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                                เลมที่  26  หนา  1 
 
                                จตุกฺกนิปาตวณฺณนา 
                        นาคสมาลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อลงฺกตาติ  อาทิกา  อายสฺมโต  นาคสมาลตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  
อุปฺปตฺติ ฯ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  คิมฺหสมเย (๑)  สรุิยาตปสนฺตตฺตาย  ภูมิยา คจฺฉนฺต   
สตฺถาร  ทิสวฺา  ปสนฺนมานโส  ฉตฺต  อทาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สกฺยราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  นาคสมาโลติ  ลทฺธนาโม  
วยปฺปตฺโต  าติสมาคเม  ปฏิลทฺธสทโฺธ  ปพฺพชิตฺวา  กิ ฺจิ   
กาล  ภควโต  อุปฏาโก  อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวส  นคร   
ปณฺฑาย  ปวิฏโ  อลงฺกตปฏิยตฺต  อ ฺตร นจฺจกึ  มหาปเถ   
ตูริเยสุ  วชชฺนฺเตสุ  นจฺจนฺตึ  ทิสฺวา  อย  จิตฺตกิริยวาโยธาตุ   
วิปฺผารวเสน (๒)  กรชกายสฺส  ตถา  ตถา  ปริวตฺติ  อโห  อนิจฺจา   
สงฺขาราติ  ขยวย  ปฏเปตฺวา  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน (๓)   
        องฺคารชาตา  ปวี                  กุกกฺุฬานุคตา  มหี   
        ปทุมุตฺตโร  ภควา                  อพฺโภกาสมฺหิ  จงฺกมิ ฯ   
#๑  สี.ย ุ ฆมฺมสมเย ฯ  ๒  ม. จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผารวเสน ฯ   
#๓.  ขุ.อ.  ๓๓/๔๗/๗๒ ฯ  
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        ปณฺฑร  ฉตฺตมาทาย                        อทฺธาน  ปฏิปชชฺห   
        ตตฺถ  ทสิฺวาน  สมฺพุทฺธ                        วิตฺต (๑)  เม  อุปปชฺชถ ฯ   
        มรีจิโยตฺถฏา (๒)  ภูมิ                        องฺคาราว  มหี  อย   
        อุปหนฺติ (๓)  มหาวาตา                สรรีสฺสาสุเขปนา (๔)  ฯ   
        สีต  อุณฺห  วิหนนฺต (๕)                วาตาตปนิวารณ   
        ปฏิคฺคณฺห  อิม  ฉตฺต                        ผสฺสยิสสฺามิ  นิพฺพุตึ ฯ   
        อนุกมปฺโก  การุณิโก                          ปทุมุตฺตโร  มหายโส   
        มม  สงฺกปฺปม ฺาย                          ปฏิคฺคณฺหิ  ตทา  ชิโน ฯ   
        ตึสกปปฺานิ  เทวินฺโท                          เทวรชชฺมการยึ   
        สตาน  ป ฺจกฺขตฺตุ ฺจ                  จกฺกวตฺตี  อโหสห ฯ   
        ปเทสรชฺช  วิปุล                                  คณนาโต  อสงฺขิย (๖)   
        อนุโภม ิ สก  กมฺม                          ปุพฺเพ  สุกตมตฺตโน ฯ   
        อย  เม  ปจฺฉิมา  ชาติ                          จริโม  วตฺตเต  ภโว   
        อชชฺาป  เสตจฺฉตฺต  เม                  สพฺพกาล  ธรียติ ฯ   
        สตสหสฺเสสิโต  กปเฺป                  ย  ฉตฺตมททึ  ตทา   
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ                          ฉตฺตทานสฺสิท  ผล ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห                          ภวา  สพฺเพ  สมูหตา   
        นาโคว  พนฺธน  เฉตุวา                        วิหรามิ  อนาสโว  ฯ   
#๑.  สฺยา.  จิตฺต ฯ  ๒.  สยฺา.  มรีจิโมผุนา ฯ  ย.ุ  มรจิีโวผุฏา ฯ   
#๓.  สฺยา.  อุปฏนฺติ ฯ  ย.ุ อุปวายฺนติ ฯ   
#๔.  สฺยา.  สรีรกายุเขปนา ฯ  ย.ุ  สรีรสฺสานุเขปนา ฯ   
#๕.  สฺยา.  วิหนติ ฯ  ย.ุ  วิหรนฺตี ฯ  ๖.  สฺยา. อสงฺขย ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 3 

        เลมที ่ 26  นาคสมาลตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  3   
 
        สฺวาคต  วต  เม  อาสิ                        มม  พุทฺธสฺส สนฺติเก   
        ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปปฺตฺตา                  กต  พุทธฺสฺส  สาสน  ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส                          วิโมกฺขาปจ  อฏเม   
        ฉฬภิ ฺา  สจฺฉิกตา                          กต  พุทธฺสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
อรหตฺต  ปน  ปตฺวา   
        อลงฺกตา  สุวสนา                                  มาลิน ี จนฺทนุสฺสทา   
        มชฺเฌ  มหาปเถ  นารี                          ตุริเย  (๑)  นจฺจติ  นฏฏก ีฯ   
        ปณฺฑิกาย  ปวิฏโห                          คจฺฉนฺโต  น  อุทิกฺขิส   
        อลงฺกต  สุวสน                                  มจฺจุปาสว  โอฑฺฑิต ฯ   
        ตโต  เม  มนสีกาโร                          โยนิโส  อุทปชฺชถ   
        อาทีนโว  ปาตุรหุ                          นิพฺพิทา  สมติฏถ (๒)  ฯ   
        ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม                          ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมต   
        ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปปฺตฺตา                  กต  พุทธฺสฺส  สาสนนฺติ (๓)   
จตูหิ  คาถาหิ  อตฺตโน  ปฏิปตฺติกิตฺตนมุเขน  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อลงฺกตาติ  หตฺถูปคาทิอาภรเณหิ  อลงฺกตคตฺตา ฯ   
        สุวสนาติ  สุนฺทรวสนา  โสภณวตฺถนิวตฺถา ฯ   
        มาลินีติ  มาลาธารินี (๔)  ปฬนฺธติปุปฺผมาลา ฯ   
        จนฺทนสฺุสทาติ  จนฺทนานุเลปลิตฺตสรีรา ฯ   
        มชฺเฌ  มหาปเถ  นารี  ตุริเย  นจฺจติ  นฏฏกีติ  ยถา-   
#๑.  ม.  ตูริเย  ฯ  เอวมุปรปิ  ฯ  ๒.  ส.ี  สนฺติฏถ  ฯ  ย.ุ  สมติฏติ   
#๓.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๒๓/๓๑๐  ฯ  ๔.  สี.  มาลาหารินี  ฯ   
#ยุ.  มาลาภารินี  ฯ    
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วุตฺตฏาเน  เอกา  นารี  นฏฏก ี นาฏกิตฺถี  นครวีถยิา  มชฺเฌ   
ป ฺจงฺคิเก  ตุริเย  วชชฺนฺเต  นจฺจติ  ยถาปฏปต  นจฺจ  กโรติ ฯ   
        ปณฺฑิกายาติ  ภิกฺขาย ฯ  ปวิฏโหนฺติ  นคร  ปวิฏโ  อห ฯ   
        คจฺฉนฺโต  น  อุทิกฺขิสนฺติ  นครวีถิย  คจฺฉนฺโต  ปริสฺสย   
ปริหรณตฺถ  วีถึ  โอโลเกนฺโต  ต  นฏฏกึ  โอโลเกสึ ฯ  กึ  วิย  ฯ   
        มจฺจุปาสว  โอฑฺฑิตนฺติ  ยถา  มจฺจุสฺส  มจฺจุราชสฺส   
ปาสภูโต  รปูาทิโก  โอฑฺฑิโต  โลเก  อนุวิจริตฺวา   ิโต  เอกเสน   
สตฺตาน  อนตฺถาวโห  เอว  สาป  อปปฺฏิสงฺขาเน   ิตาน   
อนฺธปุถุชฺชนาน  เอกสโต  อนตฺถาวหาติ  มจฺจุปาสสทิสี  วุตฺตา ฯ   
        ตโตติ  ตสฺมา  มจฺจุปาสสทิสตฺตา ฯ  เมติ  มยหฺ ฯ   
        มนสีกาโร  โยนโิส  อุทปชฺชถาติ  อย  อฏ ิสงฺฆาโต   
นหารุสมฺพนฺโธ  มเสน  อนุปลิตฺโต  ฉวิยา  ปฏิจฺฉนฺโน   
อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกฺกูโล  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสน-   
ธมฺโม  อีทิเส  วิกาเร  ทสฺเสตีติ  เอว  โยนิโส  มนสกิาโร   
อุปฺปชฺชิ ฯ   
        อาทีนโว  ปาตุรหูติ  เอว  กายสฺส  สภาวูปธารณ-   
มุเขน  ตสฺส  จ  ตนิสฺสิตาน ฺจ  จิตฺตเจตสิกาน  อุทยพฺพย (๑)   
สรสปภงฺคุต ฺจ (๒)  มนสิ  กโรโต  เตสุ  จ  ยกฺขรกฺขสาทีสุ  วิย   
ภยโต  อุปฏหนฺเตสุ  ตตฺถ  เม (๓)  อเนกาการอาทีนโว  โทโส   
#๑.  ส.ี  ยุ.  อุทยพฺพยต  ฯ  ๒.  สี.  ขณภงฺคุรต ฺจ  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  เอตฺถนฺตเร  ตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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ปาตุรโหสิ  ตปฺปฏิปกฺขโต  จ  นิพฺพาเน  อานิสโส  ฯ   
        นิพฺพิทา  สมติฏถาติ  นิพฺพินฺทน  อาทีนวานุปสฺสนา-   
นุภาวสิทฺธ  นิพฺพิทาาณ  มม  หทเย  สณฺาสิ  มุหุตฺตมฺป   
เตส  รูปารูปธมฺมาน  คหเณ  จิตฺต  นาโหสิ  อ ฺทตฺถุ   
มุ ฺจิตุกามตาทิวเสน (๑)  ตตฺถ  อุทาสนีเมว  ชาตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        ตโตติ  วิปสฺสนาาณโต  ปร  ฯ   
        จิตฺต  วิมุจฺจิ  เมติ  โลกุตฺตรภาวนาย  วตฺตมานาย   
มคฺคปฏิปาฏิยา  สพฺพกิเลเสหิ  มม  จิตฺต  วิมุตฺต  อโหส  ิ ฯ  เอเตน   
ผลุปฺปตฺตึ (๒)  ทสฺเสติ  ฯ  มคฺคกฺขเณ  หิ  กิเลสา  วิมุจฺจนฺติ  นาม   
ผลกฺขเณ  วิมุตฺตาติ  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ   
                นาคสมาลตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ภคุตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อห  มิทเฺธนาติอาทิกา  อายสฺมโต  ภคุตฺเถรสฺส  คาถา  ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถร ิ ปรินิพฺพุเต  ตสฺส  ธาตุโย  ปุปฺเผหิ   
ปูเชสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  นิมฺมานรตีสุ  นิพฺพตฺติตฺวา   
อปราปร  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท   
#๑.  ย.ุ  มุจฺจิตุกมฺยตาาณ  ฯ  ๒.  สี.  ย.ุ  ผลปฺปตฺตึ  ฯ    
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สกฺยราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ภคูติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต   
อนุรุทฺธกิมฺพิเลหิ (๑)  สทธฺึ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  พาลกโลณกคาเม   
วสนฺโต  เอกทิวส  ถีนมิทธฺาภิภว  วิโนเทตุ  วิหารโต  นิกฺขมฺม   
จงฺกม  อภิรุหนฺโต  ปปติตฺวา  ตเทว  องฺกุส  กตฺวา  ถีนมิทฺธ   
วิโนเทตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อปทาเน (๒)   
        ปรินิพฺพุเต  ภควติ                          ปทุมุตฺตเร  มหายเส   
        ปุปฺผจงฺโกฏเก (๓)  คเหตฺวา          สรรีมภิโรปยึ  ฯ   
        ตตฺถ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา                  นิมฺมาน  อคมาสห   
        เทวโลก  คโต  สนโฺต                  ปุ ฺกมฺม  สรามห (๔)  ฯ   
        อมฺพรา  ปุปฺผวสฺโส  เม                  สพฺพกาล  ปวสฺสติ   
        สสรามิ  มนุสฺเส  เจ (๕)                 ราชา  โหม ิ มหายโส  ฯ   
        ตหึ  กุสมุวสฺโส  เม                  อภิวสฺสติ  สพฺพทา   
        ตสฺเสว (๖)  ปุปฺผปูชาย                  วาหสา  สพฺพทสฺสิโน  ฯ   
        อย  ปจฺฉิมโก  มยฺห                  จริโม  วตฺตเต  ภโว   
        อชชฺาป  ปุปฺผวสฺโส  เม                  อภิวสฺสติ  สพฺพทา  ฯ   
        สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  ย  ปุปฺผมภิโรปยึ   
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ                  เทหปูชายิท  ผล  ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห ฯเปฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ ...กิมฺพิเลหิ  ฯ  ๒.  ขุ.  อ.  ๓๓/๔๘/๗๓   
#๓.  มฺ  ปฺปผวฏ  สเก  กฺตวา  ฯ  ๔.  สยุา.  จรามหง  ฯ   
#๕.  สุยา.  สมฺภวามิ  มนุสฺเส  เว  ฯ  ๖.  สุยา.  กาเยสุ  ฯ    
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ผลสุเขน  นิพฺพานสุเขน  จ   
วีตินาเมนฺโต  สตฺถารา  เอกวิหาร  อนุโมทิตุ  อุปคเตน  กจฺจิ   
ตฺว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  วิหรสีติ  ปฏุโ  อตฺตโน  อปฺปมาทวิหาร   
นิเวเทนฺโต   
        อห  มิทเฺธน  ปกโต                  วิหารา  อุปนิกฺขมึ   
        จงฺกม  อภิรูหนฺโต                          ตตฺเถว  ปปตึ  ฉมา ฯ   
        คตฺตานิ  ปริมชฺชิตฺวา                  ปุนปารุยฺห  จงฺกม   
        จงฺกเม  จงฺกมึ (๑)  โสห          อชณฺตฺต  สุสมาหิโต  ฯ   
        ตโต  เม  มนสีกาโร                  โยนิโส  อุทปชชฺถ   
        อาทีนโว  ปาตุรหุ                          นิพฺพิทา  สมติฏถ ฯ   
        ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม                  ปสฺส  ธมฺมสธุมฺมต   
        ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปปฺตฺตา          กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ (๒)   
อิมา  จตสฺโส  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  มทิฺเธน  ปกโตติ  กายาลสิยสงฺขาเตน  อสตฺติ-   
วิฆาตสภาเวน  มิทฺเธน  อภิภูโต  ฯ   
        วิหาราติ  เสนาสนโต  ฯ   
        อุปนิกขฺมินฺติ  จงฺกมิตุ  นิกฺขมึ ฯ   
        ตตฺเถว  ปปตึ  ฉมาติ  ตตฺเถว  จงฺกมโสปาเน  นทิฺทา-   
ภิภูตตาย  ภูมิย  นิปตึ (๓)  ฯ   
        คตฺตานิ  ปริมชฺชิตฺวาติ  ภูมิย  ปตเนน  ปสุกิตานิ  อตฺตโน   
#๑.  สฺยา.  จงฺกมึ  จงฺกําเม  ฯ  ๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๒๔/๓๑๑  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  ปริปตึ  ฯ    
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สรีราวยวานิ  อนุมชฺชิตฺวา  ฯ   
        ปุนปารยฺุห  จงฺกมนฺติ  ปติโต  ทานาหนฺติ  สงฺโกจ   
อนาปชฺชิตฺวา  ปุนป  จงฺกมฏาน  อารุหิตฺวา  ฯ   
อชฺฌตฺต  สุสมาหิโตติ  โคจรชฺฌตฺเต  กมฺมฏาเน  นีวรณ-   
วิกฺขมฺภเนน  สุฏ ุ  สมาหิโต  เอกคฺคจิตฺโต  หุตฺวา  จงฺกมินฺติ   
โยชนา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  อิทเมว  จ  เถรสฺส  อ ฺา-   
พฺยากรณ  อโหสิ  ฯ   
                ภคุตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                                สภิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปเร  จาติอาทิกา  อายสฺมโต  สภิยตฺเถรสฺส  คาถา  ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  กกุสนฺธสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  ทิวาวิหาราย (๑)   
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อุปาหน  อทาสิ  ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสเป   
ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ปติฏ ิเต  สุวณฺณเจติเย  ฉหิ  กลุปุตฺเตหิ   
สทฺธึ  อตฺตสตฺตโม  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  คเหตฺวา   
#๑  สี.  ย.ุ  วิหารา  ฯ    
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อร ฺเ  วิหรนฺโต  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนโฺต  อิตเร   
อาห  มย  ปณฺฑปาตาย  คจฺฉนฺตา  ชีวิเต  สาเปกฺขา  โหม   
ชีวิเต  สาเปกฺเขน  จ  น  สกฺกา  โลกุตฺตรธมฺม  อธิคนฺตุ   
ปุถุชชฺนกาลงฺกิริยา  จ  ทกฺุขา  หนฺท  มย  นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา   
ปพฺพต  อภิรุยฺห  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  อนเปกฺขา  สมณธมฺม   
กโรมาติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ  ฯ   
        อถ  เนส  มหาเถโร  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา  ตทเหว   
ฉฬภิ ฺโ  หุตฺวา  อุตฺตรกุรุโต  ปณฺฑปาต  อุปเนสิ ฯ  อิตเร   
ตุเมฺห  ภนฺเต  กตกิจฺจา  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  สลฺลาปมตฺตมฺป  ปป ฺโจ   
สมณธมฺมเมว  มย  กริสฺสาม  ตุเมฺห  อตฺตนา  ทิฏธมฺเม   
สุขวิหารมนุยุ ฺชถาติ  วตฺวา  ปณฺฑปาต  ปฏิกฺขิปสุ ฯ  เถโร   
เน  สมฺปฏิจฺฉาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  อคมาสิ  ฯ   
        ตโต  เนส  เอโก  ทวีฺหตีหจฺจเยน  อภิ ฺาปริวาร   
อนาคามิผล  สจฺฉิกตฺวา  ตเถว  วตฺวา  เตหิ  ปฏิกฺขิตฺโต   
อคมาสิ ฯ  เตสุ  ขีณาสวตฺเถโร  ปรินิพฺพายิ  อนาคามี  สุทฺธาวาเสสุ   
อุปฺปชฺชิ ฯ  อิตเร  ปุถชฺุชนกาลงฺกิริยเมว  กตฺวา  ฉส ุ กามสคฺเคสุ   
อนุโลมปฏโิลมโต  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อมฺหาก  ภควโต   
กาเล  เทวโลกา  จวิตฺวา  เอโก  มลฺลราชกุเล  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ   
เอโก  คนฺธารราชกุเล  เอโก  พาหิรรฏเ (๑)  เอโก  ราชคเห   
#๑.  ส.ี ย.ุ  พาหิยรฎเ    
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เอกิสฺสา  กุลทาริกาย  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  อิตโร   
อ ฺตริสฺสา  ปริพฺพาชิกาย  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ   
สา  กิร  อ ฺตรสฺส  ขตฺติยสฺส  ธีตา  น  มาตาปตโร   
อมฺหาก  ธีตา  สมยนฺตร  ชานาตูติ  เอกสฺส  ปริพฺพาชกสฺส   
นิยฺยาทยึสุ ฯ  อเถโก  ปรพฺิพาชโก  ตาย  สทฺธ ึ วิปปฺฏิปชชฺิ  ฯ   
สา  เตน  คพฺภ  คณฺหิ ฯ  ต  คพฺภินึ  ทสิฺวา  ปริพฺพาชกา (๑)   
นิกฺกฑฺฒึสุ ฯ  สา  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตี  อนฺตรามคฺเค  สภาย  วิชายิ   
เตนสฺส  สภิโยเตฺวว  นาม  อโหส ิ ฯ   
        โส  วฑฺฒิตฺวา  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  นานา-   
สตฺถานิ  อุคฺคเหตฺวา  มหาวาที  หุตฺวา  วาทปฺปสุโต  วิจรนฺโต   
อตฺตนา  สทิส  อทิสฺวา  นครทฺวาเร  อสฺสม  กาเรตฺวา   
ขตฺติยกุมาราทโย  สิปฺป  สิกฺขาเปนฺโต  วิหรนโฺต  อตฺตโน   
มาตุยา  อิตฺถีภาว  ชิคุจฺฉิตฺวา (๒)  ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  พฺรหฺมโลเก   
อุปฺปนฺนาย (๓)  อภิสงฺขริตฺวา  ทินฺเน  วีสติปเ ฺห  คเหตฺวา  เต   
เต  สมณพฺราหฺมเณ  ปุจฺฉิ ฯ  เต  จสฺส  เตส  ป ฺหาน  อตฺถ   
พฺยากาตุ  นาสกฺขึสุ  ฯ  สภิยสุตฺตวณฺณนาย  ปน  สุทฺธาวาส-   
พฺรหฺมา  เต  ปเ ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  อทาสีติ  อาคต  ฯ   
        ยทา  ปน  ภควา  ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน  ราชคห   
อาคนฺตฺวา  เวฬุวเน  วิหาสิ  ตทา  สภิโย  ตตฺถ  คนตฺฺวา  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  เต  ปเ ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ  สตฺถา  ตสฺส  เต  ปเ ฺห   
#๑  ( ปริพฺพาชิกา ? )  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  ชคุิจฺฉนฺติยา  ฯ   
#๓  ย.ุ  อุปปนฺนาย  ฯ    
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พฺยากาสีติ  สพฺพ  สภิยสุตฺเต  อาคตนเยน  เวทิตพฺพ ฯ  สภิโย   
ปน  ภควตา  เตสุ  ปเ ฺหสุ  พฺยากเตสุ  ปฏิลทฺธสทโฺธ  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน (๑)   
                กกุสนฺธสฺส  มนุิโน                  พฺราหฺมณสฺส  วุสีมโต   
                ทวิาวิหาร  วชโต                  อกฺกมนมทาสห  ฯ   
                อิมสฺมึเยว  กปฺปสฺหิ                 ย  ทานมททึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  อกฺกมนสสฺิท  ผล  ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหา  ปน  หุตฺวา  เทวทตฺเต  สฆเภทาย  ปรกฺกมนฺเต   
เทวทตฺตปกฺขิกาน  ภิกฺขูน  โอวาท  เทนฺโต   
                ปเร  จ  น  วิชานนฺติ                  มยเมตฺถ  ยมามฺหเส (๒)   
                เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺติ          ตโต  สมฺมนติฺ  เมธคา ฯ   
                ยทา  จ  อวิชานนฺตา                  อิริยนฺตฺยมรา (๓)  วิย (๔)   
                วิชานนฺติ  จ  เย  ธมฺม          อาตุเรสุ  อนาตุรา  ฯ   
                ยงฺกิ ฺจิ  สิถิล  กมฺม                  สงฺกิลิฏ ฺจ  ย  วต   
                สงฺกสฺสร  พฺรหมฺจริย          น  ต  โหติ  มหปฺผล  ฯ   
                ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสุ                  คารโว  นูปลพฺภติ   
                อารกา  โหติ  สทฺธมฺมา          นภ  ปวิยา (๕)  ยถาติ (๖)   
จตูหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๔๕/๗๐  ฯ  ๒.  สฺยา  ยมามฺหเส  ฯ   
#๓.  สฺยา.  อิริยนฺตฺยมรา  ฯ  ๔. ยุ  วิยา  ฯ  ๕.  สฺยา. ปวิยา  ฯ   
#๖.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๒๕/๓๑๑  ฯ    
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        ตตฺถ  ปเรติ  ปณฺฑิเต  เปตฺวา  ตโต  อ ฺเ  อธมฺม   
ธมฺโมติ  ธมมฺ  อธมฺโมติอาทิเภทกรวตฺถุทีปนวเสน  วิวาทปฺปสุตา   
ปเร  นาม.  เต  ตตฺถ  วิวาท  กโรนฺตา  มย  ยมามเส   
อุปรมาม  นสฺสาม  สตต  สมิต  มจฺจุ  สนฺติก  คจฺฉามาติ   
น  ชานนฺติ  ฯ   
        เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺตีติ  เย  ตตฺถ  ปณฺฑิตา  มย   
มจฺจุสมีป  คจฺฉามาติ  วิชานนฺติ  ฯ   
        ตโต  สมฺมนฺติ  เมธคาติ  เอว  หิ  เต  ชานนฺตา   
โยนิโสมนสิการ  อุปฺปาเทตฺวา  เมธคาน  กลหาน  วูปสมาย   
ปฏิปชชฺนฺติ ฯ  อถ  เนส  ตาย  ปฏิปตฺติยา  เต  เมธคา   
สมฺมนฺติ  ฯ   
        อถวา  ปเร  จาติ  เย  สตฺถุ  โอวาทานุสาสนิยา   
อคฺคหเณน  สาสนโต  พาหิรตาย  ปเร  เต  ยาว  มย   
มิจฺฉาคาห  คเหตฺวา  เอตฺถ  อิธ  โลเก  สาสนสฺส  ปฏินิคฺคาเหน   
ยมามเส  วายมามาติ  น  วิชานนฺติ  ตาว  วิวาทา  น   
วูปสมฺมนฺติ  ยทา  ปน  ตสฺส  คาหสฺส  วิสฺสชฺชนวเสน  เย  จ   
ตตฺถ  เตสุ  วิวาทปฺปสุเตสุ  อธมฺมธมมฺาทิเก  อธมฺมธมฺมาทิโต   
ยถาภูต  วิชานนฺติ  ตโต  เตส  สนฺติกา  เต  ปณฺฑิตปุริเส   
นิสฺสาย  วิวาทสงฺขาตา  เมธคา  สมฺมนฺตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล  ฯ    
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        อวิชานนฺตาติ  วิวาทสฺส  วูปสมูปาย  ธมทฺมาธมฺเม  วา   
ยาถาวโต  อชานนฺตา  ฯ   
        อิริยนฺตฺยมรา  วิยาติ  อมรา  วิย  ชรามรณ  อภิกฺกนฺตา   
วิย  อุทฺธตา  อุนฺนฬา  จปลา  มุขรา  วิปฺปกิณฺณวาจา  หุตฺวา   
วตฺตนฺติ  จรนฺติ  วิจรนฺติ  ตทา  วิวาโท  น  วูปสมมฺเตว  ฯ   
        วิชานนติฺ  จ  เย  ธมมฺ  อาตุเรสุ  อนาตุราติ  เย  ปน   
สตฺถุ  สาสนธมฺม  ยถาภูต  ชานนฺติ  เต  (๑)  กิเลสโรเคน  อาตุเรสุ   
สตฺเตสุ  อนาตุรา  นิกฺกิเลสา  อนีฆา  วิหรนฺติ  เตส  วเสน   
วิวาโท  อจฺจนฺตเมว  วูปสมฺมตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ   
        ยงฺกิ ฺจิ  สถิิล  กมฺมนฺติ  โอลยิิตฺวา  กรเณน  สิถิลคาห   
กตฺวา  สาถลภิาเวน  กต  ยงฺกิ ฺจิ  กุสลกมฺม  ฯ   
        สงฺกิลฏินฺติ  เวสีอาทิเก  อโคจเร  จรเณน  กุหนาทิ-   
มิจฺฉาชีเวน  วา  สงฺกิลิฏ  วตสมาทาน  ฯ   
        สงฺกสฺสรนฺติ  สงฺกาหิ  สริตพฺพ  วิหาเร  กิ ฺจิ  อสารุปฺป   
สุตฺวา  นูน  อสุเกน  กตนฺติ  ปเรหิ  อสงฺกิตพฺพ  อุโปสถ-   
กิจฺจาทีสุ  อ ฺตรกิจฺจวเสน  สนฺนิปติตมฺป  สงฺฆ  ทิสฺวา  อทฺธา   
อิเม  มม  จรยิ  ตฺวา  ม  อุกฺขิปตุกามา  สนฺนิปติตาติ  เอว   
อตฺตโน  วา  อาสงฺกาหิ  สริต  อุสงฺกิต  ปริสงฺกิต  ฯ   
        น  ต  โหตีติ  ต  เอวรูป  พฺรหฺมจริย  สมณธมฺมกรณ   
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  มหปฺผล  น  โหติ  ตสฺส  อมหปฺผลภาเวเนว   
#๑.  ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร  หีติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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ปจฺจยทายกานมฺปสฺส  น  มหปฺผล  โหติ ฯ  ตสฺมา  สลฺเลขวุตฺตินา   
ภวิตพฺพ  สลฺเลขวุตฺติโน  จ  วิวาทสฺส  อวสโร  เอว  นตฺถีติ   
อธิปฺปาโย  ฯ   
        คารโว  นูปลพฺภตีติ  อนุสาสนิยา  อปทกฺขิณคฺคาหิภาเวน   
ครุกาตพฺเพสุ  สพฺรหฺมจารีสุ  ยสฺส  ปคฺุคลสฺส  คารโว  ครุกรณ   
น  วิชชฺติ  ฯ   
        อารกา  โหติ  สทฺธมมฺาติ  โส  เอวรูโป  ปุคฺคโล   
ปฏิปตฺติสทฺธมฺมโตป  ปฏิเวธสทฺธมฺมโตป  ทูเร  โหติ  น  หิ  ต   
ครู  สิกฺขาเปนฺติ  อสิกฺขิยมาโน  อนาทิยนฺโต  น  ปฏิปชชฺติ   
อปฺปฏิปชฺชนฺโต  กโุต  สจฺจานิ (๑)  ปฏิวิชฺฌิสฺสตีติ  ฯ  เตนาห   
อารกา  โหติ  สทฺธมฺมาติ  ฯ  ยถา  ก ึ ฯ  นภ  ปถุวิยา (๒)  ยถาติ   
ยถา  นภ  อากาส  ปุถวิยา (๒)  ปถวิ  ธาตุยา  สภาวโต  ทูเร  ฯ   
น  กทาจิ  สมฺมิสฺสภาโว  ฯ  เตเนวาห   
                นภ  จ  ทูเร  ปวี  จ  ทูเร   
                ปาร  สมุทฺทสฺส  ตทาหุ  ทูเร   
                ตโต  หเว  ทูรตร  วทนฺติ   
                สต ฺจ  ธมฺโม  อสต ฺจ  ราชาติ (๓)  ฯ   
        สภิยตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  สทฺธมฺม  ฯ  ๒.  ปุวิยา  ( ปวี  ปาลิวิธิ )  ฯ  อถ  วา   
#สฺส  โถ  ฯ  ๓.  ขุ. ชา.  อสีติ.  ๒๘/๓๔๒/๑๓๗  ฯ   
#๒๘/๓๖๓/๑๔๓  ฯ    
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        ธิรตฺถูติอาทิกา  อายสฺมโต  นนฺทกตฺเถรสฺส  คาถา  ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร   
มหาวิภโว  เสฏ ี  หุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต   
สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ภิกฺขุโนวาทกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต   
ทิสฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนิเกน  วตฺเตน   
ภควนฺต  ปูเชตฺวา  ปณิธานมกาสิ  สตฺถุ  โพธิรุกฺเข  ปทีปปูช ฺจ   
ปวตฺเตติ  ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กกุสนฺธสฺส   
ภควโต  กาเล  กรวิกสกโุณ  หุตฺวา  มธุรกูชิต  กชูนฺโต (๑)  สตฺถาร   
ปทกฺขิณ  อกาสิ ฯ  อปรภาเค  มยูโร  หุตฺวา  อ ฺตรสฺส   
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  วสนคุหาย  ทฺวาเร  ปสนฺนมานโส  ทิวเส  ทิวเส   
ติกฺขตฺตุ  มธุรวสฺสิต  วสฺสิ  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
อมฺหาก  ภควโต  กาเล  สาวตฺถิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
นนฺทโกติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณ  ิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน (๒)   
                ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส                  โพธิยา  ปาทปุตฺตเม   
                ปสนฺนจิตฺโต  สุมโน          ตโย  อุกฺเก  อธารยึ  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  กเูชนฺโต  ฯ  ๒.  ขุ.  อ.  ๓๓/๔๔/๖๙  ฯ    
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                สตสหสฺสิโต  กปฺเป          โสห (๑)  อุกกฺมธารยึ   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  อุกฺกทานสฺสิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห ฯเปฯ  กต  พุทฺธสสฺ  สาสนนฺติ  ฯ   
        อรหา  ปน  หุตฺวา  วิมุตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺโต  สตฺถารา   
ภิกฺขุนีน  โอวาเท  อาณตฺโต  เอกสฺมึ  อุโปสถทิวเส  ป ฺจ-   
ภิกฺขุนิสตานิ  เอโกวาเทเนว  อรหตฺต  ปาเปสิ  ฯ  เตน  น  ภควา   
ภิกฺขุโนวาทกาน  อคฺคฏาเน  เปสิ  ฯ  อเถกทิวส  เถร  สาวตฺถิย   
ปณฺฑาย  จรนฺต  อ ฺตรา  ปุราณทุติยิกา  อิตฺถี  กเิลสวเสน   
โอโลเกตฺวา  หสิ  ฯ  เถโร  ตสฺสา  ต  กริิย  ทิสฺวา  สรีรสฺส   
ปฏิกฺกูลวิภาวนมุเขน  ธมฺม  กเถนฺโต   
                ธิรตฺถุ  ปูเร  ทุคฺคนฺเธ                  มารปกฺเข  อวสฺสุเต   
                นวโสตานิ  เต  กาเย  ยานิ          สนฺทนฺติ  สพฺพทา  ฯ   
                มา  ปุราณ  อม ฺ ิตฺโถ                  มาสาเทสิ  ตถาคเต   
                สคฺเคป  เต  น  รชชฺนฺติ                  กิมงฺค (๓)  ปน  มานุเส  ฯ   
                เย  จ  โข  พาลา  ทุมฺเมธา                  ทุมมฺนฺตี  โมหปารุตา   
                ตาทิสา  ตตฺถ  รชฺชนฺติ                  มารขิตฺตสฺมิ  พนฺธเน  ฯ   
                เยส  ราโค  จ  โทโส  จ                  อวิชชฺา  จ  วิราชติา   
                ตาที  ตตฺถ  น  รชฺชนฺติ                  ฉินฺนสุตฺตา  อพนฺธนาติ (๔)   
#๑.  สฺยา.  ยาห  ฯ  ยุ.  โยห  ฯ  ๒.  สฺยา. ม.  ธิรตฺถุ  ฯ   
#๓.  สิ.  ย.ุ  กิมงฺค  ฯ  ๔.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๒๖/๓๑๒  
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คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ธติี  ชิคุจฺฉนตฺเถ  นิปาโต  รตฺถูติ  รกาโร  ปทสนฺธิกโร   
ธี  อตฺถ ุ ต  ชคุิจฺฉามิ  ตว  ธิกฺกาโร  โหตูติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปูเรติอาทีนิ  ตสฺสา  ธิกฺกาตพฺพภาวทีปนานิ  อามนฺตน-   
วจนานิ  ฯ  ปูเรติ  อติวิย  เชคุจฺเฉหิ  นานากุณเปหิ  นานา-   
วิธอสุจีหิ  สมฺปุณฺเณ  ฯ   
        ทุคฺคนฺเธติ  กุณปปูรติตฺตาเอว  สภาวทุคฺคนฺเธ  ฯ   
        มารปกฺเขติ  ยสฺมา  วิสภาควตฺถุ  อนฺธปุถุชชฺนาน   
อโยนิโสมนสิการนิมิตฺตตาย  กิเลสมาร  วฑฺเฒติ  เทวปุตฺตมารสฺส   
จ  โอตาร  ปวิฏ  เทติ ฯ  (๓)  ตสฺมา  มารสฺส  ปกโฺข  โหติ  ฯ   
เตน  วุตฺต (๑)  มารปกฺเขติ  ฯ   
        อวสฺสุเตติ  สพฺพกาล  กิเลสาวสฺสวเนน  ตหึ  ตหึ  อสุจิ-   
นิสฺสนฺทเนน  จ  อวสฺสุเต  ฯ   
        อิทานิสฺสา  นว  โสตานิ  เต  กาเย  ยานิ  สนฺทนติฺ   
สพฺพทาติ  อกฺขิมฺหา  อกฺขิคูถโกติอาทินา  (๑)  วุตฺต  อสุจิโน  อวสฺส-   
วนฏาน  ทสฺเสติ  ฯ   
        เอว  ปน  นวฉิทฺท  ธุวสฺสว  อสุจิภริต  กาย (๒)  ยถาภูต   
ชานนฺตี  มา  ปุราณ  อม ฺ ิตฺโถติ  ปุราณ  อชานนกาเล  ปวตฺต   
หสิตลปต  กฬีิต  มา  ม ฺ ิ  อิทานิป  เอว  ปฏิปชฺชสิฺสตีติ   
#๑  สี.  ย.ุ  โหตีติ  วุตฺต  อิ  ฯ  ๒.  สี.  ยุ.  กายกลึ  ฯ    
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        มา  จินฺเตหิ  ฯ   
                มาสาเทสิ  ตถาคเตติ  ยถา  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  ปุริมกา   
พุทฺธสาวกา  อาคตา  ยถา  วา  เต  สมฺมาปฏิปตฺติยา  คตา   
ปฏิปนฺนา  ยถา  จ  รูปารปูธมฺมาน  ตถลกฺขณ  ตถธมฺเม  จ   
อริยสจฺจานิ  อาคตา  อธิคตา  อวพุทฺธา  ตถา  อิเมปติ  เอว   
ตถา  อาคมนาทิอตฺเถน  ตถาคเต  อริยสาวเก  ปกติสตฺเต  วิย   
อว ฺาย  กิเลสวเสน  จ  อุปสงฺกมมานา  (๓)  มาสาเทสิ  ฯ   
อนาสาเทตพฺพตาย  การณมาห  สคฺเคป  เต  น  รชชฺนฺติ  กิมงฺค   
ปน  มานุเสติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺเธนาป  อกฺขาเนน  ปริโยสาเปตุ   
อสกฺกุเณยฺยสุเข  สคฺเคป  เต  สาวกพุทฺธา  น  รชชฺนฺติ  สงฺขาเรสุ   
อาทีนวสฺส  สุปริทิฏตฺตา  ราค  น  ชเนนฺติ  กิมงฺค  ปน   
มิฬฺหราสิสทิเส  มานุเส  กามคุเณ  ตตฺถ  น  รชชฺนตีฺติ   
วตฺตพฺพเมว  นตฺถ  ิ ฯ   
        เย  จ  โขติ  เย  ปน  พาลฺยปฺปโยคโต (๒)  พาลา  ธมฺโมช-   
ป ฺาย  อภาวโต  ทุมฺเมธา  อสุเภ  สภุานุปสฺสเนน  ทุจินฺติต-   
จินฺติตาย  ทมฺุมนฺตี  โมเหน  อ ฺาเณน (๓)  สพฺพโส  ปฏิจฺฉาทิต-   
จิตฺตตาย  โมหปารุตา  ตาทิสา  ตถารูปา  อนฺธปุถุชชฺนา  ตตฺถ   
ตสฺมึ  อิตฺถีส ฺ ิเต  มารขิตฺตสฺมิ  พนฺธเน  มาเรน  โอฑฺฑิเต   
#๑.  ส.ี  ยุ.  อุปสงฺกมนาทินา  ฯ  ๒.  ส.ี  พาลโยคฺยโต  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  อ ฺาณคุเณน  ฯ    
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มารปาเส  รชฺชนฺติ  รตฺตา  คิทฺธา  คธิตา  มุจฺฉิตา  อชฺโฌปนฺนา   
ติฏนฺต  ิ ฯ   
        วิราชิตาติ  เยส  ปน  ขีณาสวาน  เตล ฺชนราโค  วิย   
ทุมฺโมจนียสภาโว  ราโค  สปตฺโต  วิย  ลทฺโธกาโส  ทุสฺสนสภาโว   
โทโส  อ ฺาณสภาวา  อวิชฺชา  จ  อรยิมคฺควิราเคน  สพฺพโส   
วิราชิตา  ปหีนา  สมุจฺฉินฺนา  ตาทิสา  อคฺคมคฺคสตฺเถน   
ฉินฺนภวเนตฺติสุตฺตา  ตโตเอว  กตฺถจิป  พนฺธนาภาวโต   
อพนฺธนา  ตตฺถ  ตสฺมึ  ยถาวุตฺเต  มารปาเส  น  รชชฺนฺติ  ฯ   
เอว  เถโร  ตสฺสา  อิตฺถิยา  ธมฺม  กเถตฺวา  คโต  ฯ   
                นนฺทกตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        ชมฺพุกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจป ฺาสาติ  อายสฺมโต  ชมพฺุกตฺเถรสฺส  คาถา  ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ สมฺมาสมฺโพธึ  สทฺทหนฺโต   
โพธิรุกฺข  วนฺทิตฺวา  พีชเนน  ปูเชส ิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสปสฺส   
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สาสเน    
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ปพฺพชิตฺวา  อ ฺตเรน  อุปาสเกน  การิเต  อาราเม  อาวาสิโก   
หุตฺวา  วิหรติ  เตน  อุปฏ ิยมาโน ฯ  อเถกทิวส  เอโก   
ขีณาสวตฺเถโร  ลูขจีวรธโร  เกโสหรณตฺถ  อร ฺโต  คามาภิมุโข   
อาคจฺฉติ  ต  ทิสฺวา  โส  อุปาสโก  อิริยาปเถ  ปสีทิตฺวา  กปฺปเกน   
เกสมสฺสูนิ  โอหาราเปตฺวา  ปณีตโภชน  โภเชฺตวา  สุนฺทรานิ   
จีวรานิ  ทตฺวา  อิเธว  ภนฺเต  วสถาติ  วสาเปติ ฯ  ต  ทิสฺวา   
อาวาสิโก  อิสฺสามจฺเฉรปกโต (๑)  ขีณาสวตฺเถร  อาห  วร  เต   
ภิกฺขุ  อิมินา  ปาปุปาสเกน  อุปฏ ิยมานสฺส  เอว  อิธ  วสนโต   
องฺคุลีหิ  เกเส  ลุ ฺจิตฺวา  อเจลสฺส  สโต  คูถมุตฺตาหาร-   
ชีวนนฺติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ตาวเทว  วจฺจกุฏึ  ปวิสิตฺวา   
ปายาส  วฑฺเฒนฺโต  วิย  หตฺเถน  คูถ  วฑฺเฒตฺวา  วฑฺเฒตฺวา   
ยาวทตฺถ  ขาทิ  มุตฺต ฺจ  ปวิ ฯ  อิมินา  นิยาเมน  ยาวตายุก   
ตฺวา  กาลงฺกตฺวา  นิรเย  ปจฺจิตฺวา  ปุน  คูถมุตฺตาหาโร  (๒)   
วสิตฺวา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  มนุสฺเสสุ  อุปฺปนฺโนป   
ป ฺจ  ชาติสตานิ  นิคณฺโ  หุตฺวา  คูถภกฺโข  อโหสิ  ฯ   
        ปุน  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  มนุสฺสโยนิย  นิพฺพตฺตมาโนป   
อริยูปวาทพเลน  ทุคฺคตกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ถ ฺ  วา  ขีร  วา   
สปฺป  วา  ปายมาโน  ต  ฉฑฺเฑตฺวา  มุตฺตเมว  ปวติ  โอทน   
#๑.  ม.  อิสสฺามจฺเฉรปกโต  ฯ  ๒.  ส.ี  นิรเย  ปจฺจิตฺวา  ปุน   
#คูถนิรเย  อสุจิมุตฺตาหาโร  ฯ  ยุ.  นิรเย  ปจฺจิตฺวา  ปุน  คูถนิรเยสุ   
#คูถมุตฺตาหาโร  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 21 

                เลมที่  26  ชมฺพุกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  21   
 
โภชิยมาโน  ต  ฉฑฺเฑตฺวา  คูถเมว  ขาทติ  เอว  คูถมุตฺตปริโภเคน   
วฑฺฒนฺโต  วยปฺปตฺโตป  ตเทว  ปริภุ ฺชติ  ฯ  มนสฺุสา  ตโต   
วาเรตุ  อสกฺโกนฺตา  ปริจฺจชึสุ ฯ  โส  าตเกหิ  ปรจฺิจตฺโต   
นคฺคปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  น  นฺหายติ  รโชชลลฺธโร  เกสมสฺสนูิ   
ลุ ฺจิตฺวา  อ ฺเ  อิริยาปเถ  ปฏิกฺขิปตฺวา  เอกปาเทน  ติฏติ   
นิมนฺตน  น  สาทิยติ  มาโสปวาส  อธิฏาย  ปุ ฺตฺถิเกหิ   
ทินฺน  โภชน  มาเส  มาเส  เอกวาร  กสุคฺเคน  คเหตฺวา   
ทิวา  ชิวฺหคฺเคน  เลหติ  รตฺติย  ปน  อลฺลคูถ  สปฺปาณกนฺติ   
อขาทิตฺวา  สุกฺขคูถเมว  ขาทติ ฯ  เอว  กโรนฺตสฺส  ป ฺจ-   
ป ฺาสวสฺสานิ  วีติวตฺตานิ  มหาชโน  มหาตโป  ปรมปฺปจฺโฉติ   
ม ฺมาโน  ตนฺนินฺโน  ตปฺโปโณ  อโหส  ิ ฯ   
        อถ  ภควา  ตสฺส  หทยพฺภนฺตเร  ฆเฏ  ปทีป  วิย   
อรหตฺตูปนิสฺสย  ปชฺชลนฺต  ทิสฺวา  สยเมว  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ธมฺม   
เทเสตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปตฺวา  เอหิภิกฺขูปสมฺปทาย   
ลทฺธูปสมฺปท  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาเปสิ  ฯ   
        อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  ธมฺมปเท  มาเส  มาเส   
กุสคฺเคนาติ  คาถาวณฺณนาย  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ  ฯ   
อรหตฺเต  ปน  ปติฏ ิโต  ปรินิพฺพานกาเล  อาทิโต  มิจฺฉา   
ปฏิปชชฺิตฺวาป  สมฺมาสมฺพุทฺธ  นิสฺสาย  สาวเกน  อธิคนฺตพฺพ   
มยา  อธิคตนฺติ  ทสฺเสนฺโต    
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                เลมที่  26  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  22   
 
                ป ฺจป ฺาส  วสฺสานิ                  รโชชลฺลมธารยึ   
                ภุ ฺชนฺโต  มาสิก  ภตฺต                  เกสมสฺสุ  อโลจยึ ฯ   
                เอกปาเทน  อฏาสึ                          อาสน  ปริวชฺชย ึ  
                สกฺุขคูถานิ  จ  ขาทึ                          อุทฺเทส ฺจ  น  สาทิยึ ฯ   
                เอตาทิส  กริตฺวาน                          พหุ  ทุคฺคติคามิน   
                วุยหฺมาโน  มโหเฆน                  พุทฺธ  สรณมาคม ฯ   
                สรณคมน  ปสสฺ                          ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมต   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ (๑)   
อิมา  จตสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจป ฺาส  วสฺสานิ  รโชชลฺลมธารยินฺติ  นคฺค-   
ปพฺพชฺชูปคมเนน  นฺหานปฏิกฺเขปโต  ป ฺจาธิกานิ  ป ฺาส-   
วสฺสานิ  สรีเร  ลคฺค  อาคนฺตุกเรณุสงฺขาต  รโช  สรีรมล-   
สงฺขาต  ชลลฺ ฺจ  กาเยน  ธาเรสึ ฯ   
        ภุ ฺชนโฺต  มาสิก  ภตฺตนฺติ  รตฺติย  คูถ  ขาทนฺโต   
โลกว ฺจนตฺถ  มาโสปวาสิโก  นาม  หุตฺวา  ปุ ฺตฺถิเกหิ  ทินนฺ   
โภชน  มาเส  มาเส  เอกวาร  ชิวฺหคฺเค  ปนวเสน  ภุ ฺชนฺโต ฯ   
        อโลจยินฺติ  ตาทิสจฺฉาริกาปกฺเขเปน  สถิิลมูล  เกสมสฺสุ   
องฺคุลีหิ  ลุ ฺจาเปสึ  (๒)  ฯ   
        เอกปาเทน  อฏาสึ  อาสน  ปริวชฺชยินฺติ  สพฺเพน  สพฺพ   
อาสน  นิสชชฺ  ปริวชฺเชส ึ ติฏนฺโต  จ  อุโภ  หตฺเถ  อุกฺขิปตฺวา   
#๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๒๗/๓๑๒  ๒.  ส.ี  ยุ.  มุ ฺจาเปสึ  ฯ    
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เอเกเนว  ปาเทน  อฏาสึ ฯ   
        อุทฺเทสนฺติ  นิมนฺตน ฯ  อุทิสฺสกตนฺติ  เกจิ  ฯ   
น  สาทิยินฺติ  น  สมฺปฏิจฺฉึ  ปฏิกฺขิปนติฺ  อตฺโถ  ฯ   
        เอตาทิส  กริตฺวาน  พหุ  ทุคฺคติคามินนฺติ  เอตาทิส  เอวรูป   
วิปากนิพฺพตฺตนก  ทุคฺคติคามิน  พหุ  ปาปกมฺม  ปรุิมชาตีสุ   
อิธ  จ  กตฺวา  อุปฺปาเทตฺวา  ฯ   
        วุยฺหมาโน  มโหเฆนาติ  กาโมฆาทินา  มหตา  โอเฆน   
วิเสสโต  ทิฏโเฆน  อปายสมุทฺท  ปติอากฑฺฒิยมาโน  ฯ   
        พุทฺธ  สรณมาคมนฺติ  ตาทิเสน  ปุ ฺกมฺมจฺฉิทฺเทน   
กิจฺเฉน  มนุสฺสตฺตภาว  ลภิตฺวา  อิทานิ  ปุ ฺพเลน  พุทฺธ   
สรณนฺติ  อคมาสึ  (๑)  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควาติ  อเวจฺจปสาเทน   
สตฺถริ  ปสีท ึ ฯ   
        สรณคมน  ปสฺส  ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมตนฺติ  อายตนคต   
มม  สรณคมน  (๒)  ปสสฺ  ปสฺส  สาสนธมฺมสฺส  จ  สุธมฺมต  โยห   
ตถามิจฺฉาปฏิปนฺโนป  เอโกวาเทเนว  สตฺถารา  เอทิส  สมฺปตฺตึ   
สมฺปาปโต  ฯ   
        ติสฺโส  วิชฺชาติอาทินา  ต  สมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห   
                ติสฺสสฺสาห  ภควโต          โพธิรุกฺข  อวนฺทิห  (๓)   
                ปคฺคยฺห  พีชน ึ ตตฺถ          สีหาสนมพีชห  ฯ  (๔)   
#๑.  ม.  อาคมาสึ  ฯ  ๒.  สี.  สรณ  ฯ  ๓.  สฺยา  อวนฺทิส  ฯ  ส.ี   
#อวนฺทิส  ฯ  ม.  โพธริุกฺขมวนฺทิย  ฯ  ๔.  สฺยา  สีหาสนมวิชฺชห  ฯ    
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                เลมที่  26  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  24   
 
                เทวฺนวุเต  อิโต  กปฺเป          สีหาสนมพีชห  (๑)   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  พีชนาย  อิท  ผล  ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห ฯเปฯ  กต  พุทฺธสสฺ  สาสนนฺติ ฯ  (๒)   
                ชมฺพุกตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        เสนกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สฺวาคต  วตาติ  อายสฺมโต  เสนกตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สขิิสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  ทสิฺวา   
ปสนฺนมานโส  โมรหตฺเถน  ภควนฺต  ปูเชสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อุรุเวลกสฺสปตฺเถรสฺส   
ภคินิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ  เสนโกติสสฺ  นาม  อโหสิ  ฯ  โส   
วยปฺปตฺโต  พฺราหฺมณาน  วิชชฺาสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  คโต  ฆราวาส   
วสติ  ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  มหาชโน  สวจฺฉเร  สวจฺฉเร  ผคฺคุนมาเส   
อุตฺตรผคฺคุนนกฺขตฺเต  อุสฺสว  อนุภวนฺโต  คยาย  ติตฺถาภิเสก   
#๑.  สฺยา  สหีาสนมวิชฺชห  ฯ  ๒.  ขุ.  อ.  ๓๓/๔๓/๖๙  
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กโรติ  เตน  ต  อุสฺสว  คยาผคฺคูติ  (๑)  วทนฺติ  ฯ   
        อถ  ภควา  ตาทิเส  อุสฺสวทิวเส  เวเนยฺยานุกมฺปาย   
คยาติตฺถสมีเป  วิหรติ  มหาชโนป  ติตฺถาภิเสกาธิปฺปาเยน  ตโต   
ตโต  ต  าน  อุปคจฺฉติ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เสนโกป  ติตฺถาภิเสกตฺถ   
ต  าน  อุปคโต  สตฺถาร  ธมฺม  เทเสนฺต  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา   
ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม   
กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๒)   
                โมรหตฺถ  คเหตฺวาน                  อุเปสึ (๓)  โลกนายก   
                ปสนฺนจิตฺโต  สุมโน                  โมรหตฺถ  อทาสห ฯ   
                อิมินา  โมรหตฺเถน                          เจตนาปณิธีหิ  จ   
                นพฺิพายึสุ (๔)  ตโย  อคฺคี          ลภามิ  วิปุล  สุข  ฯ   
                อโห  พุทฺโธ  อโห  ธมโฺม          อโห  โน  สตฺถุสมฺปทา   
                ทตฺวานห  โมรหตฺถ                          ลภามิ  วิปุล  สุข ฯ   
                ติยคฺคี  นิพฺพุตา  มยฺห                  ภวา  สพฺเพ  สมูหตา   
                สพฺพาสวา  ปริกฺขีณา                  นตฺถ ิ ทานิ  ปุนพฺภโว  ฯ   
                เอกตึเส  อิโต  กปฺเป                  ย  ทานมททึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                          โมรหตฺถสฺสิท  ผล  ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
#๑.  ม.  คยาผคฺคูติ  ฯ  ๒.  ขุ.  อ.  ๓๓/๔๒/๖๘  ฯ  ๓.  สฺยา  อุเปสิ  ฯ   
#๔.  สฺยา.  นพฺิพุตา  เม  ฯ  ๕.  สฺยา.  ติธคฺคี  ฯ    
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ส ฺชาตโสมนสฺโส  อุทานวเสน   
                สวฺาคต  วต  เม  อาสิ                  คยาย  คยผคฺคุยา   
                ย  อทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธ                  เทเสนฺต  ธมฺมมุตฺตม  ฯ   
                มหปฺปภ  คณาจริย                          อคฺคปฺปตฺต  วินายก   
                สเทวกสฺส  โลกสฺส                          ชิน  อตุลทสฺสน ฯ   
                มหานาค  มหาวีร                          มหาชติุมนาสว   
                สพฺพาสวปริกฺขีณ                          สตฺถารมกุโตภย  ฯ   
                จิรสงฺกิลิฏ  วต  ม                          ทิฏ ิสนฺทานพนฺธิต  (๑)   
                วิโมจยิ  โส  ภควา                          สพฺพคนฺเถหิ  เสนกนฺติ  (๒)   
จตสฺโส  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  สวฺาคต  วต  เม  อาสีติ  มยา  สุฏ ุ  อาคต   
วต  อาสิ ฯ  มม  วา  สุนทฺร  วต  อาคมน  อาสิ  ฯ   
        คยายนฺติ  คยาติตฺถสมีเป  ฯ   
        คยผคฺคุยาติ  คยาผคฺคูติ  ลทฺธโวหาเร  ผคฺคุนมาสสฺส   
อุตฺตรผคฺคุนีนกฺขตฺเต ฯ  ยนฺติอาทิ  สฺวาคตภาวสฺส  การณทสฺสน  ฯ   
ตตฺถ  ยนฺติ  ยสฺมา  ฯ   
        อทฺทสาสินฺติ  อทฺทกขึฺ  ฯ   
#๑.  สฺยา.  ทฏิ ิสนฺทานสนฺธิต  ฯ  ม.  ทิฏ ิสนฺทานพนฺธิต  ฯ   
#ยุ.  ทิฏ ิสนฺทานสนฺทิต  ฯ  ๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๒๘/๓๑๒  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 27 

                เลมที่  26  เสนกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  27   
 
        สมฺพุทธฺนฺติ  สมฺมา  สาม  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา   
สมฺพุทฺธ  ฯ   
        เทเสนฺต  ธมฺมมุตฺตมนฺติ  อุตฺตม  อคฺค  สพฺพเสฏ   
เอกนฺตนิยฺยานิก  ธมฺม  เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป  ภาสนฺต  ฯ   
        มหปฺปภนฺติ  มหติยา  สรีรปฺปภาย  าณปฺปภาย  จ   
สมนฺนาคต  ฯ   
        คณาจริยนฺติ  ภิกฺขุปริสาทีน  คณาน  อุตฺตเมน  ทมเถน   
อาจารสิกฺขาปเนน  คณาจริย ฯ  อคฺคภูตาน  สีลาทีน  คุณาน   
อธิคเมน  อคฺคปฺปตฺต ฯ  เทวมนุสฺสาทีน  ปรเมน  วินเยน  วินยนโต   
สย  นายกรหิตตฺตา  จ  วินายก ฯ  เกนจิ  อนภิภูโต  หุตฺวา   
สกล  โลก  อภิภวิตฺวา   ิตตฺตา  ป ฺจนฺนมฺป  มาราน  ชิตตฺตา   
จ  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ชนิ  สเทวเก  โลเก  อคฺคชิน   
พาตฺตึสวรมหาปุริสลกฺขณอสีติอนุพฺย ฺชนาทิปฏิมณฺฑิตรูปกายตาย   
ทสพลจตุเวสารชฺชาทิคุณปฏิมณฺฑิตธมฺมกายตาย  จ  สเทวเกน   
โลเกน  อปรเิมยฺยทสฺสนตาย  อสทิสทสฺสนตาย  จ  อตุลทสฺสน  ฯ   
        คติพลปรกฺกมาทิสมฺปตฺติยา  มหานาคสทิสตฺตา  นาเคสุป   
ขีณาสเวสุ  มหานุภาวตาย  จ  มหานาค ฯ  มารเสนาวิมถนโต   
มหาวิกฺกนฺตตาย  จ  มหาวีร  ฯ   
        มหาชุตินฺติ  มหาปตาป  มหาเตชนฺติ  อตฺโถ ฯ  นตฺถ ิ เอตสฺส   
จตฺตาโรป  อาสวาติ  อนาสว ฯ  สพฺเพ  อาสวา  สวาสนา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 28 

                เลมที่  26  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  28   
 
ปริกฺขีณา  เอตสฺสาติ  สพฺพาสวปริกฺขีณ ฯ  กาม  สาวกพุทฺธา   
ปจฺเจกพุทฺธา  จ  ขีณาสวาว  สพฺพ ฺ ุพุทฺธาเอว  ปน  สวาสเน   
อาสเว  เขเปนฺตีติ  ทสฺสนตฺถ  อนาสวนฺติ  วตฺวา  ปนุ   
สพฺพาสวปริกฺขีณนฺติ  วุตฺต ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺเพ  อาสวา   
สวาสนา  ปริกฺขีณา  เอตสฺสาติ  สพฺพาสวปริกฺขีณนฺติ  ฯ   
        ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ยถารห  เวเนยฺยาน   
อนุสาสนโต  สตฺถาร  จตุเวสารชฺชวิสารทตาย  กุโตจิป  ภยา-   
ภาวโต  อกุโตภย  เอวรูป  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ย  ยสฺมา  อทฺทสาสึ   
ตสฺมา  สฺวาคต  วต  เม  อาสีติ  โยชนา  ฯ   
        อิทานิ  สตฺถุ  ทสฺสเนน  อตฺตนา  ลทฺธคุณ  ทสฺเสนฺโต   
จตุตฺถ  คาถมาห  ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ก ฺชิยปุณฺณลาพุ  วิย  ตกฺกภริตจาฏิ  วิย   
วสาปตปโลติกา  วิย  จ  สงฺกิเลสวตฺถูหิ  อนมตคฺเค  สสาเร   
จิรกาล  สงฺกลิิฏ ฯ  คทฺทลุพนฺธิต  วิย  ถมฺเภ  สารเมย   
สกฺกายถมฺเถ  ทิฏ ิสนฺทาเนน  ทฏิ ิพนฺธเนน  พนฺธิต  (๑)  พทฺธ   
ตโต  วิโมเจนฺโต  จ  อภิชฺฌาทีหิ  สพฺพคนฺเถหิ  ม  เสนก   
อริยมคฺคหตฺเถน  วิโมจยิ  วต  โส  ภควา  มยฺห  สตฺถาติ  ภควติ   
อภิปฺปสาท  ปเวเทติ  ฯ   
                เสนกตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  เอตฺถนฺตเร  สนทฺิตนฺตติ  ทิสฺสติ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 29 

                เลมที่  26  สมภฺูตตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  29   
 
        โย  ทนธฺกาเลติอาทิกา  อายสฺมโต  สมฺภูตตฺเถรสฺส  คาถา  ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  จนฺทภาคาย  นทิยา   
ตีเร  กินฺนรโยนิย  นิพฺพตฺโต  เอกทิวส  อ ฺตร  ปจฺเจกพุทฺธ   
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  วนฺทิตฺวา  กต ฺชลี  อชฺชุนปุปฺเผหิ  ปูช   
อกาสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  สมฺภูโตติ  ลทธฺนาโม   
วยปฺปตฺโต  ภควโต  ปรนิิพฺพานสฺส  ปจฺฉา  ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส   
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม   
กโรนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  เตน  วุตฺต   
อปทาเน  (๑)   
                จนฺทภาคานทีตีเร                  อโหสึ  กินนฺโร  ตทา   
                อทฺทส  วิรช  พุทฺธ                  สยมฺภภ  อปราชิต  ฯ   
                ปสนฺนจิตฺโต  สุมโน          เวทชาโต  กต ฺชลี   
                คเหตฺวา  อชฺชนุ  ปุปฺผ          สยมฺภภ  อภิปูชยึ  ฯ   
                เตน  กมฺเมน  สุกเตน          เจตนาปณิธีหิ  จ   
                ชหิตฺวา  กินฺนร  เทห          ตาวตึสมคจฺฉห  ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๐๖/๑๕๖  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 30 

                เลมที่  26  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  30   
 
                ฉตฺตึสกฺขตฺตุ  เทวินฺโท                  เทวรชชฺมการยึ   
                ทสกฺขตฺตุ  จกฺกวตฺตี                          มหารชฺชมการยึ ฯ   
                ปเทสรชฺช  วิปลุ                          คณนาโต  อสงฺขิย   
                สุเขตฺเต  วปฺปต  พีช (๑)                 สยมฺภุสฺมึ  อโห  มม.  (๒)  ฯ   
                กสุล  วิชฺชเต  มยฺห                          ปพฺพชึ  อนคารยิ   
                ปชูารโห  อห  อชฺช                          สกฺยปุตฺตสฺส  สาสเน ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺโต  วสฺสสต-   
ปรินิพฺพุเต  ภควติ  เวสาลิเกสุ  วชฺชิปตฺุตเกสุ  ทส  วตฺถูนิ  ปคฺคยฺห   
 ิเตสุ  กากณฺฑกปุตฺเตน  ยสตฺเถเรน  อุสฺสาหิเตหิ  สตฺตสเตหิ   
ขีณาสเวหิ  ต  ทฏิ ึ  ภินฺทตฺิวา  สทฺธมฺม  ปคฺคณฺหนฺเตหิ   
ธมฺมวินยสงฺคเห  กเต  เตส  วชชฺิปุตฺตกาน  อุทฺธมมฺอุพฺพินยทีปเน   
ธมฺมสเวเคน  เถโร   
                โย  ทนฺธกาเล                                  ตรติ  ตรณีเย  จ  ทนฺธเย   
                อโยนิโสสวิธาเนน (๓)                  พาโล  ทุกฺข  นิคจฺฉติ  ฯ   
                ตสฺสตฺถา  ปรหิายนฺติ                  กาฬปกฺเขว  จนฺทิมา   
                อายสกฺย ฺจ (๔) ปปฺโปติ                  มิตฺเตหิ  จ  วิรชุณฺติ ฯ  
                โย  ทนฺธกาเล  ทนฺเธติ                  ตรณีเย  จ  ตารเย   
                โยนิโสสวิธาเนน                          สุข  ปปฺโปติ  ปณฺฑิโต  ฯ   
#๑.  ย.ุ  สุเขตฺเตว  ผีต  พีช  ฯ  ๑.  สฺยา.  อโหส ิ เม  ฯ  ๓.  สฺยา   
#อโยนิโสสวิธาเนน  ฯ  ๔.  สี.  อายสสฺยจ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 31 

                เลมที่  26  สมภฺูตตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  31   
 
                ตสฺสตฺถา  ปรปิูเรนฺติ                  สุกฺกปกฺเขว  จนฺทิมา   
                ยโส  กิตฺติ ฺจ  ปปฺโปติ                  มิตฺเตหิ  น  วิรชฺุฌตีติ  (๑)   
อิมา  คาถา  ภณนฺโต  อ ฺ  พฺยากาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  โย  ทนฺธกาเล  ตรตีติ  กิสฺมิ ฺจิ  กตฺตพฺพวตฺถุสฺมึ   
กปฺปติ  นุ  โข  น  นุ  โข  กปฺปตีติ  วินยกุกฺกุจฺเจ  อุปฺปนฺเน   
ยาว  วิยตฺต  วินยธร  ปุจฺฉิตฺวา  ต  กุกกฺุจฺจ  น  วิโนเทติ   
ตาว  ทนฺธกาเล  ตสฺส  กิจฺจสฺส  ทนฺธายิตพฺพสมเย  ตรติ   
มทฺทิตฺวา  วีติกฺกม  กโรติ  ฯ   
        ตรณีเย  จ  ทนฺธเยติ  คหฏสฺส  ตาว  สรณคมนสีล-   
สมาทานาทิเก  ปพฺพชิตสฺส  วตฺตปฏิวตฺตกรณาทิเก  สมถ-   
วิปสฺสนานุโยเค  จ  ตริตพฺเพ  สมฺปตฺเต  สีฆ  ต  กจฺิจ   
อนนุยุ ฺชิตฺวา  อาคมนมาเส  ปกฺเข  วา  กริสฺสามีติ  ทนฺธาเยยฺย   
ต  กิจฺจ  อกโรนฺโตว  กาล  วีตินาเมยฺย  ฯ   
        อโยนโิสสวิธาเนนาติ  เอว  ทนฺธายิตพฺเพ  ตรนฺโต  ตริตพฺเพ   
จ  ทนฺธายนฺโต  อนุปายสวิธาเนน  อุปายสวิธานาภาเวน  พาโล   
มนฺทพุทฺธิโก  ปุคฺคโล  สมฺปติ  อายตึ  จ  ทุกฺข  อนตฺถ   
ปาปุณาติ  ฯ   
        ตสฺสตฺถา  ปริหายนฺตีติ  ตสฺส  ตถารูปสฺส  ปุคฺคลสฺส   
ทิฏธมฺมิกาทิเภทา  อตฺถา  กาฬปกฺเข  จนฺทิมา  วิย  ปริหายนฺติ   
ทิวเส  ทิวเส  ปริกฺขย  ปรยิาทาน  คจฺฉนฺติ  ฯ  อสุโก  ปุคฺคโล   
#๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๒๙/๓๑๓  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 32 

                เลมที่  26  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  32   
 
อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน  กสุีโต  หีนวิรโิยติอาทินา  อายสกฺย   
วิ ฺ ูหิ  ครหิตพฺพต  ปปฺโปติ  ปาปุณาติ  ฯ   
        มิตฺเตหิ  จ  วิรชฺุฌตีติ  เอว  ปฏิปชชฺ  มา  เอว  ปฏิปชชฺาติ   
โอวาททายเกหิ  กลฺยาณมิตฺเตหิ  อวจนียา  มยนฺติ  โอวาทสฺส   
อนาทาเนเนว  (๑)  วิรุทฺโธ  นาม  โหติ  ฯ   
        เสสคาถาทฺวยสฺส  วุตฺตวิปริยาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
เกจิ  ปเนตฺถ  ตรติ  ทนฺธเยติ  ปทาน  อตฺตภาเวน  ภาวนา-   
จิตฺตสฺส  (๒)  ปคฺคหนิคฺคเห  อุทฺธรนฺติ  ต  ปจฺฉิมคาถาสุ  ยชฺุชติ  ฯ   
ปุริมา  หิ  เทฺว  คาถา  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  จรติพฺพ   
สมณธมฺม  อกตฺวา  กุกฺกุจฺจปกตตาย  ทส  วตฺถูน ิ ทีเปตฺวา   
สงฺเฆน  นิกฺกฑฺฒิเต  วชฺชิปุตฺตเก  สนฺธาย  เถเรน  วุตฺตา   
ปจฺฉิมา  ปน  อตฺตสทิเส  สมฺมา  ปฏิปนฺเน  สกตฺถ  นิปฺผาเทตฺวา   
 ิเตติ  ฯ   
                สมฺภูตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑  ยุ.  อภาชน  อยนฺติ  โอวาทสฺส  อทาเนเนว  ฯ   
#๒.  ส.ี ย.ุ  ภาวนานิมิตฺตสฺส  ฯ    
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                เลมที่  26  ราหุลตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  33   
 
        อุภเยนาติอาทิกา  อายสฺมโต  ราหุลตฺเถรสฺส  คาถา  ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  สกิฺขากามาน   
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา   
เสนาสนวิโสธนวิชฺโชตนาทิก  อุฬาร  ปุ ฺ  กตฺวา  ปณิธาน-   
มกาสิ  ฯ   
        โส  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  อมฺหาก  โพธิสตฺต  ปฏิจฺจ  ยโสธราย  เทวิยา   
กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  ราหุโลติ  ลทฺธนาโม  มหตา  ขตฺติย-   
ปริวาเรน  (๑)  วฑฺฒิ  ตสฺส  ปพฺพชชฺาวิธาน  ขนฺธเก  อาคตเมว  ฯ   
โส  ปพฺพชิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  อเนเกหิ  สุตฺตปเทหิ  สุลทโฺธวาโท   
ปริปกฺกาโณ  (๒)  วิปสฺสน  อุสฺสุกกฺาเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ   
เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๓)   
                ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต                  โลกเชฏสฺส  ตาทิโน   
                สตฺตภูมิมฺหิ (๔)  ปาสาเท          อาทาส  สนถฺรึ  (๕)  อห  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ขตฺติยปริหาเรน  ฯ  ๒.  ส.ี ยุ.  ปริปกฺเก  ฯ   
#๓.  ขุ.  อ.  ๓๒/๑๘/๘๕  ฯ  ๔.  สฺยา.  สตฺตภูมิมฺหิ  ฯ  ๕.  ส.ี  อทาสี   
#สนฺเถร  ฯ    
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                ขีณาสวสหสฺเสหิ                          ปริกณฺิโณ  มหามุนิ   
                อุปาคมิ  คนฺธกุฏึ                          ทิปทนิฺโท  นราสโภ  ฯ   
                วิโรจย  (๑)  คนฺธกุฏึ                  เทวเทโว  นราสโภ   
                ภิกฺขุสงฺเฆ   ิโต  สตฺถา                  อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
                เยนาย  โชติตา  เสยฺยา                  อาทาโสว  สุสนฺถโต   
                ตมห  กิตฺติยสสฺามิ                          สุณาถ  มม  ภาสโต ฯ   
                โสณฺณมยา  รปูมยา                          อโถ  เวฬุริยามยา   
                นพฺิพตฺติสฺสนฺติ  ปาสาทา                  เย  เกจิ  มนโส  ปยา ฯ   
                จตุสฏ ิกฺขตฺตุ  เทวินฺโท                  เทวรชชฺ  กริสฺสติ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ  จกฺกวตฺตี                  ภวิสสฺติ  อนนฺตรา ฯ   
                เอกวีสติกปฺปมฺหิ                          วิมโล  นาม  ขตฺติโย   
                จาตุรนฺโต  วิชติาวี                          จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ ฯ   
                นคร  เรณุวตี  นาม                          อิฏกาหิ  สุมาปต   
                อายามโต  ตีณิ  สต                          จตุรสฺสสมายุต ฯ   
                สทุสฺสโน  นาม  ปาสาโท          วิสุกมฺเมน  มาปโต   
                กฏูาคารวรูเปโต                          สตฺตรตนภูสิโต ฯ   
                ทสสทฺทาวิวิตฺต  ต                          วิชฺชาธรสมากุล   
                สทุสฺสนว  นคร                          เทวตาน  ภวิสฺสติ ฯ   
                ปภา  นิคฺคจฺฉเต  ตสฺส                  อุคฺคจฺฉนฺเตว  สูริเย   
                วิโรเจสฺสติ  ต  นิจฺจ                          สมนฺตา  อฏโยชน ฯ   
#๑.  สฺยา  วิโรจย  ฯ    
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                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                          โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
                ตุสิตาว  (๑)  จวิตฺวาน                  สุกฺกมูเลน  โจทิโต   
                โคตมสฺส  ภควโต                          อตฺรโช  โส  ภวิสสฺติ ฯ   
                สเจวเสยฺย  (๒)  อคาร                          จกกฺวตฺตี  ภเวยฺย  โส   
                อฏานเมต  ย  ตาที                         อคาเร  รติมชฺฌคา ฯ   
                นกิฺขมิตฺวา  อคารมฺหา                  ปพฺพชสิฺสติ  สุพฺพโต   
                ราหุโล  นาม  นาเมน                  อรหา  โส  ภวิสฺสติ ฯ   
                กกิีว  อณฺฑ  รกฺเขยฺย                  จามรี  วิย  วาลธึ   
                นปิโก  สีลสมปฺนฺโน                  มม  รกขิฺ  (๓)  มหามุนิ ฯ   
                ตสฺสาห  ธมฺมม ฺาย                  วิหาสึ  สาสเน  รโต   
                สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
อ ฺ    พฺยากโรนฺโต   
                อุภเยเนว  สมฺปนฺโน                  ราหุลภทฺโทติ  ม  วิทู   
                ย ฺจมฺหิ  ปุตฺโต  พุทฺธสฺส          ย ฺจ  ธมฺเมสุ  จกฺขุมา ฯ   
                ย ฺจ  เม  อาสวา  ขีณา                  ย ฺจ  นตฺถิ  ปุนพฺภโว   
                อรหา  ทกฺขิเณยฺโยมฺหิ                  เตวิชฺโช  อมตทฺทโส ฯ   
#๑.  สฺยา.  นาเมน  ฯ  ๒.  สฺยา.  สเจ  วเสยฺย  ฯ  ๓.  สฺยา.  ทกฺขิ  ฯ    
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                กามนฺธา  ชาลส ฺฉนฺนา  (๑)          ตณฺหาฉทนฉาทิตา   
                ปมตฺตพนฺธุนา  พทฺธา                  มจฺฉาว  กุมินามุเข ฯ   
                ต  กาม  อหมุชฌฺิตฺวา                  เฉตฺวา  มารสฺส  พนธฺน   
                สมูล  ตณฺหมพฺพุยฺห                          สติีภูโตสฺมิ  นพฺิพุโตติ  (๒)   
จตสฺโส  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  อุภเยเนว  สมฺปนฺโนติ  ชาติสมฺปทา  ปฏิปตฺติสมฺปทาติ   
อุภยสมฺปตฺติยาป  สมฺปนโฺน  สมนฺนาคโต  ฯ   
        ราหุลภทฺโทติ  ม  วิทูติ  ราหุลภทฺโทติ  ม  สพฺรหฺมจาริโน   
ส ฺชานนฺติ  ฯ  ตสฺส  หิ  ชาตสาสน  สุตฺวา  โพธิสตฺเตน  ราหุ   
ชาโต  (๓)  พนฺธน  ชาตนฺติ  วุตฺตวจน  อุปาทาย  สุทฺโธทนมหาราชา   
ราหุโลติ  นาม  คณฺหิ ฯ  ตตฺถ  อาทิโต  ปตรา  วุตฺตปริยายเมว   
คเหตฺวา  อาห  ราหุลภทโฺทติ  ม  วิทติู ฯ  ภทฺโทติ  จ  ปสสา 
วจนเมต  ฯ   
        อิทานิ  ต  อุภยสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตุ  ย ฺจมฺหีติอาทิ  วุตฺต ฯ   
ตตฺถ  ยนฺติ  ยสฺมา ฯ  จสทโฺท  สมุจฺจยตฺโถ ฯ   
        อมฺหิ  ปตฺุโต  พุทฺธสสฺาติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โอรสปุตฺโต   
อมฺหิ  ฯ   
        ธมฺเมสูติ  โลกิเยสุ  โลกุตฺตเรสุ  จ  ธมฺเมสุ  จตุสจฺจธมฺเมสูติ   
อตฺโถ  ฯ   
#๑.  สฺยา.  ยุ.  ชาลส ฺฉนฺนา  ฯ  ๒.  ขุ.  เถร. ๒๖/๓๓๐/๓๑๓  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  ราหุโล  ชาโต  ฯ    
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        จกฺขมาติ  มคฺคป ฺาจกฺขุนา  จกฺขุมา  จ  อมหฺีติ   
โยเชตพฺพ  ฯ   
        ปุน  อปราปเรหิป  ปริยาเยหิ  อตฺตนิ  อุภยสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตุ   
ย ฺจ  เม  อาสวา  ขีณาติ  คาถมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺขิเณยฺโยติ  ทกฺขิณารโห  ฯ   
        อมตทฺทโสติ  นิพฺพานสฺส  ทสฺสาวี ฯ  เสส  สวิุ ฺเยฺยเมว ฯ   
        อิทานิ  ยาย  วิชชฺาสมฺปตฺติยา  จ  วิมุตฺติสมฺปตฺติยา  จ   
อภาเวน  สตฺตกาโย  กุมิเน  พนฺธมจฺฉา  วิย  สสาเร  ปริวตฺตติ   
ต  อุภยสมฺปตฺตึ  อตฺตนิ  ทสฺเสตุ  กามนฺธาติ  คาถาทฺวยมาห ฯ   
ตตฺถ  กาเมหิ  กาเมสุ  วา  อนฺธาติ  กามนฺธา  ฯ  ฉนฺโท   
ราโคติอาทิวิภาเคหิ  กิเลสกาเมหิ  รูปาทีสุ  วตฺถุกาเมสุ  อนาทีนว-   
ทสฺสิตาย  อนฺธีกตา  ฯ   
        ชาลปจฺฉนฺนาติ  สกล  ภวตฺตย  อชฺโฌตฺถริตฺวา   ิเตน   
วิสตฺติกาชาเลน  ปการโต  ฉนฺนา  ปลคุิณฺ ิตา  ฯ   
        ตณฺหาฉทนฉาทิตาติ  ตโตเอว  ตณฺหาสงฺขาเตน  ฉทเนน   
ฉาทิตา  นิวุตา  สพฺพโส  ปฏิกุชฺฌิตา  ฯ   
        ปมตฺตพนฺธุนา  พทฺธา  มจฺฉาว  กุมินามุเขติ  กุมินามุเข   
มจฺฉพนฺธาน  มจฺฉปสิพฺพกมุเข  พทฺธา  มจฺฉา  วิย  ปมตฺตพนฺธุนา   
มาเรน  เยน  กามพนฺธเนน  พทฺธา  อิเม  สตฺตา  ตโต  น   
นิคจฺฉนฺติ  อนฺโตพนฺธนคตาว  โหนฺติ  ฯ    
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        ต  ตถารูป  กาม  พนฺธนภูต  อุชฌฺิตฺวา  ปุพฺพภาค-   
ปฏิปตฺติยา  ปหาย  กิเลส-  มารสฺส  พนฺธน  เฉตฺวา  ปุน  อริย-   
มคฺคสตฺเถน  อนวเสสโต  สมุจฺฉินฺทิตฺวา  ตโตเอว  อวิชฺชา-   
สงฺขาเตน  มูเลน  สมูล  กามตณฺหาทิก  ตณฺห  อพฺพุยฺห   
อุทฺธริตฺวา  สพฺพกิเลสทรถปริฬาหาภาวโต  สีติภูโต  สอุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  นิพฺพุโต  อห  อสฺม ิ โหมีติ  อตฺโถ  ฯ   
                ราหุลตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        จนฺทนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ชาตรูเปนาติอาทิกา  อายสฺมโต  จนฺทนตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป  พุทฺธสุ ฺเ  โลเก   
รุกฺขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  สุทสฺสน  นาม  ปจฺเจกพุทฺธ   
ปพฺพตนฺตเร  วสนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  กุฏชปุปฺเผหิ  ปูช   
อกาสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
จนฺทโนติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  ฆราวาส  วสนฺโต  สตฺถุ   
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  โสตาปนฺโน  อโหสิ  ฯ    
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        โส  เอก  ปุตฺต  ลภิตฺวา  ฆราวาส  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺโต  สตฺถาร   
วนฺทิตุ  สาวตฺถึ  อาคโต  สุสาเน  วสติ  ตสฺส  อาคตภาว   
สุตฺวา  ปุราณทุติยิกา  อลงฺกตปฏิยตฺตา  ทารก  อาทาย  มหตา   
ปริวาเรน  เถรสฺส  สนฺติก  คจฺฉติ  อิตฺถีกุตฺตาทีหิ  น   
ปโลเภตฺวา  อุปฺปพฺพาเชสฺสามีติ ฯ  เถโร  ต  อาคจฺฉนฺตึ  ทูรโตว   
ทิสฺวา  อิทานิสฺสา  อวิสโย  ภวิสฺสามีติ  ยถารทฺธ  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                  วสโล  (๒)  นาม  ปพฺพโต   
                พุทฺโธ  สุทสฺสโน  นาม          วสเต  (๓)  ปพฺพตนฺตเร ฯ   
                ปปฺุผ  เหมวนฺต  คยฺห          เวหาส  อคมาสห   
                ตตฺถทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธ          โอฆติณฺณมนาสว ฯ   
                ปปฺุผ  กุฏชมาทาย  สิเร          กตฺวาน  อ ฺชลึ  (๔)   
                พุทฺธสฺส  อภิโรเปสึ                  สยมฺภุสสฺ  มเหสิโน ฯ   
                เอกตึเส  อิโต  กปฺเป          ย  ปุปฺผมภิปชูยึ   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  อากาเส  ตฺวา  ตสฺสา  ธมฺม   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๐๗/๑๕๗  ฯ  ๒.  สฺยา.  อจฺจโล  ฯ  ๓.  สฺยา.   
#วสฺนโต  ฯ  ๔.  สฺยา.  กตฺวานหนฺตทา  ฯ    
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เทเสตฺวา  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏาเปตฺวา  สย  อตฺตนา   
ปุพฺเพ  วสิตฏานเมว  คโต  ฯ  สหายภิกฺขูหิ  วิปฺปสนฺนานิ   
โข  เต  อาวุโส  อินฺทฺริยานิ  กจฺจิ  ตยา  สจฺจานิ  ปฏิวิทฺธานีติ   
ปุฏโ   
                ชาตรูเปน  ส ฺฉนฺนา                  ทาสีคณปุรกฺขตา   
                องฺเกน  ปุตฺตมาทาย                          ภริยา  ม  อุปาคมิ ฯ   
                ต ฺจ  ทิสฺวาน  อายนฺตึ                  สกปุตฺตสฺส  มาตร   
                อลงฺกต  สุวสน                          มจฺจุปาสว  โอฑฺฑิต ฯ   
                ตโต  เม  มนสกีาโร                          โยนิโส  อุทปชฺชถ   
                อาทีนโว  ปาตุรหุ                          นิพฺพิทา  สมติฏถ ฯ   
                ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม                  ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมต   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา          กต  พุทธฺสฺส  สาสนนฺติ  (๑)   
อิมาหิ  คาถาหิ  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  กเถนฺโต  อ ฺ  พฺยากาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ชาตรูเปน  ส ฺฉนฺนาติ  ชาตรูปมเยน  สสีูปคาทิ-   
อลงฺกาเรน  อลงฺกรณวเสน  ปฏิจฺฉาทิตสรีรา  สพฺพาภรณภูสิตาติ   
อตฺโถ  ฯ   
        ทาสีคณปุรกฺขตาติ  ยถารห  อลงฺกตปฏิยตฺเตน  อตฺตโน   
ทาสิคเณน  ปุรโต  กตา  (๒)  ปริวารติาติ  อตฺโถ  ฯ   
        องฺเกน  ปุตฺตมาทายาติ  อป  นาม  ปุตฺตมฺป  ทิสฺวา   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๓๑/๓๑๔  ฯ  ๒.  สิ.  ยุ.  เอตฺถนฺตเร  ปุรกฺขตาติ   
#ทิสฺสติ  
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เคหสฺสิตสาโต  (๑)  ภเวยฺยาติ  ปุตฺต  อตฺตโน  องฺเกน  คเหตฺวา ฯ   
        อายนฺตินฺติ  อาคจฺฉนฺตึ  ฯ   
        สกปุตฺตสฺส  มาตรนฺติ  มม  โอรสปุตฺตสฺส  ชนนึ  มยฺห   
ปุราณทุติยิกนฺติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพมิท  เถโร  อตฺตโน  กามราค-   
สมุจฺเฉท  พหุม ฺนฺโต  วทติ  ฯ   
        โยนิโส  อุทปชชฺถาติ  เอวรูปาป  นาม  สมฺปตฺติ   
ชราพฺยาธิมรเณหิ  อภิภุยฺยติ  อโห  สงฺขารา  อนิจฺจา  อธุวา   
อนสฺสาสิกาติ  เอว  โยนโิสมนสิกาโร  อุปฺปชฺช ิ ฯ  เสส  เหฏา   
วุตฺตนยเมว  ฯ   
                จนฺทนตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  เคหวาสาภิมุโข  ฯ    
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        ธมฺโม  หเวติอาทิกา  อายสฺมโต  ธมฺมิกตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สขิิสฺส  ภควโต  กาเล  มิคลุทฺทโก  หุตฺวา   
เอกทิวส  อร ฺายตเน  เทวปริสาย  สตฺถุ  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส   
ธมฺโม  เอโส  วุจฺจตีติ  เทสนาย  นิมิตฺต  คณฺหิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ธมฺมิโกติ   
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  เชตวนปฏิคฺคหเณ  ลทฺธปปฺสาโท   
ปพฺพชิตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  คามกาวาเส  อาวาสิโก  หุตฺวา   
วิหรนฺโต  อาคนฺตุกาน  ภิกฺขูน  วตฺตาวตฺเตสุ  อุชฺฌานพหุโล   
อกฺขโม  อโหสิ ฯ  เตน  ภิกฺขู  ต  วิหาร  ฉฑฺเฑตฺวา  ปกฺกมึส ุ  
โส  เอกโกว  อโหสิ ฯ  วิหารสามิโก  อุปาสโก  ต  การณ   
สุตฺวา  ภควโต  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ต  ภิกขฺุ   
ปกฺโกเสตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฺฉิตฺวา  เตน  เอว  ภนฺเตติ  วุตฺเต   
นาย  อิทาเนว  อกฺขโม  ปุพฺเพป  อกฺขโม  อโหสติี  วตฺวา   
ภิกฺขูหิ  ยาจิโต  รุกฺขธมฺม  กเถตฺวา  อุปริ  ตสฺส  โอวาท  เทนฺโต   
                ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารึ   
                ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ    
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                เอสานิสโส  ธมฺเม  สุจิณฺเณ   
                น  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารี  ฯ   
        น  หิ  ธมฺโม  อธมฺโม  จ  อุโภ  สมวิปากิโน   
        อธมฺโม  นิรย  เนติ                  ธมโฺม  ปาเปติ  สุคฺคตึ  ฯ   
                ตสฺมา  หิ  ธมฺเมสุ  กเรยฺย  ฉนฺท   
                อิติ  โมทมาโน  สุคเตน  ตาทินา   
                ธมฺเม   ิตา  สุคตวรสฺส  สาวกา   
                นยีนฺติ  ธีรา  สรณวรคฺคคามิโน ฯ   
        วิปฺโผฏโิต  คณฺฑมูโล          ตณฺหาชาโล  สมหูโต   
                โส  ขีณสสาโร  น  จตฺถ ิ กิ ฺจน   
                จนฺโท  ยถา  โทสินา  ปุณฺณมาสิยนฺติ   
จตสฺโส  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺโมติ  โลกิยโลกุตฺตโร  สจุริตธมฺโม.  ฯ   
        รกฺขตีติ  อปายทุกฺขโต  (๒)  รกฺขติ  สสารทุกฺขโต  จ  วิวฏฏ-   
ปนิสฺสยภูโต  รกฺขติเยว  ฯ   
        ธมฺมจารินฺติ  ต  ธมมฺ  จรนฺต  ปฏิปชชฺนฺต  ฯ   
        สุจิณฺโณติ  สุฏ ุ  จิณฺโณ  กมฺมผลานิ  สทฺทหตฺิวา  สกฺกจฺจ   
จิตฺตีกตฺวา  อุปจิโต  ฯ   
#๑  สฺยา. โทสินาปุณฺณมาสิยาติ  ฯ  ขุ.  เถร. ๒๖/๓๓๒/๓๑๔  ฯ   
#๒.  ส.ี  อปาเย  อปายทุกฺขโต  ฯ    
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        สุขนฺติ  โลกิยโลกุตฺตรสุข ฯ  ตตฺถ  โลกิย  ตาว  กามา-   
วจราทิเภโท  ธมฺโม  ยถาสก  สุข  ทิฏเ  วา  ธมฺเม  อุปปชฺเช   
วา  อปเร  วา  ปรยิาเย  อาวหติ  นิปฺผาเทติ  อิตร  ปน   
วิวฏฏปนิสฺสเย  ตฺวา  จิณฺโณ  ปรมฺปราย  (๑)  อาวหตีติ  วตฺตุ  (๒)   
วฏฏติ  อนุปนิสฺสยสฺส  ตทภาวโต  ฯ   
        เอสานิสโส  ธมฺเม  สุจิณฺเณ  น  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารีติ   
ธมฺมจารี  ปุคฺคโล  ธมฺเม  สุจิณฺเณ  ตนิมิตฺต  ทุคฺคตึ  น   
คจฺฉตีติ  เอโส  ธมฺเม  สุจิณฺเณ  อานิสโส  อุทรฺโยติ  อตฺโถ  ฯ   
        ยสฺมา  ธมฺเมเนว  สุคติคมน  อธมฺเมเนว  จ  ทุคฺคติคมน   
ตสฺมา  ธมฺโม  อธมฺโมติ  อิเม  อ ฺม ฺ  อสงฺกิณฺณผลาติ   
ทสฺเสตุ  น  หิ  ธมฺโมติอาทินา  ทุติย  คาถมาห  ฯ   
ตตฺถ  อธมฺโมติ  ธมฺมปฏปิกฺโข  ทุจฺจริต ฯ  สมวิปากิโนติ  สทสิวิปากา   
สมานผลา  ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  ธมฺมาธมฺมาน  อย  ยถาวุตฺโต  วิปากเภโท   
ตสฺมา  ฯ   
        ฉนฺทนติฺ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺท  ฯ   
        อิติ  โมทมาโน  สุคเตน  ตาทินาติ  อิติ  เอว  วุตฺตปฺปกาเรน   
โอวาททาเนน  สุคเตน  สมฺมคฺคเตน  สมฺมาปฏิปนฺเนน  อิฏาทีสุ   
ตาทิภาวปฺปตฺติยา  ตาทินามวตา  เหตุภูเตน  โมทมาโน  ตุฏ ึ   
#๑.  ส.ี  จิตฺตปรมฺปราย  ฯ  ๒.  ส.ี  อวคนฺตุ  อิ  ฯ  ๓.  คนฺตุ  ฯ    
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อาปชฺชมาโน  ธมฺเมสุ  ฉนฺท  กเรยฺยาติ  โยชนา  ฯ   
เอตฺตาวตา  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิวฏฏ  ทสฺเสนฺโต   
ธมฺเม   ิตาติอาทิมาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยสฺมา  สุคตสฺส  วรสฺส   
สุคเตสุ  จ  วรสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาวกา  ตสฺส  ธมฺเม   
 ิตา  ธีรา  อติวิย  อคฺคภูตสรณคามิโน  เตเนว  สรณคมนสงฺขาเต   
ธมฺเม   ิตภาเวน  สกลวฏฏทุกฺขโตป  นียนฺติ  นิสฺสรนฺติ  ตสฺมา   
หิ  ธมฺเมสุ  กเรยฺย  ฉนฺทนติฺ  ฯ   
        เอว  สตฺถารา  ตีหิ  คาถาหิ  ธมฺเม  เทสิเต  เทสนานุสาเรน   
ยถานิสินฺโนว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน   
วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
        มิคลุทโฺท  ปุเร  อาสึ                  อร ฺเ  วิปเน  อห   
        อทฺทส  วิรช  พุทฺธ                          เทวสงฺฆปุรกฺขต ฯ   
        จตุสจฺจ  ปกาเสนฺต                  เทเสนฺต  อมต  ปท   
        อสฺโสสึ  มธุร  ธมฺม                  สขิิโน  โลกพนฺธุโน ฯ   
        โฆเส  จิตฺต  ปสาเทสึ                  อสมปฺปฏิปุคฺคเล   
        ตตฺถ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา                  อุตฺตรึ  ทุตฺตร  ภว ฯ   
        เอกตึเส  อิโต  กปฺเป                  ย  ส ฺมลภึ  ตทา   
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ                  โฆสส ฺายิท  ผล ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๐๘/๑๕๘  ฯ  ๒.  ยุ.  อสมปฺปฏิปุคฺคล  ฯ    
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        ตถา  อรหตฺเต  ปติฏ ิโต ฯ  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตนา   
อธิคต  วิเสส  สตฺถ ุ นิเวเทนฺโต  จริมคาถาย  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วิปฺโผฏิโตติ  วิธุโต  มคฺคาเณน  ปฏนิิสฺสฏโติ   
อตฺโถ  ฯ   
        คณฺฑมูโลติ  อวิชฺชา  ฯ  สา  หิ  คณฺฑติ  สวติ ฯ  คณฺโฑติ   
โข  ภิกฺขุ  ป ฺจนฺเนต  อุปาทานกฺขนฺธาน  (๑)  อธวิจนนฺติ  เอว   
สตฺถารา  วุตฺตสฺส  ทุกฺขมลูโยคโต  (๒)  กิเลสาสุจิปคฺฆรณโต   
อุปฺปาทชราภงฺเคหิ  อุทฺธุมาตปกฺกปภิชฺชนโต  จ  (๓)  คณฺฑาภิธานสฺส   
อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกสฺส  มลู  การณ  ฯ   
        ตณฺหาชาโล  สมูหโตติ  ตณฺหาสงฺขาโต  ชาโล  มคฺเคน   
สมุคฺฆาฏิโต  ฯ   
        โส  ขีณสสาโร  น  จตฺถิ  กิ ฺจนนฺติ  โส  อห  เอว   
ปหีนตณฺหาวิชฺชตาย  ปรกิฺขีณสสาโร  ปหีนภวมูลตฺตา  เอว  น   
จตฺถิ  น  จ  อุปลพฺภติ  ราคาทิกิ ฺจน  ฯ   
        จนฺโท  ยถา  โทสินา  ปุณฺณมาสิยนฺติ  ยถา  นาม  จนฺโท   
อพฺภมหิกาทิโทสรหิโต  ปุณฺณมาสิย  ปริปุณฺณกาเล  (๔)  เอว  อหมฺป   
#๑.  ส.ี  สา  หิ  สวติ  คณฺโฑติ  โข  ภิกฺขูติวจเนน  ต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาน  ฯ   
#ยุ.  สา.  หิ  สวติ  คณฺโฑติ  โข  ภิกฺขุวจเนน  ต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาน  ฯ   
#๒.  ส.ี  ยุ.  ทุกฺขโต  สูลโยคโต  ฯ  ๓.  สี.  ภงฺเค  อุทฺธุมาตปกฺกมฺหิ   
#ภิชฺชนโต  จ  ฯ  ยุ.  ภงฺเคหิ  อุทฺธุมาตปกฺกภิชฺชนโต  จ  ฯ  ๔.  สี.  ย.ุ   
#โทสรหิโต  นตฺถิ  กิ ฺจนนฺติ  โส  อห  เอว  ปหนีตณฺโห  อาสารหิโต   
#ยถา  ปุณฺณมาสิย  ปริปณฺุณกาโล  จนฺโท  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 47 

