเสติ เยน 
วิ ฺ ู  ปเร  อุปวเทยฺยุนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺมา  อวิ ฺ ู  ปเร   
อปฺปมาณ ฯ  เต หิ อนวชชฺ วา  สาวชฺช  กโรนฺติ  อปฺปสาวชฺช   
วา  มหาสาวชฺช  กโรนฺติ ฯ  วิ ฺ ู  เอว  ปน ปมาณ ฯ  เต  ห ิ อนวิุจฺจ  
# ๑. ส.ี ก ึปน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๖  เมตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๓๗ 
 
ปริโยคาเหตฺวา  อวณฺณารหสฺส  อวณฺณ  ภาสนฺติ  วณฺณารหสฺส  
วณฺณ ภาสนฺติ ฯ ตสฺมา วิ ฺ ู ปเรติ วุตฺต ฯ   
        เอว ภควา อิมาหิ อฑฺฒเตยฺยคาถาหิ สนฺต ปท  
อภิสเมจฺจ  วิหริตุกามสฺส  ตทธิคมาย  วา  ปฏิปชชฺตุิกามสฺส 
วิเสสโต  อาร ฺ ิกสฺส  อาร ฺ ิกสีเสน  จ  สพฺเพสมฺป  กมฺมฏาน  
คเหตฺวา วิหริตุกามาน กรณียากรณียเภท กมฺมฏานูปจาร  
วตฺวา  อิทานิ  เตส  ภิกฺขูน  ตสฺส  เทวตาภยสฺส  ปฏฆิาตาย  
ปริตฺตตฺถ  วิปสฺสนาปาทกชฺฌานวเสน  กมฺมฏานตฺถ ฺจ  สุขิโน  
วา  เขมิโน  วา โหนฺตูติอาทินา นเยน เมตฺตกถ กเถตุมารทฺโธ ฯ   
        ตตฺถ สขิุโนติ สุขสมงฺคิโน ฯ  เขมิโนติ เขมวนฺโต  อภยา   
นิรูปทฺทวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺเพติ  อนวเสสา ฯ  สตฺตาติ  
ปาณิโน ฯ  สขิุตตฺตาติ สุขิตจิตฺตา ฯ  เอตฺถ  จ  กายิเกน  สุเขน 
สุขิโน  มานเสน  สุเขน  สุขิตตฺตา  ตทุภเยนาป  สพฺพภยูปทฺทว- 
วิคเมน  วา  เขมิโนติ  เวทิตพฺพา ฯ  กสมฺา  ปน  เอว  วุตฺต ฯ 
เมตฺตาภาวนาการทสฺสนตฺถ ฯ  เอว ฺหิ  เมตฺตา  ภาเวตพฺพา  
สพฺเพ  สตฺตา  สุขิโน โหนตฺูติ วา  เขมิโน โหนฺตูติ วา   
สุขิตตฺตา โหนฺตูติ วา ฯ    
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                                *เลมที่  ๑๖  หนา  ๓๓๘ 
 
                                จตุตฺถคาถาวณฺณนา   
        เอว ยาว อุปจารโต อปฺปนาโกฏิ  ตาว สงฺเขเปน 
เมตฺตาภาวน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิตฺถารโต  ปน  ต  ทสฺเสตุ   
เยเกจีติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  อถ  วา  ยสมฺา  ปุถุตฺตารมฺมเณ  ปริจิต  
จิตฺต  น  อาทิเกเนว  เอกคฺเค  สณฺาติ  อารมฺมณปฺปเภท 
ปน  อนุคนฺตฺวา  อนุคนฺตฺวา  กเมเนว  สณฺาติ  ตสฺมา  ตสฺส   
ตสถาวราทิทุกติกปฺปเภเท  อารมฺมเณ  อนุคนฺตฺวา  อนุคนฺตฺวา 
สณฺานตฺถมฺป เยเกจีติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  อถวา  ยสฺมา  ยสฺส 
ย  อารมฺมณ  วิภูต  โหติ  ตสฺส  ตตฺถ  จิตฺต  สุข  ติฏติ   
ตสฺมา เตส ภิกฺขูน ยสฺส ย วิภูต อารมฺมณ  ตสฺส  
ตตฺถ  จิตฺต  สณฺาเปตุกาโม  ตสถาวราทิทุกติการมฺมณปฺปเภททีปก  
เยเกจีติ อิม คาถทฺวยมาห ฯ   