                เลมที่  26  สปปฺกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  47   
 
อรหตฺตาธิคเมน  อเปตราคาทิกิ ฺจโน  ปริปุณฺณธมฺมโกฏาโส   
อโหสินฺติ  ฯ   
                        ธมฺมิกตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        สปฺปกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยทา  พลากาติอาทิกา  อายสฺมโต  สปฺปกตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป  มหานุภาโว   
นาคราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  สมฺภวสสฺ  (๑)  นาม  ปจฺเจกพุทฺธสฺส   
อพฺโภกาเส  สมาปตฺติยา  นิสินฺนสฺส  มหนฺต  ปทุม  คเหตฺวา   
อุปริมุทฺธนิ  ธาเรนฺโต  ปชู  อกาสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  สปฺปโกติ   
ลทฺธนาโม  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควโต  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อชกรณิยา   
นาม  นทิยา  ตีเร  เลณคิรวิิหาเร  (๒)  วสนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต   
ปาปุณิ  ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๓)   
#๑.  ส.ี  ยุ.  สมฺภวกสฺส  ฯ  ๒.  ส.ี  เลณวิหาเร  ฯ   
#๓.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๑๐/๑๖๒  ฯ    
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                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                          โรมโส  นาม  ปพฺพโต   
                พุทฺโธป  สมฺภโว  นาม                  อพฺโภกาเส  วสี  ตทา ฯ   
                ภวนา  นิกฺขมิตฺวาน                          ปทุม  ธารยึ  อห   
                เอกาห  ธารยิตฺวาน                          ภวน  ปุนราคมึ ฯ   
                เอกตึเส  อิโต  กปฺเป                  ย  พุทฺธมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                          พุทฺธปูชายิท  ผล  ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตุ  สาวตฺถึ  อาคโต   
าตีหิ  อุปฏ ิยมาโน  ตตฺถ  กติปาห  วสิตฺวา  ธมฺม  เทเสตฺวา   
าตเก  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏาเปตฺวา  ยถาวุตฺตฏานเมว   
คนฺตุกาโม  อโหสิ  ฯ  ต  าตกา  อิเธว  ภนฺเต  วสถ  มย   
ปฏิชคฺคิสฺสามาติ  ยาจึสุ  ฯ  โส  คมนาการ  ทสฺเสตฺวา   ิโต   
อตฺตนา  วสิตฏานกิตฺตนาปเทเสน  วิเวกาภิรตึ  ปกาเสนฺโต   
                ยทา  พลากา  สุจิปณฺฑรจฺฉทา   
                กาฬสฺส  เมฆสฺส  ภเยน  ตชชฺิตา   
                ปเลหิติ  อาลยมาลเยสินี   
                ตทา  นที  อชกรณี  รเมติ  ม  ฯ   
                ยทา  พลากา  สุวิสุทฺธปณฺฑรา   
                กาฬสฺส  เมฆสฺส  ภเยน  ตชชฺิตา   
#๑.  สฺยา.  พุทฺโธภิสมฺภโว  นาม  ฯ    
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                ปริเยสติ  เลณมเลณทสฺสินี   
                ตทา  นที  อชกรณี  รเมติ  ม  ฯ   
        ก  น ุ ตตฺถ  น  รเมนฺติ  ชมฺพุโย  อุภโต  ตหึ   
        โสเภนฺตี  (๑)  อาปคากูล  มม  เลณสฺส  (๒)  ปจฺฉโต ฯ   
                ตามตมทสงฺฆสุปฺปหีนา   
                เภกา  มนฺทวตี  ปนาทยนฺติ   
                นาชฺช  คิรินทีห ิ วิปฺปวาสสมโย   
                เขมา  อชกรณ ี สิวา  สุรมฺมาติ   
จตสฺโส  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล  ฯ  พลากาติ  พลากา-   
สกุณิกา  ฯ   
        สุจิปณฺฑรจฺฉทาติ  สุจิสุทฺธธวลปกฺขา  ฯ   
        กาฬสฺส  เมฆสฺส  ภเยน  ตชชฺิตาติ  ชลภารภรติตาย   
กาฬสฺส  อ ฺชนคิริสนฺนิกาสสฺส  ปาวุสฺสกเมฆสฺส  คชฺชโต   
วุฏ ิภเยน  นิพฺพิชฺชิตา  (๔)  ภึสาปตา  ฯ   
        ปเลหิตีติ  โคจรภูมิโต  อุปฺปติตฺวา  คมิสฺสติ  ฯ   
        อาลยนฺติ  นิลย  อตฺตโน  กลุาวก  ฯ   
        อาลเยสินีติ  ตตฺถ  อาลยน  นิลียนเมว  อิจฺฉนฺตี  ฯ   
#๑.  สฺยา.  โสเภนฺติ  ฯ  ๒.  สฺยา.  มหาเลณสฺส  ฯ   
#๓.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๓/๓๑๕  ฯ  ๔.  ยุ.  นิพฺภจฺจิตา  ฯ    
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        ตทา  นที  อชกรณี  รเมติ  มนฺติ  ตสฺมึ  ปาวุสฺสกกาเล   
อชกรณีนามิกา  นที  นโวทกสฺส  ปรูา  หารหารินี  (๑)  กลูงฺกสา   
ม  รเมติ  มม  จิตฺต  อาราเธตีติ  อุตุปเทสวิเสสกิตฺตนาปเทเสน   
วิเวกาภิรตึ  ปกาเสสิ  ฯ   
        สุวิสุทฺธปณฺฑราติ  สุฏ ุ  วิสุทฺธปณฺฑรวณฺณา  อสมฺมิสฺส-   
วณฺณา  สพฺพเสตาติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปริเยสตีติ  มคฺคติ  ฯ  เลณนฺติ  วสนฏาน  (๒)  ฯ   
        อเลณทสฺสินีติ  วสนฏาน  อปสฺสนฺตี ฯ  ปุพฺเพ  นิพทฺธ-   
วสนฏานสฺส  อภาเวน  อเลณทสฺสินี  อิทานิ  ปาวุสฺสกกาเล   
เมฆตชฺชิเตน  (๓)  อาหิตคพฺภา  ปริเยสติ  เลณนฺติ  นิพทฺธวสนฏาน   
กุลาวก  กโรตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ก  น ุ ตตฺถ  ฯ เป ฯ  ปจฺฉโตติ  มม  วสนกมหาเลณสฺส   
ปจฺฉโต  ปจฺฉาภาเค  อาปคากูล  อชกรณีนทิยา  อุภโตตีร  (๔)  ตหึ   
ตหึ  อิโต  จิโต  จ  โสเภนฺติโย  นิจฺจกาล  ผลภารนมิตสาขา   
สินิทฺธปณฺณจฺฉายา  ชมฺพุโย  ตตฺถ  ตสฺมึ  าเน  ก  นาม   
สตฺต  น  รเมนฺติ  นุ  (๕)  สพฺพ  รเมนติฺเยว  ฯ   
        ตามตมทสงฺฆสุปฺปหีนาติ  อมต  วุจฺจติ  อคท  เตน   
มชฺชนฺตีติ  (๖)  อมตมทา  สปฺปา  เตส  สงฺโฆ  อมตมทสงฺโฆ  ตโต   
#๑.  ส.ี  ยุ.  หารภารินี  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ..  วสตึ  ฯ  ๓.  สี.   
#เมฆคชฺชิตโต  น  ฯ  ม.  เมฆคชฺชิเตน  ฯ  ๔.  ส.ี  ย.ุ  อุโภ   
#ตีร  ฯ  ๕.  สี.  ยุ.  ก  น ุ ตตฺถ  น  รเมนฺติ  ฯ  ๖.  ม.  มชชฺนฺตีติ  ฯ   
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สุฏ ุ  ปหีนา  อปคตา  ฯ   
        เภกา  มณฺฑูกิโย  มนทฺวตี  สรวติโย  ปนาทยนฺติ  ต   
าน  มธุเรน  วสฺสิเตน  นนิฺนาทยนฺติ  ฯ   
        นาชชฺ  คิรินทีหิ  วิปปฺวาสสมโยติ  อชชฺ  เอตรหิ  อ ฺาหิป   
ปพฺพเตยฺยาหิ  นทีหิ  วิปฺปวาสสมโย  น  โหติ  วิเสสโต  ปน   
วาฬมจฺฉสุสุมาราทิวิรหิตโต  เขมา  อชกรณี  นที  ฯ  สุนฺทร-   
ตลติตฺถปุลินสมฺปตฺติยา  สิวา ฯ  สุฏ ุ  รมฺมา  รมณียา  ตสฺมา   
ตตฺเถว  เม  มโน  รมตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ   
        เอว  ปน  วตฺวา  าตเก  วิสฺสชฺเชตฺวา  อตฺตโน   
วสนฏานเมว  คโต  ฯ  สุ ฺาคาราภิรติทีปเนน  อิทเมว  จ   
เถรสฺส  อ ฺาพฺยากรณ  อโหสีติ  ฯ   
                สปฺปกตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        ปพฺพชนิฺติ  อายสฺมโต  มุทิตตฺเถรสฺส  คาถา  ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  ทสิฺวา   
ปสนฺนมานโส  เอก  ม ฺจมทาสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  คหปติกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  มุทิโตติ   
ลทฺธนาโม  วิ ฺ ุต  ปาปุณิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ต  กุล  ร ฺา   
เกนจิเทว  กรณีเยน  ปลพุิทฺธ  อโหส ิฯ  มุทิโต  ราชภยาภีโต   
ปลายิตฺวา  อร ฺ  ปวิฏโ  อ ฺตรสฺส  ขีณาสวตฺเถรสฺส   
วสนฏาน  อุปคจฺฉิ  ฯ   
        เถโร  ตสฺส  ภีตภาว  ตฺวา  มา  ภายีติ  สมสฺสาเสสิ  ฯ   
โส  กิตฺตเกน  น ุ โข  ภนฺเต  กาเลน  อิท  เม  ภย  วูปสเมสฺสตีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  สตฺตฏมาเส  อติกฺกมิตฺวาติ  วุตฺเต  เอตฺตก  กาล   
อธิวาเสตุ  น  สกฺโกม ิ ปพฺพชิสฺสามห  ภนฺเต  ปพฺพาเชถ  มนฺติ   
ชีวิตรกฺขณตฺถ  ปพฺพชฺช  ยาจิ  เถโร  ต  ปพฺพาเชสิ  ฯ   
        โส  ปพฺพชิตฺวา  สาสเน  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ภเย  วูปสนฺเตป   
สมณธมฺมเยว  โรเจนฺโต  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  วิปสฺสนาย  กมมฺ   
กโรนฺโต  อรหตฺต  อปตฺวา  อิมสฺมา  วสนคพฺภา  พหิ  น    
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นิกฺขมิสฺสามีติอาทินา  ปฏิ ฺ  กตฺวา  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑) 
                วิปสฺสิโน  ภควโต                  โลกเชฏสฺส  ตาทิโน  
                เอก  ม ฺจ  (๒)  มยา                  ทินฺน  ปสนฺเนน  สปาณินา ฯ   
                หตฺถิยาน  อสสฺยาน                  ทิพฺพยาน  สมชฺฌค   
                เตน  ม ฺจกทาเนน  (๒)          ปตฺโตมฺหิ  อาสวกฺขย  ฯ   
                เอกนวุติโต  กปฺเป                  ย  ม ฺจมททึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  ม ฺจทานสฺสิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวเทนฺโต  สหายภิกฺขูหิ   
อธิคต  ปุจฺฉิโต  อตฺตโน  ปฏิปนฺนาการ  กเถนฺโต   
        ปพฺพช ึ ชีวิกตฺโถห                          ลทฺธาน  อุปสมฺปท   
        ตโต  สทฺธ  ปฏิลภึ                          ทฬฺหวีรโิย  ปรกฺกมึ ฯ   
        กาม  ภิชฺชตุย  กาโย                          มสเปสี  วิสียรุ   
        อุโภ  ชณฺณุกสนฺธีหิ                          ชงฺฆาโย  ปปตนฺตุ  เม.   
        นาสิสฺส  น  ปวิสฺสามิ                          วิหารา  จ  น  นิกฺขเม   
        นป  ปสฺส  นิปาเตสฺส                          ตณฺหาสลฺเล  อนูหเต ฯ   
        ตสฺส  เมว  วิหรโต                          ปสฺส  วีริยปรกฺกม   
        ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปปฺตฺตา                  กต  พุทธฺสฺส  สาสนนฺติ  (๓)   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๑๒/๑๖๔  ฯ  ๒.  สฺยา.  เอก  เวจฺจ  ฯ   
#๓.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๔/๓๑๖  ฯ    
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จตสฺโส  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ชวิีกตฺโถติ  ชีวิกาย  อตฺถิโก  ชีวิกปฺปโยชโน  ฯ   
เอตฺถ  ปพฺพชิตฺวา  นิพฺภโย  สุเขน  อกิลมนฺโต  ชวิีสฺสามีติ  เอว   
ชีวิกตฺถาย  ปพฺพชินฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        ลทฺธาน  อุปสมฺปทนติฺ  ปม  สามเณรปพฺพชฺชาย   ิโต   
ตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  อุปสมฺปท  ลภิตฺวา  ฯ   
        ตโต  สทฺธ  ปฏิลภินติฺ  ตโต  อุปสมฺปนฺนกาลโต  ปฏาย   
กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺโต  เทฺว  มาติกา  ติสฺโส  อนุโมทนา  เอกจฺจ  (๑)   
สุตฺต  สมถกมฺมฏาน  วิปสฺสนาวิธิ ฺจ  อุคฺคณฺหนฺโต  พุทฺธาทีน   
มหานุภาวต  ทิสฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม   
สุปฏิปนฺโน  สงฺโฆติ  รตนตฺตเย  สทฺธ  ปฏิลภึ  ฯ   
        ทฬฺหวีรโิย  ปรกฺกมนิฺติ  เอว  ปฏลิทฺธสทฺโธ  หุตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  สจฺจปฏิเวธาย   
ทฬฺหวิริโย  ถิรวิรโิย  หุตฺวา  ปรกฺกม ึ อกุสลาน  ธมฺมาน   
ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทาย  สมฺมเทว  ปทหึ  ฯ   
        ยถา  ปน  ปรกฺกมึ  ต  ทสฺเสตุ  กามนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  กามนฺติ  ยถากาม  เอกสโต  วา  ภิชชฺตุ  ฯ   
        อย  กาโยติ  อย  มม  ปูติกาโย  อิมนิา  วิริยปตาเปน   
ภิชฺชติ  เจ  ภิชฺชตุ  ฉินฺนภินฺน  โหตุ  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  เอก  ฯ    
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        มสเปสี  วิสียรุนฺติ  อิมินา  ทฬฺหปรกฺกเมน  อิมสฺมา  กายา   
มสเปสิโย  วิสียนฺติ  เจ  วิสียนฺตุ  อิโต  จิโต  วิทฺธสนฺตุ  ฯ   
        อุโภ  ชณฺณุกสนฺธีหิ  ชงฺฆาโย  ปปตนฺตุ  เมติ  อุโภหิ   
ชณฺณุกสนฺธีหิ  สห  มม  อุโภ  ชงฺฆาโย  สตฺถโิย  อูรุพนฺธโต   
ภิชฺชิตฺวา  ภูมิย  ปปตนฺตุ ฯ  มนฺติป  ปาโ  โส  เอวตฺโถ ฯ   
เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว  ฯ   
                มทุิตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ  
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                                ป ฺจกนิปาตวณฺณนา 
                                ราชทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจกนิปาเต  ภิกฺขุ  สีวถกิ  คนฺตฺวาติอาทิกา  อายสฺมโต   
ราชทตฺตตฺเถรสฺส  คาถา  ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ  อุปจินนฺโต  อิโต  จตุทฺทเส  กปฺเป   
พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
เอกทิวส  เกนจิเทว  กรณีเยน  วนนฺต  อุปคโต  ตตฺถ  อ ฺตร   
ปจฺเจกพุทฺธ  รุกฺขมูเล  นิสนิฺน  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  สุปริสุทฺธ   
อมฺพาฏกผล  อทาสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  สตฺถวาหกุเล  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  มหาราช   
เวสฺสวณ  อาราเธตฺวา  ปฏิลทฺธภาวโต  มาตาปตโร  ราชทตฺโตติ   
นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ภณฺฑ   
อาทาย  วาณิชฺชวเสน  ราชคห  อคมาสิ  ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ราชคเห  อ ฺตรา  คณิกา  อภิรูปา   
ทสฺสนียา  ปรมโสภคฺคโยคโต  ทิวเส  ทิวเส  สหสฺส  ลภติ  ฯ   
อถ  โส  สตฺถวาหปุตฺโต  ทิวเส  ทิวเส  ตสฺสา  คณิกาย  สหสฺส   
ทตฺวา  สวาส  กปฺเปนโต  น  จิรสฺเสว  สพฺพ  ธน  เขเปตฺวา    
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        ทุคฺคโต  หุตฺวา  ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป  อลภนโฺต  อิโต  จิโต  จ   
ปริพฺภมนฺโต  สเวคปฺปตฺโต  อโหสิ  ฯ  โส  เอกทิวส  อุปาสเกหิ   
สทฺธึ  เวฬุวน  อคมาสิ  ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  สตฺถา  มหติยา  ปริสาย  ปริวุโต   
ธมฺม  เทเสนฺโต  นิสินโฺน  โหติ ฯ  โส  ปริสปริยนฺเต  นิสีทิตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  ธุตงฺคานิ   
สมาทิยิตฺวา  สุสาเน  วสติ  ตทา  อ ฺตโรป  สตฺถวาหปุตฺโต   
สหสฺส  ทตฺวา  ตาย  คณิกาย  สห  วสติ ฯ  สา  จ  คณิกา   
ตสฺส  หตฺเถ  มหคฺฆรตน  ทิสฺวา  โลภ  อุปฺปาเทตฺวา  อ ฺเหิ   
ธุตฺตปุริเสหิ  ต  มาราเปตฺวา  ต  รตน  คณฺหิ  ฯ  อถ  ตสฺส   
สตฺถวาหปุตฺตสฺส  มนุสฺสา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  โอจรกมนุสฺเส   
เปเสสุ   ฯ  เต  รตฺติย  ตสฺสา  คณิกาย  ฆร  ปวิสิตฺวา  ฉวิอาทีนิ   
อนุปหจฺเจว  ต  มาเรตฺวา  สีวถิกาย  ฉฑฺเฑสุ  ฯ   
        ราชทตฺตตฺเถโร  อสภุนิมิตฺต  คเหตุ  สุสาเน  วิจรนฺโต   
ตสฺสา  คณิกาย  กเฬวร  ปฏิกฺกูลโต  มนสิ  กาตุ  อุปคโต   
กติปยวาเร  โยนิโส  มนสิ  กตฺวา  อจิรมตภาวโต  โสณ-   
สิงฺคาลาทีหิ  อนุปหตฉวิตาย  วิสภาควตฺถุตาย  จ  อโยนิโส   
มนสิกโรนฺโต  ตตฺถ  กามราค  อุปฺปาเทตฺวา  สวิคฺคตรมานโส   
อตฺตโน  จิตฺต  ปริภาสิตฺวา  มุหุตฺต  เอกมนฺต  อปสกฺกิตฺวา   
อาทิโต  อุปฏ ิต  อสุภนิมิตฺตเมว  คเหตฺวา  โยนิโส  มนสิกโรนฺโต    
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ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  ต  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน   
ปฏเปตฺวา  ตาวเทว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                วิปเน  พุทฺธ  ทิสฺวาน                  สยมฺภภ  อปราชิต   
                อมฺพาฏก  คเหตฺวาน                  สยมฺภุสฺส  อทาสห ฯ   
                เอกตฺตึเส  (๒)  อิโต  กปฺเป          ย  ผลมททึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                          ผลทานสฺสิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ณาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปติโสมนสฺสชาโต   
                ภิกฺขุ  สีวถิก  คนฺตฺวา          อทฺทส  (๓)  อิตฺถิมุชฺฌิต   
                อปวิทฺธ  สุสานสฺมึ                  ขชชฺนฺตึ  กิมิหี  (๔)  ผุฏ  ฯ   
                ย  หิ  เอเก  ชิคุจฺฉนฺติ          มต  ทิสฺวาน  ปาปก   
                กามราโค  ปาตุรหุ                  อนฺโธว  สวตี  อหุ  (๕)  ฯ   
                โอร  โอทนปากมฺหา          ตมฺหา  านา  อปกฺกม ึ  
                สติมา  สมฺปชาโนห          เอกมนฺต  อุปาวิสึ  ฯ   
                ตโต  เม  มนสกีาโร                  โยนิโส  อุทปชฺชถ   
                อาทีนโว  ปาตุรหุ                  นิพฺพิทา  สมติฏถ ฯ   
                ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม          ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมต   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  (๖)   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๒๗/๕๐  ฯ  ๒.  สี.  จตุตฺทเส  ฯ  ๓ .  ยุ .  อทฺทส  ฯ   
#๔.  คาถาสุขตฺถ  กิมีหิ  ฯ  ๕.  สฺยา  อหุ  ฯ   
#๖.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๕/๓๑๗  ฯ    
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อิมา  ป ฺจ  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ภิกฺขุ  สีวถิก  คนฺตฺวาติ  สสาเร  ภยสฺส  (๑)  อิกฺขนโต   
ภิกฺขุ  อสุภกมฺมฏานตฺถ  อามกสุสาน  อุปคนฺตฺวา  ฯ   
        ภิกฺขูติ  เจต  อตฺตาน  สนฺธาย  เถโร  สย  วทติ  ฯ   
        อิตฺถินฺติ  ถียติ  เอตฺถ  สุกฺกโสณิต  สตฺตสนฺตานภาเวน   
สห ฺตีติ  ถี  มาตุ-  คาโม  เอว ฺจ  สภาวนิรุตฺติวเสน  อิตฺถีติป   
วุจฺจติ ฯ  ว ฺฌาทีสุ  ปน  ตสทิสตาย  ตสภาวานติวตฺตนโต  จ   
ตพฺโพหาโร ฯ  (๒)  อิตฺถติี  จ  อิตฺถีกเฬวร  วทติ  ฯ   
        อุชฌฺิตนฺติ  ปริจฺจตฺต  ฯ  อุชฺฌนยิตฺตาเอว  อปวิทฺธ   
อนเปกฺขภาเวน  ขิตฺต  ฯ   
        ขชชฺนฺตึ  กิมิห ี ผุฏนติ  กิมีหิ  ปูรติ  หุตฺวา  ขชชฺมาน  ฯ   
        ย  ห ิ เอเก  ชิคุจฺฉนฺติ  มต  ทิสฺวาน  ปาปกนฺติ  ย   
อปคตายุอุสฺมาวิ ฺาณตาย  มต  กเฬวร  ปาปก  นหิีน  ลามก   
เอเก  โจกฺขชาติกา  (๓)  ชคุิจฺฉนฺติ  โอโลเกตุมฺป  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ   
        กามราโค  ปาตุรหูติ  ตสฺมึ  กุณเป  อโยนิโสมนสิการสฺส   
พลวตาย  กามราโค  มยฺห  ปาตุรโหสิ  อุปฺปชฺชิ  ฯ   
        อนฺโธว  สวตี  อหุนฺติ  ตสฺมึ  กเฬวเร  นวหิ  ทวฺาเรหิ   
อสุจึ  สวติ  สนฺทนฺเต  อสุจิภาวสฺส  อทสฺสเนน  อนฺโธ  วิย   
อโหสึ  ฯ  เตนาห   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ภย  ฯ  ๒.  ส.ี  ตสทิสตาย  สหวุตฺติโตว   
#ตพฺโพหารา  ฯ  ๓.  สี.  ย.ุ  โมกฺขชาติกา  ฯ    
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                รตฺโต  อตฺถ  น  ชานาติ          รตฺโต  ธมฺม  น  ปสฺสติ   
                อนฺธตม  ตทา  โหติ                  ย  ราโค  สหเต  นรนติฺ  จ   
กามจฺฉนฺโท  โข  พฺราหฺมณ  อนฺธกรโณ  อจกฺขุกรโณติ  จ   
วทนฺติ  ฯ  เกจิ  ปเนตฺถ  ตการาคม  กตฺวา  กิเลสปรยิุฏาเนน   
อวสวตฺติ  กิเลสสฺส  วา  วสวตฺตีติ  อตฺถ  วทนฺติ  ฯ  อปเร   
อนฺโธว  อสติ  อหุนฺติ  ปาลึ  วตฺวา  กามราเคน  อนฺโธเยว   
หุตฺวา  สติรหิโต  อโหสนิฺติ  ตทุภย  ปน  ปาลิย  นตฺถิ  ฯ   
        โอร  โอทนปากมฺหาติ  โอทนปากโต  โอร  ยาวตา  กาเลน   
สุปริโธตตินฺตตณฺฑุลนาฬิยา  โอทน  ปจติ  ตโต  โอรเมว  กาล   
ตโตป  ลหุกาเลน  ราค  วิโนเทนฺโต  ตมฺหา  านา  อปกฺกมึ   
ยสฺมึ  าเน   ิตสฺส  เม  ราโค  อุปฺปชชฺิ  ตมฺหา  านา  อปกฺกมึ   
อปสกฺกึ  (๑)  ฯ   
        อปกฺกนฺโตว  สติมา  สมฺปชาโนห  สมณส ฺ  อุปฏเปตฺวา   
สติปฏานมนสิการวเสน  สติมา  สมมฺเทว  ธมฺมสภาวชานเนน   
สมฺปชาโน  จ  หุตฺวา  เอกมนฺต  อุปาวิสึ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา   
นิสีทึ ฯ  นิสนิฺนสฺส  จ  ตโต  เม  มนสกีาโร  โยนิโส  อุทปชชฺถาติ-   
อาทิ  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยเมวาติ  ฯ   
                ราชทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    
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        อโยเคติ  อายสฺมโต  สุภูตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  พาราณสิย   
คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถุ   
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ   
ปติฏาย  มาเส  มาเส  อฏกฺขตฺตุ  จตุชฺชาติยคนฺเธน  สตฺถ ุ  
คนฺธกุฏึ  โอปุ ฺชาเปสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  สุคนฺธ-   
สรีโร  หุตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  มคธรฏเ  คหปติกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  สุภูโตติ  ลทธฺนาโม  วยปฺปตฺโต  นิสฺสรณช-ฺ   
ฌาสยตาย  (๑)  ฆราวาส  ปหาย  ติตฺถิเยสุ  ปพฺพชิตฺวา  ตตฺถ   
สาร  อลภนฺโต  สตฺถุ  สนติฺเก  อุปติสฺสโกลิตเสลาทิเก  พหู   
สมณพฺราหฺมเณ  ปพฺพชิตฺวา  สาม ฺสุข  อนุภวนฺเต  ทิสฺวา   
สาสเน  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  อาจริยุปชฺฌาเย  อาราเธตฺวา   
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  วิเวกวาส  วสนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๒)   
        อิมมฺหิ  ภทฺทเก  กปฺเป                  พฺรหฺมพนฺธุ  มหายโส   
        กสฺสโป  นาม  โคตฺเตน (๓)         อุปฺปชฺช ิ วทต  วโร ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  นิสฺสรณชฺฌาสยา  ฯ  ๒.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๔๐/๒๔๘  ฯ   
#๓.  สฺยา.  นาเมน  ฯ    
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        อนุพฺย ฺชนสมฺปนฺโน                  พาตฺตึสวรลกฺขโณ   
        พฺยามปฺปภาปริวุโต                  รสิชาลสโมตฺถโฏ (๑)  ฯ   
        อสฺสาเสตา  ยถา  จนฺโท                  สูริโยว  ปภงฺกโร   
        นิพฺพาเปตา  ยถา  เมโฆ                  สาคโรว  คุณากโร ฯ   
        ธรณีริว  สีเลน                          หิมวาว  สมาธินา   
        อากาโส  วิย  ป ฺาย                  อสงฺโค  อนโิล  ยถา ฯ   
        ตทาห  พาราณสิย                          อุปปนฺโน  มหากุเล   
        ปหูตธนธ ฺสฺมึ                          นานารตนส ฺจเย ฯ   
        มหตา  ปริวาเรน                          นิสนฺน  โลกนายก   
        อุเปจฺจ  ธมฺมมสฺโสสึ                  อมตว (๒)  มโนรห (๓)  ฯ   
        ทฺวตฺตึสลกฺขณธโร                  สนกฺขตฺโตว (๔)  จนฺทิมา   
        อนุพฺย ฺชนสมฺปนฺโน                  สาลราชาว  ผุลลฺิโต ฯ   
        รสิชาลปริกฺขิตฺโต                          ทิตฺโตว  กนกาจโล   
        พฺยามปฺปภาปริวุโต                  สตรสี (๕)  ทวิากโร ฯ   
        โสณฺณานโน  ชินวโร                  สมณีว (๖)  สิลุจฺจโย   
        กรุณาปุณฺณหทโย                          คุเณน (๗)  วิย  สาคโร ฯ   
        โลกวิสสฺุตกิตฺติ  จ                          สิเนรูว  นคุตฺตโม   
        ยสสา  วิตฺถโต (๘)  ธีโร          อากาสสทิโส  มุนิ  ฯ   
#๑.  สฺยา.  สโมเคโต  ฯ  ๒.  ย.ุ  อมต  ฯ  ๓.  สฺยา.  มโนหร  ฯ   
#๔.  สฺยา.  สนุกฺขตฺโตว  ฯ  ๕.  สฺยา.  สตรสีว  ฯ  ๖.  สยฺา.   
#รมฺมณีว  ฯ  ๗.  ย.ุ  วิวทฺโธ  ฯ  ๘.  สยฺา.  วิตโต  ฯ    
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        อสงฺคจิตฺโต  สพฺพตฺถ                  อนิโล  วิย  นายโก   
        ปติฏา  สพฺพภูตาน                  มหีว  มุนิสตฺตโม.   
        อนุปลตฺิโต  โลเกน                  โตเยน  ปทุม  ยถา   
        กุวาทคจฺฉทหโน                          อคฺคิกฺขนฺโธว  โสภติ (๑)  ฯ   
        อคโท  วิย  สพฺพตฺถ                  กิเลสวิสนาสโก   
        คนฺธมาทนเสโลว                          คุณคนฺธวิภูสิโต ฯ   
        คุณาน  อากโร  วีโร                  รตนานว  สาคโร   
        สินฺธูว  วนราชีน (๒)                  กิเลสมลหารโก ฯ   
        วิชยีว  มหาโยโธ                          มารเสนาวมทฺทโน (๓)   
        จกฺกวตฺตีว  โส  ราชา                  โพชฺฌงฺครตนิสฺสโร ฯ   
        มหาภิสกฺกสงฺกาโส                  โทสพฺยาธิติกิจฺฉโก   
        สลฺลกตฺโต  ยถา  เวชโฺช (๔)          ทิฏ ิคณฺฑวิผาลโก ฯ   
        โส  ตทา  โลกปชโฺชโต                  สนรามรสกฺกโต   
        ปริสาส ุ นราทิจฺโจ                  ธมฺม  เทสยเต  ชิโน ฯ   
        ทาน  ทตฺวา  มหาโภโค                  สีเลน  สุคตูปโค   
        ภาวนาย  จ  นิพฺพาติ                  อิจฺเจวมนุสาสถ ฯ   
        เทสน  ต  มหสฺสาท                  อาทิมชฺฌนฺตโสภน   
        สุณนฺติ  ปริสา  สพฺพา                  อมตว  มหารส  ฯ   
#๑.  สฺยา.  โส  วสิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  สินฺธวุ  จ  นราช ฺโ  ฯ   
#ยุ.  สินฺธว  ว  นราชฺโ  ฯ  ๓.  สฺยา.  มารเสนาปฺปมทฺทโน  ฯ   
#สฺยา.  เสฏโ  ฯ    
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        สุตฺวา  สุมธุร  ธมฺม                  ปสนฺโน  ชินสาสเน   
        สุคต  สรณ  คนฺตฺวา                  ยาวชีว  นมสสฺห ฯ   
        มุนิโน  คนฺธกุฏิยา                  โอปุ ฺเชสึ  (๑)  ตทา  มหึ   
        จตุชฺชาเตน  คนฺเธน                  มาเส  อฏ  ทิเนสฺวห (๒)  ฯ   
        ปณิธาย  สุคนฺธตฺต (๓)                  สรรีวิสฺสคนฺธิโน (๔)   
        ตทา  ชโิน  วิยากาสิ                  สคุนฺธตนุลาภิต ฯ   
        โย  ย  คนฺธกุฏิภูมึ                          คนฺเธโนปุ ฺชเต (๕)  สก ึ  
        เตน  กมฺมวิปาเกน                          อุปปนฺโน  ตหึ  ตหึ ฯ   
        สุคนฺธเทโห  สพฺพตฺถ                  ภวิสฺสติ  อย  นโร   
        คุณคนฺธยุตฺโต (๖)  หุตฺวา          นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
        เตน  กมฺเมน  สุกเตน                  เจตนาปณิธีหิ  จ   
        ชหิตฺวา  มานุส  เทห                  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
        ปจฺฉิเม  จ  ภเว  ทาน ิ                 ชาโต  วิปฺปกุเล  อห   
        คพฺภ  เม  วสโต  มาตา                  เทเหนาสิ  สุคนฺธิตา (๗)  ฯ   
        ยทา  จ  มาตุกุจฺฉิมฺหา                  นิกฺขมามิ  ตทา  ปุรี (๘)   
        สาวตฺถิ  สพฺพคนฺเธหิ                  วาสิตา  วิย  วายถ ฯ   
        ปุปฺผวสฺส ฺจ  สุรภิ                  ทิพฺพคนฺธ  มโนรม   
        ธูปานิ  จ  มหคฺฆานิ                  อุปวายึสุ  ตาวเท ฯ   
#๑.  สฺยา.  อุพฺพฏฎสึ  ฯ  ม.  โอปฺเชสึ  ฯ  ย.ุ  โอปฺเฉสิ  ฯ   
#๒.  สฺยา.  ทเิน  สฺวห  ฯ  ๓.  สฺยา.  สุคนฺธนฺต  ฯ  ๔.  สฺยา.   
#สรีรสฺส  วิคนฺธิโน  ฯ  ๕.  สฺยา.  คนฺเธน  อุพฺพโฏ  ฯ  ๖.  สยฺา.   
#คุณคนฺธายุโต  ฯ  ๗.  สยฺา.  สุคนฺธิกา  ฯ  ๘.  สยฺา.  ปุร  ฯ    
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        เทวา  จ  สพฺพคนฺเธหิ                  ธูปปุปฺเผหิ  ต  ฆร   
        วาสยึสุ  สุคนฺเธน                          ยสฺมึ  ชาโต  อห  ฆเร ฯ   
        ยทา  จ  ตรุโณ  ภทฺโท                  ปเม  โยพฺพเน   ิโต   
        ตทา  เสล (๑)  สปริส                  วิเนตฺวา  นรสารถิ ฯ   
        เตหิ  สพฺเพหิ  ปริวุโต (๒)          สาวตฺถิปุรมาคโต   
        ตทา  พุทฺธานุภาว  ต                  ทิสฺวา  ปพฺพชิโต  อห ฯ   
        สลี  สมาธิป ฺ ฺจ                  วิมุตฺติ ฺจ  อนุตฺตร   
        ภาเวตฺวา  จตุโร  ธมฺเม                  ปาปุณึ  อาสวกฺขย ฯ   
        ยทา  ปพฺพชิโต  จาห                  ยทา  จ  อรหา  อหุ   
        นิพฺพายิสฺส  ยทา  จาห                  คนฺธวสฺโส  ตทา  อหุ ฯ   
                        สรรีคนฺโธ  จ  สทาติเสติ (๓)  เม   
                        มหารห  จนฺทนจมฺปกุปฺปล   
                        ตเถว  คนฺเธ  อิตเร  จ  สพฺพโส   
                        ปสยฺห  วายามิ  ตโต  ตหึ  ตหึ  ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ติตฺถิเยสุ  ปพฺพชิตฺวา  อตฺตโน   
ปตฺต  อตฺตกิลมถานุโยค  ทุกฺข  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปตฺต   
ฌานาทิสุข ฺจ  จินฺเตตฺวา (๔)  อตฺตโน  ปฏิปตฺติปจฺจเวกฺขณมุเขน   
อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
#๑.  สฺยา.  เสส  ฯ  ๒.  สฺยา.  สหิโต  ฯ  ๓.  สฺยา.  เสฏโติเสติ  ฯ 
#๔.  สิ.  ยุ.  ทีเปตฺวา  ฯ    
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                อโยเค  ยุ ฺชมตฺตาน          ปรุิโส  กิจฺจมิจฺฉโก (๑)   
                จร  เจ  นาธิคจฺเฉยฺย          ต  เม (๒)  ทุพฺภคลกฺขณ ฯ   
                        อพฺพูฬฺห  อฆคต  วิชิต (๓)   
                        เอก ฺเจ  โอสฺสเชยฺย  กลีว  สิยา   
                        สพฺพานิป  เจ  โอสฺสเชยฺย  อนฺโธว  สิยา   
                        สมวิสมสสฺ  อทสฺสนโต ฯ   
                ย ฺหิ  กยิรา  ต ฺหิ  วเท          ย  น  กยริา  น  ต  วเท   
                อกโรนฺต  ภาสมาน                  ปริชานนติฺ  ปณฺฑิตา ฯ   
                ยถาป  รุจิร  ปุปผฺ                  วณฺณวนฺต  อคนฺธก   
                เอว  สุภาสิตา  วาจา                  อผลา  โหติ  อกุพฺพโต ฯ   
                ยถาป  รุจิร  ปุปผฺ                  วณฺณวนฺต  สคนฺธก (๔)   
                เอว  สุภาสิตา  วาจา                  สผลา  โหติ  กุพฺพโตติ (๕)   
อิมา  ป ฺจ  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  อโยเคติ  อยุ ฺชิตพฺเพ  อเสวิตพฺเพ  อนฺตทฺวเย  ฯ   
อิธ  ปน  อตฺตกิลมถานุโยควเสน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ยุ ฺชนฺติ  ตสฺมึ  อตฺตาน  ยุ ฺชนฺโต  โยเชนฺโต  ตถา   
ปฏิปชชฺนฺโต  ฯ   
        กิจฺจมิจฺฉโกติ  อุภยหิตาวห  กิจฺจ  อิจฺฉนฺโต  ตปฺปฏิปกฺขโต   
#๑.  ส.ี  ยุ.  กจฺิจมิจฺฉโต  ฯ  ๒.  สฺยา  เว  ฯ  ๓.  สฺยา.  อคตชีวิต  ฯ   
#๔.  สฺยา. สคนฺธก  ฯ  ๕.  สฺยา.  สุกุพฺพโตติ  ฯ  สี.  ย.ุ  สกุพฺพโตติ  ฯ   
#ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๖/๓๑๗  ฯ    
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อโยเค  จร  จรนฺโต  เจ  ภเวยฺย  ฯ   
        นาธิคจฺเฉยฺยาติ  ยถาธิปฺเปต  หิตสุข  น  ปาปุเณยฺยาติ   
าโย  ฯ  ตสฺมา  ย  อห  ติตฺถิยมตว ฺจิโต  อโยเค  ยุ ฺชึ  ต   
เม  ทุพฺภคลกฺขณ  อปุ ฺสภาโว ฯ  ปุริมกมฺมพฺยาโมหิโต  อโยเค   
ยุ ฺชินฺติ  ทสเฺสติ  ฯ   
        อพฺพูฬหฺ  อฆคต  วิชิตนฺติ  วิพาธนสภาวตาย  อฆา   
นาม  ราคาทโย  อฆานิ  เอว  อฆคต  อฆคตาน  วิชิต   
สสารปฺปวตฺติ  เตส  วิชโย  กุสลธมฺมาภิภโว ฯ  อฆคต  วิชิตนฺติ   
อนุนาสิกโลป  อกตฺวา  วุตฺต ฯ  ต (๑)  อพฺพูฬฺห  อนุทฺธต  เยน   
ต  อพฺพูฬฺหาฆคต  วิชิต  กตฺวา (๑)  เอวภูโต  หุตฺวา  กิเลเส   
อสมุจฺฉินฺทิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอก ฺเจ  โอสฺสเชยฺยาติ  อทุติยตาย  ปธานตาย  จ  เอก   
อปฺปมาท  สมฺมาปโยคเมว  วา  โอสฺสเชยฺย  ปริจฺจเชยฺย  เจ ฯ   
        กลีว  โส  ปุคฺคโล  กาฬกณฺณี  วิย  สิยา  ฯ   
        สพฺพานิป  เจ  โอสฺสเชยฺยาติ  สพฺพานิป  วิมุตฺติยา   
ปริปาจกานิ  สทฺธาวิริยสติสมาธิป ฺ ินฺ  ทฺริยานิ (๒)  โอสฺสเชยฺย  เจ   
อภาวนาย  ฉฑฺเฑยฺย  เจ  อนฺโธว  สิยา  สมวิสมสฺส   
อทสฺสนโต  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  เยน  ต  อพฺพูฬฺห  อนุทฺธฏ  อฆคต  วิชติ  อกตฺวา  ฯ   
#๒.  ส.ี  ยุ.  สพฺพานิ  วีริยสติสมาธิป ฺ ินฺทฺริยานิ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 68 

                เลมที่  26  ป ฺจกนิปาตวณฺณนา  หนา  68   
 
        ยถาติ  โอปมฺมสมฺปฏิปาทนตฺเถ  นิปาโต  ฯ   
        รุจิรนฺติ  โสภน  ฯ   
        วณฺณวนฺตนฺติ  วณฺณสณฺานสมฺปนฺน  ฯ  อคนฺธกนฺติ   
คนฺธรหิต  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยสมุนาทิเภท  ฯ   
        เอว  สภุาสิตา  วาจาติ  สุภาสิตา  วาจา  นาม  เตปฏก   
พุทฺธวจน  วณฺณสณฺานสมฺปนฺนปุปฺผสทิส  ฯ  ยถา  หิ  อคนฺธก   
ปุปฺผ  ธาเรนฺตสฺส  สรีเร  คนฺโธ  น  ผรติ  เอว  เอตมฺป  โย   
สกฺกจฺจสวนาทีหิ  น  สมาจรติ  ตสฺส  สกฺกจฺจ  อสมาจรนฺตสฺส   
ย  ตตฺถ  กตฺตพฺพ  ต  อกุพฺพโต  สุตคนฺธ  (๑)  ปฏิปตฺติคนฺธ ฺจ   
น  อาวหติ  อผลา  โหติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เอว  สุภาสิตา   
วาจา  อผลา  โหติ  อกุพฺพโตติ  ฯ   
        สุคนฺธกนฺติ  สุมนจมฺปกนีลุปฺปลปุปฺผาทิเภท  ฯ   
        เอวนฺติ  ยถา  ต  ปุปผฺ  ธาเรนฺตสฺส  สรีเร  คนโฺธ   
ผรติ  เอว  เตปฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา  สุภาสิตา  วาจาป  โย   
สกฺกจฺจสวนาทีหิ  ตตฺถ  กตฺตพฺพ  กโรติ  อสฺส (๒)  ปุคฺคลสฺส  สผลา   
โหติ  สุตคนฺธปฏิปตฺติคนฺธาน  อาวหนโต  มหปฺผลา  โหติ   
มหานิสสา ฯ  ตสฺมา  ยโถวาท  (๓)  ปฏิปชฺเชยฺย  ยถาการี  ตถาวาที   
จ  ภเวยฺยาติ  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ   
                สภูุตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  สุตคนฺธ  จาคคนฺธ  ฯ  ขุ.  ธ.  สุตคนฺธ ฺจ  ฯ  ๒.  สี.  ยุ. 
#สา  อสฺส  ฯ  ๓.  สี.  ย.ุ  ยถา  จาค  ฯ    
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        วสฺสติ  เทโวติอาทิกา  อายสฺมโต  คิริมานนฺทตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ฆราวาส  วสนฺโต  อตฺตโน  ภริยาย   
ปุตฺเต  จ  กาลงฺกเต  โสกสลฺลสมปฺปโต  อร ฺ  ปวิฏโ   
สตฺถารา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ธมฺม  กเถตฺวา  โสกสลฺเล  อพฺพูเฬฺห   
ปสนฺนมานโส  สุคนฺธปุปเฺผหิ  ปูเชตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา   
สิรสิ  อ ฺชล ึ กตฺวา  อภิตฺถวิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  พิมฺพิสารร ฺโ  ปุโรหิตสฺส  ปุตฺโต  หตฺุวา   
นิพฺพตฺติ  คิริมานนฺโทติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
สตฺถุ  ราชคหคมเน  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ   
ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโต  กติปย  ทิวส  คามกาวาเส   
วสิตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตุ  ราชคห  อคมาสิ  ฯ   
        พิมฺพิสารมหาราชา  ตสฺส  อาคมน  สุตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา   
อิเธว  ภนฺเต  วสถ  อห  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหามีติ   
สมฺปวาเรตฺวา  คโต  พหุกิจฺจตาย  น  สริ ฯ  เถโร  อพฺโภกาเส   
วสตีติ  เทวตา  เถรสฺส  เตมนภเยน  วสฺส  วาเรสุ ฯ  ราชา   
อวสฺสนการณ  สลลฺกฺเขตฺวา  เถรสฺส  กุฏิก  การาเปสิ ฯ  เถโร    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 70 

                เลมที่  26  ป ฺจกนิปาตวณฺณนา  หนา  70   
 
        กฏุิกาย  วสนฺโต  เสนาสนสปฺปายลาเภน  สมาธาน  ลภิตฺวา   
วิริยสมต  โยเชตฺวา  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ   
เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                ภรยิา  เม  กาลงฺกตา                          ปุตฺโต  สีวถิก  คโต   
                มาตา  ปตา  จ  ภาตา  จ  (๒)          เอกจิตมฺหิ (๓)  ฑยหฺเร ฯ   
                เตน  โสเกน  สนฺตตฺโต                  กโิส  ปณฺฑุ  อโหสห   
                จิตฺตกฺเขโป  จ  (๔)  เม  อาสิ          เตน  โสเกน  อฏฏิโต ฯ   
                โสกสลฺลปเรโตห (๕)                  วนนฺตมุปสงฺกมึ   
                ปวตฺตผล  ภุ ฺชิตฺวา                          รุกขฺมูเล  วสามห ฯ   
                สุเมโธ  นาม  สมฺพุทฺโธ                  ทุกฺขสฺสนฺตกโร  ชโิน   
                มมุทฺธริตุกาโม  โส                          อาคจฺฉิ  มม  สนฺติก (๖)  ฯ   
                ปทสทฺท  สุณิตฺวาน                          สุเมธสฺส  มเหสิโน   
                ปคฺคเหตฺวานห  สีส                          อุลฺโลเกสึ  มหามนุึ ฯ   
                อุปาคเต  มหาวีเร (๗)                 ปติ  เม  อุทปชชฺถ   
                ตทาสิเมกคฺคมโน                          ทิสฺวา  ต  โลกนายก ฯ   
                สตึ  ปฏลิภิตฺวาน                          ปณฺณมุฏ ิมทาสห   
                นสิีทิ  ภควา  ตตฺถ                          อนุกมฺปาย  จกฺขุมา ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/๓๙๙/๕๒๐  ฯ  ๒.  สฺยา.  มาตา  ปตา  จ  ภาคา  จ  ฯ   
#๓.  ยุ. เอกจิตกมฺหิ  ฯ  ๔.  สฺยา. จิตฺตุกฺเขป ฺจ  ฯ  ๕.  สฺยา..ปเรโตป ฯ   
#๖.  สยฺา. สนฺติเก  ฯ  ๗.  สฺยา. อุปค ฺฉิ  มหาวิโร  ฯ    
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        นิสชฺช  ตตฺถ  ภควา                  สุเมโธ  โลกนายโก   
        ธมฺม  เม  กถยี  พุทโฺธ                  สกสลฺลวิโนทน ฯ   
        อนวฺหิตา (๑)  ตโต  อาคุ (๒)  อนนุ ฺาตา  อิโต  คตา   
        ยถาคตา  ตถา  คตา                  ตตฺถ  กา  ปริเทวนา ฯ   
        ยถาป  ปถิกา (๓)  สตฺตา          วสฺสมานาย  วุฏ ิยา   
        สภณฺฑา (๔)  อุปคจฺฉนฺติ          วสฺสสฺสาปตนาย  เต (๕)  ฯ   
        วสฺเส  จ  เต  โอรมิเต                  สมฺปยนฺติ  ยทจฺิฉก   
        เอว  มาตา  ปตา  ตุยฺห                  ตตฺถ  กา  ปริเทวนา ฯ   
        อาคนฺตุกา  ปาหุนกา                  จลิเตริตกมฺปตา (๖)   
        เอว  มาตา  ปตา  ตุยฺห                  ตตฺถ  กา  ปริเทวนา ฯ   
        ยถาป  อุรโค  ชิณฺณ                  หิตฺวา  คจฺฉติ  ส  ตจ  (๗)   
        เอว  มาตา  ปตา  ตุยฺห                  ส  ตนน  อิธ  หียเร ฯ   
        พุทฺธสสฺ  คิรม ฺาย                  โสกสลลฺ  วิวชฺชยึ   
        ปาโมชชฺ  ชนยิตฺวาน                  พุทฺธเสฏ  อวนฺทห ฯ   
        วนฺทิตฺวาน  มหานาค                  ปูชยึ  คิริม ฺชรึ (๘)   
        ทิพฺพคนฺธ  สมฺปวนฺต  (๙)          สุเมธ  โลกนายก ฯ   
        ปชูยิตฺวาน  สมฺพุทฺธ                  สเิร  กตฺวาน  อ ฺชลึ   
        อนุสฺสร  คุณคฺคานิ                  สนถฺวึ  โลกนายก ฯ   
#๑.  ม.  อนวฺหิตา  ฯ  ๒.  สฺยา.  อาคา  ฯ  ๓.  สฺยา.  ปตฺติกา  ฯ   
#๔.  สฺยา.  สภตฺเต  ฯ  ๕.  สฺยา.  วสฺสาย  ปตนาย  เต  ฯ  ๖.  สฺยา.   
#จสิเตทิตกมฺปกา  ฯ  ๗.  สฺยา.  สนฺตนุ  ฯ  ๘.  สฺยา.  คิริม ฺชริ   
#ปูเชยึ  ฯ  ๙.  สฺยา.  ทิพฺพคนฺเธน  สมฺปนฺน  ฯ    
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        นิตฺติณฺโณสิ (๑)  มหาวีร          สพฺพ ฺ ุ  โลกนายก (๒)   
        สพฺเพ  สตฺเต  อุทฺธรสิ (๓)         าเณน  ตฺว  มหามุเน ฯ   
        วิมตึ  เทฺวฬฺหก  วาป                  ส ฺฉินฺทสิ  มหามุเนบ   
        ปฏิปาเทสิ  เม  มคฺค                  ตว  าเณน  จกฺขุม.   
        อรหา  วสิปตฺตา (๔)  จ                  ฉฬภิ ฺา  มหิทฺธิกา   
        อนฺตลิกขฺจรา  ธีรา                          ปริวาเรนฺติ  ตาวเท ฯ   
        ปฏิปนนฺา  จ  เสขา  จ                  ผลฏา  สนติฺ  สาวกา   
        สุโรทเยว  ปทุมา                          ปุปฺผนฺติ  ตว  สาวกา ฯ   
        มหาสมุทฺโทวกฺโขโภ                  อตุโลป  ทรุตฺุตโร   
        เอว  าเณน  สมฺปนฺโน                  อปฺปเมยฺโยสิ  จกฺขุม.   
        วนฺทิตฺวาห  โลกชิน                  จกขฺุมนฺต  มหายส   
        ปถุุทิสา (๕)  นมสฺสนฺโต                  ปฏิกฏุิโก  อคจฺฉห ฯ   
        เทวโลกา  จวิตฺวาน                  สมฺปชาโน  ปติสฺสโต   
        โอกกฺม ึ มาตุยา  กุจฺฉึ                  สนฺธาวนฺโต  ภวาภเว ฯ   
        อคารา  อภินิกฺขมฺม                  ปพฺพชึ  อนคารยิ   
        อาตาป  นปิโก  ฌาย ี                 ปฏิสลลฺานโคจโร ฯ   
        ปธาน  ปทหิตฺวาน                          โตสยิตฺวา  มหามุนึ   
        จนฺโทวพฺภฆนา  มุตฺโต                  วิจรามิ  อห  สทา (๖)  ฯ   
#๑.  สฺยา.  วิติณฺโณสิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  สพฺพ ฺ ู  โลกนายโก  ฯ   
#๓.  สฺยา.  อุทฺธเรสิ  ฯ  ๔.  สฺยา.  สิทฺธปิตฺตา  ฯ  ๕.  สฺยา.   
#จตุทฺทิสา  ฯ  ๖.  ยุ.  ตทา  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 73 

                เลมที่  26  คิริมานนฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  73   
 
        วิเวกมนุยุตฺโตมฺหิ                  อุปสนฺโต  นริูปนิธิ   
        สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
        ตึสกปปฺสหสฺสมฺหิ                  ย  พุทฺธมภิปูชยึ   
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ                  พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        อถ  เถรสฺส  อรหตฺตปฺปตฺติยา  หฏตุฏเ  วิย  เทเว   
วสฺสนฺเต  อุปริ  ต  วสฺสเน  นิโยชนมุเขน  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                        วสฺสติ  เทโว  ยถาสุคีต   
                        ฉนฺนา  เม  กุฏิกา  สุขา  นิวาตา   
                        ตสฺส  วิหรามิ  วูปสนโฺต   
                        อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทว ฯ   
                        วสฺสติ  เทโว  ยถาสุคีต   
                        ฉนฺนา  เม  กุฏิกา  สุขา  นิวาตา   
                        ตสฺส  วิหรามิ  สนฺตจิตฺโต   
                        อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทว ฯ   
                                        ฯเปฯ   
                        ตสฺส  วิหรามิ  วีตราโค  
                                        ฯเปฯ   
                        ตสฺส  วิหรามิ  วีตโทโส  
                                        ฯเปฯ    
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                        ตสฺส  วิหรามิ  วีตโมโห   
                        อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ  (๑)   
อิมา  ป ฺจ  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ยถาสุคีตนฺติ  สุคีตานุรูป  สุนฺทรสฺส  อตฺตโน   
เมฆคีตสฺส  อนุรูปเมวาติ  อตฺโถ ฯ  วลาหโก  หิ  ยถา  อคชฺชนโฺต   
เกวล  วสฺสนโฺต  น  โสภติ  เอว  สตปฏลสหสฺสปฏเลน  อุฏหิตฺวา   
ถนยนฺโต  คชฺเชนฺโต  วิชชฺุลลฺตา  นิจฺฉาเรนฺโตป  อวสฺสนฺโต  น   
โสภติ  ตถาภูโต  ปน  หตฺุวา  วสฺสนฺโต  โสภตีติ  วุตฺต  วสฺสติ   
เทโว  ยถาสคีุตนฺติ ฯ  เตนาห  อภิตฺถนยปชฺชุนฺน  คชฺชิกา   
เจว  วสฺสิตา  จาติ  จ  ฯ   
        ตสฺส  วิหรามีติ  ตสฺส  กฏุิกาย  อริยวิหารคพฺเภน   
อิริยาปถวิหาเรน  วิหรามิ  ฯ   
        วูปสนตฺจิตฺโตติ  อคฺคผลสมาธินา  สมฺมเทว  อุปสนฺต-   
มานโส  ฯ           
        เอว  เถรสฺส  อเนกวาร  กต  อุยฺโยชน  สิรสา   
สมฺปฏิจฺฉนฺโต  วลาหกเทวปุตฺโต  นินนฺ ฺจ  ถล ฺจ  ปูเรนฺโต   
มหาวสฺส  วสฺสาเปสิ  ฯ   
                คิรมิานนฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๗/๓๑๘  ฯ    
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        ย  ปตฺถยมาโนติอาทิกา  อายสฺมโต  สุมนตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิโต  ป ฺจนวุเต  กปฺเป  พุทฺธสุ ฺเ   
โลเก  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ   
พฺยาธิต  ทิสฺวา  หรีตก  อทาสิ  ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  คหปติกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  สุมโนติ   
ลทฺธนาโม  สุเขน  วฑฺฒิ ฯ  ตสฺส  ปน  มาตุโล  ปพฺพชิตฺวา   
อรหา  หุตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺโต  สุมเน  วยปฺปตฺเต  ต   
ปพฺพาเชตฺวา  จริตานุกูล  กมฺมฏาน  อทาสิ ฯ  โส  ตตฺถ   
โยคกมฺม  กโรนฺโต  จตฺตาริ  ฌานานิ  ป ฺจ  จ  อภิ ฺาโย   
นิพฺพตฺเตสิ ฯ  อถสฺส  เถโร  วิปสฺสนาวิธึ  อาจิกฺขิ  โส  จ   
น  จิเรเนว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  เตน   
วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
        หรีตก (๒)  อามลก                  อมฺพชมฺพุวิภีตก   
        โกล  ภลฺลาตก  พิลลฺ                  สยเมว  หรามห ฯ   
        ทิสฺวาน  ปพฺภารคต                  ฌายึ  ฌานรต  มุนึ   
        อาพาเธน  อาปเฬนฺต                  อทฺธนิย  (๓)  มหามุนึ ฯ   
#๑.  ขุ. อ.  ๓๓/๒๘/๕๑  ฯ  ๒.  สฺยา.  หรีตกึ  ฯ  ๓.  สฺยา.อทฺธนยิ  ฯ    
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        หรีตก  คเหตฺวาน                          สยมฺภุสฺส  อทาสห   
        ขาทมตฺตมฺหิ  เภสชฺเช                  พฺยาธิ  ปสฺสมฺภิ  ตาวเท ฯ   
        ปหีนทรโถ  พุทโฺธ                  อนุโมทมกาสิ  เม   
        เภสชฺชทาเนนิมินา                          พฺยาธิวูปสเมน  จ ฯ   
        เทวภูโต  มนุสฺโส  วา                  ชาโต  วา  อ ฺชาติยา   
        สพฺพตฺถ  สุขิโต  โหตุ                  มา  จ  เต  พฺยาธิมาคมา ฯ   
        อิท  วตฺวาน  สมฺพุทฺโธ                 สยมฺภู  อปราชิโต   
        นภ  อพฺภุคฺคมี  ธีโร                  หสราชาว  อมพฺเร ฯ   
        ยโต  หรีตก  ทินฺน                          สยมฺภุสฺส  มเหสิโน   
        อิม  ชาตึ  อุปาทาย                          พฺยาธิ  เม  นุปปชฺชถ ฯ   
        อย  ปจฺฉิมโก  มยฺห                  จริโม  วตฺตเต  ภโว   
        ติสฺโส  วิชฺชา  สจฺฉิกตา                  กต  พุทฺธสสฺ  สาสน ฯ   
        จตุนฺนวุติโต  กปฺเป                  เภสชฺชมทท ึ ตทา   
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ                  เภสชฺชสฺส  อิท  ผล ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
  อรหตฺเต  ปน  ปติฏ ิโต  เอกทิวส  มาตุลตฺเถรสฺส  อุปฏาน   
อคมาสิ ฯ  ต  เถโร  อธิคม  ปุจฺฉิ  ต  พฺยากโรนฺโต   
        ย  ปตฺถยมาโน  ธมฺเมสุ                  อุปชฺฌาโย  อนุคฺคหิ   
        อมต  อภิกงฺขนฺต                          กต  กตฺตพฺพก  มยา ฯ   
#๑.  สฺยา. อนุโมทนิย  อกา  ฯ  ๒.  สยฺา.  โหหิ  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#ปตฺถยมาโน  ฯ    
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        อนุปฺปตฺโต  สจฺฉิกโต                  สย  ธมโฺม  อนีติโห   
        วิสุทฺธาโณ  นิกฺกงฺโข                  พฺยากโรมิ  ตวนฺติเก ฯ   
        ปุพฺเพนิวาส  ชานามิ                  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสธิต   
        สทตฺโถ  เม  อนุปฺปตฺโต          กต  พุทฺธสฺส  สาสน ฯ   
        อปฺปมตฺตสฺส  เม  สกิฺขา          สสฺุสุตา  ตว  สาสเน   
        สพฺเพ  เม  อาสวา  ขีณา                  นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโว ฯ   
        อนุสาสิ  ม  อริยวตา                  อนุกมฺป  อนุคฺคหิ   
        อโมโฆ  ตุยฺหโมวาโท                  อนฺเตวาสิมฺหิ  สิกฺขิโตติ   
อิมาหิ  ป ฺจหิ  คาถาหิ  สหีนาท  นทนฺโต  อ ฺ  พฺยากาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ย  ปตฺถยมาโน  ธมฺเมสุ  อุปชฺฌาโย  อนุคฺคหิ ฯ  อมต   
อภิกงฺขนฺตนฺติ  สมถวิปสสฺนาทีสุ  อนวชฺชธมฺเมสุ  ย  ธมฺม  มยหฺ   
ปตฺถยนฺโต  อากงฺขนฺโต  อุปชฺฌาโย  อมต  นิพฺพาน  อภิกงฺขนฺต   
ม  โอวาททานวเสน  อนุคฺคณฺหิ  ฯ   
        กต  กตฺตพฺพก  มยาติ  ตสฺส  อธคิมตฺถ  กตฺตพฺพ   
ปริ ฺาทิโสฬสวิธ  กิจฺจ  กต  นิฏาปต  มยา  ฯ   
        ตโต  เอว  อนุปฺปตฺโต  อธิคโต  จตุพฺพิโธป  มคฺคธมฺโม   
สจฺฉิกโต  ฯ   
        สย  ธมโฺม  อนีติโหติ  สย  อตฺตนาเยว  นิพฺพานธมฺโม   
ผลธมฺโม  จ  อนีติโห  อสนฺทิทฺโธ  อตฺตปจฺจกฺโข  กโต  อิติห   
#๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๘/๓๑๙  ฯ    
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อิติ  กิราติ  ปวตฺติยา  อิติหสงฺขาต  สสย  สมุจฺฉินฺทนฺโตเยว   
อริยมคฺโค  ปวตฺตติ ฯ  เตนาห  วิสุทฺธาโณ  นิกฺกงฺโขติอาทิ  (๑)  ฯ   
        ตตฺถ  วิสุทฺธาโณติ  สพฺพสงฺกิเลสวิสุทฺธิยา  วิสุทฺธาโณ  ฯ   
ตวนฺติเกติ  ตว  สมีเป  ฯ   
        สทตฺโถติ  อรหตฺต  ฯ   
        สิกฺขาติ  อธิสีลสิกฺขาทโย  ฯ   
        สุสฺสุตาติ  ปริยตฺติพาหุสจฺจสฺส  ปฏิเวธพาหุสจฺจสฺส  จ   
ปาริปูริวเสน  สฏุ ุ  สุตา  ฯ   
        ตว  สาสเนติ  ตว  โอวาเท  อนุสิฏ ิย   ิตสฺส  ฯ   
        อริยวตาติ  สุวิสุทฺธสีลาทิวตสมาทาเนน  ฯ   
        อนฺเตวาสิมฺหิ  สิกฺขิโตติ  ตุยฺห  สมีเป  จิณฺณพฺรหฺมจริย-   
วาสตาย  อนฺเตวาสี  สิกฺขิตฺวา  สิกฺขิตอธิสีลาทิสิกฺโข  อมฺหีติ  ฯ   
                สมุนตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  อาทินฺติ  ยุตฺตเตร  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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        สาธู  หีติอาทิกา  อายสฺมโต  วฑฺฒตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
ภารุกจฺฉนคเร  คหปติกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วฑฺโฒติ  ลทฺธนาโม   
อนุปุพฺเพน  วฑฺฒติ ฯ  อถสฺส  มาตา  สสาเร  ส ฺชาตสเวคา   
ปุตฺต  าตีน  นิยฺยาเทตฺวา  ภิกฺขุนีน  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตี  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา  อปเรน  
สมเยน  ปุตฺตมฺป  วิ ฺ ุต  ปตฺต  เวฬุทนฺตตฺเถรสฺส (๑)  สนฺติเก   
ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ปพฺพชิโต  พุทฺธวจน  อุคฺคเหตฺวา  พหุสฺสุโต   
ธมฺมกถิโก  หุตฺวา  คนฺถธุร  วหนโฺต  เอกทิวส  เอกโก   
สนฺตรุตฺตโรว  มาตร  ปสสฺิสฺสามีติ  ภิกฺขุนูปสฺสย  อคมาสิ ฯ   
ต  ทิสฺวา  มาตา  กสฺมา  ตฺว  เอกโก  สนฺตรุตฺตโรว  อิธาคโตติ   
โจเทสิ ฯ  โส  มาตรา  โจทิยมาโน  อยุตฺต  มยา  กตนฺติ   
อุปฺปนฺนสเวโค  วิหาร  คนฺตฺวา  ทิวาฏาเน  นิสินฺโน  วิปสฺสิตฺวา   
อรหตฺต  ปตฺวา  มาตุ  โอวาทสมฺปตฺติปกาสนมุเขน  อ ฺ   
พฺยากโรนฺโต   
#๑.  ส.ี  ยุ.  เวฬุทตฺตตฺเถรสฺส  ฯ    
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                สาธู  หิ  กริ  เม  มาตา                  ปโตท  อุปทสยิ           
                ยสฺสาห  วจน  สุตฺวา                  อนุสิฏโ  ชเนตฺติยา   
                อารทฺธวีริโย  ปหิตตฺโต                  ปตฺโต  สมฺโพธิมุตฺตม ฯ   
                อรหา  ทกฺขิเณยฺโยมฺหิ                  เตวิชฺโช  อมตทฺทโส   
                เชตฺวา (๑)  นมุจิโน  เสน                  วิหรามิ  อนาสโว   
                อชฺฌตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จ                  เย  เม  วิชชฺึสุ  อาสวา   
                สพฺเพ  อเสสา  อุจฺฉินฺนา                  น  จ  อุปฺปชชฺเร  ปุน ฯ   
                วิสารทา  โข  ภคินี                          เอตมตฺถ  อภาสยิ   
                อปหา  นูน  มยิป                          วนโถ  เต  น  วิชฺชติ ฯ   
                ปริยนฺตกต  ทกฺุข                          อนฺติโมย  สมุสฺสโย   
                ชาติมรณสสาโร                          นตฺถ ิ ทานิ  ปุนพฺภโวติ (๒)   
อิมา  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  สาธู  หิ  กิร  เม  มาตา  ปโตท  อุปทสยีติ   
สาธุ  วต  มาตา  มยฺห  โอวาทสงฺขาต  ปโตท  ทสฺเสติ  เตน   
เม  วิริย  อุตฺเตเชนฺตี  อุตฺตมงฺเค  ป ฺาสีเส  วิชฺฌิ  ฯ   
        ยสฺสาติ  ยสฺสา  เม  มาตุยา  ฯ   
        สมฺโพธนิฺติ  อรหตฺต ฯ  อย  เหตฺถ  โยชนา  ชเนตฺติยา   
เม  อนุสิฏโ  ยสฺสา  อนุสาสนีภูต  วจน  สุตฺวา  อห   
อารทฺธวิริโย  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  อุตฺตม  อคฺคผล  สมฺโพธึ   
#๑.  ย.ุ  ชิตฺวา  ฯ  ๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๙/๓๑๙  ฯ  
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อรหตฺต  ปตฺโต  ฯ   
        ตโตเอว  อารกตฺตา  กิเลเสหิ  อรหา  ปุ ฺกฺเขตฺตตาย   
ทกฺขิเณยฺโย  ทกฺขิณารโห  อมฺหิ ฯ   
        ปุพฺเพนิวาสาณาทิวิชฺชาตฺตยสฺส  อธิคตตฺตา  เตวิชฺโช   
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกตตฺตา  อมตทฺทโส  นมุจิโน  มารสฺส  เสน   
กิเลสวาหินึ  โพธิปกฺขิยเสนาย  ชินิตฺวา  ตสฺส  ชิตตฺตาเยว   
อนาสโว  สขุ  วิหรามีติ ฯ   
        อิทานิ  อนาสโวติ  วุตฺตมตฺถ  ปากฏตร  กาตุ   
อชฺฌตฺต ฺจาติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อชฺฌตฺต  อชฺฌตฺตวตฺถุกา  จ  พหิทธฺา  พหิทฺธ-   
วตฺถุกา  จ  อาสวา  เย  มยหฺ  อริยมคฺคาธิคมโต  ปุพฺเพ   
วิชฺชึสุ  อุปลพฺภึสุ  เต  สพฺเพ  อนวเสสา  อุจฺฉินฺนา  อริยมคฺเคน   
สมุจฺฉินฺนา  ปหีนา  ปุน  ทานิ  กทาจิป  น  จ  อุปฺปชฺเชยฺยุ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺนฺติเยวาติ ฯ   
        อิทานิ  มาตุ  วจน  องฺกุส  กตฺวา  อตฺตนา  อรหตฺตสฺส   
อธิคตตฺตา  มาตร  โถเมนฺโต  วิสารทาติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  วิสารทา  โขติ  เอกเสน  วิคตสารชฺชา ฯ  เอว   
มาตุ  อตฺตโน  จ  อรหตฺตาธิคเมน  สตฺถุ  โอรสปุตฺตภาว   
อุลฺลเปนฺโต  (๑)  มาตร  ภคินีติ  อาห ฯ   
#๑.  ย.ุ  อุลลฺงฺิเคนฺโต  ฯ    
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        เอตมตฺถ  อภาสยีติ  เอต  มม  โอวาทภูต  อตฺถ  อภณิ ฯ   
เอว  ปน  ม  โอวทนฺตี  น  เกวล  วิสารทาเอว  อถ  โข   
อปหา  นูน  มยิป  ตว  ปตฺุเกป  อปหา  อสนฺถวา  ม ฺเ   
กึ  วา  เอเตน  ปรกิปฺปเนน  (๑)  วนโถ  เต  น  วิชชฺติ  อวิชชฺาทิโก   
วนโถ  ตว  สนฺตาเน  นตฺเถว  ยา  ม  ภวกฺขเย  วิโยเชสีติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ตยา  นิโยชิตากาเรเนว  มยา  ปฏิปนฺนนฺติ   
ทสฺเสนฺโต  ปริยนฺตกตนฺติ  โอสานคาถมาห  ตสฺสตฺโถ   
สุวิ ฺเยฺโยว ฯ   
                วฑฺฒตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        นทีกสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อตฺถาย  วต  เมติอาทิกา  อายสฺมโต  นทีกสฺสปตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺโต  ปทมุุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  ปณฺฑาย   
จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อตฺตนา  โรปตสฺส  อมฺพรุกฺขสฺส   
ปมุปฺปนฺน  มโนสิลาวณฺณ  เอก  อมพฺผล  อทาสิ ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ปริกปฺปตฺเถน  ฯ    
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        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  มคธรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  อุรุเวลกสสฺปสฺส  ภาตา   
หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  วยปฺปตฺโต  นิสฺสรณชฺฌาสยตาย  ฆราวาส   
อนิจฺฉนฺโต  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ตีหิ  ตาปสสเตหิ  สทฺธึ   
เนร ฺชราย  นทิยา  ตีเร  อสฺสม  มาเปตฺวา  วิหรติ ฯ  นทีตีเร   
วสนโต  หิสสฺ  กสฺสปโคตฺตตาย  จ  นทีกสฺสโปติ  สม ฺา   
อโหสิ ฯ  ตสฺส  ภควา  สปริสสฺส  เอหิภิกฺขุภาเวน  อุปสมฺปท   
อทาสิ ฯ  ต  สพฺพ  ขนฺธเก  อาคตเมว ฯ  โส  ภควโต   
อาทิตฺตปริยายเทสนาย  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อปทาเน  (๑)   
                ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส                  โลกเชฏสฺส  ตาทิโน           
                ปณฺฑาย  วิจรนฺตสฺส          ธารโต  อุตฺตม  ยส ฯ   
                อคฺคผล  คเหตฺวาน                  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา   
                ทกฺขิเณยฺยสฺส  วีรสฺส          อทาสึ  สตฺถโุน  อห ฯ   
                เตน  กมฺเมน  ทฺวิปทินฺท          โลกเชฏ  นราสภ   
                ปตฺโตมฺหิ  อจล  าน          หิตฺวา  ชยปราชย ฯ   
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป          ย  ทานมททึ  ตทา           
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  อคฺคทานสฺสิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๓๐/๕๔  ฯ    
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        อรหตฺเต  ปน  ปติฏ ิโต  อปรภาเค  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ทิฏ ิสมุคฺฆาตกิตฺตนมุเขน  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                อตฺถาย  วต  เม  พุทฺโธ                  นท ึ เนร ฺชร  อคา           
                ยสฺสาห  ธมฺม  สุตฺวาน                  มิจฺฉาทิฏ ึ  วิวชชฺยึ ฯ   
                ยช ึ อุจฺจาวเจ  ย ฺเ                  อคฺคิหุตฺต  ชุหึ  อห   
                เอสา  สุทฺธีติ  ม ฺนฺโต                  อนฺธภูโต  ปุถชุชฺโน ฯ   
                ทฏิ ิคหนปกฺขนฺโท                          ปรามาเสน  โมหิโต   
                อสุทฺธึ  ม ฺ ิส  สุทฺธ ึ                 อนฺธภูโต  อวิทฺทสุ ฯ   
                มจฺิฉาทิฏ ิ  ปหีนา  เม                  ภวา  สพฺเพ  ปทาลิตา  (๑)   
                ชหุามิ  ทกฺขิเณยฺยคฺคึ                  นมสฺสามิ  ตถาคต ฯ   
                โมหา  สพฺเพ  ปหีนา  เม                  ภวตณฺหา  ปทาลิตา   
                วิกขีฺโณ  ชาติสสาโร                  นตฺถ ิ ทานิ  ปุนพฺภโวติ  (๒)   
อิมา  ป ฺจ  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อตฺถาย  วต  เมติ  มยฺห  อตฺถาย  วต  หติาย   
วต ฯ   
        พุทฺโธติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ ฯ   
        นท ึ เนร ฺชร  อคาติ  เนร ฺชราสงฺขาต  นทึ  อค ฺฉิ   
ตสฺสา  นทิยา  ตีเร  จ  มม  ภาตุ  อุรุเวลกสฺสปสฺส  อสฺสม   
อุปคโตติ  อธิปฺปาโย ฯ   
#๑.  สฺยา.  ปทาลิตา  ฯ  ๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๔๐/๓๒๐  ฯ    
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        อิทานิ  ยถาวุตฺตมตฺถ  วิวริตุ  ยสฺสาหนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ยสฺสาติ  ยสฺส  พุทฺธสฺส  ภควโต ฯ   
        ธมฺม  สตฺุวานาติ  จตุสจฺจปฏิสยุตฺต  ธมฺม  สุตฺวา   
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปลภิตฺวา ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ึ  วิวชชฺยนิฺติ  ย ฺาทีหิ  สุทฺธิ  โหตีติอาทิ-   
นยปฺปวตฺต  วิปรีตทสฺสน  ปชหึ ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ึ  วิวชชฺยนิฺติ  วุตฺตเมวตฺถ  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺเสตุ   
ยชินฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยชึ  อุจฺจาวเจ  ย ฺเติ  ปากฏย ฺเ  โสม-   
ยาควาชเปยฺยาทิเก  นานาวิเธ  ย ฺเ  ยชึ ฯ   
        อคฺคิหุตฺต  ชุห ึ อหนติฺ  เตส  ย ฺาน  ยชนวเสน  อาหุตึ   
ปคฺคณฺหนฺโต  อคฺคึ  ปริจรึ ฯ   
        เอสา  สทฺุธีติ  ม ฺนฺโตติ  เอสา  ย ฺกิริยา   
อคฺคิปาริจริยา  สุทฺธิเหตุภาวโต  สุทฺธิ  เอว  เม  สสารสุทฺธิ   
โหตีติ  ม ฺมาโน ฯ   
        อนฺธภูโต  ปุถชฺุชโนติ  ป ฺาจกฺขุเวกลฺเลน  อวิชฺชนฺธตาย   
อนฺธภูโต  ปถุุชชฺโน  หุตฺวา ฯ  วนคหนปพฺพตคหนาทีนิ  วิย   
ทุรติกฺกมนฏเน  ทิฏ ิเยว  คหน  ทฏิ ิคหน  ต  ปกฺขนฺโธ   
อนุปวิฏโติ  ทิฏ ิคหนปกฺขนฺโท ฯ   
        ปรามาเสนาติ  ธมฺมสภาว  อติกฺกมิตฺวา  อิทเมว  สจฺจนฺติ    
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ปรามสนโต  ปรามาสสงฺขาเตน  มิจฺฉาภินิเวเสน  ฯ   
        โมหิโตติ  มูฬฺหภาว  ปาปโต ฯ   
        อสุทฺธึ  ม ฺ ิส  สุทฺธินฺติ  อสุทฺธึ  มคฺค  สุทฺธึ  มคฺคนฺติ   
ม ฺ ิส  ม ฺ ึ ฯ   
        ตตฺถ  การณมาห  อนฺธภูโต  อวิทฺทสูติ ฯ  ยสฺมา  อวิชฺชาย   
อนฺธภูโต  ตโตเอว  ธมฺมาธมฺม  ยุตฺตายุตฺต ฺจ  อวิทฺวา  ตสฺมา   
ตถา  ม ฺ ินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ิ  ปหีนา  เมติ  เอวภูตสฺส  ปน  สตฺถ ุ สมฺมุขา   
จตุสจฺจคพฺภ  ธมฺมกถ  สุตฺวา  โยนิโส  ปฏิปชชฺนฺตสฺส  อริย-   
มคฺคสมฺมาทิฏ ิยา  สพฺพาป  มิจฺฉาทิฏ ิ  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน   
มยฺห  ปหีนา ฯ   
        ภวาติ  กามภวาทโย  สพฺเพป  ภวา  อริยมคฺคสตฺเถน   
ปทาลิตา  วิทฺธสิตา ฯ   
        ชุหามิ  ทกฺขิเณยฺยคฺคินฺติ  อาหวนียาทิเก  อคฺคึ  ฉฑฺเฑตฺวา   
สเทวกสฺส  โลกสฺส  อคฺคทกฺขิเณยฺยตาย  สพฺพสฺส  จ  ปาปสฺส   
ทหนโต  ทกขิฺเณยฺยคฺคึ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ชุหามิ  ปริจรามิ  ตยิท   
มยฺห  ทกฺขิเณยฺยคฺคิปริจรณ  ทธินวนีตมถิตสปฺปอาทินิรเปกฺข   
สตฺถุ  นมสฺสนเมวาติ  อาห  นมสฺสามิ  ตถาคตนฺติ ฯ   
        อถวา  ชุหามิ  ทกฺขิเณยฺยคฺคินฺติ  ทายกาน  ทกขิฺณาย   
มหปฺผลภาวกรเณน  ปาปสฺส  จ  ทหเนน  ทกฺขิเณยฺยคฺคิภูต    
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อตฺตาน  ชุหามิ  ปริจรามิ  ตถา  กตฺวา  ปริจรามิ  ตถา  กตฺวา   
ปริจรามิ ฯ  ปุพฺเพ  อคฺคิเทว  นมสฺสามิ  อิทานิ  ปน  นมสฺสาม ิ  
ตถาคตนฺติ ฯ   
        โมหา  สพฺเพ  ปหีนา  เมติ  ทุกฺเข  อ ฺาณาทิเภทา   
สพฺเพ  โมหา  มยฺห  ปหีนา  สมุจฺฉินฺนา  ตโตเอว  ภวตณฺหา   
ปทาลิตา ฯ   
        วิกฺขีโณ  ชาติสสาโร  นตฺถ ิ ทานิ  ปุนพฺภโวติ  ตีสุ  ปเทสุ   
เมสทฺโท  อาเนตฺวา  โยเชตพฺโพ ฯ   
                นทีกสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        คยากสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปาโต  มชฺฌนฺติกนติฺอาทิกา  อายสฺมโต  คยากสฺสปตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺโต  อิโต  เอกตฺตึเส  กปฺเป  สิขิสสฺ   
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
นิสฺสรณชฺฌาสยตาย  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน  อสฺสม  กาเรตฺวา  วนมูลผลาหาโร   
วสติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ภควา  เอโก  อทุติโย  ตสฺส   
อสฺสมสมีเปน  คจฺฉติ ฯ  โส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนนฺมานโส    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 88 