        เอตฺถ ห ิตสถาวรทุก ทิฏาทิฏทุก ทูรสนฺติกทุก  
ภูตสมฺภเวสีทุกนฺติ  จตฺตาโร  ทุเก  ทฆีาทีหิ  จ  ฉหิ  ปเทหิ   
มชฺฌิมปทสสฺ  ตีสุ  อณุกถูลปทสฺส  จ ทฺวีสุ  ติเกสุ  จ  อตฺถสมฺภวโต  
ทีฆรสฺสมชฌฺิมตฺติก  มหนฺตาณุกมชฺฌิมตฺติก ถูลาณุกมชฺฌิมตฺติกนฺติ   
ตโย  ติเก  จ  ทีเปติ ฯ  ตตฺถ  เยเกจีติ  อนวเสสวจน ฯ ปาณาเอว  
ภูตา  ปาณภูตา ฯ  อถวา  ปาณนฺตีติ  ปาณา  เอเตน อสฺสาส- 
ปสฺสาสปฺปฏิพทฺเธ  ป ฺจโวการสตฺเต  คณฺหาติ ฯ  ภวนฺตีติ  ภูตา 
เอเตน เอกโวการจตุโวการสตฺเต คณฺหาติ ฯ อตฺถีติ สนฺติ  
สวิชฺชนฺติ ฯ    
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        เอว เยเกจิ ปาณภูตตฺถีติ อิมินา วจเนน ทุกติเกหิ  
สงฺคเหตพฺเพ  สพฺพสตฺเต  เอกชฺฌ   ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สพฺเพป  
เต  ตสา  วา  ถาวรา  วา  อนวเสสาติ อิมินา ทุเกน สงฺคเหตฺวา  
ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ ตสนฺตีติ ตสา  สตณฺหาน สภยาน ฺเจต อธิ- 
วจน ฯ ติฏนฺตีติ  ถาวรา  ปหีนตณฺหาภยาน  อรหต  เอต   
อธิวจน ฯ  นตฺถิ  เตส  อวเสสนฺติ  อนวเสสา  สพฺเพปติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ย ฺจ  ทุติยคาถาย  อนฺเต  วุตฺต ฯ  ต สพฺพทุกติเกหิ   
สมฺพนฺธิตพฺพ  เยเกจิ  ปาณภูตตฺถิ  ตสา  วา  ถาวรา  วา   
อนวเสสา  อิเมป  สพฺเพ  สตฺตา  ภวนฺตุ  สุขิตตฺตา ฯ  เอว 
ยาว ภูตา วา สมฺภเวสี  วา  อิเมป สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ  
สุขิตตฺตาติ ฯ   
        อิทานิ ทีฆรสฺสมชฌฺิมาทิติกตฺตยทีปเกสุ ทีฆา วาติอาทีสุ  
ฉสุ ปเทสุ  ทฆีาติ  ทีฆตฺตภาวา  นาคมจฺฉโคธาทโย ฯ  
อเนกพฺยามสตปฺปมาณาป  หิ  มหาสมุทฺเท  นาคาทีน  อตฺตภาวา  
อเนกโยชนสตปฺปมาณาป   มจฺฉโคธาทีน  อตฺตภาวา โหนฺติ ฯ   
มหนฺตาติ  มหนฺตตฺตภาวา  ชเล  มจฺฉกจฺฉปาทโย  ถเล  หตฺถ-ิ 
นาคาทโย  อมนุสฺเสสุ  ทานวาทโย ฯ  อาห  จ  ราหุคฺค   
อตฺตภาวีนนฺติ ฯ  (๑)  ตสฺส หิ อตฺตภาโว อุพฺเพเธน  จตฺตาริ   
โยชนสหสฺสานิ  อฏ  จ  โยชนสตานิ  พาหู  ทฺวาทสโยชน- 
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕/๒๒ ฯ  
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สตปฺปริมาณา  ป ฺาสโยชน  ภมุกนตฺร  ตถา  องฺคุลนฺตริกา  
หตฺถตลานิ  เทฺว  โยชนสตานีติ ฯ มชฺฌิมาติ  อสฺสโคณ- 
มหิสสูกราทีน  อตฺตภาวา ฯ  รสฺสกาติ  ตาสุ  ตาสุ  ชาตีสุ  
วามนาทโย  ทีฆมชฺฌิเมหิ  ถูลมชฺฌิเมหิ  จ  โอมกปฺปมาณา  สตฺตา ฯ  
อณุกาติ  มสจกฺขุสฺส  อโคจรา  ทิพฺพจกฺขุวิสยา  อุทกาทีสุ  นิพฺพตฺตา  
สขุมตฺตภาวา  สตฺตา อูกาทโย  วา  อปจ  เย  ตาสุ  ตาสุ   
ชาตีสุ  มหนฺตมชฺฌิเมหิ  ถูลมชฺฌิเมหิ จ  โอมกปฺปมาณา  สตฺตา  