                เลมที่  26  ป ฺจกนิปาตวณฺณนา  หนา  88   
 
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   ิโต  เวล  โอโลเกตฺวา   
มโนหรานิ  โกลผลานิ  สตฺถุ  อุปเนสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  นิสฺสรณช-ฺ   
ฌาสยตาย  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ทฺวีหิ   
ตาปสสเตหิ  สทฺธึ  คยาย  วิหรติ ฯ  คยาย  วสนโต  หิสฺส   
กสฺสปโคตฺตตาย  จ  คยากสฺสโปติ  สม ฺา  อโหสิ ฯ   
        โส  ภควตา  สทฺธึ  ปริสาย  เอหิภิกฺขู-  ปสมปฺท  ทตฺวา   
อาทิตฺตปริยายเทสนาย  (๑)  โอวทิยมาโน  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  เตน   
วุตฺต  อปทาเน  (๒)   
        อชิเนน  นิวตฺโถห                  วากจีรธโร  ตทา   
        ภาริยา  (๓)  ปูรยิตฺวาน          โกลหาสึ (๔)  มมสฺสม (๕)  ฯ   
        ตมฺหิ  กาเล  สิขี  พุทโฺธ          เอโก  อทุติโย  อหุ   
        มมสฺสม  อุปคจฺฉิ                  ชานนฺโต  (๖)  สพฺพกาลิก ฯ   
        สก  จิตฺต  ปสาเทตฺวา                  วนฺทิตฺวาน  จ  สุพฺพต   
        อุโภหตฺเถหิ (๗)  ปคฺคยฺห          โกล  พุทฺธสฺสทาสห ฯ   
#๑.  วิ. มหา. ๔/๕๕  ฯ  ๒.  ขุ. อ. ๓๓/๓๒/๕๗  ฯ  ๓.  ม. ขาริยา  ฯ   
#๔.  สฺยา.  โกล  หาสิ  ฯ  ๕.  ย.ุขาริภาร  หริตฺวา  โกลมาหริมสสฺม  ฯ   
#๖.  สยฺา.  โชเตนฺโต  ฯ  ๗.  ม.  อุโก  หตฺเถหิ  ฯ    
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        เอกตึเส  อิโต  กปฺเป                  ย  ผลมทท ึ ตทา   
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ                  โกลทานสฺสิท  ผล ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        อรหตฺเต  ปน  ปติฏ ิโต  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปาปปวาหนกิตฺตนมุเขน  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
        ปาโต  มชฺฌนฺติก  (๑)  สาย                  ติกฺขตฺตุ  ทิวสสฺสห   
        โอตร ึ อุทก  โสห  (๒)                        คยาย  คยผคฺคุยา ฯ   
        ย  มยา  ปกต  ปาป                          ปุพฺเพ  อ ฺาสุ  ชาติสุ   
        ต  ทานีธ  ปวาเหมิ                          เอวทิฏ ิ  ปุเร  อหุ  (๓)ฯ   
        สุตฺวา  สุภาสิต  วาจ                          ธมฺมตฺถสหิต  ปท   
        ตถ  ยาถาวก  (๔)  อตฺถ                  โยนิโส  ปจฺจเวกฺขิส ฯ   
        นินฺหาตสพฺพปาโปมฺหิ                  นิมฺมโล  ปยโต  สุจิ   
        สุทฺโธ  สุทฺธสฺส  (๕)  ทายาโท          ปุตฺโต  พุทฺธสฺส  โอรโส ฯ   
        โอคยฺหฏงฺคิก  โสต                          สพฺพ  ปาป  ปวาหยึ   
        ติสฺโส  วิชฺชา  อชฺฌคมึ                  กต  พุทฺธสสฺ  สาสนนฺติ  (๖)   
อิมา  ป ฺจ  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  อย  สงฺเขปตฺโถ  ปาโต   
#๑.  สฺยา. มชุฌนฺติก  ฯ  ๒.  ย.ุ โสต  ฯ  ๓.  สฺยา. อหุ  ฯ  ๔.  สยฺา. 
#ยาถาวต  ฯ  ยุ. ยถาวก  ฯ  ๕.  สฺยา.พุทฺธสฺส  ฯ   
#๖.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๔๑/๓๒๐  ฯ    
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สุริยุคฺคมนเวลาย  มชฺฌนติฺก  มชฌฺนฺหเวลาย  สาย  สายนฺห-   
เวลายนฺติ  ทิวสสฺส  ติกฺขตฺตุ  ตโย  วาเร  อห  อุทก  โอตรึ   
โอคาหึ  โอตรนฺโต  จ  โสห  น  ยตฺถ  กตฺถจิ  ยทา  วา   
ตทา  วา  โอตรึ  อถ  โข  คยาย  มหาชนสฺส  ปาปปวาหนนฺติ   
อภิสมฺมเต  คยาติตฺเถ  คยผคฺคุยา  คยาผคฺคุนามเก  ผคฺคุนีมาสสฺส   
อุตฺตรผคฺคุนีนกฺขตฺเต  อนุสวจฺฉร  อุทโก  โรหนมนุยุตฺโต   
อโหสินฺติ ฯ   
        อิทานิ  ตทา  เยนาธิปฺปาเยน  อุทโกโรหนมนยุุตฺต  ต   
ทสฺเสตุ  ย  มยาติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ย  มยา  ปพฺุเพ  อิโต  อ ฺาสุ  ชาตีสุ   
ปาปกมฺม  อุปจิต  ต  อิทานิ  อิธ  คยาติตฺเถ  อิมิสฺสา  จ   
คยาผคฺคุยา  อิมินา  อุทโกโรหเนน  ปวาเหมิ  อปเนมิ  วิกฺขาเลมีติ   
ปุเร  สตฺถ ุ สาสนุปคมนโต  ปุพฺเพ  เอวทิฏ ิ  เอวรปูวิปรีตทสฺสโน   
อหุ  อโหสึ ฯ   
        ธมฺมตฺถสหิต  ปทนฺติ  วิภตฺติอโลเปน  นิทฺเทโส  ธมฺเมน   
จ  อตฺเถน  จ  สหิตโกฏาส  อาทิโต  มชฺฌโต  ปรโิยสานโต   
จ  ธมฺมูปสหิต  อตฺถูปสหิต  สุฏ ุ  เอกนฺเตน  นิยฺยานิก  กตฺวา   
ภาสิต  วาจ  (๑)  สมฺมาสมฺพุทฺธวจน  สุตฺวา  เตน  ปกาสิต  ปรมตฺถ-   
ภาเวน  ตจฺฉภาวโต  ตถ  ยถารห  ปวตฺตินิวตฺติอุปายภาเว   
พฺยภิจาราภาวโต  ยาถาวก  ทุกฺขาทิอตฺถ  โยนิโส  อุปาเยน   
#๑.  ส.ี ย.ุ  ภาสิตตฺตา  สุภาสิต  วาจ  ฯ    
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ปริ ฺเยฺยาทิภาเวน  ปจฺจเวกฺขิส  ทุกฺข  ปริ ฺเยฺย  สมุทโย   
ปหาตพฺโพ  นิโรโธ  สจฺฉิกาตพฺโพ  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ  ปติอเวกฺขึ   
าณจกฺขุนา  ปสฺสึ  ปฏิวิชฺฌินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        นินฺหาตสพฺพปาโปมฺหีติ  เอว  ปฏวิิทฺธสจฺจตฺตาเอว  อริย-   
มคฺคชเลน  วิกฺขาลิตสพฺพาปาโป  อมฺหิ ฯ  ตโตเอว  ราคมลาทีน   
อภาเวน  นิมฺมลตฺตา  นิมฺมโล ฯ  ตโตเอว  ปริสุทฺธกาย-   
สมาจารตาย  ปริสุทฺธวจีสมาจารตาย  ปริสุทฺธมโนสมาจารตาย   
ปยโต  สุจิ  สุทฺโธ  (๑)  ฯ  สวาสนสพฺพกิเลสมลวิสุทฺธิยา  สุทฺธสฺส   
พุทฺธสฺส  ภควโต  โลกุตฺตรธมฺมทายสฺส  อาทิยนโต  ทายาโท ฯ   
ตสฺเสว  เทสนาาณสมุฏานอุโรวายามชนิตาภิชาติตาย  โอรโส   
ปุตฺโต  อมฺหติี  โยชนา ฯ   
        ปุนป  อตฺตโน  ปรมตฺถโต  นฺหาตกภาวเมว  วิภาเวตุ   
โอคยฺหาติ  โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  โอคยฺหาติ  โอคาเหตฺวา  อนุปวิสิตฺวา ฯ   
อฏงฺคิก  โสตนฺติ  สมฺมาทิฏ ิอาทีหิ  อฏงฺคสโมธานภูต   
มคฺคโสต ฯ  สพฺพ  ปาป  ปวาหยินฺติ  อนวเสส  ปาปมล  ปกฺขาเลสึ   
อริยมคฺคชลปวาหเนน  ปรมตฺถนฺหาตโก  อโหสึ ฯ  ตโต  เอว   
ติสฺโส  วิชชฺา  อชฌฺคมึ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                คยากสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ ปริสุทฺธกายสมาจารตาย  ปยโต  ปริสทฺุวจีสมาจารตาย  สุจิ 
#สุปริสุทฺธมโนสมาจารตาย  สุทฺโธ  ฯ    
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        วาตโรคาภินีโตติอาทิกา  อายสฺมโต  วกฺกลิตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ สนฺติก  คจฺฉนฺเตหิ   
อุปาสเกหิ  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม   
สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  สทฺธาธิมุตฺตาน  อคฺคฏาเน   
เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  าน  ปตฺเถนฺโต  สตฺตาห  มหาทาน   
ทตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อนนฺตรายต  ทิสฺวา   
พฺยากาสิ  ฯ   
        โสป  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อมฺหาก  สตฺถุ  กาเล  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ   
วกฺกลีติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  โส  วุฑฺฒิปปฺตฺโต  ตโย  เวเท   
อุคฺคณฺหิตฺวา  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  คโต  สตฺถาร  ทิสฺวา   
รูปกายสฺส  สมฺปตฺติทสฺสเนน  อติตฺโต  สตฺถารา  สทฺธึเยว   
วิจรติ ฯ  อคารมชฺเฌ  วสนฺโต  นิจฺจกาล  สตฺถาร  ทฏ ุ  น   
ลภิสฺสามีติ  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  เปตฺวา  โภชนเวล   
สรีรกิจฺจกาล ฺจ  เสสกาเล  ยตฺถ   ิเตน  สกฺกา  ทสพล   
ปสฺสิตุ  ตตฺถ   ิโต  อ ฺ  กิจฺจ  ปหาย  ภควนฺต  โอโลเกนฺโตว    
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วิหรติ  ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  าณปริปาก  อาคเมนฺโต  พหุกาล  ตสฺมึ   
รูปทสฺสเนเนว  วิจรนฺเต  กิ ฺจิ  อวตฺวา  ปุเนกทิวส  กึ  เต   
วกฺกลิ  อิมินา  ปูติกาเยน  ทิฏเน  โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺม   
ปสฺสติ  โส  ม  ปสฺสติ ฯ  โย  ม  ปสฺสติ  โส  ธมฺม  ปสฺสติ  
ธมฺม  หิ  วกกฺลิ  ปสฺสนฺโต  ม  ปสฺสติ  ม  ปสฺสนฺโต  ธมฺม   
ปสฺสตีติ  อาห ฯ   
        สตฺถริ  เอว  วทนฺเตป  เถโร  สตฺถ ุ ทสฺสน  ปหาย   
อ ฺตฺถ  คนฺตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ตโต  สตฺถา  นาย  ภิกฺขุ   
สเวค  อลภิตฺวา  พุชฺฌิสฺสตีติ  วสฺสูปนายิกทิวเส  อเปหิ   
วกฺกลีติ  เถร  ปณาเมสิ ฯ  โส  สตฺถารา  ปณามิโต  สมฺมุเข   
าตุ  อสกฺโกนฺโต  ก ึ มยหฺ  ชีวิเตน  โยห  สตฺถาร  ทฏ ุ   
น  ลภามีติ  คิชฺฌกูฏปพฺพเต  ปปาตฏาน  อภิรุหิ ฯ  สตฺถา   
ตสฺส  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  อย  ภิกฺขุ  มม  สนฺติกา  อสฺสาส   
อลภนฺโต  มคฺคผลาน  อุปนิสฺสย  นาเสยฺยาติ  อตฺตาน  ทสฺเสตุ   
โอภาส  วิสฺสชฺเชนฺโต   
        ปาโมชชฺพหุโล  ภิกขฺุ          ปสนโฺน  พุทฺธสาสเน   
        อธิคจฺเฉ  ปท  สนฺต          สงฺขารูปสม  สุขนฺติ   
คาถ  วตฺวา  เอหิ  วกฺกลีติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เถโร  ทสพโล   
เม  ทิฏโ  เอหีติ  อวฺหานมฺป  ลทฺธนฺติ  พลวปติโสมนสฺส    
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อุปฺปาเทตฺวา  กุโต  อาคจฺฉามีติ  อตฺตโน  คมนภาว  อชานิตฺวา   
สตฺถุ  สมฺมุเข  อากาเส  ปกฺขนฺทนฺโต  ปมปาเทน  ปพฺพเต   
 ิโตเยว  สตฺถารา  วุตฺตคาถ  อาวชฺเชนฺโต  อากาเสเยว  ปตึ   
วิกฺขมฺเภตฺวา  สห  ปฏิสมภิฺทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณีติ  องฺคุตฺตรฏกถาย   
ธมฺมปทวณฺณนาย ฺจ  อาคต  ฯ   
        อิธ  ปน  เอว  วทนฺติ  กึ  เต  วกฺกลติีอาทินา  สตฺถารา   
โอวทิโต  คิชฺฌกูเฏ  วิหรนฺโต  วิปสฺสน  ปฏเปสิ  ตสฺส  สทฺธาย   
พลวภาวโตเอว  วิปสฺสนา  วีถึ  น  โอตรติ  ภควา  ต   
ตฺวา  กมฺมฏาน  โสเธตฺวา  อทาสิ ฯ  ปุน  วิปสสฺน  มตฺถก   
ปาเปตุ  นาสกฺขิเยว  อถสฺส  อาหารเวกลฺเลน  วาตาพาโธ   
อุปฺปชฺชิ  ต  วาตาพาเธน  ปฬิยมาน  ตฺวา  ภควา  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  ปุจฺฉนฺโต   
                วาตโรคาภินีโต  ตฺว                  วิหร  กานเน  วเน   
                ปวิฏโคจเร  (๑)  ลูเข          กถ  ภิกฺขุ  กริสฺสสีติ   
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  เถโร   
                ปติสุเขน  วิปุเลน                          ผรมาโน  สมุสฺสย   
                ลขูมฺป  อภิสมฺโภนฺโต                  วิหริสสฺามิ  กานเน ฯ           
                ภาเวนฺโต  สติปฏาเน                  อินฺทฺริยานิ  พลานิ  จ   
                โพชฺฌงฺคานิ  จ  ภาเวนฺโต          วิหริสสฺามิ  กานเน ฯ   
#๑.  ม. ย.ุ ปวิทฺธโคจเร  ฯ    
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                อารทฺธวีริเย  ปหิตตฺเต                  นิจฺจ  ทฬฺหปรกฺกเม   
                สมคฺเค  สหิเต  ทิสฺวา                  วิหริสฺสามิ  กานเน ฯ   
                อนุสฺสรนฺโต  สมฺพุทฺธ                  อคฺค  ทนฺต  (๑)  สมาหิต ฯ   
                อตนฺทิโต  รตฺตินฺทิว                  วิหริสฺสามิ  กานเนติ   
จตสฺโส  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  วาตโรคาภินีโตติ  วาตาพาเธน  อเสริภาว  อุปนีโต   
วาตพฺยาธินา  อภิภูโต ฯ  ตฺวนฺติ  เถร  อาลปติ ฯ   
        วิหรนฺติ  เตน  อิริยาปถวิหาเรน  วิหรนฺโต ฯ   
        กานเน  วเนติ  กานนภูเต  วเน  มหาอร ฺเติ  อตฺโถ ฯ   
ปวิฏโคจเรติ  วิสฺสฏโคจเร  ทุลฺลภปจฺจเย ฯ  วาตโรคสฺส   
สปฺปายาน  สปฺปอาทิเภสชฺชาน  อภาเวน  ผรุสภูมิภาคตาย  จ   
ลูเข  ลูขฏาเน ฯ   
        กถ  ภิกขฺุ  กริสฺสสีติ  ภิกฺขุ  ตฺว  กถ  วิหริสฺสสติี  ภควา   
ปุจฺฉิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  นริามิสปติโสมนสฺสาทินา  อตฺตโน   
สุขวิหาร  ปกาเสนฺโต  ปติสุเขนาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปติสุเขนาติ  อุพฺเพคลกฺขณาย  ผรณลกขฺณาย  จ   
ปติยา  ตสมฺปยุตฺตสุเขน  จ ฯ  เตนาห  วิปุเลนาติ  อุฬาเรนาติ   
อตฺโถ ฯ   
#๑.  สฺยา. อตฺตทนฺต  ฯ  ยุ. อตฺตทนฺต  ฯ  ๒.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๔๒/๓๒๑  ฯ 
#๓.  ม. ผรุส...  ฯ    
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ผรมาโน  สมุสฺสยนฺติ  ยถาวุตฺตปติสุขสมุฏ ิเตหิ  ปณีเตหิ   
รูเปหิ  สกล  กาย  ผราเปนฺโต  นรินฺตร  ผุฏ  กโรนฺโต ฯ   
        ลูขมฺป  อภิสมฺโภนฺโตติ  อร ฺาวาสชนิต  สลฺเลขวุตฺติเหตุก   
ทุสฺสหมฺป  ปจฺจยลูข  อภิภวนฺโต  อธิวาเสนฺโต ฯ   
        วิหริสฺสามิ  กานเนติ  ฌานสุเขน  วิปสฺสนาสุเขน  จ   
อร ฺายตเน  วิหริสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  สุข ฺจ  กาเยน   
ปฏิสเวเทสินฺติ   
                ยโต  ยโต  สมมฺสติ                  ขนฺธาน  อุทยพฺพย   
                ลภตี  ปติปาโมชฺช                  อมต  ต  วิชานตนฺติ  จ  ฯ   
        ภาเวนฺโต  สติปฏาเนติ  มคฺคปริยาปนฺเน  กายานุ-   
ปสฺสนาทิเก  จตฺตาโร  สติปฏาเน  อุปฺปาเทนฺโต  วฑฺเฒนฺโต  จ  ฯ   
อินฺทฺริยานีติ  มคฺคปริยาปนฺนานิ  เอว  สทฺธาทีหิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ  พลานีติ  ตถา  สทฺธาทีนิ  ป ฺจ  พลานิ ฯ   
โพชฺฌงฺคานีติ  ตถา  สติสมฺโพชฺฌงฺคาทีนิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคานิ ฯ   
จสทฺเทน  (๑)  สมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทมคฺคงฺคานิ  สงฺคณฺหาติ ฯ   
        ตทวินาภาวโต  หิ  ตคฺคหเณเนว  เตส  คณน  โหติ ฯ   
วิหริสฺสามีติ  ยถาวุตฺเต  โพธิปกฺขิยธมฺเม  ภาเวนฺโต  มคฺคสุเขน   
ตทธิคมสิทฺเธน  ผลสุเขน  นิพฺพานสุเขน  จ  วิหรสิฺสามิ ฯ   
        อารทฺธวีริเยติ  จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวเสน  ปคฺคหิตวิริเย ฯ   
#๑.  ส.ี จการสมุจฺจเยน  ฯ    
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ปหิตตฺเตติ  นิพฺพาน  ปติเปสิตจิตฺเต ฯ  นิจฺจ  ทฬฺหปรกฺกเมติ   
สพฺพกาล  อสิถิลวิริเย ฯ  อวิวาทวเสน  กายสามคฺคิทานวเสน  จ   
สมคฺเค ฯ  ทิฏ ิสีลสาม ฺเน  สหิเต  สพฺรหฺมจารี  ทิสฺวา ฯ   
เอเตน  กลฺยาณมิตฺตสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ   
        อนุสฺสรนฺโต  สมฺพุทธฺนฺติ  สมฺมา  สาม  สพฺพธมฺมาน   
พุทฺธตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺธ  สพฺพสตฺตุตฺตมตาย  อคฺค  อุตฺตเมน   
ทมเถน  ทนตฺ  อนุตฺตรสมาธินา  สมาหิต  อตนฺทิโต  อนลโส   
หุตฺวา  รตฺตินฺทิว  สพฺพกาล  อิติป  โส  ภควา  อรหนฺติอาทินา   
อนุสฺสรนฺโต  วิหริสฺสามิ ฯ  เอเตน  พุทฺธานุสฺสติภาวนาย   
ยุตฺตาการทสฺสเนน  (๑)  สพฺพตฺถ  กมมฺฏานานุโยคมาห  ปุริเมน   
ปาริหาริยกมฺมฏานานุโยค  ฯ   
        เอว  ปน  วตฺวา  เถโร  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๒)   
        อิโต  สตสหสฺสมฺหิ                  กปฺเป  อุปฺปชชฺ ิ นายโก   
        อโนมนาโม  อมิโต                  นาเมน  ปทุมุตฺตโร ฯ   
        ปทุมาการวทโน                          ปทุมามลสุจฺฉวี   
        โลเกนานุปลิตฺโตว                          โตเยน  ปทุม  ยถา ฯ   
        วีโร  ปทุมปตฺตกฺโข                  กนฺโต  จ  ปทมุ  ยถา   
        ปทุมุตฺตรคนฺโธว                          ตสฺมา  โส  ปทุมุตฺตโร ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ ยตฺุตปฺปยุตฺตทสฺสเนน  ฯ  ๒.  ขุ. อ.  ๓๓/๑๒๒/๑๘๒  ฯ    
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        โลกเชฏโ  จ  นิมมฺาโน          อนฺธาน  นยนูปโม   
        สนฺตเวโส  คุณนิธิ                          กรุณามติสาคโร ฯ   
        ส  กทาจิ  มหาวีโร                          พฺรหฺมาสุรสุรจฺจิโต (๑)  
        สเทวมนุชากิณฺเณ (๒)                 ชนมชฺเฌ  ชินุตฺตโม. (๓)   
        วทเนน  สุคนฺเธน                          มธุเรน  รุเตน (๔) จ   
        ร ฺชย  ปริส  สพฺพ                  สนฺถวี  สาวก  สก ฯ   
        สทฺธาธิมุตฺโต  สุมติ                  มม  ทสฺสนลาลโส   
        นตฺถ ิ เอตาทิโส  อ ฺโ                  ยถาย  ภิกฺขุ  วกฺกลิ ฯ   
        ตทาห  หสวติย                          นคเร  พฺราหฺมณตฺรโช   
        หุตฺวา  สุตฺวา  จ  ต  วากฺย          ต  านมภิโรจยึ ฯ   
        สสาวก  ต  วิมล                          นิมนฺเตตฺวา  ตถาคต   
        สตฺตาห  โภชยิตฺวาน                  ทุสฺเสหจฺฉาทยึ  ตทา ฯ   
        นิปจฺจ  สิรสา  ตสฺส                  อนนฺตคุณสาคเร   
        นิมุคฺโค  ปติสมฺปุณฺโณ                  อิท  วจนมพฺรวึ ฯ   
        โย  โส  ตยา  สนฺถวิโต                  อิโต  สตฺตมเก  มุนิ (๕)   
        ภิกฺขุ  สทฺธาวต  อคฺโค                  ตาทิโส  โหมห  มุเน ฯ (๖)   
        เอว  วุตฺเต  มหาวีโร                  อนาวรณทสฺสโน   
        อิม  วากฺย  อุทีเรส ิ                         ปริสาย  มหามุนิ ฯ   
#๑.  สฺยา. พฺรหฺมาสุราสุรอจฺฉิโต  ฯ  ย.ุ พฺรหฺมาสุรจฺจิโต  ฯ 
#๒.  ย.ุ สเทวมนุชากิณฺโณ  ฯ  ๓.  สฺยา. ชนุตฺตโม  ฯ  ๔.  สฺยา. 
#สุเตน  ฯ  ๕.  สฺยา. อิธ  สทฺธาธิมุตฺโต  อิสิ  ฯ  ยุ. สตฺตเมเกหนิ  ฯ   
#๖.  สยฺา. ตาทิโสห  มหามุนิ  ฯ  ๗.  สยฺา. อุทีรยิ  ฯ    
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        ปสฺสเถต  มาณวก                          ปตมฏนิวาสน   
        เหมย ฺโปจิตงฺค                          ชนเนตฺตมโนหร ฯ   
        เอโส  อนาคตทฺธาเน                  โคตมสฺส  มเหสิโน   
        อคฺโค  สทฺธาธิมุตฺตาน                  สาวโกย  ภวิสฺสติ ฯ   
        เทวภูโต  มนุสฺโส  วา                  สพฺพสนฺตาปวชฺชิโต   
        สพฺพโภคปริพฺยูโฬหฺ                  สุขิโต  สสรสิฺสติ ฯ   
        สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  โอกฺกากกลุสมฺภโว   
        โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
        ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโท                  โอรโส  ธมฺมนิมฺมิโต   
        วกฺกลิ  นาม  นาเมน                  เหสฺสติ  สตฺถ ุ สาวโก ฯ   
        เตน  กมฺมวิเสเสน                          เจตนาปณิธีหิ  จ   
        ชหิตฺวา  มานุส  เทห                  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
        สพฺพตฺถ  สุขิโต  หตฺุวา                  สสรนฺโต  ภวาภเว   
        สาวตฺถยิ  ปุเร  ชาโต                  กเุล  อ ฺตเร  อห ฯ   
        โนนีตสุขุมาล  ม                          ชาตปลฺลวโกมล  (๑)   
        มนฺท  (๒)  อุตฺตานสยน          ปสาจภยตชฺชิตา ฯ   
        ปาทมูเล  มเหสิสฺส                  สาเยสุ  (๓)  ทนีมานสา   
        อิม  ททาม  เต  นาถ                  สรณ  โหติ  นายก ฯ   
#๑.  สฺยา.  ิต  ปลฺลวโกมล  ฯ  ๒.  สฺยา. มาตา  ฯ   
#๓.  สฺยา. สยาเปสิ  ฯ  ย.ุ สาเยยฺยุ  ฯ    
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        ตทา  ปฏิคฺคหิ  โส  ม                  ภีตาน  สรโณ  มุนิ   
        ชาลินา  จกฺกงฺกิเตน                  มทุุโกมลปาณินา ฯ   
        ตทา  ปภูติ  เตนาห                  อรกฺเขยฺเยน  รกขิฺโต   
        สพฺพเวรวินิมุตฺโต                          สุเขน  ปริวุทฺธิโต ฯ   
        สุคเตน  วินา  ภูโต                  อุกกฺณฺามิ  มุหุตฺตก   
        ชาติยา  สตฺตวสฺโสห                  ปพฺพชึ  อนคาริย ฯ   
        สพฺพปารมิสมฺภูต                          นลีกฺขินยน  วร   
        รูป  สพฺพสุภากิณฺณ                  อติตฺโต  วิหรามห ฯ   
        พุทฺธรูปรตึ  ตฺวา                          ตทา  โอวทิ  ม  ชิโน   
        อล  วกกฺลิ  กึ  รูเป                          รมเส  พาลนนฺทิเต ฯ   
        โย  หิ  ปสฺสติ  สทฺธมฺม                  โส  ม  ปสสฺติ  ปณฺฑิโต   
        อปสฺสมาโน  สทฺธมฺม                  ม  ปสฺสมปฺ  น  ปสฺสติ ฯ   
        อนนฺตาทีนโว  กาโย                  วิสรุกฺขสมูปโม   
        อาวาโส  สพฺพโรคาน                  ปุ ฺโช  ทกุขฺสฺส  เกวโล ฯ   
        นิพฺพินทฺิย  ตโต  รูเป                  ขนฺธาน  อุทยพฺพย   
        ปสฺส  อุปกฺกิเลสาน                  สุเขนนฺต  คมิสฺสสิ ฯ   
        เอว  เตนานุสิฏโห                  นายเกน  หิเตสินา   
        คิชฺฌกูฏ  สมารุยฺห                          ฌายามิ  คิริกนฺทเร ฯ   
#๑.  ย.ุ สงฺขลงฺเกน  ฯ  ๒.  สฺยา. ชาโตห  ฯ  ๓.  สยฺา.  
#สพฺพพฺยาธิวินิมุตฺโต  ฯ  ยุ. สพฺพูปธิวินิมุตฺโต  ฯ  ยุ. ปริวฑฺฒิโต  ฯ   
#๕.  ย.ุ ปร  ฯ  ๖.  ยุ. พิหยามห  ฯ  ๗.  สฺยา. ปสฺส  สพฺพกิเลสาน  ฯ 
#๘.  ย.ุ คิรินทิฺทเร  ฯ    
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         ิโต  ปพฺพตปาทมฺหิ                  อสฺสาสยิ  (๑)  มหามุนิ   
        วกฺกลีติ  ชิโน  วาจ  (๒)          ต  สุตฺวา  มุทิโต  อห ฯ   
        ปกฺขนฺทึ  เสลปพฺภาเร                  อเนกสตโปริเส   
        ตทา  พุทฺธานุภาเวน                  สเุขเนว  มหึ  คโต ฯ   
        ปุโนป  (๓)  ธมฺม  เทเสติ          ขนฺธาน  อุทยพฺพย ฯ   
        ตมห  ธมฺมม ฺาย                  อรหตฺตมปาปุณึ ฯ                   
        สุมหาปริสมชฺเฌ                  ตทา  ม  จรณนฺตโค  (๔)   
        อคฺค  สทฺธาธิมุตฺตาน                  ป ฺเปสิ  (๕)  มหามติ ฯ   
        สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  ย  กมฺมมกร ึ ตทา   
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ                  พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรนฺโตป  เถโร  อิมา   
เอว  คาถา  อภาสิ  ฯ  อถ  น  สตฺถา  ภิกฺขุสฆมชฺเฌ  นิสินฺโน   
สทฺธาธิมุตฺตาน  อคฺคฏาเน  เปสีติ ฯ   
                วกกฺลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  สฺยา. อสฺสาสย ฯ  ย.ุ มมาหส ฯ  ๒.  สฺยา. ชินาโวจ ฯ  ยุ. ชโินวาจ ฯ   
#๓.  สฺยา. ปนุาป  ฯ  ๔.  สฺยา. จรณนฺตโก  ฯ  ย.ุ มรณนฺตโค  ฯ 
#๕.  สฺยา. ป ฺาเปติ  ฯ    
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        โอลคฺคิสฺสามีติอาทิกา  อายสฺมโต  วิชิตเสนตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสลฺ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส  ปหาย   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺโต  อากาเสน  คจฺฉนฺต   
ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ปสนนฺาการ  ทสฺเสนฺโต  อ ฺชลึ   
ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฌฺาสย  ตฺวา  อากาสโต   
โอตริ ฯ  โส  ภควโต  มโนหรานิ  มธรุานิ  ผลานิ  อุปเนสิ   
ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  อนุกมฺป  อุปาทาย ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  หตฺถาจริยกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิชิตเสโนติ   
ลทฺธนาโม  วิ ฺ ุต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  มาตุลา  เสโน  จ  อุปเสโน   
จาติ  เทฺว  หตฺถาจริยา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธ-   
สทฺธา  ปพฺพชิตฺวา  วาสธุร  ปูเรนฺตา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
วิชิตเสโนป  หตฺถิสิปฺเป  นิปฺผตฺตึ  คโต  นิสฺสรณช-ฺ   
ฌาสยตาย  ฆราวาเส  อลคฺคมานโส  สตฺถุ  ยมกปาฏิหาริย   
ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  มาตุลตฺเถราน  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  เตส   
โอวาทานุสาสนิยา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  วิปสฺสนาวีถึ    
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ลงฺฆิตฺวา  (๑)  พหิทฺธา  นานารมฺมเณ  วิธาวนฺต  อตฺตโน  จิตฺต   
โอวทนฺโต   
        โอลคฺคิสฺสามิ  เต  จิตฺต  (๒)                อาณิทฺวาเรว  หตฺถิน   
        น  ต  ปาเป  นิโยเชสฺส                  กามชาล  สรรีช ฯ  (๓)   
        ตฺว  โอลคฺโค  น  คจฺฉสิ  (๔)          ทฺวารวิวร  คโชว  อลภนฺโต   
        น  จ  จิตฺตกลิ  ปุนปปฺุน                  ปสกฺก  (๕)  ปาปรโต  จริสฺสสิ ฯ   
        ยถา  กุ ฺชร  อทนฺต                          นวคฺคห  องฺกุสคฺคโห   
        พลวา  อาวตฺเตติ  อกาม                  เอว  อาวตฺตยิสฺส  ต ฯ   
                                ยถา  วรหยทมกุสโล   
                                สารถิ  ปวโร  ทเมติ  อาช ฺ   
                                เอว  ทมยิสฺส  ต   
                                ปติฏ ิโต  ป ฺจสุ  พเลสุ ฯ   
        สติยา  ต  นิพนฺธิสฺส                  ปยุตฺโต (๖)  เต (๗)  ทเมสฺสามิ (๘)   
        วีริยธรุนิคฺคหิโต                          น  ยิโต  ทูร  คมิสฺสเส  จิตฺตาติ (๙) 
คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  โอลคฺคิสฺสามีติ  สวริสฺสามิ  นิวาเรสฺสามิ ฯ  เตติ   
ต ฯ  อุปโยคตฺเถ  หิ  อิท  สามิวจน ฯ  เต  คมนนฺติ  วา   
#๑.  ส.ี ย.ุ ลภิตฺวา  ฯ  ๒.  สฺยา. จิตฺต  ฯ  ๓.  สฺยา. กามชาล  สรรีช  ฯ   
#๔.  สี. ค ฺฉิสิ  ฯ  ยุ. ค ฺฉิสิ  ฯ  ๕.  สฺยา. ส.ี ย.ุ ปสห  ฯ  ๖.  สฺยา. สี.  
#ปยตตฺโต  ฯ  ๗.  สี. ยุ. โว  ฯ  ๘.  สฺยา. ทมิสฺสามิ  ฯ   
#๙.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๔๓/๓๒๒  ฯ    
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วจนเสโส ฯ  หตฺถินนฺติ  จ  หตฺถินฺติ  อตฺโถ ฯ  จิตฺตาติ  อตฺตโน   
จิตฺต  อาลปติ ฯ   
        ยถา  ต  วาเรตุกาโม  ต  ทสฺเสนฺโต  อาณิทฺวาเรว   
หตฺถินนฺติ  อาห ฯ  อาณิทฺวาร  นาม  ปาการพทฺธสฺส  นครสฺส   
ขุทฺทกทฺวาร  ย  ฆฏิกาฉิทฺเท  (๑)  อาณิมฺหิ  ปกฺขิตฺเต  ยนฺเตน  วินา   
อพฺภนฺตเร   ิเตหิป  วิวริตุ  น  สกฺกา  เยน  มนุสฺสควสฺสมหึสาทโย  (๒)   
น  นิคฺคนฺตุ  สกฺกา  นครโต  พหิ  นิคฺคนฺตุกามมฺป  หตฺถึ   
ยโต  ปโลเภตฺวา  หตฺถาจริโย  คมน  นิวาเรสิ ฯ   
        อถวา  อาณิทฺวาร  นาม  ปลิฆทฺวาร ฯ  ตตฺถ  หิ   
ติริย  ปลิฆ  เปตฺวา  รุกขฺสูจิสงฺขาต  อาณึ  ปลิฆสีเส   
อาวุณนฺติ ฯ   
        ปาเปติ  รูปาทีสุ  อุปปฺชฺชนกอภิชฌฺาทิปาปธมฺเม  ต  น   
นิโยเชสฺส  น  นิโยชิสฺสามิ ฯ  กามชาลาติ  กามสฺส  ชาลภูต ฯ   
        ยถา  ห ิ มจฺฉพนฺธมิคลุทฺทาน  ชาล  นาม  มจฺฉาทีน   
เตส  ยถากามการสาธน  เอว  อโยนิโสมนสิการานุปาติต  จิตฺต   
มารสฺส  กามการสาธน ฯ  เตน  หิ  โส  สตฺเต  อนตฺเถสุ   
ปาเตติ ฯ   
        สรรีชาติ  สรีเรส ุ อุปฺปชฺชนก ฯ  ป ฺจโวการภเว  หิ   
จิตฺต  รูปปฏพิทฺธวุตฺติตาย  สรีรชนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
#๑.  ส.ี สฆฏติฉิทฺเท  ฯ  ย.ุ สฆาฏิกฉิทฺเท  ฯ  ๒.  ส.ี ... มหิสาทีหิ  ฯ    
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        ตฺว  โอลคฺโค  น  คจฺฉสีติ  ตฺว  จิตฺตกลิ  มยา  สติป ฺา-   
ปโตทองฺกุเสหิ  วาริโต  น  ทานิ  ยถารจึุ  คมิสฺสสิ  อโยนิโส-   
มนสิการวเสน  ยถากาม  วตฺติตุ  ลภิสฺสสิ ฯ   
        ยถา  ก ึ ฯ  ทฺวารวิวร  คโชว  อลภนฺโต  นครโต   
คชนิโรธโต  วา  (๓)  นิคฺคมนาย  ทฺวารวิวรก  อลภมาโน  หตฺถ ี  
วิย  ฯ   
        จิตฺตกลติี  จิตฺตกาฬกณฺณิ ฯ  ปุนปฺปุนนฺติ  อปราปร ฯ   
ปสกฺกาติ  สรณสมฺปสฺสาสวเสน (๑)  ฯ  ปาปรโตติ  ปาปกมฺมนริโต   
ปุพฺเพ  วิย  อิทานิ  น  จริสฺสสิ  ตถา  จริตุ  น  ทสสฺามีติ   
อตฺโถ ฯ   
        อทนฺตนฺติ  อทมิต  หตฺถิสิกฺข  อสิกฺขิต ฯ   
นวคฺคหนฺติ  อจิรคหิต ฯ  องฺกุสคฺคโหติ  หตฺถาจริโย ฯ   
พลวาติ  กายพเลน  าณพเลน  จ  พลวา ฯ  อาวตฺเตติ   
อกามนฺติ  อนิจฺฉนฺตเมว  นิเสธนโต  (๒)  นิวตฺเตติ ฯ   
        เอว  อาวตฺตยิสฺสนฺติ  ยถา  ยถาวุตฺต  หตฺถึ  หตฺถาจริโย   
เอว ฯ  ต  จิตฺต  จิตฺตกลึ  ทุจฺจริตนิเสธนโต  (๓)  นวิตฺตยิสฺสามิ ฯ   
        วรหยทมกุสโลติ  อุตฺตมาน  อสฺสทมฺมาน  ทมเน  กุสโล ฯ   
ตโตเคว  สารถิปวโร  อสฺสทมฺมสารถีสุ  วิสิฏโ  ทเมติ  อาช ฺ   
#๑.  ส.ี  ปสหนฺติ  สรภสสฆสาหสวเสน  ปสหนฺโต  ฯ  ยุ. ปสหนฺติ   
#สรภส  สาหสวเสน  ปสหนฺโต  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  วิเสวนโต  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  ทุจฺจริตวิเสวนโต  ฯ    
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อาชานีย  อสฺสทมฺม  เทสกาลานุรูป  (๑)  สณฺหผรุเสหิ  (๒)  ทเมติ  วิเนติ   
นิพฺพิเสวน  กโรติ ฯ   
        ปติฏ ิโต  ป ฺจสุ  พเลสูติ  สทฺธาทีสุ  ป ฺจสุ  พเลสุ   
ปติฏ ิโต  หตฺุวา  อสฺสทฺธิยาทินิเสธนโต  ต  ทมยสิฺส  ทเมสฺสามีติ   
อตฺโถ ฯ   
        สติยา  ต  นิพนฺธิสฺสนฺติ  โคจรชฌฺตฺตโต  พหิ  คนฺตุ   
อเทนฺโต  สติโยตฺเตน  กมมฺฏานถมฺเภ  จิตฺตกลิ  ต  นิพนฺธิสฺสามิ   
นิยเมสฺสามิ  ฯ   
        ปยุตฺโต  เต  ทเมสฺสามีติ  ตตฺถ  นิพนฺธนฺโต  เอว   
ยุตฺตปฺปยุตฺโต  หุตฺวา  เต  ทเมสฺสามิ  สงฺกิเลสมลโต  ต   
วิโสเธสฺสามิ  (๓)  ฯ   
        วีริยธรุนิคฺคหิโตติ  ยถาวุตฺโต  ฉเกน  สุสารถนิา  (๔)  ยุเค   
โยชิโต  ยุคนคฺิคหิโต  ยุคนฺตรคโต  ต  นาติกฺกมติ  เอว  ตฺวมฺป   
จิตฺต  มม  วิรยิธุเร  นิคฺคหิโต  สกกฺจฺจการิตาย  สาตจฺจการิตาย   
อ ฺถา  วตฺติตุ  อลภนฺโต  อิโต  โคจรชฺฌตฺตโต  ทูร  พห ิ  
น  คมิสฺสสิ ฯ  ภาวนานุยุตฺตสฺส  หิ  กมฺมฏานโต  อ ฺ   
อาสนฺนมฺป  ลกฺขณโต  ทรูเมวาติ  เอว  เถโร  อิมาหิ  คาถาหิ   
อตฺตโน  จิตฺต  นิคฺคณฺหนฺโตว  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต   
#๑.  ย.ุ อสฺสทมเนสุ  กุลานุรูป  ฯ  ๒.  ม.  สณฺหผรุเสหิ  ฯ   
#๓.  สี. วิราเธสฺสามิ  ฯ  ๔.  สี.  อสฺสทมฺมสารถินา  ฯ    
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ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธ                  ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ   
                วิปนคฺเคน  คจฺฉนฺต                          สาลราชว  ผุลฺลติ ฯ   
                ติณตฺถร  (๒)  ป ฺาเปตฺวา          พุทฺธเสฏ  อยาจห   
                อนุกมฺปตุ  ม  พุทฺโธ                  ภิกฺข  อิจฺฉามิ  ทาตเว ฯ   
                อนุกมฺปโก  การุณิโก                  อตฺถทสฺสี  มหายโส   
                มม  สงฺกปฺปม ฺาย                  โอรูหิ  (๓)  มม  อสสฺเม.   
                โอโรหิตฺวาน  สมฺพุทฺโธ                  นิสทีิ  ปณฺณสนฺถเร   
                ภลฺลาตก  คเหตฺวาน                          พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ   
                มม  นชิฺฌายมานสฺส                  ปริภุ ฺชิ  ตทา  ชโิน   
                ตตฺถ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา                  อภิวนฺทึ  ตทา  ชนิ ฯ   
                อฏารเส  กปปฺสเต                          ย  ผลมททึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                          ผลทานสฺสิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรนฺโตป  อิมา  คาถา   
อภาสิ  ฯ   
                วิชติเสนตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ขุ. อ.  ๓๓/๓๔/๕๙  ฯ  ๒.  สฺยา. ติณสนฺถร  ฯ  ๓.  สฺยา. โอรุยฺห  ฯ    
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        อุปารมฺภจิตฺโตติอาทิกา  อายสฺมโต  ยสทตฺตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิ ฯ  ตถา  เหส  (๑)  ปทมุุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  พฺราหฺมณาน  วิชฺชาสิปฺเปสุ   
นิปฺผตฺตึ  คโต  กาเม  ปหาย  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺเ   
วิหรนฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อ ฺชล ึ  
ปคฺคยฺห  อภิตฺถวิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  มลฺลรฏเ  มลลฺราชกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  ยสทตฺโตติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา   
สพฺพสิปฺปานิ  สิกฺขิตฺวา  สภิเยน  ปริพฺพาชเกน  สทธฺึ  เยว   
จาริก  จรมาโน  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถิย  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
สภิเยน  ปุฏปเ ฺหสุ  วิสฺสชฺชิยมาเนสุ  สย  โอตาราเปกฺโข   
สุณนฺโต  นิสทีิ  สมณสฺส  โคตมสฺส  วาเท  โทส  ทสสฺามีติ ฯ   
อถสฺส  ภควา  จิตฺตาจาร  ตฺวา  สภิยสุตฺตเทสนาวสาเน   
โอวาท  เทนฺโต           
                อุปารมฺภจิตฺโต  ทุมฺเมโธ  สณุาติ  ชินสาสน   
                อารกา  โหติ  สทฺธมฺมา  นภโส  ปวี  ยถา  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ. เอตฺถนฺตเร  อุปจินนฺโตติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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                อุปารมฺภจิตฺโต  ทุมฺเมโธ                  สุณาติ  ชินสาสน   
                ปริหายติ  สทธฺมฺมา                          กาฬปกฺเขว  จนฺทิมา ฯ   
                อุปารมฺภจิตฺโต  ทุมฺเมโธ                  สุณาติ  ชินสาสน   
                ปริสุสฺสติ  สทธฺมฺเม                  มจฺโฉ  อปฺโปทเก  ยถา ฯ   
                อุปารมฺภจิตฺโต  ทุมเฺมโธ                  สุณาติ  ชินสาสน   
                น  วิรูหติ  สทฺธมฺเม                          เขตฺเต  พีชว  ปูติก ฯ   
                โย  จ  ตุฏเน  (๑)  จิตฺเตน          สุณาติ  ชนิสาสน   
                เขเปตฺวา  อาสเว  สพฺเพ                  สจฺฉิกตฺวา  อกุปฺปต   
                ปปฺปุยฺย  ปรม  สนฺตึ                  ปรินิพฺพาตินาสโวติ  (๒)   
อิมา  ป ฺจ  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  อุปารมฺภจิตฺโตติ  สารมฺภจิตฺโต  โทสาโรปนาธิปฺปาโยติ   
อตฺโถ ฯ   
        ทุมฺเมโธติ  นิปฺป ฺโ ฯ   
        อารกา  โหติ  สทฺธมมฺาติ  โส  ตาทิโส  ปุคฺคโล  นภโส   
วิย  ปวี  (๓)  ปฏิปตฺติสทฺธมฺมโตป  ทูเร  โหติ  ปเคว  ปฏิเวธ-   
สทฺธมฺมโต ฯ  น  ตฺว  อิม  ธมฺมวินย  อาชานาสีติอาทินา   
วิคฺคาหิกกถ  อนุยุตฺตสฺส  กุโต  สนฺตนิปุโณ  ปฏิตฺติสทฺธมฺโม.  ฯ   
        ปริหายติ  สทฺธมฺมาติ  นววิธโลกุตฺตรธมฺมโต  ปุพฺพภาคิย-   
สทฺธาทิสทฺธมฺมโตป  นิหยีติ  (๔)  ฯ   
#๑.  สฺยา.  คุตฺเตน  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๔๔/๓๒๓  ฯ  ๓.  สี. ยุ.   
#นโภ  วิย  ปถวิยา  ฯ  ๔.  สี.ย.ุ  ปริหายติ  ฯ    
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        ปริสุสสฺตีติ  วิสุสฺสติ  กายจิตฺตาน  ปณนรสสฺส  ปติ-   
ปาโมชฺชาทิกุสลธมฺมสฺสาภาวโต ฯ   
        น  วิรูหตีติ  วิรุฬฺห ึ วุฑฺฒึ  น  ปาปุณาติ ฯ   
ปูติกนฺติ  โคมยเลปทานาทิอภาเวน  ปูติภาว  ปตฺต ฯ   
        ตุฏเน  จิตฺเตนาติ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  กรณวจน  อตฺตมโน   
ปมุทิโต  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        เขเปตฺวาติ  สมุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ   
        อกุปฺปตนฺติ  อรหตฺต ฯ   
        ปปฺปุยฺยาติ  ปาปุณิตฺวา ฯ  ปรม  สนฺตินฺติ  อนุปาทิเสส   
นิพฺพาน ฯ   
        ตทธิคโม  (๑)  จสฺส  เกวล  กาลาคมนเมว  (๒)  น  โกจิวิโธติ   
ต  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ปรินิพฺพาตินาสโวติ ฯ   
        เอว  สตฺถารา  โอวทโิต  สเวคชาโต  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน   
ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อปทาเน  (๓)   
                กณิการว  ชลติ                  ทีปรุกฺขว  โชติต   
                ก ฺจนว  วิโรจนฺต                  อทฺทส  ทวิฺปทุตฺตม ฯ   
                กมณฺฑลล  เปตฺวาน          วากจีร ฺจ  กุณฺฑิก   
                เอกส  อชิน  กตฺวา                  พุทฺธเสฏ  ถวึ  อห ฯ   
#๑.  ส.ี  ตทธิคเม  ฯ  ๒  ส.ี  วูปสมนเมว  ฯ  ๓  ขุ. อ.  ๓๓/๒๔/๔๘    
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                ตมนฺธการ  วิธม                          โมหชาลสมากุล   
                าณาโลก  ทสฺเสตฺวาน  (๑)          นิตฺติณฺโณสิ  มหามุนิ  (๒)ฯ   
                สมุทฺธรสิม  โลก                          สพฺพาวนฺตมนุตฺตร   
                าเณ  (๓)  เต  อุปมา  นตฺถ ิ         ยาวตา  ชคโต  (๔)  คติ ฯ   
                เตน  าเณน  สพฺพ ฺ ู                  อิติ  พุทฺโธ  (๕)  ปวุจฺจติ   
                วนฺทามิ  ต  มหาวีร                          สพฺพ ฺ ุตมนาวร  (๖)  ฯ   
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  พุทฺธเสฏ  ถวึ  อห   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                          าณตฺถวายิท  (๗)  ผล ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรนฺโตป  เถโร  อิมา 
เอว  คาถา  อภาสิ ฯ   
                ยสทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  สฺยา.  ทสฺสยิตฺวา  ฯ  ๒.  สฺยา.  ติณฺโณ  อสิ  ตุว  มุนิ  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#าเณน  ฯ  ๔.  ย.ุ  จ  คโต  ฯ  ๕.  สฺยา  สพฺพ ฺ ูติ  ฯ  ๖.  สฺยา. 
#สพฺพ ฺ ุต  อนาสว  ฯ  ๗.  สฺยา.  าณตฺถุมนายิท  ฯ    
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        อุปสมปฺทา  จ  เม  ลทฺธาติอาทิกา  อายสฺมโต  โสณสฺส   
กุฏิกณฺณสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร   
วิภวสมฺปนฺโน  เสฏ ี  หุตฺวา  อุฬาราย  อิสฺสริยสมฺปตฺติยา   
 ิโต  เอกทิวส  สตฺถาร  สตสหสฺสขีณาสวปริวุต  มหติยา   
พุทฺธลีลาย  มหนฺเตน  พุทฺธานุภาเวน  นคร  ปวิสนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  กตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส   
ปจฺฉาภตฺต  อุปาสเกหิ  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  ภควโต  สนฺติเก   
ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  กลฺยาณวากฺกรณาน   
คฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  าน  ปตฺเถตฺวา   
มหาทาน  ทตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อนนฺตรายต   
ทิสฺวา  อนาคเต  โคตมสฺส  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน   
กลฺยาณวากฺกรณาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ           
        โส  ตตฺถ  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา   
วตฺตปฏิวตฺตานิ  ปูเรนฺโต  เอกสฺส  ภิกขฺุโน  จีวร  สพฺิพิตฺวา   
อทาสิ ฯ  ปุน  พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  พาราณสิย  ตุนฺนวาโย  (๑)  หุตฺวา   
เอกสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  จีวรโกฏึ  ฉินฺน  ฆเฏตฺวา  อทาสิ ฯ  เอว   
#๑.  ส.ี ย.ุ  ตนฺตวาโย  ฯ  
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ตตฺถ  ตตฺถ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  อวนฺติรฏเ   
กุลฆเร  (๑)  มหาวิภวสฺส  เสฏ ิโน  ปตฺุโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
โสโณติสฺส  นาม  อกสุ  โกฏิอคฺฆนกสฺส  กณฺณปฬนฺธนสฺส   
ธารเณน  (๒)  โกฏิกณฺโณติ  วตฺตพฺเพ  กฏุิกณฺโณติ  ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  อนกฺุกเมน  วฑฺฒิตฺวา  กุฏมฺพ  สณฺเปนฺโต  อายสฺมนฺเต   
มหากจฺจายเน  กลุฆร  นสิฺสาย  ปวตฺตปพฺพเต  วิหรนฺเต  ตสฺส   
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏาย  ต   
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  สสาเร  ส ฺชาตสเวโค  เถรสฺส  สนฺติเก   
ปพฺพชิตฺวา  กิจฺเฉน  กสิเรน  ทสวคฺค  สงฺฆ  สนฺนปิาเตตฺวา   
อุปสมฺปชฺชิตฺวา  กติปยกาล  เถรสฺส  สนฺติเก  วสิตฺวา  เถร   
อาปุจฺฉิตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตุ  สาวตฺถึ  อุปคโต  สตฺถารา   
เอกคนฺธกุฏิย  วาส  ลภิตฺวา  ปจฺจูสสมเย  อชฌฺิฏโ  โสฬส-   
อฏกวคฺคิยาน  (๓)  อุสฺสารเณน  สาธุการ  ทตฺวา  ภาสิตาย  ทิสฺวา   
อาทีนว  โลเกติ  อุทานคาถาย  ปริโยสาเน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๔)   
                ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน                  อาหุตีน  ปฏิคฺคโห   
                วสีสตสหสฺเสหิ                          นคร  ปาวิสี  ตทา ฯ   
#๑  ม.  กุรรฆเร  ฯ  ๒.  สี. ย.ุ  ธารเณ  ฯ  ๓.  สี. ยุ.   
#อฑฺฒฑฺฒโสฬสอฏวคฺคิยาน  ฯ  สุตฺตนิปาเต  อฏกวคฺเค  อาคตานิ   
#โสฬส  สุตฺตานิ  สนฺธาย  วุตฺตมิท  ฯ  ๔.  ขุ. อ.  ๓๓/๒๓/๔๗  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 114 

                เลมที่  26  ป ฺจกนิปาตวณฺณนา  หนา  114   
 
                นคร  ปวิสนฺตสฺส                          อุปสนฺตสฺส  ตาทิโน   
                รตนานิ  ปชฺโชตึสุ  (๑)                  นิคฺโฆโส  อาสิ  ตาวเท ฯ   
                พุทฺธสฺส  อานุภาเวน                  เภรี  วชชฺุมฆฏฏิตา  (๒)   
                สย  วีณา  ปวชชฺนฺติ                          พุทฺธสฺส  ปวิสโต  ปุร ฯ   
                พุทฺธเสฏ  นมสฺสามิ                  ปทุมุตฺตรมหามุนึ   
                ปาฏิหีร ฺจ  ปสสฺิตฺวา                  ตตฺถ  จิตฺต  ปสาทยึ ฯ   
                อโห  พุทฺโธ  อโห  ธมโฺม          อโห  โน  สตฺถ ุ สมฺปทา   
                อเจตนาป  ตุริยา                          สยเมว  ปวชฺชเร ฯ   
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  ย  ส ฺมลภึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                          พุทฺธส ฺายิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺเต  ปน  ปติฏ ิโต  อตฺตโน  อุปชฌฺาเยน   
อาจิกฺขิตนิยาเมน  ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  วินยธรป ฺจเมน   
คเณน  อุปสมฺปทา  ธุวนฺหาน  จมฺมตฺถรณ  คุณงฺคุณูปาหน   
จีวรวิปฺปวาโสติ  ป ฺจ  วเร  ยาจิตฺวา  เต  สตฺถุ  สนติฺกา   
ลภิตฺวา  ปุนเทว  อตฺตโน  วสิตฏาน  คนฺตฺวา  อุปชฺฌายสฺส   
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  อุทานฏ-   
กถาย  อาคตนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ  องฺคุตฺตรฏกถาย  ปน   
#๑.  สฺยา.  รถิยา  ปจฺจุคคมนาทีสุ  ฯ  ยุ. ปนาทึสุ  ฯ  ๒.  สฺยา. 
#อวชฺชิตอฆฎฎิตา  ฯ  ย.ุ  เภริวชฺชนฆฏฏิตา  ฯ    
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อุปสมฺปนฺโน  หุตฺวา  อตฺตโน  อุปชฌฺายสฺส  สนติฺเก  กมฺมฏาน   
คเหตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณีติ  วุตฺต ฯ   
        โส  อปรภาเค  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺโต  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อุทานวเสน   
                อุปสมฺปทา  จ  เม  ลทฺธา                  วิมตฺุโต  จมฺหิ  อนาสโว   
                โส  จ  เม  ภควา  ทิฏโ                  วิหาเร  จ  สหาวสึ ฯ   
                พหุเทว  รตฺตึ  ภควา                  อพฺโภกาเสตินามยิ   
                วิหารกุสโล  สตฺถา                          วิหาร  ปาวิสี  ตทา ฯ   
                สนฺถริตฺวาน  สงฺฆาฏึ                  เสยฺย  กปฺเปสิ  โคตโม   
                สโีห  เสลคุหายว                          ปหีนภยเภรโว ฯ   
                ตโต  กลยฺาณวากฺกรโณ                  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก   
                โสโณ  อภาสิ  สทฺธมฺม                  พุทฺธเสฏสฺส  สมฺมุขา ฯ   
                ป ฺจกฺขนฺเธ  ปริ ฺาย                  ภาวยิตฺวาน  (๑)  อ ฺชส   
                ปปฺปุยฺย  ปรม  สนฺตึ                  ปรินิพฺพายิสฺสตฺยนาสโวติ  (๒)   
อิมา  ป ฺจ  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  อุปสมฺปทา  จ  เม  ลทฺธาติ  ยา  สา  กิจฺเฉน   
ทสวคฺค  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาเตตฺวา  อตฺตนา  ลทฺธา  อุปสมฺปทา   
ยา  จ  ปน  วรทานวเสน  สพฺพปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  วินยธร-   
#๑.  สฺยา.  ภาสยิตฺวาน  ฯ  ๒.  สฺยา.  โปราณ.  ปรินพฺิพายิสฺสตฺยนาสโว  ฯ   
#ขุ. เถร.  ๒๖/๓๔๕/๓๒๓  ฯ    
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ป ฺจเมน  คเณน  สตฺถารา  อนุ ฺาตา  อุปสมฺปทา  ตทุภย   
สนฺธายาห ฯ  จสทฺโท  สมจฺุจยตฺโถ  เตน  อิตเรป  สตฺถุ  สนฺติกา   
ลทฺธวเร  สงฺคณฺหาติ ฯ   
        วิมุตฺโต  จมฺหิ  อนาสโวติ  อคฺคมคฺเคน  สกลกิเลสวตฺถุ-   
วิมุตฺติยา  วิมุตฺโต  จ  อมหฺิ  ตโตเอว  กามาสวาทีหิ  อนาสโว   
อมฺหีติ  โยชนา ฯ   
        โส  จ  เม  ภควา  ทิฏโติ  ยทตฺถ  อห  อวนฺติรฏโต   
สาวตฺถึ  คโต  โส  จ  ภควา  มยา  อทิฏปุพฺโพ  ทิฏโ ฯ   
        วิหาเร  จ  สหาวสินฺติ  น  เกวล  ตสฺส  ภควโต  ทสฺสนเมว   
มยา  ลทฺธ  อถ  โข  วิหาเร  สตฺถ ุ คนฺธกุฏิย  สตฺถารา   
การณ  สลลฺกฺเขตฺวา  วาเสนฺเตน  สห  อวสึ ฯ  วิหาเรติ   
วิหารสมีเปติ  เกจิ ฯ   
        พหุเทว  รตฺตินฺติ  ปม  ยาม  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนาวเสน   
กมฺมฏานโสธนวเสน  จ  มชฺฌิม  ยาม  เทวาน  พฺรหฺมูน ฺจ   
กงฺขจฺเฉทนวเสน  ภควา  พหุเทว  รตฺตึ  อพฺโภกาเส  อตินามยิ   
วีตินาเมสิ ฯ   
        วิหารกุสโลติ  ทิพฺพพฺรหฺมอาเน ฺชอริยวิหาเรสุ  กุสโล ฯ   
        วิหาร  ปาวิสีติ  อติเวล  นิสชฺชจงฺกเมหิ  อุปฺปนฺน-   
ปริสฺสมวิโนทนตฺถ  คนฺธกุฏึ  ปาวิสิ ฯ   
        สนถฺริตฺวาน  สงฺฆาฏึ  เสยฺย  กปฺเปสีติ  จตุคฺคุณ  สงฺฆาฏึ    
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ป ฺาเปตฺวา  สีหเสยฺย  กปฺเปสิ ฯ  เตนาห  โคตโม  สีโห   
เสลคุหายว  ปหีนภยเภรโวติ ฯ   
        ตตฺถ  โคตโมติ  ภควนฺต  โคตฺเตน  กิตฺเตติ ฯ  สีโห   
เสลคุหายวาติ  เสลสฺส  ปพฺพตสฺส  คุหาย ฯ  ยถา  สโีห  มิคราชา   
เตชุสฺสทตาย  ปหีนภยเภรโว  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  ปาเท  ปาท   
อจฺจาธาย  เสยฺย  กปฺเปส ิ เอว  จิตฺตุตฺราสโลมหสนฉมฺภิตตฺตเหตูน   
กิเลสาน  สมจฺุฉินฺนตฺตา  ปหีนภยเภรโว  โคตโม  ภควา  เสยฺย   
กปฺเปสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตโตติ  ปจฺฉา  สีหเสยฺย  กปฺเปตฺวา  ตโต  วุฏหิตฺวา   
ปฏิภาตุ  ต  ภิกฺขุ  ธมฺโม  ภาสิตุนฺติ  (๑)  สตฺถารา  อชฺเฌสิโตติ   
อตฺโถ ฯ   
        กลฺยาณวากฺกรโณติ  สุนฺทรวจีกรโณ  กลฺยาณสมฺปนฺน-   
วจนกฺกโมติ  (๑)  อตฺโถ ฯ   
        โสโณ  อภาสิ  สทฺธมฺมนฺติ  โสฬส  อฏกวคฺคิยสุตฺตานิ   
โสโณ  กุฏกิณฺโณ  พุทฺธเสฏสฺส  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  สมฺมุขา   
ปจฺจกฺขโต  อภาสีติ  เถโร  อตฺตานเมว  ปร  วิย  อโวจ ฯ   
        ป ฺจกฺขนฺเธ  ปริ ฺายาติ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ  ตีหิป   
ปริ ฺาหิ  ปริชานิตฺวา  เต  ปรชิานนฺโตเยว  อ ฺชส  อริย   
อฏงฺคิก  มคฺค  ภาวยิตฺวา  ปรม  สนตึฺ  นิพฺพาน  ปปฺปุยฺย   
#๑  ม.  ลกฺขณสมฺปนฺนวจนกฺกโมติ  ฯ    
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ปาปุณิตฺวา   ิโต  อนาสโว  ตโตเอว  อิทานิ  ปรินพฺิพายิสฺสติ   
อนุปาทิเสสนิพฺพานวเสน  นิพฺพายิสฺสตีติ ฯ   
                โสณกุฏิกณฺณตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                                โกสยิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        โย  เว  ครูนนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  โกสิยตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  ทิสฺวา   
ปสนฺนจิตฺโต  อุจฺฉุขณฺฑิก  อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  มคธรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  โกสิโยติสฺส   
โคตฺตวเสน  นาม  อกาสิ ฯ  โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  อายสฺมนฺต   
ธมฺมเสนาปตึ  อภิณฺห  อุปสงฺกมติ  ตสฺส  สนฺติเก  ธมฺม   
สุณาติ ฯ  โส  เตน  สาสเน  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา   
กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                นคเร  พนฺธุมติยา                  ทฺวารปาโล  อโหสห   
                อทฺทส  วิรช  พุทฺธ                  สพฺพธมฺมาน  ปารคุ ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๒๕/๔๙  ฯ    
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                อุจฺฉุขณฺฑิกมาทาย                  พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                ปสนฺนจิตฺโต  สุมโน          วิปสฺสิสฺส  มเหสิโน ฯ   
                เอกนวุติโต  กปฺเป                  ย  อุจฺฉุมททึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  อุจฺฉุขณฺฑสฺสิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  (๑)  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ครุวาส  สปฺปุริสูปนิสฺสย ฺจ  ปสสนฺโต   
                        โย  เว  ครนู  วจน ฺ ุ  ธีโร   
                        วเส  จ  ตมฺหิ  ชนเยถ  เปม   
                        โส  ภตฺติมา  นาม  จ  โหติ  ปณฺฑิโต   
                        ตฺวา  จ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อสฺส ฯ   
                        ย  อาปทา  อุปฺปติตา  อุฬารา   
                        นกฺขมฺภยนฺเต  ปฏิสงฺขยนฺต   
                        โส  ถามวา  นาม  จ  โหติ  ปณฺฑิโต   
                        ตฺวา  จ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อสฺส ฯ   
                        โย  เว  สมทฺุโทว   ิโต  อเนโช   
                        คมฺภีรป ฺโ  นิปุณตฺถทสฺสี   
                        อสหาริโก  (๒)  นาม  จ  โหติ  ปณฺฑิโต   
                        ตฺวา  จ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อสฺส ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ สมฺปตฺตึ  ฯ  ๒.  ม. ยุ.  อสหาริโย  ฯ    
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                        พหุสฺสุโต  ธมฺมธโร  จ  โหติ   
                        ธมฺมสฺส  โหติ  อนุธมมฺจารี   
                        โส  ตาทิโส  นาม  จ  โหติ  ปณฺฑิโต   
                        ตฺวา  จ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อสฺส ฯ   
                        อตฺถ ฺจ  โย  ชานาติ  ภาสิตสฺส   
                        อตฺถ ฺจ  ตฺวาน  ตถา  กโรติ   
                        อตฺถนฺตโร  นาม  ส  โหติ  ปณฺฑิโต   
                        ตฺวา  จ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อสฺสาติ  (๑)   
อิมา  ป ฺจ  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โยติ  ขตฺติยาทีสุ  จตูสุ  ปรสิาสุ  โย  โกจิ ฯ   
เวติ  พฺยตฺต ฯ  ครูนนฺติ  สีลาทิคุณยุตฺตาน  ปณฺฑิตาน ฯ   
        วจน ฺ ูติ  เตส  อนุสาสนีวจน  ชานนฺโต  (๑)  ยถานุสิฏ   
ปฏิปชชฺมาโน  ปฏิปชชฺิตฺวา  จ  ตสฺส  ผล  ชานนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
ธีโรติ  ธิติสมฺปนฺโน ฯ   
        วเส  จ  ตมฺหิ  ชนเยถ  เปมนฺติ  ตสฺมึ  ครูน  วจเน   
โอวาเท  วเสยฺย  ยถานุสิฏ  ปฏิปชฺเชยยฺ  ปฏิปชชฺิตฺวา  อิมินา   
วตาห  โอวาเทน  อิม  ชาติอาทิทุกฺข  วีติวตฺโตติ  ตตฺถ   
ชนเยถ  เปม  คารว  อุปฺปาเทยฺย ฯ  อิท  หิ  ทฺวย  ครนู   
วจน ฺ ุ  ธีโรติ  ปททฺวเยน  วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  ปากฏกรณ ฯ   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๔๖/๓๒๔  ฯ  
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        โสติ  โย  ครูน  (๒)  วจน ฺ ู  ธีโร  โส  ยถานุสิฏ  ปฏิปตฺติยา   
ตตฺถ  ภตฺติมา  จ  นาม  โหติ  ชีวิตเหตุป  ตสฺส  อนติกฺกมนโต   
ปณฺฑิโต  จ  นาม  โหติ ฯ   
        ตฺวา  จ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อสฺสาติ  ตถา  ปฏิปชชฺนฺโต   
จ  ตายเอว  ปฏิปตฺติยา  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ชานนเหตุ   
โลกิยโลกุตฺตรธมฺเมสุ  วิชชฺาตฺตยาทิวเสน  เตวิชฺโช  ฉฬภิ ฺโ   
ปฏิสมฺภิทาปตฺโตติ  วิเสสิ  วิเสสวา  สยิาติ  อตฺโถ ฯ   
        ยนฺติ  ย  ปุคฺคล  ปฏปิตฺติยา  อนฺตรายกรณโต  อาปทาติ   
ลทฺธโวหารา  สีตุณฺหขุปฺปปาสาทิปากฏปริสฺสยา  เจว  ราคาทิ-   
ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา  จ  อุปปฺติตา  อุปฺปนฺนา  อุฬารา  พลวนโฺตป   
นกฺขมฺภยนฺเต  น  กิ ฺจิ  จาเลนฺติ ฯ  (๑)  กสฺมา  ปฏิสงฺขยนฺตนฺติ   
ปฏิสงฺขายมาน  ปฏิสงฺขานพเล   ิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  โสติ  โย   
ทฬฺหตราหิ  อาปทาหิป  อกฺขมฺภนีโย  โส  ถามวา  ธิติมา   
ทฬฺหปรกฺกโม  นาม  โหติ ฯ   
        อนวเสสสงฺกิเลสปกฺขสฺส  อภิภวนกป ฺาพลสมงฺคิตาย   
ปณฺฑิโต  จ  นาม  โหติ ฯ   
        ตถาภูโต  จ  ตฺวา  จ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อสฺสาติ  ต   
วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        สมุทฺโทว   ิโตติ  สมุทฺโท  วิย   ิตสภาโว ฯ  ยถา  ห ิ  
#๑.  ส.ี ย.ุ  น  กมฺเปนฺติ  น  กิ ฺจิ  จาเลนฺติ  ฯ    
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จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีเร  สิเนรุปาทสมีเป  มหาสมุทฺโท   
อฏหิป  ทิสาหิ  อุฏ ิเตหิ  ปกติวาเตหิ  อนิ ฺชนโต   ิโต  อเนโช   
คมฺภีโร  จ  เอว  กิเลสวาเตหิ  ติตฺถิยวาทวาเตหิ  จ  อกมฺปนียโต   
 ิโต  อเนโช ฯ   
        คมฺภีรสสฺ  อนุปจิตาณสมฺภาเรหิ  อลทฺธคาธสฺส  นิปุณสฺส   
สุขุมสฺส  ปฏจฺิจสมุปฺปาทาทิอตฺถสฺส  ปฏิวิชฺฌเนน  คมฺภีรป ฺโ   
นิปุณตฺถทสฺสี.  อสหาริโก  นาม  จ  โหติ  ปณฺฑิโต  โส   
ตาทิโส  ปุคฺคโล  กิเลเสหิ  เทวปุตฺตมาราทีสุ  วา  เกนจิ   
สหาริกตาย  อสหาริโก  นาม  โหติ  ยถาวุตฺเตน  อตฺเถน   
ปณฺฑิโต  จ  นาม  โหติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        พหุสฺสโุตติ  ปริยตฺติพาหุสจฺจวเสน  พหุสฺสุโต  สุตฺตเคยฺยาทิ   
พหุ  สุต  เอตสฺสาติ  พหุสฺสุโต ฯ  ตเมว  ธมฺม  สุวณฺณภาชเน   
ปกฺขิตฺตสีหวส  วิย  อวินสฺสนฺตเมว  ธาเรตีติ  ธมฺมธโร  จ  โหติ ฯ   
ธมฺมสฺส  โหติ  อนุธมฺมจารีติ  ยถาสุตสฺส  ยถาปริยตฺตสฺส   
ธมฺมสฺส  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย  นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนุรูป   
ธมฺม  ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาต  จตุปาริสุทธิสีลธุตงฺคอสุภ-   
กมฺมฏานาทิเภท  จรติ  ปฏิปชชฺตีติ  อนุธมฺมจารี  โหติ  อชชฺ   
อชฺเชวาติ  ปฏิเวธ  อากงฺขนฺโต  วิจรติ ฯ   
        โส  ตาทิโส  นาม  จ  โหติ  ปณฺฑิโตติ  โย  ปุคฺคโล   
ย  ครุ  นิสฺสาย  พหุสฺสุโต  ธมฺมธโร  ธมฺมสฺส  จ  อนุธมฺมจารี    
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โหติ ฯ  โส  จ  ตาทิโส  เตน  ครุนา  สทิโส  ปณฺฑิโต  นาม   
โหติ  ปฏิปตฺติยา  สทิสภาวโต ฯ   
        ตถาภูโต  ปน  โส  ตฺวา  จ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อสฺส  ต   
วุตฺตตฺถว ฯ   
        อตฺถ ฺจ  โย  ชานาติ  ภาสิตสฺสาติ  โย  ปุคฺคโล   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ภาสิตสฺส  ปรยิตฺติธมฺมสฺส  อตฺถ  ชานาติ   
ชานนฺโต  ปน  อิธ  สีล  วุตฺต  อิธ  สมาธิ  อิธ  ป ฺาติ  
ตตฺถ  ตตฺถ  ยถาวุตฺต  อตฺถ ฺจ  ตฺวาน  ตถา  กโรติ  ยถา   
สตฺถารา  อนุสิฏ  ตถา  ปฏิปชชฺติ ฯ   
        อตฺถนฺตโร  นาม  ส  โหติ  ปณฺฑิโตติ  โส  เอวรูโป   
ปุคฺคโล  อตฺถนฺตโร  อตฺถการณา  สีลาทิอตฺถชานนมตฺตเมว   
อุปนิสฺสย  กตฺวา  ปณฺฑิโต  โหติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอตฺถ  จ  ปมคาถาย  โย  เว  ครูนนฺติอาทินา   
สทฺธูปนิสฺสโย  วิเสสภาโว  วุตฺโต  ทุติยคาถาย  ย  อาปทาติ-   
อาทินา  วิริยูปนิสฺสโย  ตติยคาถาย  โย  เว  สมุทฺโทว   
 ิโตติอาทินา  สมาธูปนิสสฺโย  จตุตฺถคาถาย  พหุสฺสุโตติอาทินา   
สตูปนิสฺสโย  ป ฺจมคาถาย  อตฺถ ฺจ  โย  ชานาตีติอาทินา   
ป ฺ ูปนิสฺสโย  วิเสสภาโว  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
                โกสิยตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                ป ฺจกนิปาตสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 124 

                                เลมที่  26  หนา  124   
 
                                ฉกฺกนิปาตวณฺณนา   
 
        ฉกฺกนปิาเต  ทิสฺวาน  ปาฏิหีรานีติอาทิกา  อายสฺมโต  อุรเุวล-   
กสฺสปตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺโต  ปทมุุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม   
สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  มหาปรสิาน  อคฺคฏาเน   
เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  มหาทาน   
ทตฺวา  ปณิธานมกาสิ ฯ  ภควา  จสฺส  อนนฺตรายต  ทิสฺวา   
อนาคเต  โคตมพุทฺธสฺส  สาสเน  มหาปริสาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ  ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต  ทฺวานวุติกปฺปมตฺถเก  ผุสฺสสฺส   
ภควโต  เวมาติกกนิฏภาตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  อ ฺเปสฺส   
เทฺว  กนิฏภาตโร  อเหสุ ฯ  เต  ตโยป  พุทฺธปฺปมุข  สงฺฆ   
ปรมาย  ปชูาย  ปูเชตฺวา  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺตา  อมฺหาก  ภควโต  นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  พาราณสิย   
พฺราหฺมณกุเล  ภาตโร  หตฺุวา  อนุกฺกเมน  นิพฺพตฺ  ตา  โคตฺตวเสน    
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ตโยป  กสฺสปาเอว  นาม  ชาตา ฯ   
        เต  วยปฺปตฺตา  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหึสุ ฯ  เตส   
เชฏภาติกสฺส  ป ฺจ  มาณวกสตานิ  ปริวาโร  มชฌฺิมสฺส  ตีณิ   
กนิฏสฺส  เทฺว ฯ  เต  อตฺตโน  คนฺเถ  สาร  โอโลเกนฺตา   
ทิฏธมฺมิกเมว  อตฺถ  ทสิฺวา  ปพฺพชฺช  โรเจสุ ฯ  เตสุ  เชฏภาตา   
อตฺตโน  ปรวิาเรน  สทฺธึ  อุรุเวล  คนฺตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อุรุเวลกสฺสโป  นาม  ชาโต  มหาคงฺคานทีวงฺเก   
ปพฺพชิโต  นทีกสฺสโป  นาม  ชาโต  คยาสีเส  ปพฺพชิโต   
คยากสฺสโป  นาม  ชาโต ฯ   
        เอว  เตสุ  อิสิปพฺพชชฺ  ปพฺพชิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  วสนฺเตสุ   
พหูน  ทิวสาน  อจฺจเยน  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  มหาภินิกฺขมน   
นิกฺขมิตฺวา  ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุตาโณ  อนุกฺกเมน  ธมฺมจกฺก   
ปวตฺเตตฺวา  ป ฺจวคฺคิยตฺเถเร  อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  ยสปฺปมุเข   
ป ฺจป ฺาส  สหายเก  วิเนตฺวา  สฏ ิ  อรหนฺเต  จรถ  ภิกฺขเว   
จาริกนฺติ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ภทฺทวคฺคิเย  วิเนตฺวา  อุรุเวลกสฺสปสฺส   
วสนฏาน  คนฺตฺวา  วสนตฺถาย  อคฺยาคาร  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ   
กตนาคทมน  อาทึ  กตฺวา  อฑฺฒุฑฺฒสหสฺเสหิ  ปาฏิหาริเยหิ   
อุรุเวลกสฺสป  สปริส  วิเนตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺส  ปพฺพชิตภาว   
ตฺวา  อิตเรป  เทฺว  ภาตโร  สปริสา  อาคนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก   
ปพฺพชึสุ ฯ  สพฺเพว  เอหิภิกฺขู  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  อเหสุ ฯ    
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        สตฺถา  ต  สมณสหสฺส  อาทาย  คยาสีส  คนฺตฺวา   
ปฏ ิปาสาเณ  นิสินฺโน  อาทิตฺตปริยายเทสนาย  (๑)  สพฺเพ  อรหตฺเต   
ปติฏาเปสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน                  สพฺพโลกวิทู  มุนิ   
                อิโต  สตสหสฺสมฺหิ                          กปฺเป  อุปฺปชชฺิ  จกฺขุมา ฯ   
                โอวาทโก  วิ ฺาปโก                  ตารโก  สพฺพปาณิน   
                เทสนากุสโล  พุทฺโธ                  ตาเรสิ  ชนต  พหุ ฯ   
                อนุกมฺปโก  การุณิโก                  หิเตสี  สพฺพปาณิน   
                สมฺปตฺเต  ติตฺถิเย  สพฺเพ                  ป ฺจสีเล  ปติฏป (๒)  ฯ   
                เอว  นิรากุล  อาสิ                          สุ ฺต  ติตฺถิเยหิ  จ   
                วิจิตฺต  อรหนฺเตหิ                          วสีภูเตหิ  ตาทิภิ ฯ   
                รตนานฏป ฺาส                          อุคฺคโต  โส  มหามุนิ   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส                          พาตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ   
                วสฺสสตสหสฺสานิ                          อายุ  วิชฺชติ  ตาวเท   
                ตาวตา  ติฏมาโน  โส                  ตาเรสิ  ชนต  พหุ ฯ   
                ตทาห  หสวติยา                          พฺราหฺมโณ  สาธุสมฺมโต   
                อุเปจฺจ  โลกปชฺโชต                  อสฺโสสึ  ธมฺมเทสน ฯ   
                ตทา  มหาปริสตึ                          มหาปริสสาวก  (๓)   
                เปนฺต  เอตทคฺคมฺหิ                  สุตฺวาน  มุทิโต  อห ฯ   
#๑.  ขุ. อ. ๓๓/๑๒๘/๒๐๖  ฯ  ๒.  สฺยา. ปฏิตฺหิ  ฯ  ๓.  สฺยา.  ตทา   
#มหาปริสติ  มหาปุริสสาวก  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 127 

        เลมที ่ 26  อุรุเวลกสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  127   
 
                มหตา  ปริวาเรน                          นิมนฺเตตฺวา  มหาชิน   
                พฺราหฺมณาน  สหสฺเสน                  สหทานมทาสห ฯ   
                มหาทาน  ททิตฺวาน                          อภิวาทิย  นายก   
                เอกมนฺต   ิโต  หฏโ                  อิท  วจนมพฺรวึ ฯ   
                ตยิ  สทฺธาย  เม  วีร                          อธิการคุเณน  จ   
                ปริสา  มหตี  โหตุ                          นิพฺพตฺตสฺส  ตหึ  ตหึ ฯ   
                ตทา  อโวจ  ปริส                          คชคชฺชิตสุสฺสโร   
                กรวีกรุโต  สตฺถา                          เอต  ปสฺสถ  พฺราหฺมณ ฯ   
                เหมวณฺณ  มหาพาหุ                  กมลานนโลจน   
                อุทคฺคตนุช  หฏ                          สทฺธวนฺต  คุเณ  มม.   
                เอส  ปตฺถยเต  าน                          สีหโฆสสฺส  (๑)  ภิกฺขุโน   
                อนาคตมฺหิ  อทฺธาเน                  ลจฺฉเส  ต  มโนรถ ฯ   
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโท                  โอรโส  ธมฺมนิมฺมโิต   
                กสฺสโป  นาม  โคตฺเตน                  เหสฺสติ  สตฺถุ  สาวโก ฯ   
                อิโต  เทฺวนวุเต  กปฺเป                  อหุ  สตฺถา  อนุตฺตโร   
                อนูปโม  อสทิโส                          ผุสฺโส  โลกคฺคนายโก ฯ   
#๑.  สฺยา. กรวิกรุโท  ฯ  ๒.  สฺยา. อุทธคฺคตนุช  ฯ  ๓.  สฺยา สทธฺาวนฺต  ฯ   
#๔.  สฺยา. ปตฺถยิ ต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๕.  สฺยา. สีหสรสฺส  ฯ  ๖.  สฺยา.   
#ลจฺฉเสต  ฯ    
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        โส  จ  สพฺพ  ตม  หนฺตฺวา          วิชเฏตฺวา  มหาชฏ   
        วสฺสเต  อมต  วุฏ ึ                  ตปฺปยนฺโต  สเทวก ฯ   
        ตทา  ห ิ(๑)  พาราณสิย                  ราชาปจฺจา (๒)  อหุมฺหเส   
        ภาตโรมฺห  ตโย  สพฺเพ                  สวิสฏาว  ราชโิน ฯ   
        วีรงฺครปูา  พลิโน                          สงฺคาเม  อปราชิตา   
        ตทา  กปุตปจฺจนฺโต                  อเมฺห  อาห  มหีปติ ฯ   
        เอถ  คนฺตฺวาน  ปจฺจนฺต                  โสเธตฺวา  อฏฏวีพล (๓)   
        เขม  วิชริิต (๔)  กตฺวา                  ปุน  เทถาติ  ภาสถ ฯ  (๕)   
        ตโต  มย  อโวจุมฺห                  ยทิ  เทยฺยาสิ  นายก   
        อุปฏานาย  อมฺหาก                  สาธยิสฺสาม  โว  ตโต ฯ   
        ตโต  มย  ลทฺธวรา                          ภูมิปาเลน  เปสิตา   
        นิกฺขิตฺตสตฺถ  ปจฺจนฺต                  กตฺวา  ปุนรุเปจฺจ  ต ฯ   
        ยาจิตฺวา  สตฺถุปฏาน                  ราชาน  โลกนายก   
        มุนิวีร (๖)  ลภิตฺวาน                          ยาวชีว  ยชิมฺห (๗)  ต ฯ   
        มหคฺฆานิ  จ  วตฺถานิ                  ปณีตานิ  รสานิ  จ   
        เสนาสนานิ  รมฺมานิ                  เภสชฺชานิ  หิตานิ  จ ฯ   
        ทตฺวา  สสฆมุนิโน                  ธมฺเมนุปฺปาทิตานิ  โน   
        สลีวนฺโต  การุณิกา                  ภาวนายุตฺตมานสา ฯ   
#๑.  สฺยา. มย  ฯ  ๒.  สฺยา. ราชามจฺจา  ฯ  ๓.  สฺยา. สาเธตฺวา  ฯ   
#อวนิพล  ฯ  ยุ. อวิธีพล  ฯ  โปราณ. อวธิพล  ฯ  ๔.  สฺยา. เขม  เม   
#วิชิต  ฯ  ๕.  สฺยา.  ปุณเรถาติ  สาสถ  ฯ  ส.ี ปุน  เรถาดิ  ภาสถ  ฯ   
#๖.  สยฺา. มนุิวร  ฯ  ๗.  ยุ. อทิมฺห  ฯ  โปราณ.  อชิมฺเห  ฯ    
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                สทฺธา  (๑)  ปรจิริตฺวาน                  เมตฺตจิตฺเตน  นายก   
                นพฺิพุเต  ตมฺหิ  โลกคฺเค                  ปชู  กตฺวา  ยถาพล ฯ   
                ตโต  จุตา  สนฺตุสิต  (๒)                  คตา  ตตฺถ  มหาสุข   
                อนุภูตา  มย  สพฺเพ                          พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
                มายากาโร  ยถา  รงฺเค  (๓)          ทสฺเสสิ  วิกตึ  พหุ   
                ตถา  ภเว  ภมนฺโตห (๔)                  วิเทหาธิปตี  อหุ (๕)  ฯ   
                คุณาเจลสฺส  วาเกฺยน                  มิจฺฉาทิฏ ิคตาสโย (๖)   
                นรก  มคฺคมารูโฬฺห                          รุจาย  มม  ธีตุยา ฯ   
                โอวาท  นาทิยิตฺวาน (๗)                  พฺรหฺมุนา  นารเทนห   
                พหุธา  สสิโต (๘)  สนโฺต (๙)         ทฏิ ึ  หิตฺวาน  ปาปก ฯ   
                ปรูยิตฺวา  วิเสเสน                          ทสกมฺมปเถ  อห  (๑)   
                หตฺิวาน  เทหมคมึ                          สคฺค  สภวน  ยถา ฯ   
                ปจฺฉิเม  ภเว  สมฺปตฺเต                  พฺรหฺมพนฺธุ  อโหสห   
                พาราณสิย  ผีตาย                          ชาโต  วิปฺปมหากุเล ฯ   
                มจฺจุพฺยาธิชราภีโต                          โอคาเหตฺวา  มหาวน   
                นพฺิพาน  ปทเมสนฺโต                  ปฏิเลสุ  ปริพฺพชึ ฯ   
                ตทา  เทฺว  ภาตโร  มยฺห                  ปพฺพชึสุ  มยา  สห   
                อุรเุวลาย  มาเปตฺวา                          อสฺสม  นิวสึ  อห ฯ   
#๑.  สฺยา. สทา  ฯ  ๒.  สยฺา. ตาวตึส  ฯ  ๓.  สฺยา. มาลากาโร 
#ยถาลฺทโธ  ฯ  ๔.  สฺยา. ภวนฺโตห  ฯ  ๕.  สฺยา. อหุ  ฯ   
#๖.  สยฺา. ...หตาสโย  ฯ  ๗.  สฺยา. นาทยิตฺวาน  ฯ  ๘.  สฺยา. 
#สาลิโต  ฯ  ๙.  โปราณ.  พหุ  วา  สาสเิต  สนฺเต  ฯ    
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                กสฺสโป  นาม  โคตฺเตน                  อุรุเวลนิวาสิโก (๑)   
                ตโต  เม  อาสิ  ป ฺตฺติ                  อุรุเวลกสฺสโป  อิติ (๒)  ฯ   
                นทีสกาเส  ภาตา  เม (๓)                  นทกีสฺสปสฺวหโย   
                อาสี  สกาสนาเมน  (๒)                  คยาย  คยากสฺสโป ฯ   
                เทวฺ  สตานิ  กนิฏสฺส (๔)          ตีณิ  มชฺฌสฺส  ภาตุโน   
                มม  ป ฺจ  สตานูนา                          สิสสฺา  สพฺเพ  มมานุคา ฯ   
                ตทา  อุเปจฺจ  ม  พุทฺโธ                  กตฺวาน  วิวิธานิ  เม   
                ปาฏิหีรานิ  โลกคฺโค                  วิเนสิ  นรสารถิ ฯ   
                สหสฺสปริวาเรน                          อโหสึ  เอหิภิกฺขุโก   
                เตเหว  สห  สพฺเพหิ                  อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                เต  เจว ฺเ  จ (๕)  พหโว          สิสฺสา (๖)  ม  ปริวารยุ   
                ภาสิตุ ฺจ  สมตฺโถห                  ตโต  ม  อิสิสตฺตโม. (๗)   
                มหาปริสภาวสฺมึ                          เอตทคฺเค  เปสิ  ม   
                อโห  พุทฺเธ  กต  การ                  สผล  เม  อชายถ ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
สีหนาท  นทนฺโต   
#๑.  สฺยา. อุรเุวลาย  นีวส  ฯ  ยุ. อุรุเวลานิวาสิตา  ฯ  ๒.  สฺยา.  
#อุรุเวลาสุ  กสฺสโป  ฯ  ๓.  สฺยา. อาสิปฺปกาโส  นาเมน  ฯ   
#๔.  ย.ุ  นทกีสฺส  ฯ  ๕.  สฺยา.  เต  จ  อ ฺเว  ฯ  ๖.  สยฺา  ยสสา  ฯ 
#๗.  สฺยา. อิสิ  สตฺตโม  ฯ    
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                ทสิฺวาน  ปาฏิหีรานิ                          โคตมสฺส  ยสฺสสิโน   
                น  ตาวาห  ปณิปตึ                          อิสฺสามาเนน  ว ฺจิโต ฯ   
                มม  สงฺกปฺปม ฺาย                  โจเทสิ  นรสารถิ   
                ตโต  เม  อาสิ  สเวโค                  อพฺภุโต  โลมหสโน ฯ   
                ปพฺุเพ  ชฏลิภูตสฺส                          ยา  เม  สิทฺธิ (๑)  ปริตฺติกา   
                ตาห  ตทา  นริากตฺวา  (๒)          ปพฺพชึ  ชินสาสเน ฯ   
                ปพฺุเพ  ย ฺเน  สนฺตุฏโ          กามธาตุปุรกฺขโต   
                ปจฺฉา  ราค ฺจ  โทส ฺจ                  โมห ฺจาป  สมูหนึ ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส  ชานามิ                  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสธิต   
                อิทฺธิมา  ปรจิตฺต ฺ ู                  ทิพฺพโสต ฺจ  ปาปุณึ ฯ   
                ยสฺส  จตฺถาย  ปพฺพชิโต                  อคารสฺมานคาริย   
                โส  เม  อตฺโถ  อนุปฺปตฺโต          สพฺพสโยชนกฺขโยติ (๓)   
อิมา  ฉ  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทสิฺวาน  ปาฏิหีรานีติ  นาคราชทมนาทีนิ  อฑฺฒุฑฺฒ-   
สหสฺสานิ  ปาฏิหาริยานิ  ทิสฺวา ฯ  ปาฏิหีร  ปาฏิเหร  ปาฏ-ิ   
หาริยนฺติ  หิ  อตฺถโต  เอก  พฺย ฺชนเมว  นาน ฯ   
        ยสสฺสโินติ  อิติป  โส  ภควาติอาทินา  สเทวเก  โลเก   
ยถาภุจฺจ  ปตฺถฏกิตฺติสทฺทสฺส ฯ   
        น  ตาวาห  ปณิปตินฺติ  ยาว  ม  ภควา  เนว  โข   
#๑.  ย.ุ อิทธ ิ ฯ  ๒.  สฺยา. นิรงฺกตฺวา  ฯ  ๓.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๔๗/๓๒๕  ฯ    
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ตฺว  กสฺสป  อรหา  นาป  อรหตฺตมคฺค  สมาปนฺโน  สาป   
เต  ปฏิปทา  นตฺถิ  ยาย  ตฺว  อรหา  วา  อสฺส  อรหตฺตมคฺค   
วา  สมาปนฺโนติ  น  ตชฺเชสิ  ตาว  อห  น  ปณิปาตน  อกาสึ  (๑)   
กึการณา  อิสฺสามาเนน  ว ฺจิโต  อิมสฺส  มย ิ สาวกตฺต   
อุปคเต  มม  ลาภสกฺกาโร  ปริหายิสฺสติ  อิมสฺสเอว  วฑฺฒิสฺสตีติ   
เอว  ปรสมฺปตฺติอสหนลกฺขณาย  อิสฺสาย  เจว  อห  คณปาโมกฺโข   
พหุชนสมฺมโตติ  เอว  อพฺภุนฺนติลกฺขเณน  มาเนน  จ  ว ฺจิโต   
ปลมฺภิโต  หตฺุวาติ  อตฺโถ ฯ   
        มม  สงฺกปฺปม ฺายาติ  มยฺห  มิจฺฉาสงฺกปฺป  ชานิตฺวา   
ย  ย  ภควา  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อิทฺธิปาฏิหาริย  ทสฺเสติ  ต   
ต  ทิสฺวา  มหิทฺธิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโวติ  จินฺเตตฺวาป   
น  เตฺวว  โข  อรหา  ยถา  อหนฺติ  เอว  ปวตฺต  มิจฺฉาวิตกฺก   
ชานนฺโตป  าณปริปาก  อาคเมนฺโต  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา  ปจฺฉา  
เนร ฺชราย  มชฺเฌ  สมนตฺโต  อุทก  อุสฺสาเรตฺวา  เรณุหตาย   
ภูมิยา  จงฺกมิตฺวา  เตน  อาภตนาวาย8   ิโต  ตทาป  มหิทฺธิโกติ-   
อาทิก  จินฺเตตฺวา  ปุน  น  เตฺวว  โข  อรหา  ยถา  อหนฺติ   
ปวตฺติต  มิจฺฉาสงฺกปฺป  ตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        โจเทสิ  นรสารถีติ  ตทา  เม  าณปริปาก  ตฺวา   
เนว  โข  ตฺว  อรหาติอาทินา  ปุริสทมมฺสารถิ  สตฺถา  ม   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ตาวาห  ปณิปตึ  ปณิปาต  นากาสึ  ฯ    
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โจเทสิ  นิคฺคณฺหิ ฯ   
ตโต  เม  อาสิ  สเวโค  อพฺภุโต  โลมหสโนติ  ตโต   
ยถาวุตฺตโจทนาเหตุ  เอตฺตก  กาล  อภูตปุพฺพตาย  อพฺภุโต   
โลมหสนวเสน  ปวตฺติยา  โลมหสโน  อนรหาว  สมาโน  อรหาติ   
ม ฺ ินฺติ  สเวโค  สโหตฺตปฺโป  าณุปฺปาโท  มยหฺ  อโหส ิฯ   
        ชฏลิภูตสฺสาติ  ตาปสภูตสฺส ฯ   
        สิทฺธีติ  ลาภสกฺการสมิทฺธิ ฯ   
        ปริตฺติกาติ  อปฺปมตฺติกา ฯ   
        ตาหนฺติ  ต  อห ฯ  
        ตทาติ  ภควโต  โจทนาย  สเวคุปฺปตฺติกาเล ฯ   
        นิรากตฺวาติ  อปเตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  อนเปกฺโข  หุตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ   
        อิทฺธีติ  ภาวนามยอิทฺธีติ  วทนฺติ ฯ  ตทยุตฺต  ตทา  ตสฺส   
อฌานลาภีภาวโต ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  กามธาตุปุรกฺขโตติ ฯ   
        ย ฺเน  สนฺตุฏโติ  ย ฺ  ยชิตฺวา  สคฺคสุข  อนุภวิสฺสามิ   
อลเมตฺตาวตาติ  ย ฺยชเนน  สนฺตุฏโ  นิฏ ิตกิจฺจส ฺ ี ฯ   
        กามธาตุปุรกฺขโตติ  กามสุคตึ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนตโณฺห   
ย ฺยชเนน  กามโลก  ปรุกฺขตฺวา   ิโต ฯ  โส  เจ  ย ฺโ   
ปาณาติปาตปฏิสยุตฺโต  โหติ  น  เตน  สุคตึ  สกฺกา  ลทฺธุ ฯ   
น  หิ  อกุสลสฺส  อิฏโ  กนฺโต  วิปาโก  นิพฺพตฺตติ ฯ  ยา    
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ปน  ตตฺถ  ทานาทิกุสลเจตนา  ตาย  สติ  ปจฺจยสมวาเย  สุคตึ   
คจฺเฉยฺย ฯ   
        ปจฺฉาติ  ตาปสปพฺพชฺชาโต  ปจฺฉา  สตฺถุ  โอวาเทน   
ตาปสลทฺธึ  ปหาย  จตุสจฺจกมฺมฏานานุโยคกาเล ฯ   
        สมูหนินฺติ  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยา   
ราค ฺจ  โทส ฺจ  โมห ฺจ  อนวเสสโต  สมุคฺฆาเตสึ ฯ   
        ยสฺมา  ปนาย  เถโร  อริยมคฺเคน  ราคาทโย  สมูหนนฺโตเยว   
ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ  ตสฺมา  ต  อตฺตโน  ฉฬภิ ฺภาว  ทสฺเสนฺโต   
ปุพฺเพนิวาส  ชานามีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุเพนิวาส  ชานามีติ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ   
ปุพฺเพนิวาส  อตีตาสุ  ชาตีสุ  นิพฺพตฺตกฺ-  ขนฺเธ  ขนฺธปฏิพทฺเธ   
จ  ปุพฺเพนิวาสาเณน  หตฺถตเล  อามลก  วิย  ปจฺจกฺขโต   
ชานามิ  พุชฌฺามิ ฯ   
        ทิพฺพจกฺขุ  วิโสธิตนฺติ  ทิพฺพจกฺขุาณ  วิโสธิต  ปกติจกฺขุนา   
อาปาถคต  ปกติรูป  วิย  ทพฺิพ  มานุสมฺป  ทูร  ติโรฏ ิต   
อติสุขุม ฺจ  รูป  วิภาเวตุ  สมตฺถาณ  ภาวนาย  มยา  วิสุทฺธ   
กตฺวา  ปฏิลทฺธนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทฺธิมาติ  อธิฏานิทฺธิวิกุพฺพนิทฺธิอาทีหิ  อิทฺธีหิ  อิทฺธิมา   
อิทฺธิวิธาณลาภีติ  อตฺโถ ฯ  สราคาทิเภทสฺส  ปเรส  จิตฺตสฺส   
ชานนโต  ปรจิตฺต ฺ ู  เจโตปริยาณลาภีติ  วุตฺต  โหติ ฯ    
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        ทิพฺพโสต ฺจ  ปาปุณินฺติ  ทิพฺพโสตาณ ฺจ  ปฏิลภึ ฯ   
        โส  เม  อตฺโถ  อนุปปฺตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโยติ  โย  สพฺเพส   
สโยชนาน  ขยภูโต  ขเยน  วา  ลทฺธพฺโพ  โส  สทตฺโถ  ปรมตฺโถ   
จ  มยา  อริยมคฺคาธิคเมน  อธิคโตติ ฯ  เอวเมตาย  คาถาย   
เถรสฺส  อ ฺาพฺยากรณ  อโหสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
                อุรเุวลกสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        เตกิจฺฉกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อติหิตา  วีหีติอาทิกา  อายสฺมโต  เตกิจฺฉกานิตฺเถรสฺส  (๑)  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสิสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  (๒)  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เวชฺชสตฺเถ  นิปฺผตฺตึ   
คโต  วิปสฺสสิฺส  ภควโต  อุปฏาก  อโสก  นาม  เถร  พฺยาธิต   
อโรคมกาสิ ฯ  อ ฺเส ฺจ  สตฺตาน  โรคาภิภูตาน  อนุกมฺปาย   
เภสชฺช  สวิทหิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สุพุทฺธสฺส  (๓)  นาม  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ติกิจฺฉเกหิ  คพฺภกาเล  ปริสฺสย  อปหริตฺวา   
#๑.  ส.ี ย.ุ  เตกิจฺฉการิตฺเถรสฺส  ฯ  ๒  สี.  ยุ.  เวชชฺกุเล   
#๓  ส.ี  ยุ.  สพุนฺธรสฺส  ฯ    
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ปริปาลิตตาย  เตกิจฺฉกานีติ  นาม  อกสุ ฯ   
        โส  อตฺตโน  กลุานุรปูานิ  วิชฺชาฏานานิ  สิปฺปานิ  จ   
สิกฺขนฺโต  วฑฺฒติ  ตทา  จาณกฺโก  สพุุทฺธสฺส  ป ฺาเวยฺยตฺติย   
กิริยาสุ  อุปายโกสลลฺ ฺจ  ทิสฺวา  อย  อิมสฺมึ  ราชกุเล  ปติฏ   
ลภนฺโต  ม  อภิภเวยฺยาติ  อิสฺสาปกโต  ร ฺา  จนฺทคุตฺเตน   
ต  พนฺธนาคาเร  ขิปาเปสิ ฯ   
        เตกิจฺฉกานี  ปตุ  พนฺธนาคารปฺปเวสน  สุตฺวา  ภีโต   
ปลายิตฺวา  สาณวาสิตฺเถรสฺส  (๑)  สนติฺก  คนฺตฺวา  อตฺตโน  สเวค-   
การณ  เถรสฺส  กเถตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  คเหตฺวา   
อพฺโภกาสิโก  เนสชชฺิโก  จ  หุตฺวา  วิหรติ  สีตุณฺห  (๒)  อคเณนฺโต   
สมณธมฺมเมว  กโรติ  วิเสสโต  พฺรหมฺวิหารภาวนมนุยุ ฺชติ ฯ   
        ต  ทิสฺวา  มาโร  ปาปมา  น  อิมสฺส  มม  วิสย   
อติกฺกมิตุ  ทสฺสามีติ  วิกฺเขป  กาตุกาโม  สสฺสาน  นิปฺผตฺติกาเล   
เขตฺตโคปกวณฺเณน  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  นปิฺปณฺเฑนฺโต  (๓)   
                        อติหิตา  วีหิ                          ขลคตา  สาล ี  
                        น  จ  ลเภ  ปณฺฑ                  กถมห  กสฺสนฺติ   
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  เถโร   
                        พุทฺธมปฺปเมยฺย                  อนุสฺสร  ปสนฺโน   
                        ปติยา  ผุฏสรีโร  (๔)          โหหิสิ  สตตมุทคฺโค  (๕)  ฯ   
#๑.  ส.ี วนวาสิตฺเถรสฺส ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ สีตุเณฺห ฯ  ๓.  สี. ยุ.อุตฺตชฺเชนฺโต ฯ   
#๔.  สฺยา. ผุฏสรีโร ฯ  ๕.  สฺยา. สตฺตมุทคฺโค ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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                ธมฺมมปฺปเมยฺย  ฯ เป ฯ  โหหิสิ  สตตมุทคฺโค ฯ   
                สฆมปฺปเมยฺย  ฯ เป ฯ  โหหสิิ  สตตมุทคฺโคติ   
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  มาโร   
                        อพฺโภกาเส  วิหรส ิ  
                        สีตา  เหมนฺติกา  อิมา  รโตฺย  (๑)   
                        มา  สีเตน  ปเรโต  วิห ฺ ิตฺโถ   
                        ปวิส  ตฺว  วิหาร  ผุสิตคฺคฬนฺติ   
อาห ฯ  อถ  เถโร   
                        ผุสิสฺส  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย   
                        ตาหิ  จ  สขิุโต  วิหริสสฺ   
                        นาห  สีเตน  วิห ฺ ิสฺส   
                        อนิ ฺชิโต  วิหรนฺโตติ  (๒)   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  อติหิตา  วีหีติ  วีหโย  โกฏาคาร  อติเนตฺวา  (๓)  ปตา   
ตตฺถ  ปฏิสามิตา  ขลโต  วา  ฆร  อุปนีตาติ  อตฺโถ ฯ   
วีหิคฺคหเณน  เจตฺถ  อิตรมปฺ  ธ ฺ  สงฺคณฺหาติ ฯ  สาลี  ปน   
เยภุยฺเยน  วีหิโต  ปจฺฉา  ปจฺจนฺตีติ  อาห  ขลคตา  สาลีติ  ขล   
ธ ฺกรณฏาน  คตา  ตตฺถ  ราสิวเสน  มทฺทนจาวนาทิวเสน  (๔)   
 ิตาติ  อตฺโถ ฯ  ปธานธ ฺภาวทสฺสนตฺถ ฺเจตฺถ  สาลีน  วิสุ   
#๑.  สฺยา. รตฺติโย  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๔๘/๓๒๖  ฯ 
#๓.  สี. ยุ.  อุปเนตฺวา  ฯ  ๔.  สี.  มทฺทนฉวนาทิวเสน  ฯ  
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คหณ  อุภเยนป  คาเม  คามโต  พหิ  จ  ธ ฺ  ปริปุณฺณ   
 ิตนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
        น  จ  ลเภ  ปณฺฑนฺติ  เอว  สุลภธ ฺเ  สุภิกฺขกาเล   
อห  ปณฺฑมตฺตมฺป  น  ลภามิ  อิทานิ  กถมห  กสฺสนฺติ  อห   
กถ  กริสฺสามิ  (๑)  กถ  ชีวิสฺสามีติ  ปริหาสเกฬึ  อกาสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  อย  วราโก  (๓)  อตฺตนา  อตฺตโน  ปวตฺตึ   
มยฺห  ปกาเสสิ  มยา  ปน  อตฺตนาว  อตฺตา  โอวทิตพฺโพ  น   
มยา  กิ ฺจิ  กเถตพฺพนฺติ  วตฺถุตฺตยานุสฺสติย  อตฺตาน  นิโยเชนฺโต   
พุทฺธมปฺปเมยฺยนฺติอาทินา  ติสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธมปฺปเมยฺย  อนุสฺสร  ปสนฺโนติ  สวาสนาย   
อวิชฺชานิทฺทาย  อจฺจนฺตวิคเมน  พุทฺธิยา  จ  วิกสิตภาเวน  พุทฺธ   
ภควนฺต  ปมาณกราน  ราคาทิกิเลสาน  อภาวา  อปริมาณ-   
คุณสมงฺคิตาย  อปฺปเมยฺยปุ ฺกฺเขตฺตตาย  จ  อปฺปเมยฺย ฯ   
โอกปฺปนลกขฺเณน  อภิปฺปสาเทน  ปสนฺโน  ปสนนฺมานโส  อิติป   
โส  ภควา  อรห  สมฺมา-  สมฺพุทฺโธติอาทินา  (๔)  อนุสฺสร  อนอุน-   
 ุพุทฺธารมฺมณ  สตึ  ปวตฺเตหิ  ปติยา  ผุฏสรีโร  โหหิสิ ฯ   
        สตตมุทคฺโคติ  อนุสฺสรนฺโตว  ผรณลกฺขณาย  ปติยา  สตต   
สพฺพทา  ผุฏสรีโร  ปติสมุฏานปณีตรูเปหิ  อชฺโฌตฺถฏสรโีร   
อุพฺเพคปติยา  อุทคฺโค  กาย  อุทคฺค  กตฺวา  อากาส  ลงฺฆิตุ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  กสิสฺสามิ  ฯ  
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สมตฺโถ  จ  ภเวยฺยาสิ  พุทฺธานุสฺสติยา  พุทฺธารมฺมณ  อุฬาร   
ปติโสมนสฺส  ปฏิสเวเทยฺยาสิ  ยโต  สตุีเณฺหหิ  วิย  ชิฆจฺฉา-   
ปปาสาหิป  อนภิภูโต  โหหิสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมนฺติ  อริย  โลกุตฺตรธมฺม  ฯ   
        สฆนฺติ  อริย  ปรมตฺถสงฺฆ ฯ  สส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        อนุสฺสราติ  ปเนตฺถ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโมติอาทินา   
ธมฺม  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆติอาทินา  สงฺฆ   
อนุสฺสราติ  โยเชตพฺพ ฯ   
        เอว  เถเรน  รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณ  นิโยชนวเสน  อตฺตนิ   
โอวทิเต  ปุน  มาโร  วิเวกวาสโต  น  วิเวเจตุกาโม  หิเตสีภาว   
วิย  ทสฺเสนฺโต  อพฺโภกาเส  วิหรสีติ  ป ฺจม  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตฺว  ภิกฺขุ  อพฺโภกาเส  เกนจิ  อปฏิจฺฉนฺเน   
วิวฏงฺคเณ  วิหรสิ  อิริยาปเถ  กปฺเปสิ ฯ   
        เหมนฺติกา  หิมปาตสมเย  ปริยาปนฺนา  อิมา  สีตา  รตฺติโย   
วตฺตนฺติ ฯ  ตสฺมา  สีเตน  ปเรโต  อภิภูโต  หุตฺวา  มา  วิห ฺ ิตฺโถ   
วิฆาต  มา  อาปชฺชิ  มา  กลิมิ ฯ  ผุสิตคฺคฬ  ปหิตกวาฏ   
เสนาสน  ปวิส  เอว  เต  สขุวิหาโร  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  น  มยฺห  เสนาสนปริเยสนาย  ปโยชน   
เอตฺเถวาห  สุขวิหรีติ  ทสฺเสนฺโต  ผุสิสสฺนฺติอาทินา  ฉฏ   
คาถมาห ฯ    
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        ตตฺถ  ผุสิสฺส  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโยติ  อปฺปมาณ-   
โคจรตาย  อปฺปม ฺาติ  ลทฺธโวหาเร  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร   
ผุสิสฺส  ผุสิสฺสามิ  กาเลน  กาล  สมาปชฺชิสฺสามิ ฯ   
        ตาหิ  จ  สุขิโต  วิหรสิฺสนฺติ  ตาหิ  อปฺปม ฺาหิ   
สุขิโต  ส ฺชาตสุโข  หุตฺวา  วิหริสฺส  จตฺตาโรป  อิริยาปเถ   
กปฺเปสฺสามีติ ฯ  เตน  มยฺห  สพฺพกาเล  สุขเมว  น  ทุกฺข ฯ   
        ยโต  นาห  สีเตน  วิห ฺ ิสฺส  อนฺตรฏเกป  หิมปาต-   
สมเย  อห  สเีตน  น  กิลมิสฺสามิ  ตสฺมา  อนิ ฺชิโต  วิหรนฺโต   
จิตฺตสฺส  อิ ฺชิตการณาน  พฺยาปาทาทีน  สุปฺปหีนตฺตา   
ปจฺจยุปฺปนฺนิ ฺชนาย  จ  (๑)  อภาวโต  สมาปตฺติสุเขเนว  สุขิโต   
วิหริสฺสามีติ ฯ  เอว  เถโร  อิม  คาถ  วทนฺโตเยว  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๒)   
        นคเร  พนฺธุมติยา                  เวชฺโช  อาสึ  สุสกิฺขิโต   
        อาตุราน  สุทุกขีน  (๓)          มหาชนสุขาวโห ฯ   
        พฺยาธิต  สมณ  ทิสฺวา          สีลวนฺต  มหาชุตึ   
        ปสนฺนจิตฺโต  สุมโน          เภสชฺชมทท ึ ตทา ฯ   
        อโรโค  อาสิ  เตเนว          สมโณ  สวุตินฺทฺริโย   
        อโสโก  นาม  นาเมน          อุปฏาโก  วิปสสฺิโน ฯ   
#๑.  ส.ี  ปจฺจายูปาทานิ ฺชนาย  ฯ  ย.ุ  ป ฺจุปาทานิ ฺชนาย  ฯ   
#๒.  ขุ. อ. ๓๒/๑๘๑/๒๘๐  ฯ  ๓.  สฺยา.  สุทุกฺขีน  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 141 

        เลมที ่ 26  มหานาคตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  141   
 
                เอกนวุเต  อิโต  กปฺเป          ย  โอสธ (๑)  มทาสห   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  เภสชฺชสสฺ  อิท  ผล ฯ   
                อิโต  จ  อฏเม  กปฺเป          สพฺโพสธ (๒)  สนามโก   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน                  จกฺกวตฺตี  มหปฺผโล (๓)  ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  พินฺทุสารร ฺโ  กาเล  อิมสฺส  เถรสฺส   
อุปฺปนฺนตฺตา  ตติยสงฺคีติย  อิมา  คาถา  สงฺคีตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
                เตกิจฺฉกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        มหานาคตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสูติอาทิกา  อายสฺมโต  มหานาคตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินนฺโต  กกสุนฺธสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  กกุสนฺธ  ภควนฺต   
อร ฺ  อชฺโฌคาเหตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  ฌานสุเขน   
นิสินฺน  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ตสฺส  ทาฬิมผล  (๔)  อทาสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาเกเต  มธุวาเสฏสฺส  นาม  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต   
#๑.  สฺยา โอสถ... ฯ  ๒.  สฺยา.  สพฺโพสถ... ฯ  ๓.  สฺยา. มหปุพโล  ฯ   
#๔.  สี. ย.ุ  ทาฑิมผล  ฯ    
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หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  มหานาโคติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ภควติ  สาเกเต  อ ฺชนวเน  วิหรนฺโต  อายสฺมโต   
ควมฺปติตฺเถรสฺส  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  เถรสฺเสว   
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺโสวาเท  ตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                กกุสนฺโธ  มหาวีโร                  สพฺพธมฺมาน  ปารคู   
                คณมฺหา  วูปกฏโ  โส          อคมาสิ  วนนฺตร ฯ   
                พีชมิ ฺช (๒)  คเหตฺวาน          ลตาย  อาวุณึ  (๓)  อห   
                ภควา  ตมฺหิ  สมเย                  ฌายเต  ปพฺพตนฺตเร ฯ   
                ทสิฺวานห  เทวเทว                  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา   
                ทกฺขิเณยฺยสฺส  วีรสฺส          พีชมิ ฺชมทาสห ฯ   
                อิมสฺมึเยว  กปฺปมฺหิ                  ย  มิ ฺชมททึ (๔)  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  พีชมิ ฺชสฺสิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺโต  เถโร   
ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  สพฺรหฺมจารีสุ  คารว  อกตฺวา  วิหรนฺเต   
ทิสฺวา  เตส  โอวาททานวเสน   
                ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสุ                  คารโว  นูปลพฺภติ   
                ปริหายติ  สทธฺมฺมา                  มจฺโฉ  อปฺโปทเก  ยถา ฯ   
#๑.  ขุ.  อ. ๓๓/๓๑/๕๖  ฯ  ๒.  สฺยา.  วีชวีช  ฯ  ๓.  สฺยา. อาจรึ 
#๔.  สฺยา.  วีชมททึ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 143 

        เลมที ่ 26  มหานาคตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  143   
 
                ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสุ                  คารโว  นูปลพฺภติ   
                น  วิรูหติ  สทฺธมฺเม                  เขตฺเต  พีชว  ปูติก ฯ   
                ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสุ                  คารโว  นูปลพฺภติ   
                อารกา  โหติ  นพฺิพานา          ธมฺมราชสฺส  สาสเน ฯ   
                ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสุ                  คารโว  อุปลพฺภติ   
                น  วิหายติ  สทธฺมฺมา          มจฺโฉ  พโหทเก  (๑)  ยถา ฯ   
                ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสุ                  คารโว  อุปลพฺภติ   
                โส  วิรูหติ  สทฺธมฺเม          เขตฺเต  พีชว  ภทฺทก ฯ   
                ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสุ          คารโว  อุปลพฺภติ   
                สนฺติเก  โหติ  นิพฺพาน          ธมฺมราชสฺส  สาสเนติ  (๒)   
อิมา  ฉ  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺรหฺมจารีสูติ  สมาน  พฺรหฺม  สลีาทิธมฺม  จรนฺตีติ   
สพฺรหฺมจาริโน  สลีทิฏ ิสาม ฺคตา  สหธมฺมิกา  เตสุ ฯ   
        คารโวติ  ครุภาโว  สีลาทิคุณนิมิตฺต  ครุกรณ ฯ   
        นูปลพฺภตีติ  น  วิชชฺติ  น  ปวตฺตติ  น  อุปติฏตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        นิพฺพานาติ  กิเลสาน  นิพฺพาปนโต  กิเลสกฺขยาติ  อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมราชสฺสาติ  สตฺถุโน ฯ  สตฺถา  หิ  สเทวก  โลก  ยถารห   
โลกิยโลกุตฺตเรน  ธมฺเมน  ร ฺเชติ  โตเสตีติ  ธมฺมราชา ฯ   
        เอตฺถ  จ  ธมฺมราชสสฺ  สาสเนติ  อิมินา  นิพฺพาน   
#๑.  สฺยา. พโหทเก ฯ  ม. พโวฺหทเก ฯ  ๒.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๔๙/๓๒๗  ฯ    
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นาม  ธมฺมราชสฺเสว  สาสเน  น  อ ฺตฺถ ฯ   
        ตตฺถ  โย  สพฺรหฺมจารีสุ  คารวรหิโต  โส  ยถา  นิพฺพานา   
อารกา  โหติ  ตถา  ธมฺมราชสฺส  สาสนโตป  อารกา  โหตีติ   
ทสฺเสติ ฯ   
        พโหทเกติ  พหุ  อุทเก ฯ   
        สนฺติเก  โหติ  นิพฺพานนฺติ  นิพฺพาน  ตสฺส  สนติฺเก   
สมีเปเอว  โหติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  อิมาเอว  จ  เถรสฺส   
อ ฺาพฺยากรณคาถา  อเหสุ ฯ   
                มหานาคตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        กลฺุลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        กลฺุโล  สีวถิกนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  กลฺุลตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  กุฏมฺพิกกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  กุลโฺลติ  ลทธฺนาโม  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถุ  สนฺติเก   
ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพช ิ โส  จ  ราคจริตตฺตา   
ติพฺพราคชาติโก  โหติ ฯ  เตนสฺส  อภิกฺขณ  กิเลสา  จิตฺต   
ปริยาทาย  ติฏนฺติ ฯ   
        อถสฺส  สตฺถา  จิตฺตาจาร  ตฺวา  อสุภกมฺมฏาน  ทตฺวา    
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กุลฺล  ตยา  อภิณฺห  สุสาเน  จาริกา  จริตพฺพาติ  อาห ฯ   
โส  สุสาน  ปวิสิตฺวา  อุทฺธุมาตกาทีนิ  ตานิ  ตานิ  อสุภานิ   
ทิสฺวา  ต  มหุุตฺต  อสุภมนสิการ  อุปปฺาเทตฺวา  สุสานโต   
นิกฺขนฺตมตฺโตว  กามราเคน  อภิภุยฺยติ ฯ  ปุน  ภควา  ตสฺส   
ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  เอกทิวส  ตสฺส  สุสานฏาน  คตกาเล   
เอก  ตรุณิตฺถรีูป  อธุนา  มต  อวินฏจฺฉวึ  นิมฺมินิตฺวา   
ทสฺเสติ ฯ  ตสฺส  ต  ทิฏมตฺตสฺส  ชีวมานวิสภาควตฺถุสฺมึ  วิย   
สหสา  ราโค  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        อถ  น  สตฺถา  ตสฺส  เปกฺขนฺตสฺเสว  นวหิ  วณมุเขหิ   
ปคฺฆรมานาสุจึ  กิมิกุลากุล  อติวิย  พีภจฺฉ  ทุคฺคนฺธ  เชคุจฺฉ   
ปฏิกฺกูล  กตฺวา  ทสฺเสสิ  โส  ต  เปกฺขนฺโต  วิรตฺตจิตฺโต  หุตฺวา   
อฏาสิ ฯ  อถสฺส  ภควา  โอภาส  ผริตฺวา  สตึ  ชเนนฺโต   
        อาตุร  อสุจึ  ปูตึ                  ปสฺส  กลฺุล  สมุสสฺย   
        อุคฺฆรนตฺ  ปคฺฆรนฺต          พาลาน  อภินนฺทิตนฺติ   
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  เถโร  สมฺมเทว  สรีรสภาว  อุปธาเรนฺโต   
อสุภส ฺ  ปฏิลภิตฺวา  ตตฺถ  ปม  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ต   
ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา  อตฺตโน   
ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
                กลฺุโล  สีวถิก  คนฺตฺวา          อทฺท (๑)  อิตฺถิมุชฺฌิต   
                อปวิทฺธ  สุสานสฺมึ                  ขชชฺนฺตึ  กิมิหี  ผุฏ ฯ   
#๑.  สฺยา.  อทฺทส  ฯ  ม. อทฺทส  ฯ    
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                อาตุร  อสุจึ  ปตึู                          ปสฺส  กลฺุล  สมุสฺสย   
                อุคฺฆรนฺต  ปคฺฆรนฺต                  พาลาน  อภินนฺทิต ฯ   
                ธมฺมาทาส  คเหตฺวาน                  าณทสฺสนปตฺติยา   
                ปจฺจเวกฺขึ  อิม  กาย                          ตุจฺฉ  สนฺตรพาหิร ฯ   
                ยถา  อิท  ตถา  เอต                          ยถา  เอต  ตถา  อิท   
                ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ                  ยถา  อุทธฺ  ตถา  อโธ ฯ   
                ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ  (๑)                  ยถา  รตฺตึ  (๑)  ตถา  ทิวา   
                ยถา  ปุเร  ตถา  ปจฺฉา                  ยถา  ปจฺฉา  ตถา  ปุเร ฯ   
                ป ฺจงฺคิเกน  ตุริเยน                          น  รตี  โหติ  ตาทิสี   
                ยถา  เอกคฺคจิตฺตสฺส                  สมฺมา  ธมฺม  วิปสฺสโตติ  (๒)   
อุทานวเสน  อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กลฺุโลติ  อตฺตานเมว  เถโร  ปร  วิย  กตฺวา   
วทติ ฯ   
        อาตุรนฺติ  นานปฺปกาเรหิ  ทุกฺเขหิ  อภิณฺห  ปฏิปฬิต ฯ   
        อสุจินฺติ  สุจิรหิต  เชคุจฺฉ  ปฏิกฺกลู ฯ  ปูตินฺติ  ทุคฺคนฺธ ฯ   
ปสฺสาติ  สภาวโต  โอโลเกหิ ฯ   
        กลฺุลาติ  โอวาทกาเล  ภควา  เถร  อาลปติ ฯ  อุทานกาเล   
ปน  เถโร  สยเมว  อตฺตาน  วทติ ฯ   
        สมุสฺสยนฺติ  สรรี ฯ   
        อุคฺฆรนตฺนฺติ  อุทฺธ  วณมุเขหิ  อสุจึ  สวนฺต ฯ  ปคฺฆรนฺตนฺติ   
#๑.  สฺยา.  รตฺติ  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๕๐/๓๒๗  ฯ  
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อโธ  วณมุเขหิ  สมนฺตโต  จ  (๑)  อสุจึ  สวนฺต ฯ   
        พาลาน  อภินนฺทิตนฺติ  พาเลหิ  อนฺธปุถุชชฺเนหิ  ทิฏ ิ-   
ตณฺหาภินนฺทนาหิ  (๒)  อห  มมนฺติ  อภินิวิสฺส  นนฺทิต ฯ   
        ธมฺมาทาสนฺติ  ธมฺมมย  อาทาส ฯ  ยถา  ห ิ สตฺตา   
อาทาเสน  อตฺตโน  มุเข  กาเย  วา  คุณโทเส  ปสสฺนฺติ  เอว   
โยคาวจโร  เยน  อตฺตภาเว  สงฺกิเลสโวทานธมฺเม  ยาถาวโต   
ปสฺสติ  ต  วิปสฺสนาาณ  อิธ  ธมฺมาทาสนฺติ  วุตฺต ฯ  ต   
าณทสฺสนสฺส  มคฺคาณสงฺขาตสฺส  ธมฺมจกฺขุสฺส  อธิคมาย   
อตฺตโน  สนตฺาเน  อุปฺปาเทตฺวา ฯ   
        ปจฺจเวกฺขึ  อิม  กายนฺติ  อิม  กรชกาย  นิจฺจสาราทิวิรหโต   
ตุจฺฉ  อตฺตปรสนฺตานาน  วิภาคโต  สนฺตรพาหิร  าณจกฺขุนา   
ปติอเวกฺขึ  ปสฺสึ ฯ   
        ยถา  ปน  ปจฺจเวกฺขึ  ต  ทสฺเสตุ  ยถา  อิทนฺติอาทิ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  อิท  ตถา  เอตนฺติ  ยถา  อิท  มยฺห  สรีรสงฺขาต   
อสุภ  อายุอุสฺมาวิ ฺาณาน  อนปคมา  นานาวิธ  มาโยปม   
กิริย  ทสฺเสติ  ตถาว  เอต  มตสรีร  ปุพฺเพ  เตส  ธมฺมาน   
อนปคมา  อโหสิ ฯ  ยถา  เอต  เอตรหิ  มตสรีร  เตส   
ธมฺมาน  อปคมา  น  กิ ฺจิ  กิริย  ทสฺเสติ  ตถา  อิท  มม   
สรีรมฺป  เตส  ธมฺมาน  อปคมา  นสฺสเตวาติ ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  สวนโต  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  ทิฏ ิตณฺหามานาทีหิ  ฯ    
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        ยถา  จ  อิท  มม  สรรี  เอตรหิ  สสุาเน  น  มต   
น  สยิต  น  อุทฺธุมาตกาทิภาว  อุปคต  ตถา  เอต  เอตรหิ   
มตสรีรมฺป  ปุพฺเพ  อโหสิ ฯ  ยถา  ปเนต  เอตรหิ  มตสรีร   
สุสาเน  สยิต  อุทฺธุมาตกาทิภาว  อุปคต  ตถา  อิท  มม   
สรีรมฺป  ภวิสฺสติ ฯ   
        อถ วา  ยถา  อิท  มม  สรรี  อสุจิ  ทุคฺคนฺธ  เชคุจฺฉ   
ปฏิกฺกูล  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา  ตถา  เอต  มตสรีรมฺป ฯ   
ยถา  วา  เอต  มตสรรี  อสุจิอาทิสภาว ฺเจว  อนิจฺจาทิสภาว ฺจ   
ตถา  อิท  มม  สรรีมฺป ฯ   
        ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธนฺติ  ยถา  นาภิโต  อโธ  เหฏา   
อย  กาโย  อสุจิ  ทุคฺคนฺโธ  เชคุจฺโฉ  ปฏิกฺกูโล  อนิจฺโจ  ทุกฺโข   
อนตฺตา  จ  ตถา  อุทฺธ  นาภิโต  อุปร ิ อสุจิอาทิสภาโว  จ ฯ   
        ยถา  อุทฺธ  ตถา  อโธติ  ยถา  จ  นาภิโต  อุทฺธ   
อสุจิอาทิสภาโว  ตถา  อโธ  นาภิโต  เหฏาป ฯ   
        ยถา  ทวิา  ตถา  รตฺตินฺติ  ยถา  อย  กาโย  ทิวา   
อกฺขิมฺหา  อกฺขิคูถโกติอาทินา  อสุจิ  ปคฺฆรติ  ตถา  รตฺติมฺป ฯ   
        ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวาติ  ยถา  จ  รตฺตึ  อย  กาโย  อสุจิ   
ปคฺฆรติ  ตถา  ทิวาป  นยมิสฺส  กาลวิภาเคน  อ ฺถาภาโวติ   
อตฺโถ ฯ   
        ยถา  ปุเร  ตถา  ปจฺฉาติ  ยถา  อย  กาโย  ปุเร  ปุพฺเพ   
ตรุณกาเล  อสุจิ  ทุคฺคนฺโธ  เชคุจฺโฉ  ปฏิกฺกูโล  ตถา  จ    
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ปจฺฉา  ชิณฺณกาเล ฯ  ยถา  จ  ปจฺฉา  ชณฺิณกาเล  อสุจิอาทิ-   
สภาโว  ตถา  ปุเร  ตรุณกาเลป ฯ  ยถา  วา  ปุเร  อตีตกาเล   
สวิ ฺาณกาเล  อสุจิอาทิสภาโว  จ  อนิจฺจาทิสภาโว  จ  ตถา   
ปจฺฉา  อนาคตกาเล  อวิ ฺาณกาเลติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ป ฺจงฺคิเกน  ตุริเยนาติ  อาตต  วิตต  อาตตวิตต  ฆน   
สุสิรนฺติ  เอว  ป ฺจงฺคิเกน  ป ฺจหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ตุริเยน  ปริจริยมานสฺส  กามสุขสมงฺคิโน  อิสฺสรชนสฺส  ตาทิสี   
ตถารูปา  รติ  สุขสฺสาโท  น  โหติ ฯ   
        ยถา  เอกคฺคจิตฺตสฺส  สมฺมา  ธมฺม  วิปสฺสโตติ  สมถวิปสฺสน   
ยุคนทฺธ  กตฺวา  อินฺทฺริยาน  เอกรสภาเวน  (๑)  วีถปิฏิปนฺนาย   
วิปสฺสนาย  ขนฺธาน  อุทยพฺพย  ปสฺสนฺตสฺส  โยคาวจรสฺส   
ยาทิสา  ธมฺมรติ  ตสฺสา  กลมฺป  กามรติ  น  อุเปตีติ ฯ  วุตฺตเ ฺเหต   
ภควตา   
                ยโต  ยโต  สมมฺสติ                  ขนฺธาน  อุทยพฺพย   
                ลภตี  ปติปาโมชฺช                  อมต  ต  วิชานตนฺติ ฯ   
อิมา  เอว  จ  เถรสฺส  อ ฺาพฺยากรณคาถาป  อเหสุ ฯ   
                กลฺุลตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  เอกรสภาเว  ฯ  
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        มนชุสสฺาติอาทิกา  อายสฺมโต  มาลุงฺกฺย (๑)  ปุตฺตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  โกสล-   
ร ฺโ  (๒)  อคฺคาสนิกสฺส  ปุตฺโต  หตฺุวา  นิพฺพตฺติ ฯ   
        ตสฺส  มาตา  มาลุงฺกฺยา  นาม  ตสฺสาวเสน  มาลุงฺกฺย-   
ปุตฺโตเตฺวว  (๓)  ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  นสิฺสรณชฺฌาสยตาย   
ฆราวาส  ปหาย  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  วิจรนฺโต   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  สาสเน  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ   
โส  าตีสุ  อนุกมฺปาย  าติกุล  อคมาสิ  ต  าตกา  ปณีเตน   
ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปรวิิสิตฺวา  ธเนน  ปโลเภตุกามา  มหนฺต   
ธนราสึ  ปุรโต  อุปฏเปตฺวา  อิท  ธน  ตว  สนฺตก  วิพฺภมิตฺวา   
อิมินา  ธเนน  ปุตฺตทาร  ปฏิชคฺคนฺโต  ปุ ฺานิ  กโรหีติ   
ยาจึสุ ฯ  เถโร  เตส  อชฺฌาสย  วิปริวตฺเตนฺโต  อากาเส  ตฺวา   
        มนชุสสฺ  ปมตฺตจาริโน                  ตณฺหา  วฑฺฒติ  มาลุวา  วิย   
        โส  ปรปิฺลวติ  (๔)  หุรา  หุร          ผลมิจฺฉว  วนสฺมิ  วานโร ฯ   
#๑.  ม.  มาลกฺุย..ฯ  ๒.  ส.ียุ.  โกสลรฏเ  ฯ  ๓.  สี.มาลุงฺกยานามาย   
#ปุตฺโตเตฺวว  ฯ  ยุ.  มาลุงฺกฺยาย  ปุตฺโตเตฺวว  ฯ  ๔.  สฺยา.  ปริปฺลวติ  
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                ย  เอสา  สหเต  (๑)  ชมฺมี                  ตณฺหา  โลเก  วิสตฺติกา   
                โสกา  ตสฺส  ปวฑฺฒนฺติ                  อภิวุฏว  (๒)  วีรณ ฯ   
                โย  เจต  สหเต  ชมฺมึ                  ตณฺห  โลเก  ทุรจฺจย   
                โสกา  ตมฺหา  ปปตนฺติ                  อุทพินฺทูว  โปกฺขรา ฯ   
                ต  โว  วทามิ  ภทฺท  โว                  ยาวนฺเตตฺถ  สมาคตา   
                ตณฺหาย  มูล  ขณถ                          อุสรีตฺโถว  วีรณ ฯ   
                มา  โว  นฬว  โสโตว                  มาโร  ภ ฺชิ  ปุนปฺปนุ ฯ   
                กโรถ  พุทฺธวจน                          ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา   
                ขณาตีตา  หิ  โสจนฺติ                  นิรยมฺหิ  สมปฺปตา ฯ   
                ปมาโท  รโช  ปมาโท                  ปมาทานุปติโต  รโช   
                อปฺปมาเทน  วิชฺชาย                  อพฺพุเห  (๓)  สลลฺมตฺตโนติ  (๔)   
อิมาหิ  ฉหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสติ ฯ   
        ตตฺถ  มนุชสฺสาติ  สตฺตสฺส ฯ   
        ปมตฺตจาริโนติ  สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน  ปมาเทน  ปมตฺต-   
จาริสฺส  เนว  ฌาน  น  วิปสฺสนา  น  มคฺคผลานิ   
วฑฺฒนฺติ ฯ   
        ยถา  ปน  รกฺุข  สสิพฺพนฺตี  ปริโยนนฺธนฺตี  ตสฺส  วินาสาย   
มาลุวา  ลตา  วฑฺฒนฺติ  เอวมสฺส  ฉ  ทวฺารานิ  นิสฺสาย  รูปาทีสุ   
ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชมานา  ตณฺหา  วฑฺฒติ ฯ   
#๑.  ย.ุ สหตี  ฯ  ๒.  ยุ.  อภิวฏว  ฯ  ๓.  สฺยา. อพฺพุเห  ฯ   
#๔.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๕๑/๓๒๘  ฯ    
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        วฑฺฒมานาว  ยถา  มาลุวา  ลตา  อตฺตโน  อปสฺสยภูต   
รุกฺข  อชฺโฌตฺถริตฺวา  ปาเตติ  เอว  ตณฺหาวสิก  ปุคฺคล  อปาเย   
นิปาเตติ ฯ   
        โส  ปรปิฺลวตีติ  โส  ตณฺหาวสิโก  ปุคฺคโล  อปราปร   
ภวาภเว  อุปฺลวติ  ธาวติ ฯ  ยถา  ก ึ ผลมิจฺฉว  วนสฺมิ   
วานโร  ยถา  รุกฺขผล  อิจฺฉนฺโต  วานโร  วนสฺม ึ ธาวนฺโต   
รุกฺขสฺส  เอก  สาข  คณฺหาติ  ต  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺ  คณฺหาติ   
ต  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺนฺติ  สาข  อลภิตฺวา  นิสินฺโนติ  วตฺตพฺพต   
นาปชฺชติ  เอวเมว  ตณฺหาวสิโก  ปุคฺคโล  หุรา  หุร  ธาวนฺโต   
อารมฺมณ  อลภิตฺวา  ตณฺหาย  อปฺปวตฺตึ  ปตฺโตติ  วตฺตพฺพต   
นาปชฺชติ ฯ   
        ยนฺติ  ย  ปุคฺคล ฯ  เอสา  ลามกภาเวน  ชมฺมี  วิสาหารตาย   
วิสปุปฺผตาย  (๑)  วิสผลตาย  วิสปริโภคตาย  รูปาทีสุ  วิสตฺตตาย   
อาสตฺตตาย  จ  วิสตฺติกาติ  สงฺข  คตา  ฉทฺวาริกา  ตณฺหา   
สหเต  อภิภวติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส ฯ  ยถา  นาม  วเน  ปุนปฺปุน   
วสฺสนฺเต  เทเว  อภิวุฏ  วีรณ  วีรณติณ  วฑฺฒติ  เอว   
วฏฏมูลกา  โสกา  อภิวฑฺฒนฺติ  วุฑฺฒึ  อาปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        โย  เจต ฯเปฯ  ทรุจฺจยนฺติ  โย  ปน  ปุคฺคโล  เอว   
วุตฺตปฺปการ  อติกฺกมิตุ  ปชหิตุ  ทุกกฺรตาย  ทุรจฺจย  ตณฺห   
#๑.  ม.  วิสมลูตาย  ฯ    
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สหเต  อภิภวติ  ตมฺหา  ปคฺุคลา  วฏฏมูลกา  โสกา  ปปตนฺติ ฯ   
ยถา  นาม  โปกฺขเร  ปทุมปตฺเต  ปติต  อุทพินฺทุ  น  ปติฏาติ   
เอว  น  ปติฏหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ต  โว  วทามีติ  เตน  การเณน  อห  ตุเมฺห  วทามิ ฯ   
        ภทฺท  โวติ  ภทฺท  ตุมฺหาก  โหตุ  มา  ตณฺห  อนุวตฺต-   
ปุคฺคโล  วิย  วินาส  (๑)  อนตฺถ  ปาปุณาถาติ  อตฺโถ ฯ   
 
        ยาวนฺเตตฺถ  สมาคตาติ  อิมสฺมึ  าเน  ยตฺตกา  สนฺนิปติตา   
ตตฺตกา ฯ  กึ  (๒)  วทสีติ  เจ  ตณฺหาย  มูล  ขณถ  อิมิสฺสา   
ฉทฺวาริกตณฺหาย  มูล  การณ  อวิชชฺาทิกิเลสคฺคหน  อรหตฺต-   
มคฺคาณกุทาเลน  ขณถ  สมุจฺฉินฺทถ ฯ  ก ึ วิยาติ  อุสีรตฺโถว   
พีรณ  ยถา  อุสีเรน  อตฺถโิก  ปุริโส  มหนฺเตน  กุทาเลน   
พีรณาปรนาม  อุสีร  นาม  ติณ  ขณติ  เอวมสฺส  มลู   
ขณถาติ  อตฺโถ ฯ   
        มา  โว  นฬว  โสโตว  มาโร  ภ ฺชิ  ปุนปฺปุนนฺติ  ตุเมฺห   
นทีตีเร  ชาต  นฬ  มหาเวเคน  อาคโต  นทีโสโต  วิย  กิเลส-   
มาโร  มจฺจุมาโร  เทวปุตฺตมาโร  จ  ปนุปฺปุน  มา  ภ ฺชีติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมา  กโรถ  พุทฺธวจน  ฌายถ  ภิกฺขเว  มา   
ปมาทตฺถาติอาทินา  วุตฺต  พุทฺธสฺส  ภควโต  วจน  กโรถ   
#๑.  ม.  วิภว  ฯ  ๒.  ส.ี  ย.ุ  สนฺนิปติตา ฯ  กิ ฺจิ  ฯ    
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ยถานุสิฏ  ปฏิปตฺติยา  สมฺปาเทถ ฯ   
        ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคาติ  โย  ห ิ พุทฺธวจน  น  กโรติ   
ต  ปุคฺคล  อย  พุทฺธุปฺปาทกฺขโณ  ปฏริูปเทสวาเส  อุปฺปตฺติกฺขโณ   
สมฺมาทิฏ ิยา  ปฏลิทฺธกขฺโณ  ฉนฺน  อายตนาน  อเวกลฺลกฺขโณติ   
สพฺโพป  ขโณ  อติกฺกมติ  โส  ขโณ  มา  ตุเมฺห  อติกฺกมตุ  ฯ   
        ขณาตีตาติ  เย  หิ  ต  ขณ  อตีตา  เย  วา  ปุคฺคเล   
โส  ขโณ  อตีโต  เต  นริยมฺหิ  สมปฺปตา  ตตฺถ  นพฺิพตฺตา   
จิรกาล  โสจนฺติ ฯ   
        ปมาโท  รโชติ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  สติโวสสฺคฺคลกฺขโณ   
ปมาโท  สงฺกิเลสสภาวตฺตา  ราครชาทิมิสฺสตาย  จ  รโช ฯ   
ปมาทานุปติโต  รโชติ  โย  ห ิ โกจิ  รโช  นาม  ราคาทิโก   
โส  สพฺโพ  ปมาทานุปติโต  ปมาทวเสเนว  อุปฺปชฺชติ ฯ   
        อปฺปมาเทนาติ  อปฺปมชฺชเนน  อปฺปมาทปฏิปตฺติยา ฯ   
        วิชชฺายาติ  อคฺคมคฺควิชฺชาย ฯ   
        อพฺพุเห  สลฺลมตฺตโนติ  อตฺตโน  หทยนิสฺสิต  ราคาทิสลฺล   
อุทฺธเรยฺย  สมูหเนยฺยาติ ฯ   
                มาลุงฺกฺยปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        ปณฺณวีสตีติอาทิกา  อายสฺมโต  สปฺปทาสตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กปล-   
วตฺถุสฺมึ  สุทโฺธทนมหาราชสฺส  ปุโรหิตปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
ตสฺส  สปฺปทาโสติ  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ   
าติสมาคเม  ปฏิลทฺธสทโฺธ  ปพฺพชิตฺวา  กิเลสาภิภเวน  เจโต-   
สมาธึ  อลภนฺโต  พฺรหฺมจริย  จริตฺวา  สเวคชาโต  ปจฺฉา  สตฺถ   
อาหรนฺโต  โยนิโส  มนสกิาร  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา   
อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                ปณฺณวีสติวสฺสานิ                          ยโต  ปพฺพชิโต  อห   
                อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป                  เจโตสนฺติมนชฺฌค ฯ   
                อลทฺธา  จิตฺตสฺเสกคฺค                  กามราเคน  อทฺทิโต  (๑)   
                พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺโต          วิหารา  อุปนิกฺขมึ  (๒)  ฯ   
                สตฺถ  วา  อาหริสฺสามิ                  โก  อตฺโถ  ชีวิเตน  เม   
                กถ  หิ  สกิฺข  ปจฺจกฺข                  กาล  กุพฺเพถ  มาทิโส ฯ   
                ตทาห  ขุรมาทาย                          ม ฺจกมฺหิ  อุปาวิสึ   
                ปรินีโต  ขุโร  อาสิ                          ธมน ึ เฉตฺตุมตฺตโน ฯ   
#๑.  สฺยา. อทฺทิโต  ฯ  ๒.  สฺยา. วิหารานุปนิกฺขมึ  ฯ    
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                ตโต  เม  มนสกีาโร                          โยนิโส  อุทปชฺชถ   
                อาทีนโว  ปาตุรหุ                          นิพฺพิทา  สมติฏถ ฯ   
                ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม                  ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมต   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา          กต  พุทธฺสฺส  สาสนนฺติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺณวีสติวสฺสานิ  ยโต  ปพฺพชิโต  อหนฺติ  ยโต   
ปฏาย  อห  ปพฺพชิโต  ตานิมานิ  ปณฺณวีสติวสฺสานิ ฯ   
อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป  เจโตสนฺติมนชฺฌคนฺติ  โสห  เอตฺตก   
กาล  พฺรหมจฺริย  จรนฺโต  อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป  องฺคุลิโผฏน-   
มตฺตมฺป  ขณ  เจโตสนฺตึ  เจตโส  สมาธาน  น  ลภึ ฯ   
        เอว  ปน  อลทฺธา  จิตฺตสฺเสกคฺคต  ตตฺถ  การณมาห   
กามราเคน  อทฺทิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  อทฺทิโตติ  ปฬโิต  อภิภูโตติ  อตฺโถ ฯ   
        พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺโตติ  อิทมิธ  อติวิย  อยุตฺต  วตฺตติ   
ยทาห  นิยฺยานิเก  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อตฺตาน  กิเลสปงฺกโต   
อุทฺธริตุ  น  สกฺโกมีติ  อุทฺธมุโข  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทมาโน ฯ   
        วิหารา  อุปนิกฺขมินฺติ  วสนกวิหารโต  พหิ  นกิฺขนฺโต ฯ   
        เยนาธิปฺปาเยน  นิกฺขนฺโต  ต  ทสฺเสตุ  สตฺถ  วา   
อาหริสฺสามีติอาทิ  วุตฺต ฯ   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๒/๓๒๙  ฯ  
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        ตตฺถ  สตฺถ  วา  อาหริสฺสามีติ  วาสทฺโท  วิกปปฺนตฺโถ ฯ   
เตน  รุกฺขา  วา  (๑)  ปปติสฺสามิ  อุพฺพนฺธิตฺวา  วา  มริสฺสามีติ-   
อาทิเก  มรณปฺปกาเร  สงฺคณฺหาติ ฯ   
        สิกฺขนฺติ  อธิสีลสิกขฺ ฯ   
ปจฺจกฺขนฺติ  ปจฺจาจิกฺขนฺโต  ปริจฺจชนโฺต ฯ  ปจฺจกฺขาติป   
ปาลิ  ปจฺจกฺขายาติ  อตฺโถ ฯ   
        กาลนฺติ  มรณ  กถ  หิ  นาม  มาทิโส  สกิฺขาปจฺจกฺขาเนน   
กาล  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  หิ  อริยสฺส  วินเย   
มรณ  นาม.  ฯ   
        ยถาห  ภควา  มรณ  เหต  ภิกฺขเว  โย  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย   
หีนายาวตฺตตีติ ฯ  สิกฺข  ปจฺจกขาติ  ปน  ปาเ  กถ  หิ  นาม   
มาทิโส  สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย  กาล  กเรยฺย  สิกฺขาสมงฺคี  เอว   
ปน  หุตฺวา  กาล  กเรยฺย  ตสฺมา  สตฺถ  วา  อาหริสฺสามิ   
โก  อตฺโถ  ชวิีเตน  เมติ  โยชนา ฯ   
        ตทาหนฺติ  ยทา  กิเลสาภิภเวน  สมณธมฺม  กาตุ   
อสมตฺถตาย  ชีวิเต  นิพฺพินฺทนฺโต  (๓)  ตทา ฯ  
        ขุรนฺติ  นิสิตขุร  (๔)  ขุรสทิส  วา  สตฺถก ฯ   
ม ฺจกมฺหิ  อุปาวิสินฺติ  ปเรส  นิวารณภเยน  โอวรก   
ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก  นิสีทึ ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  ปปาเต  วา  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  ชวิีเต  นิพฺพินฺโน  อห  ฯ   
#๓.  สี. ยุ.  นหาปตขุร  ฯ    
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        ปรินโีตติ  อุปนีโต  คเล  ปโตติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ธมนินติฺ  กณฺเ  ธมนึ  กณฺธมนึ  คลวลยนฺติป  วทนฺติ ฯ   
        เฉตฺตุนฺติ  ฉินฺทิตุ ฯ   
        ตโต  เม  มนสีกาโร  โยนิโส  อุทปชฺชถาติ  ยทาห   
มริสฺสามีติ  กณฺเ  ธมนึ  ฉินฺทิตุ  ขุร  อุปเนสึ  ตโต  ปร   
อโรค  น ุ โข  เม  สีลนฺติ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อกฺขณฺฑ  อจฺฉิทฺท   
สุปริสุทฺธ  สลี  ทิสฺวา  ปติ  อุปฺปชชฺิ  ปติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมภิ   
ปสฺสทฺธกายสฺส  นิรามิส  สุข  อนุภวนฺตสฺส  จิตฺตสฺส  สมาหิตตาย   
วิปสฺสนาวเสน  โยนิโส  มนสิกาโร  อุปฺปชฺช ิฯ   
        อถ  วา  ตโตติ  กณฺเ  ขุรสฺส  อุปนยนโต  (๑)  ปจฺฉา  (๒)   
วเณ  (๑)  ชาเต  อุปฺปนฺน  เวทน  วิกฺขมฺเภนฺโต  วิปสฺสนาย  วเสน   
โยนิโสมนสิกาโร  อุปฺปชชฺิ  อิทานิ  ตโต  ปร  มคฺคผล-   
ปจฺจเวกฺขณาณ  อุปฺปนฺนภาว  ทสฺเสตุ  อาทีนโว  ปาตุรหูต 
 ิอาทิ  วุตฺต ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                สปฺปทาสตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ม.  อุปนยโต  วเณ  ฯ    
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        อุฏเหีติอาทิกา  อายสฺมโต  กาติยานตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส   
โกสิยโคตฺตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต   
มาตุโคตฺตวเสน  ปน  กาติยาโนติ  ลทธฺนาโม  วยปฺปตฺโต   
สาม ฺกานิตฺเถรสฺส  คิหสิหาโย  เถร  ทิสฺวา  ปพฺพชิโต  สมณ-   
ธมฺม  กโรนฺโต  รตฺตึ  นทิฺทาภิภว  วิโนเทสฺสามีติ  จงฺกม   
อารุหิ ฯ  โส  จงฺกมนฺโต  นิทฺทาย  อภิภูโต  ปจลายมาโน   
ปริปติตฺวา  ตตฺเถว  อนนฺตรหิตาย  ภูมิยา  นิปชชฺิ  สตฺถา   
ตสฺส  ต  ปวตฺตึ  ทิสฺวา  สย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อากาเส  ตฺวา   
กาติยานาติ  ส ฺ  อทาสิ ฯ  โส  สตฺถาร  ทิสฺวา  อุฏหิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  สเวคชาโต  อฏาสิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  ธมฺม  เทเสนฺโต   
                        อุฏเหิ  นสิีท  กาติยาน   
                        มา  นิทฺทาพหุโล  อหุ  ชาครสฺสุ   
                        มา  ต  อลส  ปมตฺตพนฺธุ   
                        กูเฏเนว  ชนิาตุ  มจฺจุราชา ฯ   
                        เสยฺยถาป  มหาสมุทฺทเวโค   
                        เอว  ชาติชราติวตฺตเต  ต   
#๑.  ส.ี ย.ุ  สยถาป  ฯ    
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                        โส  กโรหิ  สุทีปมตฺตโน  ตฺว   
                        น  หิ  ตาณ  ตว  วิชฺชเตว  (๑)  อ ฺ ฯ   
                        สตฺถา  หิ  วิเชสิ  มคฺคเมต   
                        สงฺคา  ชาติชราภยา  อตีต   
                        ปุพฺพาปรรตฺตมปฺปมตฺโต   
                        อนุยุ ฺชสสฺุ  ทฬฺห  กโรหิ  โยค ฯ   
                        ปุริมานิ  ปมุ ฺจ  พนฺธนานิ   
                        สงฺฆาฏิขุรมุณฺฑภิกฺขโภชี   
                        มา  ขิฑฺฑารติ ฺจ  มา  นิทฺท   
                        อนุยุ ฺชิตฺถ  ฌาย  (๒)  กาติยาน   
                        ฌายาหิ  ชนิาหิ  กาติยาน   
                        โยคกฺเขมปเถสุ  โกวิโทสิ  (๓) 
                        ปปฺปุยฺย  อนุตฺตร  วิสุทฺธึ   
                        ปรินิพฺพาหิสิ  วารินาว  โชติ ฯ   
                        ปชฺโชตกโร  ปริตฺตรโส   
                        วาเตน  วินมฺยเต  ลตาว   
                        เอวมฺป  ตุว  อนาทิยมาโน  (๔)   
                        มาร  อินฺทสโคตฺต  นิทฺธุนาหิ ฯ   
#๑.  สฺยา.  วิชฺชเตธ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ฌิยาย  ฯ  ๓.  สฺยา.  ปเถ 
#สุโกวิโทสิ  ฯ  ๔.  สยฺา.  อนาทิยมาโน  ฯ    
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                        โส  เวทยิตาสุ  วีตราโค   
                        กาล  กงฺข  อิเธว  สีติภูโตติ   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุฏเหีติ  นิทฺทูปคมนโต  อุฏหนฺโต  อุฏานวิริย   
กโรหิ ฯ  ยสมฺา  นิปชชฺา  นาม  โกสชชฺปกฺขิยา  ตสฺมา  มา   
สยิ ฯ   
        นิสีทาติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข   
สตึ  อุปฏเปตฺวา  นิสีท ฯ   
        กาติยานาติ  ต  นาเมน  อาลปติ ฯ   
        มา  นิทาฺพหุโล  อหูติ  นิทฺทาพหุโล  นิทฺทาภิภูโต  มา   
อหุ ฯ   
        ชาครสฺสูติ  ชาคร  ชาคริยมนุยุตฺโต  โหหิ ฯ   
        มา  ต  อลสนฺติ  ชาคริย  อนนุยุ ฺชนฺต  ต  อลส  กุสีต   
ปมตฺตพนฺธุ  มจฺจุราชา  (๑)  กูเฏเนว  อทฺทุหเนน  วิย  เนสาโท   
มิค  วา  ปกฺขึ  วา  ชราโรเคหิ  มา  ชินาตุ  มา  อภิภวตุ   
มา  อชฺโฌตฺถรตูติ  อตฺโถ ฯ   
        เสยฺยถาปติ  เสยฺยถา  อป ฯ   
มหาสมุทฺทเวโคติ  มหาสมุทฺทสฺส  อูมิเวโค ฯ   
เอวนฺติ  ยถา  นาม  มหาสมุทฺทอูมิเวโค  อุปรูปริ  อุฏหนฺโต   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๕๓/๓๓๐  ฯ  ๒.  สี. ยุ.  มาโร  มจฺจุราชา  ฯ    
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ต  อภิกฺกมิตุ  อสกฺโกนฺต  (๑)  ปุริส  อภิภวติ  เอว  ชาติ  ชรา   
จ  โกสชฺชาภิภูต  ต  อติวตฺตเต  อุปรูปริ  อชฺโฌตฺถรติ ฯ   
        โส  กโรหีติ  โส  ตฺว  กาติยาน  จตูหิ  โอเฆหิ   
อนชฺโฌตฺถรณีย  อรหตฺตผลสงฺขาต  สุทีป  อตฺตโน  กโรหิ  อตฺตโน   
สนฺตาเน  อุปฺปาเทหิ ฯ   
        น  หิ  ตาณ  ตว  วิชชฺเตธ  อ ฺนฺติ  หีติ  เหตุอตฺเถ   
นิปาโต  ยสมฺา  ตโต  อคฺคผลโต  อ ฺ  ตว  ตาณ  นาม   
อิธ  วา  หุร  วา  น  อุปลพฺภติ  ตสฺมา  ต  อรหตฺตสงฺขาต   
สุทีป  กโรหีติ ฯ   
        สตฺถา  หิ  วิเชสิ  มคฺคเมตนฺติ  ย  สาเธตุ  (๓)  อวิสหนฺตา   
ยโต  ปราชิตา  ปุถ ู อ ฺติตฺถิยา  ตเทต  ตสฺส  สุทปีสฺส   
การณภูต  ป ฺจวิธสงฺคโต  ชาติอาทิภยโต  จ  อตีต  อริยมคฺค   
เทวปุตฺตมาราทิเก  อภิภวิตฺวา  ตุยฺห  สตฺถา  วิเชสิ  สาเธสิ ฯ   
ยสฺมา  สตฺถุ  สนฺตก  นาม  สาวเกน  อธิคนฺตพฺพ  น   
วิสฺสชฺเชตพฺพ  ตสฺมา  ตสฺส  อธิคมาย  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต   
ปุริมยาม  ปจฺฉิมยาม ฺจ  อปฺปมตฺโต  สโต  สมฺปชาโน  หุตฺวา   
อนุยุ ฺช  โยค  ภาวน  ทฬฺห  จ  กโรหิ ฯ   
        ปุริมาน ิ ปมุ ฺจ  พนฺธนานีติ  ปุรมิกานิ  คิหิกาเล   
อาพทฺธานิ  คิหิพนฺธนานิ  กามคุณพนฺธนานิ  ปมุ ฺจ  วิสฺสชฺเชหิ   
#๑.  ย.ุ  อสกโฺกนฺโต  ฯ    
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ตตฺถ  อนเปกโฺข  โหหิ ฯ   
        สงฺฆาฏิขุรมุณฺฑภิกฺขโภชีติ  สงฺฆาฏิธารี  ขุเรน  กตสิร-   
มุณฺโฑ  ภิกฺขาหารโภชี  ติวิธมฺเปต  ปุรมิพนฺธนปโมกฺขสฺส   
ขิฑฺฑารตินิทฺทานนุโยคสฺส  จ  การณวจน ฯ  ยสฺมา  ตฺว   
สงฺฆาฏิปารุโต  มุณฺโฑ  ภิกฺขาหาโร  ชวีติ  ตสฺมา  เต  กาม-   
สุขานุโยโค  ขิฑฺฑารตินิทฺทานุโยโค  จ  น  ยุตฺโตติ  ตโต  ปุริมานิ   
ปมุ ฺจ  พนฺธนานิ  (๑)  ขิฑฺฑารตึ  นิทฺท ฺจ  มานุยุ ฺชิตฺถาติ   
โยชนา ฯ   
        ฌายาติ  ฌายสฺสุ  อารมฺมณูปนิชฌฺาน  อนุยุ ฺช ฯ   
        ต  ปน  อนุยุ ฺชนฺโต  เยน  ฌาเนน  ฌายโต  กเิลสา   
สพฺพโส  ชิตา  โหนฺติ  ต  ลกฺขณูปนิชฌฺาน  อนุยุ ฺชาติ   
ทสฺเสนฺโต  ฌายาหิ  ชินาหีติ  อาห ฯ   
        โยคกฺเขมปเถสุ  โกวิโทสีติ  จตูหิ  โยเคหิ  เขมสฺส   
นิพฺพานสฺส  ปถภูเตสุ  โพธิปกฺขิยธมฺเมสุ  กุสโล  เฉโก  โหหิ  (๒)   
ตสฺมา  ภาวน  อุสฺสุกฺกาเปนฺโต  อนุตฺตร  อุตฺตรรหิต  วิสุทฺธึ   
นิพฺพาน  อรหตฺต ฺจ  ปปฺปุยฺย  ปาปุณิตฺวา  ปน  (๓)  ตฺว   
ปรินิพฺพาหิสิ ฯ   
        วารินาว  โชตีติ  มหตา  สลิลวุฏ ินิปาเตน  อคฺคิขนฺโธ   
#๑.  ส.ี ย.ุ ป ฺจ  พนฺธนานิ  ฯ  ๒.  ม.  อสิ  ฯ  ๓.  ย.ุอปฺปุยฺย   
#ปาปุเณยฺยาสิ  ปาปุณนฺโต  ปน  ฯ    
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วิย  อริยมคฺควุฏ ินิปาเตน  ปรินิพฺพายสิฺสติ ฯ   
        ปชฺโชตกโรติ  ปชโฺชตึ  กโร  ปทีโป ฯ   
        ปริตฺตรโสติ  ขุทฺทกจฺจิโก ฯ  (๑)   
        วินมฺยเตติ  วินมิยติ  อปนิยฺยติ ฯ   
        ลตาวาติ  วลลฺิ  วิย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  วฏฏิอาทิ-   
ปจฺจยเวกลฺเลน  ปริตฺตรโส  มนฺทปโภ  (๒)  ปทีโป  อปฺปกา  ลตา   
วา  วาเตน  วิธมิยฺยติ  วิทฺธสิยฺยติ  เอว  ตุวมฺป ฯ  โกสิย-   
คตฺตตาย  อินฺทสโคตฺต  อินฺทสมานโคตฺต ฯ  มาร  ตสฺส  วเส  
อนาวตฺตนา  อนุปาทานโต  จ  อนาทิยมาโน  นิทฺธนุาหิ  วิธเมหิ   
วิทฺธเสหิ  เอว  ปน  วิทฺธสมาโน  โส  ตฺว  เวทยิตาสุ  สพฺพาสุ   
เวทนาสุ  วิคตจฺฉนฺทราโค  อิเธว  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว   
สพฺพกิเลสทรถปรฬิาหาภาเวน  สีติภูโต  นิพฺพุโต  อตฺตโน   
ปรินิพฺพานกาล  กงฺข  อาคเมหีติ ฯ  เอว  สตฺถารา  อนุปาทิเสส   
นิพฺพาน  ปาเปตฺวา  เทสนาย  กตาย  เถโร  เทสนาวสาเน   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมเนว  อิมา   
คาถา  อภาสิ ฯ  ตา  เอว  อิมา  คาถา  เถรสฺส  อ ฺา-   
พฺยากรณ ฺจ  ชาตา ฯ   
                กาติยานตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  กุณฺคฺคิสิโข  ฯ  ยุ.  กุณฺรสิโก  ฯ  ๒.  ส.ี หตปฺปโภ  ฯ    
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        สุเทสิโตติอาทิกา  อายสฺมโต  มิคชาลตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  วิสาขาย   
มหาอุปาสิกาย  ปุตฺโต  หตฺุวา  นิพฺพตฺติ  มิคชาโลติสฺส  นาม   
อโหสิ ฯ   
        โส  วิหาร  คนฺตฺวา  อภิณฺหโส  ธมฺมสฺสวเนน  ปฏลิทฺธ-   
สทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  อ ฺ   
พฺยากโรนฺโต   
                สุเทสิโต  จกฺขุมตา                  พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
                สพฺพสโยชนาตีโต                  สพฺพวฏฏวินาสโน ฯ   
                นยิฺยานิโก  อุตฺตรโณ          ตณฺหามูลวิโสสโน   
                วิสมูล  อาฆาตน                  เฉตฺวา (๑)  ปาเปติ  นิพฺพุตึ ฯ   
                อ ฺาณมูลเภทาย                  กมฺมยนฺตวิฆาฏโน   
                วิ ฺาณาน  ปริคฺคเห          าณวชิรนิปาตโน ฯ   
                เวทนาน  วิ ฺาปโน          อุปาทานปฺปโมจโน   
                ภว  องฺคารกาสสว                  าเณน  อนุปสฺสโน (๒)  ฯ   
                มหารโส  สุคมฺภีโร                  ชรามจฺจุนิวารโณ   
                อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโค          ทุกฺขูปสมโน  สโิว ฯ   
#๑.  สฺยา.  เภตฺวา  ฯ  ๒.  สี. ย.ุ  อนุปสฺสโก  ฯ    
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                กมฺม  กมฺมนฺติ  ตฺวาน          วิปาก ฺจ  วิปากโต   
                ปฏิจฺจุปฺปนฺนธมฺมาน          ยถาวาโลกทสฺสโน   
                มหาเขมงฺคโม  สนฺโต          ปริโยสานภทฺทโกติ   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สเุทสิโตติ  สุฏ ุ  เทสิโต  เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป   
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถาน  ยาถาวโต  วิภาวนวเสน   
เทสิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        อถวา  สุเทสิโตติ  สมฺมา  เทสิโต  ปวตฺตินิวตฺตีน   
ตทุภยเหตูน ฺจ  อวิปรีตโต  ปกาสนวเสน  ภาสิโต  สฺวาขฺยาโตติ  (๑)   
อตฺโถ ฯ   
        จกฺขุมตาติ  มสจกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุ  ป ฺาจกฺขุ  พุทฺธจกฺขุ   
สมนฺตจกฺขูติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมตา ฯ   
        พุทฺเธนาติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺเธน ฯ   
        อาทิจฺจพนฺธุนาติ  อาทิจฺจโคตฺเตน ฯ  ทุวิโธ  หิ  โลเก   
ขตฺติยวโส  อาทิจฺจวโส  โสมวโสติ ฯ   
        ตตฺถ  อาทิจฺจวโส  โอกฺกากราชวโสติ  ชานิตพฺพ  ตโต   
ส ฺชาตตาย  สากิยา  อาทิจฺจโคตฺตาติ  ภควา  อาทิจฺจพนฺธูติ   
วุจฺจติ ฯ   
อถ  วา  อาทิจฺจสฺส  พนฺธูติป  ภควา  อาทิจฺจพนฺธุ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๕๔/๓๓๑  ฯ  ๒.  สฺวากฺขาโตตีติ  ยุตฺตร  ฯ    
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สฺวายมตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ   
        กามราคสโยชนาทีน  สพฺเพส  สโยชนาน  สมติกฺกมน-   
ภาวโต  สพฺพสโยชนาตีโต  ตโตเอว  กิเลสกมฺมวิปากวฏฏาน   
วินาสนโต  วิทฺธสนโต  สพฺพวฏฏวินาสโน  สสารจารกโต   
นิยฺยานโต  นิยฺยานิโก  สสารมโหฆโต  สมุตฺตรณฏเน  อุตฺตรโณ   
กามตณฺหาทีน  สพฺพตณฺหาน  มูล  อวิชฺช  อโยนโิส  มนสิการ ฺจ   
วิโสเสติ  สุกขฺาเปตีติ  ตณฺหามูลวิโสสโน  ติณฺณมฺป  เวทาน   
สมฺปฏิเวธสฺส  (๑)  วิทฺธสนโต  วิสสสฺ  ทุกฺขสฺส  การณตฺตา  วิสมูล   
สตฺตาน  พฺยสนุปฺปตฺติฏานตาย  อาฆาตน  กมฺม  กิเลส  วา  (๒)   
เฉตฺวา  สมุจฺฉินฺทิตฺวา  นิพฺพุตึ  นิพฺพาน  ปาเปติ ฯ   
        อ ฺาณสฺส  มูล  อโยนิโส  มนสิกาโร  อาสวา  จ   
อาสวสมุทยา  อวิชชฺาสมุทโยติ  ห ิ วุตฺต  ตสฺส  เภทาย   
วชิรูปมาเณน  ภินฺทนตฺถาย ฯ   
        อถ  วา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติอาทิวจนโต  อ ฺาณ   
มูล  เอตสฺสาติ  อ ฺาณมูล  ภวจกฺก  ตสฺส  มคฺคาณวชิเรน   
ปทาลนตฺถ  เทสิโตติ  สมพฺนฺโธ ฯ   
        กมฺมยนตฺวิฆาฏโนติ  กมฺมฆฏิตสฺส  อตฺตภาวยนฺตสฺส   
วิทฺธสโน ฯ   
        วิ ฺาณาน  ปริคฺคเหติ  กามภวาทีสุ  ยถาสกกมฺมุนา   
#๑.  ย.ุ  อสมฺปฏิเวธสฺส  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  กมฺมกมฺมกิเลส  ฯ    
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วิ ฺาณคฺคหเณ  (๑)  อุปฏ ิเตติ  วจนเสโส ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ห ิ ภเว   
ปฏิสนฺธิยา  คหิตาย  ตตภวนิสฺสิตวิ ฺาณานิป  (๒)  คหิตาเนว   
โหนฺติ ฯ   
        าณวชิรนิปาตโนติ  าณวชิรสฺส  นิปาโต  าณวชิร   
นิปาเตตฺวา  เตส  ปทาเลตา ฯ  โลกุตฺตรธมฺโม  หิ  อุปฺปชฺชมาโน   
สตฺตมภวาทีสุ  อุปฺปชชฺนารหานิ  วิ ฺาณานิ  ภินฺทตฺตเมว  (๓)   
อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
        เวทนาน  วิ ฺาปโนติ  สุขาทีน  ติสฺสนฺน  เวทนาน   
ยถากฺกม  ทุกขฺสลฺลานิจฺจวเสน  ยาถาวโต  ปเวทโก ฯ   
        อุปาทานปฺปโมจโนติ  กามุปาทานาทีหิ  จตูหิป  อุปาทาเนหิ   
จิตฺตสนฺตานสฺส  วิโมจโก ฯ   
        ภว  องฺคารกาสสว  าเณน  อนุปสฺสโนติ  กามภวาทิ-   
นววิธมฺป  ภว  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  อาทิตฺตภาวโต  สาธิกโปริส   
องฺคารกาสุ  วิย  มคฺคาเณน  อนุปจฺจกฺขโต  ทสฺเสตา ฯ   
        สนฺตปณีตภาวโต  (๔)  อติตฺติกรฏเน  มหารโส  ปริ ฺาทิวเสน   
วา  มหากิจฺจตาย  สาม ฺผลวเสน  มหาสมฺปตฺติตาย  จ   
มหารโส  อนุปจิตสมฺภาเรหิ  ทรุวคาหตาย  อลพฺภเนยฺยปติฏตาย   
จ  สุฏ ุ  คมฺภีโร  ชรามจฺจุนิวารโณ  อายตึ  ภวาภินิปฺผตฺติยา   
นิวตฺตเนน  ชราย  มจฺจุโน  จ  ปฏิเสธโก ฯ  อิทานิ  ยถาวุตฺต-   
#๑.  ส.ี ย.ุ ิ  อาทานวิ ฺาณคหเณ  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  ตตภวนิยตวิ ฺาณฏ ิติ  ฯ   
#๓.  ยุ.  ภินทฺนฺตเมว  ฯ  ๔.  สี.  สนฺตปณีตภาวา  ฯ  ๕.  สนฺตปณีตภาโว  ฯ    
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คุณวิเสสยุตฺต  ธมฺม  สรปูโต  ทสฺเสนฺโต  อรโิย  อฏงฺคิโกติ   
วตฺวา  ปุนป  ตสฺส  กติปเย  คุเณ  วิภาเวตุ  ทุกฺขูปสมโน   
สิโวติ  อาทิมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปริสุทฺธฏเน  อริโย  สมฺมาทิฏ ิอาทิอฏธมฺม-   
สโมธานตาย  อฏงฺคิโก  นิพฺพานคเวสนฏเน  มคฺโค  สกล-   
วฏฏทุกฺขวูปสมนฏเน  ทุกฺขวูปสมโน  เขมฏเน  สิโว ฯ   
        ยถา  อิโต  พาหิรกสมเย  อสมฺมาสมฺพุทฺธปเวทิตตฺตา   
กมฺมวิปาโก  วิปลฺลาโส  วิยาติ  (๑)  เอว  อวิปลฺลาเสตฺวา  ปฏิจฺจุปฺ-   
ปนฺนธมฺมาน  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  กมฺม  กมฺมนฺติ   
วิปาก ฺจ  วิปากโต  ตฺวาน  ปุพฺพภาคาเณน  ชานนเหตุ   
สสฺสตุจฺเฉทคฺคาหาน  วิธมเนน  ยาถาวโต  อาโลกทสฺสโน   
ตกฺกรสฺส  โลกุตฺตราณาโลกสฺส  ทสฺสโน ฯ  เกนจิ  ก ฺจิ   
กทาจิป  อนุปทฺทุตตฺตา  มหาเขม  นิพฺพาน  คจฺฉติ  สตฺเต  คเมติ   
จาติ  มหาเขมงฺคโม  ฯ   
        สพฺพกิเลสทรถปริฬาหวูปสมนโต  สนฺโต  อกุปฺปาย  เจโต-   
วิมุตฺติยา  อนุปาทิเสสาย  จ  นิพฺพานธาตุยา  ปาปเนน   
ปริโยสานภทฺทโก  สุเทสิโต  จกฺขุมตาติ  โยชนา ฯ   
        เอว  เถโร  นานานเยหิ  อริยธมมฺ  ปสสนฺโต  ตสฺส  ธมฺมสฺส   
อตฺตนา  อธิคตภาว  อ ฺาปเทเสน  ปกาเสสิ ฯ   
                มคิชาลตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  กมฺมวิปากา  วิปลฺลาสิยนฺติ  ฯ  ยุ.  กมฺมวิปากวิปลฺลาสิยนฺติ  ฯ    
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        ชาติมเทน  มตฺโตหนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  เชนฺตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  โกสล-   
ร ฺโ  ปุโรหิตสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ  ตสฺส  เชนโฺตติ   
นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ชาติมเทน  โภคอิสฺสริยรูปมเทน   
จ  มตฺโต  อ ฺเ  หีเฬนฺโต  ครฏุานิยานมฺป  อปจิตึ  อกโรนฺโต   
มานถทฺโธ  วิจรติ ฯ  โส  เอกทิวส  สตฺถาร  มหติยา  ปริสาย   
ปริวุต  ธมฺม  เทเสนฺต  ทิสฺวา  อุปสงฺกมนฺโต  สเจ  ม  สมโณ   
โคตโม  ปม  อาลปสฺสติ  อหมฺป  อาลปสฺสามิ ฯ  โน  เจ   
นาลปสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา   ิโต  ภควติ   
ปม  อนาลปนฺเต  สยมฺป  มาเนน  อนาลปตฺวา  คมนาการ   
ทสฺเสสิ ฯ  ต  ภควา   
                น  มาน  พฺราหฺมณ  สาธุ          อตฺถ ิ กสสฺีธ  พฺราหฺมณ   
                เยน  อตฺเถน  อาค ฺฉิ          ตเมวมนุพฺรูหเยติ   
คาถาย  อชฺฌภาสิ ฯ   
        โส  จิตฺต  เม  สมโณ  โคตโม  ชานาตีติ  อภิปฺปสนฺโน   
ภควโต  ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  ปรมนิปจฺจาการ  กตฺวา   
                เกสุ  น  มาน  กยิราถ          เกสุ  จสฺส  สคารโว   
                กฺยสฺส  อปจิตา  อสฺสุ          กฺยสฺสุ  สาธุ  สุปูชิตาติ    
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ปุจฺฉิ ฯ  ตสฺส  ภควา   
                มาตริ  ปตร ิ จาป                  อตฺโถ  เชฏมฺหิ  ภาตริ   
                อาจริเยน  จตุตฺถมฺหิ                  สมณพฺราหฺมเณสุ  จ ฯ   
                เตสุ  น  มาน  กยิราถ         เตสุ  อสฺส  สคารโว   
                ตฺยสฺส  อปจิตา  อสฺสุ          ตฺยสฺสุ  สาธุ  สุปูชิตา ฯ   
                อรหนฺเต  สีติภูเต                  กตกิจฺเจ  อนาสเว   
                นหิจฺจ  มาน  อตฺถทฺโธ          เต  นมสฺเส  อนุตฺตเรติ   
ป ฺห  วิสฺสชเฺชนฺโต  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
        โส  ตาย  เทสนาย  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏ-ิ   
ปตฺติกิตฺตนมุเขน  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                ชาติมเทน  มตฺโตห                  โภคอิสฺสรเิยน  จ   
                สณฺานวณฺณรูเปน                  มทมตฺโต  อจาริห ฯ   
                นาตฺตโน  สมก  ก ฺจิ          อติเรก ฺจ  ม ฺ ิส   
                อติมานหโต  พาโล                  ปตฺถทฺโธ  อุสฺสิตทฺธโช ฯ   
                มาตร  ปตร ฺจาป  (๑)          อ ฺเป  (๒)  ครุสมฺมเต   
                น  ก ฺจิ  (๓)  อภิวาเทสึ          มานตฺถทฺโธ  อนาทโร ฯ   
                ทสิฺวา  วินายก  อคฺค          สารถีน  วรุตฺตม   
                ตปนฺตมิว  อาทิจฺจ                  ภิกฺขุสฆปุรกฺขต ฯ   
#๑.  สฺยา.  วาป  ฯ  ๒.  สยฺา.  อโถป  ฯ  ๓.  สฺยา.  กิ ฺจิ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 172 

                เลมที่  26  ฉกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  172   
 
                มาน  มท ฺจ  ฉฑฺเฑตฺวา          วิปฺปสนฺเนน  เจตสา   
                สริสา  อภิวาเทสึ                  สพฺพสตฺตานมุตฺตม ฯ   
                อติมาโน  จ  โอมาโน          ปหีนา  สุสมูหตา   
                อสฺมิมาโน  สมุจฺฉินฺโน          สพฺเพ  มานวิธา  หตาติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ชาติมเทน  มตฺโตหนฺติ  อห  อุทิจฺเจ  (๒)  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺโต  น  มาทิโส  อุภโต  สชุาโต  อ ฺโ  อตฺถีติ  กุลมาเนน   
มตฺโต  มานถทฺโธ  อจารินฺติ  (๓)  โยชนา ฯ   
        โภคอิสสฺริเยน  จาติ  วิภเวน  อาธิปจฺเจน  จ  เหตุภูเตน   
โภคสมฺปท ฺจ  อิสฺสริยสมฺปท ฺจ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนมเทน  มตฺโต   
อห  อจารินฺติ  โยชนา ฯ   
        สณฺานวณฺณรูเปนาติ  สณฺาน  อาโรหปริณาหสมฺปตฺติ   
วณฺโณ  โอทาตสามตาทิฉวิสมฺปตฺติ  รปู  องฺคปจฺจงฺคโสภา ฯ   
อิธาป  วุตฺตนเยน  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        มทมตฺโตติ  วุตฺตปฺปการโต  อ ฺเนป  มเทน  มตฺโต ฯ   
        นาตฺตโน  สมก  ก ฺจีติ  อตฺตโน  สมก  สทิส  ชาติอาทีหิ   
สมาน  อติเรก  วา  ก ฺจิ  น  ม ฺ ิส  น  ม ฺ ึ  มยา   
สมานมฺป  น  ม ฺ ึ  กุโต  ตโต  อธิกตรนฺติ  (๔)  อธิปฺปาโย ฯ   
อติมานหโต  พาโลติ  พาโล  อห  ตโต  (๕)  พาลภาวโต   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๕๕/๓๓๒  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  อุทิโตทิเต  ๓  ย.ุ  อวจารินฺติ  ฯ   
#๔.  ม.  กุโต  อธิกนฺติ  ฯ  ๕.  สี.  อติมานหโต  พาโลติ  ตโต  ฯ   
#ยุ.  อติมานหโต  พาโลติ  หต  ตโต  ฯ    
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อติมาเนน  ขตูปหตกุสลาจาโร  ตโตเอว  ปตฺถทฺโธ  อุสฺสิตทฺธโช   
ถมฺภวเสน  ครูนมฺป  นิปจฺจการสฺส  อกรณโต  ภุส  ถทฺโธ   
อโนนมนถทธฺชาโต  อุสสฺิตมานทฺธโช ฯ   
        วุตฺตเมวตฺถ  ปากฏตร  กาตุ  มาตรนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺเติ  เชฏภาตุอาทิเก  (๑)  สมณพฺราหฺมเณ  จ ฯ   
        ครุสมฺมเตติ  ครูติ  สมฺมเต  ครุฏานิเย ฯ   
        อนาทโรติ  อาทรรหิโต ฯ   
        ทิสฺวา  วินายก  อคฺคนฺติ  เอว  มานถทฺโธ  หุตฺวา  วิจรนฺโต   
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  เวเนยฺยาน  วินยนโต  สยมฺภุตาย   
นายกภาวโต  จ  วินายก ฯ  สเทวเก  โลเก  สลีาทิคุเณหิ  เสฏ-   
ภาวโต  อคฺค ฯ  ปุริสทมมฺาน  อจฺจนฺตตาย  ทมนโต  สารถีน   
วรุตฺตม  อติวิย  อุตฺตม  พฺยามปฺปภาทิโอภาเสน  อาทิจฺจมิว   
ตปนฺต  โอภาสนฺต  ภิกฺขุสฆปุรกฺขต  ธมฺม  เทเสนฺต  สพฺพ-   
สตฺตาน  อุตฺตม  สตฺถาร  ทิสฺวา  พุทฺธานุภาเวน  สนฺตชฺชิโต   
อหเมว  เสฏโ  อ ฺเ  หีนาติ  ปวตฺตมาน  โภคมทาทิมท ฺจ  (๒)   
ฉฑฺเฑตฺวา  ปหาย  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา  สิรสา  อภิวาเทสินฺติ   
โยชนา ฯ  กถ  ปนาย  มานถทฺโธ  สมาโน  สตฺถ ุ ทสฺสนมตฺเตน   
มาน  ปหาสีติ  น  โข  ปเนต  เอว  ทฏพฺพ ฯ  สตฺถุ   
ทสฺสนมตฺเตน  มาน  น  ปหาสิ  น  มาน  พฺราหฺมณ  สาธูติ  (๓)   
#๑.  กตฺถจิ  เชฏภาตุอาจริเยติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  โภคสมฺปทาทิมท ฺจ  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  มาน  ปหาสีติ  ตเมว  มนพฺุรูหยาติ  ฯ    
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อาทิกาย  ปน  เทสนาย  มาน  ปหาสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต   
มาน  มท ฺจ  ฉฑฺเฑตฺวา  วิปสฺสนฺเนน  เจตสา ฯ  สิรสา   
อภิวาเทสินฺติ ฯ   
        วิปฺปสนฺเนน  เจตสาติ  จ  อิตฺถมภฺูตลกฺขเณ  กรณวจน   
ทฏพฺพ ฯ   
        อหเมว  เสฏโติ  ปวตฺโต  มาโน  อติมาโน ฯ  อิเม   
ปน  นิหีนาติ  อ ฺเ  หีนโต  ทหนฺตสสฺ  มาโน  โอมาโนติ   
วทนฺติ ฯ  เสยฺโยหมสฺมีติ  ปน  อ ฺ  อติกฺกมิตฺวา  อตฺตาน   
เสยฺยโต  ทหนฺตสฺส  ปวตฺโต  เสยฺยมาโน  อติมาโน ฯ  หีโนหมสฺมีติ   
ปวตฺโต  หีนมาโน  โอมาโน ฯ   
        ปหีนา  สุสมูหตาติ  เหฏ ิมมคฺเคหิ  ปหีนา  หตฺุวา   
อคฺคมคฺเคน  สุฏ ุ  สมุคฺฆาฏิตา ฯ   
        อสฺมิมาโนติ  เอโสหมสฺมีติ  ขนฺเธ  อหนฺติ  คหณวเสน   
ปวตฺตมาโน ฯ   
        สพฺเพติ  น  เกวล  อติมานโอมานอสฺมิมานาเอว  อถ   
โข  เสยฺยสฺส  เสยฺยมานาทโย  นววิธา  อนฺตรเภเทน  อเนกวิธา   
จ  สพฺเพ  มานวิธา  มานโกฏาสา  หตา  อคฺคมคฺเคน   
สมุคฺฆาฏิตาติ ฯ   
                ปโุรหิตปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        ยทา  นโว  ปพฺพชโิตติอาทิกา  อายสฺมโต  สมุนตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สขิิสฺส  ภควโต  กาเล  มาลาการกุเล  (๑)   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สิขึ  ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา   
ปสนฺนมานโส  สุมนปุปฺเผหิ  ปูช  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  อ ฺตรสฺส  อุปาสกสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ   
โส  จ  อุปาสโก  อายสฺมโต  อนุรุทฺธตฺเถรสฺส  อุปฏาโก   
อโหสิ ฯ  ตสฺส  จ  ตโต  ปพฺุเพ  ชาตาชาตา  ทารกา  มรึสุ ฯ   
เตน  โส  สจาห  อิทานิ  เอก  ปุตฺต  ลภิสฺสามิ  อยฺยสฺส   
อนุรุทฺธตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพาเชสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ   
โส  จ  ทสมาสจฺจเยน  ชาโต  อโรโคเยว  หุตฺวา  อนกฺุกเมน   
วฑฺเฒนฺโต  สตฺตวสฺสิโก  อโหสิ  ต  ปตา  เถรสฺส  สนฺติเก   
ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ปพฺพชตฺิวา  ตโต  ปริปกฺก ฺาณตฺตา   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  หุตฺวา   
เถร  อุปฏหนฺโต  ปานีย  อาหริสฺสามีติ  ฆฏ  อาทาย  อิทฺธิยา   
อโนตตฺตทห  อคมาสิ ฯ   
#๑.  ส.ี  กลุเคเห  ฯ  ย.ุ  มาลาการกุเล  กุลเคเห  ฯ    
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        อเถโก  มิจฺฉาทิฏ ิโก  นาคราชา  อโนตตฺตทห   
ปฏิจฺฉาเทนฺโต  สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคน  ปริกฺขิปตฺวา  อุปริ  มหนฺต   
ผณ  กตฺวา  สุมนสฺส  ปานีย  คเหตุ  โอกาส  น  เทติ ฯ   
สุมโน  ครฬุรูป  คเหตฺวา  ต  นาคราช  อภิภวิตฺวา  ปานีย   
คเหตฺวา  เถรสฺส  วสนฏาน  อุทฺทิสฺส  อากาเสน  คจฺฉติ ฯ   
        ต  สตฺถา  เชตวเน  นสิินฺโน  ตถา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
ธมฺมเสนาปตึ  อามนฺเตตฺวา  สารีปุตฺต  อิม  ปสฺสาติอาทินา   
จตูหิ  คาถาหิ  ตสฺส  คุเณ  อภาสิ ฯ  อถ  สุมนตฺเถโร   
                ยทา  นโว  ปพฺพชิโต          ชาติยา  สตฺตวสฺสิโก   
                อิทฺธิยา  อภิโภตฺวาน          ปนฺนคินฺท  มหิทฺธิก ฯ   
                อุปชฺฌายสฺส  อุทก                  อโนตตฺตา  มหาสรา   
                อาหรามิ  ตโต  ทิสฺวา          ม  สตฺถา  เอตทพฺรวิ ฯ   
                สาริปุตฺต  อิม  ปสฺส          อาคจฺฉนฺต  กุมารก   
                อุทกกุมฺภมาทาย                  อชฌฺตฺต  สสุมาหิต ฯ   
                ปาสาทิเกน  วตฺเตน                  กลฺยาณอิริยาปโถ   
                สามเณโรนุรุทธฺสฺส                  อิทฺธิยา  จ  วิสารโท ฯ   
                อาชานีเยน  อาช ฺโ          สาธุนา  สาธุการิโต   
                วินีโต  อนุรุทฺเธน                  กตกิจฺเจน  สิกฺขิโต   
                โส  ปตฺวา  ปรม  สนฺตึ          สจฺฉิกตฺวา  อกุปฺปต   
                สามเณโร  ส  สมุโน          มา  ม  ช ฺาติ  อิจฺฉตีติ   
#๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๖/๓๓๓  ฯ    
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อ ฺาพฺยากรณวเสน  ฉ  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาทิโต  เทฺว  คาถา  สุมนตฺเถเรเนว  ภาสิตา  อิตรา   
จตสฺโส  ต  ปสสนฺเตน  สตฺถารา  ภาสิตา ฯ  ตา  สพฺพา   
เอกชฺฌ  กตฺวา  สุมนตฺเถโร  ปจฺฉา  อ ฺาพฺยากรณวเสน   
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปนฺนคินฺทนฺติ  นาคราช ฯ   
        ตโตติ  ตตฺถ  ยทา  นโว  ปพฺพชโิต  ชาติยา  สตฺตวสฺสิโก   
อิทฺธิพเลน  มหิทฺธิก  นาคราช  อภิภวิตฺวา  อโนตตฺตทหโต   
อุปชฺฌายสฺส  ปานีย  อาหรามิ  ตสฺมึ  กาเลติ  อตฺโถ ฯ   
        ม  อุทฺทสิฺส  มยฺห  สตฺถา  เอตทพฺรวิ  ต  (๑)  ทสฺเสนฺโต   
สาริปุตฺต  อิม  ปสฺสาติอาทิมาห ฯ   
        อชฌฺตฺต  สุสมาหิตนฺติ  วิสยชฺฌตฺตภูเตน  อคฺคผลสมาธินา   
สุฏ ุ  สมาหิต ฯ   
        ปาสาทิเกน  วตฺเตนาติ  ปสฺสนฺตาน  ปสาทาวเหน   
อาจารวตฺเตน  กรณตฺเถ  อิท  กรณวจน ฯ   
        กลฺยาณอิริยาปโถติ  สมฺปนฺนิริยาปโถ ฯ  ปาสาทิเกน   
วตฺเตนาติ  วา  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  กรณวจน ฯ  สมณสฺส  ภาโว   
สามณฺย  สาม ฺนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตทตฺถ  อีรติ  (๒)  ปวตฺตตีติ  สามเณโร   
สมณุทฺเทโส ฯ   
        อิทฺธิยา  จ  วิสารโทติ  อิทฺธิยมฺป  พฺยตฺโต  สุกสุโล ฯ   
#๑  สี.  ย.ุ  เอตทพฺรวิ  ย  ปน  ฯ  ๒.  ย.ุ  อิริยติ  ฯ    
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อาชานีเยนาติ  ปุริสาชานีเยน ฯ  อตฺตหิตปรหิตาน  สาธนโต   
สาธุนา  กตกิจฺเจน  อนุรุทฺเธน  สาธุ  (๑)  อุภยหิตสาธโก  สุฏ ุ   
วา  อาช ฺโ  การิโต  ทมิโต ฯ  (๒)  อคฺควิชฺชาย  วินีโต  อเสกขฺ-   
ภาวาปาทเนน  สิกฺขิโต  สิกฺขาปโตติ  อตฺโถ ฯ   
        โส  สามเณโร  สุมโน  ปรม  สนตึฺ  นิพฺพาน  ปตฺวา   
อคฺคมคฺคาธิคเมน  อธิคนฺตฺวา  สจฺฉิกตฺวา  อตฺตปจฺจกฺข  กตฺวา   
อกุปฺปต  อรหตฺตผล  อปฺปจฺฉภาวสฺส  ปรมุกฺกสคตตฺตา  มา  ม   
ช ฺาติ  ม  อย  ขีณาสโวติ  วา  ฉฬภิ ฺโติ  วา  โกจิป   
มา  ชาเนยฺยาติ  อิจฺฉติ  อภิกงฺขตีติ ฯ   
                สมุนตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        นฺหาตกมุนิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        วาตโรคาภินีโตติอาทิกา  อายสฺมโต  นฺหาตกมุนิตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  ราชคเห  พฺราหฺมณ-   
กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  วิชชฺาฏานาทีสุ  นิปฺผตฺตึ  คโต   
นฺหาตกลกฺขณโยเคน  นหฺาตโกติ  ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  ตาปสปพฺพช  ปพฺพชิตฺวา  ราชคหสฺส  ติโยชนปฺปมาเณ   
 #๑.  สี.  ย.ุ  สาธุนา  สาธุ  ฯ  ๒.  ส.ี  ย.ุ  อาช ฺการินา  ทมิโต  ฯ    
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าเน  อร ฺายตเน  นีวาเรหิ  ยาเปนฺโต  อคฺคึ  ปริจารยมาโน   
วสติ ฯ  ตสฺส  สตฺถา  ฆเฏ  วิย  ปทีป  หทยพฺภนฺตเร  ปชฺชลนฺต   
อรหตฺตูปนิสฺสย  ทิสฺวา  อสฺสมปท  อคมาสิ ฯ   
        โส  ภควนฺต  ทิสฺวา  หฏตุฏโ  อตฺตโน  อุปกปฺปนนิยาเมน   
อาหาร  อุปเนสิ ฯ  ต  ภควา  ปริภุ ฺชิ ฯ  เอว  ตโย  ทิวเส   
ทตฺวา  จตุตฺถทิวเส  ภควา  ตุเมฺห  ปรมสุขุมาลา  กถ   
อิมินา  อาหาเรน  ยาเปถาติ  อาห ฯ  ตสฺส  สตฺถา  อริยสนฺโตสคุณ   
ปกาเสนฺโต  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
        ตาปโส  ต  สุตฺวา  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ภควา  ต  อรหตฺเต  ปติฏเปตฺวา  คโต ฯ   
โส  ปน  ตตฺเถว  วิหรนโฺต  อปรภาเค  วาตาพาเธน  อุปทฺทุโต   
อโหสิ ฯ  สตฺถา  ตตฺถ  คนตฺฺวา  ปฏิสนถฺารมุเขน  ตสฺส  วิหาร   
ปุจฺฉนฺโต   
                วาตโรคาภินีโต  ตฺว                          วิหร  กานเน  วเน   
                ปวิฏโคจเร  (๑)  ลูเข                  กถ  ภิกฺขุ  กริสฺสสติี  (๒) 
คาถมาห ฯ  อถ  เถโร   
                ปติสุเขน  วิปุเลน                          ผริตฺวาน  สมุสฺสย   
                ลขูมฺป  อภิสมฺโภนฺโต                  วิหริสสฺามิ  กานเน ฯ   
                ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค          อินฺทฺริยานิ  พลานิ  จ   
                ฌานโสขุมฺมสมฺปนฺโน  (๓)          วิหรสิฺส  อนาสโว ฯ   
#๑.  ม.  ยุ.  ปวิทฺธโคจเร  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๕๗/๓๓๓ 
#๓.  สฺยา.  ฌานสุขุมสมฺปนฺโน  ฯ    
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                วิปฺปมุตฺต  กิเลเสหิ                          สุทฺธจิตฺต  อนาวิล   
                อภิณฺห  ปจฺจเวกฺขนฺโต                  วิหรสิฺส  อนาสโว ฯ   
                อชฺฌตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จ                  เย  เม  วิชชฺึสุ  (๑)  อาสวา   
                สพฺเพ  อเสสา  อุจฺฉินฺนา                  น  จ  อุปฺปชชฺเร  ปุน ฯ   
                ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตา                  ติฏนฺติ  ฉินฺนมูลกา   
                ทกฺุขกฺขโย  อนุปฺปตฺโต                  นตฺถ ิ ทานิ  ปุนพฺภโวติ  (๒)   
อิมาหิ  เสสคาถาหิ  อตฺตโน  วิหาร  สตฺถุ  ปเวเทสิ ฯ   
        ตตฺถ  ฌานโสขุมฺมสมฺปนฺโนติ  ฌานสุขุมภาเวน  สมนฺนา-   
คโต ฯ  ฌานสุขุม  นาม  อรูปชฺฌาน  ตสฺมา  อฏสมาปตฺต-   
 ิลาภิมฺหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เตน  อตฺตโน  อุภโตภาควิมุตฺติต   
ทสฺเสติ ฯ  อปเร  ปนาหุ  โสขุมฺมนฺติ  อคฺคมคฺคผเลสุ  อธ-ิ   
ป ฺาสิกฺขา  อธิปฺเปตา  ตโต  ฌานคฺคหเณน  (๓)  อตฺตโน   
อุภโตภาควิมุตฺติต  วิภาเวตีติ ฯ   
        วิปฺปมุตฺต  กิเลเสหีติ  ปฏิปสฺสทฺธวิิมุตฺติยา  สพฺพกิเลเสหิ   
วิมุตฺต  ตโตเอว  สุทฺธจิตฺต  อนาวิลสงฺกปฺปตาย  อนาวิล  ตีหิป   
ปเทหิ  อรหตฺตผลจิตฺตเมว  วทติ ฯ   
        เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  อิมเมว  จ  เถรสฺส  อ ฺา-   
พฺยากรณ  อโหสีติ ฯ   
                นหฺาตกมุนิตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑..  ม. ยุ.  วิชฺชึส ุ ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๕๗/๓๓๓  ฯ   
#๓.  สี. ยุ.  อธิปฺเปตาติ ฯ  ตโต  ฌานคหเณน  จ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 181 