เต  อณุกาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ถูลาติ  ปริมณฺฑลตฺตภาวา  มจฺฉ- 
กุมฺมสิปฺปกสมฺพุกาทโย  สตฺตา ฯ   
 
                                ป ฺจมคาถาวณฺณนา   
        เอว ตีหิ ติเกหิ อนวเสสโต สตฺเต ทสฺเสตฺวา อิทานิ  
ทิฏา  วา เย จ อทิฏาติอาทีหิ ตีหิ ทุเกหิป เต  
สงฺคเหตฺวา ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ ทฏิาติ เย อตฺตโน จกฺขุสฺส อาปาถมาคตวเสน  
ทิฏปุพฺพา ฯ  อทฏิาติ  เย  ปรสมุทฺทปรเสลปรจกกวาฬาทีสุ   
 ิตา ฯ  เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเรติ อิมินา  ปน  ทุเกน   
อตฺตโน  อตฺตภาวสฺส  ทูเร  จ  อวิทูเร  จ  วสนฺเต  สตฺเต   
ทสฺเสติ  เต  อปาททฺวิปาทวเสน  เวทิตพฺพา ฯ  อตฺตโน  ห ิ 
กาเย  วสนฺตา  สตฺตา  อวิทูเร  พหิ  กายโต  (๑)  วสนฺตา  สตฺตา  
# ๑. ม. พหิกาเย ฯ  
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ทูเร ฯ  ตถา  อนฺโต อุปจาเร วสนฺตา  อวิทูเร  พหิ  อุปจารโต วสนฺตา  
ทูเร ฯ อนฺโต วิหาเร คาเม ชนปเท ทีเป  จกฺกวาเฬ วสนฺตา 
อวิทูเร  ปรจกฺกวาเฬ วสนฺตา ทูเร วสนฺตีติ วุจฺจติ ฯ   
        ภูตาติ ชาตา อภินิพฺพตฺตา ฯ เย ภูตา เอว  น ปุน  
ภวิสฺสนฺตีติ  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  เตส  ขีณาสวาน  เอต  อธิวจน ฯ   
สมฺภวเมสนฺตีติ  สมฺภเวสี.  อปฺปหีนภวสโยชนตฺตา  อายติมฺป  
สมฺภว  เอสนฺตาน เสกฺขปุถุชชฺนานเมต อธิวจน ฯ อถวา  จตูสุ   
โยนีสุ  อณฺฑชชลามฺพุชา  สตฺตา  ยาว  อณฺฑโกส ฺจ  วตฺถิโกส ฺจ   
น  ภินฺทนฺติ  ตาว  สมฺภเวสี  นาม  อณฺฑโกส ฺจ  วตฺถิโกส ฺจ  
ภินฺทิตฺวา  พหิ นิกฺขนฺตา  ภูตา  นาม.  สเสทชา  โอปปาติกา  
จ  ปมจิตฺตกฺขเณ  สมฺภเวสี  นาม  ทติุยจิตฺตกฺขณโต  ปภูติ   
ภูตา  นาม.  เยน  วา  อิริยาปเถน  ชายนฺติ  ยาว  ตโต   
อ ฺ น ปาปุณนฺติ  ตาว สมฺภเวสี นาม  ตโต ปร  
ภูตาติ ฯ   
 
                        ฉฏคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา สุขิโน วาติ อาทีหิ อฑฺฒเตยฺยาหิ คาถาหิ   
นานปฺปการโต  เตส  ภิกขฺูน  หิตสุขาธิคมนปตฺถนาวเสน (๑)  สตฺเตเสุ  
เมตฺตาภาวน ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อหิตทุกฺขานาคมนปตฺถนา- 
วเสนป  ต  ทสฺเสนฺโต  อาห  น  ปโร  ปร  นกิุพฺเพถาติ ฯ  
# ๑. ม. หิตสุขาคมปตฺถนาวเสน ฯ  
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เอส  โปราณปาโ  อิทานิ  ปน  ปร ฺหีติป  ปนฺติ  อย  
น สุนฺทโร ฯ   
        ตตฺถ ปโรติ ปรชโน ฯ ปรนฺติ ปรชน ฯ น นิกพฺุเพถาติ  
น  วมฺเภยฺย ฯ  (๑)  นาติม ฺเถาติ  น อติกฺกมิตฺวา ม ฺเยฺย ฯ  
กตฺถจีติ กตฺถจิ โอกาเส  คาเม  วา  เขตฺเต  วา าติมชฺเฌ 
วา ปุคฺคลมชฺเฌ วาติ อาทิ ฯ นนฺติ เอต ฯ  ก ฺจีติ  ยงฺก ฺจิ  
ขตฺติย  วา  พฺราหฺมณ  วา  คหฏ  วา ปพฺพชิต วา สุขิต  
วา ทุกฺขิต  วาติ  อาทิ ฯ  พฺยาโรสนา  ปฏีฆส ฺาติ  กายวจี- 
วิกาเรหิ พฺยาโรสนาย จ มโนวิกาเรน  ปฏิฆส ฺาย  จ ฯ   
พฺยาโรสนาย  ปฏิฆส ฺายาติ  หิ  วตฺตพฺเพ  พฺยาโรสนา 
ปฏิฆส ฺาติ  วุจฺจติ  ยถา  สมฺมท ฺาย  วิมุตฺตาติ  วตฺตพฺเพ  
สมฺม ฺา  วิมุตฺตาติ  ยถา  จ  อนุปุพฺพสิกฺขาย  อนุปุพฺพกิริยาย  
อนุปุพฺพปฏิปทายาติ  วตฺตพฺเพ  อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยาย 
อนุปุพฺพปฏิปทา อ ฺาราธนาติ ฯ  นา ฺม ฺสฺส  ทุกฺข- 
มิจฺเฉยฺยาติ  อ ฺม ฺสฺส  ทุกฺข  น อิจฺเฉยฺย ฯ  กึ  วุตฺต   
โหติ  น  เกวล  สุขิโน  วา  เขมิโน  วา  โหนฺตูติอาทิ- 
มนสิการวเสเนว  เมตฺต  ภาเวยฺย  กิมฺปน  อโห  วต  โยโกจิ   
ปรปุคฺคโล  ยก ฺจิ  ปรปคฺุคล  ว ฺจนาทีหิ  นิกตีหิ  น  นิกุพฺเพถ   
ชาติอาทีหิ  จ  นวหิ  มานวตฺถูหิ  กตฺถจิ  ปเทเส ยงฺก ฺจิ  
# ๑. ม. น วฺเจยฺย ฯ  ๒. สี. สุคต วา ทุคฺคต วาติ ฯ  ๓. ม. กินตฺุ ฯ  
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ปรปุคฺคล นาติม ฺเยฺย  อ ฺม ฺสฺส  จ  พฺยาโรสนาย  วา  
ปฏิฆส ฺาย  วา  ทกฺุข  น  อิจฺเฉยฺยาติ  เอวมฺป มนสิกโรนฺโต  
ภาเวยฺยาติ ฯ   
 
                                สตฺตมคาถาวณฺณนา   
        เอว อหิตทุกฺขานาคมนปตฺถนาวเสน อตฺถโต เมตฺตาภาวน   
ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตเมว อุปมาย ทสฺเสนฺโต อาห มาตา  
ยถา นิย ปุตฺตนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ ยถา มาตา นิย ปุตฺต อตฺตนิ ชาต โอรส  
ปุตฺต  ต ฺจ  เอกปุตฺตเมว  อายุสา  อนุรกฺเข  ตสฺส  ทกฺุขา- 
คมนปฏิพาหนตฺถ  อตฺตโน  อายุมฺป  จชิตฺวา  ต อนุรกฺเข  เอวมฺป  
สพฺพภูเตสุ อิท เมตฺตาสงฺขฺย มานส  ภาวเย  ปุนปฺปุน  ชนเย  
วฑฺฒเย  ต ฺจ  อปริมาณสตฺตารมฺมณวเสน  เอกสฺมึ  วา  สตฺเต 
อนวเสสผรณวเสน อปริมาณ ภาวเยติ ฯ   
 
                                อฏมคาถาวณฺณนา   
        เอว สพฺพากาเรน เมตฺตาภาวน ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตสฺเสว   
วฑฺฒน ทสฺเสนฺโต อาห เมตฺต ฺจ สพฺพโลกสฺมินฺติ ฯ   
        ตตฺถ มชิฺชติ ตายติ จาติ มิตฺโต  หิตชฺฌาสยตาย  
# ๑. ส.ี เมตฺตามานส ฯ  ม. เมตฺตาขย มานส ฯ  
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สินิยฺหติ  อหิตาคมนโต  รกฺขติ  จาติ  อตฺโถ ฯ  มิตฺตสฺส  ภาโว  
เมตฺต ฯ  สพฺพโลกสฺมินฺติ อนวเสสสตฺตโลเก ฯ  มนสิ  ภวนฺติ   
มานส ฯ  ต ฺหิ  จิตฺตสมฺปยุตฺตตฺตา  เอว วุตฺต ฯ ภาวเยติ   