        เลมที ่ 26  พฺรหฺมทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  181   
 
        อกฺโกธสฺสาติอาทิกา  อายสฺมโต  พฺรหฺมทตฺตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  โกสลร ฺโ   
ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  พฺรหฺมทตฺโตติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส   
วยปฺปตฺโต  เชตวนมเห  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ   
ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ   
        ต  เอกทิวส  นคเร  ปณฺฑาย  จรนฺต  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ   
อกฺโกสิ ฯ  เถโร  ต  สุตฺวาป  ตุณฺหีภูโต  ปณฺฑาย  จรติเยว   
พฺราหฺมโณ  ปุนป  อกฺโกสิเยว ฯ  มนสฺุสา  เอว  อกฺโกสนฺตมฺป   
น  อย  เถโร  น  กิ ฺจิ  ภณตีติ  อาหสุ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  เตส  มนุสฺสาน  ธมฺม  เทเสนฺโต   
                อกฺโกธสฺส  กโุต  โกโธ          ทนฺตสฺส  สมชีวิโน   
                สมฺมท ฺา  วิมุตฺตสฺส          อุปสนฺตสฺส  ตาทิโน ฯ   
                ตสฺเสว  เตน  ปาปโย          โย  กุทฺธ  ปฏิกุชฺฌติ   
                กทฺุธ  อปฺปฏกิชฺุฌนฺโต          สงฺคาม  เชติ  ทุชชฺย ฯ   
                อุภินฺนมตฺถ  จรติ                  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ   
                ปร  สงฺกุปต  ตฺวา                  โย  สโต  อุปสมฺมติ ฯ    
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                อุภินฺน  ติกิจฺฉนฺต  ต  (๑)                อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ   
                ชนา  ม ฺนฺติ  พาโลติ  (๒)          เย  ธมฺมสฺส  อโกวิทา ฯ   
                อุปฺปชฺเช  เต  (๓)  สเจ  โกโธ          อาวชฺช  (๔)  กกจูปม   
                อุปฺปชฺเช  เจ  รเส  ตณฺหา                  ปุตฺตมสูปม  สรh   
                สเจ  ธาวติ  จิตฺต  เต  (๕)                  กาเมสุ  จ  ภเวสุ  จ   
                ขิปฺป  นิคฺคณฺห  (๖)  สติยา          กิฏาท  วิย  ทุปปฺสุนฺติ  (๗) 
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อกฺโกธสฺสาติ  โกธรหิตสฺส  มคฺเคน  สมุจฺฉินฺน-   
โกธสฺส ฯ   
        กโุต  โกโธติ  กุโต  นาม  เหตุ  โกโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  ตสฺส  (๘)   
อุปฺปตฺติการณ  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ   
        ทนฺตสฺสาติ  อุตฺตเมน  ทเมน  อคฺคมคฺคทมเถน  ทนฺตสฺส ฯ   
สมชีวิโนติ  กายวิสมาทีนิ  สพฺพโส  ปหาย  กายสมาทีน   
วเสน  สม  ชวีนฺตสฺส  สตฺตฏานิเยน  (๓)  สมฺปช ฺเน  สมฺมเทว   
วตฺตนฺตสฺส ฯ   
        สมฺมท ฺา  วิมุตฺตสฺสาติ  สมฺมา  อ ฺาย  อภิ ฺเยฺยาทิเก   
ธมฺเม  ชานิตฺวา  สพฺพาสเวหิ  วิปฺปมุตฺตสฺส ฯ  ตโตเอว   
#๑.  สฺยา. ติกิจฺฉนฺตาน  ฯ  ๒.  สฺยา. พาลาติ  ฯ  ๓.  สฺยา. อุปฺปชฺชเต  ฯ   
#๔.  สฺยา. อาวชฺช  ฯ  ๕.  ยุ. เต. จิต  ฯ  ๖.  สฺยา. นิคฺคยฺห  ฯ   
#๗.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘/๓๓๔  ฯ  ๘.  สี. ย.ุ สมุจฺฉินฺนโกธสฺส  กุโต  นาม   
#เหตุ  โกธสสฺ  ตสฺส  ตสฺส  ฯ    
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สพฺพกิเลสทรถปรฬิาหวูปสเมน  อุปสนฺตสฺส ฯ   
        อิฏาทีสุ  ตาทิลกฺขณปฺปตฺติยา  ตาทิโน  ขีณาสวสฺส  กุโต   
โกโธติ  อ ฺาปเทเสน  เถโร  อตฺตโน  โกธาภาว  ตสฺส  จ   
การณานิ  วตฺวา  อิทานิ  โกเธ  อโกเธ  จ  อาทีนวานิสสทสฺสเนน   
ธมฺม  กเถนฺโต  ตสฺเสวาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  โย  กุทฺธ  ปฏกิุชฺฌตีติ  โย  ปุคฺคโล  อตฺตโน   
อุปริ  กุทฺธ  กุปต  ปุคฺคล  ปฏิกชฺุฌติ  ตสฺเสว  เตน  ปฏิกชฺุฌน-   
ปจฺจกฺโกสนปฏิปฺปหรณาทินา  ปาปโย  อิธโลเก  วิ ฺ ูครหาทิ-   
วเสน  ปรโลเก  นิรยทกฺุขาทิวเสน  อภทฺทกตร  อกลฺยาณตร   
โหติ ฯ  กุชฌฺเนน  ปน  อกุทฺธสฺส  (๑)  ปาป  โหตีติ  วตฺตพฺพเมว   
นตฺถิ ฯ  เกจิ  ปน  โย  อกทฺุธ  ปฏิกุทฺธ  อารพฺภ  กุชฌฺตีติ   
อตฺถ  วทนฺติ ฯ   
        กุทฺธ  อปฺปฏิกุชฺฌนฺโตติ  โย  ปน  กุทฺธ  ปุคฺคล  อย   
กุทฺโธ  โกธปเรโตติ  ตฺวา  น  ปฏิกชฺุฌติ  ขมติ  โส  ทชฺุชย   
กิเลสสงฺคาม  เชติ  นาม.  น  เกวล  จสสฺ  กิเลสสงฺคาม-   
ชโย เอว  อถ  โข  อุภยหิตปฏิปตฺติมฺปติ  ทสฺเสนฺโต  อาห   
อุภินฺนมตฺถ ฯเปฯ  อุปสมฺมตีติ ฯ  โย  ปร  ปุคฺคล  สงฺกุปต   
กุทฺธ  โกธปเรโตติ  ตฺวา  ต  เมตฺตายนฺโต  อชฌฺุเปกฺขนฺโต   
วา  สโต  สมปฺชาโน  หุตฺวา  อุปสมฺมติ  ขมติ  น  ปฏิปฺผรติ   
#๑.  ส.ี  กชุฌฺเนน  ปน  กุทฺธสฺสอิ  ฯ  ยุ.  กชฺุฌนฺเต  ปน  กุทฺธสสฺ  ฯ    
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โส  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จาติ  อุภินฺน  อุภยโลกสุขาวห  อตฺถ   
หิต  จรติ ฯ   
        อุภินฺน  ติกิจฺฉนฺต  ตนฺติ  ต  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จาติ   
อุภินฺน  ทฺวินฺน  โกธพฺยาธิติกิจฺฉาย  ติกิจฺฉนฺต  ขมนฺต  ปุคฺคล   
เย  ชนา  ธมมฺสฺส  อริยาจารธมฺเม  อกสุลา  เต  พาลา  อย   
อวิทฺทสุ  โย  อตฺตาน  อกฺโกสนฺตสฺส  ปหรนฺตสฺส  กิ ฺจิ  น   
กโรตีติ  ม ฺนฺติ  ต  เตส  อโยนโิส  ม ฺนนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
ติกิจฺฉนนฺติป  (๑)  ปนฺติ  ติกิจฺฉนสภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  เถเรน  วุจฺจมาน  ธมฺม  สุตฺวา  อกฺโกสกพฺราหฺมโณ   
สวิคฺโค  ปสนฺนจิตฺโต  จ  หุตฺวา  เถร  ขมาเปตฺวา  ตสฺเสว   
สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  เถโร  ตสฺส  กมฺมฏาน  เทนฺโต  อิมสฺส   
เมตฺตาภาวนา  ยุตฺตาติ  เมตฺตากมฺมฏาน  ทตฺวา  โกธปริ-   
ยุฏานาทีสุ  ปจฺจเวกฺขณาทิวิธึ  (๒)  ทสฺเสนฺโต  อุปฺปชฺเช  เตติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อุปฺปชฺเช  เต  สเจติ  สเจ  เต  กมฺมน  (๓)  อนุยุ ฺชนฺตสฺส   
ก ฺจิ  ปุคฺคล  นิสฺสาย  จิรปริจโย  (๔)  โกโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  ตสฺส   
วูปสมาย   
        อุภโตทณฺฑเกน  เจป  ภิกฺขเว  กกเจน  โจรา   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ติกิจฺฉนฺตีติป  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  ปจฺจเวกฺขณวิธึ   
#๓.  ม.  กมฺมฏาน  ฯ  ๔.  สี.  ยุ.  จิรปริจริโย  ฯ    
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        โอจรกา  องฺคมงฺคานิ  โอกนฺเตยยฺุ  ตตฺราป  โย  มโน   
        ปทูเสยยฺ  น  เม  โส  เตน  สาสนกโรติ   
สตฺถารา  วุตฺต  กกจูปม  โอวาท  อาวชฺเชหิ ฯ  (๑)   
        อุปฺปชฺเช  เจ  รเส  ตณฺหาติ  สเจ  เต  มธุราทิเภเท   
รเส  ตณฺหา  อภิลาโส  อุปฺปชฺเชยฺย  ตสฺส  วูปสมาย   
        ปุตฺตมส  ชายมฺปติกา  ยถา  กนตฺารนิตฺถรณตฺถเมว   
ขาทึสุ  น  รสตณฺหาย  เอว  กลุปุตฺโตป  ปพฺพชโิต   
ปณฺฑปาต  ปฏิเสวติ ฯเปฯ  ผาสุวิหาโร  จาติ   
เอว  วุตฺต  ปุตฺตมสูปโมวาท  สร  อนุสฺสร ฯ   
        สเจ  ธาวติ  เต  จิตฺตนฺติ  อโยนิโส  มนส ิ กโรโต  ตว   
จิตฺต  กาเมสุ  ป ฺจกามคุเณสุ  ฉนฺทราควเสน  กามภวาทีสุ   
ภเวสุ  ภวปตฺถนาวเสน  สเจ  ธาวติ  สรติ  ชวติ ฯ   
        ขิปฺป  นคฺิคณฺห  สติยา  กิฏาท  วิย  ทุปฺปสุนฺติ  ตถา   
ธาวิตุ  อเทนฺโต  ยถา  นาม  ปุรโิส  กฏิาท  สสฺสขาทก   
ทุปฺปสุ  ทฏุโคณ  โยตฺเตน  ถมฺเภ  พนฺธิตฺวา  อตฺตโน  วเส   
วตฺเตติ  เอว  สติยา  สติโยตฺเตน  สมาธิถมฺเภ  พนฺธนฺโต  ขิปฺป   
สีฆเมว  นิคฺคณฺห  ยถา  กิเลสวิคเมน  นิพฺพิเสวน  โหติ  ตถา  
ทเมหีติ ฯ  เกจิ  ปน  เถโร  ปุถชฺุชโนว  หุตฺวา  อกฺโกส   
อธิวาเสนฺโต  เตส  มนุสฺสาน  อริยคุเณ  ปกาเสนฺโต  ธมฺม   
#๑  สี.  อิ ฯ  อาวชฺเชยฺยาสิ    
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กเถตฺวา  ปจฺฉา  ทฺวีหิ  คาถาหิ  อตฺตาน  โอวทนฺโต  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต  อิมาเยว   
คาถา  อภาสีติ  วทนฺติ ฯ   
                พฺรหฺมทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                สริิมณฺฑตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ฉนฺนมติวสฺสตีติอาทิกา  อายสฺมโต  สริิมณฺฑตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  น   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สสสุมารคิเร  (๑)   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  สิริมณฺโฑติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต   
เภสกลาวเน  ภควติ  วิหรนฺเต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม   
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  สมณธมฺม   
กโรนฺโต  เอกสฺมึ  อุโปสถทิวเส  ปาฏโิมกฺขุทฺเทสฏาเน  นิสินฺโน   
นิทานุทฺเทสสฺส  ปรโิยสาเน  อาวิกตา  หิสฺส  ผาสุ  โหตีติ   
ปาลิยา  อตฺถ  อุปธาเรนฺโต  อาปนฺน  อาปตฺตึ  อนาวิกตฺวา   
ปฏิจฺฉาเทนฺโต  อุปรูปร ิ อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  เตนสฺส  น  ผาสุ   
โหติ  อาวิกตฺวา  ปน  ยถาธมฺม  ปฏิกโรนฺตสฺส  ผาสุ  โหตีติ   
อิมมตฺถ  มนสิกตฺวา  อโห  สตฺถ ุ สาสน  สุวิสุทฺธนติฺ   
#๓  ม.  สสุมารคิเร    
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ลทฺธปฺปสาโท  ตถา  อุปปฺนฺน  ปตึ  วิกฺขมฺเภตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปสนฺนมานโส  ภิกฺขูน  โอวาท  เทนฺโต   
        ฉนฺนมติวสฺสติ                          วิวฏ  นาติวสฺสติ   
        ตสฺมา  ฉนฺน  วิวเรถ                  เอวนฺต  นาติวสฺสติ ฯ   
        มจฺจุนาพฺภาหโต  โลโก          ชราย  ปริวารโิต   
        ตณฺหาสลฺเลน  โอติณฺโณ          อิจฺฉาธูปายิโต  สทา ฯ  (๓)   
        มจฺจุนาพฺภาหโต  โลโก          ปริกฺขิตฺโต  ชราย  จ   
        ห ฺติ  นิจฺจมตฺตาโณ          ปตฺตทณฺโฑว  ตกฺกโร ฯ   
        อาคจฺฉนฺตคฺคิขนฺธาว                  มจฺจุ  พฺยาธิ  ชรา  ตโย   
        ปจฺจุคฺคนฺตุ  พล  นตฺถิ                  ชโว  นตฺถิ  ปลายิตุ ฯ   
        อโมฆ  ทิวส  กยริา                  อปฺเปน  พหุเกน  วา   
        ย  ย  วิชหเต  รตฺตึ                  ตทูน  ตสฺส  ชีวิต ฯ   
        จรโต  ติฏโต  วาป                  อาสีนสยนสฺส  วา   
        อุเปติ  จริมา  รตฺติ                  น  เต  กาโล  ปมชฺชิตุนฺติ  (๒)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ฉนฺนนฺติ  ฉาทิต  ยถาภูต  อวิวฏ  อปฺปกาสิต   
ทุจฺจริต ฯ   
อติวสฺสตีติ  อาปตฺติวสฺส ฺเจว  กิเลสวสฺส ฺจ  อติวิย   
#๑.  สฺยา. วิวหเต  รตฺติ ฯ  สี. วิวหเต  รตฺติ ฯ  ๒.  ขุ. เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕  ฯ    
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วสฺสติ ฯ   
        อาปตฺติยา  หิ  ฉาทน  อลชฺชิภาวาทินา  (๑)  ตาทิโสว   
ฉาทเนน  ตโต  อ ฺถาว  ปุนป  ตถารปู  ตโต  วา  ปาปฏตร   
อาปตฺตึ  อาปชฺเชยฺยาติ  ฉาทน  วสฺสนสสฺ  การณ  วุตฺต ฯ   
        วิวฏนฺติ  ปกาสิต  อปฺปฏิจฺฉนฺน ฯ   
        นาติวสฺสตีติ  เอตฺถ  อตีติ  อุปสคฺคมตฺต  น  วสฺสตีติ  (๒)   
อตฺโถ ฯ  อวสฺสน  เจตฺถ  วุตฺตวิปริยาเยน  เวทิตพฺพ  จิตฺต-   
สนฺตานสฺส  วิโสธิตตฺตา ฯ   
        ตสฺมาติ  วุตฺตเมวตฺถ  การณภาเวน  ปจฺจามสติ  ฉนฺนสฺส   
ทุจฺจริตสฺส  อาปตฺติวสฺสาทีน  อติวสฺสนโต  วิวฏสฺส  จ   
อวสฺสนโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ฉนฺน  วิวเรถาติ  ปุถชฺุชนภาเวน  ฉาทนาธิปฺปาเย   
อุปฺปนฺเนป  ต  อนนุวตฺติตฺวา  วิวเรถ  อาวิกเรยฺย  ยถาธมฺม   
ปฏิกเรยฺย ฯ   
        เอวนฺติ  วิวรเณน  ยถาธมฺม  ปฏปิตฺติยา ฯ   
        ตนฺติ  ต  ฉนฺน  ทุจฺจริต ฯ   
        นาติวสฺสติ  อาปตฺติวสฺส  กเิลสวสฺส ฺจ  น  วสฺสติ   
สุทฺธนฺเต  (๓)  ปุคฺคล  ปติฏเปตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  เอกเสน  สีฆเยว  จ  อตฺตา  โสเธตพฺโพ  อปฺปมาโท   
#๑.  ย.ุ  อลชชฺิภาวาทีน  ฯ  ๒.  ย.ุ  อวสฺสติเมว  ฯ  ๓.  สี. สุทเมอิ ฯ   
#ยุ.  สุทฺธตฺเต  ฯ    
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กาตพฺโพติ  ตสฺส  การณ  สเวควตฺถุ  ทสฺเสนฺโต  มจฺจุนาพฺภาหโต   
โลโกติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  มจฺจุนาพฺภาหโต  โลโกติ  อย  สพฺโพป  สตฺตโลโก   
โจโร  วิย  โจรฆาตเกน  สพฺพวฏฏนิปาตินา  (๑)  มจฺจุนา  มรเณน   
อภิหโต  น  ตสฺส  หตฺถโต  มุจฺจติ ฯ   
        ชราย  ปริวาริโตติ  อย  โลโก  อุปฺปาทโต  อุทฺธ   
มรณูปนยนรสาย  ชราย  ปริวาริโต  อชฺโฌตฺถโฏ  ชราสงฺฆาต-   
ปริมุกฺโกติ  (๒)  อตฺโถ ฯ   
        ตณฺหาสลฺเลน  โอติณฺโณติ  สรรีสฺส  อนฺโต  นิมุคฺเคน   
วิสปตขุรปฺเปน  วิย  อุปาทานลกฺขเณน  ตณฺหาสงฺขาเตน  สลฺเลน   
โอติณฺโณ  หทยพฺภนฺตเร  โอคาโฬฺห ฯ  ตณฺหา  หิ  ปฬาชนนโต   
อนฺโต  ตุทนโต  ทรุุทฺธารโต  จ  สลโฺลติ  วุจฺจติ ฯ   
        อิจฺฉาธูปายิโตติ  อารมฺมณาภิปตฺถนลกฺขณาย  อิจฺฉาย   
สนฺตาปโต ฯ  ต  วิสย  (๗)  อิจฺฉนฺโต  หิ  ปุคฺคโล  ยทิจฺฉิต  วิสย   
ลภนฺโต  วา  อลภนฺโต  วา  ตายเอว  อนุทหนลกฺขณาย   
อิจฺฉาย  สนตฺตฺโต  ปริฬาหปฺปตฺโต  โหติ ฯ   
        สทาติ  สพฺพกาล  อิท ฺจ  ปท  สพฺพปเทสุ  โยเชตพฺพ ฯ   
        ปรกิฺขิตฺโต  ชราย  จาติ  น  เกวล  มจฺจุนา  อพฺภาหโตเยว   
อถ  โข  ชราย  จ  ปริกฺขิตฺโต ฯ  ชราย  สมวรุทฺโธ  ชรา-   
#๑  สี.  สพฺพวตฺถุนิปาตินา  ฯ  ๒.  ยุ.  ชราสงฺฆาตปริมุตฺโต  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  ต  ต  วิสย  ฯ    
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ปาการปริกฺขิตฺโต  น  ต  สมติกฺกมตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ห ฺติ  นิจฺจมตฺตาโณติ  อตาโณ  อสรโณ  หตฺุวา   
นิจฺจกาล  ชรามรเณหิ  ห ฺติ  วิพาธิยติ ฯ  ยถา  ก ึ ฯ   
ปตฺตทณฺโฑว  ตกฺกโร  ยถา  ตกฺกโร  โจโร  กตาปราโธ   
วชฺฌปฺปตฺโต  อตาโณ  ราชาณาย  ห ฺติ  เอวมย  โลโก   
ชรามรเณหีติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อาคจฺฉนฺตคฺคิขนฺธาวาติ  มหาวเน  ฑยฺหมาเน  ต  อภิ-   
ภวนฺตา  มหนฺตา  อคฺคิกฺขนฺธา  วิย  มจฺจุ  พฺยาธิ  ชราติ   
อิเม  ตโย  อนุทหนฏเน  อคฺคิกฺขนฺธา  อิม  สตฺตโลก  อภิ-   
ภวนฺตา  อาคจฺฉนฺติ  เตส  ปน  ปฏิพโล  หุตฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตุ   
อภิภวิตุ  พล  อุสฺสาโห  นตฺถิ  อิมสฺส  โลกสฺส  ชโว  นตฺถ ิ  
ปลายิตุ  ชวนฺเตสุ  อชฺโฌตฺถรนฺเตสุ  ยตฺถ  เต  นาภิภวนฺติ   
ปฏ ึ  ทสฺเสตฺวา  ตโต  ปลายิตุมฺป  อิมสฺส  โลกสฺส  ชงฺฆาชโว  (๑)   
นตฺถิ  เอว  อตฺตนา  อสมตฺโถ  มายาทีหิ  อุปาเยหิ  อปฺปฏิกาเร   
ติวิเธ  พลวติ  ปจฺจามิตฺเต  นิจฺจุปฺปฏ ิเต  กึ  กาตพฺพนฺติ  เจ  ฯ   
อโมฆ  ทิวส  กยิรา  อปฺเปน  พหุเกน  วาติ  อปฺเปน   
อนฺตมโส  คทฺทูหนมตฺตมฺป  กาล  ปวตฺติเตน  พหุเกน  วา  สกล   
อโหรตฺต  ปวตฺติเตน  วิปสฺสนามนสิกาเรน  อโมฆ  อว ฺฌ  ทิวส   
กเรยฺย  ยสฺมา  ย  ย  วิชหเต  รตฺตึ  ตทูน  ตสฺส  ชีวิต   
#๑  สี.  ย.ุ  ชงฺฆา  วา  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 191 

        เลมที ่ 26  สิริมณฺฑตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  191   
 
อย  สตฺโต  ย  ย  รตฺตึ  วิชหติ  นาเสติ  (๑)  เขเปติ  ตทูน  เตน   
อูน  ตสฺส  สตฺตสฺส  ชีวิต  โหติ  เอเตน  รตฺติกฺขโย  นาม   
ชีวิตกฺขโย  ตสฺส  อนิวตฺตนโตติ  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห   
        ยเมกรตฺตึ  ปม                                  คพฺเภ  วสติ  มาณโว   
        อพฺภุฏ ิโตว  โส  ยาติ  (๒)                  ส  คจฺฉ  น  นิวตฺตตีติ ฯ   
        น  เกวล  รตฺติวเสเนว  อถ  โข  อิริยาปถวเสนาป   
ชีวิตกฺขโย  อุปธาเรตพฺโพติ  อาห  จรโตติอาทิ  (๓)  ฯ   
        จรโตติ  คจฺฉนฺตสฺส ฯ   
        ติฏโตติ   ิต  กปฺเปนฺตสฺส ฯ   
        อาสีนสยนสฺส  วาติ  อาสีนสฺส  สยนสฺส  วา  นิสินฺนสฺส   
นิปชฺชนฺตสฺส  วาติ  อตฺโถ ฯ  อาสีทนนฺติป  ปนฺติ  ตตฺถ   
สามิอตฺเถ  อุปโยควจน  ทฏพฺพ ฯ   
        อุเปติ  จริมา  รตฺตีติ  จริมกจิตฺตสหิตา  รตฺติ  อุปคจฺฉติ   
รตฺติคฺคหณ ฺเจตฺถ  เทสนาสีสมตฺต ฯ  คมนาทีสุ  เยน  เกนจิ   
อิริยาปเถน  สมงฺคีภูตสฺส  จริมกาโลเยว  เตเนวสฺส  อิริยา-   
ปถกฺขณา  ชวิีต  เขเปตฺวาเอว  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา  น   
เต  กาโล  ปมชฺชิตุ  นาย  ตุยฺห  ปมาท  อาปชฺชิตุ   
กาโล  อิมสฺมึ  นาม  กาเล  มรณ  น  โหตีติ  อวิทิตตฺตา ฯ   
วุตฺต  หิ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  วิหรเต  อตินาเมติ  ฯ  ๒.  สี.  ยุ.  สยติ  ฯ   
#๓.  .....อิติอาทินฺติ  ยุตฺตตร  
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        อนิมิตฺตมน ฺาต                  มจฺจาน  อิธ  ชีวิต   
        กสริ ฺจ  ปริตฺต ฺจ                  ต ฺจ  ทุกฺเขน  สยุตนฺติ ฯ   
        ตสฺมา  เอว  อตฺตาน  โอวทิตฺวา  อปฺปมตฺเตน  ตีสุ  สิกฺขาสุ   
อนุโยโค  กาตพฺโพติ  อธิปฺปาโย ฯ   
                สริิมณฺฑตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        สพฺพกามิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทฺวิปาทโกติอาทิกา  อายสฺมโต  สพฺพกามิตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  สาสเน  อุปฺปนฺน  อุพฺพุท   
โสเธตฺวา  ปฏิปากติก  เปนฺต  เอก  เถร  ทิสฺวา  อหมฺป   
อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อพฺพุท  โสเธตฺวา  ปฏิปากติก   
เปตุ  สมตฺโถ  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  ปฏเปตฺวา  ตทนุรูปานิ   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
อปรินิพฺพุเตเอว  ภควติ  เวสาลิย  ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
สพฺพกาโมติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  าตเกหิ  ทารปริคฺคห   
การิโต  นิสสฺรณชฺฌาสยตาย  ฆราวาส  ชิคุจฺฉนฺโต  ธมฺม-   
ภณฺฑาคาริกสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโต   
อุปชฺฌาเยน  สทฺธึ  เวสาลึ  อุปคโต  าติฆร  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ   
น  ปุราณทุติยิกา  ปติวิโยคทุกฺขิตา  กิสา  ทุพฺพณฺณา  อนลงฺกตา    
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กิลิฏวตฺถนิวสนา  วนฺทิตฺวา  โรทมานา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ต   
ทิสฺวา  เถรสฺส  กรุณาปุรสฺสร  เมตฺต  อุปฏาปยโต  อน-ุ   
ภูตารมฺมเณ  อโยนิโสมนสิ  การวเสน  สหสา  กิเลโส  อุปฺปชฺช ิฯ   
        โส  เตน  กสาหิ  ตาฬิโต  อาชานีโย  วิย  ส ฺชาต-   
สเวโค  ตาวเทว  สุสาน  คนฺตฺวา  อสุภนิมิตฺต  อุคฺคเหตฺวา   
ตตฺถ  ปฏลิทธฺฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        อถสฺส  สสุโร  อลงฺกตปฏิยตฺต  ธตีร  อาทาย  มหตา   
ปริวาเรน  น  อุปฺปพฺพาเชตุกาโม  วิหาร  อคมาสิ ฯ  เถโร   
ตสฺสา  อธิปฺปาย  ตฺวา  อตฺตโน  กาเมสุ  วิรตฺตภาว  สพฺพตฺถ   
จ  อนุปลิตฺตต  ปกาเสนฺโต   
                ทวิฺปาทโกย  อสุจิ                  ทุคฺคนฺโธ  ปริหีรติ   
                นานากุณปปริปูโร                  วิสฺสวนฺโต  ตโต  ตโต ฯ   
                มคิ  นิลีน  กูเฏน                  พฬิเสเนว  อมฺพุช   
                วานร  วิย  เลเปน                  พาธยนฺติ  ปถุุชชฺน   
                รปูา  สทฺทา  รสา  คนฺธา          โผฏพฺพา  จ  มโนรมา   
                ป ฺจ  กามคุณา  เอเต          อิตฺถีรูปสฺมิ  ทิสฺสเร ฯ   
                เย  เอตา  อุปเสวนฺติ          รตฺตจิตฺตา  ปุถุชชฺนา   
                วฑฺเฒนฺติ  กฏสึ  โฆร          อาจินนฺติ  ปุนพฺภว ฯ   
#๑.  สฺยา.  พลิเสเนว  ฯ    
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                โย  เจตา  (๑)  ปริวชฺเชติ          สปฺปสฺเสว  ปทา  สโิร   
                โสม  วิสตฺติก  โลเก          สโต  สมติวตฺตติ ฯ   
                กาเมสฺวาทีนว  ทิสฺวา          เนกฺขมฺม  ทฏ ุ  เขมโต   
                นสิฺสโฏ  สพฺพกาเมหิ          ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโยติ  (๒)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทวิฺปาทโกติ  ยทิป  อปาทกาทโยป  กายา  อสุจีเยว   
อธิการวเสน  ปน  อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  วา  เอว  วุตฺต ฯ  ยสฺมา   
วา  อ ฺเ  อสุจิภูตาป  กายา  โลณมฺพิลาทีหิ  อภิสงฺขริตฺวา   
มนุสฺสาน  โภชเนป  อุปนิยนฺติ  น  ปน  มนุสฺสกาโย ฯ  ตสฺมา   
อสุจิตรสภาวมสฺส  ทสฺเสนฺโต  ทฺวิปาทโกติ  อาห ฯ   
        อยนฺติ  ตทา  อุปฏ ิต  อิตฺถีรูป  สนฺธายาห ฯ   
        อสุจีติ  อสุจิเอว  น  เอตฺถ  กิ ฺจิป  สุจีติ  อตฺโถ ฯ   
        ทุคฺ-  คนฺโธ  ปริหีรตีติ  ทุคฺคนฺโธ  สมาโน  ปุปฺผคนฺธาทีหิ   
สงฺขริตฺวา  ปริหรียติ ฯ   
        นานากุณปปริปูโรติ  เกสาทิอเนกปฺปการกุณปภริโต ฯ   
        วิสฺสวนฺโต  ตโต  ตโตติ  ปุปฺผคนฺธาทีหิสฺส  เชคุจฺฉภาว   
ปฏิจฺฉาเทตุ  วายมนฺตานมฺป  ต  วายาม  นิปฺผล  กตฺวา  นวหิ   
ทฺวาเรหิ  เขฬสิงฺฆาณิกาทีนิ  โลมกูเปหิ  จ  เสทชลลฺิก   
วิสฺสวนฺโตเยว  ปริหรีตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
#๑.  ย.ุ โย  เอตา  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๖๐/๓๓๕  ฯ    
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        เอว  เชคุจฺโฉป  สมาโน  จาย  กาโย  กูฏาทีหิ  วิย   
มิคาทิเก  อตฺตโน  รูปาทีหิ  อนฺธปุถชุชฺเน  ว ฺเจติเยวาติ   
ทสฺเสนฺโต  มิคนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  มคิ  นิลีน  กูเฏนาติ  ปาสวากราทินา  (๑)  กูเฏน   
นิลีน  ปฏิจฺฉนฺน  กตฺวา  มิค  วิย  เนสาโท ฯ  วกฺขมาโน   
หิ  อิวสทฺโท  อิธาป  อาเนตฺวา  โยเชตพฺโพ ฯ   
        พฬิเสเนว  อมฺพุชนติฺ  อมฺพุช  มจฺฉ  อามิสพทฺเธน   
พฬิเสน  วิย  พาฬิสิโก ฯ   
        วานร  วิย  เลเปนาติ  รกฺุขสิลาทีสุ  ปกฺขิตฺเตน  มกุกฏเลเปน   
มกฺกฏ  วิย  มิคลุทฺโธ  (๒)  อนฺธปุถชฺุชน  ว ฺเจนฺโต  พาเธนฺตีติ ฯ   
        เก  ปน  พาเธนฺตีติ  อาห  รูปา  สทฺทาติอาทิ ฯ  รูปาทโย   
หิ  ป ฺจ  กามโกฏาสา  วิเสสโต  วิสภาควตฺถุสนฺนิสฺสยา   
วิปลฺลาสูปนิสฺสเยน  อโยนิโสมนสิกา  เรน  ปริกฺขิตฺตาน  อนฺธ-   
ปุถุชชฺนาน  มโน  รเมนฺโต  กิเลสวตฺถตุาย  อนตฺถาวหภาวโต  เต   
พาเธนฺติ  นาม.  เตน  วุตฺต  รูปา  สททฺา ฯเปฯ  อิตฺถีรูปสฺมิ   
ทิสฺสเรติ ฯ   
        อิตฺถิคฺคหณ  เจตฺถ  อธิการวเสน  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
เตเนวาห  เย  เอตา  อุปเสวนฺตีติอาทิ  (๓)  ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เย  ปถุุชชฺนา  เอตา  อิตฺถิโย  รตฺตจิตฺตา   
#๑.  ส.ี  ชาลวาการาทินา  ฯ  ๒.  ม.  มคิลุทฺโท  ฯ   
#๓.  .....อิติอาทินฺติ  ยุตฺตตร  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 196 

                เลมที่  26  ฉกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  196   
 
ราคาภิภูตจิตฺตา  อุปโภควตฺถุส ฺาย  อุปเสวนฺติ ฯ   
        วฑฺเฒนฺติ  กฏส ึ โฆรนฺติ  เต  ชาติอาทีหิ  นิรยาทีหิ   
จ  โฆร  ภยานก  อนฺธพาเลหิ  อภิรมิตพฺพโต  กฏสสิงฺขาต   
สสาร  ปุนปปฺุน  อุปฺปตฺติมรณาทินา  วฑฺเฒนฺติ ฯ  เตนาห   
อาจินนติฺ  ปุนพฺภวนฺติ ฯ   
        โย  เจตาติ  โย  ปน  ปุคฺคโล  เอตา  อิตฺถิโย  ตตฺถ   
ฉนฺทราคสฺส  วิกฺขมฺภเนน  วา  สมุจฺฉินฺทเนน  วา  อตฺตโน   
ปาเทน  สปฺปสฺส  สิร  วิย  ปริวชฺเชติ  โส  สพฺพ  โลก   
วิสชิตฺวา   ิตตฺตา  โลเก  วิสตฺติกาสงฺขาต  ตณฺห  สโต   
หุตฺวา  สมติวตฺตติ ฯ   
        กาเมสฺวาทีนว  ทิสฺวาติ  อฏ ิกงฺกลูปมา  กามา  พหุ-   
ทุกฺขา  พหุปายาสาติอาทินา  วตฺถุกาเมสุ  กิเลสกาเมสุ  อเนกา-   
การโวการ  อาทีนว  โทส  ทิสฺวา ฯ   
        เนกฺขมฺม  ทฏ ุ  เขมโตติ  กาเมหิ  ภเวหิ  จ  นกิฺขนฺต-   
ภาวโต  เนกฺขมฺม  ปพฺพชชฺ  นิพฺพาน ฺจ  เขมโต  อนุปทฺทวโต   
ทฏ ุ  ทิสฺวา ฯ   
        สพฺพกาเมหิป  เตภูมิกธมฺเมหิ  นสิฺสโฏ  วิสยุตฺโต ฯ   
สพฺเพป  เตภูมิกา  ธมฺมา  กามนียฏเน  กามา  เตหิ  จ  เถโร   
วิสยุตฺโต ฯ  เตนาห  ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโยติ ฯ   
        เอว  เถโร  อาทิโต  ป ฺจหิ  คาถาหิ  ธมฺม  กเถตฺวา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 197 

                เลมที่  26  ฉกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  197   
 
ฉฏคาถาย  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  สสุโร  อย   
สพฺพตฺถ  อนปุลิตฺโต  น  สกฺกา  อิม  กาเมสุ  ปตาเรตุนฺติ   
ยถาคตมคฺเคเนว  คโต ฯ  เถโรป  วสฺสสตปรินิพฺพุเต  ภควติ   
อุปสมฺปทาย  วีสวสฺสสติโก  ปพฺยา  เถโร  หุตฺวา  เวสาลิเกหิ   
วชฺชิปุตฺเตหิ  อุปฺปาทิต  สาสนสฺส  อพฺพุท  โสเธตฺวา  ทุติย   
ธมฺมสงฺคีตึ  สงฺคายิตฺวา  อนาคเต  ธมฺมาโสกกาเล  อุปฺปชฺชนก   
อพฺพุท  โสเธหีติ  ติสฺสมหาพฺรหฺมาน  อาณาเปตฺวา  อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ   
                สพฺพกามิตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                ฉกฺกนิปาตสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 198 

                                เลมที่  26  หนา  198   
 
                                สตฺตกนิปาตวณฺณนา   
                        สุนฺทรสมทฺุทตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สตฺตกนิปาเต  อลงฺกตาติอาทิกา  อายสฺมโต  สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  ราชคเห   
อ ฺตรสฺส  มหาวิภวสฺส  เสฏ ิโน  ปตฺุโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
สมุทฺโทติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  รูปสมปฺตฺติยา  (๑)  ปน  สุนฺทร-   
สมุทฺโทติ  ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  ปมวเย   ิโต  ภควโต  ราชคหปฺปเวเส  พุทฺธานุภาว   
ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  นสิฺสรณชฺฌาสยตาย  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธปู-   
สมฺปโท  สมาทินฺนธุตธมฺโม  ราชคหโต  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา   
กลฺยาณมิตฺตสฺส  สนฺติเก  วิปสฺสนาจาร  อุคฺคเหตฺวา  กมฺมฏาน   
อนุยุ ฺชนฺโต  วิหรติ ฯ  ตสฺส  มาตา  ราชคเห  อุสฺสวทิวเส   
อ ฺเ  เสฏ ิปุตฺเต  สปชาปติเก  อลงฺกตปฏิยตฺเต  อุสฺสวกีฬ   
กีฬนฺเต  ทิสวฺา  ปุตฺต  อนสฺุสริตฺวา  โรทติ ฯ   
        ต  ทิสฺวา  อ ฺตรา  คณิกา  โรทนการณ  ปุจฺฉิ  สา   
ตสฺสา  ต  การณ  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  คณิกา  อห  ต   
อาเนสฺสามิ  ปสฺส  ตาว  มม  อิตฺถีภาวนฺติ  วตฺวา  ยทิ   
#๑  สี.  ย.ุ  อติรูปสมฺปตฺติยา  ฯ    
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เอว  ตเยว  ตสฺส  ปชาปตึ  กตฺวา  อิมสสฺ  กลุสฺส  สามินึ   
กริสฺสามีติ  ตาย  พหุ  ธน  ทตฺวา  วิสสฺชฺชิตา  มหตา  ปริวาเรน   
สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  เถรสฺส  ปณฺฑาย  วิจรณฏาเน  เอกสฺมึ   
เคเห  วสมานา  ทิวเส  ทวิเส  อ ฺเหิ  เถรสฺส  สกกฺจฺจ   
ปณฺฑปาต  ทาเปสิ ฯ  อลงฺกตปฏิยตฺตา  จ  หุตฺวา  สุวณฺณ-   
ปาทุกา  อารุยฺห  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ   
        อเถกทวิส  เคหทฺวาเรน  คจฺฉนฺต  เถร  ทิสฺวา  สุวณฺณ-   
ปาทุกา  โอมุ ฺจิตฺวา  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  ปุรโต  คจฺฉนฺตี   
นานปฺปการ  เถร  กามนิมนฺตนาย  นิมนฺเตสิ ฯ  ต  สุตฺวา   
เถโร  ปุถชฺุชนจิตฺต  นาม  (๒)  จ ฺจล  ยนฺนูน  มยา  อิทาเนว   
อุสฺสาโห  กรณีโยติ  ตตฺเถว   ิโต  ภาวน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา   
ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต   
                อลงฺกตา  สุวสนา                  มาลธารี  (๑)  วิภูสิตา   
                อลตฺตกกตาปาทา  (๒)          ปาทุการุยฺห  เวสิกา ฯ   
                ปาทุกา  โอรุหิตฺวาน          ปรุโต  ป ฺชลกีตา   
                สา  ม  สเณฺหน  มุทุนา          มฺหิตปุพฺพ  อภาสถ ฯ  (๓)   
                ยุวาสิ  ตฺว  ปพฺพชิโต          ติฏาหิ  มม  สาสเน   
                ภุ ฺช  มานุสเก  กาเม          อห  วิตฺต  ททามิ  เต   
                สจฺจ  เต  ปฏิชานามิ          อคฺคึ  วา  เต  หรามห ฯ   
#๑.  สฺยา.  มาลภารี  ฯ  ๒.  สฺยา.  อลตฺตกกตา  ปาทา  ฯ   
#๓.  สฺยา.  มหิิตปุพฺพมภาสถ  ฯ    
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        ยทา  ชณฺิณา  ภวิสฺสาม          อุโภ  ทณฺฑปรายนา   
        อุโภป  ปพฺพชิสฺสาม                  อุภยตฺถ  กฏคฺคโห ฯ   
        ต ฺจ  ทสิฺวาน  ยาจนฺตึ  (๑)        เวสิก  ป ฺชลกีต   
        อลงฺกต  สุวสน                          มจฺจุปาสว  โอฑฺฑิต ฯ   
        ตโต  เม  มนสีกาโร                  โยนิโส  อุทปชชฺถ   
        อาทีนโว  ปาตุรหุ                  นิพฺพิทา  สมติฏถ ฯ   
        ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม                  ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมต   
        ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปปฺตฺตา          กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  (๒)  ฯ   
        ตตฺถ  มาลธารีติ  มาลาธารินี  ปฬนฺธปุปฺผทามา ฯ   
        วิภูสิตาติ  อูนฏานสฺส  ปูรณวเสน  ปุปฺเผหิ  เจว   
คนฺธวิเลปนาทีหิ  จ  วิภูสติคตฺตา ฯ   
        อลงฺกตาติ  อิมินา  หตฺถูปคคีวูปคาทีหิ  (๓)  อาภรเณหิ   
        อลงฺกรณ  อธิปฺเปต ฯ   
        อลตฺตกกตาปาทาติ  ปริณตชยสุมนปุปฺผวณฺเณน  ลาขารเสน   
ร ฺชิตจรณยุคฬา ฯ  สมาสปทเ ฺหต  อลตฺตกกตปาทาติ   
วตฺตพฺเพ  คาถาสุขตฺถ  ทฆี  กตฺวา  วุตฺต ฯ  อสมาสภาเว  ปน   
ตสฺสาติ  วจนเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปาทุการุยฺห  เวสิกาติ  เอกา  รูปชูีวิกา  อิตฺถ ี ยถา-   
วุตฺตเวสา  สุวณฺณปาทุกา  ปฏิมุ ฺจิตฺวา   ิตาติ  วจนเสโส ฯ   
#๑.  สฺยา.  อายนฺตึ  ฯ  ๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๖๑/๓๓๗ 
#๓.  สี.  ย.ุ  หตฺถูปคปาทูปคาทีหิ  ฯ    
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        ปาทุกา  โอรุหิตฺวานาติ  ปาทุกาหิ  โอตริตฺวา  สุวณฺณ-   
ปาทุกาโย  โอมุ ฺจิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ป ฺชลกีตาติ  ปคฺคหิตอ ฺชลิกา  สา  เวสี  ม ฯ  สาม   
วา  (๑)  วจนปรมฺปร  วินา  สยเมว  อภาสถ ฯ   
        สเณฺหนาติ  มฏเน ฯ   
        มุทุนาติ  มธุเรน ฯ  วจเนนาติ  อวุตฺตมฺป  วุตฺตเมว  โหติ   
อภาสถาติ  วุตฺตตฺตา ฯ   
        ยุวาสิ  ตฺว  ปพฺพชิโตติ  ตฺว  ปพฺพชนฺโต  ยุวา  ทหโรเยว   
หุตฺวา  ปพฺพชิโตสิ  นนุ  ปพฺพชนฺเตน  สตฺตเม  ทสเก  สมฺปตฺเตว   
ปพฺพชิตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ติฏาหิ  มม  สาสเนติ  มม  วจเน  ติฏ ฯ   
        ก ึ ปน  ตนฺติ  อาห  ภุ ฺช  มานุสเก  กาเมติ ฯ   
กาเม  ปริภุ ฺชิตุกามสฺส  รูปสมฺปตฺติ  วยสมฺปตฺติ  ปริวารสมฺปตฺติ   
โภคสมฺปตฺติ  จ  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  กุโต  เม  โภคสมฺปตฺตีติ   
วเทยฺยาติ  อาห  อห  วิตฺต  ททามิ  เตติ ฯ  ตยิท  วจน   
กถ  สทฺทหาตพฺพนฺติ  ม ฺเยฺยาติ  ต  สทฺทหาเปนฺตี  อาห   
สจฺจ  เต  ปฏชิานามิ  อคฺคึ  วา  เต  หรามหนฺติ ฯ  ภุ ฺช   
มานุสเก  กาเม  อห  วิตฺต  ททามิ  เตติ  ยทิท  มยา  ปฏิ ฺาต   
ต  เอกเสน  สจฺจเมว  ปฏชิานามิ  สเจ  เม  น  ปตฺติยายสิ  (๒)   
#๑.  ส.ี  ยุ.  สา  เวสี  มม  วา  ฯ  ๒.  ส.ี  ปจฺเจยฺยาสิ  ฯ    
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อคฺคึ  วา  เต  หรามห  อคฺคึ  หริตฺวา  อคฺคิปจฺจย  สปถ   
กโรมีติ  อตฺโถ ฯ   
        อุภยตฺถ  กฏคฺคโหติ  อมฺหาก  อุภินฺน  ชิณฺณกาเล   
ปพฺพชฺชน  อุภยตฺถ  ชยคฺคาโห  ย  มย  ยาว  ทณฺฑปรายน-   
กาลา  โภเค  ภุ ฺชาม  เอว  อิธโลเกป  โภเคหิ  น  ชยีาม   
มย  ปจฺฉา  ปพฺพชิสฺสาม  เอว  ปรโลเกป  โภเคหิ  น  ชียามาติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        ตโตติ  ต  นิมิตฺต  กาเมหิ  นิมนฺเตนฺติยา  ยุวาสิ   
ตฺวนฺติอาทินายทา  ชิณฺณา  ภวิสฺสามาติอาทินา  จ  ตสฺสา   
เวสิยา  วุตฺตวจนเหตุ ฯ  ต  หิ  วจน  องฺกุส  กตฺวา  เถโร   
สมณธมฺม  กโรนฺโต  สทตฺถ  ปริปูเรส ิฯ  เสส  เหฏา   
วุตฺตนยเมว ฯ   
        สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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        ปเร  อมฺพาฏการาเมติอาทิกา  อายสฺมโต  ลกณฺุฏกภทฺทิยตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร   
มหาโภเค  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  สนติฺเก  ธมฺม   
สุณนฺโต  นิสนิฺโน  ตสฺม ึ ขเณ  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ม ฺชุสฺสราน   
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  าน  ปตฺเถนฺโต   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  อโห  วตาหมฺป   
อนาคเต  อย  ภิกฺขุ  วิย  เอกสฺส  พุทฺธสสฺ  สาสเน  ม ฺชุสฺสราน   
อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปณิธาน  อกาสิ ฯ   
        ภควา  จ  ตสฺส  อนนฺตรายต  ทิสฺวา  พฺยากริตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล  จิตฺตปตฺตโกกิโล  หุตฺวา  ราชุยฺยานโต   
มธุร  อมฺพผล  ตุณฺเฑนาทาย  คจฺฉนฺโต  สตฺถาร  ทสิฺวา   
ปสนฺนมานโส  ทสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส   
จิตฺต  ตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  นิสีทิ ฯ  โกกิโล  ทสพลสฺส   
ปตฺเต  อมฺพปกฺก  ปติฏาเปสิ ฯ  สตฺถา  ต  ปริภุ ฺชิ ฯ  โส   
โกกิโล  ปสนฺนมานโส  เตเนว  ปติสุเขน  สตฺตาห  วีตินาเมสิ   
#๑.  สฺยา.  ลกุณฺฑกภทฺทิย...  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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เตน  จ  ปุ ฺกมฺเมน  ม ฺชุสฺสโร  อโหสิ ฯ   
        กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  ปน  เจติเย  อารทฺเธ  ก ึ ปมาณ   
กโรม.  สตฺตโยชนปฺปมาณ ฯ  อติมหนฺตเมต ฯ  ฉโยชนปฺปมาณ ฯ   
เอตมฺป  อติมหนฺต ฯ  ป ฺจโยชน  จตุโยชน  ติโยชน  ทฺวิโยชนนฺติ   
วุตฺเต  อย  ตทา  เชฏวฑฺฒกี  หุตฺวา  เอถ  โภ  อนาคเต   
สุขปฏิชคฺคิย  กาตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  รชชฺุยา  ปริกฺขิปนฺโต   
คาวุตมตฺถเก  ตฺวา  เอเกก  มุข  คาวุต  คาวุต  โหตุ  เจติย   
เอกโยชนาวฏฏ  โยชนุพฺเพธ  (๑)  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  เต  ตสฺส  วจเน   
อฏสุ ฯ  อิติ  อปฺปมาณสฺส  พุทฺธสฺส  ปมาณ  อกาสีติ ฯ  เตน   
ปน  กมฺเมน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  อ ฺเหิ  นีจตรปฺปมาโณ   
โหติ ฯ   
        โส  อมหฺาก  สตฺถุ  กาเล  สาวตฺถิย  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติ   
ภทฺทิโยติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  อติรสฺสตาย  ปน  ลกณฺุฏกภทฺทิโยติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ   
ปพฺพชิตฺวา  พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก  หตฺุวา  มธุเรน  สเรน  ปเรส   
ธมฺม  กเถสิ ฯ  อเถกสฺม ึ อุสฺสวทิวเส  เอเกน  พฺราหฺมเณน  สทฺธึ   
รเถน  คจฺฉนฺตี  อ ฺตรา  คณิกา  เถร  ทิสฺวา  ทนฺตวิทสก   
หสิ ฯ  เถโร  ตสฺสา  ทนฺตฏ ิเก  นิมิตฺต  คเหตฺวา  ฌาน   
อุปฺปาเทตฺวา  ต  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อนาคามี   
#๑.  ส.ี  โหติ  เจติย  เอว  ติโยชน  จตุโยชน  ฯ    
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อโหสิ  โส  อภิณฺห  กายคตาย  สติยา  วิหรนฺโต  เอกทิวส   
อายสฺมตา  ธมฺมเสนาปตินา  โอวทิยมาโน  อรหตฺเต  ปติฏหิ ฯ   
เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
        ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโิน                  สพฺพธมฺมาน  ปารคู  (๒)   
        อิโต  สตสหสฺสมฺหิ                  โลเก  (๓)  อุปปฺชฺช ิ นายโก  (๔)  ฯ   
        ตทาห  หสวติย                          เสฏ ิปุตฺโต  มหทฺธโน   
        ชงฺฆาวิหาร  วิจร                          สฆาราม  อคจฺฉห ฯ   
        ตทา  โส  โลกปชฺโชโต                  ธมฺม  เทเสสิ  นายโก   
        มธุรสฺสราน  (๕)  ปวร                  สาวก  อภิกิตฺตยิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มุทิโต  หตฺุวา                  การ  กตฺวา  มเหสิโน   
        วนฺทิตฺวา  สตฺถุโน  ปาเท          ต  านมภิปตฺถยึ ฯ   
        ตทา  พุทฺโธ  วิยากาสิ                  สฆมชฺเฌ  วินายโก   
        อนาคตมฺหิ  อทฺธาเน                  ลจฺฉเส  ต  มโนรถ ฯ   
        สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  โอกฺกากกลุสมฺภโว   
        โคตโม  นาม  โคตฺเตน  (๖)          สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
        ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโท                  โอรโส  ธมฺมนิมฺมิโต   
        ภทฺทิโย  นาม  นาเมน                  เหสฺสติ  สตฺถุ  สาวโก ฯ   
        เตน  กมฺเมน  สุกเตน                  เจตนาปณิธีหิ  จ   
        ชหิตฺวา  มานุส  เทห                  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๓๑/๒๑๙  ฯ  ๒.  ม.  สพฺพธมฺเมสุ  จกฺขุมา  ฯ   
#๓.  ม.  กปฺเป  ฯ  ๔.  ย.ุ  จกฺขุมา  ฯ  ๕.  สฺยา.  โปราณ. 
#ม ฺชุสฺสราน  ฯ  ๖.  สยฺา.  โปราณ.  นาเมน  ฯ    
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        เทฺวนวุเต  อิโต  กปฺเป                  ผุสฺโส  อุปฺปชฺช ิ นายโก   
        ทุราสโท  ทุปฺปสโห                  สพฺพโลกุตฺตโม  ชิโน ฯ   
        จรเณน  จ  สมฺปนฺโน                  พฺรหา  (๒)  อุชุ  ปตาปวา   
        หิเตสี  สพฺพสตฺตาน                  พหุ  โมเจสิ  พนฺธนา ฯ   
        นนฺทารามวเน  (๒)  ตสฺส          อโหสึ  ผุสฺสโกกิโล   
        คนฺธกุฏสิมาสนฺเน                          อมฺพรุกฺเข  วสามห  (๓)  ฯ   
        ตทา  ปณฺฑาย  คจฺฉนฺต                  ทกฺขิเณยฺย  ชินุตฺตม   
        ทิสฺวา  จิตฺต  ปสาเทตฺวา          ม ฺชุนาภินิกูชห ฯ   
        ราชยฺุยาน  ตทา  คนตฺฺวา                  สุปกฺก  กนกตฺตจ   
        อมฺพปณฺฑ  คเหตฺวาน                  สมฺพุทฺธสฺโสปนามยึ ฯ   
        ตทา  เม  จิตฺตม ฺาย                  มหาการุณิโก  ชิโน   
        อุปฏากสฺส  หตฺถโต                  ปตฺต  ปคฺคณฺหิ  นายโก ฯ   
        อทาสึ  (๔)  หฏจิตฺโตห          อมฺพปณฺฑ  มหามุเน   
        ปตฺเต  ปกฺขิปฺป  ปกเฺขหิ                  ป ฺชลึ  กตฺวาน  ม ฺชุนา ฯ   
        สเรน  รชนีเยน                          สวนีเยน  วคฺคุนา  (๕)   
        วสฺสนฺโต  พุทฺธปูชตฺถ                  นีฬ  (๖)  คนฺตฺวา  นิปชฺชห ฯ   
        ตทา  มทุิตจิตฺต  ม                          พุทฺธเปมคตาสย   
        สกุณคฺฆิ  อุปาคนฺตฺวา                  ฆาตยี  ทฏุมานโส ฯ  (๗)   
#๑.  สฺยา.  พฺรหฺมา  ฯ  ๒.  สฺยา.  นนฺทารามวเร  ฯ  ๓.  สฺยา.  ม ฺชุนา 
#อภิกูชห  ฯ  ๔.  ยุ.  ททามิ  ฯ  ๕  สฺยา.  ม ฺชุนา  ฯ  ย.ุ  ธสนา  ฯ   
#๖.  สยฺา.  โปราณ.  นิททฺ  ฯ  ๗.  ยุ.  ทุฏมานสา  ฯ    
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        ตโต  จุโตห  ตุสิเต                  อนุโภตฺวา  มหาสุข   
        มนุสฺสโยนิมาคจฺฉึ                          ตสฺส  กมมฺสฺส  วาหสา ฯ   
        อิมมฺหิ  ภทฺทเก  กปฺเป                  พฺรหฺมพนฺธุ  มหายโส   
        กสฺสโป  นาม  โคตฺเตน                  อุปฺปชฺช ิ วทต  วโร ฯ   
        สาสน  โชตยิตฺวา  โส                  อภิภุยฺย  กุติตฺถิเย   
        วินยิตฺวาน  เวเนยฺเย                  นพฺิพุโต  โส  สสาวโก ฯ   
        นิพฺพุเต  ตมฺหิ  โลกคฺเค                  ปสนฺนา  ชนตา  พหู   
        ปชูนตฺถาย  พุทฺธสสฺ                  ถูป  กุพฺพนฺติ  สตฺถโุน ฯ   
        สตฺตโยชนิก  ถูป                          สตฺตรตนภูสิต  (๑)   
        กาเรสฺสาม  (๒)  มเหสิสฺส          อิจฺเจว  มนฺตยนฺติ  เต ฯ   
        กิกโิน  กาสิราชสฺส                  ตทา  เสนาย  นายโก   
        หุตฺวาห  อปฺปมาณสฺส                  ปมาณ  เจติเย  วทึ ฯ   
        ตทา  เต  มม  วาเกฺยน                  เจติย  โยชนคฺุคต   
        อกสุ  นรวีรสฺส                          นานารตนภูสิต ฯ   
        เตน  กมฺเมน  สุกเตน                  เจตนาปณิธีหิ  จ   
        ชหิตฺวา  มานุส  เทห                  ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
        ปจฺฉิเม  จ  ภเว  ทาน ิ                 ชาโต  เสฏ ิกุเล  อห   
        สาวตฺถยิ  ปรุวเร                          อิทฺเธ  ผีเต  มหทฺธเน ฯ   
        ปุรปฺปเวเส  สุคต                          ทิสฺวา  วิมฺหติมานโส   
        ปพฺพชตฺิวาน  น  จิร                  อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
#๑.  ย.ุ  สตฺตรตนวิภูสิต  ฯ  ๒.  ม.  กริสฺสาม  ฯ    
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        เจติยสฺส  ปมาณ  ย                  อกรึ  เตน  กมมฺุนา   
        ลกุณฺฏกสรีโรห                          ชาโต  ปริภวารโห ฯ   
        สเรน  มธุเรนาห                          ปูเชตฺวา  อิสิสตฺตม   
        ม ฺชุสฺสราน  ภิกฺขูน                  อคฺคตฺตมนุปาปุณึ ฯ   
        ผลทาเนน  พุทฺธสสฺ                  คุณานุสฺสรเณน  จ   
        สาม ฺผลสมฺปนฺโน                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
อปรภาเค  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
        ปเร  อมฺพาฏการาเม                  วนสณฺฑมฺหิ  ภทฺทิโย   
        สมลู  ตณฺหมพฺพุยฺห                  ตตฺถ  ภทฺโทว  ฌายติ  (๑)ฯ   
        รมนฺเตเก  มุทิงฺเคหิ                  วีณาหิ  ปณเวหิ  จ   
        อห ฺจ  รุกฺขมูลสฺมึ                  รโต  พุทฺธสฺส  สาสเน ฯ   
        พุทฺโธ  เจ  เม  วร  ทชฺชา          โส  จ  ลพฺเภถ  เม  วโร  (๒)   
        คเณฺหห  สพฺพโลกสฺส                  นิจฺจ  กายคตาสตินฺติ  (๓)   
อิมา  ติสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปเรติ  เสฏเ  อธิเก  วิสิฏเติ  อตฺโถ ฯ  อธิกวาจี   
หิ  อย  ปรสทฺโท  ปร  วิย  มตฺตายาติอาทีสุ  (๔)  วิย ฯ   
อมฺพาฏการาเมติ  เอวนามเก  อาราเม  โส  กิร   
ฉายูทกสมฺปนฺโน  วนสณฺฑมณฺฑิโต  รมณีโย  โหติ  เตน  ปเรติ   
#๑.  สฺยา. ภทฺโท  ฯ  ฌิยายติ  ฯ  ๒.  ยุ.  วร  ฯ  ๓.  สฺยา. นิจฺจ 
#กายคตาสตึ  ฯ  ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๒/๓๓๗  ฯ  ๔.  สี. อตฺตายาติอาทิสุ  ฯ   
#ยุ. อตฺตา  วิยาติ  อาทิสุ  ฯ    
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วิเสเสตฺวา  วุตฺโต ฯ  อมฺพาฏกวเน  (๑)  อมฺพาฏเกหิ  อภิลกฺขิตวเนติ   
จ  วทนฺติ ฯ   
        วนสณฺฑมฺหีติ  วนคหเน  ฆนนิจิตรุกฺขคจฺฉลตาสมูเห  วเนติ   
อตฺโถ ฯ   
        ภทฺทิโยติ  เอวนามโก  อตฺตานเมว  เถโร  อ ฺ  วิย   
วทติ ฯ   
        สมลู  ตณฺหมพฺพุยฺหาติ  ตณฺหาย  มูล  นาม  อวิชฺชา   
ตสฺมา  สาวิชฺช  ตณฺห  อคฺคมคฺเคน  สมุคฺฆาเฏตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  ภทฺโทว  ฌายตีติ  โลกุตฺตเรหิ  สลีาทีหิ  ภทฺโท   
สุนฺทโร  ตสฺมึเยว  วนสณฺเฑ  กตกิจฺจตาย  ทิฏธมฺมสุขวิหารวเสน   
อคฺคผลฌาเนน  ฌายติ ฯ   
        ผลสุเขน  จ  ฌานสมาปตฺตีหิ  จ  วีตินาเมตีติ  อตฺตโน   
วิเวกรตึ  ทสฺเสตฺวา  รมนฺเตเกติ  คาถายป  พฺยติเรกมุเขน   
ตเมวตฺถ  ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  มทุิงฺเคหีติ  องฺคิกาทีหิ  มุรเชหิ  (๒)  ฯ   
        วีณาหีติ  นนฺทินีอาทีหิ  วีณาหิ ฯ   
        ปณเวหีติ  ตุริเยหิ  รมนฺติ  เอเก  กามโภคิโน  สา  ปน   
เตส  รติ  อนริยา  อนตฺถสหิตา ฯ   
        อห ฺจาติ  อห  ปน  เอกโก  พุทฺธสฺส  ภควโต  สาสเน   
#๑.  ส.ี  ยุ.  เตน  ปเรน  วิเสเสตฺวา  วุตฺเต  อมฺพาฏเก  วเน  ฯ   
#๒.  ส.ี  ยุ.  โปกฺขเรหิ  ฯ    
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รโต  ตโตเอว  รุกฺขมลูสมฺึ  รโต  อภิรโต  วิหรามีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  อตฺตโน  วิเวกาภิรตึ  กิตฺเตตฺวา  อิทานิ  ย   
กายคตาสติกมฺมฏาน  ภาเวตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  ตสฺส   
ปสสนตฺถ  พุทฺโธ  เจ  เมติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สเจ  พุทฺโธ  ภควา  เอกาห  ภนฺเต  ภควนฺต   
วร  ยาจามีติ  มยา  ยาจิโต  อติกฺกนฺตวรา  โข  ภิกฺขุ   
ตถาคตาติ  อปฏิกฺขิปตฺวา  มยฺห  ยถายาจิต  วร  ทเทยฺย  โส   
จ  วโร  มมาธิปฺปายปูรโก  ลพฺเภถ  มยฺห  มโนรถ  มตฺถก   
ปาเปยฺยาติ  เถโร  ปริกปปฺวเสน  วทติ ฯ  ภนฺเต  สพฺโพ  โลโก   
สพฺพกาล  กายคตาสติกมฺมฏาน  ภาเวตูติ  สพฺพโลกสฺส  นิจฺจ   
กายคตาสติ  ภาเวตพฺพาติ  กตฺวา  วร  คเณฺห  อหนฺติ  ทสฺเสนฺโต   
อาห  คเณฺหห  สพฺพโลกสฺส  นิจฺจ  กายคตาสตินฺติ ฯ  อิทานิ   
อปริกฺขณครหามุเขน  ปริกฺขณ  (๑)  ปสสนฺโต   
        เย  ม  รเูปน  ปามึสุ                  เย  จ  โฆเสน  อนฺวคู   
        ฉนฺทราควสูเปตา                  น  ม  ชานนฺติ  เต  ชนา ฯ   
        อชฌฺตฺต ฺจ  น  ชานาติ          พหิทฺธา  จ  น  ปสฺสติ   
        สมนฺตาวรโณ  พาโล                  ส  เว  โฆเสน  วุยฺหติ ฯ   
        อชฌฺตฺต ฺจ  น  ชานาติ          พหิทฺธา  จ  วิปสฺสติ           
        พหิทฺธา  ผลทสฺสาวี                  โสป  โฆเสน  วุยฺหติ ฯ   
#๑  สี.  ย ุ อปริกฺขกครหามุเขน  ปริกฺขเก  ฯ    
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        อชฌฺตฺต ฺจ  ปชานาติ                  พหิทฺธา  จ  วิปสฺสติ   
        อนาวรณทสฺสาวี                          น โส  โฆเสน  วุยฺหตีติ  (๑)   
อิมา  จตสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เย  ม  รูเปน  ปามึสูติ  เย  ชนา  อวิทฺทสู  มม   
รูเปน  อปสาทิเกน  นิหีเนน  อาการสทิสี  ป ฺาติ  ธมฺม-   
สรีเรน  จ  ม  นิหีน  ปามึสุ  โอรโก  อยนฺติ  หีเฬนตฺา   
ปริจฺฉินฺทนวเสน  ม ฺ ึสูติ  อตฺโถ ฯ   
        ย  จ  โฆเสน  อนฺวคูติ  เย  จ  สตฺตา  โฆเสน  ม ฺชุนา   
ม  สมฺภาวนาวเสน  อนุคตา  พหุ  ม ฺ ึสุ  ต  เตส  มจฺิฉา   
น  หิ  อห  รปูมตฺเตน  อวมนฺตพฺโพ  โฆสมตฺเตน  วา  น   
พหุ  มนฺตพฺโพ  ตสฺมา  ฉนฺทราควสูเปตา  น  ม  ชานนฺติ   
เต  ชนาติ  เต  ทุวิธาป  ชนา  (๑)  ฉนฺทราคสฺส  วส  อุเปตา   
อปฺปหีนฉนฺทราคา  สพฺพโส  ปหีนฉนฺทราค  ม  น  ชานนฺติ ฯ   
        อวิสโย  เตส  มาทิโส  อชฌฺตฺต  พหิทฺธา  จ  อปริ ฺาต-   
วตฺถุตายาติ  ทสฺเสตุ  อชฌฺตฺตนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        อชฌฺตฺตนฺติ  อตฺตโน  สนฺตาเน  ขนฺธายตนาทิธมฺม ฯ   
        พหิทฺธาติ  ปรสนฺตาเน ฯ   
        อถ  วา  อชฺฌตฺตนฺติ  มม  อพฺภนฺตเร  อเสกฺขสีลกฺขนฺธาทึ ฯ   
พหิทฺธาติ  มเมว  อากปฺปสมฺปตฺติยาทิยุตฺต  พหิทฺธา  รูปธมฺมป-ฺ   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๒/๓๓๘  ฯ  ๒.  สี.  ยุ.  ม  ชานนฺตีติ  เต  ทวิุธาป  ฯ    
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ปวตฺตึ  จกฺขุวิ ฺาณาทิปฺปวตฺตึ  จ ฯ   
        สมนฺตาวรโณติ  เอว  อชฺฌตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จ  อชานเนน   
สมนฺตโต  อาวรณยุตฺโต  อาวฏาณคติโก ฯ   
        ส  เว  โฆเสน  วุยฺหตีติ  โส  ปรเนยฺยพุทฺธิโก  พาโล   
โฆเสน  ปเรส  วจเนน  วุยฺหติ  นิยฺยติ  อากฑฺฒิยติ ฯ   
        พหิทฺธา  จ  วิปสฺสตีติ  โย  จ  วุตฺตนเยน  อชฌฺตฺต   
น  ชานาติ  พหิทฺธา  ปน  สุตาสาเรน  อากปฺปสมฺปตฺติ-   
อาทิอุปธารเณน  วา  วิเสสโต  ปสฺสติ ฯ  คุณวิเสสยุตฺโต  สิยาติ   
ม ฺติ  โสป  พหิทฺธา  ผลทสฺสาวี  นยคฺคาเหน  ผลมตฺต   
คณฺหนฺโต  วุตฺตนเยน  โฆเสน  วุยฺหติ  โสป  มาทิเส  น   
ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ   
        โย  ปน  อชฺฌตฺต ฺจ  ขีณาสวสฺส  อพฺภนฺตเร  อเสกฺข-   
สีลกฺขนฺธาทิคุณ  ชานาติ  พหิทธา  จสฺส  ปฏิปตฺติสลฺลกฺขเณน   
วิเสสโต  คุณวิเสสโยค  ปสฺสติ ฯ   
        อนาวรณทสฺสาวี  เกนจิ  อนาวโฏ  หุตฺวา  อริยาน  คุเณ   
ทฏ ุ  าตุ  สมตฺโถ  น  โส  โฆสมตฺเตน  วุยฺหติ  ยาถาวโต   
ทสฺสนโตติ  ฯ   
                ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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        เอกปุตฺโตติอาทิกา  อายสฺมโต  ภทฺทตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตร  ภควนฺต  ภิกฺขุสฆ ฺจ  สตสหสฺส-   
ปริมาณ  จีวราทีหิ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปูเชสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติ  นิพฺพตฺตมาโน  จ  (๑)   
อปุตฺตเกสุ  มาตาปตูสุ  เทวตายาจนาทีนิ  กตฺวาป  อลภนฺเตสุ   
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  สเจ  ภนฺเต  มย  เอก  ปุตฺต  ลจฺฉาม   
ต  ตุมฺหาก  ทาสตฺถาย  ทสฺสามาติ  วตฺวา  อายาจิตฺวา  คเตสุ   
สตฺถุ  อธิปฺปาย  ตฺวา  อ ฺตโร  เทวปุตฺโต  ขีณายุโก   
หุตฺวา   ิโต  สกฺเกน  เทวร ฺา  อมุกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺตาหีติ   
อาณตฺโต  ตตฺถ  นิพฺพตฺติ  ภทฺโทติสฺส  นาม  อกสุ ฯ   
        ต  สตฺตวสฺสุทฺเทสิก  ชาต  มาตาปตโร  อลงฺกริตฺวา  ภควโต   
สนฺติก  เนตฺวา  อย  โส  ภนฺเต  ตุเมฺห  อายาจิตฺวา  ลทฺธทารโก   
อิม  ตุมฺหาก  นิยฺยาเตมาติ  (๒)  อาหสุ ฯ   
        สตฺถา  อานนฺทตฺเถร  อาณาเปสิ  อิม  ปพฺพาเชหีติ ฯ   
อาณาเปตฺวา  จ  คนฺธกุฏ ึ ปาวิสิ ฯ  เถโร  ต  ปพฺพาเชตฺวา   
สงฺเขเปน  วิปสฺสนามุข  อาจิกฺขิ  โส  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา   
#๑.  ส.ี  ยุ.  นิพฺพตฺตมาโนว  ฯ  ๒.สพฺพตฺถ  นิยฺยาเทมาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  สรุิเย  อโนคฺคเตเยว  ภาวน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
        ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ                          เมตฺตจิตฺต  มหามุนึ   
        อุเปติ  ชนตา  สพฺพา                  สพฺพโลกคฺคนายก ฯ   
        สตฺตุก ฺจ  พทฺธก ฺจ  (๒)          อามิส  ปานโภชน   
        ททนฺติ  สตฺถุโน  สพฺเพ                  ปุ ฺกฺเขตฺเต  อนุตฺตเร ฯ   
        อหมฺป  ทาน  ทสฺสามิ                  เทวเทวสฺส  ตาทิโน   
        พุทฺธเสฏ  นิมนฺเตตฺวา                  สฆมฺป  จ  อนุตฺตร ฯ   
        อุยฺโยชติา  มยา  เจเต                  นิมนฺเตสุ  ตถาคต   
        เกวล  ภิกฺขุสฆ ฺจ                          ปุ ฺกฺเขตฺต  อนุตฺตร ฯ   
        สตสหสฺสปลฺลงฺก                          โสวณฺณ  โคนกตฺถต   
        ตูลิกาปฏลิกาย                          โขมกปฺปาสิเกหิ  จ   
        มหารห  ป ฺาปยึ                  อาสน  พุทฺธยุตฺตก ฯ   
        ปทุมุตฺตโร  โลกวิทู                  เทวเทโว  นราสโภ   
        ภิกฺขุสฆปริพฺยูโฬฺห                  มม  ทฺวารมุปาคมิ ฯ   
        ปจฺจุคฺคนฺตฺวาน  สมฺพุทฺธ          โลกนาถ  ยสสฺสิน   
        ปสนฺนจิตฺโต  สุมโน                  อตินามยิ  สฆร  (๓)   
        ภิกฺขูน  สตสหสฺส                          พุทฺธ ฺจ  โลกนายก   
        ปสนฺนจิตฺโต  สุมโน                  ปรมนฺเนน  ตปฺปยึ ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/๕๔/๑๓๗  ฯ  ๒.  สยฺา. โปราณ. ปวาก ฺจ  ฯ   
#๓.  ม.  อภินามยึ  สฆร  ฯ  ยุ. สฆาร  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 215 

        เลมที ่ 26  ภทฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  215   
 
        ปทุมุตฺตโร  โลกวิทู                  อาหุตีน  ปฏิคฺคโห   
        ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
        เยนิท  อาสน  ทินฺน                  โสวณฺณ  โคนกตฺถต   
        ตมห  กตฺิตยิสฺสามิ                          สุณาถ  มม  ภาสโต ฯ   
        จตุสตฺตติกฺขตฺตุ  โส                  เทวรชฺช  กรสิฺสติ   
        อนุโภสสฺติ  สมฺปตฺตึ                  อจฺฉราหิ  ปุรกขฺโต ฯ   
        ปเทสรชฺช  สหสฺส                  วสุธ  อาวสิสฺสติ   
        เอกป ฺาสกฺขตฺตุ ฺจ                  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ ฯ   
        สพฺพาสุ  ภวโยนีส ุ                         อุจฺจากุลี  ภวิสฺสติ   
        โส  จ  ปจฺฉา  ปพฺพชิตฺวา          สุกฺกมูเลน  โจทิโต ฯ   
        ภทฺทิโย  นาม  นาเมน                  เหสฺสติ  สตฺถุ  สาวโก   
        วิเวกมนุยุตฺโตมฺหิ                          ปนฺตเสนนิวาสห   
        ผล ฺจาธิคต  สพฺพ                          จตฺตเกฺลโสมฺหิ  อชชฺห  (๑)  ฯ   
        มม  สพฺพ  อภิ ฺาย                  สพฺพ ฺ ู  โลกนายโก   
        ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  เอตทคฺเค  เปสิ  ม ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส                  วิโมกฺขาป  จ  อฏ ิเม   
        ฉฬภิ ฺา  สจฺฉิกตา                  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        ตสฺส  ภควา  ฉฬภิ ฺ ุปฺปตฺตึ  ตฺวา  เอหิ  ภทฺทาติ   
#๑.  สฺยา. ผล  วาธิคต  สพฺพ  จิตฺตเกฺลโสมฺหิ  อชุชห  ฯ  ย.ุ 
#ผล ฺจ  วิคต  สพฺพ  วตฺตเกฺลโสมหิ  อชุชห  ฯ    
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อาห ฯ  โส  ตาวเทว  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ป ฺชลิโก  สตฺถุ  สมีเป  อฏาสิ  สาเอว  จสฺส  อุปสมฺปทา   
อโหสิ  พุทฺธปูสมฺปทา  นาม  กิเรสา ฯ  เถโร  ชาติโต  ปฏาย   
อตฺตโน  ปวตฺติยา  กถนมุเขน  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                เอกปุตฺโต  อห  อาสึ                  ปโย  มาตุ  ปโย  ปตุ   
                พหูหิ  วตจริยาหิ  (๑)                 ลทฺโธ  อายาจนาหิ  จ ฯ   
                เต  จ  ม  อนุกมปฺาย                          อตฺถกามา  หิเตสิโน   
                อุโภ  ปตา  จ  มาตา  จ                  พุทฺธสสฺ  อุปนามยุ ฯ   
                กิจฺฉา  ลทฺโธ  อย  ปุตฺโต                  สุขุมาโล  สุเขธิโต   
                อิม  ททาม  เต  นาถ                          ชินสฺส  ปริจารก ฯ   
                สตฺถา  จ  ม  ปฏิคฺคยฺห                  อานนฺท  เอตทพฺรวิ   
                ปพฺพาเชหิ  อิม  ขิปฺป                  เหสฺสตฺยาชานิโย  อย ฯ   
                ปพฺพาเชตฺวาน  ม  สตฺถา                  วิหาร  ปาวิสี  ชโิน   
                อโนคฺคตสฺมึ  สุริยสฺมึ                  ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม.   
                ตโต  สตฺถา  นริงฺกตฺวา  (๒)          ปฏิสลลฺานวุฏ ิโต   
                เอหิ  ภทฺทาติ  ม  อาห                  สา  เม  อาสูปสมฺปทา ฯ   
                ชาติยา  สตฺตวสฺเสน                  ลทฺธา  เม  อุปสมฺปทา   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา          อโห  ธมฺมสุธมฺมตาติ  (๓)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
#๑  สี. วตจริเยหิ ฯ  ๒.  สยฺา. นิรากตฺวา ฯ  ๓.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๓/๓๓๘  ฯ    
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        ตตฺถ  วตจริยาหีติ  เอว  กตฺวา  ปตฺุต  ลภิสฺสถาติ  วุตฺต   
สมณพฺราหฺมณาน  วจน  สุตฺวา  ขีร  ปายิตฺวา  อนสนาทิ-   
วตจรเณหิ ฯ   
        อายาจนาหีติ  เทวตายาจนาหิ  สตฺถุอายาจนาย  จ  อิทเมว   
เจตฺถ  การณ  อิตร  เถโร  มาตาปตูน  ปฏิปตฺติทสฺสนตฺถ ฺเจว   
กิจฺฉลทฺธภาวทสฺสนตฺถ ฺจ  วทติ ฯ   
        เตติ  มาตาปตโร ฯ  อุปนามยุนฺติ  อุปนาเมสุ ฯ   
        สุเขธิโตติ  สุขสวฑฺฒิโต ฯ  เตติ  ตุยฺห ฯ   
        ปริจารกนฺติ  ก ึ การ ฯ   
        เหสฺสตฺยาชานิโย  อยนฺติ  อย  ทารโก  มม  สาสเน   
อาชานีโย  ภวิสฺสติ ฯ  ตสฺมา  ขิปฺป  อชฺเชว  ปพฺพาเชหีติ  เอต   
อพฺรวิ  อาห ฯ   
        ปพฺพาเชตฺวานาติ  อานนฺทตฺเถเรน  ปพฺพาเชตฺวา ฯ   
        วิหารนฺติ  คนฺธกุฏ ึฯ   
        อโนคฺคตสฺมึ  สุริยสมฺินฺติ  สุริเย  อนตฺถงฺคเตเยว ฯ   
ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เมติ  ตโต  วิปสฺสนารมฺภโต  ปร   
น  จิเรเนว  ขเณน  สพฺพาสเวหิ  เม  จิตฺต  วิมุจฺจิ  ขีณาสโว   
อโหสึ ฯ   
        ตโตติ  มม  อาสวกฺขยโต  ปจฺฉา ฯ   
        นิรงฺกตฺวาติ  อตฺตนา  สมาปนฺน  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา    
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ตโต  วุฏาย  ฯ   
        เตนาห  ปฏิสลฺลานวุฏ ิโตติ ฯ  สา  เม  อาสูปสมฺปทาติ   
ยา  ม  (๑)  อุทฺทิสฺส  เอหิ  ภทฺทาติ  สตฺถุ  วาจา  ปวตฺตา   
สาเอว  เม  มยฺห  อุปสมฺปทา  อาสิ ฯ   
        เอว  ชาติยา  สตฺตวสฺเสน  ลทฺธา  เม  อุปสมฺปทาติ  สาติสย   
สตฺถารา  อตฺตโน  กต  อนุคฺคห  สาสนสฺส  จ  นิยยฺานิกต   
ทสฺเสติ ฯ         เตนาห  อโห  ธมฺมสุธมฺมตาติ  ฯ   
        เอตฺถ  จ  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เมติ  ขีณาสวภาว  ปกาเสตฺวาป   
ปุน  ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปปฺตฺตาติ  โลกยิาภิ ฺเกเทสทสฺสน   
ฉฬภิ ฺภาววิภาวนตฺถ ฯ  เตนาห  อปทาเน  ฉฬภิ ฺา   
สจฺฉิกตาติ ฯ   
                ภทฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ย.ุ สา ม  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 219 

        เลมที ่ 26  โสปากตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  219   
 
        ทิสฺวา  ปาสาทฉายายนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  โสปากตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สทิฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  พฺราหฺมณาน  วิชฺชาสิปฺเปสุ   
นิปฺผตฺตึ  คโต  กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  เอกสฺมึ  ปพฺพเต  วิหรติ ฯ   
        สตฺถา  อาสนฺนมรณ  ต  ตฺวา  ตสฺส  สนฺติก   
อคมาสิ ฯ  โส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  อุฬาร  ปติ-   
โสมนสฺส  ปเวเทนฺโต  ปุปฺผมย  อาสน  ป ฺเปตฺวา  อทาสิ ฯ   
สตฺถา  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  อนิจฺจตาปฏิสยุตฺต  ธมฺมึ  กถ   
กเถตฺวา  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  อากาเสน  อคมาสิ ฯ  โส  ปุพฺเพ   
คหิต  นิจฺจคฺคาห  ปหาย  อนิจฺจส ฺ  หทเย  เปตฺวา   
กาลงฺกตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  อปราปร  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  ราชคเห  โสปากโยนิย  นิพฺพตฺติ   
โส  ชาติอาคเตน  (๑)  โสปาโกติ  นาเมน  ป ฺายิ ฯ  เกจิ  ปน   
วาณิชกุเล  นพฺิพตฺโต  โสปาโกติ  ปน  นามมตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ   
ต  อปทานปาลิยา  วิรุชฌฺติ  ปจฺฉิเม  ภเว  สมฺปตฺเต  โสปาก-   
#๑  สี.  ชาติยา  วเสน  ฯ    
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โยนุปาคมินฺติ  วจนโต ฯ  ตสฺส  จตุมาสชาตสฺส  ปตา  กาลมกาสิ   
จูฬปตา  โปเสสิ ฯ  อนุกกฺเมน  สตฺตวสฺสิโก  ชาโต  เอกทิวส   
จูฬปตา  อตฺตโน  ปุตฺเตน  กลห  กโรตีติ  กชฺุฌิตฺวา  ต   
สุสาน  เนตฺวา  เทฺว  หตฺเถ  รชฺชยุา  เอกโต  พนฺธิตฺวา  ตาย 
เอว  รชชฺุยา  มตมนุสฺสสฺส  สรีเร  คาฬฺห  พนฺธิตฺวา  คโต   
สิงฺคาลาทโย  ขาทนฺตูติ ฯ  ปจฺฉิมภวิกตาย  ทารกสฺส  ปุ ฺผเลน   
สย  มาเรตุ  น  วิสหิ  สิงฺคาลาทโยป  น  อภิภวึสุ ฯ  ทารโก   
อฑฺฒรตฺตสมเย  เอว  วิปปฺลปติ   
        กา  คติ  เม  อคติสฺส  (๑)          โก  วา  พนฺธ ุ อพนฺธุโน   
        สุสานมชฺเฌ  พนฺธสสฺ                  โก  เม  อภยทายโกติ ฯ   
        สตฺถา  ตาย  เวลาย  เวเนยฺยพนฺธเว  โอโลเกนฺโต  ทารกสสฺ   
หทยพฺภนฺตเร  ปชฺชลนฺต  อรหตฺตูปนิสฺสย  ทิสฺวา  โอภาส  ผรตฺิวา   
สตึ  ชเนตฺวา  เอวมาห   
         เอหิ  โสปาก  มา  ภายิ          โอโลกสฺสุ  ตถาคต   
        อห  ต  ตารยิสฺสามิ                  ราหุมุเขว  จนฺทิมนฺติ ฯ   
        ทารโก  พุทฺธานุภาเวน  ฉินฺนพนฺธโน  คาถาปริโยสาเน   
โสตาปนฺโน  หุตฺวา  คนฺธกุฏิสมฺมุเข  อฏาสิ ฯ  ตสฺส  มาตา   
ปุตฺต  อปสฺสนฺตี  จูฬปตร  ปุจฺฉิตฺวา  เตนสฺส  ปวตฺติยา  อกถิตาย   
ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วิจินนฺตี  พุทฺธา  กิร  อตีตานาคต-   
#๑  สี.  กา  หิ  เม  อคติ  อสฺส  ฯ  ยุ.  กา  หิ  เม  อาคติสฺส  ฯ    
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ปจฺจุปฺปนฺน  ชานนฺติ  ยนนฺูนาห  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  มม   
ปุตฺตสฺส  ปวตฺตึ  ชาเนยฺยนฺติ  สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  สตฺถา   
อิทฺธิยา  ต  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ภนฺเต  มม  ปุตฺต  น  ปสสฺามิ  (๑)   
อปจ  ภควา  ตสฺส  ปวตฺตึ  ชานาตีติ  (๒)  ตาย  ปุฏโ   
        น  สนฺติ  ปุตฺตา  ตาณาย          น  ปตา  นาป  พนฺธวา   
        อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส                  นตฺถิ  าตีสุ  ตาณตาติ  (๕)   
ธมฺม  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  สา  โสตาปนฺนา  อโหสิ ฯ  ทารโก   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๓)   
        ปพฺภาร  โสธยนฺตสฺส                  วิปเน  (๔)  ปพฺพตุตฺตเม   
        สิทฺธตฺโถ  นาม  ภควา          อาคจฺฉิ  มม  สนฺติก ฯ   
        พุทฺธ  อุปคต  ทิสฺวา                  โลกเชฏสฺส  ตาทิโน   
        สนถฺร  สนฺถริตฺวาน  (๕)          ปปฺุผาสนมทาสห ฯ   
        ปุปฺผาสเน  นิสีทิตฺวา                  สทิฺธตฺโถ  โลกนายโก   
        มม ฺจ  คติม ฺาย                  อนิจฺจตมุทาหริ ฯ   
        อนิจฺจา  วต  สงฺขารา                  อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
        อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุชฌฺนฺติ          เตส  วูปสโม  สุโข ฯ   
        อิท  วตฺวาน  สพฺพ ฺ ู          โลกเชฏโ  นราสโภ   
        นภ  อพฺภุคฺคมี  วีโร  (๖)          หสราชาว  อมพฺเร ฯ   
 