วฑฺฒเย ฯ  นาสฺส  ปริมาณนฺติ  อปริมาณ  อปฺปมาณ- 
สตฺตารมฺมณตาย  เอว  วุตฺต ฯ  อุทฺธนฺติ  อุปร ิ เตน  อรูปภว   
คณฺหาติ ฯ  อโธติ  เหฏา  เตน กามภว คณฺหาติ ฯ  ติริยนฺติ 
วมชฺฌ  เตน  รูปภว คณฺหาติ ฯ อสมฺพาธนฺติ สมฺพาธวิรหิต   
ภินฺนสีมนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สีมา  นาม ปจฺจตฺถิโก วุจฺจติ   
ตสฺมิมฺป ปวตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  อเวรนฺติ  เวรวิรหิต  อนฺตรนฺตราป  
เวรเจตนาปาตุภาววิรหิตนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ อสปตฺตนฺติ  วิคต- 
ปจฺจตฺถิก ฯ  เมตฺตาวิหารี หิ ปุคฺคโล มนุสฺสาน ปโย โหติ   
อมนุสฺสาน  ปโย  โหติ  นาสฺส  โกจิ  ปจฺจตฺถิโก  โหติ  เตนสฺส  
ต มานส วิคตปจฺจตฺถิกตฺตา  อสปตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ ปริยาย- 
วจน หิ ต เอต  ยทิท ปจฺจตฺถิโก สปตฺโตติ ฯ อย อนุปทโต 
อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อยมฺปเนตฺถ อธิปฺเปตตฺถทีปนา ยเทต  เอวมฺป สพฺพ- 
ภูเตสุ มา  มานส  ภาวเย  อปริมาณนฺติ  วุตฺต  ต ฺเจต  อปริมาณ   
เมตฺต  มานส สพฺพโลกสมฺึ  ภาวเย  วฑฺฒเย  วุฑฺฒึ  วิรฬฺุหึ   
เวปุลฺล  คมเย  ปาปเย ฯ  กถ  อุทฺธ  อโธ  จ  ติริย ฺจ  
อุทฺธ  ยาว  ภวคฺคา  อโธ  ยาว  อวีจิโต  ติริย ยาว   
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อวเสสทิสา ฯ  อุทฺธ  วา  อารุปฺป  อโธ  กามธาตุ  ติริย  รูปธาตุ  
อนวเสส ผรนฺโต ฯ  เอว  ภาเวนฺโตป  จ  ต  ยถา  อสมฺพาธ  
อเวร  อสปตฺต ฺจ โหติ  ตถา  สมฺพาธเวรสปตฺตาน  อภาว   
กโรนฺโต  ภาวเย ฯ  ย  วา  ต  วา ภาวนาสมฺปท ปตฺต  สพฺพตฺถ 
โอกาสโลกวเสน  (๑)  อสมฺพาธ  อตฺตโน  ปเรสุ อาฆาตปฏิวินเนน 
อเวร  อตฺตนิ  จ  ปเรส  อาฆาตปฏิวินเยน  อสปตฺต  โหติ  ต  
อสมฺพาธ  อเวร  อสปตฺต อปริมาณ  เมตฺต  มานส  อุทฺธ  อโธ 
จ ติริย ฺจาติ ติวิธปริจฺเฉเทน สพฺพโลกสฺมึ ภาวเย วฑฺฒเยติ ฯ   
 
                        นวมคาถาวณฺณนา   
        เอว เมตฺตาภาวนาย วฑฺฒน ทสฺเสตฺวา อิทานิ ต  
ภาวน  อนุยุตฺตสฺส  วิหรโต  อิริยาปถนิยมาภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห 
ติฏ ฺจร ฯเปฯ อธิฏเยฺยาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ เอว ฺเจต เมตฺต มานส ภาเวนฺโต โส 
นิสีทติ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชช  กาย  ปณิธายาติ  อาทีสุ  วิย  
อิริยาปถนิยม อกตฺวา ยถาสุข  อ ฺตร ฺตร  อิรยิาปถพาธน- 
วิโนทน  กโรนฺโต  ติฏ  วา  จร  วา นสิินฺโน  วา  สยาโน   
วา  ยาวตา  วิคตมิทฺโธ  อสฺส  อถ  เอต  เมตฺตชฺฌานสฺสตึ   
อธิฏเยฺย ฯ   
# ๑. ส.ี โอกาสลาภวเสน ฯ  
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        อถ วา เอว เมตฺตาภาวนาย วฑฺฒน ทสฺเสตฺวา อิทานิ  
วสีภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห  ติฏ ฺจรนฺติ ฯ  วสีภาวปฺปตฺโต  หิ  
ติฏ  วา  จร  วา นิสินฺโน  วา  สยาโน  วา  ยาวตา   
อิริยาปเถน เอต เมตฺตชฺฌานสฺสตึ อธิฏาตุกาโม  โหติ  อถวา 
ติฏ  วา  จร  วา ฯเปฯ  สยาโน  วาติ  น  ตสฺสฏานาทีนิ   
อนฺตรายกรานิ  โหนฺติ  อปจ  โข  ยาวตา  เอต  เมตฺต- 
ชฺฌานสฺสตึ  อธิฏาตุกาโม  โหติ  ตาวตา  วิคตมิทฺโธว หุตฺวา 
อธิฏาติ  นตฺถิ ตสฺส ตตฺถ ทนฺธายิตตฺต ฯ เตนาห  ติฏ- 
จร  นิสินฺโน  วา  สยาโน  วา  ยาว  ตสฺส (๑) วิคตมิทฺโธ ฯ  
เอต  สตึ อธิฏเยฺยาติ ฯ   
        ตสฺสายมธิปฺปาโย ยนฺต เมตฺต ฺจ สพฺพโลกสมฺึ  มานส 
มฺภาวเยติ  วุตฺต  ต  ตถา  ภาวเย  ยถา  านาทีสุ  ยาวตา  
อิริยาปเถน  านาทีนิ  วา  อนาทยิตฺวา  ยาวตา  เอต  
เมตฺตชฺฌานสฺสตึ  อธิฏาตุกาโม  อสฺส  ตาวตา  วิคตมิทฺโธว 
หุตฺวา เอต สตึ อธิฏเยฺยาติ ฯ   
        เอว เมตฺตาภาวนาย วสีภาว ทสฺเสนฺโต เอต สตึ  
อธิฏเยฺยาติ  ตสฺมึ  เมตฺตาวิหาเร  นิโยเชตฺวา  อิทานิ  ต  วิหาร  
ถุนนฺโต  อาห  พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหูติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ ยฺวาย สุขิโน วา เขมิโน วา โหนฺตูติอาทึ  
# ๑. ม. ยาวตาสฺส ฯ  
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กตฺวา  ยาว  เอต  สตึ  อธฏิเยฺยาติ  วณฺณิโต  เมตฺตาวิหาโร  
เอต  จตูสุ  ทิพฺพพฺรหฺมอริยอิริยาปถวิหาเรสุ  นิทฺโทสตฺตา  อตฺตโนป   
ปเรสมฺป อตฺถกรณตฺตา จ อิธ  อริยสฺส  ธมฺมวินเย  พฺรหฺม 
วิหารมาหุ  เสฏวิหารมาหูติ  ยโต  สตต  สมิต อพฺโพกิณฺณ  
ติฏ  จร  นสิินฺโน  วา  สยาโน  วา  ยาวตาสฺส  วิคตมิทฺโธ   
เอต สตึ อธิฏเยฺยาติ ฯ   
 
                                ทสมคาถาวณฺณนา   
        เอว ภควา เตส ภิกฺขูน นานปฺปการโต เมตฺตาภาวน   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา  เมตฺตา  สตฺตารมฺมณตฺตา  อตฺตทิฏ ิยา  
อาสนฺนา  โหติ  ตสฺมา  ทิฏ ิคหณนิเสธนมุเขน  เตส  ภิกฺขูน   
ตเทว  เมตฺตชฺฌาน  ปาทก กตฺวา อริยภูมิปฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต   
อาห  ทิฏ ิ ฺจ  อนุปคมฺมาติ  อิมาย  คาถาย  เทสน สมาเปติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ ยฺวาย พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหูติ สวณฺณิโต   
เมตฺตชฺฌานวิหาโร  ตโต  วุฏาย  เย  ตตฺถ  วิตกฺกวิจาราทโย  
ธมฺมา  เต เตส ฺจ  ววตฺถาทิอนุสาเรน  รูปธมฺเม  ปริคฺคเหตฺวา  