#๑.  ส.ี ย.ุ  ปตฺุโต  น  ทิสสฺติ  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ ชานถาติ  (ชานาถาติ ?)  ฯ   
#๓.  ขุ.  อ.  ๓๒/๒๑/๙๐  ฯ  ๔.  สยฺา. โปราณ  ปวเร  ฯ   
#๕.  สฺยา. โปราณ  ป ฺาเปตฺวาน  ฯ  ๖.  สยฺา. โปราณ  นเภ 
#อพฺภุคคมิ  ธีโร  ฯ    
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        สก  ทฏิ ึ  ชหิตฺวาน                  ภาวยานิจฺจส ฺห   
        เอกาห  ภาวยิตฺวาน                  ตตฺถ  กาล  กโต  อห ฯ   
        เทฺว  สมฺปตฺตึ  อนุโภตฺวา          สุกฺกมูเลน  โจทิโต   
        ปจฺฉิเม  ภเว  สมฺปตฺเต  (๑)          สปากโยนุปาคมึ  (๒)  ฯ   
        อคารา  อภินิกฺขมฺม                  ปพฺพชึ  อนคารยิ   
        ชาติยา  สตฺตวสฺโสห                  อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
        อารทฺธวีริโย  ปหิตตฺโต          สีเลสุ  สุสมาหิโต   
        โตเสตฺวาน  มหานาค                  อลตฺถ  อุปสมฺปท ฯ   
        จตุนฺนวุติโต  กปฺเป                  ย  กมฺมมกรึ  ตทา   
        ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ                  ปปฺุผทานสฺสิท  ผล ฯ   
        จตุนฺนวุติโต  กปฺเป                  ย  ส ฺ  ภาวยึ  ตทา   
        ต  ส ฺ  ภาวยนฺตสฺส          ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโย ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส ฯเปฯ          กต  พุทฺธสสฺ  สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  ภควา  อิทฺธึ  ปฏสิหริ ฯ  สาป  ปุตฺต  ทิสฺวา   
หฏตุฏา  ตสฺส  ขีณาสวภาว  สุตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  คตา ฯ  โส  
สตฺถาร  คนธฺกุฏิจฺฉายาย  จงฺกมนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
อนุจงฺกมิ ฯ  ตสฺส  ภควา  อุปสมฺปท  อนุชานิตุกาโม   
เอก  นาม  กนิฺติอาทินา  ทส  ปเ ฺห  ปุจฺฉิ ฯ   
        โสป  สตฺถุ  อธิปฺปาย  คณฺหนฺโต  สพฺพ ฺ ุตาเณน   
สสนฺเทนฺโต  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกาติอาทินา  เต  ปเ ฺห   
#๑.  สฺยา.  ปจฺฉิมพฺภวสมฺปตฺโต  ฯ  ๒.  สฺยา  สาปาก  ฯ    
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วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เตเนว  เต  กมุารป ฺหา  นาม  ชาตา ฯ  สตฺถา   
ตสฺส  ป ฺหพฺยากรเณน  อาราธิตจิตฺโต  อุปสมฺปท  อนุชานิ  เตน   
สา  ป ฺหพฺยากรณูปสมฺปทา  นาม  ชาตา  ตสฺสิม  (๑)  อตฺตโน   
ปวตฺตึ  ปกาเสตฺวา  เถโร  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                ทสิฺวา  ปาสาทฉายาย          จงฺกมนฺต  นรุตฺตม   
                ตตฺถ  น  อุปสงฺกมฺม                  วนฺทิสฺส  ปุริสุตฺตม ฯ   
                เอกส  จีวร  กตฺวา                  สหริตฺวาน  ปาณโย  (๒)   
                อนุจงฺกมิสฺส  วิรช                  สพฺพสตฺตานมุตฺตม ฯ   
                ตโต  ปเ ฺห  อปุจฺฉิ  ม          ป ฺหาน  โกวิโท  วิท ู  
                อจฺฉมฺภี  จ  อภีโต  จ          พฺยากาสึ  สตฺถุโน  อห ฯ   
                วิสฺสชฺชิเตสุ  ปเ ฺหสุ          อนุโมทิ  ตถาคโต   
                ภิกฺขุสงฺฆ  วิโลเกตฺวา          อิมมตฺถ  อภาสถ ฯ   
                ลาภา  องฺคาน  มคธาน          เยสาย  ปรภุิ ฺชติ   
                จีวร  ปณฺฑปาต ฺจ                  ปจฺจย  สยนาสน   
                ปจฺจุฏาน ฺจ  สามีจึ          เตส  ลาภาติ  จาพฺรวิ ฯ   
                อชฺชตคฺเค  (๓) ม  โสปาก  ทสฺสนาโยปสงฺกม   
                เอสา  เจว  เต  โสปาก          ภวตุ  อุปสมปฺทา ฯ   
                ชาติยา  สตฺตวสฺเสน  (๔)        ลทฺธาน  อุปสมฺปท   
                ธาเรมิ  อนฺติม  เทห                  อโห  ธมมฺสุธมฺมตาติ (๕)   
#๑.  ส.ี ตยิม  ฯ  ยุ.  ตสฺมึ  ฯ  ๒.  สฺยา. สงฺฆริตฺวาน  ปาณิโย  ฯ   
#๓.  สฺยา. อชฺชตคฺเค  ฯ  ๔.  สฺยา. สตฺตวสฺโลห  ฯ   
#๕.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๖๔/๓๓๙  ฯ    
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อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปาสาทฉายายนฺติ  คนฺธกุฏจฺิฉายาย ฯ   
        วนฺทิสสฺนฺติ  อภิวนฺทึ ฯ   
        สหริตฺวาน  ปาณโยติ  อุโภ  หตฺเถ  กมลมกฬุากาเรน   
สงฺคเต  กตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
อนุจงฺกมิสฺสนฺติ  จงฺกมนฺตสฺส  สตฺถุโน  อนุ  ปจฺฉโต   
อนุคมนวเสน  จงฺกมึ ฯ   
        วิรชนฺติ  วิคตราคาทิรช ฯ   
        ปเ ฺหติ  กุมารปเ ฺห ฯ   
        วิทูติ  เวทิตพฺพ  วิทิตวา  (๑)  สพฺพ ฺ ูติ  อตฺโถ ฯ  สตฺถา   
ม  ปุจฺฉตีติ  อุปฺปชฺชนกสฺส  ฉมฺภิตตฺตสฺส  ภยสฺส  จ  เสตุฆาเตน   
ปหีนตฺตา  อจฺฉมฺภี  จ  อภีโต  จ  พฺยากาสิ ฯ   
        เยสายนฺติ  เยส  องฺคมคธาน  อย  โสปาโก ฯ   
        ปจฺจยนฺติ  คิลานปจฺจย ฯ   
        สามีจินฺติ  มคฺคทานพีชนาทิสามีจิกิริย ฯ   
        อชชฺตคฺเคติ  ตกาโร  ปทสนฺธิกโร  อชชฺ  อคฺเค  อาทึ   
กตฺวา  อชฺช  ปฏาย ฯ  อชฺชทคฺเคติป  ปาลิ  อชชฺต  อาทึ   
กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ทสฺสนาโยปสงฺกมาติ  หีนชจฺโจ  วยสา  ตรุณตโรติ  วา   
อจินฺเตตฺวา  ทสฺสนาย  ม  อุปสงฺกม.  ฯ   
#๑.  ส.ี  เวทิตพฺพสฺส  วิทิตา  ฯ    
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เอสา  เจวาติ  ยา  ตสฺส  มม  สพฺพ ฺ ุตาเณน  สทฺธึ   
สสนฺเทตฺวา  กตา  ป ฺหวิสฺสชฺชนา  เอสาเยว  เต  ภวตุ   
อุปสมฺปทา  อิติ  จ  อพฺรวีติ  โยชนา ฯ  ลทฺธา  เม  อุปสมฺปทาติป   
ปาลิ ฯ  เย  ปน  ลทฺธาน  อุปสมฺปทนฺติป  ปนฺติ  เตส   
สตฺตวสฺเสนาติ  สตฺตเมน  วสฺเสนาติ  อตฺโถ  สตฺตวสฺเสน  วา   
หุตฺวาติ  วจนเสโส ฯ  ย  ปเนตฺถ  อวุตฺต  ต  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
                โสปากตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        สรภงฺคตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สเร  หตฺเถหีติอาทิกา  อายสฺมโต  สรภงฺคตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห   
อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  อนภิ-   
ลกฺขิโตติสฺส  กุลวสาคต  นาม  อโหสิ ฯ   
        โส  วยปฺปตฺโต  กาเม  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
สรติณานิ  สยเมว  ภ ฺชิตฺวา  ปณฺณสาล  กตฺวา  วสติ ฯ   
ตโต  ปฏาย  สรภงฺโคติสฺส  สม ฺา  อโหส ิฯ   
อถ  ภควา  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  ตสฺส  อรหตฺตูป-   
นิสฺสย  ทิสฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  โส  ปฏิลทฺธสทฺโธ    
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ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต   
ปตฺวา  ตตฺเถว  วสติ ฯ  อถสฺส  ตาปสกาเล  กตา  ปณฺณสาลา   
ชิณฺณา  ปลุคฺคา  อโหสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  มนุสฺสา  กิสฺส  ภนฺเต   
อิม  กฏุิก  น  ปฏิสงฺขโรถาติ  อาหสุ ฯ  เถโร  กุฏิกา  ยถา   
ตาปสกาเล  กตา  อิทานิ  ตถา  กาตุ  น  สกฺกาติ  ต  สพฺพ   
ปกาเสนฺโต   
        สเร  หตฺเถหิ  ภ ฺชตฺิวา          กตฺวาน  กุฏิมจฺฉิส   
        เตน  เม  สรภงฺโคติ                  นาม  สมฺมติยา  (๑)  อหุ ฯ   
        น  มยฺห  กปฺปเต  อชชฺ          สเร  หตฺเถหิ  ภ ฺชิตุ   
        สิกฺขาปทา  โน  ป ฺตฺตา  โคตเมน  ยสสฺสินาติ   
เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สเร  หตฺเถหิ  ภ ฺชิตฺวาติ  ปุพฺเพ  ตาปสกาเล   
สรติณานิ  มม  หตฺเถหิ  ฉินฺทิตฺวา  ติณกุฏึ  กตฺวา  อจฺฉิส   
วสึ  นิสีทิ ฺเจว  นิปชฺช ึ จ ฯ   
เตนาติ  กุฏิกรณตฺถ  สราน  ภ ฺชเนน ฯ   
สมฺมติยาติ  อนฺวตฺถสมฺมติยา  สรภงฺโคติ  นาม  อหุ   
อโหสิ ฯ   
        น  มยฺห  กปฺปเต  อชชฺาติ  อชชฺ  อิทานิ  อุปสมฺปนฺนสฺส   
มยฺห  สเร  สรติเณ  หตฺเถหิ  ภ ฺชิตุ  น  กปฺปเต  น   
#๑.  สฺยา.  สมฺมุติยา  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๖๕/๓๔๐  ฯ    
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วฏฏติ ฯ  กสมฺา  สิกฺขาปทา  โน  ป ฺตฺตา  โคตเมน   
ยสสฺสินาติ ฯ  เตน  ย  อมหฺาก  สตฺถารา  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต   
ต  มย  ชีวิตเหตุนาป  นาติกฺกมามาติ  ทสฺเสติ ฯ   
        เอว  เอเกน  ปกาเรน  ติณกุฏิกาย  อปฏิสงฺขรเณ  การณ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อปเรนป  ปรยิาเยน  น  ทสฺเสนฺโต   
        สกล  สมตฺต  โรค          สรภงฺโค  นาทฺทส  ปพฺุเพฅ   
        โสย  โรโค  ทฏิโ          วจนกเรนาติเทวสฺสาติ  (๑)   
อิม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สกลนฺติ  สพฺพ ฯ   
        สมตฺตนฺติ  สมฺปุณฺณ  สพฺพภาคโต  (๒)  อนวเสสนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        โรคนฺติ  ทุกฺขทุกฺขตาทิวเสน  รุชนฏเน  โรคภูต  อุปาทานกฺ-   
ขนฺธป ฺจก  สนฺธาย  วทติ ฯ   
        นาทฺทส  ปุพฺเพติ  สตฺถุ  โอวาทปฏิลาภโต  ปพฺุเพ  น   
อทฺทกฺขึ ฯ   
        โสย  โรโค  ทฏิโ  วจนกเรนาติ  เทวสฺสาติ  สมฺมุติเทวา   
อุปปตฺติเทวา  วิสุทฺธิเทวาติ  สพฺเพป  เทเว  อตฺตโน  สลีาทิคุเณหิ   
อติกฺกมิตฺวา   ิตตฺตา  อติเทวสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โอวาท-   
ปฏิกเรน  สรภงฺเคน  โส  อย  ขนฺธป ฺจกสงฺขาโต  โรโค   
วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  ป ฺจกฺขนฺธโต  ทฏิโ   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๕/๓๔๐ ฯ  ๒.  ส.ี เสขภาวโต ฯ  ย.ุ สพฺพภาวโต ฯ    
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ปริ ฺาโตติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  เอว  อตฺตภาวกุฏิกายมฺป  อนเปกฺโข   
พาหิร  ติณกุฏิก  กถ  ปฏสิงฺขริสฺสตีติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ย  มคฺค  ปฏปิชฺชนฺเตน  มยา  อย  อตฺตภาวโรโค   
ยาถาวโต  ทฏิโ  สฺวาย  มคฺโค  สพฺพพุทฺธสาธารโณ ฯ  เยน  (๑)  เนส   
โอวาทธมฺโมป  มชฺเฌ  ภินฺนสุวณฺณสทิโส  ยตฺถาห  ปติฏาย   
ทุกฺขกฺขย  ปตฺโตติ  เอว  อตฺตโน  อรหตฺตปฏิปตฺตึ  พฺยากโรนฺโต   
#๒  ม.  ปจฺจกฺขโต  ๓  ม.  ติณกุฏ ึ ก ึ ๔  ส.ี  เกน   
                เยเนว  มคฺเคน  คโต  วิปสฺสี   
                เยเนว  มคฺเคน  สิขี  จ  เวสฺสภู   
                กกุสนฺธโกณาคมโน  จ  กสฺสโป   
                เตน ฺชเสน  อคมาสิ  โคตโม.   
        วีตตณฺหา  อนาทานา                  สตฺต  พุทฺธา  ขโยคธา   
        เยหาย  เทสิโต  ธมฺโม          ธมฺมภูเตหิ  ตาทิภิ ฯ   
        จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ                  อนุกมฺปาย  ปาณิน   
        ทุกฺข  สมุทโย  มคฺโค                  นิโรโธ  ทุกขฺสงฺขโย ฯ   
        ยสฺม ึ นวิตฺตเต  (๒)  ทุกฺข          สสารสฺมึ  อนนฺตก   
        เภทา  อิมสฺส  กายสฺส                  ชีวิตสฺส  จ  สงฺขยา   
        อ ฺโ  ปุนพฺภโว  นตฺถิ          สวิุมุตฺโตมฺหิ  สพฺพธีติ  (๓)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เยเนว  มคฺเคนาติ  เยเนว  สปุพฺพภาเคน  อริเยน   
อฏงฺคิเกน  มคฺเคน ฯ   
#๑.  ส.ี เกน  ฯ  ๒.  ย.ุ  นพฺิพตฺตเต  ฯ  ๓.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๖๕/๓๔๐  ฯ  
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        คโตติ  ปฏิปนฺโน  นพฺิพาน  อธิคโต ฯ   
        วิปสฺสีติ  วิปสฺสี  สมมฺาสมฺพุทฺโธ ฯ   
        กกุสนฺธาติ  อวิภตฺติโก  นิทฺเทโส ฯ  กกุสนฺธโกณาคมนาติป   
ปาโ ฯ   
        เตน ฺชเสนาติ  เตเนว  อ ฺชเสน  อริยมคฺเคน ฯ   
        อนาทานาติ  อนุปาทานา  อปฺปฏิสนฺธิกา  วา ฯ   
        ขโยคธาติ  นิพฺพาโนคธา  นิพฺพานปติฏา ฯ   
        เยหาย  เทสิโต  ธมฺโมติ  เยหิ  สตฺตหิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ   
อย  สาสนธมฺโม  เทสิโต  ปเวทิโต ฯ   
        ธมฺมภูเตหีติ  ธมฺมกายตาย  ธมฺมสภาเวหิ  นวโลกุตฺตร-   
ธมฺมโต  วา  ภูเตหิ  ชาเตหิ  ธมฺม  วา  ปตฺเตหิ ฯ   
        ตาทิภีติ  อิฏาทีสุ  ตาทิภาวปฺปตฺเตหิ ฯ   
        จตฺตาริ  อริยสจฺจานีติอาทินา  เตหิ  เทสิต  ธมมฺ  ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  จตฺตารีติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ   
        อริยสจฺจานีติ  ปริจฺฉินฺนธมฺมทสฺสน ฯ  วจนตฺถโต  ปน   
อริยานิ  จ  อวิตถฏเน  สจฺจานิ  จาติ  อริยสจฺจานิ  อริยสฺส   
วา  ภควโต  สจฺจานิ  เตน  เทสิตตฺตา  อริยภาวกรานิ  วา   
สจฺจานีติ  อริยสจฺจานิ ฯ  กุจฺฉิตภาวโต  ตุจฺฉภาวโต  จ  ทุกฺข ฯ   
อุปาทานกฺขนฺธป ฺจก ฯ  ต  ทุกฺข  สมเุทติ  เอตสฺมาติ  สมุทโย   
ตณฺหา ฯ  กิเลเส  มาเรนฺโต  คจฺฉติ  นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคิยตีติ   
วา  มคฺโค  สมฺมาทิฏ ิอาทโย  อฏ  ธมฺมา ฯ  สสารจารกสงฺขาโต    
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นตฺถิ  เอตฺถ  โรโธ  เอตสฺมึ  วา  อธิคเต  ปุคฺคลสฺส  โรธาภาโว   
โหติ  นิรชฺุฌติ  ทุกฺขเมตฺถาติ  วา  นิโรโธ  นิพฺพาน ฯ   
        เตนาห  ทุกฺขสงฺขโยติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร   
ปน  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยสฺมินฺติ  ยสฺม ึ นโิรเธ  นิพฺพาเน  อธิคเต ฯ   
        นิวตฺตเตติ  อริยมคฺคภาวนาย  สติ  (๑)  อนนฺตก  อปริยนตฺ   
อิมสฺมึ  สสาเร  ชาติอาทิทุกฺข  น  ปวตฺตติ  อุจฺฉิชฺชติ  โส   
นิโรโธติ  อย  ธมฺมภูเตหิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ  เทสิโต  ธมฺโมติ   
โยชนา ฯ   
        เภทาติอาทินา  โรโค  (๒)  ทฏิโติ  ทุกฺขปริ ฺาย  สูจิต   
อตฺตโน  อรหตฺตปฺปตฺตึ  สรูปโต  ทสฺเสติ ฯ  ยสฺม ึ นิพฺพตฺตเต   
ทุกฺขนฺติ  ปน  ปาเ  สกลคาถาย  ตตฺถาย  โยชนา  ยสฺมึ   
ขนฺธาทิปฏิปาฏิส ฺ ิเต  สสาเร  อิท  อนนฺตก  ชาติอาทิทุกฺข   
นิพฺพตฺต  โส  อิโต  ทุกฺขปฺปตฺติโต  อ ฺโ  ปุนปฺปุน  ภวนภาวโต  (๓)   
ปุนพฺภโว ฯ  อิมสฺส  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  สงฺขยา  กายสงฺขาตสฺส  ขนฺธ-   
ป ฺจกสฺส  เภทา  วินาสา  อุทฺธ  นตฺถ ิ ตสฺมา  สพฺพธิ  สพฺเพหิ   
กิเลเสหิ  สพฺเพหิ  ภเวหิ  สุฏ ุ  วิมุตฺโต  วิสยุตฺโต  อมฺหีติ ฯ   
                สรภงฺคตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                สตฺตกนิปาตสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี อริยมคฺคภาวนาย  อปฺปวตฺตติ  ฯ  ๒.  สี. ยุ. อาโรโค  ฯ   
#๓.  สี. อ ฺโ  ปุนปฺปุนภวโต  ฯ  ยุ.  อ ฺโ  ปุนปฺปุนภาวโต  ฯ    
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                                        อฏกนิปาต   
                        มหากจฺจายนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อฏกนิปาเต  กมฺม  พหุกนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  มหากจฺจายนตฺ-   
เถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปปฺตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วุฑฺฒิปฺปตฺโต  เอกทิวส   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถารา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส   
วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน  อคฺคฏาเน  ปยมาน  เอก  ภิกฺขุ   
ทิสฺวา  สยมฺป  ต  าน  ปตฺเถนฺโต  สเุมธสฺส  ภควโต  กาเล   
วิชฺชาธโร  หตฺุวา  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  สตฺถาร  หิมวนฺตปพฺพเต   
เอกสฺมึ  วนสณฺเฑ  นิสินฺน  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  กณิการปุปฺเผหิ   
ปูช  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  อปราปร  สุคตีสุเยว  ปริวตฺเตนฺโต   
กสฺสปทสพลสฺส  กาเล  พาราณสิย  กุลฆเร  นิพฺพตฺติตฺวา   
ปรินิพฺพุเต  ภควติ  สุวณฺณเจติยกรณฏาเน  สตสหสฺสคฺฆนิกาย   
สุวณฺณิฏกาย  ปชู  กตฺวา  ภควา  มยฺห  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน   
สรีร  สุวณฺณวณฺณ  โหตูติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ   
        ตโต  ยาวชีว  กุสลกมฺม  กตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร   
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  อุชฺเชนิย  ร ฺโ  (๑)  ฯ   
#๑.  ส.ี  อุเทนร ฺโ  ฯ    
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จณฺฑปชฺโชตสฺส  ปุโรหิตเคเห  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  นามคฺคหณทิวเส   
มาตา  มยฺห  ปุตฺโต  สุวณฺณวณฺโณ  อตฺตโน  นาม  คเหตฺวา   
อาคโตติ  ก ฺจนมาณโวเตฺวว  นาม  อกาสิ ฯ  โส  วุฑฺฒิมนฺวาย   
ตโย  เวเท  อุคฺคเหตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  ปุโรหิตฏาน  ลภิ ฯ  โส   
โคตฺตวเสน  กจฺจายโนติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  ต  ราชา  จณฺฑปชฺโชโต   
พุทฺธุปฺปาท  สุตฺวา  อาจริย  ตฺว  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
อิธาเนหีติ  เปเสสิ ฯ   
        โส  อตฺตฏโม  สตฺถุ  สนฺติก  อุปคโต  ตสฺส  สตฺถา   
ธมฺม  เทเสติ  เทสนาปริโยสาเน  โส  สตฺตหิ  ชเนหิ  สทฺธึ   
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)  ฯ   
                ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน                  อเนโช  อชิต  ชโย  (๒) 
                สตสหสฺเส  กปฺปาน                  อิโต  อุปฺปชฺช ิ นายโก ฯ   
                วีโร  กมลปตฺตกฺโข                          สสงฺกวิมลานโน   
                ก ฺจนตจสงฺกาโส  (๓)                  รวิทตฺิติสมปฺปโภ ฯ   
                สตฺตเนตฺตมโนหารี  (๔)                วรลกฺขณภูสิโต   
                สพฺพวากฺยปถาตีโต                          มนชุามรสกฺกโต ฯ   
                สมฺพุทฺโธ  โพธย  สตฺเต                  วาคีโส  (๕)  มธรุสฺสโร   
                กรณุานิพนฺธสนฺตาโน  (๖)                ปรสิาสุ  วิสารโท ฯ   
#๑.  ขุ. อ.  ๓๓/๑๒๑/๑๗๙  ฯ  ๒.  สฺยา. อชิต ฺชิโน  ฯ   
#๓.  ม.  กนกาจลสงฺกาโส  ฯ  ๔.  สฺยา. หรี  ฯ  ๕.  สฺยา.  วาหิโต  ฯ   
#๖.  สยฺา.  กรุณานทฺธสนฺตาโน  ฯ    
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                ทเสติ  มธุร  ธมฺม                  จตุสจฺจูปสหิต   
                นมิุคฺเค  โมหปงฺกมฺหิ          สมุทฺธรติ  ปาณิเน  (๑)ฯ   
                ตทา  เอกจโร  หุตฺวา          ตาปโส  หิมวาลโย   
                นภสา  มานุส  โลก                  คจฺฉนฺโต  ชินมทฺทส ฯ   
                อุเปจฺจ  สนฺติก  ตสฺส          อสฺโสสึ  ธมมฺเทสน   
                วณฺณยนฺตสฺส  วีรสฺส          สาวกสฺส  มหาคุณ ฯ   
                สงฺขิตฺเตน  มยา  วุตฺต          วิตฺถาเรน  ปกาสย   
                ปริส  ม ฺจ  โตเสติ                  ยถา  กจฺจายโน  อย ฯ   
                นาห  เอวมิเธกจฺจ                  อ ฺ  ปสสฺามิ  สาวก   
                ตสฺมา  ตทคฺเค  เอสคฺโค          เอว  ธาเรถ  ภิกฺขโว ฯ   
                ตทาห  วิมฺหิโต  หุตฺวา          สุตฺวา  วากฺย  มโนรม   
                หมิวนฺต  คมิตฺวาน                  อาหิตฺวา  ปุปฺผส ฺจย ฯ   
                ปูเชตฺวา  โลกสรณ                  ต  านมภิปตฺถยึ   
                ตทา  มมาสย  ตฺวา          พฺยากาสิ  ส  รณ ฺชโห  (๒)  ฯ   
                ปสฺสเถต  อิสิวร                  นิทฺธนฺตกนกตฺตจ   
                อุทคฺคโลมมานส  (๓)          อจล  ป ฺชลึ   ิต ฯ   
                หาส  สุปุณฺณนยน                  พุทฺธวณฺณคตาสย   
                ธมฺมช  อุคฺคหทย  (๔)          อมตาสิตฺตสนฺนิภ ฯ   
#๑.  สฺยา.  ปาณิโน  ฯ  ๒.  สฺยา.  พฺยากาสิ  สรณาลโย  ฯ   
#๓.  สฺยา.  อุทฺธคฺคโลมมานส  ฯ  ยุ.  อุทคฺคโลปณส  ฯ   
#๔.  ย.ุ  ธมฺมปฏิคฺคหวร  ฯ    
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                กจฺจายนสฺส (๑)  คุณ  สุตฺวา  ต  าน  ปตฺถย (๒)   ิโต   
                อนาคตมฺหิ  อทฺธาเน          โคตมสฺส  มหามุเน ฯ   
                ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโท          โอรโส  ธมฺมนิมฺมิโต   
                กจฺจายโน  นาม  นาเมน          เหสฺสติ  สตฺถุ  สาวโก ฯ   
                พหุสฺสุโต  มหาาณี          อธิปฺปายวิทู  มุเน  (๓) 
                ปาปุณิสฺสติ  ต  าน          ยถาย  พฺยากโต  มยา ฯ   
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป          ย  กมฺมมกรึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ (๔)          พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
                ทุเว  ภเว  สสรามิ                  เทวตฺเต  อถ  มานุเส   
                อ ฺ  คตึ  น  คจฺฉามิ (๓)  พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
                ทุเว  กุเล  ปชายามิ                  ขตฺติเย  อถ  พฺราหฺมเณ   
                นีเจ  กุเล  น  ชายามิ                  พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
                ปจฺฉิเม  จ  ภเว  ทานิ          ชาโต  อุชฺเชนิย  ปุเร   
                ปชฺโชตสฺส  จ  จณฺฑสฺส (๕) ปุโรหิตทิชาธิโน (๖)ฯ   
                ปตฺุโต  ติริฏิวจฺฉสฺส (๗)         นิปุโณ  เวทปารคู   
                มาตา  จ  จนฺทิมา  นาม (๘)  กจฺจาโนห  วรตฺตโจ ฯ   
                วีมสนตฺถ  พุทธฺสฺส                  ภูมิปาเลน  เปสิโต   
#๑.  สฺยา. ม. กจฺจานสฺส  ฯ  ๒.  สฺยา. ปตฺถยึ  ฯ  ๓.  สฺยา. มุนิ  ฯ   
#๔.  สฺยา. น ชานามิ  ฯ  ๕.  ย.ุ โปราณ.  อจณฺฆสฺส  ฯ  ๖.  สยฺา. 
#ปุโรหิตนุชาติโน  ฯ  ๗.  สฺยา. ปติวจฺฉสฺส  ฯ  ๘.  สฺยา. จนฺทนปทุมา  ฯ   
#ยุ. จนฺทปทมุา  ฯ    
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                ทสิฺวา  โมกฺขปุรทฺวาร          นายก  คุณส ฺจย ฯ   
                สตฺุวา  จ  วิมล  วากฺย          คติปงฺกวิโสสน  (๑) 
                ปาปุณึ  อมต  สนฺต                  เสเสหิ  สห  สตฺตหิ  (๒)  ฯ   
                อธิปฺปายวิทู  ชาโต                  สุคตสฺส  มหามเต   
                ปโต  เอตทคฺเค  จ                  สุสมิทฺธมโนรโถ ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  สตฺถา  เอถ  ภิกขฺโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เต   
ตาวเทว  ทฺวงฺคุลมตฺตเกสมสฺสุกา  อิทธฺิมยปตฺตจีวรธรา  วสฺส-   
สฏ ิกตฺเถรา  (๓)  วิย  อเหสุ ฯ  เอว  เถโร  สทตฺถ  นิปฺผาเทตฺวา   
ภนฺเต  ราชา  ปชฺโชโต  ตุมฺหาก  ปาเท  วนฺทิตุ  ธมมฺ ฺจ   
โสตุ  อิจฺฉตีติ  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตฺวเยว  ภิกฺขุ   
ตตฺถ  คจฺฉ  ตยิ  คเตป  ราชา  ปสีทิสสฺตีติ  อาห ฯ   
        เถโร  สตฺถุ  อาณาย  อตฺตฏโม  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ราชาน   
ปสาเทตฺวา  อวนฺตีสุ  สาสน  ปติฏาเปตฺวา  ปุน  สตฺถุ   
สนฺติกเมว  คโต ฯ  โส  เอกทิวส  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  สมณธมฺม   
ปหาย  กมฺมาราเม  สงฺคณิการาเม  รสตณฺหานุคเต  จ  ปมาท-   
วิหาริโน  ทสิฺวา  เตส  โอวาทวเสน   
                กมฺม  พหุก  น  การเย                  ปริวชฺเชยฺย  ชน  น  อุยฺยเม   
                โส  อุสฺสุกฺโก  รสานุคิทฺโธ          อตฺถ  ริ ฺจติ  โย  สขุาธิวาโห ฯ   
#สฺยา. ...วิโลธน  ฯ  ๒.  ย.ุ สเตหิ  ฯ  ๓.  สพฺพตฺเถ  วสฺสสติกตฺเถราติ   
#ทิสฺสติ  ฯ    
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                ปงฺโกติ  ห ิ น  อเวทยุ          ยาย  วนฺทนปูชนา  กุเลส ุ  
                สขุุม  สลลฺ  ทรุุพฺพห          สกฺกาโร  กาปุริเสน  ทชุชฺโหติ (๑)   
เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กมฺม  พหุก  น  การเยติ  นวาวาสการาปนาทึ   
สมณธมฺมกรณสฺส  ปริพนฺธภูต  (๒)  มหนฺต  นวกมฺม  น  ปฏเปยฺย   
ขุทฺทก  อปฺปสมารมฺภ  ขณฺฑผุลฺลปฏสิงฺขรณาทึ  สตฺถุ  วจน-   
ปฏิปูชนตฺถ  กาตพฺพเมว ฯ   
        ปริวชฺเชยฺย  ชนนฺติ  คณสงฺคณิกวเสน  ชน  วิวชฺเชยฺย ฯ   
ชนนฺติ  วา  ยาทิส  สเสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  กสุลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ  อกุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ  ตาทิส  อกลฺยาณ-   
มิตฺตภูต  ชน  ปริวชฺเชยยฺ ฯ   
        น  อุยฺยเมติ  ปจฺจยุปฺปาทนตฺถ  กลุสงฺคณฺหนวเสน  น   
วายเมยฺย  ยสฺมา  โส  อุสสฺุกฺโก  รสานุคิทฺโธ  อตฺถ  ริ ฺจติ   
โย  สุขาธิวาโหติ  โย  (๓)  รสานุคิทฺโธ  รสตณฺหาวสิโก  ภิกฺขุ   
ปจฺจยุปฺปาทนปสุโต  โส  กุลสงฺคณฺหนตฺถ  อุสฺสุกโฺก  เตสุ   
สุขิเตสุ  สุขิโต  ทุกฺขิเตสุ  ทุกฺขิโต  อุปปฺนฺเนสุ  กิจฺจกรณีเยสุ  อตฺตนา   
โยค  (๔)  อาปชฺชติ  โย  สุขาธิวาโห  สมถวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพาน-   
สุขาวโห  สีลาทิอตฺโถ  ต  ริ ฺจติ  ปชหติ  เอกเสน  อตฺตาน   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๖/๓๔๑  ฯ  ๒.  สี.  ยุ. ปริปนถฺภูต  ฯ  ๓.  สี. ย.ุ  
#สุขาธิวาโห  โย  ฯ  ๔.  สี. อุยฺโยค  ฯ    
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ตโต  วิเวเจตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปมคาถาย  กมฺมารามต  สงฺคณิการามต   
ปจฺจยเคธ ฺจ  วชฺเชถาติ  โอวทิตฺวา  อิทานิ  สกฺการาภิลาส   
ครหนฺโต  ทติุย  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยา  อย  ภิกฺขาย  อุปคตาน  ปพฺพชิตาน  กุเลสุ   
เคหวาสีหิ  คุณสมฺภาวนาย  กริยมานา  วนฺทนา  ปูชนา  จ   
ยสฺมา  ต  อภาวิตตฺตาน  โอสีทาปนฏเน  มลินภาวกรณฏเน   
จ  ปงฺโก  กททฺโมติ  พุทฺธาทโย  อริยา  ปเวทยุ  (๑)  อพฺภ ฺสุ   
ปเวเทสุ  วา  ยสฺมา  จ  อปริ ฺาตกฺขนฺธาน  อนฺธปุถุชชฺนาน   
สกฺการาภิลาส  ทุวิ ฺเยฺยสภาวตาย  ปฬาชนนโต  อนฺโต   
ตุทนโต  ทุรทฺุธรณโต  จ  สุขุม  สลฺล  ทุรุพฺพห  ปเวทยุ  (๓)  ตโต 
เอว  สกฺกาโร  กาปุริเสน  ทุชชฺโห  ทปฺุปชเหยฺโย  ตสฺส   
ปหานปฏิปตฺติยา  อปฺปฏปิชฺชนโต ฯ  สกฺการาภิลาสปฺปหาเนน  หิ   
สกฺกาโร  ปหีโน  โหติ  ตสฺมา  ตสฺส  ปหานาย  อาโยโค   
กรณีโยติ  ทสฺเสติ ฯ   
                น  ปรสฺสุปณิธาย                          กมฺม  มจฺจสฺส  ปาปก   
                อตฺตนา  ต  น  เสเวยฺย                  กมฺมพนฺธู  หิ  มาติยา (๒)  ฯ   
                น  ปเร  วจนา  โจโร                  น  ปเร  วจนา  มุนิ   
                อตฺตา  จ  น (๓)  ยถา  เวทิ          เทวาป  น  ตถา  วิท ูฯ   
#๑  สี. ยุ.  อเวทยุ  ฯ  ๒.  โปราณ. มาติกา  ฯ  ๓.  สยฺา. อตฺตาน ฺจ  ฯ    
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                ปเร  จ  น  วิชานนฺติ                          มยเมตฺถ  ยมามเส (๑)   
                เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺติ                  ตโต  สมฺมนฺติ  เมธคา ฯ   
                ชีวเต  วาป (๒)  สปฺป ฺโ          อป  วิตฺตปริกฺขโย (๓)   
                ป ฺาย  จ  อลาเภน                  วิตฺตวาป  น  ชีวติ ฯ   
                สพฺพ  สุณาติ  โสเตน                  สพฺพ  ปสฺสติ  จกฺขุนา   
                น  จ  ทฏิ  สุต  ธีโร                  สพฺพ  อุชฺฌิตุมรหติ ฯ   
                จกขฺุมาสฺส  ยถา  อนฺโธ                  โสตวา  พธิโร  ยถา   
                ป ฺวาสสฺส  ยถา  มโูค                  พลวา  ทุพฺพโลรวิ   
                อถ  อตฺเถ  สมปฺุปนฺเน                  สเยถ  มตสายิกนฺติ (๔)   
อิมา  ฉ  คาถา  ร ฺโ  ปชฺโชตสฺส  โอวาทวเสน  อภาสิ ฯ   
โส  กิร  พฺราหฺมเณ  สทฺทหิตฺวา  ปสุฆาตย ฺ  (๕)  กาเรติ   
กมฺม  อโสเธตฺวาว  อโจเร  โจรส ฺาย  (๖)  ทณฺเฑติ  อฏฏกรเณ (๗)   
จ  อสฺสามิเก  สามิเก  กโรติ  สามิเก  จ  อสฺสามิเก ฯ  ตโต   
น  เถโร  วิเวเจตุ  น  ปรสสฺาติอาทินา  ฉ  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  น  ปรสฺสุปณิธาย  กมฺม  มจฺจสฺส  ปาปกนฺติ  ปรสฺส   
มจฺจสฺส  สตฺตสฺส  อุปณิธาย  อุทฺทิสฺส  การณ  กตฺวา  ปาปก   
วธพนฺธาทิกมฺม  น  เสเวยฺย  ปเรน  น  การาเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        อตฺตนา  ต  น  เสเวยฺยาติ  อตฺตนาป  ต  ปาปก  น   
กเรยฺย ฯ  กสมฺา  กมฺมพนฺธู  หิ  มาติยา  อิเม  มาติยา  มจฺจา   
#๑.  สฺยา. ยมามฺหเส  ฯ  ๒.  สฺยา. ชีวิเตวาป  ฯ  ๓.  สฺยา.   
#วิตฺตปริกฺขยา  ฯ  ๔.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๖/๓๔๑  ฯ  ๕.  สี. ยุ. 
#ปสุฆาตย ฺเ  ฯ  ๖.  สี. ยุ. โจรส ฺโ  ฯ  ๗.  ส.ี ยุ.  
#อตฺถกรเณ  ฯ    
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กมฺมทายาทา  ตสฺมา  อตฺตนา  จ  กิ ฺจิ  ปาปกมฺม  น  กเรยฺย   
ปเรนป  น  การาเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        น  ปเร  วจนา  โจโรติ  อตฺตนา  โจริย  อกตฺวา  ปรวจนา   
ปรสฺส  วจนมตฺเตน  โจโร  นาม  น  โหติ  ตถา  น  ปเร   
วจนา  มุนิ  ปรสฺส  วจนมตฺเตน  มุนิ  สุวิสุทฺธกายวจีมโน-   
สมาจาโร  น  โหติ ฯ   
        เอตฺถ  หิ  ปเรติ  วิภตฺติอโลป (๑)  กตฺวา  นิทฺเทโส ฯ  เกจิ   
ปน  ปเรสนติฺ  วตฺตพฺเพ  ปเรติ  สการโลป  (๑)  กตฺวา  นิทฺทิฏนฺติ   
วทนฺติ ฯ   
        อตฺตา  จ  น  ยถา  เวทีติ  น  สตฺต  ตสฺส  อตฺตา   
จิตฺต  ยถา  อห  (๒)  ปริสทฺุโธ  อปริสทฺุโธ  วาติ  ยาถาวโต   
อเวทิ  ชานาติ  (๓)  ฯ   
        เทวาป  น  ตถา  วิทูติ  วิสุทฺธิเทวา  อุปปตฺติเทวา  จ   
ตถา  วิทู  วิทนฺติ  ชานนฺติ  ตสฺมา  สย  ตาทิสา  เทวา   
จ  ปมาณ  สทฺุธาสุทฺธาน  สุทฺธาสุทฺธภาวชานเน  น  เย  เกจิ   
อิจฺฉาโทสปเรตา  สตฺตาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ปเรติ  ปณฺฑิเต  เปตฺวา  ตโต  อ ฺเ  กุสลากุสล-   
สาวชฺชานวชฺช  กมฺม  กมมฺผล  (๔)  กายสฺส  อสุภต  สงฺขาราน   
อนิจฺจต  อชานนฺตา  อิธ  ปเร  นาม.  เต  มยเมตฺถ  อิมสฺมึ   
#๑  สี. ยุ.  สการโลป  ฯ  ๒.  ย.ุ อย  ๓.  สี.  อเนฺวติ  อาชานาติ  ฯ   
#๔  ส.ี ยุ.  สาวชฺชานวชฺชกมฺมผล  ฯ    
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ชีวโลเก  ยมาม  อุปรมาม  สตต  สมิต  มจฺจุ  สนฺติก  คจฺฉามาติ   
น  ชานนฺติ ฯ   
        เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺตีติ  เย  จ  ตตฺถ  ปณฺฑิตา  มย   
มจฺจุ  สมีป  คจฺฉามาติ  วิชานนฺติ ฯ   
        ตโต  สมฺมนฺติ  เมธคาติ  เอว  หิ  เต  ชานนฺตา  เมธคาน   
ปรวิหึสนาน  วูปสมาย  ปฏิปชชฺนฺติ  อตฺตนา  ปเร  จ  อ ฺเ   
น  เมธนฺติ  น  พาเธนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ตฺว  ปน  ชีวิตนิมิตฺต   
อโจเร  โจเร  กโรนฺโตป  ทณฺฑเนน  สามิเก  อสฺสามิเก   
กโรนฺโตป  ธนชานิยา  พาธสิ  ป ฺาเวกลฺลโต ฯ  ตถา   
อกโรนฺโตป  ชีวเต  วาป  สปฺป ฺโ  อป  วิตฺตปริกฺขโย   
ปริกฺขีณธโนป  สปฺป ฺชาติโก  อิตรตีรสนฺโตเสน  สนฺตุฏโ   
อนวชฺชาย  ชวิีกาย  ชีวติเยว ฯ  ตสฺส  ห ิ ชีวิต  นาม.  ฯ   
        เตนาห  ภควา  ป ฺาชีวึ  ชีวิตมาหุ  เสฏนฺติ ฯ   
ทุมฺเมธปุคฺคโล  ปน  ป ฺาย  จ  อลาเภน  (๑)  ทิฏธมฺมิก   
สมฺปรายิก ฺจ  อตฺถ  วิราเธนฺโต  วิตฺตวาป  น  ชีวติ  ครหาท-   
 ิปวตฺติยา  ชีวนฺโต  นาม  น  โหติ  อนปุาย ฺ ุตาย  (๒)  ยถาธิคต   
ธน  นาเสนฺโต  ชีวิตมฺป  สนฺธาเรตุ  น  สกโฺกติเยว ฯ   
        อิมา  กริ  จตสฺโสป  คาถา  เถโร  สุปนนฺเตน  (๓)  ร ฺโ   
กเถสิ ฯ  ราชา  สุปน  ทิสวฺา  เถร  นมสฺสนฺโตเยว  ปพุชฺฌิตฺวา   
#๑.  ส.ี ย.ุ  อภาเวน  ฯ  ๒.  สี.  อนุปจิตป ฺตาย  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  สุปนนฺเต  ฯ    
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ปภาตาย  รตฺติยา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อตฺตนา   
ทิฏนิยาเมน  สุปน  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  ตา  คาถา   
ปจฺจนุภาสิตฺวา  สพฺพ  สณุาตีติอาทินา  ทฺวีหิ  คาถาหิ  ราชาน   
โอวทิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพ  สุณาติ  โสเตนาติ  อิธ  โสตพฺพ  สทฺท   
อาปาถคต  สพฺพ  สุภาสิต  ทุพฺภาสิต ฺจ  อพธิโร  โสเตน   
สุณาติ ฯ  ตถา  สพฺพ  รูป  สุนฺทร  อสนฺุทรมฺป  จกขฺุนา  (๑)   
อนนฺโธ  ปสสฺติ  อยมินฺทรฺิยาน  สภาโว ฯ   
        ตตฺถ  ปน  น  จ  ทิฏ  สุต  ธโีร  สพฺพ  อุชฺฌิตุนฺติ   
จ  นิทสฺสนมตฺตเมต ฯ  ย  หิ  ต  ทิฏ  สุต  วา  (๒)  น  ต   
สพฺพ  ธีโร  สปฺป ฺโ  อุชฺฌิตุ  ปริจฺจชิตุ  คเหตุ  วา  อรหติ ฯ   
คุณาคุณ  ปน  ตตฺถ  อุปปริกฺขิตฺวา  อุชฌฺิตพฺพเมว  อุชฺฌิตุ   
คเหตพฺพ ฺจ  คเหตุ  อรหติ  ตสฺมา  จกขฺุมาสฺส  ยถา  อนฺโธ   
จกฺขุมาป  สมาโน  อุชฺฌติพฺเพ  ทิฏเ  อนฺโธ  ยถา  อสฺส   
อปสฺสนฺโต  วิย  ภเวยฺย  ตถา  อุชฌฺิตพฺเพ  สุเต  โสตวาป   
พธิโร  ยถา  อสฺส  อสุณนฺโต  วิย  ภเวยฺย ฯ   
        ป ฺวาสฺส  ยถา  มโูคติ  วิจารณป ฺาย  ป ฺวา   
วจนกุสโลป  อวตฺตพฺเพ  มูโค  วิย  ภเวยฺย ฯ  พลวา  ถาม-   
สมฺปนฺโนป  อกตฺตพฺเพ  ทุพฺพโลริว  รกาโร  ปทสนฺธิกโร   
#๑.  ส.ี  จกฺขุมา  ฯ  ๒.  ส.ี  ทิฏ  สุต  มุต  วา  ฯ    
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อสมตฺโถ  วิย  ภเวยฺย ฯ   
        อถ  อตฺเถ  สมุปฺปนฺเน  สเยถ  มตสายิกนฺติ  อตฺตนา   
กาตพฺพกิจฺเจ  อุปฺปนฺเน  อุปฏ ิเต  มตสายิก  สเยถ  มตสายิก   
สยิตฺวาป  ต  กิจฺจ  ตีเรตพฺพเมว  น  วิราเธตพฺพ ฯ   
        อถ  วา  อถ  อตฺเถ  สมุปฺปนฺเนติ  อตฺตนา  อกรณีเย   
อตฺเถ  กิจฺเจ  อุปฺปนฺเน  อุปฏ ิเต  มตสายิก  สเยถ  มตสายิก   
สยิตฺวาป  ต  น  กาตพฺพเมว ฯ  น  ห ิ ปณฺฑิโต  อยุตฺต   
กาตุมรหตีติ  เอว  เถเรน  โอวทิโต  ราชา  อกตฺตพฺพ  ปหาย   
กาตพฺเพเยว  ยุตฺตปฺปยุตฺโต  อโหสีติ ฯ   
                มหากจฺจายนตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สิริมิตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อกฺโกธโนติอาทิกา  อายสฺมโต  สริิมิตฺตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห   
มหทฺธนกุฏมฺพิกสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ  สิริมิตฺโตติ   
ลทฺธนาโม.  ฯ   
        ตสฺส  กริ  มาตา  สริคุิตฺตสฺส  ภคินี ฯ  ตสฺส  วตฺถุ   
ธมฺมปทวณฺณนาย  อาคตเมว ฯ  โส  สิริคุตฺตสฺส  ภาคิเนยฺโย   
สิริมิตฺโต  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  ธนปาลทมเน  ลทฺธปปฺสาโท    
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ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต   
ปตฺโต  เอกทิวส  ปาฏิโมกฺข  อุทฺทิสิตุ  อาสน  อภิรหุิตฺวา   
จิตฺตพีชนึ  คเหตฺวา  นิสินฺโน  ภิกฺขูน  ธมฺม  กเถสิ ฯ  กเถนฺโต   
จ  อุฬารตเร  คุเณ  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต   
                อกฺโกธโนนุปนาหี                  อมาโย  รตฺิตเปสุโณ   
                ส  เว  ตาทิสโก  ภิกฺขุ          เอว  เปจฺจ  น  โสจติ ฯ   
                อกฺโกธโนนุปนาหี                  อมาโย  รตฺิตเปสุโณ   
                คุตฺตทฺวาโร  สทา  ภิกฺขุ          เอว  เปจฺจ  น  โสจติ ฯ   
                อกฺโกธโนนุปนาหี                  อมาโย  รตฺิตเปสุโณ   
                กลฺยาณสีโล  โย  ภิกฺขุ          เอว  เปจฺจ  น  โสจติ ฯ   
                อกฺโกธโนนุปนาหี                  อมาโย  รตฺิตเปสุโณ   
                กลฺยาณมิตฺโต  โย  ภิกฺขุ         เอว  เปจฺจ  น  โสจติ ฯ   
                อกฺโกธโนนุปนาหี                  อมาโย  รตฺิตเปสุโณ   
                กลฺยาณป ฺโ  โย  ภิกฺขุ          เอว  เปจฺจ  น  โสจติ ฯ   
                ยสฺส  สทฺธา  ตถาคเต          อจลา  สุปติฏ ิตา   
                สลี ฺจ  ยสฺส  กลฺยาณ          อริยกนฺต  ปสสิต  ฯ   
                สงฺเฆ  ปสาโท  ยสฺสตฺถิ          อุชุภูต ฺจ  ทสฺสน   
                อทลิทฺโทติ  ต  อาหุ                  อโมฆ  นฺตสฺส  ชีวิต ฯ   
                ตสฺมา  สทฺธ ฺจ  สีล ฺจ          ปสาท  ธมฺมทสฺสน   
                อนุยุ ฺเชถ  เมธาวี                  สร  พุทฺธาน  สาสนนฺติ  (๑)  ฯ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๖๗/๓๔๒  ฯ    
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อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อกฺโกธโนติ  อกุชฺฌนสีโล ฯ  อุปฏ ิเต  หิ  โกธุปฺปตฺติ-   
นิมิตฺเต  อธิวาสนขนฺติย  ตฺวา  โกปสฺส  อนุปฺปาทโก ฯ   
        อนุปนาหีติ  น  อุปนาหโก  ปเรหิ  กต  อปราธ  ปฏิจฺจ   
อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม  อชนิิ  ม  อหาสิ  เมติอาทินา  (๑)  โกธสฺส   
อนุปนยฺหนสีโล ฯ   
        สนฺตโทสปฏิจฺฉาทนลกฺขณาย  มายาย  อภาวโต  อมาโย ฯ   
ปสุณวาจาวิรหิตโต  ริตฺตเปสุโณ ฯ   
        ส  เว  ตาทิสโก  ภิกขฺูติ  โส  ตถารูโป  ตถาชาติโก   
ยถาวุตฺตคุณสมนฺนาคโต  ภิกฺขุ.  เอว  ยถาวุตฺตปฏิปตฺติยา  เปจฺจ   
ปรโลเก  น  โสจติ  โสกนิมิตฺตสฺส  อภาวโต ฯ   
        จกฺขุทฺวาราทโย  กายทฺวาราทโย  จ  คุตฺตา  ปหิตา   
สวุตา  เอตสฺสาติ  คุตฺตทฺวาโร ฯ   
        กลฺยาณสีโลติ  สุนฺทรสีโล  สุวิสทฺุธสีโล ฯ   
        กลฺยาณมิตฺโตติ   
                ปโย  ครุภาวนีโย                  วตฺตา  จ  วจนกฺขโม   
                คมฺภีร ฺจ  กถ  กตฺตา          โน  จฏาเน  นิโยชเยติ  (๒)   
        เอว  วิภาวิตลกฺขโณ  กลฺยาณมิตฺโต  เอตสฺสาติ  กลฺยาณมิตฺโต ฯ   
                กลฺยาณป ฺโติ  สุนฺทรป ฺโ ฯ  ยทิป  ป ฺา  นาม   
#๑.  ขุ.  ธมฺม.  ๒๕/๑๑/๑๕  ฯ  ๒.  องฺ.  ๒๓/๓๔/๓๓  ฯ   
#ม.  อุปริ ฯ  ๑๔/๒๓๗/๒๐๓  อุปกกฺิเลสสุตฺต  ๒  องฺ ฯสตฺตก ฯ   
๒๓/๓๔/๓๓  ทุติยสขสุตฺต  (สฺยา)    
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อสุนฺทรา  นตฺถิ ฯ  นิยฺยานิกาย  ปน  ป ฺาย  วเสน  เอว   
วุตฺต ฯ   
        เอวเมตฺถ  โกธาทีน  วิกฺขมฺภนวเสน  สมุจฺเฉทวเสน  จ   
อกฺโกธนาทิมุเขน  ปุคฺคลาธิฏานาย  คาถาย  สมมฺาปฏิปตฺตึ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  นิปฺผตฺติตโลกุตฺตรสทฺธาทิเก  อุทฺธริตฺวา  (๑)   
ปุคฺคลาธิฏานายเอว  คาถาย  สมฺมาปฏิปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต   
ยสฺส  สทฺธาติอาทิมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตถาคเต  สมฺมาสมฺพุทฺเธ   
อิติป  โส  ภควาติอาทินยปฺปวตฺตา  มคฺเคนาคตสทฺธา  ตโต  เอว   
อจลา  อวิกมฺปา  สุฏ ุ  ปติฏ ิตา ฯ  อตฺถีติ  ปท  อาเนตฺวา   
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   
        อริยกนตฺนฺติ  อริยาน  กนฺต  ปยายิต  ภวนฺตเรป   
อวิชหนโต ฯ   
        ปสสิตนฺติ  พุทฺธาทีหิ  ปสฏ  วณฺณิต  โถมิต  อตฺถีติ   
โยชนา ฯ  ต  ปเนต  สีล  คหฏสีล  ปพฺพชิตสีลนฺติ  ทุวิธ ฯ   
        ตตฺถ  คหฏสีล  นาม  ป ฺจสิกฺขาปทสีล  ย  คหฏเน   
รกฺขิตุ  สกฺกา ฯ  ปพฺพชิตสีล  นาม  ทสสิกฺขาปทสีล  อุปาทาย   
สพฺพ  จตุปาริสุทฺธิสีล  ตยิท  สพฺพมฺป  อขณฺฑาทิภาเวน   
อปรามฏตาย  กลฺยาณนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ นพฺิพินฺทิต  โลกิยสทฺธาทิโต  อุทฺธริตฺวา  โลกุตฺตรสทฺธาทิเก   
#ปติฏเปตฺวา  ฯ    
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        สงฺเฆ  ปสาโท  ยสสฺตฺถีติ  สุปฏปินฺโน  ภควโต   
สาวกสงฺโฆติอาทินา  อริยสงฺเฆ  ปสาโท  สทฺธา  ยสฺส  ปุคฺคลสสฺ   
อตฺถิ  อจโล  สุปฺปติฏ ิโตติ  อาเนตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ   
 
        อุชุภูต ฺจ  ทสฺสนนฺติ  ทิฏ ิวงฺกาภาวโต  กิเลสวงฺกาภาวโต   
จ  อุชุภูต  อกุฏิล  อชิมฺห  กมฺมสฺสกตาทสฺสน ฺเจว  สปจฺจย-   
นามรูปทสฺสน ฺจาติ  ทุวิธมฺป  ทสฺสน  ยสฺส  อตฺถ ิ อจล   
สุปฺปติฏ ิตนฺติ  โยชนา ฯ   
        อทลิทโฺทติ  ต  อาหุ  สทฺธาธน  สลีธน  สุตธน  จาคธน   
ป ฺาธนนฺติ  อิเมส  สุวิสุทฺธาน  ธนาน  อตฺถิตาย  อทลิทโฺทติ   
ต  ตาทิส  ปคฺุคล  พุทฺธาทโย  อริยา  อาหุ ฯ   
        อโมฆ  ตสฺส  ชีวิต  ตสฺส  ตถารปูสฺส  ชีวิต  ทิฏ-   
ธมฺมิกาทิอตฺถาธิคเมน  อโมฆ  อว ฺฌ  สผลเมวาติ  อาหูติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  ยถาวุตฺตสทฺธาทิคุณสมนฺนาคโต  ปุคฺคโล   
อทลิทฺโท  อโมฆชีวิโตติ  วุจฺจติ  ตสฺมา  อหมฺป  ตถารูโป   
ภเวยฺยนฺติ ฯ   
        สทฺธ ฺจ ฯเปฯ  สาสนนฺติ  สพฺพปาปสฺส  อกรณนฺติ-   
อาทินา  วุตฺต  พุทฺธาน  สาสน  อนุสฺสรนฺโต  กุลปุตฺโต   
วุตฺตปฺปเภท  สทฺธ ฺเจว  สีล ฺจ  ธมฺมทสฺสนเหตุก  ธมฺเม   
สุนิจฺฉยา  วิโมกฺขภูต  ปสาท ฺจ  อนุยุ ฺเชยฺย  วฑฺเฒยฺยาติ ฯ    
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        เอว  เถโร  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนามุเขน  อตฺตนิ  วิชฺชมาเน   
คุเณ  ปกาเสนฺโต  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ   
                สริิมิตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        มหาปนฺถกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยทา  ปมมทฺทกฺขินฺติอาทิกา  อายสฺมโต  มหาปนฺถกตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร   
วิภวสมฺปนฺโน  กฏุมฺพิโก  หุตฺวา  เอกทิวส  สตฺถ ุ สนฺตเก  ธมฺม   
สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ส ฺาวิวฏฏกุสลาน  อคฺคฏาเน   
เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถนฺโต  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสฆสฺส  สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ภนฺเต  ย   
ภิกฺขุ  ตุเมฺห  อิโต  สตฺตทิวสมตฺถเก  ส ฺาวิวฏฏกุสลาน  อย   
มม  สาสเน  อคฺโคติ  เอตทคฺเค  ปยิตฺถ  อหมฺป  อิมสฺส   
อธิการกมฺมสฺส  พเลน  โส  ภิกฺขุ  วิย  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส   
สาสเน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ   
        กนฏิภาตา  ปนสฺส  ตเถว  ภควติ  อธิการกมฺม  กตฺวา   
มโนมยสฺส  กายสฺสาภินิมฺมาน  เจโตวิวฏฏโกสลลฺนฺติ  ทฺวินฺน   
องฺคาน  วเสน  วุตฺตนเยเนว  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  ภควา  ทฺวินฺนมฺป   
ปตฺถน  อนนฺตราเยน  สมิชฺฌนภาว  ทสิฺวา  อนาคเต  กปฺปสต-    
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สหสฺสมตฺถเก  โคตมสฺส  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  ตุมฺหาก   
ปตฺถนา  สมชิฺฌิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ   
        เต  อุโภป  ชนา  ตตฺถ  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต   
จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ตตฺถ  มหาปนฺถกสฺส  อนฺตรากต   
กลฺยาณธมฺม  น  กถิยติ ฯ   
        จูฬปนถฺโก  ปน  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา   
วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ  โอทาตกสิณกมฺม  กตฺวา  เทวปุเร   
นิพฺพตฺติ ฯ  อปทาเน  (๑)  ปน  จูฬปนถฺโก  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  ตาปโส  หุตฺวา  หมิวนฺเต  วสนฺโต  ตตฺถ  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ปุปฺผจฺฉตฺเตน  ปชู  อกาสีติ  อาคต  (๒)  ฯ  เตส  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺตานเยว  กปฺปสตสหสฺส  อติกฺกนฺต ฯ  อถ  อมฺหาก  สตฺถา   
อภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  ราชคห  อุปนิสฺสาย   
เวฬุวเน  มหาวิหาเร  วิหรติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ราชคเห  ธนเสฏ ิสฺส  ธีตา  อตฺตโน   
ทาเสน  สทฺธึ  สนถฺว  กตฺวา  าตเกหิ  ภีตา  หตฺถสาร  คเหตฺวา   
เตน  สทฺธึ  ปลายิตฺวา  อ ฺตฺถ  วสนฺตี  ต  ปฏิจฺจ  คพฺภ   
ลภิตฺวา  ปรปิกฺกคพฺภา  าติฆร  คนฺตฺวา  วิชายิสฺสามีติ   
คจฺฉนฺตี  อนฺตรามคฺเคเยว  ปุตฺต  วิชายิตฺวา  สามินา  นิวตฺติตา   
ปุพฺเพ  วสิตฏาเน  วสนฺตี  ปุตฺตสฺส  ปนฺเถ  ชาตตฺตา  ปนฺถโกติ   
นาม  อกาสิ ฯ  ตสฺมึ  อาธาวิตฺวา  วิธาวิตฺวา  วิจรณกาเล   
#๑.  ส.ี อปเร ฯ  ๒.  สี อปทานฏธกถาย  อาหุ (สีหาสนียวคฺควณฺณนาย)  ฯ    
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ตเมว  ปฏิจฺจ  ทุติย  คพฺภ  ปฏลิภิตฺวา  ปริปกฺกคพฺภา  ปุพฺเพ   
วุตฺตนเยเนว  อนฺตรามคฺเค  ปุตฺต  วิชายิตฺวา  สามินา  นิวตฺติตา   
เชฏปุตฺตสฺส  มหาปนฺถโกติ  กนิฏสฺส  จูฬปนถฺโกติ  นาม   
กตฺวา  ยถาวสิตฏาเนเยว  วสนฺตี  อนุกฺกเมน  ทารเกสุ   
วฑฺฒนฺเตสุ  เตหิ  อมฺม  อยฺยกกุล  โน  ทสฺเสหีติ  นิพุนฺธิยมานา  (๑)   
ทารเก  มาตาปตูน  สนฺติก  เปเสสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  ทารกา   
ธนเสฏ ิโน  เคเห  วฑฺฒนฺติ ฯ   
        เตสุ  จูฬปนฺถโก  อติทหโร  มหาปนฺถโก  ปน  อยฺยเกน   
สทฺธึ  ภควโต  สนฺติก  คโต  สตฺถาร  ทิสฺวา  สห  ทสฺสเนน   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ธมฺม  สุตฺวา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย  ปพฺพชิตุกาโม   
หุตฺวา  ปตามห  อาปุจฺฉิ ฯ  โส  สตฺถุ  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา   
ต  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ปพฺพชิตฺวา  พหุ  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา   
ปริปุณฺณวสฺโส  อุปสมฺปชฺชิตฺวา  โยนโิสมนสิกาเร  กมฺม  กโรนฺโต   
วิเสสโต  จตุนฺน  อรูปชฺฌานาน  ลาภี  หุตฺวา  ตโต  วุฏาย   
วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อิติ  โส  ส ฺา-   
วิวฏฏกุสลาน  อคฺโค  ชาโต ฯ  โส  ฌานสุเขน  ผลสุเขน   
วีตินาเมนฺโต  เอกทิวส  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
อธิคตสมฺปตฺตึ  ปฏิจฺจ  ส ฺชาตโสมนสฺโส  สีหนาท  นทนฺโต   
                ยทา  ปมมทฺทกฺขึ                  สตฺถารมกุโตภย   
                ตโต  เม  อหุ  สเวโค          ปสฺสิตฺวา  ปุริสุตฺตม ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  นิพฺพนฺธิยมานา  ฯ    
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                สริึ  หตฺเถหิ  ปาเทหิ                  โย  ปณาเมยฺย  อาคต   
                เอตาทิส  โส  สตฺถาร                  อาราเธตฺวา  วิราธเย ฯ   
                ตทาห  ปุตฺตทาร ฺจ                  ธนธ ฺ ฺจ  ฉฑฺฑยึ   
                เกสมสฺสูนิ  เฉเทตฺวา                  ปพฺพชึ  อนคาริย ฯ   
                สกิฺขาสาชีวสมฺปนฺโน                  อินฺทฺริเยสุ  สุสวุโต   
                นมสฺสมาโน  สมฺพุทฺธ                  วิหาสึ  อปราชโิต ฯ   
                ตโต  เม  ปณิธ ี อาสิ                  เจตโส  อภิปตฺถิโต   
                น  นิสีเท  มุหุตฺตมฺป                  ตณฺหาสลฺเล  อนูหเต ฯ   
                ตสฺส  เมว  วิหรโต                          ปสฺส  วีริยปรกฺกม   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา          กต  พุทธฺสฺส  สาสน ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส  ชานามิ                  ทิพฺพจกฺขุ  (๑)  วิโสธิต   
                อรหา  ทกฺขิเณยฺโยมฺหิ                  วิปฺปมุตฺโต  นริูปธิ ฯ   
                ตโต  รตฺยา  วิวสาเน  (๒)                สุรยิคฺุคมน  ปติ   
                สพฺพ  ตณฺห  วิโสเสตฺวา                  ปลลฺงฺเกน  อุปาวิสินฺติ  (๓) 
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล ฯ  ปมนฺติ  อาทิโต ฯ  อทฺทกฺขินติฺ   
ปสฺสึ ฯ   
        สตฺถารนฺติ  ภควนฺต ฯ   
        อกุโตภยนฺติ  นิพฺภย ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  สพฺเพส  ภยเหตูน   
โพธิมูเลเยว  ปหีนตฺตา  กุโตจิป  ภยาภาวโต  อกุโตภย  นิพฺพย   
#๑.  ม.  ทิพฺพจกฺขุ  ฯ  ๒.  สฺยา. รตฺยา  วิวสเน  ฯ  ๓.  ขุ. 
#เถร.  ๒๖/๓๖๘/๓๔๓  ฯ    
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จตุเวสารชฺชวิสารท  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  เวเนยฺยาน   
ยถารหมนุสาสนโต  สตฺถาร  สมฺมาสมฺพุทฺธ  มยฺห  ปตามเหน   
สทฺธึ  คนฺตฺวา  ยาย  เวลาย  (๓)  สพฺพปม  ปสฺสึ  ต  ปุริสุตฺตม   
สเทวเก  โลเก  อคฺคปุคฺคล  ปสฺสิตฺวา  ตโต  ทสฺสนเหตุ  ตโต   
ทสฺสนโต  (๑)  ปจฺฉา  เอตฺตก  กาล  สตฺถาร  ทฏ ุ  ธมฺม ฺจ   
โสตุ  นาลตฺถนฺติ  มยฺห  สเวโค  อหุ  สโหตฺตปฺป  าณ   
อุปฺปชฺชิ  อุปปฺนฺนสเวโค  ปนาห  เอว  จินฺเตสินฺติ  ทสฺเสติ   
สิรึ  หตฺเถหีติ  คาถาย ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  วิภวตฺถิโก  ปรุิโส  อุปฏายิโก  (๒)  หุตฺวา   
ตว  สนฺติเก  วสิสฺสามีติ  สวิคฺคห  สิรึ  สยเน  อุปคต  หตฺเถหิ   
จ  ปาเทหิ  จ  โกฏเฏนฺโต  ปณาเมยฺย  นีหเรยฺย  โส  ตถารูโป   
อลกฺขิกปุริโส  เอตาทิส  สตฺถาร  สมมฺาสมฺพุทฺธ  อาราเธตฺวา   
อิมสฺมึ  นวเม  ขเณ  ปฏิลภิตฺวา  วิราธเย  ตสฺส  โอวาทากรเณน   
ต  วิรชฺเฌยฺย  อห  ปเนว  น  กโรมีติ  อธิปฺปาโย ฯ  เตนาห   
ตทาห ฯเปฯ  อนคาริยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ฉฑฺฑยินฺติ  ปชหึ ฯ  ฉฑฺฑิยนฺติป  ปาโ ฯ  นน ุ  
อย  เถโร  ทารปริคฺคห  อกตฺวาว  ปพฺพชิโต  โส  กสฺมา   
ปุตฺตทาร ฺจ  ฉฑฺฑยินฺติ  อโวจาติ  ยถา  นาม  ปุรโิส   
อนิพฺพตฺตผลเมว  รุกฺข  ฉินฺทนฺโต  อจฺฉินฺเน  ตโต  ลทฺธผเลหิ   
#๑.  ส.ี สาย  เวลาย  ฯ  ยุ.  สาย  เวลาย  ฯ  ๒.  สี.  ย.ุ  ตโต   
#ทสฺสนเหตุโต  ปสนโฺน  ฯ  ๓.  ส.ี  ยุ.  อุฏายิโก  ฯ    
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ปริหีโน  นาม  โหติ ฯ  เอว  สมฺปทมทิ  (๑)  ทฏพฺพ ฯ   
        สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ  ยา  อธิสีลสิกฺขา  ตาย  จ  ยตฺถ   
ภิกฺขู  สห  ชวีนฺติ  เอกชีวิกา  สภาควุตฺติโน  โหนฺติ  เตน   
ภควตา  ป ฺตฺตสิกฺขาปทสงฺขาเตน  สาชีเวน  จ  สมนฺนาคโต   
สิกฺขนภาเวน  สมงฺคีภูโต  สิกฺข  ปริปูเรนฺโต  สาชีว ฺจ   
อวีติกฺกมนฺโต  หุตฺวา  ตทุภย  สมฺปาเทนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  เตน   
สุวิสุทฺเธ  ปาฏิโมกฺเข  สีเล  ปติฏ ิตภาว  ทสฺเสติ ฯ   
        อินฺทฺริเยสุ  สุสวุโตติ  มนจฺฉฏเสุ  อินฺทฺริเยสุ  สฏุ ุ  สวุโต   
รูปาทิวิสเยสุ  อุปฺปชชฺนกาน  อภิชฺฌาทีน  ปวตฺตินิวารณวเสน   
สติกวาเฏน  สุปหิตจกฺขาทิทฺวาโรติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปาฏิโมกฺขสวรอินฺทฺริยสวรสีลสมฺปตฺติทสฺสเนน  อิตร-   
สีลมฺป  อตฺถโต  ทสฺสิตเมว  โหตีติ  เถโร  อตฺตโน  จตุปาริสุทฺธิ-   
สีลสมฺปท  ทสฺเสตฺวา  นมสฺสมาโน  สมฺพุทฺธนฺติ  อิมินา   
พุทฺธานุสฺสติภาวนานุโยคมาห ฯ   
        วิหาสึ  อปราชิโตติ  กิเลสมาราทีหิ  อปราชโิต  เอว   
หุตฺวา  วิหรึ  ยาว  อรหตฺตปฺปตฺติ  ตาว  เตหิ  อนภิภูโต   
อ ฺทตฺถุ  เต  อภิภวนฺโต  เอว  วิหาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ตโตติ  ตสฺมา  ยสฺมา  สุวิสุทฺธสีโล  สตฺถร ิ อภิปฺปสนฺโน   
กิเลสาภิภวนปฏิปตฺติย ฺจ   ิโต  (๒)  ตสฺมา ฯ   
        ปณิธีติ  ปณิธาน ฯ  ตโต  วา  จิตฺตาภินีหาโร ฯ   
#๑  สี. เอวสมฺปทมิท  ฯ  ๒.  ส.ี ...ปฏปิตฺติ  จ  วฑฺฒิโต  ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 253 

        เลมที ่ 26  มหาปนฺถกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  253   
 
        อาสีติ  อโหสิ ฯ   
        เจตโส  อภิปตฺถิโตติ  มม  จิตฺเตน  อิจฺฉิโต ฯ  กทีิโส  ปน   
โสติ  อาห  น  นิสีเท  มหุุตฺตมฺป  ตณฺหาสลฺเล  อนหูเตติ ฯ   
อคฺคมคฺคสณฺฑาเสน  มม  หทยโต  ตณฺหาสลฺเล  อนทฺุธเฏ   
มุหุตฺตมฺป  น  นิสีเท  นิสชฺช  น  กปฺเปยฺยนฺติ  เอว  เม   
จิตฺตาภินีหาโร  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปน  จิตฺต  อธฏิาย  ภาวน  ภาวยิตฺวา  (๑)   
านจงฺกเมเหว  รตฺตึ  วีตินาเมนฺโต  อรูปสมาปตฺติโต  วุฏาย   
ฌานงฺคมุเขน  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ   
        เตน  วุตฺต  ตสฺส  เมติอาทิ ฯ   
        นิรูปธีติ  กิเลสูปธิอาทีน  อภาเวน  นิรุปธ ิฯ   
        รตฺยาวิวสาเนติ  รตฺติภาคสฺส  วิคมเน  วิภาตาย  รตฺติยา ฯ   
        สุรยิุคฺคมน  ปตีติ  สรุิยุคฺคมน  ลกฺขณ  กตฺวา ฯ   
        สพฺพ  ตณฺหนฺติ  กามตณฺหาทิเภท  สพฺพ  ตณฺหาโสต   
อคฺคมคฺเคน  วิโสเสตฺวา  สุกฺขาเปตฺวา  ตณฺหาสลฺเล  อนูหเต   
น  นิสีเทติ  ปฏิ ฺาย  โมจิตตฺตา ฯ   
        ปลฺลงฺเกน  อุปาวิสินฺติ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสีทินฺติ ฯ   
เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
                มหาปนฺถกตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                        อฏกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  อารภิตฺวา  ฯ    
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                                นวกนิปาตวณฺณนา   
                                ภูตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นวกนิปาเต  ยทา  ทุกฺขนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  ภูตตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ  อุปจินนฺโต  สิทธฺตฺถสฺส  ภควโต  กาเล   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  เสโนติ  (๑)  ลทฺธนาโม  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
เอกทิวส  สตฺถาร  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อุสภ  ปวรนฺต-   
 ิอาทินา  จตูหิ  คาถาหิ  อภิตฺถวิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาเกตนครสฺส  ทฺวารคาเม  (๒)  มหาวิภวสฺส  เสฏ ิสฺส   
ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  กิร  เสฏ ิโน  ชาตา  ชาตา   
ทารกา  พทฺธาฆาเตน  เอเกน  ยกฺเขน  ขาทิตา  อิมสฺส  ปน   
ปจฺฉิมภวิกตฺตา  ภูตา  (๓)  อารกฺข  คณฺหึสุ ฯ   
        ยกโฺข  ปน  เวสฺสวณสฺส  อุปฏาน  คโต  ปนุ   
นาคมาสิ ฯ  นามกรณทิวเส  จสฺส  เอว  กเต  อมนุสฺสา   
อนุกมฺปนฺตา  ปริหเรยยฺุนติฺ  ภูโตติ  นาม  อกสุ ฯ  โส  ปน   
อตฺตโน  ปุ ฺผเลน  อนนฺตราโย  วฑฺฒิ  ตสฺส  ตโย  ปาสาทา   
#๑.  ย.ุ โสโนติ  ฯ  ๒.  สี.  ยุ.  สาเกตนคเร  ฯ  ๓  ส.ี  ยุ.   
#มนุสฺสา  อปฺปมตฺตา  หุตฺวา  ฯ    
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อเหสุนฺติอาทิ  สพฺพ  ยสสฺส  กลุปุตฺตสฺส  วิภวกิตฺตเน  วิย   
เวทิตพฺพ ฯ   
        โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ  สาเกเต  วสนฺเต  อุปาสเกหิ   
สทฺธึ  วิหาร  คโต  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ   
ปพฺพชิตฺวา  อชกรณิยา  นาม  นทิยา  ตีเร  เลเณ  วสนฺโต   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน   
วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                อุสภ  ปวร  วีร                          มเหสึ  วิชิตาวิน   
                สวุณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธ          โก  ทิสฺวา  นปฺปสีทติ ฯ   
                หมิวาวาปริเมยฺโย                  สาคโรว  ทุรุตฺตโร   
                ตเถว  ฌาน  พุทฺธสฺส          โก  ทิสฺวา  นปฺปสีทติ ฯ   
                วสุธา  ยถาปฺปเมยฺยา          จิตฺตา  วนวฏสกา   
                ตเถว  สลี  พุทธฺสฺส                  โก  ทิสฺวา  นปฺปสีทติ ฯ   
                อนิล ฺชลาสงฺขุพฺโภ          ยถากาโส  อสงฺขิโย   
                ตเถว  าณ  พุทฺธสฺส          โก  ทิสฺวา  นปฺปสีทติ ฯ   
                อิมาหิ  จตุคาถาหิ                  พฺราหฺมโณ  เสนสวฺหโย  (๒)   
                พุทฺธเสฏ  ถวิตฺวาน          สิทฺธตฺถ  อปราชิต ฯ   
                จตุนฺนวุติกปฺปานิ                  ทุคฺคตึ  นุปปชฺชถ   
                สคุตึ  สุขสมฺปตฺตึ  (๓)          อนุโภสิมนปฺปก ฯ   
#๑.  ขุ. เถร. ๓๒/๖๖/๑๖๓ ฯ  ๒.  สฺยา.  โสนอวฺหโย  ฯ   
#๓.  สฺยา.  สคุตีสุ  สุสมฺปตฺตึ  ฯ    
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                จตุนฺนวุติโต  กปฺเป                          ถวิตฺวา  โลกนายก   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                          โถมนสฺส  (๓)  อิท  ผล ฯ   
                จาตุทฺทสมฺหิ  กปฺปมฺหิ                  จตุโร  อาสุมุคฺคตา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา                          จกฺกวตฺตี  มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อปเรน  สมเยน  าตีน  อนุกมฺปาย   
สาเกต  คนฺตฺวา  กติปาห  เตหิ  อุปฏ ิยมาโน  อ ฺชนวเน   
วสิตฺวา  ปุน  อตฺตนา  วสิตฏานเมว  คนฺตุกาโม  คมนาการ   
ทสฺเสสิ ฯ  าตกา  อิเธว  ภนฺเต  วสถ  ตุเมฺหป  น  กิลมิสฺสถ   
มยมฺป  ปุ ฺเน  วฑฺฒิสฺสามาติ  เถร  ยาจึสุ ฯ   
        เถโร  อตฺตโน  วิเวกาภิรตึ  ตตฺถ  จ  ผาสุวิหาร  ปกาเสนฺโต   
                        ยทา  ทุกฺข  ชรามรณนฺติ  ปณฺฑิโต   
                        อวิทฺทสู  ยตฺถ          สติา  ปุถุชชฺนา   
                        ทุกฺข  ปริ ฺาย  สโตว  ฌายติ   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ ฯ   
                        ยทา  ทุกฺขสฺสาวหนึ  วิสตฺติก   
                        ปป ฺจสงฺฆาตทุขาธิวาหินึ  (๑)   
                        ตณฺห  ปหนฺตฺวาน  สโตว  ฌายติ   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ ฯ   
#๑.  สฺยา. ...ทุกฺขาธิวาหนึ  ฯ    
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                        ยทา  สิว  เทฺวจตุรงฺคคามิน   
                        มคฺคุตฺตม  สพฺพกิเลสโสธน   
                        ป ฺาย  ปสฺสิตฺว  (๑)  สโตว  ฌายติ   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ ฯ   
                        ยทา  อโสก  วิรช  อสงฺขต   
                        สนฺต  ปท  สพฺพกิเลสโสธน   
                        ภาเวติ  ส ฺโชนพนฺธนจฺฉิท   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ ฯ   
                        ยทา  นเภ  คชฺชติ  เมฆทุนฺทุภิ   
                        ธารากุลา  วิหงฺคปเถ  (๒)  สมนฺตโต   
                        ภิกฺขุ  จ  ปพฺภารคโตว  ฌายติ   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ ฯ   
                        ยทา  นทนี  กุสุมากุลาน   
                        วิจิตฺตวาเนยฺยวฏสกาน   
                        ตีเร  นิสินโฺน  สุมโนว  ฌายติ   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ ฯ   
                        ยทา  นิสีเถ  (๒)  รหิตมฺหิ  กานเน   
                        เทเว  คฬนฺตมฺหิ  นทนฺติ  ทา ิโน   
                        ภิกฺขุ  จ  ปพฺภารคโตว  ฌายติ   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  ผุสิตฺวา  ฯ  ๒.  สฺยา.  นิสีเว  ฯ    
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                        ยทา  วิตกฺเก  อุปรุนฺธยิตฺตโน   
                        นคนฺตเร  นควิวร  สมสฺสิโต   
                        วีตทฺทโร  วีตขิโลว  (๑)  ฌายติ   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทติ ฯ   
                        ยทา  สุขี  มลขิลโสกนาสโน   
                        นิรคฺคโฬ  นิพฺพนโถ  วิสลฺโล   
                        สพฺพาสเว  พฺยนฺติกโตว  ฌายติ   
                        ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทตีติ  (๒)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถาย  ปทโยชนามุเขน  ปมคาถาย  อตฺถวณฺณนา   
ขนฺธาน  ปรปิาโก  ชรา ฯ  เภโท  มรณ ฯ  ชรามรณสีเสน   
เจตฺถ  ชรามรณวนฺโต  ธมฺมา  คหิตา  (๓)  ฯ   
        ตยิท  ชรามรณ  ทุกขฺนฺติ  อวิทฺทสู  ยถาภูต  อชานนฺตา   
ปุถุชชฺนา  ยตฺถ  ยสฺม ึ อุปาทานกฺขนฺธป ฺจเก  สิตา  ปฏิพนฺธา   
อลฺลีนา  ต  อิท  ทุกฺข  เอตฺตก  ทุกฺข  น  อิโต  ภิยโฺยติ   
วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  ปรชิานิตฺวา  อิธ  อิมสฺมึ   
สาสเน  สโต  สมฺปชาโน  ปณฺฑิโต  ภิกฺขุ  ยทา  ยสมฺึ  กาเล   
ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  ฌายติ ฯ   
        ตโต  วิปสฺสนารติโต  มคฺคผลรติโต  จ  ปรมตร  อุตฺตมตร   
#๑.  สฺยา.  วิคตขิโลว  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๖๙/๓๔๔  ฯ   
#๓.  สี. ยุ.  ชรามรณวนฺโต  คหิโต  ฯ    
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รตึ  น  วินฺทติ  นปฺปฏลิภติ ฯ  เตนาห  ภควา   
                        ยโต  ยโต  สมฺมสติ  ขนฺธาน  อุทยพฺพย   
                        ลภตี  ปติปาโมชฺช  อมต  ต  วิชานต ฯ   
                        ปพฺยา  เอกรชฺเชน  สคฺคสฺส  คมเนน  วา   
                        สพฺพโลกาธิปจฺเจน  โสตาปตฺติผล  วรนฺติ  (๑) ฯ   
        เอว  ปริ ฺาภิสมยมุเขน  วิเวกรตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ปหานาภิสมยาทิมุเขนป  ต  ทสฺเสตุ  ทติุยาทิกา  ติสฺโส   
คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุขสฺสาวหนินฺติ  ทุกฺขสฺส  อายตึ  ปวตฺตึ  ทุกฺขสฺส   
นิปฺผตฺติกนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        วิสตฺติกนฺติ  ตณฺห ฯ  สา  หิ  วิสตาติ  วิสตฺติกา  วิสาลาติ   
วิสตฺติกา  วิสฏาติ  วิสตฺติกา  วิสกฺกตีติ  วิสตฺติกา  วิส  หรตีติ   
วิสตฺติกา  วิสวาทิกาติ  วิสตฺติกา  วิสมูลาติ  วิสตฺติกา  วิสผลาติ   
วิสตฺติกา  วิสปริโภคาติ  วิสตฺติกา  วิสาลา  วา  ปน  สา   
ตณฺหา  รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ธมฺเม  กุเล   
คเณ  วิตฺถตาติ  วิสตฺติกาติ  วุจฺจติ ฯ   
        ปป ฺจสงฺฆาตทุขาธิวาหินินฺติ  สตฺตสนฺตาน  สสาเร   
ปป ฺเจนฺติ  วิตฺถาเรนฺตีติ  ปป ฺจา  ราคาทโย  มานาทโย   
จ ฯ  เต  เอว  ปวตฺติทุกฺขสฺส  สงฺฆาตฏเน  สงฺฆาตา   
#๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓/๓๙  ฯ    
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สทรถปรฬิาหสภาวตฺตา  ทุกฺข ฺจาติ  ปป ฺจสงฺฆาตทุข  ตสฺส   
อธิวาหโต  (๑)  นิพฺพตฺตนโต  ปป ฺจสงฺฆาตทุขาธิวาหินี ฯ  ต  ตณฺห   
ปหนฺตฺวานาติ  อริยมคฺเคน  สมุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ   
        สิวนฺติ  เขม  อเขมกราน  กิเลสาน  สมุจฺฉินฺทเนน  เตหิ   
อนุปทฺทุตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
 
        สมฺมาทิฏ ิอาทีน  วเสน  ทฺวิจตุรงฺโค  (๒)  หตฺุวา  อริเย   
นิพฺพาน  คเมตีติ  เทฺวจตุรงฺคคามิน  คาถาสุขตฺถ  เจตฺถ   
วิภตฺติอโลโป  กโตติ  ทฏพฺพ ฯ   
        รูปูปปตฺติมคฺคาทีสุ  สพฺเพสุ  มคฺเคสุ  อุตฺตมตฺตา   
มคฺคุตฺตม ฯ  เตนาห  ภควา  มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโติอาทิ ฯ  (๓)   
สพฺเพหิ  กิเลสมเลห  สตฺตาน  โสธนโต  สพฺพกิเลสโสธน ฯ   
        ป ฺาย  ปสฺสิตฺวาติ  ปฏิเวธป ฺาย  ภาวนาภิสมยวเสน   
อภิสเมจฺจ ฯ   
        โสกเหตูน  อภาวโต  ปุคฺคลสฺส  จ  โสกาภาวเหตุโต  นตฺถิ   
เอตฺถ  โสโกติ  อโสก ฯ   
        ตถา  วิคตราคาทิรชตฺตา  วิรช ฯ   
        น  เกนจิ  ปจฺจเยน  สงฺขตนฺติ  อสงฺขต ฯ   
        สพฺเพส  กิเลสาน  สพฺพสฺส  จ  ทกฺุขสฺส  วูปสมภาวโต   
สสารทุกฺขทฺทิเตหิ  ปชฺชติพฺพโต  (๔)  อธิคนฺตพฺพโต  จ  สนฺต  ปท ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  อวิปฺปหานโต  ฯ  ๒.  สี.  ย.ุ  ทฺวิจตุรงฺเค  ฯ  ๓. ..อาทินฺติ   
#ยุตฺตตร  ฯ  ๔.  สี.  ปชหติพฺพโต  ฯ    
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        สพฺเพหิ  กิเลสมเลหิ  สตฺตสนฺตานสฺส  โสธนนิมิตฺตโต   
สพฺพกิเลสโสธน ฯ   
        ภาเวตีติ  สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน  อภิสเมติ ฯ  พหุกฺขตฺตุ  หิ   
นิพฺพาน  อารพฺภ  สจฺฉิกิริยาภิสมย  ปวตฺเตนฺตสฺส  อาลมฺพเก  (๑)   
ลพฺภมานวิเสสก  อาลมฺพิตพฺเพ  (๒)  อาโรเปตฺวา  เอว  วุตฺต ฯ   
ส ฺโชนสงฺขาตาน  พนฺธนาน  เฉทนโต  ส ฺโชนพนฺธนจฺฉิท ฯ   
        นิมิตฺต  เหตฺถ  กตฺตุภาเวน  อุปจาริต  ยถา  อรยิภาวกรานิ   
สจฺจานิ  อริยสจฺจานีติ ฯ  ยถา  ปรุิมคาถาสุ  ยทา  ฌายติ   
ตทา  ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทตีติ  โยชนา ฯ  เอว  อิธ  ยทา   
ภาเวติ  ตทา  ตโต  รตึ  ปรมตร  น  วินฺทตีติ  โยชนา ฯ   
        เอว  เถโร  จตูหิ  คาถาหิ  อตฺตาน  อนุปเนตฺวาว   
จตุสจฺจปฏิเวธกิตฺตเนน  อ ฺ  พฺยากริตฺวา  อิทานิ  อตฺตนา   
วสิตฏานสฺส  วิวิตฺตภาเวน  ผาสุต  ทสฺเสนฺโต  ยทา  นเภติ-   
อาทิกา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นเภติ  อากาเส ฯ  สินิทฺธคมฺภีรนิคฺโฆสตาย  เมโฆเยว   
ทุนฺทุภิ  เมฆทุนฺทุภิ ฯ   
        สมนฺตโต  ปคฺฆรนฺตีหิ  ธาราหิ  อากุลาติ  ธารากุลา ฯ   
        วิหงฺคาน  ปกฺขีน  คมนมคฺคตฺตา  วิหงฺคปเถ  นเภติ   
โยชนา ฯ  ตโตติ  ฌานรติโต ฯ   
        กุสุมากลุานนฺติ  ตรหูิ  คฬิตกุสุเมหิ  สโมหิตาน ฯ   
#๑  สี.  ย.ุ  อลพฺภโต  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  อลพฺภิตพฺเพ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 262 

                เลมที่  26  นวกนิปาตวณฺณนา  หนา  262   
 
        วิจิตฺตวาเนยฺยวฏสกานนฺติ  วเน  ชาตตฺตา  วาเนยฺยานิ   
วนปุปฺผานิ  วิจิตฺตานิ  วาเนยฺยานิ  วฏสกานิ  เอตาสนฺติ   
วิจิตฺตวาเนยฺยวฏสกา  นทิโย  (๑)  ตาส  นานาวิธวนปุปฺผวฏสกานนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมวเสน  สุนฺทโร  มโน  เอตสฺสาติ  สุมโน   
ฌายติ ฯน   
        นิสีเถติ  รตฺติย ฯ  รหิตมฺหีติ  ชนสมฺพาธวิรหิเต  วิวิตฺเต ฯ   
        เทเวติ  เมเฆ ฯ  คฬนตฺมฺหีติ  วุฏ ิธาราโย  ปคฺฆรนฺเต   
วสฺสนฺเต ฯ   
        ทา ิโนติ  สีหพฺยคฺฆาทโย  ปฏิปกฺขสตฺตา ฯ  เต  หิ   
ทาาวุธาติ  (๒)  ทา ิโนติ  วุจฺจนฺติ  นทนฺติ  ทา ิโนติ  อิทมฺป   
ชนวิเวกทสฺสนตฺถเมว  คหิต ฯ   
        วิตกฺเก  อุปรุนฺธิยตฺตโนติ  อตฺตสนฺตานปริยาปนฺนตาย   
อตฺตโน  กามวิตกฺกาทิเก  มิจฺฉาวิตกฺเก  ปฏิปกฺขพเลน   
นิเสเธตฺวา ฯ  อตฺตโนติ  วา  อิท  วินฺทตีติ  อิมินา  โยเชตพพ   
ตโต  รตึ  ปรมตร  อตฺตนา  น  วินฺทตีติ ฯ   
        นคนฺตเรติ  ปพฺพตนฺตเร ฯ   
        นควิวรนฺติ  ปพฺพตคุห  ปพฺภาร  วา ฯ   
        สมสฺสิโตติ  นิสฺสิโต  อุปคโต ฯ   
        วีตทฺทโรติ  วิคตกิเลสทรโถ ฯ   
#๑.  ส.ี วฏสกาโย ฯ  ยุ. วฏสกาทโย ฯ  ๒.  สี. ยุ. เตหิ  ทาาหิ  วุยฺหนฺตีติ  ฯ    
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        วีตขิโลติ  ปหีนเจโตขิโล ฯ   
        สุขีติ  ฌานาทิสุเขน  สุขิโต ฯ   
        มลขิลโสกนาสโนติ  ราคาทีน  มลาน  ป ฺจนฺน  จ   
เจโตขิลาน  าติวิโยคาทิเหตุกสฺส  โสกสฺส  จ  ปหายโก ฯ   
        นิรคฺคโฬติ  อคฺคฬ  วุจฺจติ  อวิชฺชา  นิพฺพานปุรปเวส-   
นิวารณโต  ตทภาวโต  นิรคฺคโฬ ฯ   
        นิพฺพนโถติ  นิตโณฺห ฯ  วิสลฺโลติ  วิคตราคาทิสลฺโล ฯ   
        สพฺพาสเวติ  กามาสวาทิเก  สพฺเพป  อาสเว ฯ   
        พฺยนฺติกโตติ  พฺยนฺติกตาวี  อริยมคฺเคน  วิคตนฺเต  กตฺวา   
 ิโต  ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ  ยทา  ฌายติ  ตโต  ฌานรติโต   
ปรมตร  รตึ  น  วินฺทตีติ  โยชนา ฯ  เอว  ปน  วตฺวา  เถโร   
อชกรณีตีรเมว  คโต ฯ   
                ภูตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                นวกนิปาตสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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                                ทสกนิปาตวณฺณนา  
                        กาฬุทายิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทสกนิปาเต  องฺคาริโนติอาทิกา  อายสฺมโต  กาฬุทายิตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ   
กุลปฺปสาทกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  ตทตฺถ  (๑)  อภินหีาร-   
กมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถสิ ฯ   
        โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อมฺหาก   
โพธิสตฺตสฺส  มาตุกุจฺฉิย  ปฏิสนฺธิคฺคหณทิวเส  กปลวตฺถุสฺมึเยว   
อมจฺจเคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  เอกทิวสเยว   
ชาโตติ  ตทิวสเยว  น  ทุกลูจุมฺพเฏ  นปิชฺชาเปตฺวา  โพธิสตฺตสฺส   
อุปฏาน  นยึสุ ฯ   
        โพธิสตฺเตน  หิ  สทธฺึ  โพธริุกฺโข  ราหุลมาตา  จตฺตาโร   
นิธี  อาโรหนิยหตฺถี  กณฺโก  (๒)  ฉนฺโน  กาฬุทายีติ  อิเม  สตฺต   
เอกทิวสเยว  ชาตตฺตา  สหชาตา  นาม  อเหสุ ฯ  อถสฺส   
นามคฺคหณทิวเส  สกลนครสฺส  อุทคฺคจิตฺตทิวเส  ชาตตฺตา   
อุทายีเตฺวว  นาม  อกสุ  โถก  กาฬธาตุกตฺตา  ปน  กาฬุทายีติ   
#๑.  ม.  ตชชฺ  ฯ  ๒  ม.  อสฺสกณฺฑโก  ฯ    
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ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  โพธสิตฺเตน  สทฺธึ  กุมารกีฬ  กีฬนฺโต  วุฑฺฒึ   
อคมาสิ ฯ   
        อปรภาเค  โลกนาเถ  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา   
อนุกฺกเมน  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  ราชคห   
อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  สุทฺโธทนมหาราชา  ต  ปวตฺตึ   
สุตฺวา  ปุริสสหสฺสปริวาร  เอก  อมจฺจ  ปุตฺต  เม  อิธาเนหีติ   
เปเสสิ ฯ  โส  ธมฺมเทสนาเวลาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ปริสปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  สุตฺวา  สปริโส  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        อถ  เน  สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรติ ฯ   
สพฺเพ  ตงฺขณเยว  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  วสฺสสฏ ิกตฺเถรา  วิย   
อเหสุ ฯ  อรหตฺต  ปตฺตโต  ปฏาย  ปน  อริยา  มชฌฺตฺตาว   
โหนฺติ  ตสฺมา  ร ฺา  ปหิตสาสน  ทสพลสฺส  น  กเถสิ ฯ   
ราชา  เนว  คตพลโกฏโก  อาคจฺฉติ  น  สาสน  สยฺุยตีติ   
อปรมฺป  อมจฺจ  ปุริสสหสฺเสน  เปเสสิ ฯ  ตสฺมิมฺป  ตถา  ปฏปินฺเน   
อปรนฺติ  เอว  นวหิ  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  นว  ปุริสสหสฺสานิ  เปเสสิ   
สพฺเพ  อรหตฺต  ปตฺวา  ตุณฺหี  อเหสุ ฯ   
        อถ  ราชา  จินฺเตสิ  เอตฺตกา  ชนา  มย ิ สิเนหาภาเวน   
ทสพลสฺส  อิธาคมนตฺถาย  น  กิ ฺจิ  กถยึสุ  อย  โข  ปน   
อุทายี  ทสพเลน  สมวโย  สหปสุกีฬโิก  มย ิ จ  สิเนหวา   
อิม  เปเสสฺสามีติ  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาต  ตฺว  ปุรสิสหสฺส-   
#๑.  วุทฺธ ึ ฯ    
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ปริวาโร  ราชคห  คนฺตฺวา  ทสพล  อาเนหีติ  วตฺวา  เปเสสิ ฯ   
โส  ปน  คจฺฉนฺโต  สจาห  เทว  ปพฺพชิตุ  ลภิสฺสามิ  เอวาห   
ภควนฺต  อิธาเนสฺสามีติ  วตฺวา  ย  กิ ฺจิ  กตฺวา  มม  ปุตฺต   
ทสฺเสหีติ  วุตฺโต  ราชคห  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนาเวลาย   
ปริสปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  สุตฺวา  สปริวาโร  อรหตฺต  ปตฺวา   
เอหิภิกฺขุภาเว  ปติฏาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส                          โลกเชฏสฺส  ตาทิโน   
        อทฺธาน  ปฏิปนฺนสสฺ                  จรโต  จาริก  ตทา ฯ   
        สุผุลลฺ  ปทุม  คยฺห                  อุปฺปล  มลลฺิก ฺจห   
        ปรมนนฺ  คเหตฺวาน                  อทาสึ  สตฺถุโน  อห ฯ   
        ปริภุ ฺชิ  มหาวีโร                          ปรมนฺน  สุโภชน   
        ต ฺจ  ปปฺุผ  คเหตฺวาน                  ชนสฺส  (๒)  สมฺปทสฺสย ิฯ   
        อิฏ  กนฺต  ปย  (๓)  โลเก          ชลช  ปุปฺผมุตฺตม   
        สุทุกฺกร  กต  เตน                          โย  เม  ปุปฺผ  อทาสิท ฯ  (๔)   
        โย  ปุปผฺมภิโรเปสิ                  ปรมนฺน ฺจทาสิ  เม   
        ตมห  กตฺิตยิสฺสามิ                          สุณาถ  มม  ภาสโต ฯ   
        ทสมฏกฺขตฺตุ ฺจ  (๕)  โส          เทวรชฺช  กรสิฺสติ   
        อุปฺปล  ปทุม ฺจาป                  มลฺลิก ฺจ  ตทุตฺตริ ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/๔๘/๑๒๒  ฯ  ๒.  สฺยา. ชินสฺส  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#กนฺตยิท  ฯ  ยุ.  กนฺต จิร  ฯ  ๔.  สยฺา. ย  เม  ปุปฺผ  อทาสิ  โส  ฯ   
#๕.  สฺยา. ทสมฏกฺขตฺตุ ฺเจ  โส  ฯ  ยุ.  ทส  จฏจกฺขตฺตุ  โส  ฯ    
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        อสฺส  ปุ ฺวิปาเกน                  ทพฺิพคนฺธสมายุต   
        อากาเส  ฉทน  กตฺวา                  ธารยิสฺสติ  ตาวเท ฯ   
        ป ฺจวีสติกฺขตฺตุ  จ                  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ   
        ปพฺยา  รชชฺ  ป ฺจสต                  วสุธ  อาวสิสฺสติ ฯ   
        กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
        โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
        สกกมฺมาภิรทฺโธ  โส                  สกฺุกมูเลน  โจทิโต   
        สกฺยาน  นนฺทิชนโน (๑)                 าติพนฺธุ  ภวิสฺสติ ฯ   
        โส  ปจฺฉา  ปพฺพชิตฺวาน          สกฺุกมูเลน  โจทิโต   
        สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
        ปฏิสมภิฺทมนุปปฺตฺต                  กตกิจฺจมนาสว   
        โคตโม  โลกพนฺธุ  ต                  เอตทคฺเค  เปสฺสติ ฯ   
        ปธานปหิตตฺโต  โส                  อุปสนฺโต  นริปูธิ   
        อุทายี  นาม  นาเมน                  เหสฺสติ  สตฺถ ุ สาวโก ฯ   
        ราโค โทโส  จ  โมโห  จ (๒)        มาโน  มกโฺข  จ  ธสิโต   
        สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
        โตสย ึ จาป  สมฺพุทฺธ                  อาตาป  นิปโก  อห   
        ปสาทิโต (๓)  จ  สมพฺุทฺโธ          เอตทคฺเค  เปสิ  ม ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  น  ตาวาย  ทสพลสฺส  กุลนคร   
#๑.  สฺยา.  นนฺทิชนโก  ฯ  ๒.  ยุ.  จิตฺต ฺจ  สุวิมุตฺต เม  ฯ   
#๓.  ยุ.  ปโมทิโต  ฯ    
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คนฺตุ  กาโล  วสนฺเต  ปน  อุปคเต  ปุปฺผิเตสุ  วนสณฺเฑสุ   
หริตติณส ฺฉนฺนาย  ภูมิยา  คมนกาโล  ภวิสฺสตีติ  กาล   
ปฏิมาเนนฺโต  วสนฺเต  สมปฺตฺเต  สตฺถุ  กุลนคร  คนฺตุ  คมนมคฺค-   
วณฺณ  สวณฺเณนฺโต   
                        องฺคาริโน  ทานิ  ทุมา  ภทนฺเต   
                        ผเลสิโน  ฉทน  วิปฺปหาย   
                        เต  อจฺจิมนฺโตว  ปภาสยนฺติ   
                        สมโย  มหาวีร  ภาคี  (๑)  รสาน ฯ   
                        ทุมานิ  ผุลลฺานิ  มโนรมานิ   
                        สมนฺตโต  สพฺพทิสา  ปวนฺติ   
                        ปตฺต  ปหาย  ผลมาสสานา   
                        กาโล  อิโต  ปกฺกมนาย  วีร ฯ   
                        เนวาติสีต  น  ปนาติอุณฺห   
                        สุขา  อุตุ  อทฺธนิยา  ภทนฺเต   
                        ปสฺสนฺตุ  ต  สากิยา  โกลิยา  จ   
                        ปจฺฉามุข  โรหินิย  ตรนฺต ฯ   
                อาสาย  กสเต  เขตฺต  พีช  อาสาย  วปฺปติ   
        อาสาย  วาณิชา  ยนฺติ  สมุทฺท  ธนหารกา   
        ยาย  อาสาย  ติฏามิ  สา  เม  อาสา  สมิชฺฌตุ  (๒)  ฯ   
#๑.  สฺยา.  ภคี  ฯ  ๒.  สฺยา.  วิปจฺจตุ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 269 