อิมินา นามรูปปริจฺเฉเทน  สุทฺธสงฺขารปุ ฺโชย  นยธิ สตฺตูป- 
ลพฺภตีติ (๑)  เอว ทิฏ ิ ฺจ อนุปคมฺม  อนุปุพฺเพน  โลกุตฺตรสีเลน  
สีลวา  หุตฺวา  โลกุตฺตรสลีสมฺปยุตฺเตเนว โสตาปตฺติมคฺคสมฺม- 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๘๖๕/๕๓๖ ฯ  
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ทิฏ ิส ฺ ิเตน  ทสฺสเนน  สมฺปนฺโน  ตโต  ปร  โยปาย    
วตฺถุกาเมสุ  เคโธ  กิเลสกาโม  อปฺปหโีน  โหติ  ตมฺป  สกทา- 
คามิอนาคามิมคฺเคหิ  จ  ตนุภาเวน  อนวเสสปฺปหาเนน  จ กาเมสุ  
เคธ วิเนยฺย วินยิตฺวา วูปสเมตฺวา  น  หิ  ชาตุ  คพฺภเสยฺย   
ปุนเรติ  เอกเสเนว  ปุน  คพฺภเสยฺย  น  เอติ  สุทฺธาวาเสสุ  
นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺเถว อรหตฺต ปาปุณิตฺวา ปรินิพฺพาตีติ ฯ   
        เอว ภควา เทสน สมาเปตฺวา เต ภิกฺขู อาห คจฺฉถ 
ภิกฺขเว  ตสฺมึเยว  วนสณฺเฑ  วิหรถ  อิม ฺจ  สุตฺต  มาสสฺส 
อฏสุ  ธมฺมสฺสวนทิวเสสุ คณฺฑึ  อาโกเฏตฺวา  อุสฺสาเรถ  ธมมฺกถ 
กโรถ  สากจฺฉถ  อนุโมทถ  อิทเมว  กมฺมฏาน  อาเสวถ  ภาเวถ   
พหุลีกโรถ  เตป  โว  อมนุสฺสา  ต เภรวารมฺมณ น  ทสฺเสสฺสนติฺ   
อ ฺทตฺถุ  อตฺถกามา  หิตกามา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  เต สาธูติ  
ภควโต ปฏิสุณิตฺวา  อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา 
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ตตฺเถว คนฺตฺวา  ตถา  อกสุ ฯ  เทวตาโย  จ  
ภทฺทนฺตา  อมฺหาก  อตฺถกามา  หิตกามาติ  ปติโสมนสฺสชาตา 
หุตฺวา  สยเมว  เสนาสน  สมฺมชฺชนฺติ  อุณฺโหทก  ปฏิยาเทนฺติ   
ปฏฐิปริกมฺม ปาทปริกมฺม กโรนฺติ อารกฺข สวิทหนฺติ ฯ เตป  
ภิกฺขู ตเมว เมตฺต  ภาเวตฺวา  ตเมว  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน 
อารภิตฺวา สพฺเพ ตสฺมึเยว  อนฺโตเตมาเส  อคฺคผล  อรหตฺต  
# ๑. ส.ี ปตนุภาเวน ฯ  
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ปาปุณิตฺวา  มหาปวารณาย  วิสุทฺธิปวารณ  ปวาเรสุนฺติ ฯ   
                เอว ฺหิ  อตฺถกุสเลน ตถาคเตน   
                ธมฺมิสฺสเรน กถิต กรณียมตฺถ ฯ   
                กตฺวานุภุยฺย ปรม หทยสฺส สนฺตึ   
                สนฺต ปท อภิสเมนฺติ สมตฺตป ฺา ฯ   
                ตสฺมาหิ ต อมตมพฺภูตมริยกนฺต   
                สนฺต ปท อภิสเมจฺจ วิหริตุกาโม.   
                วิ ฺ ู ชโน วิมลสีลสมาธิป ฺา- 
                เภท  กเรยฺย สตต กรณียมตฺถนฺติ ฯ   
                เมตฺตสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. วหรตุิกาโม ฯ  