        เลมที ่ 26  กาฬุทายตฺิเถรคาถาวณฺณนา  หนา  269   
 
                        ปุนปฺปุน  เจว  วปนฺติ  พีช   
                        ปุนปฺปุน  วสฺติ  เทวราชา   
                        ปุนปฺปุน  เขตฺต  กสนฺติ  กสฺสกา   
                        ปุนปฺปุน  ธ ฺมุเปติ  รฏ ฯ   
                        ปุนปฺปุน  ยาจนกา  จรนฺติ   
                        ปุนปฺปุน  ทานปตี  ททนฺติ   
                        ปุนปฺปุน  ทานปตี  ททิตฺวา   
                        ปุนปฺปุน  สคฺคมุเปนฺติ  าน ฯ   
                        วีโร  หเว  สตฺตยุค  ปุเนติ   
                        ยสฺม ึ กุเล  ชายติ  ภูริป ฺโ   
                        ม ฺามห  สกฺกติ  เทวเทโว   
                        ตยา  ห ิ ชาโต  มุนิ  สจฺจนาโม.   
                        สุทฺโธทโน  นาม  ปตา  มเหสิโน   
                        พุทฺธสฺส  มาตา  ปน  มายนามา  (๑)   
                        ยา  โพธิสตฺต  ปริหริย  กุจฺฉินา   
                        กายสฺส  เภทา  ติทิวมฺหิ  โมทติ ฯ   
                        สา  โคตมี  กาลกตา  อิโต  จุตา   
                        ทิพฺเพหิ  กาเมหิ  สมงฺคิภูตา   
                        สา  โมทติ  กามคุเณหิ  ป ฺจหิ   
                        ปริวาริตา  เทวคเณหิ  เตหิ ฯ   
#๑.  สฺยา.  มายา  มเหสี  ฯ    
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                        พุทฺธสฺส  ปุตฺโตมฺหิ  อสยฺหสาหิโน   
                        องฺคีรสสฺสปฺปฏิมสฺส  ตาทิโน   
                        ปตุปตา  มยฺห  ตุวสิ  สกฺก   
                        ธมฺเมน  เม  โคตม  อยยฺโกสีติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  องฺคาริโนติ  องฺคารานิ  วิยาติ  องฺคารานิ   
รตฺตปวาฬวณฺณานิ  รุกฺขาน  ปุปฺผปลลฺวานิ  ตานิ  เอเตส  สนฺตีติ   
องฺคาริโน  อติโลหิตกุสุมกิสลเยหิ  องฺคารวุฏ ิสปริกิณฺณา  (๒)  วิยาติ   
อตฺโถ ฯ   
        อิทานีติ  อิมสฺมึ  กาเล ฯ   
        ทุมาติ  รุกฺขา ฯ   
        ภทนฺเตติ  ภทฺท  ภนฺเต  เอตสฺสาติ  ภทนฺเตติ  เอกสฺส           
ทการสฺส  โลป  กตฺวา  วุจฺจติ  คุณวิเสสยุตฺโต  คุณวิเสส-   
ยุตฺตาน ฺจ  อคฺคภูโต  สตฺถา ฯ  ตสฺมา  ภทนฺเตติ  สตฺถุ   
อาลปน ฯ  ปจฺจตฺตวจน ฺเจต  เอการนฺต  สุกเฏ  ปฏกิมฺเม  สุเข   
ทุกฺเขป  เจติอาทีสุ  วิย ฯ  อิธ  ปน  สมโฺพธนตฺเถ  ทฏพฺพ ฯ   
เตน  วุตฺต  ภทนฺเตติ  อาลปนนฺติ ฯ  ภทฺทสทฺทสมานตฺถ   
ปทนฺตรเมกนฺติ  เกจิ ฯ   
        ผลานิ  เอสนฺตีติ  ผเลสิโน ฯ  อเจตเนป  หิ  (๓)  สเจตน-   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๐/๓๔๖  ฯ  ๒. ...สมฺปริกิณฺณาติ  ยุตฺตตร  ฯ   
#๓.  สี. อเจตเนหิ  ฯ  ย.ุ อเจตเนป  ฯ    
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กิริยมาโรเปตฺวา  โวหรนติฺ  ยถา  กลุ  ปติตุกามนฺติ  ผลานิ   
คเหตุมารทฺธา  สมฺปตฺตผลคหณกาลาติ  อตฺโถ ฯ   
        ฉทน  วิปฺปหายาติ  ปุราณปณฺณานิ  ปชหิตฺวา  สมฺปนฺน-   
ปณฺฑุปลาสาติ  อตฺโถ ฯ  เตติ  ทุมา ฯ   
        อจฺจิมนฺโตว  ปภาสยนฺตีติ  ทีปสิขาวนฺโต  วิย  ชลิตอคฺคี   
วิย  วา  โอภาสยนฺติ  สพฺพา  ทิสาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        สมโยติ  กาโล  อนุคฺคหายาติ  วจนเสโส ฯ   
        มหาวีราติ  มหาวิกฺกนฺต ฯ   
        ภาคี  รสานนฺติ  อตฺถรสาทีน  ภาคี ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
ธมฺมเสนาปตินา  ภาคี  วา  ภควา  อตฺถรสสฺส  ธมมฺรสสฺสาติ-   
อาทิ ฯ  มหาวีร  ภาคีติ  จ  อิทมฺป  ทฺวย  สมฺโพธนวจน   
ทฏพฺพ ฯ  ภาคีรถานนฺติ  ปน  ปาเ  ภคีรโถ  นาม  อาทิ-   
ราชา ฯ  ตพฺพสชาตตาย  (๑)  สากิยา  ภาคีรถา  เตส  ภาคีรถาน   
อุปการตฺถนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ทุมานีติ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วุตฺต  ทมุา  รุกฺขาติ  อตฺโถ ฯ   
        สมนฺตโต  สพฺพทิสา  ปวนฺตีติ  สมนฺตโต  สพฺพภาคโต   
สพฺพทิสาสุ  จ  ผุลฺลานิ  ตถา  ผุลลฺตฺตา  เอว  สพฺพทิสา   
ปวนฺติ  คนฺธ  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ   
        อาสมานาติ  อาสีสนฺตา  คหิตุกามา  เอว  รุกขฺโสภาย   
คมนมคฺคสฺส  รามเณยฺยต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เนวาติสีตนฺต-   
#๑.  ส.ี อาทริาชาติ  ชานติพฺพ  สชาติตาย  ฯ    
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 ิอาทินา  อุตุสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ   
        สุขาติ  นาติสีตนาติอุณฺหภาเวเนว  สุขา  อิฏา ฯ   
        อุตุ  อทฺธนิยาติ  อทฺธานคมนโยคฺคา  อุตุ ฯ   
        ปสฺสนตฺุ  ต  สากิยา  โกลิยา  จ  ปจฺฉามุข  โรหนิิย   
ตรนฺตนฺติ  โรหินี  นาม  นที  สากิยโกลิยชนปทาน  อนฺตเร   
อุตฺตรทิสโต  ทกฺขิณมุขา  สนฺทติ  ราชคห  จสฺสา  ปุรตฺถิม-   
ทกฺขิณาย  ทิสาย  ตสฺมา  ราชคหโต  กปลวตฺถุ  คนฺตุ  ต   
นทึ  ตรนฺตา  ปจฺฉามุขา  หุตฺวา  ตรนฺติ ฯ  เตนาห  ปสฺสนฺตุ   
ต ฯเปฯ  ตรนฺตนฺติ ฯ  ภควนฺต  ปจฺฉามุข  โรหิณึ  นาม  นท ึ  
อติกฺกมนฺต  สากิยโกลิยชนปทวาสิโน  ปสฺสนฺตูติ  กปลวตฺถุคมนาย   
ภควนฺต  อายาจนฺโต  อุสฺสาเหติ ฯ   
        อิทานิ  อตฺตโน  ปตฺถน  อุปมาหิ  ปกาเสนฺโต  อาสาย   
กสเตติ  คาถมาห ฯ   
        อาสาย  กสเต  เขตฺตนฺติ  กสฺสโก  กสนฺโต  เขตฺต  ผลาสาย   
กสติ ฯ   
        พีช  อาสาย  วปฺปตีติ  กสิตฺวา  จ  วปนฺเตน  ผลาสาย   
เอว  พีช  วปฺปติ  นิกฺขิปยติ ฯ   
        อาสาย  วาณิชา  ยนฺตีติ  ธนหารกา  วาณิชา  ธนาสาย   
สมุทฺท  ตริตุ  เทส  อุปคนตฺุ  สมุทฺท  นาวาย  ยนฺติ  คจฺฉนฺติ ฯ   
        ยาย  อาสาย  ติฏามีติ  เอว  อหมปฺ  ยาย  อาสาย    
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ปตฺถนาย  ภควา  ตุมฺหาก  กปลปุรคมนตฺถาย  (๑)  อิธ  ติฏามิ   
สา  เม  อาสา  สมชิฺฌตุ  ตุเมฺหหิ  กปลวตฺถุ  คนฺตพฺพนฺติ   
วทติ  อาสาย  สทิสตาย  เจตฺถ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺท  อาสาติ   
อาห ฯ   
        คมนมคฺคสวณฺณนาทินา  (๒)  อเนกวาร  ยาจนาย  การณ   
ทสฺเสตุ  ปุนปฺปุนนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สกึ  วุตฺตมตฺเตน  วปฺเป  (๓)  อสมฺปชฺชมาเน  กสฺสกา   
ปุนปฺปุน  ทติุยมฺป  ตติยมฺป  พีช  วปนฺติ  ปชชฺุนฺโน  เทวราชาป   
เอกวารเมว  อวสฺสิตฺวา  ปุนปฺปุน  กาเลน  กาล  วสฺสติ  กสฺสกาป   
เอกวารเมว  อกสิตฺวา  สสฺสสมฺปตฺติอตฺถ  ปสุ  กทฺทม  วา  มุทุ  (๔)   
กาตุ  เขตฺต  ปุนปฺปุน  กสนฺติ  เอกวารเมว  ธ ฺ  สงฺคห  (๕)   
กตฺวา  อลเมตฺตาวตาติ  อปริตุสฺสนโต  โกฏาคาราทีสุ   
ปฏิสามนวเสน  มนุสฺเสหิ  อุปนียมาน  ปุนปฺปุน  สาลิอาทิธ ฺ   
รฏ  อุเปติ  อุปคจฺฉติ ฯ   
        ยาจนกาป  ยาจนฺตา  ปุนปฺปุน  กลุานิ  จรนฺติ  อุปคจฺฉนฺติ   
น  เอกวารเมว  ยาจิตา  ปน  เตส  ปุนปฺปุน  ทานปตี  ททนฺติ   
น  สกึเยว ฯ   
        ตถา  ปน  เทยฺยธมฺม  ปุนปฺปุน  ทานปตี  ททิตฺวา  ทานมย   
#๑.  ม.  กปลปุรคมนปตฺถนาย  ฯ  ๒.  สี. ...สวณฺณนาทีสุ  ฯ  ยุ.  
#สวณฺณนาทิ  ฯ  ๓.  สี.  ย.ุ  วุตฺตมตฺเตน  วา  ฯ  ๔.  สี.  ย.ุ กทฺทม   
#วา  ฯ  ๕.  สี.  ยุ.  ธ ฺสงฺคห  ฯ  ส.ี  อิ ฯ  กทฺทม    
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ปุ ฺ  อุปจินิตฺวา  ปุนปฺปุน  อปราปร  สคฺคมุเปนฺติ  าน   
ปฏิสนฺธิวเสน  เทวโลก  อุปคจฺฉนฺติ  ตสฺมา  อหมฺป  ปุนปฺปุน   
ยาจามิ  ภควา  มยฺห  มโนรถ  มตฺถก  ปาเปหีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ยทตฺถ  สตฺถาร  กปลวตฺถคุมน  ยาจติ  ต  ทสฺเสตุ   
วีโร  หเวติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  วีโร  วีริยวา  มหาวิกฺกนฺโต  ภูริป ฺโ   
มหาป ฺโ  ปุริโส  ยสฺมึ  กุเล  ชายติ  นิพฺพตฺตติ  ตตฺถ  หเว   
เอกเสน  สตฺตยุค  สตฺตปุริสยุค  ยาวสตฺตม  ปตามหยุค   
สมฺมาปฏิปตฺติยา  ปุเนติ  โสเธตีติ  โลกวาโท  อติวาโท  อ ฺเสุ ฯ   
ภควา  ปน  สพฺเพส  เทวาน  อุตฺตมเทวตาย  เทวเทโว   
ปาปนิวารเณน  กลฺยาณปติฏาปเนน  ตโต  ปรมฺป  โสเธตุ   
สกฺกติ  สกโฺกตีติ  ม ฺามิ  อห ฯ   
        กสฺมา  ตยา  หิ  ชาโต  มุนิ  สจฺจนาโม  ยสฺมา   
ตยา  สตฺถารา  อริยาย  ชาติยา  ชาโต  มุนิภาโว  มนุิ  วา   
สมาโน  อตฺตหิตปรหิตาน  อธิโลกปรโลกาน ฺจ  มุนนฏเน   
มุนีติ  อวิตถนาโม  โมนวา  วา  มุนิ  (๑)  สมโณ  ปพฺพชิโต   
อิสีติ  อวิตถนาโม  ตยา  ชาโต  ตสฺมา  สตฺตาน  เอกนฺตหิต-   
ปฏิลาภเหตุภาวโต  ภควา  ตว  ตตฺถ  คมน  ยาจามาติ   
อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  สตฺตยุคนฺติ  วุตฺเต  ปตุยุค  ทสฺเสตุ  สุทโฺธทโน   
#๑.  ส.ี  ยุ.  มุนิสมานวา  มุนิ  ฯ    
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นามาติอาทิ  วุตฺต ฯ  สุทฺธ  โอทน  ชีวน  (๑)  เอตสฺสาติ  สุทฺโธทโน ฯ   
พุทฺธปตา  หิ  เอกสโต  สวิุสุทฺธกายวจีมโนสมาจาโร  สุวิสุทฺธาชีโว   
โหติ  ตถา  อภินีหารสมฺปนฺนตฺตา ฯ   
        มายนามาติ  กุลรูปสีลาจาราทิสมฺปตฺติยา  าติมิตฺตาทีหิ   
มา  ยาหีติ  วตฺตพฺพคุณตาย  มายาติ  ลทฺธนามา ฯ   
        ปริหริยาติ  ธาเรตฺวา ฯ   
        กายสฺส  เภทาติ  สเทวกสฺส  โลกสฺส  เจติยสทิสสฺส  อตฺตโน   
กายสฺส  วินาสโต  อุทฺธ ฯ   
        ติทิวมฺหีติ  ตุสิตเทวโลเก ฯ   
        สาติ  มายาเทวี ฯ   
        โคตมีติ  โคตฺเตน  ต  กิตฺเตติ ฯ   
        ทิพฺเพหิ  กาเมหีติ  ตุสิตภวนปริยาปนฺเนหิ  ทิพฺเพหิ  วตฺถุกาเมหิ ฯ   
        สมงฺคิภูตาติ  สมนฺนาคตา ฯ   
        กามคุเณหีติ  กามโกฏาเสหิ  กาเมหีติ  วตฺวา  ปน   
กามคุเณหีติ  วจเนน  อเนกภาเคหิ  วตฺถุกาเมหิ  ปรจิาริยตีติ   
ทีเปติ ฯ   
        เตหีติ  ยสฺมึ  เทวนิกาเย  นิพฺพตฺติ  เตหิ  ตุสิตเทวคเณหิ  (๒)   
เตหิ  วา  กามคุเณหิ ฯ  สมงฺคิภูตา  ปรวิาริตาติ  จ  อิตฺถี-   
#๑.  ส.ี ย.ุ ชวิีต  ฯ  ๒.  ส.ี ตสฺมึ  เทวนิกาเย  นิพฺพตฺเตหิ  ตุสิตคเณหิ   
#ยุ.  ยสฺมึ  เทวนิกาเย  นิพฺพตฺตา  เตหิ  ตุสิตคุเณหิ  ฯ    
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ลิงฺคนิทฺเทโส  ปุริมตฺตภาวสิทฺธ  อิตฺถีภาว  เทวตาภาว  วา   
สนฺธาย  กโต  เทวูปปตฺติ  ปน  ปุริสภาเวเนว  ชาตา ฯ   
        เอว  เถเรน  ยาจิโต  ภควา  ตตฺถ  คมเน  พหูน  วิเสสาธิคม   
ทิสฺวา  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต  ราชคหโต  อตุริตจาริกาวเสน   
กปลวตฺถุคามิมคฺค  ปฏิปชฺช ิ ฯ  เถโร  อิทฺธิยา  กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา   
ร ฺโ  ปุรโต  อากาเส   ิโต  อทิฏปุพฺพ  เวส  ทสิฺวา  ร ฺา   
โกสิ  ตฺวนฺติ  ปุจฺฉิโต  สเจ  อมจฺจปุตฺต  ตยา  ภควโต  สนฺติก   
เปสิต  ม  น  ชานาสิ  เอว  ปน  ชานาหีติ  ทสฺเสนฺโต   
                พุทฺธสฺส  ปุตฺโตมฺหิ  อสยฺหสาหิโน   
                องฺคีรสสฺสปฺปฏมิสฺส  ตาทิโน   
                ปตุปตา  มยฺห  ตุวสิ  สกฺก   
                ธมฺเมน  เม  โคตม  อยฺยโกสีติ   
โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธสฺส  ปุตฺโตมฺหีติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส  อุเร   
ชาตตาย  (๑)  โอรสปุตฺโต  อมฺหิ ฯ   
        อสยฺหสาหิโนติ  อภิสมฺโพธิโต  ปุพฺเพ  เปตฺวา  มหาโพธิ-   
สตฺต  อ ฺเหิ  สหิตุ  วหิตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  อสยฺหสฺส  สกลสฺส   
พธิสมฺภารสฺส  มหาการณิุกาธิการสฺส  จ  สหนโต  วหนโต   
ตโต  ปรมฺป  อ ฺเหิ  สหตุ  อภิภวิตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา   
#๑.  ย.ุ  อุโรวายามชนิตาภิชาติตาย  ฯ    
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อสยฺหาน  ป ฺจนฺน  มาราน  สหนโต  อภิภวนโต  อาสยานุ-   
สยจริตาธิมุตฺติอาทิวิภาคาวโพธเนน  ยถารห  เวเนยฺยาน   
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  อนสุาสนีสงฺขาตสฺส  อ ฺเหิ   
อสยฺหสฺส  พุทฺธกิจฺจสฺส  จ  สหนโต  ตตฺถ  วา  สาธุการี-   
ภาวโต  อสยฺหสาหิโน ฯ   
        องฺคีรสสฺสาติ  องฺคีกตสีลาทิสมฺปตฺติกสฺส ฯ  องฺคมงฺเคหิ   
นิจฺฉรณกโอภาสสฺสาติ  อปเร ฯ  เกจิ  ปน  องฺคีรโส  สิทฺธตฺโถติ   
เทฺว  นามานิ  ปตราเยว  คหิตานีติ  วทนฺติ ฯ   
        อปฺปฏมิสฺสาติ  อนูปมสฺส ฯ  อิฏานิฏเสุ  ตาทิลกฺขณปฺ-   
ปตฺติยา  ตาทิโน ฯ   
        ปตุปตา  มยฺห  ตุวสีติ  อริยชาติวเสน  มยฺห  ปตุ  สมฺมา-   
สมฺพุทฺธสฺส  โลกโวหาเรน  ตฺว  ปตา  อสิ ฯ   
        สกฺกาติ  ชาติวเสน  ราชาน  อาลปติ ฯ   
        ธมฺเมนาติ  สภาเวน  อริยชาติ  โลกิยชาตีติ  ทฺวินฺน  ชาตีน   
สภาวสโมธาเนน  (๑)  ฯ   
        โคตมาติ  ราชาน  โคตฺเตน  อาลปติ ฯ   
        อยฺยโกสีติ  ปตามโห  อสิ ฯ  เอตฺถ  จ  พุทฺธสฺส   
ปุตฺโตมฺหีติอาทิ  วทนฺโต  เถโร  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ   
        เอว  ปน  อตฺตาน  ชานาเปตฺวา  หฏตุฏเน  ร ฺา   
#๑ง  สี.  สมาทาเนน  ฯ    
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มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิยาทิตสฺส   
นานคฺครสสฺส  โภชนสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  ทินฺเน  คมนาการ   
ทสฺเสติ ฯ  กสฺมา  คนฺตุกามตฺถ  ภุ ฺชถาติ  จ  วุตฺเต  สตฺถุ   
สนฺติก  คนฺตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามีติ ฯ  กห  ปน  สตฺถาติ ฯ  วีสติ-   
สหสฺสภิกฺขุปริวาโร  ตุมฺหาก  ทสฺสนตฺถาย  มคฺค  ปฏิปนฺโนติ ฯ   
ตุเมฺห  อิม  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  ยาว  มม  ปุตฺโต  อิม   
นคร  สมฺปาปุณาติ  ตาวสฺส  อิโตว  ปณฺฑปาต  หรถาติ ฯ   
        เถโร  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ร ฺโ  ปริสาย  จ  ธมมฺ   
กเถตฺวา  สตฺถุ  อาคมนโต  ปุเรตรเมว  สกล  ราชนิเวสน   
รตนตฺตเย  อภิปฺปสนฺน  กโรนฺโต  สพฺเพส  ปสฺสนตฺานเยว  สตฺถุ   
อาหริตพฺพภตฺตปุณฺณ  ปตฺต  อากาเส  วิสฺสชฺเชตฺวา  สยมฺป   
เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปณฺฑปาต  อุปเนตฺวา  (๑)  สตฺถุ  หตฺเถ   
เปสิ ฯ  สตฺถา  ต  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิ ฯ  เอว  สฏ ิโยชน   
มคฺค  ทิวเส  ทิวเส  โยชน  คจฺฉนฺตสฺส  สตฺถ ุ ราชเคหโตว   
ภตฺต  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ   
        อถ  น  ภควา  มยฺห  ปตุ  มหาราชสฺส  สกลนิเวสน   
ปสาเทสีติ  กุลปฺปสาทกาน  อคฺคฏาเน  เปสีติ ฯ   
                กาฬุทายิตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  อุปนาเมตฺวา    
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        ปุรโต  ปจฺฉโต  วาปติอาทิกา  อายสฺมโต  เอกวิหาริยตฺเถรสฺส  (๑)   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  กสฺสปทสพลสฺส  กาเล  กลุเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  วิเวกวาส  วสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ธมฺมาโสก 
ร ฺโ  กนฏิภาตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ   
 
        อโสกมหาราชา  กิร  สตฺถุ  ปรินพฺิพานโต  ทฺวินฺน   
วสฺสสตาน  อุปริ  อฏารสเม  วสฺเส  สกลชมฺพูทีเป  เอก-   
รชฺชาภิเสก  ปตฺวา  อตฺตโน  กนิฏ  ติสฺสกุมาร  โอปรชฺเช   
เปตฺวา  เอเกน  อุปาเยน  ต  สาสเน  อภิปฺปสนฺน  อกาสิ ฯ   
โส  เอกทิวส  มิคว  คโต  อร ฺเ  โยนกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถร   
หตฺถินาเคน  สาลสาข  คเหตฺวา  พีชิยมาน  นิสินฺน  ทิสฺวา   
ส ฺชาตปสาโท  อโห  วตาหมฺป  อย  มหาเถโร  วิย  ปพฺพชิตฺวา   
อร ฺเ  วิหเรยฺยนฺติ  จินฺเตสิ ฯ   
        เถโร  ตสฺส  จิตฺตาจาร  ตฺวา  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  อากาส   
#๑  สี.  เอกวิหาริกตฺเถรสฺส  ฯ    
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อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อโสการาเม  โปกฺขรณิยา  อภิชฺชมาเน  อุทเก   
ตฺวา  จีวร ฺจ  อุตฺตราสงฺค ฺจ  อากาเส  โอลคฺเคตฺวา  นฺหายิตุ   
อารภิ ฯ   
        กุมาโร  เถรสฺส  อานุภาว  ทิสฺวา  อภิปฺปสนฺโน   
อร ฺโต  นิวตฺติตฺวา  ราชเคห  คนฺตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ   
ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ต  อเนกปฺปการ  ยาจิตฺวา   
ปพฺพชฺชาธิปฺปาย  นิวตฺเตตุ  นาสกฺขิ ฯ  โส  อุปาสโก  หุตฺวา   
ปพฺพชฺชาสุข  ปตฺเถนฺโต   
                ปรุโต  ปจฺฉโต  วาป                  อปโร  เจ  น  วิชชฺติ   
                อตีว  ผาสุ  ภวติ                          เอกสฺส  วสโต  วเน ฯ   
                หนฺท  เอโก  คมิสฺสามิ                  อร ฺ  พุทฺธวณฺณิต&   
                ผาสุ  เอกวิหาริสฺส                          ปหิตตฺตสฺส  ภิกฺขุโน ฯ   
                ยคี  ปติกร  (๑)  รมฺม                  มตฺตกุ ฺชรเสวิต   
                เอโก  อตฺถวสี  ขิปฺป                  ปวิสิสฺสามิ  กานน ฯ   
                สปุุปฺผิเต  สีตวเน                          สีตเล  คิริกนฺทเร   
                คตฺตานิ  ปริสิ ฺจิตฺวา                  จงฺกมิสฺสามิ  เอกโก ฯ   
                เอกากิโย  อทุติโย                          รมณีเย  มหาวเน   
                กทาห  วิหริสสฺามิ                          กตกจฺิโจ  อนาสโว ฯ   
                เอว  เม  กตฺตุกามสฺส                  อธิปฺปาโย  สมิชฺฌตุ   
                สาธยิสฺสามหเยว                          นา ฺโ  อ ฺสฺส  การโกติ  (๒)  ฯ   
#๑.  สฺยา. โยคิปติกร  ฯ  ม.  โยคี-ปติกร  ฯ  ๒.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๑/๓๔๘  ฯ    
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อิมา  ฉ  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุโต  ปจฺฉโต  วาติ  อตฺตโน  ปุรโต  วา  ปจฺฉโต   
วา  วาสทฺทสฺส  วิกปฺปตฺถตฺตา  ปสฺสโต  วา  อปโร  อ ฺโ   
ชโน  น  วิชชฺติ  เจ  อตีว  อติวิย  ผาสุ  จิตฺตสุข  ภวติ ฯ   
เอกวิหารีภาเวน  เอกสฺส  อสหายสฺส ฯ   
        วเน  วสโตติ  จิรปรจิิเตน  วิเวกชฺฌาสเยน  อากฑฺฒิย-   
มานหทโย  โส  รตฺตินฺทิว  มหาชนปริวุตสฺส  วสโต  (๑)  สงฺคณิก-   
วิหาร  นิพฺพินฺทนฺโต  วิเวกสุข  จ  พหุ  ม ฺนฺโต  วทติ ฯ   
        หนฺทาติ  โวสฺสคฺคตฺเถ  นิปาโต  เตน  อิทานิ  กริยมานสฺส   
อร ฺคมนสฺส  นิจฺฉิตภาวมาห ฯ   
        เอโก  คมิสฺสามีติ  สุ ฺาคาเร  โข  คหปติ  ตถาคตา   
อภิรมนฺตีติอาทิวจนโต  พุทฺเธหิ  วณฺณิต  ปสฏ  อร ฺ  เอโก   
อสหาโย  คมิสฺสามิ  วาสาธิปฺปาเยน  อุปคจฺฉามิ ฯ  ยสฺมา   
เอกวิหาริสฺส  านาทีสุ  อสหายภาเวน  เอกวิหาริสฺส  นิพฺพาน   
ปฏิเปสิตจิตฺตตาย  ปหิตตฺตสฺส  อธิสีลสิกฺขาทิกา  ติสฺโส  สิกฺขา   
สิกฺขโต  ภิกขฺุโน  อร ฺ  ผาสุ  (๒)  อิฏ  สุขาวหนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        โยคีปติกรนฺติ  โยคีน  ภาวนาย  ยุตฺตปฺปยุตฺตาน  อปฺป-   
สทฺทาทิภาเวน  ฌานวิปสสฺนาทิปตึ  อาวหนโต  โยคีปติกร ฯ   
วิสภาคารมฺมณาภาเวน  ปฏิสลลฺานสารุปฺปตาย  รมมฺ ฯ   
มตฺตกุ ฺชรเสวิตนฺติ  มตฺตวรวารณวิจริต  อิมินาป  พฺรหา-   
#๑.  ส.ี ย.ุ  ปริสฺสยโต  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  ผาสุวิหาร  ฯ    
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ร ฺภาเวน  (๑)  ชนวิเวกเยว  ทสฺเสติ ฯ   
        อตฺถวสีติ  อิธ  อตฺโถติ  สมณธมฺโม  อธิปฺเปโต ฯ  กถ   
นุ  โข  โส  เม  ภเวยฺยาติ  ตสฺส  วส  คโต ฯ   
        สุปุปฺผิเตติ  สุฏ ุ  ปปฺุผิเต ฯ   
        สีตวเนติ  ฉายูทกสมฺปตฺติยา  สีเต  วเน ฯ  อุภเยนป  ตสฺส   
รมณียตเยว  วิภาเวติ ฯ   
        คิริกนฺทเรติ  คิรีน  อพฺภนฺตเร  กนฺทเร ฯ  กนติฺ  หิ  อุทก   
เตน  ทาริต  นินฺนฏาน  กนฺทร  นาม.  ตาทิเส  สีตเล   
คิริกนฺทเร  ฆมฺมปริตาป  วิโนเทตฺวา  อตฺตโน  คตฺตานิ   
ปริสิ ฺจิตฺวา  นฺหายิตฺวา  จงฺกมิสฺสามิ  เอกโกติ  กตฺถจิ   
อนายตฺตวุตฺติต  ทสฺเสติ ฯ   
        เอกากิโยติ  เอกากี  อสหาโย ฯ   
        อทุติโยติ  ตณฺหาสงฺขาตทุติยาภาเวน  อทุติโย ฯ  ตณฺหา   
หิ  ปุริสสฺส  สพฺพทา  อวิชหนฏเน  ทุติยา  นาม.  เตนาห   
ภควา  ตณฺหาทุติโย  ปุรโิส  ทีฆมทฺธาน  สสรนฺติ ฯ   
        เอว  เม  กตฺตุกามสฺสาติ  หนฺท  เอโก  คมิสฺสามีติอาทินา   
วุตฺตวิธินา  อร ฺ  (๒)  คนฺตฺวา  ภาวนานุโยค  กตฺตุกามสฺส  เม.  ฯ   
        อธิปฺปาโย  สมิชฺฌตูติ  กทาห  วิหริสฺสามิ  กตกิจฺโจ   
อนาสโวติ  เอว  ปวตฺโต  มโนรโถ  อิชฺฌตุ  สิทฺธ ึ ปาปุณาตุ ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  พฺรหาร ฺภาเว  ฯ  ๒.  สี. ยุ.  อร ฺเ  ฯ    
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อรหตฺตปฺปตฺติ  จ  ยสฺมา  น  อายาจนมตฺเตน  (๑)  สชิฺฌติ  นาป   
อ ฺเน  สาเธตพฺพา  ตสฺมา  อาห  สาธยิสฺสามหเยว  นา ฺโ   
อ ฺสฺส  การโกติ ฯ   
        เอว  อุปราชสฺส  ปพฺพชฺชาย  ทฬหฺนิจฺฉยต  ตฺวา  ราชา   
อโสการามคมนีย  มคฺค  อลงฺการาเปตฺวา  กุมาร  สพฺพา๒   
ลงฺการวิภูสิต  มหติยา  เสนาย  มหจฺจราชานุภาเวน  วิหาร   
เนสิ ฯ  กุมาโร  ปธานฆร  คนฺตฺวา  มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺส   
สนฺติเก  ปพฺพชิ  อเนกสตา  มนุสฺสา  ต  อนุปพฺพชสึุ ฯ  ร ฺโ   
ภาคิเนยฺโย  สงฺฆมิตฺตาย  สามิโก  อคฺคิพฺรหฺมาป  ตเมว   
อนุปพฺพชิ ฯ  โส  ปพฺพชตฺิวา  หฏตุฏโ  อตฺตนา  กาตพฺพ   
ปกาเสนฺโต   
                เอส  พนฺธามิ  สนฺนาห                  ปวิสิสฺสามิ  กานน   
                น (๒)  ตโต  นกิฺขมิสฺสามิ          อปฺปตฺโต  อาสวกฺขย ฯ   
                มาลุเต  อุปวายนฺเต                          สีเต  สุรภิคนฺธเก  (๓)   
                อวิชฺช  ทาลยิสสฺามิ                          นิสนิฺโน  นคมุทธฺนิ ฯ   
                วเน  กุสุมส ฺฉนฺเน                          ปพฺภาเร  นูน  สตีเล   
                วิมุตฺติสุเขน  สุขิโต                          รมิสฺสามิ  คิริพฺพเชติ  (๔)   
ติสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
#๑.  ส.ี  ยสฺมา  อาสาทนมตฺเตน  ฯ  ย.ุ  ยสฺมา  อายาจนมชฺเฌน  ฯ   
#๒.  ย.ุ เน  ฯ  ๓.  สฺยา. สุรภิคนฺธิเก  ฯ  ๔.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๗๑/๓๔๙  ฯ    
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        ตตฺถ  เอส  พนฺธามิ  สนฺนาหนฺติ  เอสาห  วิริยสงฺขาต   
สนฺนาห  พนฺธามิ  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  นริเปกฺโข  วิรยิสนฺนาเหน   
สนฺนยฺหามิ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  นาม  สูโร  ปรุโิส   
ปจฺจตฺถิเก  ปจฺจุปฺปฏ ิเต  ต  เชตุกาโม  อ ฺ  กิจฺจ  ปหาย   
กวจปฏิมุจฺจนาทินา  ยุทฺธาย  สนฺนยหฺติ  ยุทฺธภูมึ  จ  คนฺตฺวา   
ปจฺจตฺถิเก  อเชตฺวา  ตโต  น  นิวตฺตติ  เอวมหมฺป  กิเลส-   
ปจฺจตฺถิเก  เชตุ  อาทิตฺตมฺป  สีส  เจล ฺจ  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา  (๑)   
จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวิริยสนฺนาห  สนฺนยฺหามิ  กิเลเส  อเชตฺวา   
กิเลสวิชยโยคฺค  วิเวกฏาน  น  วิสฺสชฺเชมีติ ฯ  เตน  วุตฺต   
ปวิสิสฺสามิ  กานน  (๒)  น  ตโต  นิกขฺมิสฺสามิ  อปฺปตฺโต  อาสวกฺขยนฺติ ฯ  (๓)   
        มาลุเต  อุปวายนฺเตติอาทินา  อร ฺฏานสฺส  กมฺมฏาน-   
ภาวนาโยคฺยต  วทติ  รมิสฺสามิ  นูน  คิริพฺพเชติ  โยชนา ฯ   
ปพฺพตปริกฺเขเป  อภิรมิสฺสามิ  ม ฺเติ  อนาคตตฺถ  (๔)  ปรกิปฺเปนฺโต   
วทติ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        เอว  วตฺวา  เถโร  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโต   
อุปชฺฌาเยน  สทฺธึ  กลิงฺครฏ  อคมาสิ ฯ  ตตฺถสฺส  ปาเท   
จมฺมิกาพาโธ  อุปฺปชชฺิ  ต  ทิสฺวา  เอโก  เวชฺโช  สปปฺ   
ภนฺเต  ปริเยสถ  ติกิจฺฉิสฺสามิ  นนฺติ  อาห ฯ  เถโร  สปฺปปริเยสน   
#๑.  ส.ี  สีส  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา  ฯ  ๒.  ส.ี  กานนนฺติ  ฯ   
#๓.  สี.  อาสวกฺขยนฺติ  จ  ฯ  ๔.  สี.  ยุ.  จงฺกมามีติ  อนาคตตฺตา  ฯ    
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อกตฺวา  วิปสฺสนาย  เอว  กมฺม  กโรติ  โรโค  วฑฺฒติ  เวชฺโช   
เถรสฺส  ตตฺถ  อปฺโปสฺสุกกฺต  ทิสฺวา  สยเมว  สปฺป  ปริเยสิตฺวา   
เถร  อโรค  อกาสิ ฯ  โส  อโรโค  หุตฺวา  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                อิมมฺหิ  ภทฺทเก  กปฺเป                  พฺรหฺมพนฺธุ  มหายโส   
                กสฺสโป  นาม  โคตฺเตน                  อุปฺปชฺช ิ วทต  วโร ฯ   
                นปิฺปป ฺโจ  นิราลมฺโพ                  อากาสสมมานโส   
                สุ ฺตาพหุโล  ตาที                  อนิมิตฺตรโต  วสี.   
                อสงฺคจิตฺโต  นิเกฺลโส  (๒)          อสสฏโ  กุเล  คเณ   
                มหาการุณิโก  วีโร                          วินโยปายโกวิโท ฯ   
                อุยยฺุตฺโต  ปรกิจฺเจสุ                          วินยนฺโต  สเทวเก   
                นพฺิพานคมน  มคฺค                          คตึ  ปงฺกวิโสสน ฯ   
                อมต  ปรมสฺสาท                          ชรามจฺจุนิวารณ   
                มหาปริสมชฺเฌ  โส                          นสิินฺโน  โลกตารโก  (๓)  ฯ   
                กรวีกรุโต  (๔)  นาโถ                  พฺรหฺมโฆโส  ตถาคโต   
                อุทฺธรนฺโต  มหาทุคฺคา  (๕)          วิปฺปนฏเ  อนายเก ฯ   
                เทเสนฺโต  วิรช  ธมฺม                  ทฏิโ  เม  โลกนายโก   
                ตสฺส  ธมฺม  สณิุตฺวาน                  ปพฺพชึ  อนคาริย ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๒๑/๔๔  ฯ  ๒.  สฺยา.  อาสกจิตฺโต  นลิฺเลโป  ฯ   
#๓.  สฺยา. โลกตารโณ ฯ  ๔.  สฺยา. กรวิกรุโท ฯ  ๕.  สฺยา. มหาทุกฺขา  ฯ    
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                ปพฺพชิตฺวา  ตทาปาห                  จินฺเตนฺโต  ชินสาสน   
                เอกโกว  วเน  รมฺเม                          วสึ  สสคฺคปฬิโต ฯ   
                สกฺกายวูปกาโส  เม  (๑)                เหตุภูโต  มมาภวี   
                มนโส  วูปกาสสฺส  (๒)                สสคฺคภยทสฺสิโน ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถเร  ตตฺถ  วิหรนฺเต  ราชา   
โกฏิธนปริจฺจาเคน  โภชกคิริวิหาร  นาม  กาเรตฺวา  เถร  ตตฺถ   
วาเสสิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  วิหรนฺโต  ปรินิพฺพานกาเล   
                โสห  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป                  จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา   
                สพฺพาสวปริกฺขีโณ                          นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโวติ   
โอสานคาถมาห ฯ  สา  อุตฺตานตฺถาว ฯ  ตเทว  จ  เถรสฺส   
อ ฺาพฺยากรณ  อโหสีติ ฯ   
                เอกวิหาริยตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  สฺยา. สกฺกกายวูปกสฺโส  เม  ฯ  ยุ. สวกาย  วูปกฏโ  เม  ฯ   
#๒.  ย.ุ  วูปกฏสฺส  ฯ    
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        อนาคต  โย  ปฏิกจฺจ  ปสฺสตีติอาทิกา  อายสฺมโต  มหา-   
กปฺปนตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  กุลฆเร   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต   
สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ภิกฺขุโอวาทกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต   
ทิสฺวา  ตชฺช  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถสิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวชีว  กสุล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  พาราณสิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ปุริสสหสฺสคณเชฏโก  หุตฺวา  คพฺภสหสฺส-   
ปฏิมณฺฑิต  มหนฺต  ปริเวณ  การาเปสิ ฯ  เต  สพฺเพป  ชนา   
ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  ต  อุปาสก  เชฏก  กตฺวา  สปตฺุตทารา   
เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ  สสรึสุ ฯ   
        เตสุ  คณเชฏโก  อมฺหาก  สตฺถุ  นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว   
ปจฺจนฺตเทเส  กุกกฺุฏนามเก  นคเร  ราชเคเห  นิพฺพตฺติ  ตสฺส   
กปฺปโนติ  นาม  อโหสิ ฯ   
        เสสปุรสิา  ตสฺมึเยว  นคเร  อมจฺจกุเล  นิพฺพตฺตึสุ  (๑)  ฯ   
กปฺปนกุมาโร  ปตุ  อจฺจเยน  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  มหากปฺปน-   
ราชา  นาม  ชาโต ฯ  โส  สุตวิตฺตกตาย  ปาโตว  จตูหิ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ  เตสุ  ฯ    
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ทฺวาเรหิ  สีฆ  ทูเต  เปเสสิ  ยตฺถ  พหุสสฺุเต  ปสฺสถ  ตโต   
นิวตฺติตฺวา  มยฺห  อาโรเจถาติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อมหฺาก  สตฺถา  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา   
สาวตฺถิย  (๑)  อุปนิสฺสาย  วิหรติ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  สาวตฺถีวาสิโน   
วาณิชา  สาวตฺถิย  อุฏานกภณฺฑ  คเหตฺวา  ต  นคร  คนฺตฺวา   
ภณฺฑ  ปฏิสาเมตฺวา  ราชาน  ปสฺสิสฺสามาติ  ปณฺณาการหตฺถา   
ร ฺโ  อาโรจาเปสุ ฯ  เต  ราชา  ปกโฺกสาเปตฺวา  นิยฺยาทิต-   
ปณฺณากาเร  วนฺทิตฺวา   ิเต  กุโต  อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ   
สาวตฺถิโต  เทวาติ ฯ  กจฺจิ  โว  รฏ  สุภิกฺข  ธมฺมโิก   
ราชาติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  กีทิโส  ธมฺโม  ตุมฺหาก  เทเส   
อิทานิ  ปวตฺตตีติ ฯ  ต  เทว  น  สกฺกา  อุจฺฉิฏมุเขหิ  (๒)   
กเถตุนฺติ ฯ  ราชา  สุวณฺณภิงฺคาเรน  อุทก  ทาเปสิ ฯ  เต   
มุข  วิกฺขาเลตฺวา  ทสพลาภิมุขา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  เทว   
อมฺหาก  เทเส  พุทฺธรตน  นาม  อุปฺปนฺนนฺติ  อาหสุ ฯ   
        ร ฺโ  พุทฺโธติ  วจเน  สุตมตฺเตเยว  สกลสรีร  ผรมานา   
ปติ  อุปฺปชชฺ ิฯ  ตโต  พุทโฺธติ  ตาตา  วเทถาติ  อาห ฯ   
พุทฺโธติ  เทว  วทามาติ ฯ  (๓)  เอว  ติกฺขตฺตุ  วทาเปตฺวา  พุทฺโธติ   
ปท  อปริมาณนฺติ  ตสฺมึเยว  พุทฺโธติ  ปเท  ปสนฺโน  สตสหสฺส   
ทตฺวา  อปร  วเทถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว  โลเก  ธมฺมรตน  นาม   
#๑.  ม.  สาวตฺถึ  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  อุจฺจิฏมุเขน  ฯ   
#๓.  สี.  พุทโฺธติ  เทว  วทามีติ  ฯ    
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อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  ตมฺป  สุตฺวา  ตเถว  สตสหสฺส  ทตฺวา  อปร   
วเทถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว  สฆรตน  นาม  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  ตมฺป  สุตฺวา   
ตเถว  สตสหสฺส  ทตฺวา  พุทฺธสฺส  ภควโต  สนฺติเก   
ปพฺพชิสฺสามีติ  ตโตว  นกิฺขมิ ฯ   
        อมจฺจาป  ตเถว  นิกขฺมึสุ ฯ  โส  อมจฺจสหสฺเสน  สทฺธ ึ  
คงฺคาตีร  ปตฺวา  สเจ  สตฺถา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อิเมส  อสฺสาน   
ขุรมตฺตมฺป  มา  เตเมตูติ  สจฺจาธิฏาน  กตฺวา  อุทกปฏเเนว   
ปูร  คงฺคานทึ  (๑)  อติกกฺมิตฺวา  อปรมฺป  อฑฺฒโยชนวิตฺถาร  นทึ   
ตเถว  อติกฺกมิตฺวา  ตติย  จนฺทภาค  นาม  มหานทึ  ปตฺวา   
ตมฺป  ตาย  เอว  สจฺจกิริยาย  อติกฺกมิ ฯ   
        สตฺถาป  ตทิวส  ปจฺจูสสมยเยว  มหากรุณาสมาปตฺติโต   
วุฏาย  โลก  โวโลเกนฺโต  อชชฺ  มหากปฺปโน  ติโยชนสติก   
รชฺช  ปหาย  อมจฺจสหสฺสปริวาโร  มม  สนฺติเก  ปพฺพชิตุ   
อาคมิสฺสตีติ  ทิสฺวา  มยา  (๓)  เตส  ปจฺจุคฺคมน  กาตุ  ยุตฺตนฺติ   
ปาโตว  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  ภิกฺขุสฆปริวุโต  สาวตฺถิย   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  สยเมว   
อากาเสน  คนฺตฺวา  จนฺทภาคาย  นทิยา  ตีเร  เตส  อุตฺตรณ-   
ติตฺถสฺสาภิมุขฏาเน  มหานิโคฺรธมูเล  ปลลฺงฺเกน  นิสินฺโน   
ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิโย  วิสสฺชฺเชสิ ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ปูรคงฺค  นทึ  ฯ  ๒.  สี.  ย.ุ  อาคมิสฺสติ  มยา  ฯ    
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        เต  เตน  ติตฺเถน  อุตฺตรนฺตา  พุทฺธรสฺมิโย  อิโต   
จิโต  จ  วิธาวนฺติโย  โอโลเกนฺโต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ย  สตฺถาร   
อุทฺทิสฺส  มย  อาคตา  อทฺธา  โส  เอโสติ  ทสฺสเนเนว  นิฏ   
คนฺตฺวา  ทิฏฏานโต  ปฏาย  โอนมิตฺวา  ปรมนิปจฺจาการ   
กโรนฺตา  ภควนฺต  อุปสงฺกมึสุ ฯ  ราชา  ภควโต  โคปฺผเกสุ   
คเหตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  สทฺธ ึ  
อมจฺจสหสฺเสน ฯ  สตฺถา  เตส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน   
สทฺธึ  ปริสาย  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน                  สพฺพธมฺมาน  ปารคู   
                อุทิโต  อชฏากาเส                          รวีว  สรทมฺพเร ฯ   
                วจนาภาย  โพเธติ                          เวเนยฺยปทุมานิ  โส   
                กิเลสปงฺก  โสเสติ                          มติรสีหิ  นายโก ฯ   
                ติตฺถิยาน  ยเส  หนฺติ                  ขชฺโชตาภา  (๕)  ยถา  รวิ   
                สจฺจตฺถาภ  ปกาเสติ  (๖)                  รตนว  (๗)  ทิวากโร ฯ   
                คุณาน  อายติภูโต                          รตนานว  สาคโร   
                ปชฺชุนฺโนริว  ภูตานิ                          ธมมฺเมเฆน  วสฺสติ ฯ   
                อกฺขทสฺโส  ตทา  อาสึ                  นคเร  หสสวฺหเย   
                อุเปจฺจ  ธมฺมมสฺโสสึ                  ชลชุตฺตมนามิโน ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๒๓/๑๘๖  ฯ  ๒.  ย.ุ  ชรทากาเส  ฯ  ๓.  ย.  ยโส  ฯ   
#๔.  สฺยา.  วชิรตา  ฯ  ๕.  สฺยา.  สพฺพตฺถ  สมฺปกาเสติ  รตฺตินฺทวิ   
#ทิวากโร  ฯ  ๖.  ย.ุ  ปชุนโฺนปว  ฯ    
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                โอวาทกสฺส  ภิกฺขูน                  สาวกสฺส  กตาวิโน  (๑)   
                คุณ  ปกาสยนฺตสฺส                  ตปฺปยนตฺสฺส  (๒)  เม  มน   
                สตฺุวา  ปตีโต (๓) สุมโน          นิมนฺเตตฺวา  ตถาคต   
                สสิสฺส  โภชยตฺิวาน                  ต  านมภิปตฺถยึ ฯ   
                ตทา  หสสมภาโค                  หสทุนฺทุภินิสฺสโน  (๔)   
                ปสฺสเถต  มหามตฺต                  วินิจฺฉยวิสารท ฯ   
                ปติต  ปาทมูเล  เม                  สมุคฺคตตนูรุห  (๕)   
                ชมีูตวณฺณ  ปณส  (๖)          ปสนฺนนยนานน ฯ   
                ปริวาเรน  มหตา                  ราชยุตฺต  มหายส   
                เอโส  กตาวิโน (๗)  าน          ปตฺเถติ  มุทิตาสโย  (๘)  ฯ   
                อิมินา  ปณิปาเตน (๙)                  จาเคน  ปณิธีหิ  จ   
                กปฺปสตสหสฺสานิ                  นุปปชชฺติ  ทุคฺคตึ ฯ   
                เทเวสุ  เทวโสภคฺค                  มนุสฺเสสุ  มหนฺตต   
                อนุโภตฺวาน  เสเสน                  นิพฺพาน  ปาปุณิสฺสติ ฯ   
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป          โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน          สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโท          โอรโส  ธมฺมนิมฺมิโต   
                กปฺปโน  นาม  นาเมน          เหสฺสติ  สตฺถุ  สาวโก ฯ   
#๑.  สฺยา. สตาวิโน  ฯ  ๒.  สฺยา.  หาสยนฺตสฺส  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#ปติโต  ฯ  ๔.  ย ุ ...นีวโจ  ฯ  ๕.  สฺยา. สมุทธคฺคตนุรุห  ฯ   
#๖.  สยฺา. ชมูุตฺตวณฺณ  รุจิร  ฯ  ๗.  สยฺา. กถาวิโน  ฯ  ๘.  สยฺา. 
#มุทิตาย  โส  ฯ  ๙.  สฺยา. ปณฺฑปาเตน  ฯ    
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                ตโตห  สุกต  การ                  กตฺวาน  ชนิสาสเน   
                ชหิตฺวา  มานุส  เทห          ตุสิต  อคมาสห ฯ   
                เทวมานุสรชฺชานิ                  สตโส  (๑)  อนุสาสิย   
                พาราณสิยมาสนฺเน                  ชาโต  เกณิยชาติย ฯ   
                สหสฺสปริวาเรน  (๒)          สปชาปติโก  อห   
                ป ฺจปจฺเจกพุทฺธาน                  สตานิ  สมุปฏหึ ฯ   
                เตมาส  โภชยิตฺวาน                  ปจฺฉาทมฺห  (๔)  ติจีวร   
                ตโต  จุตา  มย  สพฺเพ          อหุมฺห  ติทสูปคา ฯ   
                ปโุน  สพฺเพ  มนุสฺสตฺต          อคมิมฺห  (๕)  ตโต  จุตา   
                กกฺุกุฏมฺหิ  ปุเร  ชาตา          หิมวนฺตสฺส  ปสฺสโต ฯ   
                กปฺปโน  นามห  อาสึ          ราชปุตฺโต  มหายโส   
                เสสามจฺจกุเล  ชาตา                  มเมว  ปริวารยุ ฯ   
                มหารชฺชสุข  ปตฺโต          สพฺพกามสมิทฺธิมา  (๖)   
                วาณิเชหิ  สมกขฺาต                  พุทฺธุปฺปาทมห  สุณึ ฯ   
        พุทฺโธ  โลเก  สมุปฺปนฺโน          อสโม  เอกปุคฺคโล   
                โส  ปกาเสติ  สทฺธมฺม          อมต  สุขมตฺุตม ฯ   
                สยุุตฺตา  ตสฺส  สิสฺสา  จ          สุมุตฺตา  จ  อนาสวา   
                สตฺุวา  เนส  สวุจน  (๗)          สกฺกริตฺวาน  วาณิเช ฯ   
#๑.  สฺยา. สตฺุตโส  ฯ  ๒.  สฺยา. พาราณสีสมาสนฺเน  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#สตสหสฺสปริวาโร  ฯ  ๔.  สฺยา. อจฺฉาทมฺป  ฯ  ย.ุ ปจฺฉาทมฺมิ  ฯ   
#๕.  สฺยา. อาคตมฺห  ฯ  ๖.  สยฺา. สมทิฺธิโม  ฯ  ๗.  สฺยา. เนสป  วจน  ฯ    
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                ปหาย (๑)  รชชฺ  สามจฺโจ          นิกฺขมึ  พุทฺธมามโก   
                นทึ  ทิสฺวา  มหาจนฺท                  ปูริต  สมติตฺติก ฯ   
                อปฺปติฏ (๒)  อนาลมฺพ                  ทุตฺตร  สีฆวาหินึ   
                คุณ  สริตฺวา  พุทฺธสฺส                  โสตฺถนิา  สมติกฺกมึ ฯ   
                ภวโสต  สเจ  พุทฺโธ                  ติณฺโณ  โลกนฺตคู  วิทู   
                เอเตน  สจฺจวชฺเชน                          คมน  เม  สมชิฺฌตุ ฯ   
                ยทิ  สนฺติคโม  มคฺโค                  โมกฺโข  จจฺจนฺติก (๓)  สุข   
                เอเตน  สจฺจวชฺเชน                          คมน  เม  สมชิฺฌตุ ฯ   
                สงฺโฆ  เจ  ติณฺณกนฺตาโร                  ปุ ฺกฺเขตฺโต  อนุตฺตโร   
                เอเตน  สจฺจวชฺเชน                          คมน  เม  สมชิฺฌตุ ฯ   
                สห  กเต  สจฺจวเร                          มคฺคา  อปคต  ชล   
                ตโต  สุเขน  อุตฺติณฺโณ                  นทีตีเร  มโนรเม.   
                นสิินฺน  อทฺทส  พุทฺธ                  อุเทนฺตว  ปภงฺกร   
                ชลนฺต  เหมเสลว                          ทีปรกุขฺว  โชติต ฯ   
                สสึว (๔)  ตาราสหิต                  สาวเกหิ  ปุรกฺขต   
                วาสว  วิย  วสฺสนฺต                          เทสนาชลทนฺตร (๕)  ฯ   
                วนฺทิตฺวาน  สหามจฺโจ                  เอกมนฺตมุปาวิสึ   
                ตโต  โน  อาสย (๖)  ตฺวา          พุทฺโธ  ธมฺมมเทสยิ ฯ   
#๑.  ย.ุ  วิหาย  ฯ  ๒.  สฺยา. อปฺปติตฺถ  ฯ  ๓.  สฺยา. โมกขท  สนติฺก  ฯ   
#ยุ. จ สนฺติก  ฯ  ๔.  ยุ. สสีว  ฯ  โปราณ.  สสว  ฯ  ๕.  สฺยา. เทเวน 
#ชนนนฺทน  ฯ  ย.ุ  เทสนา  ชลนนฺทน  ฯ  ๖.  สยฺา. ตโต  อชฺฌาสย  ฯ    
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                สตฺุวาน  ธมฺม  วิมล                          อโวจุมฺห  มย  ชนิ   
                ปพฺพาเชหิ  มหาวีร                          นิพฺพินฺทามฺห  (๑)  มย  ภเว ฯ   
                สวากฺขาโต  ภิกฺขเว                          ธมโฺม  ทกฺุขนฺตกรณาย  โว (๒)   
                จรถ  พฺรหฺมจรยิ                          อิจฺจาห  มุนิสตฺตโม. (๓)   
                สห  วาจาย  สพฺเพป                  ภิกฺขุเวสธรา  มย   
                อหุมฺห  อุปสมปฺนฺนา                  โสตาปนฺนาว  (๓)  สาสเน ฯ   
                ตโต  เชตวน  คนฺตฺวา                  อนุสาสิ  วินายโก   
                อนุสิฏโ  ชิเนนาห                          อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                ตโต  ภิกฺขุสหสฺสานิ                  อนุสาสิมห  ตทา   
                มมานุสาสนกรา  เตป                  อาสุ  อนาสวา ฯ   
                ชิโน  ตสฺมึ  คุเณ  ตุฏโ                  เอตทคฺเค  เปสิ  ม   
                ภิกฺขุ  โอวาทกานคฺโค                  กปฺปโนติ  มหาชเน (๔)  ฯ   
                สตสหสฺเส  กต  กมฺม                  ผล  ทสฺเสสิ  เม  อิธ   
                ปมุตฺโต  (๕)  สรเวโคว                  กิเลเส  ฌาปยึ  มม.   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปตฺวา  ปน  เต  สพฺเพว  สตฺถาร  ปพฺพชฺช   
ยาจึสุ ฯ  สตฺถา  เต  เอถ  ภิกฺขโวติ  อาห ฯ  สา  เอว   
เตส  ปพฺพชฺชา  อุปสมฺปทา  จ  อโหส ิฯ  สตฺถา  ต  ภิกฺข-   
 ุสหสฺส  อาทาย  อากาเสน  เชตวน  อคมาสิ ฯ   
#๑.  สฺยา. โอติณฺณมฺห  ฯ  สี. นิพฺพินฺนามฺห  ฯ  ยุ. นพฺิพิณฺณณามฺห  ฯ   
#๒.  สฺยา. ทกุขนฺตสฺส  กราย  โว  ฯ  ๓.  สฺยา. มุน ิสตฺตโม  ฯ   
#๔.  ย.ุ มหาชิโน  ฯ  ๕.  สฺยา. สุมุตฺโต  ฯ    
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อเถกทิวส  ภควา  ตสฺสนฺเตวาสิเก  ภิกฺขู  อาห  กจฺจิ   
ภิกฺขเว  กปฺปโน  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสตีติ ฯ  น  ภควา  เทเสติ ฯ   
อปฺโปสฺสุกฺโก  ทฏิธมฺมสุขวิหารมนุยุตฺโต  วิหรติ  โอวาทมตฺตมฺป   
น  เทตีติ ฯ  สตฺถา  เถร  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว   
กปฺปน  อนฺเตวาสิกาน  โอวาทมตฺตมฺป  น  เทสีติ ฯ  สจฺจ   
ภควาติ ฯ  พฺราหฺมณ  มา  เอว  กร ิ อชชฺ  ปฏาย   
อุปคตาน  ธมฺม  เทเสหีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  เถโร  สตฺถุ  วจน   
สิรสา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอโกวาเทเนว  สมณสหสฺส  อรหตฺเต   
ปติฏาเปสิ ฯ  เตน  น  สตฺถา  ปฏิปาฏิยา  อตฺตโน  สาวเก   
เถเร  านนฺตเร  เปนฺโต  ภิกฺขุโอวาทกาน  อคฺคฏาเน   
เปสิ ฯ  อเถกทิวส  เถโร  ภิกฺขุนิโย  โอวทนฺโต   
                        อนาคต  โย  ปฏิกจฺจ  ปสฺสติ   
                        หิต ฺจ  อตฺถ  อหิต ฺจ  ต  ทฺวย   
                        วิทฺเทสิโน  ตสฺส  หิเตสิโน  วา   
                        รนฺธ  น  ปสฺสนฺติ  สเมกฺขมานา ฯ   
                อานาปานสตี  ยสฺส                          ปริปณฺุณา  สุภาวิตา   
                อนุปุพฺพ  ปริจิตา  ยถา                  พุทฺเธน  เทสิตา   
                โสม  โลก  ปภาเสติ                  อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา ฯ   
                โอทาต  วต  เม  จิตฺต                  อปฺปมาณ  สุภาวิต   
                นพฺิพิทฺธ (๑)  ปคฺคหีต ฺจ          สพฺพา  โอภาสเต  ทิสา ฯ   
#๑.  สฺยา.  นพิทฺธ  ฯ    
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                ชีวเต  วาป(๑)  สปฺป ฺโ          อป  วิตฺตปริกฺขโย (๒)   
                ป ฺาย  จ  อลาเภน                  วิตฺตวาป  น  ชีวติ ฯ   
                ป ฺา  สุตวินิจฺฉินี                          ป ฺา  กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี   
                ป ฺาสหิโต  นโร  อิธ                  อป  ทุกฺเขสุ  สุขานิ  วินฺทติ ฯ   
                นาย  อชชฺตโน  ธมฺโม                  นจฺเฉโร  นป  อพฺภุโต   
                ยตฺถ  ชาเยถ  มีเยถ                          ตตฺถ  กึ  วิย  อพฺภุต ฯ   
                อนนฺตร  ห ิ ชาตสฺส                  ชีวิตา  มรณ  ธุว   
                ชาตา  ชาตา  มรนฺตีธ                  เอว  ธมมฺา  หิ  ปาณิโน ฯ   
                        น  เหตทตฺถาย  มตสฺส  โหติ   
                        ย  ชีวิตตฺถ  ปรโปริสาน   
                        มตมฺหิ  รณฺุณ  น  ยโส  น  โลกฺย  (๓)   
                        น  วณฺณิต  สมณพฺราหฺมเณหิ ฯ   
                        จกฺขุ  สรีร  อุปหนฺติ  เตน  (๔)   
                        นิหียติ  วณฺณพล  มตี  จ   
                        อานนฺทิโน  ตสฺส  ทิสา  ภวนฺติ   
                        หิเตสิโน  จสฺส (๕)  สขีุ  ภวนฺติ ฯ   
                        ตสฺมา  ห ิ อิจฺเฉยฺย  กุเล  วสนฺเต   
                        เมธาวิโน  เจว  พหุสฺสุเต  จ   
#๑.  สฺยา. ชีวเตวาป  ฯ  ๒.  สฺยา. วิตฺตปริกฺขยา  ฯ  ๓.  สฺยา 
#โสกฺย  ฯ  ๔.  สฺยา. โรณฺณ  ฯ    
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                        เยส  หิ  ป ฺาวิภเวน  กิจฺจ   
                        ตรนฺติ  นาวาย  นทึว  ปณฺุณนฺติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อนาคตนฺติ  น  อาคต  อวินฺทนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ปฏิกจฺจาติ  ปุเรตรเยว ฯ   
        ปสฺสตีติ  โอโลเกติ ฯ   
        อตฺถนฺติ  กิจฺจ ฯ   
        ต  ทฺวยนฺติ  หิตาหิต ฯ   
        วิทฺเทสิโนติ  อมิตฺตา ฯ   
        หิเตสิโนติ  มิตฺตา ฯ   
        รนฺธนฺติ  ฉิทฺท ฯ   
        สเมกฺขมานาติ  คเวสนฺตา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย   
ปุคฺคโล  อตฺตโน  หิตาวห  อหิตาวห  ตทุภย ฺจ  อตฺถ  กิจฺจ   
อนาคต  อสมฺปตฺต  ปุเรตรเยว  ป ฺาจกฺขุนา  อห  วิย  ปสฺสต ิ  
วีมสติ  วิจาเรติ  ตสฺส  อมิตฺตา  วา  อหิตชฺฌาสเยน  มิตฺตา   
วา  หิตชฺฌาสเยน  รนฺธ  คเวสนฺตา  น  (๒)  ปสฺสนฺติ  ตาทิโส   
ป ฺวา  ปุคฺคโล  อจฺฉิทฺทวุตฺติ  ตสฺมา  ตุเมฺหหิ  ตถารูเปหิ   
ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
        อิทานิ  อานาปานสติภาวนาย  คุณ  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถ   
#ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๒/๓๕๐  ฯ  ๒.  สี. ยุ. นสทโฺท  นตฺถิ  ฯ    
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ตานิ  โยเชตุ  อานาปานสตี  ยสฺสาติ  ทุติย  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อานนฺติ  อสฺสาโส ฯ  อปานนฺติ  ปสฺสาโส ฯ   
อสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณา  สติ  อานาปานสติ ฯ  สติสีเสน   
เจตฺถ  ตสมฺปยุตฺตสมาธิภาวนา  อธิปฺเปตา ฯ   
        ยสฺสาติ  ยสฺส  โยคิโน ฯ   
        ปริปุณฺณา  สุภาวิตาติ  จตุนฺน  สติปฏานาน  โสฬสนฺน ฺจ   
อาการาน  ปาริปูริยา  สพฺพโส  ปุณฺณา  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน   
วิชฺชาวิมุตฺตีน ฺจ  ปาริปูริยา  สฏุ ุ  ภาวิตา  วฑฺฒิตา ฯ   
        อนุปุพฺพ  ปริจิตา  ยถา  พุทฺเธน  เทสิตาติ  โส  สโตว   
อสฺสสตีติอาทินา  (๒)  ยถา  ภควตา  เทสิตา  ตถา  อนุปุพฺพ   
อนุกฺกเมน  ปริจิตา  อาเสวิตา  ภาวิตา ฯ   
        โสม  โลก  ปภาเสติ  อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมาติ   
โส  โยคาวจโร  ยถา  อพฺภาทิอุปกฺกิเลสา  วิมุตฺโต  จนฺโท  จนฺทา-   
โลเกน  อิม  โอกาสโลก  ปภาเสติ  เอว  อวิชชฺาทิอุปกฺกิเลส-   
วิมุตฺโต  าณาโลเกน  อตฺตสนฺตานปติต  ปรสนฺตานปติต ฺจ   
สงฺขารโลก  ปภาเสติ  ปกาเสติ ฯ  ตสฺมา  ตุเมฺหหิ  อานาปาน-   
สติภาวนา  ภาเวตพฺพาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  อตฺตาน  นิทสฺสน  กตฺวา  ภาวนาภิโยคสฺส  สผลต   
ทสฺเสนฺโต  โอทาต  วต  เม  จิตฺตนฺติ  ตติย  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  นีวรณมลวิคมโต  โอทาต  สุทฺธ  วต  มม    
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จิตฺต  ยถา  ปมาณกรา  ราคาทโย  ปหนีา  อปฺปมาณ ฺจ   
นิพฺพาน  ปจฺจกฺข  กต  อโหสิ  ตถา  ภาวิตตฺตา  อปฺปมาณ   
สุภาวิต  ตโต  เอว  จตุสจฺจ  (๓)  นิพฺพิทฺธ  ปฏิวิชฺฌติ  (๔)  สกล-   
สงฺกิเลสปกฺขโต  ปคฺคหิต ฺจ  หุตฺวา  (๕)  ทุกฺขาทิกา  ปุพฺพนฺตาทิกา   
จ  ทิสา  โอภาสเต  ตตฺถ  วิติณฺณกงฺขตฺตา  สพฺพธมฺเมสุ   
วิคตสมฺโมหตฺตา  จ  ตสฺมา  ตุเมฺหหิป  เอว  จิตฺต  ภาเวตพฺพนฺติ   
ทสฺเสติ ฯ   
        ยถา  ภาวนามยา  ป ฺา  จิตฺตมลวิโสธนาทินา  ปุริสสฺส   
พหุปการา  เอว  อิตราปติ  ทสฺเสนฺโต  ชีวเต  วาป  สปฺป ฺโติ   
จตุตฺถคาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปริกฺขีณธโนป  สปฺป ฺชาติโก  อิตรีตร-   
สนฺโตเสน  สนฺตุฏโ  อนวชฺชาย  ชีวิกาย  ชีวติเยว ฯ  ตสฺส  ห ิ  
ชีวิต  ชีวิต  นาม.  เตนาห  ภควา  ป ฺาชีวึ  ชีวิตมาหุ   
เสฏนฺติ ฯ  (๑)   
        ทุมฺเมธปุคฺคโล  ปน  ป ฺาย  อลาเภน  ทิฏธมฺมิก   
สมฺปรายิก ฺจ  อตฺถ  วิราเธนฺโต  วิตฺตวาป  น  ชีวติ  ครหาทิป-   
 ฺปตฺติยา  ชีวนฺโต  นาม  น  ตสฺส  โหติ  อนุปาย ฺ ุตาย  วา   
ยถาธิคต  ธน  นาเสนฺโต  ชีวิตมฺป  สนธฺาเรตุ  น  สกฺโกติเยว   
#สพฺพตฺถ  จตฺตาริ  สจฺจานีติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  ส.ี ปฏิวิชฺฌิตานิ ฯ   
#ยุ.  ปฏิวิชฌฺติา  ฯ  ๓.  สี. ปจฺจกฺขโต  นิคฺคหิต ฺจ  กตฺวา  ฯ    
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ตสฺมา  ปาริหาริยป ฺาป  ตุเมฺหหิ  อปฺปมตฺเตหิ  สมฺปาเทตพฺพาติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ป ฺาย  อานิสเส  ทสฺเสตุ  ป ฺา  สุตวินิจฺฉินีติ   
ป ฺจม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺา  สุตวินิจฺฉินีติ  ป ฺา  นาเมสา  สุตสฺส   
วินิจฺฉยินี  ยถาสุเต  โสตปถมาคเต  อตฺเถ  อย  อกสุโล  อย   
กุสโล  อย  สาวชฺโช  อย  อนวชฺโชติอาทินา  วินิจฺฉยชนนี ฯ   
        กิตฺติสิโลกวฑฺฒนีติ  กิตฺติยา  สมฺมุขา  ปสสาย  สิโลกสฺส   
ปตฺถฏยสภาวสฺส  วฑฺฒนี  ป ฺวโตเยว  หิ  กิตฺติอาทโย  วิ ฺ ูน   
        ปาสสภาวโต ฯ  ป ฺาสหิโตติ  ปาริหาริยป ฺาย  วิปสฺสนาป ฺาย  จ   
ยุตฺโต  (๑)  ฯ   
        อป  ทุกเฺขสุ  สุขานิ  วินฺทตีติ  เอกนฺตทุกฺขสภาเวสุ   
ขนฺธายตนาทีสุ  สมฺมาปฏิปตฺติยา  ยถาภูตสภาวาวโพเธน   
นิรามิสานิป  สุขานิ  ปฏลิภติ ฯ   
        อิทานิ  ตาส  ภิกฺขุนีน  อนิจฺจตาปฏิสยุตฺต  ธีรภาวาวห   
ธมฺม  กเถนฺโต  นาย  อชฺชตโน  ธมโฺมติอาทินา  เสสคาถา   
อภาสิ ฯ   
        ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  ยฺวาย  สตฺตาน  ชายนมียนสภาโว   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ยตฺุตตฺตา  ฯ    
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อย  ธมฺโม  อชฺชตโน  อธนุาคโต  น  โหติ  อภิณฺหปวตฺติกตาย   
น  อจฺฉริโย  อพฺภุตปุพฺพตาภาวโต  นาป  อพฺภุโต ฯ  ตสฺมา   
ยตฺถ  ชาเยถ  มีเยถ  ยสฺม ึ โลเก  สตฺโต  ชาเยยฺย  โส  เอกเสน   
มีเยถ  ตตฺถ  กึ  วิย  ก ึ นาม  อพฺภุต  สยิา  สภาวิกตฺตา   
มรณสฺส ฯ  น  หิ  ขณิกมรณสฺส  กิ ฺจิ  การณ  อตฺถ ิฯ   
        ยโต  อนนฺตร  ห ิ ชาตสฺส  ชีวิตา  มรณ  ธรุ  ชาตสฺส   
ชาติสมนนฺตร  ชีวิตโต  มรณ  เอกนฺติก  อุปฺปนฺนาน  ขนฺธาน   
เอกเสน  ภิชชฺนโต ฯ  โย  ปเนตฺถ  ชีวตีติ  โลกโวหาโร  โส   
ตทุปาทานสฺส  อเนกปจฺจยายตฺตตาย  อเนกนฺติโก  ยสฺมา   
เอตเทว  (๑)  ตสฺมา  ชาตา  มรนฺตีธ  เอว  ธมฺมา  ห ิ ปาณิโนติ   
อย  สตฺตาน  ปกติ  ยทิท  ชาตาน  มรณนฺติ  ชาติยา   
มรณานุพนฺธนต  (๒)  อาห ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  ตาสุ  ภิกฺขุนีสุ  กาจิ  โสกพนฺธติจิตฺตาป   
อตฺถิ  ตสฺมา  ตาส  โสกวิโนทน  กาตุ  น  เหตทตฺถายาติอาทิ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  น  เหตทตฺถาย  มตสฺส  โหตีติ  ย  มตสฺส  ชีวิตตฺถ   
ชีวิตนิมิตฺต  ปรโปริสาน  ปรปุคฺคลาน  รุณฺณ  เอต  ตสฺส  มตสฺส   
สตฺตสฺส  ชีวิตตฺถ  (๓)  ตาว  ติฏตุ  กสฺสจิป  อตฺถาย  น  โหติ   
#๑.  ส.ี  ตสฺมา  เอตทโวจ  ฯ  ยุ. ยสฺมา  เอตทโวจ  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ   
#ชรามรณานุพนฺธน  ฯ  ๓.  ยุ.  ชีวิต  ฯ    
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เย  ปน  รุทนติฺ  เตสมฺป  มตมฺหิ  มตปุคฺคลนิมิตฺต  รณฺุณ  น   
ยโส  น  โลกยฺ  ยสาวห  วิสุทฺธาวห ฺจ  น  โหติ ฯ   
        น  วณฺณิต  สมณพฺราหฺมเณหีติ  วิ ฺ ุปฺปสฏมฺป  น   
โหติ  อถโข  วิ ฺ ุครหติเมวาติ  อตฺโถ ฯ   
        น  เกวลเมเตว  เย  รุทโต  อาทีนวา  อถโข  อิเมปติ   
ทสฺเสนฺโต  จกฺขุ  สรรี  อุปหนฺตีติ  คาถ  (๑)  วตฺวา  ตโต  ปร   
โสกาทิอนตฺถปฏิพาหนตฺถ  กลฺยาณมิตฺตปยิรุปาสนาย  ตา   
นิโยเชนฺโต  ตสฺมาติอาทินา  (๒)  โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  รุณฺณ  รุทนตฺสฺส  ปุคฺคลสฺส  จกฺขุ   
สรีร ฺจ  อุปหนฺติ  วิพาธติ  เตน  รุณฺเณน  วณฺโณ  พล  มติ   
จ  นิหียติ  ปริหายติ  ตสฺส  รุทนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ทิสา  สปตฺตา   
อานนฺทิโน  ปโมทวนฺโต  ปติวนฺโต  ภวนฺติ ฯ  หิเตสิโน  มิตฺตา   
ทุกฺขี  ทุกฺขิตา  ภวนฺติ  ตสฺมา  ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคตตฺตา   
เมธาวิโน  ทิฏธมฺมิกาทิอตฺถสนฺนิสฺสิตสฺส  พาหุสจฺจสฺส  ปาริปูริยา   
พหุสฺสุเต  อตฺตโน  กุเล  วสนฺเต  อิจฺเฉยฺย  ปาฏิกงฺเขยฺย  กุลูปเก   
กเรยฺย ฯ   
        เยสนฺติ  เยส  เมธาวีน  พหุสฺสุตาน  ปณฺฑิตาน   
ป ฺาวิภเวน  ป ฺาพเลน  ยถา  มโหฆสฺส  ปุณฺณ  นทึ   
นาวาย  ตรนฺติ  เอว  กลุปตฺุตา  อตฺตโน  อตฺถกิจฺจ  ตรนฺติ  (๓)   
ปาร  ปาปุณนฺติ  เต  อิจฺเฉยฺย  กุเล  วสนฺเตติ  โยชนา ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ตาส  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  อาทิก  ฯ  ๓.  สี. ตรนฺติ  อิติ  ฯ    
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        เอว  เถโร  ตาส  ภิกขฺุนีน  ธมฺม  กเถตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ   
ตา  เถรสฺส  โอวาเท  ตฺวา  โสก  วิโนเทตฺวา  โยนิโส   
ปฏิปชชฺนฺติโย  สทตฺถ  ปริปูเรสุ ฯ   
                มหากปฺปนตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        จูฬปนถฺกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทนฺธา  มยฺห  คตีติอาทิกา  อายสฺมโต  จูฬปนถฺกตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        ยเทตฺถ  อตฺถุปฺปตฺติวเสน  วตฺตพฺพ  ต  อฏกนิปาเต  
มหาปนฺถกวตฺถุสฺมึ  วุตฺตเมว ฯ  อย  ปน  วิเสโส  มหาปนฺถกตฺเถโร   
อรหตฺต  ปตฺวา  อคฺคผลสุเขน  วีตินาเมนฺโต  จินฺเตสิ  กถ   
นุ  โข  สกฺกา  จูฬปนถฺกมฺป  อิมสฺมึ  สุเข  ปติฏเปตุนฺติ ฯ   
        โส  อตฺตโน  อยฺยก  ธนเสฏ ึ  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  สเจ   
มหาเสฏ ิ  อนุชานาถ  อห  จูฬปนฺถก  ปพฺพาเชยฺยนฺติ ฯ   
ปพฺพาเชถ  ภนฺเตติ ฯ  เถโร  ต  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ทสสุ  สีเลส ุ  
ปติฏ ิโต  ภาตุ  สนฺติเก   
                        ปทุม  ยถา  โกกนท  สคุนฺธ   
                        ปาโต  สิยา  ผุลฺลมวีตคนฺธ   
                        องฺคีรส  ปสฺส  วิโรจมาน   
                        ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ   
คาถ  อุคฺคณฺหนฺโต  จตูหิ  มาเสหิ  คเหตุ  นาสกฺขิ  คหิตคหิต    
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ปท  หทเย  น  ติฏติ  อถ  น  มหาปนฺถโก  อาห  ปนฺถก   
ตฺว  อิมสฺมึ  สาสเน  อภพฺโพ  (๑)  จตูหิ  มาเสหิ  เอกคาถมฺป  คเหตุ   
น  สกโฺกสิ  ปพฺพชิตกิจฺจ  ปน  ตฺว  กถ  มตฺถก  ปาเปสฺสสิ   
นิกฺขม  อิโตติ ฯ  โส  เถเรน  ปณามิโต  ทฺวารโกฏกสมีเป   
โรทมาโน  อฏาสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  สตฺถา  ชีวกมฺพวเน  วิหรติ ฯ  อถ   
ชีวโก  ปุริส  เปเสสิ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  สตฺถาร   
นิมนฺเตหีติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  อายสฺมา  มหาปนฺถโก   
ภตฺตุทฺเทสโก  โหติ ฯ  โส  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ภิกฺข   
ปฏิจฺฉถ  ภนเฺตติ  วุตฺโต  จูฬปนฺถก  เปตฺวา  เสสาน   
ปฏิจฺฉามีติ  อาห ฯ  ต  สตฺุวา  จูฬปนฺถโก  ภิยฺโยโส  มตฺตาย   
โทมนสฺสปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  จิตฺตกฺเขท  ตฺวา  จูฬปนฺถโก  มยา   
กเตน  อุปาเยน  พุชฌฺิสฺสตีติ  ตสฺส  อวิทูเร  าเน  อตฺตาน   
ทสฺเสตฺวา  กึ  ปนถฺก  โรทสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภาตา  ม  ภนฺเต   
ปณาเมตีติ  อาห ฯ  ปนฺถก  มา  จินฺตยิ  มม  สาสเน  ตุยฺห   
ปพฺพชฺชา  เอหิ  อิม  คเหตฺวา  รโชหรณ  รโชหรณนฺติ  มนสิ   
กโรหีติ  อิทฺธิยา  สุทฺธ  โจฬกฺขณฺฑ  อภิสงฺขริตฺวา  อทาสิ ฯ   
โส  สตฺถารา  ทินฺน  โจฬกฺขณฺฑ  รโชหรณ  รโชหรณนฺติ   
#๑.  ส.ี  อนฺโธ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 305 

        เลมที ่ 26  จูฬปนถฺกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  305   
 
หตฺเถน  ปรมิชฺชนฺโต  นสิีทิ ฯ   
        ตสฺส  ต  ปริมชฺชนฺตสฺส  กลิิฏธาตุก  ชาต  ปนุ   
ปริมชฺชนฺตสฺส  อุกฺขล-ิ  ปริปุ ฺฉนสทิส  ชาต  โส  าณสฺส   
ปริปกฺกตฺตา  (๑)  เอว  จินฺเตสิ  อิท  โจฬกฺขณฺฑ  ปกติยา  ปริสทฺุธ   
อิม  อุปาทินฺนกสรีร  นิสสฺาย  กิลฏิ  อ ฺถา  ชาต  ตสฺมา   
อนิจฺจ  ยถาเปต  เอว  จิตฺตมฺปติ  ขยวย  ปฏเปตฺวา  ตสฺมึเยว   
นิมิตฺเต  ฌานานิ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานปาทก  วิปสสฺน   
ปฏเปตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อปทาเน  (๒)   
                ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน                  อาหุตีน  ปฏิคฺคโห   
                คณมฺหา  วูปกฏโ  โส                  หิมวนฺเต  วสี  ตทา ฯ   
                อหมฺป  หิมวนฺตมฺหิ                          วสามิ  อสฺสเม  ตทา   
                อจิราคต  มหาวีร                          อุเปสึ  โลกนายก ฯ   
                ปปฺุผจฺฉตฺต  คเหตฺวาน                  อุปค ฺฉึ  นราสภ   
                สมาธึ  สมาปชฺชนฺต                          อนฺตรายมกาสห ฯ   
                อุโภ  หตฺเถหิ  ปคฺคยฺห                  ปุปฺผจฺฉตฺต  อทาสห   
                ปฏิคฺคเหสิ  ภควา                          ปทุมตฺุตโร  มหามนุิ ฯ   
                สพฺเพ  เทวา  อตฺตมนา                  หิมวนฺต  อุเปนฺติ  เต   
                สาธุการ  ปวตฺเตสุ                          อนุโมทิสฺสติ  จกฺขุมา ฯ   
#๑  สี. ยุ.  ปริปากคตตฺตา  ฯ  ๒.ขุ.  อ.  ๒/๓๕/๘๑   
#๓.  ม.  อุโภ  หตฺเถหิ  ฯ    
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                อิท  วตฺวาน  เต  เทวา                  อุปค ฺฉุ  นรุตฺตม   
                อากาเส  ธารยนฺตสฺส                  ปทุมจฺฉตฺตมุตฺตม ฯ   
                สตปตฺตฉตฺต (๑)  ปคฺคยฺห          อทาสิ  ตาปโส  มม   
                ตมห  กิตฺตยิสสฺามิ                          สุณาถ  มม  ภาสโต ฯ   
                ป ฺจวีสติกปฺปานิ                          เทวรชชฺ  กริสฺสติ   
                จตุตฺตึสติกฺขตฺตุ  จ                          จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ ฯ   
                ย  ย  โยนึ  สสรติ                          เทวตฺต  อถ  มานุส   
                อพฺโภกาเส  ปติฏนฺต                  ปทุม  ธารยิสฺสติ ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                          โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
                ปกาสิเต  ปาวจเน                          มนุสสฺตฺต  ลภิสฺสติ   
                มโนมยมฺหิ  กายมฺหิ                          อุตฺตโม  โส  ภวิสฺสติ ฯ   
                เทวฺ  ภาตโร  ภวิสฺสนฺติ                  อุโภป  ปนถฺกวฺหยา (๒)   
                อนุโภตฺวา  อุตฺตมตฺถ                  โชตยิสสฺนฺติ  สาสน ฯ   
                โส  อฏารสวสฺโส                          ปพฺพชึ  อนคารยิ   
                วิเสสาห  น  วินฺทามิ                  สกฺยปุตฺตสฺส  สาสเน ฯ   
                ทนฺธา  มยฺห  คตี  อาสิ                  ปริภูโต  ปุเร  อหุ (๓)  
                ภาตา  จ  ม  ปณาเมสิ                  คจฺฉ  ทานิ  สก  ฆร ฯ   
                โสห  ปณามิโต  สนฺโต                  สฆารามสฺส  โกฏเก   
                ทมฺุมโน  ตตฺถ  อฏาสึ                  สาม ฺสฺมึ  อเปกฺขวา ฯ   
#๑.  สฺยา. สตฺตปตฺตฉตฺต  ฯ  ย.ุ ปทุมฉตฺต  ฯ  ๒.  ยุ. โปราณ. 
#ปนฺถสฺวหยา  ฯ  ๓.  สฺยา.  อห  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 307 

        เลมที ่ 26  จูฬปนถฺกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  307   
 
                อเถตฺถ  สตฺถา  อาคจฺฉิ (๑)         สีส  มยหฺ  ปรามสิ   
                พาหาย  ม  คเหตฺวาน                  สฆาราม  ปเวสยิ ฯ   
                อนุกมฺปาย  เม  สตฺถา                  อทาสิ  ปาทปุ ฺฉนึ   
                เอว  สุทฺธ  อธฏิเหิ                          เอกมนฺตมธิฏห  (๒)  ฯ  
                หตฺเถหิ  ตมห  คยฺห                  สรึ  โกกนท  อห   
                ตตฺถ  จิตฺต  วิมจฺุจิ  เม                  อรหตฺต  อปาปุณึ ฯ   
                มโนมเยสุ  กาเยสุ                          สพฺพตฺถ  ปารมึ  คโต   
                สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส ฯเปฯ  กต  พุทฺธสสฺ  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺตมคฺเคเนวสฺส  เตปฏก  ป ฺจาภิ ฺา  จ  อาคมึสุ ฯ   
ตฺถา  เอเกน  อูเนหิ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  คนตฺฺวา   
ชีวกสฺส  นิเวสเน  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  จูฬปนถฺโก  ปน   
อตฺตโน  ภิกขฺาย  อปฺปฏจฺิฉิตตฺตา  เอว  น  คโต ฯ  ชีวโก   
ยาคุ  ทาตุ  อารภิ  สตฺถา  ปตฺต  หตฺเถน  ปทหิ ฯ  กสฺมา   
ภนฺเต  น  คณฺหถาติ  วุตฺเต  วิหาเร  เอโก  ภิกฺขุ  อตฺถิ   
ชีวกาติ ฯ   
        โส  ปรุสิ  ปหิณิ  คจฺฉ  ภเณ  วิหาเร  นิสินฺน  อยฺย   
คเหตฺวา  เอหีติ ฯ  จูฬปนฺถกตฺเถโรป  รูเปน  กริิยาย  จ  (๓)  เอกมฺป   
เอเกน  อสทิส  ภิกฺขุสหสฺส  นิมฺมินิตฺวา  นิสีทิ ฯ  โส  ปุรโิส   
#๑.  สฺยา. อเถตฺถ  สตฺถา  อาคจฺฉิ  ฯ  สยฺา. เอกมนฺต  อธิฏ ิต  ฯ   
#๓  ย.ุ  จูฬปนฺถกตฺเถโร  วิรูปกิริยาย  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 308 

        เลมที ่ 26  จูฬปนถฺกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  308   
 
วิหาเร  ภิกฺขูน  พหุภาว  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  ชีวกสฺส  กเถสิ   
อิมสฺมา  ภิกฺขุสฆา  วิหาเร  ภิกฺขุสงฺโฆ  พหุตโร  ปกฺโกสิตพฺพ   
อยฺย  น  ชานามีติ ฯ  ชีวโก  สตฺถาร  ปฏิปุจฺฉิ  โก  นาโม   
ภนฺเต  วิหาเร  นิสินฺโน  ภิกฺขูติ ฯ  จูฬปนฺถโก  นาม   
ชีวกาติ ฯ  คจฺฉ  ภเณ  จูฬปนฺถโก  นาม  กตโรติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ต  อาเนหีติ ฯ   
        โส  วิหาร  คนฺตฺวา  จูฬปนฺถโก  นาม  กตโร  ภนฺเตติ   
ปุจฺฉิ ฯ  อห  จูฬปนฺถโก  อห  จูฬปนฺถโกติ  เอกปหาเรเนว   
ภิกฺขุสหสฺสมฺป  กเถสิ ฯ  โส  ปุนาคนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ชีวกสฺส   
าโรเจสิ ฯ  ชวีโก  ปฏิวิทธฺสจฺจตฺตา  อิทฺธิมา  ม ฺเ  อยฺโยติ   
นยโต  ตฺวา  คจฺฉ  ภเณ  ปม  กถนกมยฺยเมว  ตุมเห   
สตฺถา  ปกฺโกสตีติ  วตฺวา  จีวรกณฺเณ  คณฺหาติ  อาห ฯ   
โส  วิหาร  คนฺตฺวา  ตถา  อกาสิ  ตาวเทว  นิมฺมิตภิกฺขู   
อนฺตรธายึสุ  โส  เถร  คเหตฺวา  อคมาสิ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺมึ  ขเณ  ยาคุ  จ  ขชฺชกาทิเภท ฺจ   
ปฏิคฺคณฺหิ ฯ  ทสพเล  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วิหาร  คเต  ธมฺมสภาย   
กถา  อุทปาทิ  อโห  พุทธฺาน  อานุภาโว  ยตฺร  ห ิ นาม   
จตฺตาโร  มาเส  เอกคาถ  คเหตุ  อสกฺโกนฺตมฺป  ลหเุกน  ขเณเนว   
เอว  มหิทฺธิก  อกสูติ  สตฺถา  เตส  ภิกขฺูน  กถาสลลฺาป   
สุตฺวา  อาคนฺตฺวา  พุทฺธาสเน  นิสชชฺ  ก ึ วเทถ  ภิกฺขเวติ    
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ปุจฺฉิตฺวา  อิม  นาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  จูฬปนฺถเกน   
อิทานิ  มยฺห  โอวาเท  ตฺวา  โลกุตฺตรทายชฺช  ลทธฺ  ปุพฺเพ   
ปน  โลกิยทายชฺชนฺติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  จูฬเสฏ ิชาตก   
กเถสิ ฯ   
        อปรภาเค  ต  สตฺถา  อริยคณปริวุโต  ธมฺมาสเน  นิสินฺโน   
มโนมย  กาย  อภินิมฺมินนตฺาน  ภิกฺขูน  เจโตวิวฏฏกสุลาน ฺจ   
อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  ภิกฺขูหิ  ตถา   
ทนฺธธาตุเกน  กถ  ตยา  สจฺจานิ  ปฏิวิทฺธานีติ  ปุฏโ  ภาตุ   
ปณามนโต  ปฏาย  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  ปกาเสนฺโต   
                ทนฺธา  มยฺห  คตี                  อาสิ  ปริภูโต  ปุเร  อห   
                ภาตา  จ  ม  ปณาเมสิ          คจฺฉ  ทานิ  ตุว  ฆร ฯ   
                โสห  ปณามิโต  สนฺโต          สฆารามสฺส  โกฏเก   
                ทมฺุมโน  ตตฺถ  อฏาสึ          สาสนสฺมึ  อเปกฺขวา ฯ   
                ภควา  ตตฺถ  อาคจฺฉิ          สีส  มยฺห  ปรามสิ   
                พาหาย (๑)  ม  คเหตฺวาน         สงฺฆราราม  ปเวสยิ ฯ   
                อนุกมฺปาย  เม  สตฺถา          ปาทาสิ  ปาทปุ ฺฉนึ   
                เอต  สุทฺธ  อธฏิเหิ                  เอกมนฺต  สฺวธิฏ ิต ฯ   
                ตสฺสาห  วจน  สุตฺวา          วิหาสึ  สาสเน  รโต   
                สมาธึ  ปฏิปาเทสึ                  อุตฺตมตฺถสฺส  ปตฺติยา ฯ   
#๑.  สฺยา. พาหาย  ฯ    
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                ปพฺุเพนิวาส  ชานามิ          ทิพฺพจกฺขุ  วิโสธิต   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา  กต  พุทฺธสฺส  สาสน ฯ   
                สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตาน          นิมฺมินิตฺวาน  ปนถฺโก   
                นสิีทมฺพวเน  รมฺเม                  ยาว  กาลปฺปเวทนา ฯ   
                ตโต  เม  สตฺถา  ปาเหสิ          ทูต  กาลปฺปเวทก   
                ปเวทิตมฺหิ  กาลมฺหิ                  เวหาสาทุปสงฺกมึ ฯ   
                วนฺทิตฺวา  สตฺถุโน  ปาเท          เอกมนฺต  นิสีทห   
                นสิินฺน  ม  วิทตฺิวาน          อถ  สตฺถา  ปฏิคฺคหิ ฯ   
                อายาโค  สพฺพโลกสฺส          อาหุตีน  ปฏิคฺคโห   
                ปุ ฺกฺเขตฺต  มนุสฺสาน          ปฏิคฺคณฺหิตฺถ  ทกฺขิณนฺติ   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทนฺธาติ  มนฺทา  จตุปฺปทิก  คาถ  จตูหิ  มาเสหิ   
คเหตุ  อสมตฺถภาเวน  ทุพฺพลา ฯ   
        คตีติ  าณคติ ฯ  อาสีติ  อโหสิ ฯ   
        ปริภูโตติ  ตโต  เอว  มุฏสฺสติ  อสมฺปชาโนติ  หีฬิโต ฯ   
        ปุเรติ  ปุพฺเพ  ปุถุชชฺนกาเล ฯ   
        ภาตา  จาติ  สมุจฺจยตฺโถ  จสทฺโท  น  เกวล  ปรภูิโตว   
อถโข  ภาตาป  ม  ปณาเมสิ  ปนถฺก  ตฺว  ทุปฺป ฺโ   
อเหตุโก  ม ฺเ  ตสฺมา  ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก  ปาเปตุ  อสมตฺโถ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๗๓/๓๕๑  ฯ    
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น  อิมสฺส  สาสนสฺส  อนุจฺฉวิโก  คจฺฉ  ทานิ  ตุยฺห  อยฺยกฆรนฺติ   
นิกฺกฑฺเฒสิ ฯ  ภาตาติ  ภาตรา ฯ   
        โกฏเกติ  ทฺวารโกฏกสมีเป ฯ   
        ทุมฺมโนติ  โทมนสสฺิโต ฯ   
        สาสนสฺมึ  อเปกฺขวาติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  สาเปกฺโข  อวิพฺภมิตุกาโม.   
        ภควา  ตตฺถ  อาคจฺฉีติ  มหากรุณาส ฺโจทิตมานโส  ม   
อนุคฺคณฺหนฺโต  ภควา  ยตฺถาห   ิโต  ตตฺถ  อาคจฺฉิ ฯ  อาคนฺตฺวา   
จ  ปนฺถก  อห  เต  สตฺถา  น  มหาปนฺถโก  ม  อุททฺิสฺส   
ตว  ปพฺพชฺชาติ  สมสฺสาเสนฺโต  สีส  มยฺห  ปรามสิ  ชาลา-   
พนฺธนมุทุตลุนปณวรายตงฺคุลิสมุปโสภิเตน  วิกสิตปทุมสสฺสิรีเกน   
จกฺกงฺกิเตน  หตฺถตเลน  อิทานิเยว  มม  ปุตฺโต  ภวิสสฺตีติ   
ทีเปนฺโต  มยหฺ  สีส  ปรามสิ ฯ   
        พาหาย  ม  คเหตฺวานาติ  กสฺมา  ตฺว  อิธ  ติฏสีติ   
จนฺทนคนฺธคนฺธินา  (๑)  อตฺตโน  หตฺเถน  ม  ภุเช  คเหตฺวา   
อนฺโตสฆาราม  ปเวเสสิ ฯ   
        ปาทาสิ  ปาทปุ ฺฉนินฺติ  ปาทปุ ฺฉนึ  กตฺวา  ปาทาสิ   
รโชหรณนฺติ  มนส ิ กโรหีติ  อทาสีติ  อตฺโถ ฯ  อทาสีติ   
ปาทปุ ฺฉนินฺติ  จ  ปนติฺ ฯ  เกจิ  ปน  ปาทปุ ฺฉนินฺติ   
#๑  สี.  จนฺทนคนฺธคนฺธิต  ฯ    
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ปาทปุ ฺฉนโจฬกฺขณฺฑ  ปาทาสีติ  วทนฺติ ฯ  ตทยตฺุต  อิทฺธิยา   
อภิสงฺขริตฺวา  โจฬกฺขณฺฑสฺส  ทินฺนตฺตา ฯ   
        เอต  สทฺุธ  อธิฏเหิ  เอกมนฺต  สวฺธิฏ ิตนฺติ  เอต  สุทฺธ   
โจฬกฺขณฺฑ  รโชหรณ  รโชหรณนฺติ  มนสิกาเรน  สฺวธิฏ ิต   
กตฺวา  เอกมนฺต  เอกมนฺเต  วิวิตฺเต  คนฺธกุฏิปมฺเข  นิสินฺโน   
อธิฏเหิ  (๑)  ตถา  จิตฺต  สมาหิต  กตฺวา  ปวตฺเตหิ ฯ   
        ตสฺสาห  วจน  สุตฺวาติ  ตสฺส  ภควโต  วจน  โอวาท   
อห  สุตฺวา  ตสฺมึ  สาสเน  โอวาเท  รโต  อภิรโต  หตฺุวา   
วิหาสึ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺึ ฯ  ปฏิปชชฺนฺโต  จ  สมาธึ   
ปฏิปาเทสึ  อุตฺตมตฺถสฺส  ปตฺติยาติ  (๓)  อุตฺตมตฺโถ  นาม  อรหตฺต   
ตสฺส  อธิคมาย  กสิณปรกิมฺมวเสน  รปูชฺฌานานิ  นิพฺพตฺเตตฺวา   
ฌานปาทก  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยา  อคฺคมคฺค-   
สมาธึ  สมฺปาเทสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอตฺถ  หิ  สมาธีติ  อุปจารสมาธิโต  ปฏาย  ยาว   
จตุตฺถมคฺคสมาธิ  ตาว  สมาธิสาม ฺเน  คหิโต  อคฺคผลสมาธิ   
ปน  อุตฺตมตฺถคฺคหเณน  สาติสย  เจวาย  สมาธิกุสโล  ตสฺมา   
สมาธึ  ปฏิปาเทสินฺติ  อาห ฯ   
        สมาธิกสุลตาย  หิ  อยมายสฺมา  เจโตวิวฏฏกุสโล  นาม   
ชาโต  มหาปนฺถกตฺเถโร  ปน  วิปสฺสนากุสลตาย  ส ฺา-   
#๑.  ส.ี  ยุ.  อธิฏเหีติ  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  ปตฺติยา  ฯ    
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วิวฏฏกุสโล  นาม.  เอโก  เจตฺถ  สมาธิลกฺขเณ  เฉโก  เอโก   
วิปสฺสนาลกฺขเณ  เอโก  สมาธิคาโฬฺห  เอโก  วิปสฺสนาคาโฬฺห   
เอโก  องฺคสงฺขิตฺเต  เฉโก  เอโก  อารมฺมณสงฺขิตฺเต  เอโก   
องฺคววตฺถาเน  เอโก  อารมฺมณววตฺถาเนติ  วณฺเณนฺติ ฯ   
        อปจ  จูฬปนฺถกตฺเถโร  สาติสย  จตุนฺน  รูปาวจรชฺฌานาน   
ลาภิตาย  เจโตวิวฏฏกุสโล  วุตฺโต  มหาปนฺถกตฺเถโร  สาติสย   
จตุนฺน  อรูปาวจรชฺฌานาน  ลาภิตาย  ส ฺาวิวฏฏกุสโล ฯ   
ปโม  วา  รปูาวจรชฺฌานลาภี  หุตฺวา  ฌานงฺเคหิ  วุฏาย   
อรหตฺต  ปตฺโตติ  เจโตวิวฏฏกุสโล  อิตโร  อรูปาวจรชฺฌานลาภี   
หุตฺวา  ฌานงฺเคหิ  วุฏาย  อรหตฺต  ปตฺโตติ  ส ฺา-   
วิวฏฏกุสโล ฯ   
        มโนมย  ปน  กาย  นพฺิพตฺเตนฺโต  อ ฺเ  ตโย  วา   
จตฺตาโร  วา  นิพฺพตฺเตนฺติ  น  พหุเก  เอกสทิเสเยว  จ  กตฺวา   
นิพฺพตฺเตนฺติ  เอกวิธเมว  กมฺม  กรุุมาเน ฯ  อย  ปน  เถโร   
เอกาวชฺชเนน  สมณสหสฺส  มาเปสิ  เทฺวป  น  กาเยน  เอกสทิเส   
อกาสิ  น  เอกวิธ  (๑)  กมฺม  กรุุมาเน ฯ  ตสฺมา  มโนมย  กาย   
อภินิมฺมินนฺตาน  อคฺโค  นาม  ชาโต ฯ   
        อิทานิ  อตฺตโน  อธิคตวิเสส  ทสฺเสตุ  ปุพฺเพนิวาส   
ชานามีติอาทิมาห ฯ  กาม ฺจาย  เถโร  ฉฬภิ ฺโ  ยา  ปน   
อภิ ฺา  อาสวกฺขยาณาธิคมสฺส  พหูปการา  ต  ทสฺสนตฺถ    
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ปุพฺเพนิวาส  ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสธิตนฺติ  วตฺวา  ติสฺโส   
วิชฺชา  อนุปปฺตฺตาติ  วุตฺต ฯ  ปุพฺเฬนวิาสยถากมฺมุปคอนาคตส-   
าณานิ  หิ  วิปสฺสนาจารสฺส  พหูปการานิ  น  ตถา  อิตราณานิ ฯ   
        สหสฺสกฺขตฺตุนฺติ  สหสฺส ฯ  สหสฺสวารนฺติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ   
เอกาวชฺชเนน  (๑)  ปน  เถโร  สหสฺเส  มโนมเย  กาเย  นิมฺมินิ   
น  วาเรน ฯ  เต  จ  โข  อ ฺม ฺมสทิเส  (๒)  วิวิธ ฺจ  กมฺม   
กโรนฺเต ฯ  ก ึ ปน  สาวกานมฺป  เอวรูป  อิทฺธินิมฺมาน   
สมฺภวตีติ  น  สมฺภวติ  สพฺเพส  อภินีหารสมฺปตฺติยา  ปน   
อยเมว  เถโร  เอวมกาสิ  ตถา  เหส  อิมินา  องฺเคน  เอตทคฺเค   
ปโต ฯ   
        ปนถฺโก  นิสีทีติ  อตฺตานเมว  ปร  วิย  วทติ ฯ   
        อมฺพวเนติ  อมฺพวเน  ชีวเกน  กตวิหาเร ฯ   
        เวหาสาทุปสงฺกมินฺติ  เวหาสาติ  กรเณ  นิสฺสกฺกวจน   
เวหาเสนาติ  อตฺโถ  ทกาโร  ปทสนฺธกิโร ฯ   
        อถาติ  มม  นิสชฺชาย  ปจฺฉา ฯ   
        ปฏิคฺคหีติ  ทกฺขิโณทก  ปฏิคฺคณฺหิ ฯ   
        อายาโค  สพฺพโลกสฺสาติ  สพฺพสฺส  สเทวกสฺส  โลกสฺส   
อคฺคทกฺขิเณยฺยตาย  เทยฺยธมฺม  อาเนตฺวา  ยชิตพฺพฏานภูโต ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  สหสฺสธา  สหสฺสวารนฺติ  เอกาวชฺชเนเนว  ฯ 
#๒.  ส.ี ย.ุ  อ ฺม ฺ  วิสทิส  ฯ    
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        อาหุตีน  ปฏิคฺคโหติ  มหาผลภาวกรเณน  ทกขิฺณาหุตีน   
ปฏิคฺคณฺหโก ฯ   
        ปฏิคฺคณฺหิตฺถ  ทกฺขิณนฺติ  ชีวเกน  อุปนีต  ยาคุขชฺชาทิเภท   
ทกฺขิณ  ปฏิคฺคเหสิ ฯ   
        อถโข  ภควา  กตภตฺตกิจฺโจ  อายสฺมนฺต  จูฬปนฺถก   
อาณาเปสิ  อนุโมทน  กโรหีติ ฯ  โส  สิเนรุ  คเหตฺวา  มหาสมุทฺท   
มนฺเถนฺโต  วิย  ปภินฺนปฏสิมฺภิทาปฺปตฺตตาย  เตปฏก  พุทฺธวจน   
สงฺโขเภนฺโต  สตฺถ ุ อชฺฌาสย  คณฺหนฺโต  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  ตถา   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺโนป  จายมายสฺมา  ตถารูปาย  กมมฺปโลติกาย   
ปริพาธิโต  (๑)  จตุปฺปทิก  คาถ  จตูหิป  มาเสหิ  คเหตุ  นาสกฺขิ ฯ   
ต  ปนสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  สตฺถา  ปุพฺพ-   
จริยานุรูป  โยนิโสมนสิกาเร  นิโยเชสิ ฯ  ตถา  ห ิ ภควา   
ตทา  ชีวกสสฺ  นิเวสเน  นิสินฺโน  เอว  จูฬปนถฺกสฺส  จิตฺต   
สมาหิต  วีถิปฏิปนฺนา  วิปสฺสนาติ  ตฺวา  ยถานิสินฺโนว   
อตฺตาน  ทสฺเสตฺวา  ปนฺถก  ยทิปาย  ปโลติกา  สงฺกลิิฏา   
รชานุกิณฺณา  อิโต  ปน  อ ฺโ  เอว  อริยสฺส   
วินเย  สงฺกิเลโส  รโช  จาติ  ทสฺเสนฺโต   
                        ราโค  รโช  น  จ  ปน  เรณุ  วุจฺจติ   
                        ราคสฺเสต  อธิวจน  รโชติ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ปริปนฺถิโต  ฯ    
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                        เอต  รช  วิปฺปชหิตฺวา  ภิกฺขโว   
                        วิหรนฺติ  เต  วีตรชสฺส  สาสเน ฯ   
                        โทโส  รโช  น  จ  ปน  เรณุ  วุจฺจติ   
                        โทสสฺเสต  อธิวจน  รโชติ   
                        เอต  รช  วิปฺปชหิตฺวา  ภิกฺขโว   
                        วิหรนฺติ  เต  วีตรชสฺส  สาสเน ฯ   
                        โมโห  รโช  น  จ  ปน  เรณุ  วุจฺจติ   
                        โมหสฺเสต  อธิวจน  รโชติ   
                        เอต  รช  วิปฺปชหิตฺวา  ภิกฺขโว   
                        วิหรนฺติ  เต  วีตรชสฺส  สาสเนติ   
อิมา  ติสฺโส  โอสานคาถา  (๑)  อภาสิ ฯ   
        คาถาปริโยสาเน  จูฬปนฺถโก  อภิ ฺาปฏิสมฺภิทาปริวาร   
อรหตฺต  ปาปุณีติ ฯ   
                จูฬปนฺถกตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  โปราณ.  โอภาสคาถา  ฯ    
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        นานากุลมลสมฺปุณฺโณติอาทิกา  อายสฺมโต  กปฺปตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สทิฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล  วิภวสมฺปนฺเน   
กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  วิ ฺ ุตปตฺโต  นานาวิราค-   
วณฺณวิจิตฺเตหิ  วตฺเถหิ  อเนกวิเธหิ  อาภรเณหิ  นานาวิเธหิ   
มณิรตเนหิ  พหุวิเธหิ  ปุปฺผทามมาลาทีหิ  จ  กปฺปรุกข  นาม   
อลงฺกริตฺวา  เตน  สตฺถุ  ถปู  ปูเชส ิฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  มคธรฏเ  มณฺฑลิกราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ปตุ   
อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏ ิโต  กาเมสุ  อติวิย  รตฺโต  คิทโฺธ  หุตฺวา   
วิหรติ ฯ   
        ต  สตฺถา  มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏายโลก   
โวโลเกนฺโต  าณชาเล  ป ฺายมาน  ทิสฺวา  กึ  น ุ โข   
ภวิสฺสตีติ  อาวชฺเชนฺโต  เอส  มม  สนติฺเก  อสุภกถ  สุตฺวา   
กาเมสุ  วิรตฺตจิตฺโต  หุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสตีติ   
ตฺวา  อากาเสน  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
                นานากุลมลสมฺปุณฺโณ  มหาอุกฺการสมฺภโว   
        จนฺทนกิว  ปริปกฺก  (๑)  มหาคณฺโฑ  มหาวโณ ฯ   
#๑  สฺยา.  ม.  ปริปตฺต  ฯ    
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                ปพฺุพรุหิรสมฺปุณฺโณ                  คูถกูเปน  คาฬฺหิโต  (๑) 
                อาโปปคฺฆรณี  (๒)  กาโย          สทา  สนทฺติ  ปูติก ฯ   
                สฏ ิกณฺฑรสมฺพนฺโธ                  มสเลปนเลปโต   
                จมฺมก ฺจุกสนฺนทฺโธ                  ปูติกาโย  นิรตฺถโก ฯ   
                อฏ ิสงฺฆาตฆฏิโต                          นฺหารุสุตฺตนิพนฺธโน   
                เนเกส  สงฺคตีภาวา                          กปฺเปติ  อิริยาปถ ฯ   
                ธุวปฺปยาโต  มรณสฺส  (๓)          มจฺจุราชสฺส  สนฺติเก   
                อิเธว  ฉฑฺฑยิตฺวาน                          เยนกามงฺคโม  นโร ฯ   
                อวิชฺชาย  นิวุโต  กาโย                  จตุคนฺเถน  คนฺถิโต  (๔)   
                โอฆสสีทโน  กาโย                          อนุสยชาลโมตฺถโต  (๕)  ฯ   
                ป ฺจนีวรเณ  ยุตฺโต                          วิตกฺเกน  สมปฺปโต   
                ตณฺหามูเลนานุคโต                          โมหจฺฉาทนฉาทิโต ฯ   
                เอวาย  วตฺตตี  (๖)  กาโย                  กมฺมยนฺเตน  ยนฺติโต   
                สมฺปตฺติ  จ  วิปตฺยนฺตา                  นานาภาโว  วิปชฺชติ ฯ   
                เยม  กาย  มมายนฺติ                          อนฺธพาลา  ปุถุชชฺนา   
                วฑฺเฒนฺติ  กฏสึ  โฆร                  อาทิยนฺติ  ปุนพฺภว ฯ   
                เยม  กาย  วิวชฺเชนฺติ                  คูถลิตฺตว  ปนฺนค   
                ภวมูล  วมิตฺวาน                          ปรินิพฺพิสฺสนฺตฺยนาสวาติ  (๗)   
#๑.  สฺยา. คูถกูเป  นิคาฬหฺิโก  ฯ  ๒.  ม.  อาโปปคฺฆรโณ  ฯ   
#๓.  ม.  มรณาย  ฯ  ๔.  สฺยา.  อนุสยาชาล ...  ฯ  ๕.  สฺยา. 
#โมหจฺฉทนฉาทิโต  ฯ  ๖.  ม.  วตฺตเต  ฯ  ๗.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๔/๓๕๒  ฯ    
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อิมาหิ  คาถาหิ  ตสฺส  อสุภกถ  กเถสิ ฯ   
        โส  สตฺถุ  สมฺมุขา  อเนกาการโวการ  ยาถาวโต  สรีร-   
สภาววิภาวน  อสุภกถ  สตฺุวา  สเกน  กาเยน  อฏฏยิมาโน   
หรายมาโน  ชิคุจฺฉมาโน  สวิคฺคหทโย  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา   
ลเภยฺยาห  ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺชนฺติ  ปพฺพชฺช   
ยาจิ ฯ  สตฺถา  สมีเป   ิตม ฺตร  ภิกฺขุ  อาณาเปสิ  คจฺฉ   
ภิกฺขุ  อิม  ปพฺพาเชตฺวา  อุปสมฺปาเทตฺวา  อาเนหีติ ฯ   
        โส  ต  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส   
ขุรคฺเคเยว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อปทาเน  (๑)   
                สทิฺธตฺถสฺส  ภควโต                  ถูปเสฏสฺส  สมฺมุขา   
                วิจิตฺตทุสฺเส  ลคฺเคตฺวา  (๒)          กปฺปรกฺุข  เปสห ฯ   
                ย  ย  โยนูปปชชฺามิ                          เทวตฺต  อถ  มานุส   
                โสภยนฺโต  มม  ทฺวาร  (๓)          กปฺปรุกฺโข  ปติฏติ  (๔)  ฯ   
                อห ฺจ  ปริสา  เจว                          เย  เกจิ  สมวสฺสิกา  (๕)   
                ตมฺหา  ทุสฺส  คเหตฺวาน                  นิวาเสม  มย  สทา ฯ  (๖)   
                จตุนฺนวุติโต  กปฺเป                          ย  รุกขฺ  ปยึ  อห   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                          กปปฺรุกขสฺสิท  ผล  (๗)  ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/๑๐๘/๑๒๙ ฯ  ๒.  สยฺา. ลคฺเคตฺวา  ฯ  ย.ุ ลงฺเฆตฺวา 
#๓.  สฺยา.  ทวฺาเร  ฯ  ๔.  ศิยา. ม.  ปติฏติ  ฯ  ๕.  สฺยา. สมวสฺสิกา  ฯ   
#๖.  สยฺา. ตทา  ฯ    
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                อิโต  จ  สตฺตเม  กปฺเป                  สุเจลา  อฏ  ขตฺติยา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา                          จกฺกวตฺตี  มหพฺพลา ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินโฺน  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต  ตา  เอว   
คาถา  อภาสิ ฯ  เตเนว  ตา  เถรคาถา  นาม  ชาตา ฯ   
        ตตฺถ  นานากุลมลสมฺปุณฺโณติ  นานากุเลหิ  นานาภาเคหิ   
มเลหิ  สมฺปณฺุโณ  เกสโลมาทินานาวิธอสุจิโกฏาสภริโตติ  อตฺโถ ฯ   
มหาอุกฺการสมฺภโวติ  อุกฺกาโร  วุจฺจติ  วจฺจกูป ฯ  ยตฺตกวยา  (๑)   
มาตา  ตตฺตก  กาล  การปริเสทิตวจฺจกูปสทิสตาย  (๒)  มาตุ  กุจฺฉิ   
อิธ  มหาอุกฺกาโรติ  อธิปเฺปโต ฯ  โส  กุจฺฉิ  สมฺภโว   
อุปฺปตฺติฏาน  เอตสฺสาติ  มหาอุกฺการสมฺภโว ฯ   
        จนฺทนกิวาติ  จนฺทนิก  นาม  อุจฺฉิฏโทกคพฺภมลาทีน   
ฉฑฺฑนฏาน  ย  ชณฺณุมตฺต  อสุจิภริตมฺป  โหติ  ตาทิสนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        ปริปกฺกนฺติ  ปริณต  ปุราณ ฯ  เตน  ยถา  จณฺฑาล-   
คามทฺวาเร  นิทาฆสมเย  ถุลลฺผุสิตเก  เทเว  วสฺสนฺเต  อุทเกน   
สมุปพฺยูฬฺหมุตฺตกรีสอฏ ิจมฺมนฺหารุขณฺฑเขฬสิงฺฆาณิกาทินานา-   
กุณปภริต  กทฺทโมทกาลฬุิต  กติปยทวิสาติกฺกเมน  ส ฺชาต-  (๓)   
#๑  สี.  ยตฺตก  จ  ยา  ฯ  ๒.  ย.ุ  อปรโิสธิตวจฺจกูปสทิสตาย  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  ส ฺฉาทิต  ฯ    
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กิมิกุลากุล  (๓)  สุรยิาตปสนฺตาปกุถิต  อุปริ  เผณปุพฺพุฬกานิ   
มุ ฺจนฺต  อภินีลวณฺณ  ปรมทุคฺคนฺธ  เชคุจฺฉ  จนฺทนิกาวาฏ   
เนว  อุปคนฺตุ  น  ทฏ ุ  อรหรูป  หุตฺวา  ติฏติ  ตถารูโปย   
กาโยติ  ทสฺเสติ ฯ  สทา  ทุกฺขตามูลโยคโต  อสุจิปคฺฆรณโต   
อุปฺปาทชรามรเณหิ  อุทธฺุมายนปริปจฺจนภิชฺชนสภาวตฺตา  จ   
มหนฺโต  คณฺโฑ  วิยาติ  มหาคณฺโฑ ฯ   
สพฺพตฺถกเมว  ทุกฺขเวทนานุพทฺธตฺตา  คณฺฑาน  สหนโต   
อสุจิวิสฺสนฺทนโต  จ  มหนฺโต  วโณ  วิยาติ  มหาวโณ ฯ   
        คูถกูเปน  คาฬฺหิโตติ  วจฺจกูเปน  วจฺเจเนว  วา  ภริโต ฯ   
คูถกูปนิคาฬฺหิโตติป  (๔)  ปาล ิ วจฺจกูปโต  นิกฺขนโฺตติ  อตฺโถ ฯ  
        อาโปปคฺฆรณี  กาโย  สทา  สนทฺติ  ปูติกนฺติ  อย  กาโย   
อาโปธาตุยา  สทา  ปคฺฆรณสีโล  ต ฺจ  โข  ปตฺตเสมฺหเสท-   
มุตฺตาทิก  ปูติก  อสุจึเยว  สนฺทติ  น  กทาจิ  สุจินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        สฏ ิกณฺฑรสมฺพนฺโธติ  คีวาย  อุปริมภาคโต  ปฏาย  สรีร   
วินทฺธมานา  สรีรสฺส  ปรุมิปจฺฉิมทกฺขิณวามปสฺเสสุ  ปจฺเจก   
ป ฺจ  ป ฺจ  กตฺวา  วีสติ  หตฺถปาเท  วินทฺธมานา  เตส   
ปุริมปจฺฉิมปสฺเสสุ  ป ฺจ  ป ฺจ  กตฺวา  จตฺตาลีสาติ  สฏ ิยา   
กณฺฑเรหิ  มหานฺหารูหิ  สพฺพโส  พทฺโธ  วินทโฺธติ  สฏ ิ-   
กณฺฑรสมฺพนฺโธ ฯ   
#๑.  ส.ี  คูถกเูป  นิพาหิโตติป  ฯ    
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        มสเลปนเลปโตติ  มสสงฺขาเตน  เลปเนน  ลิตฺโต  นวมส-   
เปสิสตานุลิตฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        จมฺมก ฺจุกสนฺนทฺโธติ  จมฺมสงฺขาเตน  ก ฺจุเกน  สพฺพโส   
โอนทฺโธ  ปริโยนทฺโธ  ปริจฺฉินฺโน ฯ   
        ปูติกาโยติ  สพฺพโส  ปูติคนฺธิโก  กาโย ฯ   
        นิรตฺถโกติ  นิปฺปโยชโน ฯ  อ ฺเส  หิ  ปาณีน  กาโย   
จมฺมาทิวินิโยเคน  สิยา  สปฺปโยชโน  น  ตถา  มนสฺุสกาโยติ ฯ   
        อฏ ิสงฺฆาตฆฏิโตติ  อติเรกติสตาน  อฏ ีน  สงฺฆาเตน   
ฆฏิโต  สมฺพนฺโธ ฯ   
        นฺหารุสตฺุตนิพนฺธโนติ  สุตฺตสทิเสหิ  นวหิ  นหฺารุสเตหิ   
นิพนฺธิโต ฯ  เนเกส  สงฺคตีภาวาติ  จตุมหาภูตชีวิตินฺทฺริยอสฺสาส-   
ปสฺสาสวิ ฺาณาทีน  สมวายสมฺพนฺเธน  สุตฺตเมรกสมวาเยน  (๑)  ยนฺต   
วิย  านาทิอิริยาปถ  กปฺเปติ ฯ   
        ธุวปฺปยาโต  มรณสสฺาติ  มรณสฺส  อตฺถาย  เอกนฺตคมโน   
นิพฺพตฺติโต  ปฏาย  มรณ  ปติ  ปวตฺตา  (๒)  ตโต  เอว  มจฺจุราชสฺส   
มรณสฺส  สนติฺเก   ิโต ฯ   
        อิเธว  ฉฑฺฑยิตฺวานาติ  อิมสฺมึเยว  โลเก  กาย  ฉฑฺเฑตฺวา   
ยถารุจิตฏานคามี  อย  สตฺโต  ตสฺมา  ปหาย  คมนีโย  อย   
#๑.  ส.ี  ยุ.  สุตฺตเปรกสมวาเยน  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  ปวตฺติโต   
#ม.  ปวตฺโต  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 323 