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                                  นิคมนกถา   
        เอตฺตาวตา จ ย วุตฺต   
                อุตฺตม วนฺทเนยฺยาน          วนฺทิตฺวา รตนตฺตย   
                ขุทฺทกาน กริสสฺามิ          เกส ฺจิ อตฺถวณฺณนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ สรณสิกฺขาปททฺวตฺตึสาการกุมารป ฺหมงฺคลสุตฺต- 
รตนสุตฺตติโรกุฑฺฑสุตฺตนิธิกณฺฑสุตฺตเมตฺตสุตฺตวเสน  นวปฺปเภทสฺส 
ขุทฺทกปาสฺส  ตาว  อตฺถวณฺณนา กตา โหติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                อิท  ขุทฺทกปาสฺส        กโรนฺเตนตฺถวณฺณน   
                สทฺธมฺมฏ ิติกาเมน          ยมฺปตฺต กุสล มยา ฯ   
                ตสฺสานุภาวโต ขิปฺป           ธมฺเม อริยปฺปเวทิเต   
                วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล          ปาปุณาตุ อย ชโนติ ฯ   
        ปรมวิสทฺุธิสทฺธาพุทฺธิวิริยคุณปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺชว- 
มทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน  สกสมยสมยนฺตรคหณชฺโฌคาหณ- 
สมตฺเถน  ป ฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน  ติปฏกปรยิตฺติธมฺมปฺปเภเท  
สาฏกเถ  สตฺถุ  สาสเน  อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน  มหาเวยฺยา- 
กรเณน กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรฬารวจนลาวณฺณ- 
ยุตฺเตน  ยุตฺตมุตฺตวาทินา  วาทิวเรน  มหากวินา  ฉฬภิ ฺาปฏิ- 
สมฺภิทาทิปฺปเภทคุณปฏิมณฺฑิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  สุปฺปติฏ ิต- 
พุทฺธีน เถรวสปฺปทีปาน เถราน มหาวิหารวาสีน วสาลงฺการ-  
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ภูเตน  วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา  พุทฺธโฆโสติ  ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน 
เถเรน กตา อย ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกปาวณฺณนา   
                ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ          โลกนิตฺถรเณสิน   
                ทสฺเสนฺตี กุลปุตฺตาน          นย สีลาทิวิสุทฺธิยา ฯ   
                ยาว พุทฺโธติ นามมฺป          สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน   
                โลกมฺหิ โลกเชฏสฺส  ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ   
                ปรมตฺถโชติกาย  นาม         ขุทฺทกปาฏกถาย   
                     ขุทฺทกปาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี สลีวิสุทฺธิยา ฯ   