        เลมที ่ 26  กปฺปตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  323   
         
กาโยติ  เอวมฺป  สงฺโค  น  กาตพฺโพติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อวิชชฺาย  นิวุโตติ  อวิชฺชานีวรเณน  นิวุโต  ปฏิจฺฉาทิตา-   
ทีนโว  (๑)  อ ฺถา  โก  เอตฺถ  สงฺค  ชเนยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
จตุคนฺเถนาติ  อภิชฺฌากายคนฺถาทินา  จตุพฺพิเธน  คนฺเถน   
คนฺถิโต  คนถฺนิยภาเวน  วินทฺธิโต ฯ   
        โอฆสสีทโนติ  โอฆนิยภาเวน  กาโมฆาทีสุ  จตูสุ  โอเฆสุ   
สสีทนโก ฯ  อปฺปหีนภาเวน  สนฺตาเน  อนุ  อนุ  เสนฺตีติ   
อนุสยา  กามราคาทโย  อนุสยา ฯ   
        เตส  ชาเลน  โอตฺถโต  อภิภูโตติ  อนุสยชาลโมตฺถโต  (๒)  ฯ   
มกาโร  ปทสนฺธิกโร  คาถาสุขตฺถ  ทฆี  กตฺวา  วุตฺต  (๓)  ฯ   
กามจฺฉนฺทาทินา  ป ฺจวิเธน  นีวรเณน  ยุตฺโต  อธิมุตฺโตติ   
ป ฺจนีวรเณ  ยุตฺโต  กรณตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ   
        กามวิตกฺกาทินา  มิจฺฉาวิตกฺเกน  สมปฺปโต  สมสฺสิโตติ   
วิตกฺเกน  สมปฺปโต ฯ  ตณฺหามูเลนานุคโตติ  ตณฺหาสงฺขาเตน   
ภวมูเลน  อนุพทฺโธ ฯ   
        โมหจฺฉาทนฉาทิโตติ  สมฺโมหสงฺขาเตน  อาวรเณน   
ปลิคุณฺ ิโต ฯ  สพฺพเมต  สวิ ฺาณก  กรชกาย  สนฺธาย  วทติ ฯ   
สวิ ฺาณโก  หิ  อตฺตภาโว  อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก  ภิกฺขเว   
ตถาคตสฺส  กาโย  ติฏติ  อย ฺเจว  กาโย  พหิทฺธา  จ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  ปฏิจฺฉาทิโต  ตโต  ฯ  ๒.  สี.  อนุสยาชาลโมตฺถโต  ฯ    
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นามรูปนฺติอาทีสุ  กาโยติ  วุจฺจติ  เอวาย  วตฺตตี  กาโยติ  เอว   
นานากุลมลสมฺปุณฺโณติอาทินา  อวิชฺชาย  นิวุโตติอาทินา  จ   
วุตฺตปฺปกาเรน  อย  กาโย  วตฺตติ  วตฺตนฺโต  จ  กมมฺยนฺเตน   
สุกตทุกฺกเฏนกมฺมสงฺขาเตน  ยนฺเตน  ยนฺติโต  สงฺฆฏิโต  ยถา   
วา  เขมนฺต  คนฺตุ  น  สกโฺกติ  ตถา  สงฺโขภิโต  (๑)  สุคติทุคฺคตีสุ   
วตฺตติ  ปริพฺภมติ ฯ   
        สมฺปตฺติ  จ  วิปตฺยนฺตาติ  ยา  เอตฺถ  สมฺปตฺติ  สา   
วิปตฺติปริโยสานา ฯ  สพฺพ  หิ  โยพฺพน  ชราปริโยสาน  สพฺพ   
อาโรคฺย  พฺยาธิปริโยสาน  สพฺพ  ชีวิต  มรณปรโิยสาน  สพฺโพ   
มาคโม  วิโยคปริโยสาโน ฯ  เตนาห  นานาภาโว  วิปชฺชตีติ ฯ   
        นานาภาโวติ  วินาภาโว  วิปฺปโยโค  โส  กทาจิ   
วิปฺปยุ ฺชกสฺส  วเสน  กทาจิ  วิปฺปยุ ฺชิตพฺพสฺส  วเสนาติ  วิวิธ   
ปชฺชติ  ปาปุณิยติ ฯ   
        เยม  กาย  มมายนฺตีติ  เย  อนฺธพาลา  ปถุุชชฺนา  เอว   
อสุภ  อนิจฺจ  อธุว  ทุกฺข  อสาร  อิม  กาย  มม  อิทนฺติ   
คณฺหนฺตา  มมายนฺติ  ฉนฺทราค  อุปฺปาเทนฺติ  เต  ชาติอาทีหิ   
นิรยาทีหิ  จ  โฆร  ภยานก  อปณฺฑิเตหิ  อภิรมิตพฺพโต   
กฏสิสงฺขาต  สสาร  ปุนปฺปุน  ชนนมรณาทีหิ  (๓)  วฑฺเฒนฺติ   
เตนาห  อาทิยนฺติ  ปุนพฺภวนฺติ ฯ   
#๑.  ส.ี  สงฺโกจิโต  ฯ    
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        เยม  กาย  วิวชฺเชนฺติ  คูถลิตฺตว  ปนฺนคนฺติ  ยถา  นาม   
ปุริโส  สุขกาโม  ชีวิตุกาโม  คูถคต  อาสีวิส  ทิสฺวา  ชิคุจฺฉนิยตาย   
วา  สปฺปฏิภยตาย  วา  วิวชฺเชติ  น  อลลฺียติ  เอวเมว  เย   
ปณฺฑิตา  กุลปุตฺตา  อสุจิภาเวน  เชคุจฺฉ  อนิจฺจาทิภาเวน   
สปฺปฏิภย  อิม  กาย  วิวชฺเชนฺติ  ฉนฺทราคปฺปหาเนน  (๑)  ปชหนฺติ   
เต  ภวมูล  อวิชฺช  ภวตณฺห ฺจ  วมิตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  อจฺจนฺตเมว   
ปหาย  ตโต  เอว  สพฺพโส  อนาสวา  สอุปาทิเสสาย   
อนุปาทิเสสาย  จ  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺตีติ ฯ   
                กปฺปตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                วงฺคนฺตปุตฺตอุปเสนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        วิวตฺต  อปฺปนิคฺโฆสนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  อุปเสนตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  น   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมมฺ  สุณมาโน   
สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  สมนตฺปาสาทิกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต   
ทิสฺวา  สตฺถุ  (๒)  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา   
ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
นาลกคาเม  รูปสารีพฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ  อุปเสโนติสฺส   
#๑.  ม.  ฉนฺทราคปฺปหาเนน  ฯ  ๒.  สี. ย.ุ  เอตฺถนฺตเร  สนฺติเกติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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นาม  อโหสิ ฯ   
        โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคเหตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก   
ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปทาย  เอกวสฺสิโก   
อริยคพฺภ  วฑฺเฒมีติ  เอก  กลุปุตฺต  อตฺตโน  สนฺติเก   
อุปสมฺปาเทตฺวา  เตน  สทฺธึ  สตฺถ ุ สนฺติก  คโต ฯ  สตฺถารา   
จสฺส  ตสฺส  อวสฺสิกสฺส  ภิกฺขุโน  สทธฺิวิหาริกภาว  สุตฺวา   
อติลหุ  โข  ตฺว  โมฆปุรสิ  พาหุลฺลาย  อาวตฺโตติ  ครหิโต   
อิทานาห  ยทิป  ปริส  นสิฺสาย  สตฺถารา  ครหิโต  ปริสเยว   
ปน  นิสฺสาย  สตฺถุ  ปาสโสป  ภวิสฺสามีติ  วิปสฺสนาย   
กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อปทาเน  (๑)   
                ปทุมุตฺตร  ภควนฺต                          โลกเชฏ  นราสภ   
                ปพฺภารมฺหิ  นิสินฺน  ต  (๒)          อุปคจฺฉึ  นรุตฺตม ฯ   
                กณิการปุปฺผ  ทิสฺวา                          วณฺเฏ  เฉตฺวานห (๓)  ตทา   
                อลงฺกริตฺวา  ฉตฺตมฺหิ                  พุทฺธสสฺ  อภิโรปยึ ฯ   
                ปณฺฑปาต ฺจ  ปาทาสึ                  ปรมนนฺ  สุโภชน   
                พุทฺเธน  นวเม  ตตฺถ                  สมเณ  อฏ  โภชยึ ฯ   
                อนุโมทิ  มหาวีโร                          สยมภฺู  อคฺคปุคฺคโล   
                อิมินา  ฉตฺตทาเนน                          ปรมนฺนปเวจฺฉนา ฯ   
#/.  ขุ. อ.  ๓๒/๘๖/๘๗๔ ฯ  ๒.  สฺยา.  นิสินฺน  ต  ฯ 
#๓.  สฺยา.  เฉตฺวาน  ต  ฯ    
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                เตน  จิตฺตปฺปสาเทน                สมฺปตฺติมนุโภสฺสสิ   
                ฉตฺตึสกฺขตฺตุ  (๑)  เทวินฺโท          เทวรชชฺ  กริสฺสติ ฯ   
                เอกวีสติกฺขตฺตุ ฺจ                          จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ   
                ปเทสรชฺช  วิปลุ                          คณนาโต  อสงฺขิย ฯ   
                                                        [๒] 
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป  (๓)                โอกกฺากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  เอโส  พุทฺโธ  ภวิสสฺติ ฯ (๔)   
                สาสเน  ทิพฺพมานมฺหิ  (๕)                 มนสฺุสตฺต  คมิสฺสติ   
                [ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโท                  โอรโส  ธมฺมนิมฺมโิต ฯ] 
                อุปเสโนติ  นาเมน                          เหสฺสติ  สตฺถุ  สาวโก   
                [สมนฺตปาสาทิกตฺตา                          อคฺคฏาเน  เปสฺสติ ฯ] 
                จรมิ  วตฺตเต  มยฺห                          ภวา  สพฺเพ  สมูหตา   
                ธาเรมิ  อนฺติม  เทห                          เชตฺวา  มาร  สวาหน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สยมฺป  สพฺเพ  ธูตงฺคธมฺเม  สมาทาย   
วตฺตติ  อ ฺเป  ตทตฺถาย  สมาทเปติ  เตน  น  ภควา   
สมนฺตปาสาทิกาน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน   
โกสมฺพิย  กลเห  อุปฺปนฺเน  ภิกฺขุสงฺเฆ  จ  ทฺวิธาภูเต  เอเกน   
#๑.  สฺยา. ตึสกฺขตฺตุ  จ  ฯ  ๒.  สฺยา. เอตฺถนฺตเร  ย  วทนฺติ  สุเมโธติ   
#ภูริป ฺ  สุเมธสนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๓.  สฺยา.  กปฺเปโต  สตสหสฺเส  ฯ   
#๔.  ม.  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ  ฯ  ๕.  สฺยา.  ทิปฺปมานมฺหิ  ฯ   
#[  ]  สฺยามโปตฺถเก  นตฺถ ิ ฯ    
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ภิกฺขุนา  ต  กลห  ปริวชชฺตุิกาเมน  เอตรหิ  โข  กลโห   
อุปฺปนฺโน  สงฺโฆ  ทฺวิธาภูโต  กถ  นุ  โข  มยา  ปฏปิชฺชิตพฺพนฺติ   
ปุฏโ  วิเวกวาสโต  ปฏาย  ตสฺส  ปฏิปตฺตึ  กเถนฺโต   
                วิวิตฺต  อปฺปนิคฺโฆส                  วาฬมิคนิเสวิต   
                เสเว  เสนาสน  ภิกฺขุ                  ปฏิสลลฺานการณา ฯ   
                สงฺการปุ ฺชา  อาหตฺวา                  สุสานา  รถยิาหิ  จ   
                ตโต  สงฺฆาฏิก  กตฺวา                  ลูข  ธาเรยฺย  จีวร ฯ   
                นจี  มน  กริตฺวาน                          สปทาน  กลุา  กลุ   
                ปณฺฑิกาย  จเร  ภิกฺขุ                  คุตฺตทฺวาโร  สุสวุโต ฯ   
                ลูเขนป  วา  (๑)  สนฺตุสฺเส          นา ฺ  ปตฺเถ  รส  พหุ   
                รเสสุ  อนุคิทฺธสฺส                          ฌาเน  น  รมตี  มโน ฯ   
                อปฺปจฺโฉ  เจว  สนฺตุฏโ                  ปวิวิตฺโต  วเส  มุนิ   
                อสสฏโ  คหฏเหิ                          อนาคาเรหิ  จูภย ฯ   
                ยถา  ชโฬ  ว  มโูค  ว                  อตฺตาน  ทสฺสเย  ตถา   
                นาติเวล  สมฺภาเสยฺย  (๒)                  สงฺฆมชฺฌมฺหิ  ปณฺฑิโต ฯ   
                น  โส  อุปวเท  ก ฺจิ                  อุปฆาต  วิวชฺชเย   
                สวุโต  ปาฏิโมกฺขสฺมึ                  มตฺต ฺ ู  จสฺส  โภชเน ฯ   
                สคฺุคหีตนิมิตฺตสฺส                          จิตฺตสฺสุปฺปาทโกวิโท   
                สมถ  อนุยุ ฺเชยฺย                          กาเลน  จ  วิปสฺสน ฯ   
#๑.  สฺยา.  จ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ปภาเสยฺย  ฯ    
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                วิรยิสาตจฺจสมฺปนฺโน                  ยุตฺตโยโค  สทา  สิยา   
                น  จ  อปฺปตฺวา  ทุกฺขนฺต  (๑)        วิสฺสาส  เอยฺย  ปณฺฑิโต ฯ   
                เอว  วิหรมานสฺส                          สุทฺธกิามสฺส  ภิกขฺุโน   
                ขิยยฺนฺติ  อาสวา                          สพฺเพ  นพฺิพุติ ฺจาธิคจฺฉตีติ (๒)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วิวิตฺตนฺติ  ชนวิวิตฺต  สุ ฺ  อร ฺาทึ ฯ   
        อปฺปนคฺิโฆสนฺติ  นสิฺสทฺท  สททฺสงฺฆฏฏนรหิต ฯ   
        วาฬมิคนิเสวิตนฺติ  สีหพฺยคฺฆทีปวาฬมิเคหิ  จริต ฯ  อิมินาป   
ชนวิเวกเยว  ทสฺเสติ  ปนฺตเสนาสนภาวทีปนโต ฯ   
        เสนาสนนฺติ  สยิตุ  อาสยิตุ ฺจ  ยุตฺตภาเวน  วสนฏาน   
อิธ  เสนาสนนฺติ  อธิปฺเปต ฯ   
        ปฏิสลลฺานการณาติ  ปฏิสลลฺานนิมิตฺต  นานารมฺมณโต   
นิวตฺเตตฺวา  กมฺมฏาเนเยว  จิตฺตสฺส  ปฏิ  ปฏ ิ (๓)  สมฺมเทว   
ลฺลียนตฺถ ฯ   
        เอว  ภาวนานุรูป  เสนาสน  นิทฺทสินฺโต  เสนาสเน   
สนฺโตส  ทสเฺสตฺวา  อิทานิ  จีวราทีสุป  ต  ทสฺเสตุ  สงฺการ-   
ปุ ฺชาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  สงฺการปุ ฺชาติ  สงฺการาน  ปุ ฺช  สงฺการปุ ฺช   
#๑.  ย ุ ทกุขสฺสนฺต  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๗๕/๓๕๓  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  สี.  ปฏิสลฺลานการณาติ  ปฏิสลลฺานาติ  จิตฺต  นานารมฺมณา   
นิวตฺเตตฺวา  กมฺมฏาเนเยว  จิตฺตสฺส  ปฏิ  ฯ    
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ตโต  กจวรฏานา ฯ   
        อาหตฺวาติ  อาหริตฺวา ฯ   
        ตโตติ  ตถา  อาหฏโจฬกฺขณฺเฑหิ ฯ  กรเณ  หิ  อิท   
นิสฺสกฺกวจน ฯ   
        ลูขนฺติ  สตฺถลูขรชนลูขาทินา  ลูข  อวณฺณามฏ ฯ   
        ธาเรยฺยาติ  นิวาสนาทิวเสน  ปรหิเรยฺย  เอเตน  จีวร-   
สนฺโตส  วทติ ฯ   
        นีจ  มน  กริตฺวานาติ  อนฺตมิท  ภิกฺขเว  ชีวิกานนฺติ-   
อาทิก  สุคโตวาท  อนุสฺสริตฺวา  นิหตมานทปฺป  จิตฺต  กตฺวา ฯ   
        สปทานนฺติ  ฆเรสุ  อวขณฺฑรหิต  (๑)  อนุฆรนติฺ  อตฺโถ ฯ   
เตนาห  กุลา  กุลนฺติ ฯ   
        กลุา  กลุนฺติ  กลุโต  กุล  กลุานุปุพฺพิยา  ฆรปฏิปาฏิยาติ   
อตฺโถ ฯ   
        ปณฺฑิกายาติ  มิสฺสกภิกฺขาย  อิมินา  ปณฺฑปาตสนฺโตส   
วทติ ฯ   
        คุตฺตทฺวาโรติ  สุปหติจกฺขาทิทฺวาโร ฯ   
        สุสวุโตติ  หตฺถกุกฺกจฺุจาทีน  อภาเวน  สุฏ ุ  สวุโต ฯ   
        ลูเขนป  วาติ  อปสทฺโท  สมุจฺจยตฺเถ  (๒)  วาสทฺโท  วิกปปฺตฺเถ  (๓)  ฯ   
อุภเยนป  ลูเขนป  อปฺเปนป  เยน  เกนจิ  สุลเภน  อิตรีตเรน   
#๑.  ส.ี อวขณฺฑนรหิต  ฯ  ย.ุ อวกฺกมรหิต  ฯ  ๒.  ม.  สมุจฺจเย  ฯ   
#๓.  ม.  วิกปฺเป  ฯ    
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สนฺตุสฺเส  สม  สมฺมา  ตุสฺเสยฺย ฯ  เตนาห  นา ฺ  ปตฺเถ   
รส  พหุนฺติ ฯ   
        นา ฺ  ปตฺเถ  รส  พหุนฺติ  อตฺตนา  ยถาลทฺธโต  อ ฺ   
มธุราทิรส  พหุ  ปณีต ฺจ  น  ปตฺเถยฺย  น  ปเหยฺย  อิมินา   
คิลานปจฺจเยป  สนฺโตโส  ทสฺสิโต  โหติ ฯ   
        รเสส ุ เคธวารณตฺถ  (๖)  ปน  การณ  วทนฺโต  รเสสุ   
อนุคิทฺธสฺส  ฌาเน  น  รมตี  มโนติ  อาห ฯ  อินฺทรฺิยสวรมฺป   
อปริปูเรนฺตสฺส  กโุต  วิกฺขิตฺตจิตฺตสมาธานนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  สลฺเลขปฏิปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อวสิฏกถาวตฺถูนิ  ทสฺเสตุ  อปฺปจฺโฉ  เจวาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปจฺโฉติ  อนิจฺโฉ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อิจฉารหิโต   
เตน  จตุพฺพิธปจฺจเยสุ  ตณฺหุปฺปาทวิกฺขมฺภนมาห ฯ  สนฺตุฏโติ   
จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ยถาลาภสนฺโตสาทินา  สนฺตุฏโ ฯ  โย  หิ   
                อตีต  นานุโสเจยฺย                  นปฺปชปฺเปยฺยนาคต   
                ปจฺจุปฺปนฺเนน  ยาเปยฺย          โส  สนฺตุฏโติ  ปวุจฺจตีติ ฯ   
        ปวิวิตฺโตติ  คณสงฺคณิก  ปหาย  กาเยน  ปวิวิตฺโต   
วูปกฏโ ฯ  จิตฺตวิเวกาทิเก  ห ิ ปรโต  วกฺขติ ฯ   
        วเสติ  สพฺพตฺถ  โยเชตพฺพ ฯ  โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคเมน   
มุนิ ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  เคธากรณตฺถ  ฯ    
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        อสสฏโติ  ทสฺสนสวนสมุลฺลปนสมฺโภคกายสสคฺคาน   
อภาเวน  อสสฏโ  ยถาวุตฺตสสคฺครหิโต ฯ   
        อุภยนฺติ  คหฏเหิ  อนาคาเรหิ  จาติ  อุภเยหิป  อสสฏโ ฯ   
กรเณ  หิ  อิท  ปจฺจตฺตวจน ฯ   
        อตฺตาน  ทสฺสเย  ตถาติ  อชโฬ  อมูโคป  สมาโน  ยถา   
ชโฬ  วา  มูโค  วา  ตถา  อตฺตาน  ทสฺเสยฺย  เอเตน   
ปาคพฺพิยปฺปหานมาห ฯ   
        ชโฬ  ว  มูโค  วาติ  จ  คาถาสุขตฺถ  รสฺสตฺต  กต   
สมุจฺจยตฺโถ  จ  วาสทฺโท ฯ   
        นาติเวล  สมฺภาเสยฺยาติ  อติเวล  อติกฺกนฺตปมาณ  น   
ภาเสยฺย  มตฺตภาณี  อสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        สงฺฆมชฌฺมฺหีติ  ภิกฺขุสฺเฆ  ชนสมูเห  วา ฯ   
        น  โส  อุปวเท  ก ฺจีติ  โส  ยถาวุตฺตปฏิปตฺติโก  ภิกฺขุ   
หีน  วา  มชฌฺิม  วา  อุกฺกฏ  วา  ย  กิ ฺจิ  น  วาจาย   
อุปวเทยฺย ฯ   
        อุปฆาต  วิวชชฺเยติ  กาเยน  อุปฆาต  ปริวิเหน  วชฺเชยฺย ฯ   
        สวุโต  ปาฏิโมกฺขสฺมินฺติ  ปาฏิโมกฺขมฺหิ  ปาฏิโมกฺขสวรสีเล   
สวุโต  อสฺส  ปาฏิโมกฺขสวเรน  ปหิตกายวาโจ  สิยาติ  อตฺโถ ฯ   
        มตฺต ฺ ู  จสฺส  โภชเนติ  ปริเยสนปฏิคฺคหณปริโภค-   
วิสฺสชฺชเนสุ  โภชเน  ปมาณ ฺ ู  สิยา ฯ    
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        สุคฺคหีตนิมิตฺตสฺสาติ  เอว  เม  มนสิ  กโรโต  จิตฺต   
สมาหิต  อโหสีติ  ตทาการ  สลลฺกฺเขนฺโต  สฏุ ุ  คหิตสมาธินิมิตฺโต   
อสฺส ฯ  สุคฺคหีตนิมิตฺโต  โสติป  ปาโ  โส  โยคีติ  (๑)  อตฺโถ ฯ   
        จิตฺตสฺสุปฺปาทโกวิโทติ  เอว  ภาวยโต  จิตฺต  ลีน  โหติ   
เอว  อุทฺธตนฺติ  ลีนสฺส  อุทฺธตสฺส  จ  จิตฺตสฺส  อุปฺปตฺติการเณ   
กุสโล  อสฺส ฯ  ลีเน  ห ิ จิตฺเต  ธมฺมวิจยวิริยปติสมฺโพชฺฌงฺคา   
ภาเวตพฺพา  อุทฺธเต  ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคา ฯ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปน  สพฺพตฺถ  อิจฺฉิตพฺโพ  เตนาห  ภควา   
ยสฺมึ  จ  โข  ภิกฺขเว  สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  กาโล  ตสฺมึ   
สมเย  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนายาติอาทิ ฯ   
        สมถ  อนุยุ ฺเชยฺยาติ  สมถภาวน  ภาเวยฺย  อนุปฺปนฺน   
สมาธึ  อุปฺปาเทยฺย  อุปฺปนฺน ฺจ  ยาว  วสีภาวปฺปตฺติ  ตาว   
วฑฺเฒยฺย  พฺยูเหยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        กาเลน  จ  วิปสฺสนนฺติ  ยถาลทฺธ  สมาธึ  นิกนติฺยา   
อปริยาทาเนน  หานภาคิย   ิติภาคิย  วา  อกตฺวา  นิพฺเพธ-   
ภาคิยว  กตฺวา  (๒)  กาเลน  วิปสฺสน ฺจ  อนุยุ ฺเชยฺย ฯ   
        อถ  วา  กาเลน  จ  วิปสฺสนนฺติ  สมถ  อนุยุ ฺชนฺโต   
ตสฺส  ถริีภูตกาเล  สงฺโกจ  อนาปชฺชตฺิวา  อริยมคฺคาธิคมาย   
วิปสฺสน  อนยุุ ฺเชยฺย ฯ  ยถาห   
#๑.  ส.ี  ยุ.  โย  โส  หีติ  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  นิพฺเพธภาคิย  วา  อกตฺวา  ฯ    
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                อถ  วา  สมาธิลาเภน                  วิวิตฺตสยเนน  วา   
                ภิกฺขุ  วิสฺสาสมาปาทิ                  อปฺปตฺโต  อาสวกฺขยนฺติ  (๑)  ฯ   
        เตน  วุตฺต  วิริยสาตจฺจสมฺปนฺโนติอาทิ ฯ  สตตภาโว   
สาตจฺจ  วิริยสฺส  สาตจฺจ  เตน  สมฺปนฺโน  สมนฺนาคโต   
สตตปวตฺตวิริโย  นิจฺจปคฺคหิตวิริโยติ  อตฺโถ ฯ   
        ยุตฺตโยโค  สทา  สิยาติ  สพฺพกาล  ภาวนานุยุตฺโต  สิยา ฯ   
        ทุกฺขนฺตนฺติ  วฏฏทกฺุขสฺส  อนฺต  ปรโิยสาน  นิโรธ   
นิพฺพาน  อปฺปตฺวา  วิสฺสาส  น  เอยฺย  น  คจฺเฉยฺย  อห   
ปริสุทฺธสีโล  ฌานลาภี  อภิ ฺาลาภี  วิปสฺสน  มตฺถก  ปาเปตฺวา   
 ิโตติ  วา  วิสฺสฏโ  น  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  วิหรมานสฺสาติ  เอว  วิวิตฺตเสนาสนเสวนาทินา   
วิปสฺสนาวเสน  ยุตฺตโยคตาปริโยสาเนน  (๒)  วิธินา  วิหรนฺตสฺส ฯ   
        สุทฺธิกามสฺสาติ  าณทสฺสนวิสุทฺธึ  อจฺจนฺตวิสุทฺธึ  นิพฺพาน   
อรหตฺต ฺจ  อิจฺฉนฺตสฺส ฯ  สสาเร  ภยสฺส  อิกฺขโต  ภิกฺขุโน   
กามาสวาทโย  สพฺเพ  อาสวา  ขิยฺยนฺติ  ขย  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ   
เตส  ขยคมเนเนว  (๓)  สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสปเภท  ทุวิธมฺป   
นิพฺพาน  อธิคจฺฉติ  ปาปุณาติ ฯ   
        เอว  เถโร  ตสฺส  ภิกฺขุโน  โอวาททานาปเทเสน  อตฺตนา   
ตถาปฏิปนฺนภาว  ทีเปนฺโต  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ   
        วงฺคนฺตปุตฺตอุปเสนตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ขุ.  ธ. ๒๕/๒๙/๕๑  ฯ  ๒.  ส.ี  ปริโนสาเน  ฯ   
#๓.  สี.  ย.ุ  ๑  สี.  ขยวยคมเนเนว  ฯ    
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        วิชาเนยฺย  สก  อตฺถนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  อปรสฺส  โคตมตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  อุปฺปตฺติโต   
ปุเรตรเมว  สาวตฺถิย  อุทิจฺจพฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺโต  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  หุตฺวา  วาทมคฺค  อุคฺคเหตฺวา   
อตฺตโน  วาทสฺส  อุปร ิ อุตฺตรึ  วทนฺต  อลภนฺโต  เตหิ  เตหิ   
วิคฺคาหิกกถ  อนุยุตฺโต  วิจรติ ฯ   
        อถ  อมหฺาก  ภควา  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  ปวตฺติตวร-   
ธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน  ยสาทิเก  เวเนยฺเย  วิเนตฺวา   
อนาถปณฺฑิกสฺส  อภิยาจนาย  สาวตฺถึ  อุปคจฺฉิ ฯ  ตทา  สตฺถุ   
เชตวนปฏิคฺคเห  ปฏิลทธฺสทฺโธ  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม   
สุตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ   
        สตฺถา  อ ฺตร  ปณฺฑจาริก  ภิกฺขุ  อาณาเปสิ  ภิกฺขุ   
อิม  ปพฺพาเชหีติ ฯ  โส  เตน  ปพฺพาชิยมาโน  ขุรคฺเคเยว   
อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา  โกสลชนปท  คนฺตฺวา  ตตฺถ  จิร  วสิตฺวา   
ปุน  สาวตฺถึ  ปจฺจาคมิ ฯ  ต  พหู  าตกา  พฺราหฺมณ-   
มหาสาลา  อุปสงฺกมิตฺวา  ปยิรุปาสิตฺวา  นิสินฺนา  (๑)  อิมสฺมึ   
โลเก  พหู  สมณพฺราหฺมณา  สสาเร  สุทฺธิวาทา  เตสุ  กตเมส   
#๑.  ส.ี ย.ุ  พหู  าตกา  นิสินฺน  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 336 

                เลมที่  26  ทสกนิปาตวณฺณนา  หนา  336   
 
นุ  โข  วาโท  นิยฺยานิโก  กถ  ปฏิปชฺชนฺโต  สสารโต   
สุชฺฌตีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  เถโร  เตส  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต   
                วิชาเนยฺย  สก  อตฺถ                  อวโลเกยยฺาถ  ปาวจน   
                ย ฺเจตฺถ  อสสฺ  ปฏิรูป          สาม ฺ  อชฺฌูปคตสฺส ฯ   
                มตฺิต  อิเธ  จ  (๑)  กลฺยาณ  สิกฺขา  วิปุล  สมาทาน   
                สสฺุสูสา  จ  ครนู                  เอต  สมณสฺส  ปฏิรูป ฯ   
                พุทฺเธสุ  สคารวตา                  ธมฺเม  อปจิติ  ยถาภูต   
                สงฺเฆ  จ  จิตฺตีกาโร                  เอต  สมณสฺส  ปฏิรูป ฯ   
                อาจารโคจเร  ยุตฺโต                  อาชีโว  โสธิโต  อคารโยฺห   
                จิตฺตสฺส  จ  สณฺปน  (๒)        เอต  สมณสฺส  ปฏิรูป ฯ   
                จาริตฺต  อถ  วาริตฺต                  อิริยาปถิย  ปสาทนิย   
                อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค          เอต  สมณสฺส  ปฏิรูป ฯ   
                อาร ฺกานิ  เสนาสนานิ          ปนฺตานิ  อปฺปสทฺทานิ   
                ภชิตพฺพานิ  มุนินา                  เอต  สมณสฺส  ปฏริูป ฯ   
                สลี ฺจ  พาหุสจฺจ ฺจ          ธมฺมาน  ปวิจโย  ยถาภูต   
                สจฺจาน  อภิสมโย                  เอต  สมณสฺส  ปฏริูป ฯ   
                ภาเวยฺย  จ  อนจฺิจนฺติ          อนตฺตส ฺ  อสุภส ฺ ฺจ   
                โลกมฺหิ  จ  อนภิรตึ                  เอต  สมณสฺส  ปฏริูป ฯ   
                ภาเวยฺย  จ  โพชฺฌงฺเค          อิทฺธิปาทานิ  อินฺทฺริยพลานิ  (๓)   
                อฏงฺคมคฺคมริย                  เอต  สมณสฺส  ปฏิรูป ฯ   
#๑.  สฺยา.  มตฺิต  อิเธว  ฯ  ยุ.  มิตฺต  อิธ  ฯ  ๒.  โปราณ. 
#สณฺฑาปน  ฯ  ๓.  สฺยา.  อินฺทฺริยพลานิ  ฯ    
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                ตณฺห  ปชเหยยฺ  มุน ิ         สมูลเก  อาสเว  ปทาเลยฺย   
                วิหเรยฺย  วิปฺปมุตฺโต          เอต  สมณสฺส  ปฏิรูปนฺติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วิชาเนยฺย  สก  อตฺถนฺติ  วิ ฺ ูชาติโก  ปุริโส  อตฺตโน   
ยาถาวโต  วิจาเรตฺวา  ชาเนยฺย ฯ  วิจาเรนฺโต  จ  อวโลเกยฺยาถ   
ปาวจน  อิธ  โลเก  ปุถุสมณพฺราหฺมเณหิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  จ   
ปวุตฺต  ปาวจน  สมโย ฯ  ตตฺถ  ย  นิยฺยานิก  ต  โอโลเกยฺย   
ป ฺาจกฺขุนา  ปสฺเสยฺย ฯ   
        อิเม  ห ิ นานาติตฺถิยา  สมณพฺราหฺมณา  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ   
อนตฺตนิ  อตฺตาติ  อสุทฺธิมคฺค ฺจ  สุทฺธิมคฺโคติ  มิจฺฉาภินิเวสิโน   
อ ฺม ฺ ฺจ  วิรุทฺธวาทา  (๒)  ตสฺมา  เนส  วาโท  อนิยฺยานโิก   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  สพฺเพ  ธมฺมา   
อนตฺตา  สนฺต  นิพฺพานนฺติ  สยมฺภูาเณน  ยถาภูต  อพฺภ ฺาย   
ปเวเทติ  ตสฺมา  ตสฺส  วาโท  นยิฺยานิโกติ  สตฺถ ุ สาสนมหนฺตต   
โอโลเกยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        ย ฺเจตฺถ  อสฺส  ปฏริูป  สาม ฺ  อชฌฺูปคตสฺสาติ  สาม ฺ   
สมณภาว  ปพฺพชฺช  อุปคตสฺส  กุลปุตฺตสฺส  ย  เอตฺถ  สาสเน   
ปพฺพชิตภาเว  วา  ปฏิรูป  ยุตฺตรูป  สารปฺุป  อสฺส  สยิา  ตมฺป   
อปโลเกยฺย ฯ   
        ก ึ ปน  ตนฺติ  อาห  มิตฺต  อิเธว  กลฺยาณนฺติ-   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๗๖/๓๕๔  ฯ  ๒.  สี.  วิรุทฺธวาทิโน  ฯ    
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อาทิ ฯ  อิมสมฺึ  สาสเน  กลฺยาณมิตฺต  เสวิยมาน  สมณสฺส   
ปฏิรูปนฺติ  โยชนา ฯ  เอส  นโย  อิตเรสุป ฯ  กลฺยาณมิตฺต  หิ   
นิสฺสาย  อกสุล  ปชหติ  กุสล  ภาเวติ  สุทฺธมตฺตาน  ปริหรติ ฯ   
        สิกฺขา  วิปุล  สมาทานนฺติ  วิปุล  สิกฺขาสมาทาน  มหติยา   
นิพฺพานาวหาย  อธิสีลาทิสิกฺขาย  อนุฏานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        สุสฺสูสา  จ  ครูนนฺติ  ครูน  อาจริยุปชฺฌายาทีน  กลฺยาณ-   
มิตฺตาน  โอวาทสฺส  โสตุกมฺยตา  ปาริจริยา  จ ฯ  เอตนฺติ   
กลฺยาณมิตฺตเสวนาทิ ฯ   
        พุทฺเธสุ  สคารวตาติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺเธสุ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ภควาติ  คารวโยโค  ครุจิตฺตีกาโร ฯ   
        ธมฺเม  อปจิติ  ยถาภูตนฺติ  อริยธมฺเม  ยาถาวโต  อปจายน   
อาทเรน  อภิปูชน ฯ   
        สงฺเฆติ  อริยสงฺเฆ ฯ   
        จิตฺตีกาโรติ  สกฺกาโร  สมฺมานน ฯ   
        เอตนฺติ  รตนตฺตยครุกรณ ฯ   
        อาจารโคจเร  ยุตฺโตติ  กายิกวาจสิกวีติกฺกมนสงฺขาต   
อนาจาร  ปณฺฑปาตาทีน  อตฺถาย  อุปสงฺกมิตุ  อยุตฺตฏานภูต   
เวสิยาทิอโคจร ฺจ  ปหาย  กายิกวาจสิกอวีติกฺกมนสงฺขาเตน   
อาจาเรน  ปณฺฑปาตาทีน  อตฺถาย  อุปสงฺกมิตุ  ยุตฺตฏาน-   
ภูเตน  โคจเรน  จ  ยุตฺโต  สมฺปนฺโน  สมฺปนฺนอาจารโคจโรติ    
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อตฺโถ ฯ   
        อาชีโว  โสธิโตติ  เวฬุทานาทึ  พุทฺธปฏิกุฏ  อเนสน   
ปหาย  อนวชฺชุปฺปาเท  ปจฺจเย  เสวนฺตสฺส  อาชีโว  โสธิโต   
โหติ  สุวิสุทโฺธ  โสธิตตฺตา  เอว  อคารโยฺห  วิ ฺ ูหิ ฯ   
        จิตฺตสฺส  จ  สณฺปนนฺติ  ยถา  จกขฺาทิทฺวาเรหิ  รูปาทิ-   
อารมฺมเณสุ  อภิชฺฌาทโย  นปฺปวตฺตนฺติ  เอว  ทิฏเ  ทฏิ-   
มตฺตาทิวเสน  จิตฺตสฺส  สมฺมา  ปน ฯ   
        เอตนฺติ  อาจารโคจรสมฺปตฺติ  อาชีวปาริสุทฺธิ  อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวารตาติ  เอต  ตย ฯ   
        จาริตฺตนฺติ  จริตฺวา  ปริปูเรตพฺพสีล ฯ   
        วาริตฺตนฺติ  วิรติยา  อกรเณน  ปริปูเรตพฺพสีล ฯ   
        อิริยาปถิย  ปสาทนิยนฺติ  ปเรส  ปสาทาวห  อากปฺป-   
สมฺปตฺตินิมิตฺต  อิริยาปถนสิฺสิต  สมฺปช ฺ ฯ   
        อธิจิตฺเต  จ  อาโยโคติ  สมถวิปสฺสนาสุ  อนุโยโค   
ภาวนา ฯ   
        อาร ฺกานีติ  อร ฺเ  ปริยาปนฺนานิ ฯ   
        ปนฺตานีติ  วิวิตฺตานิ ฯ   
        สลีนฺติ  จตุปาริสุทฺธิสีล ฯ  เหฏา  หิ  ภินฺทิตฺวา  วุตฺต   
อิธ  อภินฺทิตฺวา  วทติ ฯ   
        พาหุสจฺจนฺติ  พหุสฺสุตภาโว ฯ  โส  หิ  ภาวนานุโยคสฺส    
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พหุกาโร  โพชฺฌงฺคโกสลฺลอนุตฺตรสติีภาวอธิจิตฺตยุตฺตาทีสุ  สมฺมา   
ปวิจยพหุลสฺส  สมถวิปสฺสนานุโยโค  สมฺปชฺชติ ฯ   
        ธมฺมาน  ปวิจโย  ยถาภูตนฺติ  รูปารูปธมฺมาน  อวิปรีต-   
สลกฺขณโต  (๑)  สาม ฺลกฺขณโต  จ  ปริวีมสา  อิมินา  อธิป ฺา-   
ธมฺมวิปสฺสนมาห ฯ   
        สจฺจาน  อภิสมโยติ  ทุกฺขาทีน  อริยสจฺจาน  ปริ ฺาภิ-   
สมยาทิวเสน  ปฏิเวโธ ฯ   
        สฺวาย  สจฺจาภิสมโย  ยถา  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  ภาเวยฺยาติ-   
อาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ภาเวยฺย  จ  อนิจฺจนฺติ  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ-   
อาทินา  (๑)  อวิภาคโต  ย  กิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติ-   
อาทินา  (๒)  วิภาคโต  วา  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจส ฺ  ภาเวยฺย   
อุปฺปาเทยฺย  เจว  วฑฺเฒยฺย  จาติ  อตฺโถ ฯ   
        อนตฺตส ฺนฺติ  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  ปวตฺต   
อนตฺตส ฺ ฺจ  ภาเวยฺยาติ  โยชนา ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ   
        อสุภส ฺนฺติ  กรชกาเย  สพฺพสฺมิมฺป  วา  เตภูมิกสงฺขาเร   
กิเลสาสุจิปคฺฆรณโต  อสภุาติ  ปวตฺตส ฺ ฯ  ทุกขฺส ฺา-   
ปริวารา  หิ  อย  เอเตเนว  เจตฺถ  ทุกฺขส ฺาป  คหิตาติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
#๑  สี. ฯสลลฺกฺขณโต  ฯ    
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        โลกมฺห ิ จ  อนภิรตินฺติ  สพฺพโลเก  เตภูมิเกสุ  สงฺขาเรสุ   
อนาภิรติส ฺ  เอเตน  อาทีนวานุปสฺสน  นิพฺพิทานุปสฺสน ฺจ   
วทติ ฯ   
        เอว  ปน  วิปสฺสนาภาวน  อนุยุตฺโต  (๑)  ต  อุสฺสุกฺกาเปนฺโต   
อิเม  ธมฺเม  (๒)  วฑฺเฒยฺยาติ  ทสฺเสนฺโต  ภาเวยฺย  จ  โพชฺฌงฺเคติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โพธิยา  สติอาทิสตฺตวิธธมฺมสามคฺคิยา  โพธิสฺส   
วา  ตสมงฺคิโน  ปุคฺคลสฺส  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคา  สติอาทโย   
ธมฺมา ฯ  เต  สติอาทิเก  สตฺตโพชฺฌงฺเค  ฉนฺทอาทีนิ  จตฺตาริ   
อิทฺธิปาทานิ  สทฺธาทีนิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  สทฺธาทีนิเยว  ป ฺจ   
พลานิ  สมฺมาทิฏ ิอาทีน  วเสน  อฏงฺคอริยมคฺค ฺจ ฯ  จสทฺเทน   
สติปฏานานิ  สมฺมปฺปธานานิ  จ  คหิตานีติ  สพฺเพป   
สตฺตตึสปฺปเภเท  โพธิปกขิฺยธมฺเม  ภาเวยฺย  อุปฺปาเทยฺย  เจว   
วฑฺเฒยฺย  จ ฯ  ตตฺถ  ยเทเตส  ปมมคฺคกฺขเณ  อุปฺปาทน   
อุปริมคฺคกฺขเณ  จ  วฑฺฒน  เอต  สมณสฺส  ภิกฺขุโน   
สารุปฺปนฺติ ฯ   
        เอว  โพธิปกฺขิยสตฺตตึสธมฺเม  ภาเวนฺโต  (๓)  ยถา  มคฺคสจฺจ   
ภาวนาภิสมยวเสน  อภิสเมติ  เอว  สมุทยสจฺจ  ปหานาภิ-   
#๑.  ส.ี  อนุยุ ฺชนฺตา  ฯ  ๒.  ส.ี  อิ ฯ  อิทเมว  ฯ  ๓.  สี. ยุ. 
#ธมฺเม  อุปาทาย  อุปริ  มคฺคกฺขเณ  จ  ภาเวนฺโต    
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สมยวเสน  นิโรธสจฺจ  สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน  อภิสเมตีติ   
ทสฺเสนฺโต  ตณฺห  ปชเหยฺยาติ  โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตณฺห  ปชเหยยฺาติ  กามตณฺหาทิปเภท  สพฺพ  ตณฺห   
อริยมคฺเคน  อนวเสสโต  สมุจฺฉินฺเทยฺย  โมน  วุจฺจติ  าณ   
เตน  สมนฺนาคตตฺตา  มุนิ ฯ   
        สมลูเก  อาสเว  ปทาเลยฺยาติ  กามราคานุสยาทิสมูลเก   
กามาสวาทิเก  สพฺเพป  อาสเว  ภินฺเทยฺย  สมุจฺฉินฺเทยฺย ฯ   
วิหเรยฺย  ฯ  วิปฺปมุตฺโตติ  เอว  สพฺพโส  กิเลสาน  ปหีนตฺตา   
สพฺพธิ  วิมุตฺโต  สพฺพูปธปิฏินิสฺสคฺค  นิโรธ  นิพฺพาน  สจฺฉิกตฺวา   
วิหเรยฺย ฯ   
        เอตนฺติ  ยเทต  วิหรณ  เอต  สมณสฺส  สมิตปาปสฺส   
ภิกฺขุโน  ปฏริูป  สารุปฺปนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  เถโร  สมณสารุปฺปปฏิปตฺติกิตฺตนมุเขน  สาสนสฺส   
นิยฺยานิกภาว  ตพฺพิโลมโต  พาหิรกสมยสฺส  อนิยยฺานิกต ฺจ   
วิภาเวสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เต  พฺราหฺมณมหาสาลา  สาสเน   
อภิปฺปสนฺนา  สรณาทีสุ  ปติฏหึสุ ฯ   
                โคตมตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                        ทสกนิปาตสฺส  นิฏ ิตา  ฯ    
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                        เอกาทสกนิปาตวณฺณนา   
                        สงฺกิจฺจตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เอกาทสกนิปาเต  กึ  ตวตฺโถ  วเน  ตาตาติอาทิกา  อายสฺมโต   
สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย   
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  ตสฺมึ  กุจฺฉิคเตเยว   
มาตา  พฺยาธิตา  หุตฺวา  กาลมกาสิ ฯ  ตสฺสา  สุสาน  เนตฺวา   
ฌาปยมานาย  คพฺภาสโย  น  ฌายิ ฯ  มนุสฺสา  สูเลหิ  กุจฺฉึ   
วิชฺฌนฺตา  ทารกสฺส  อกขิฺโกฏึ  ปหรสึุ ฯ  เต  ต  (๑)  วิชฺฌิตฺวา   
องฺคาเรหิ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  กุจฺฉิปเทโสป  ฌายิ   
องฺคารมตฺถเก  ปน  สุวณฺณพิมฺพสทิโส  ทารโก  ปทุมคพฺเภ   
นิปนฺโน  วิย  อโหสิ ฯ  ปจฺฉิมภวิกสตฺตสฺส  หิ  สิเนรุนา  โอตฺถริย-   
มานสฺสป  อรหตฺต  อปฺปตฺวา  ชีวิตกฺขโย  นาม  นตฺถิ ฯ   
        ปุนทิวเส  อาฬาหนฏาน  คตา  มนุสฺสา  ตถานิปนฺน   
ทารก  ทิสฺวา  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  ทารก  อาทาย  คาม   
ปวิสิตฺวา  เนมิตฺตเก  ปุจฺฉึสุ ฯ  เนมิตฺตกา  สเจ  อย  ทารโก   
อคาร  อชฺฌาวสิสฺสติ  ยาว  สตฺตมา  กลุปริวฏฏา  ทคฺุคตา   
#๑.  ส.ี  เตน  ต  ฯ    
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ภวิสฺสนฺติ ฯ  สเจ  ปพฺพชิสฺสติ  ป ฺจหิ  สมณสเตหิ  ปริวุโต   
วิจริสฺสตีติ  อาหสุ ฯ  าตกา  โหตุ  วฑฺฒิตกาเล  อมฺหาก   
อยฺยสฺส  สารปิุตฺตตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ต  ปพฺพาเชสฺสามาติ  วตฺวา   
สงฺกุนา  ฉินฺนกฺขิโกฏิตาย  สงฺกิจฺโจติ  วทนฺตา  อปรภาเค   
สงฺกิจฺโจติ  โวหรึสุ ฯ   
        โส  สตฺตวสฺสิกกาเล  อตฺตโน  คพฺภคตสฺเสว  มาตุ  มรณ   
คพฺเภ  จ  อตฺตโน  ปวตฺตึ  (๑)  สุตฺวา  สเวคชาโต  ปพฺพชิสฺสามีติ   
อาห ฯ  าตกา  สาธุ  ตาตาติ  ธมฺมเสนาปติสฺส  สนฺติก   
เนตฺวา  ภนฺเต  อิม  ปพฺพาเชถาติ  อทสุ ฯ  เถโร  ต   
ตจป ฺจกกมฺมฏาน  ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ  โส  ขุรคฺเคเยว  สห   
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  ตึสมตฺเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ   
อร ฺเ  วิหรนฺโต  เต  โจรหตฺถโต  โมเจตฺวา  (๒)  สยมฺป  เต  โจเร   
ทเมตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  (๓)  อ ฺตรสฺมึ  วิหาเร  พหูหิ  ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ  วิหรนโฺต  เต  วิวาทปสุเต  ทิสฺวา  อ ฺตฺถ  คจฺฉามีติ   
ภิกฺขู  อาปุจฺฉิ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  ธมฺมปท-   
วตฺถุมฺหิ  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อถ  น  อ ฺตโร  อุปาสโก  อุปฏาตุกาโม  อาสนฺนฏาเน   
วาส  ยาจนฺโต   
                กนิฺตวตฺโถ  วเน  ตาต          อุชฺชุหาโนว  ปาวุเส   
                เวรมฺภา  รมณียา  เต                  ปวิเวโก  หิ  ฌายินนฺติ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  อตฺตโน  ปวตฺติ ฺจ  ฯ  ๒.  สี.  ยุ.  มุ ฺจิตฺวา  ฯ   
#๓.  สี.  ย ุ โจเร  ปพฺพาเชตฺวา  ฯ    
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ปม  คาถมาห ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร   
                ยถา  อพฺภานิ  เวรมฺโภ                  วาโต  นุทติ  ปาวุเส   
                ส ฺา  เม  อภิกีรนฺติ                  วิเวกปฏิส ฺ ุตา ฯ   
                อปณฺฑโร  อณฺฑสมฺภโว                  สวีถิกาย  นิเกตจาริโก   
                อุปฺปาทยเตว  เม  สตึ                  สนฺเทหสฺมึ  วิราคนิสฺสิต ฯ   
                ย ฺจ  อ ฺเ  น  รกฺขนฺติ                  โย  จ  อ ฺเ  น  รกฺขติ   
                ส  เว  ภิกฺขุ  สุข  เสติ                  กาเมสุ  อนเปกฺขวา ฯ   
                อจฺโฉทิกา  ปุถสุิลา                          โคนงฺคุลมิคายุตา   
                อมฺพุเสวาลส ฺฉนฺนา                  เต  เสลา  รมยนฺติ  ม ฯ   
                วสิต  เม  อร ฺเสุ                          กนทฺราสุ  คุหาสุ  จ   
                เสนาสเนสุ  ปนฺเตสุ                          วาฬมิคนิเสวิเต ฯ   
                อิเม  ห ฺนฺตุ  วชฺฌนฺตุ                  ทุกฺข  ปปฺโปนฺตุ  ปาณิโน   
                สงฺกปฺป  นาภิชานามิ                  อนริย  โทสสหิต ฯ   
                ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา                  กต  พุทฺธสฺส  สาสน   
                โอหิโต  ครุโก  ภาโร                  ภวเนตฺติ  สมูหตา ฯ   
                ยสฺส  จตฺถาย  (๑)  ปพฺพชิโต          อคารสฺมานคาริย   
                โส  เม  อตฺโถ  อนุปฺปตฺโต          สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                นาภินนฺทามิ  มรณ                          นาภินนฺทามิ  ชีวิต   
                กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามิ                          นิพฺพิส  ภตโก  ยถา ฯ   
#๑.  สฺยา.  ส.ี  ยสฺสตฺถาย  ฯ    
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                นาภินนฺทามิ  มรณ                  นาภินนฺทามิ  ชีวิต   
                กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามิ                  สมฺปชาโน  ปติสฺสโตติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กนิฺตวตฺโถ  วเนติ  กินฺติ  ลงฺิควิปฺปลฺลาเสน   
วุตฺต ฯ  วเน  โก  ตวตฺโถ  กึ  ปโยชนนติฺ  อตฺโถ ฯ   
        ตาตาติ  ทหรสามเณรตาย  น  อตฺตโน  ปุตฺตฏาเน   
เปตฺวา  อาลปติ ฯ   
        อุชชฺุหาโนว  ปาวุเสติ  อุชชฺุหาโน  กริ  นาม  เอโก  ปพฺพโต   
โส  ปน  คหนส ฺฉนฺโน  พหุโสณฺฑิกนฺทโร  ตห  ตห  สนฺทมาน-   
สลิโล  วสฺสกาเล  อสปฺปาโย  ตสฺมา  อุชฺชุหาโน  วา  (๒)  ปพฺพโต   
เอตรหิ  ปาวุสกาเล  ตว  กิมตฺถิโยติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ  ปเนตฺถ   
อุชฺชุหาโน  นาม  เอโก  สกุโณ  สีต  น  สหติ  (๓)  วสฺสกาเล   
วนคุมฺเพ  นิลีโน  อจฺฉตีติ  วทนฺติ ฯ  เตส  มเตน  อุชฺชุหานสฺส   
วิย  สกุณสฺส  ปาวุสกาเล  โก  ตว  อตฺโถ  วเนติ ฯ   
        เวรมฺภา  รมณียา  เตติ  เวรมฺภวาตา  วายนฺตา  กึ  เต   
รมณียาติ  โยชนา ฯ  เกจิ  เวรมฺภา  นาม  เอกา  ปพฺพตคุหา   
ปพฺภาโรติ  จ  วทนฺติ ฯ  ต ฺจ  าน  คมนาคมนยุตฺต   
ชนสมฺพาธรหิต  ฉายูทกสมฺปนฺน ฺจ  ตสฺมา  เวรมฺภา  รมณียา   
วเน  วสิตุ  ยตฺุตรูปา ฯ  กสฺมา  ปวิเวโก  ห ิ ฌายิน  ยสฺมา   
#๑.  ขุ เถร.  ๒๖/๓๗๗/๓๕๖  ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  อุชฺชหุาโนว  ฯ   
#๓.  สี.  สีต  สหติ  ฯ    
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ตาทิสาน  ฌายีน  ยตฺถ  กตฺถจิ  ปวิเวโกเยว  อิจฺฉิตพฺโพ  ตสฺมา   
ทูร  อร ฺฏาน  อคนฺตฺวา  เวรมฺภาย  วส  ตาตาติ  วทติ ฯ   
        อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  ยสฺมา  ฌายีน  ปวิเวกกฺขเม   
นิวาสผาสุเก  เสนาสเน  ลทฺเธเยว  ฌานาทโย  สมปฺชฺชนฺติ  น   
อลทฺเธ  ตสฺมา  น  เอวรูเป  สีตกาเล  ยตฺถ  กตฺถจิ  วเน   
วสิตุ  สกฺกา  คุหาปพฺภาราทีสุ  ปน  สกกฺาติ ฯ   
 
        เอว  อุปาสเกน  วุตฺเต  เถโร  วนาทโย  เอว  ม  รเมนฺตีติ   
ทสฺเสนฺโต  ยถา  อพฺภานีติอาทิมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  ปาวุเส  กาเล  อพฺภานิ  วลาหกานิ   
เวรมฺภวาโต  นุทติ  ขิปติ  นีหรติ  เอวเมว  เม  จิตฺต  วิเวกปฏิ-   
ส ฺ ุตา  ส ฺา  อภิกิรนฺติ  วิเวกฏานเยว  อากฑฺฒนฺติ ฯ   
        ก ึ จ  อปณฺฑโร  กาฬวณฺโณ  อณฺฑสมฺภโว  อณฺฑโช   
กาโก  สีวถิกาย  สุสานฏาเน  นิเกตจาริโก  ตเมว  นิวาสนฏาน   
กตฺวา  วิจรณโก ฯ   
        อุปฺปาทยเตว  เม  สตึ  สนฺเทหสฺมึ  วิราคนิสฺสิตนฺติ  กายสฺมึ   
วิราคูปสหิต  กายคตาสติกมฺมฏาน  มยฺห  อุปฺปาทยติเยว ฯ   
เอกทิวส  กิร  เถโร  กาเกน  ขชชฺมาน  มนุสฺสกุณป  ปสฺสิตฺวา   
อสุภส ฺ  ปฏิลภิ  ต  สนฺธาย  เอวมาห ฯ  เตน  กาเย  (๑)  สพฺพโส   
ฉนฺทราคสฺส  นตฺถิตาย  วเนเยว  วสิตุกาโมมฺหีติ  ทสฺเสติ ฯ   
#๑  สี.  ย.ุ  ตน  กาเยน  ฯ    
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        ย ฺจาติ  จสทฺโท  สมจฺุจยตฺโถ  เตน  อ ฺมฺป  มม   
อร ฺวาสการณ  สุณาหีติ  ทสฺเสติ ฯ  ย  ปพฺพชิต  เมตฺตา-   
วิหาริตาย  อโลภนิยปริกขฺารตาย  จ  รกฺขิตพฺพสฺส  อภาวโต   
อ ฺเ  เสวกาทโย  น  รกขฺนฺติ ฯ  โย  จ  ปพฺพชิโต  อ ฺเ   
เกนจิ  กิ ฺจนปลิโพธภูเต  (๑)  น  รกฺขติ  ตาทิสานเยว  อภาวโต ฯ   
        ส  เว  ภิกฺขุ  สุข  เสตีติ  โส  ภิกฺขุ  สมุจฺฉินฺนกิเลสกามตาย   
สพฺพโส  วตฺถุกาเมสุ  อนเปกฺขวา  อเปกฺขารหิโต  ยตฺถ  กตฺถจิ   
สุข  เสติ  ตสฺส  อนุสงฺกิตปริสงฺกิตาภาวโต  (๒)  อร ฺมฺหิ  คามมฺหิ   
สทิสเมวาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ปพฺพตวนาทีน  รมณียต  วสิตปุพฺพต ฺจ  ทสฺเสตุ   
อจฺโฉทิกาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  วสิต  เมติ  วุฏปุพฺพ  มยา ฯ   
        วาฬมิคนิเสวิเตติ  สีหพฺยคฺฆาทีหิ  วาฬมิเคหิ  อุปเสวิเต   
วเน ฯ   
        สงฺกปฺป  นาภิชานามีติ  อิเม  เย  เกจิ  ปาณิโน  สตฺตา   
อุสุตฺติอาทีหิ  ปหรเณหิ  ห ฺนฺตุ  มาริยนฺตุ  (๓)  มฏุ ิปฺปหาราทีหิ   
วชฺฌนฺตุ  พาธิยนฺตุ  อ ฺเน  วา  เยน  เกนจิ  อากาเรน   
ทุกฺข  ปปฺโปนฺตุ  ปาปุณนฺตูติ  เอว  โทสสหิต  ปฏฆิสยุตฺต  ตโต   
เอว  อนริย  พฺยาปาทวิหึสาทิปฺปเภท  ปาปสงฺกปฺป  อุปฺปาทิต  (๔)   
#๑.  ส.ี  เกจิ  วนป ฺฉน ฯ  ย.ุ  กจิ  วนกิ ฺจน ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ. 
#อนุสงฺกิตาภาวโต  ฯ  ๓.  สี.  ย.ุ  มรสิฺสนฺตุ  ฯ  ๔.  สี.  ย.ุ  อุทฺธิต  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 349 

        เลมที ่ 26  สงฺกิจฺจตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  349   
 
นาภิชานามิ  มิจฺฉาวิตกฺโก  น  อุปฺปนฺนปุพฺโพติ  เมตฺตาวิหาริต   
ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ปริจิณฺโณติอาทินา  อตฺตโน  กตกิจฺจต  ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  ปริจิณฺโณติ  อุปาสิโต  โอวาทานุสาสนีกรณวเสน ฯ   
        โอหิโตติ  โอโรหิโต ฯ   
        ครุโก  ภาโรติ  ครุตโร  ขนฺธภาโร ฯ   
        นาภินนฺทามิ  มรณนติฺ  กถ  น ุ โข  เม  มรณ  สยิาติ   
มรณ  น  อิจฺฉามิ ฯ   
        นาภินนฺทามิ  ชีวิตนฺติ  กถ  น ุ โข  อห  จิร  ชีเวยฺยนฺติ   
ชีวิตมฺป  น  อิจฺฉามิ ฯ  เอเตน  มรเณ  ชีวิเต  จ  สมานจิตฺตต   
ทสฺเสติ ฯ   
        กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามีติ  ปรินิพฺพานกาลว  อาคเมมิ ฯ   
        นิพฺพิสนฺติ  นิพฺพิสนฺโต  ภติยา  กมฺม  กโรนฺโต ฯ   
        ภตโก  ยถาติ  ยถา  ภตโก  ปรสฺส  กมฺม  กโรนฺโต   
กมฺมสิทฺธึ  อนภินนฺทนฺโตป  กมฺม  กโรนฺโตว  ทิวสกฺขย  อุทิกขฺติ   
เอว  อหมฺป  ชีวิต  อนภินนฺทนฺโตป  อตฺตภาวสฺส  ยาปเนน   
มรณ  อนภินนฺทนฺโตป  ปริโยสานกาล  ปฏิกงฺขามีติ ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว ฯ   
                สงฺกิจฺจตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                เอกาทสกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                                ทฺวาทสกนิปาตวณฺณนา   
                                สลีวตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทฺวาทสกนิปาเต  สีลเมวาติอาทิกา  อายสฺมโต  สีลวตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห   
พิมฺพิสารร ฺโ  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  สีลวาติสฺส  นาม   
อโหสิ ฯ  ต  วยปฺปตฺต  ราชา  อชาตสตฺตุ  มาเรตุกาโม  จณฺฑ   
มตฺตหตฺถึ  อาโรเปตฺวา  นานาวิเธหิ  อุปาเยหิ  อุปกฺกมนฺโตป   
มาเรตุ  นาสกฺขิ  ปจฺฉิมภวิกสฺส  อรหตฺต  อปตฺวา  อนฺตรา   
ชีวิตนฺตรายาภาวโต ฯ  ตสฺส  ปวตฺตึ  (๑)  ทิสฺวา  ภควา  มหา-   
โมคฺคลฺลานตฺเถร  อาณาเปสิ  สลีวกุมาร  อาเนหีติ ฯ  เถโร   
อิทฺธิพเลน  สทฺธึ  หตฺถินา  ต  (๒)  อาเนสิ ฯ   
        กุมาโร  หตฺถิโต  โอรุยฺห  ภควนตฺ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ ฯ  ภควา  ตสฺส  อชฌฺาสยานุรูป  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  โส   
ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม   
กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  โกสลรฏเ  วสติ ฯ   
#๑  สี.  ปริปนฺถ  ฯ  ยุ.  ปฏิปตฺตึ  ฯ  ๒.  สี.  อิทฺธิพเลน  หตฺถินาค  ฯ   
#ยุ.  อิทฺธิพเลน  สทฺธึ  หตฺถินาค  ฯ    
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อถ  น  อชาตสตฺตุ  มาเรถาติ  ปุริเส  อาณาเปสิ ฯ  เต   
เถรสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา   ิตา  เถเรน  กถิต  ธมฺมกถ  สุตฺวา   
ส ฺชาตสเวคา  ปสนฺนจิตฺตา  หุตฺวา  ปพฺพชึสุ ฯ  เถโร  เตส   
                สลีเมวิธ  สิกฺเขถ                  อสฺมึ  โลเก  สุสิกฺขิต   
                สลี  หิ  สพฺพสมฺปตฺตึ          อุปนาเมติ  เสวิต ฯ   
                สลี  รกฺเขยฺย  เมธาวี                  ปตฺถยาโน  ตโย  สุเข   
                ปสส  วิตฺติลาภ ฺจ                  เปจฺจ  สคฺเค (๑)  ปโมทน ฯ   
                สลีวา  หิ  พหู  มิตฺเต          ส ฺเมนาธิคจฺฉติ   
                ทสฺุสีโล  ปน  มิตฺเตหิ          ธสเต  ปาปมาจร ฯ   
                อวณฺณ ฺจ  อกิตฺติ ฺจ          ทุสฺสีโล  ลภเต  นโร   
                วณฺณ  กิตฺตึ  ปสส ฺจ          สทา  ลภติ  สีลวา ฯ   
                อาทิ  สลี  ปติฏา  จ          กลฺยาณาน ฺจ  มาตุก   
                ปมุข  สพฺพธมฺมาน                  ตสฺมา  สลี  วิโสธเย ฯ   
                เวลา  จ  สวร  สีล                  จิตฺตสฺส  อภิหาสน (๒)  
                ติตฺถ ฺจ  สพฺพพุทฺธาน          ตสฺมา  สลี  วิโสธเย ฯ   
                สลี  พล  อปฺปฏิม                  สีล  อาวุธมุตฺตม  (๓)   
                สลีมาภรณ  เสฏ                  สีล  กวจมพฺภุต ฯ  (๔)   
                สลี  เสตุ  มเหสกฺโข          สีล  คนฺโธ  อนุตฺตโร   
                สลี  วิเลปน  เสฏ                  เยน  วาติ  ทิโสทิส  (๕)  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  เอตฺถนฺตเร  จาติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  ย.ุ  อภิภาสน  ฯ   
#๓.  ยุ.  อาวุธ  อุตฺตม  ฯ  ๔.  ย.ุ กวจ  อพฺภุต  ฯ  ๕.  ม. ทิโสทิส  ฯ    
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                สลี  สมฺพลเมวคฺค  (๑)        สีล  ปาเถยฺยมุตฺตม   
                สลี  เสฏโ  อติวาโห          เยน  ยาติ  (๒)  ทิโสทิส  (๓)  ฯ   
                อิเธว  นินฺท  ลภติ                  เปจฺจาปาเย  จ  ทุมฺมโน   
                สพฺพตฺถ  ทุมฺมโน  พาโล          สีเลส ุ (๔)  อสมาหิโต ฯ   
                อิเธว  กิตฺตึ  ลภติ  เปจฺจ          สคฺเค  จ  สมฺุมโน   
                สพฺพตฺถ  สุมโน  ธีโร          สีเลสุ  สุสมาหิโต ฯ   
                สลีเมว  อิธ  อคฺค                  ป ฺวา  ปน  อุตฺตโม   
                มนุสฺเสสุ  จ  เทเวสุ                  สลีป ฺาณโต  ชยนฺติ  (๕)   
อิมาหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  สลีเมวิธ  สิกฺเขถ  อสฺมึ  โลเกติ  อิธาติ  นิปาตมตฺต   
อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  อตฺถกาโม  กลุปุตฺโต  จาริตฺตวาริตฺตาทิเภท   
อาทิโต  สีลเมว  สิกฺเขยฺย  สิกฺขนฺโต  จ  น  สุสิกฺขิต   
อขณฺฑาทิภาวาปาทเนน  สุฏ ุ  สิกฺขิต  สุปริสุทฺธ  ปริปุณฺณ ฺจ   
กตฺวา  สิกฺเขยฺย ฯ   
        อสฺมึ  โลเกติ  วา  อิมสฺมึ  สงฺขารโลเก  สิกฺขิตพฺพธมฺเมสุ   
สีล  อาทิโต  สิกฺเขยฺย ฯ   
        ทฏิ ิสมฺปตฺติยาป  สีลสฺส  ปติฏาภาวโต  อาห  สีล   
หีติอาทิ ฯ   
#๑.  โปราณ.  สพลเมวคฺค  ฯ  ๒.  สฺยา. วาติ  ฯ  ๓.  ม.  ทิโสทิส  ฯ   
#๔.  สฺยา.  สเีลสุ  ฯ  ๕.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๗๘/๓๕๗  ฯ    
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        ตตฺถ  หติี  การณวจน ฯ  ยสฺมา  สีล  เสวิต  ปริจิต   
รกฺขิต  มนุสสฺสมฺปตฺติ  ทิพฺพสมฺปตฺติ  นิพฺพานสมปตฺตีติ  (๑)  เอต   
สพฺพสมฺปตฺตึ  ตสมงฺคิโน  สตฺตสฺส  อุปนาเมติ  อาวหติ ฯ   
        สลี  สพฺพสมฺปตฺตึ  อุปนาเมตีติ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ   
วิตฺถารโต  ทสฺเสนฺโต  สลี  รกฺเขยฺยาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  รกฺเขยฺยาติ  โคเปยฺย ฯ  ปาณาติปาตาทิโต  ห ิ  
วิรมนฺโต  วตฺตปฏิวตฺต ฺจ  ปูเรนฺโต  ปฏิปกฺขาภิภวนโต  ต   
รกฺขติ  นาม.  ฯ   
        เมธาวีติ  ป ฺวา  อิท  ตสฺส  รกขฺนุปายทสฺสน   
าณพเลน  หิสฺส  สมาทาน  อวิโกปน ฺจ  โหติ ฯ   
        ปตฺถยาโนติ  อิจฺฉนฺโต ฯ   
        ตโย  สุเขติ  ตีณิ  สุขานิ ฯ  สุขนิมตฺิต  วา  สุขนฺติ   
อธิปฺเปต ฯ   
        ปสสนฺติ  กิตฺตึ  วิ ฺ ูหิ  วา  ปสสน ฯ   
        วิตฺติลาภนฺติ  ตุฏ ิลาภ ฯ  วิตฺตลาภนฺติ  จ  ปนฺติ  ธน-   
ลาภนฺติ  อตฺโถ ฯ  สลีวา  หิ  อปฺปมตฺตตาย  มหนฺต  โภคกฺขนฺธ   
อธิคจฺฉติ ฯ   
        เปจฺจาติ  กาลงฺกตฺวา ฯ   
        สคฺเค  ปโมทนนฺติ  เทวโลเก  อิฏเหิ  กามคุเณหิ  โมทน ฺจ   
#๑  สี.  ย.ุ  มนุสฺสสมฺปตฺติ  เทวสมฺปตฺติ  พฺรหฺมสมฺปตฺติ  นิพฺพานสมฺปตฺตีติ  ฯ    
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ปตฺถยมาโนติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อิธโลเก  ปสส  วิตฺติลาภ  ปรโลเก   
ทิพฺพสมฺปตฺติยา  โมทน ฺจ  อิจฺฉนฺโต  สีล  รกฺเขยฺยาติ  โยชนา ฯ   
        ส ฺเมนาติ  กายาทีน  (๑)  สยเมน ฯ  สยโต  หิ  กาย-   
ทุจฺจริตาทีหิ  ก ฺจิ  อวิเหเนฺโต  อภยทาน  ททนฺโต   
ปยมนาปตาย  มิตฺตานิ  คนฺถติ ฯ   
        ธสเตติ  อเปติ ฯ   
        ปาปมาจรนฺติ  ปาณาติปาตาทิปาปกมฺม  กโรนฺโต ฯ   
ทุสฺสีล  หิ  ปคฺุคล  อตฺถกามา  สตฺตา  น  ภชนฺติ  อ ฺทตฺถุ   
ปริวชฺเชนฺติ ฯ   
        อวณฺณนฺติ  อคุณ  สมฺมุขา  ครห  วา ฯ   
        อกิตฺตินฺติ  อยส  (๓)  อสิโลก ฯ  วณฺณนฺติ  คุณ ฯ   
        กิตฺตินฺติ  สิโลก  ปตฺถตยสต ฯ   
        ปสสนฺติ  สมฺมุขา  โถมน ฯ   
        อาทีติ  มูล ฯ  สลี  หิ  กุสลาน  ธมฺมาน  อาทิ ฯ  ยถาห   
ตสฺมาติห  ตฺว  ภิกฺขุ  อาทเิมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ   
โก  จาทิ  กุสลาน  ธมฺมาน  สลี ฺจ  สวิุสุทฺธนฺติ ฯ   
        ปติฏาติ  อธิฏาน ฯ  สลี ฺหิ  สพฺเพส  อุตฺตริมนุสฺส-   
ธมฺมาน  ปติฏา ฯ  เตนาห  สีเล  ปติฏายาติอาทิ ฯ   
        กลฺยาณาน ฺจ  มาตุกนฺติ  สมถวิปสฺสนาทีน  กลฺยาณ-   
#๑.  ย.ุ  กายาทีหิ  ฯ  ๒.  สี.  ยุ.  อายสกฺย  ฯ    
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ธมฺมาน  มาตุภูต  ชนกนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ปมุข  สพฺพธมฺมานนฺติ  สพฺเพส  ปาโมชฺชาทีน  อนวชชฺ-   
ธมฺมาน  ปมขุ  มุขภูต  ปวตฺติทฺวารนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมาติ  อาทิภาวาทิโต ฯ   
        วิโสธเยติ  อกฺขณฺฑาทิภาเวน  สมฺปาเทยฺย ฯ   
        เวลาติ  ทุจฺจริเตหิ  อนติกฺกมนียฏเน  เวลา  สมีาติ   
อตฺโถ ฯ  เวลายติ  วา  ทุสสฺีลฺย  จลยติ  (๑)  วิทฺธเสตีติ  เวลา ฯ   
สวร  สลี  กายทุจฺจริตาทีน  อุปฺปตฺติทฺวารสฺส  ปทหนโต ฯ   
        อภิหาสนนฺติ  โตสน  อวิปฺปฏิสารเหตุตาย  จิตฺตสฺสา-   
ภิปฺปโมทนโต ฯ   
        ติตฺถ ฺจ  สพฺพพุทฺธานนฺติ  สาวกพุทฺธา  ปจฺเจกพุทฺธา   
สมฺมาสมฺพุทฺธาติ  สพฺเพส  พุทฺธาน  กิเลสมลปฺปวาหเน  (๒)  นพฺิพาน-   
มหาสมุทฺทาวคาหเณ  จ  ติตฺถภูต ฺจ ฯ   
        สลี  พล  อปฺปฏิมนฺติ  มารเสนปฺปมทฺทเน  อสทิส  พล   
เสนาถาโม  จ ฯ   
        อาวุธมุตฺตมนฺติ  สงฺกิเลสธมฺมาน  เฉทเน  อุตฺตม  ปหรณ ฯ   
คุณสรีโรปโสภณฏเน  อาภรณ ฯ   
        เสฏนติฺ  สพฺพกาล  อุตฺตม  ทพฺพ ฺจ ฯ  สปาณปริตฺตานโต   
#๑.  ส.ี ย ุ เวลายติ  ทุสฺสลิฺย  เวเลติ  ฯ  ๒.  ส.ี  กิเลสมลปฺปหาณมาห  ฯ   
#ยุ.  กิเลสมลปฺปวาหนมาหเตน  ฯ    
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กวจมพฺภุต ฯ  อพฺภิทนฺติ  จ  ปนฺติ  อเภชฺชนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อปายมโหฆาติกฺกมเน  สสารมโหฆาติกฺกมเน  จ  กิเลเสหิ   
อสสีทนฏเน  (๑)  เสตุ ฯ   
        มเหสกโฺขติ  มหพฺพโล ฯ   
        คนฺโธ  อนุตฺตโรติ  ปฏิวาต  สพฺพทิสาสุ  วายนโต   
อนุตฺตโร  คนฺโธ  สพฺพชนมโนหรตฺตา ฯ  เตนาห  เยน  วาติ   
ทิโสทิสนฺติ  เยน  สีลคนฺเธน  ตสมงฺคี  ทิโสทิส  สพฺพา  ทิสา   
วายติ ฯ  ทิโสทิสาติป  ปาลิ  ทส  ทิสาติ  (๒)  อตฺโถ ฯ   
        สมฺพลเมวคฺคนฺติ  สมฺพล  นาม  ปุฏภตฺต ฯ  ยถา  ปฏุภตฺต   
คเหตฺวา  มคฺค  คจฺฉนฺโต  ปุริโส  อนฺตรามคฺเค  ชิฆจฺฉาทุกฺเขน   
น  กลิมติ  เอว  สีลสมฺปนโฺนป  สุทฺธ  สีลสมฺพล  คเหตฺวา   
สสารกนฺตาร  ปฏิปนฺโน  คตคตฏาเน  น  กลิมตีติ  สีล  อคฺค   
สมฺพล  นาม  ตถา  สลี  ปาเถยฺยมุตฺตม  โจราทีหิ  อสาธารณตฺตา   
ตตฺถ  ตตฺถ  อิจฺฉิตพฺพสมฺปตฺตินิปฺผาทนโต  จ ฯ  อติกฺกาเมนฺโต   
ต  ต  าน  ยถิจฺฉิตฏาน  วา  วาเหติ  สมฺปาเปตีติ  อติวาโห   
ยาน ฯ  เกนจิ  อนุปทฺทุต  หุตฺวา  อิจฺฉิตฏานปฺปตฺติเหตุตาย   
สีล  เสฏ  อติวาโห ฯ   
        เยนาติ  เยน  อติวาเหน  ยาติ  ทโิสทิสนฺติ  อคตึ  คติ ฺจาป   
ต  ต  ทิส  สุเขเนว  คจฺฉติ ฯ   
#๑. สี.  ย.ุ  อสหีรฏเน  ฯ  ๒.  ส.ี  ทสป  ทิสาติป  ฯ    
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        อิเธว  นนิฺท  ลภตีติ  อิธโลเกป  ทมฺุมโน  ราคาทีหิ   
ทูสิตจิตฺโต  ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโมติ  นนิฺท  ครห  ลภติ ฯ  เปจฺจ   
ปรโลเกป  อปาเย  ปุริสตฺตกลิ  อวชาตาติอาทินา  ยมปุริสาทีหิ   
จ  นินฺท  ลภติ ฯ  น  เกวล  นินฺทเมว  ลภติ  อถ  โข   
สพฺพตฺถ  ทุมมฺโน  พาโล  อิธโลเก  ทุจฺจริตจรเณน  ทูสิตจิตฺโต   
ปรโลเก  กมมฺการณาทิวเสน  ทุกฺขุปฺปตฺติยาติ  (๑)  สพฺพตฺถ  พาโล   
ทุมฺมโน  โหติ ฯ   
        กถ  สีเลสุ  อสมาหิโต  สมฺมา  สเีลสุ  น  ปตจิตฺโต   
อปฺปติฏ ิตจิตฺโต ฯ   
        อิเธว  กตฺิตึ  ลภตีติ  อิธโลเกป  สมุโน  สปฺปรุโิส   
สีลวา  กลฺยาณธมฺโมติ  กตฺิตึ  ลภติ ฯ  เปจฺจ  ปรโลเกป  สคฺเค   
อย  สปฺปุรโิส  สลีวา  กลยฺาณธมฺโม.  ตถา  หิ  เทวาน  สหพฺยต   
อุปปนฺโนติอาทินา  กิตฺตึ  ลภติ ฯ  น  เกวล  กิตฺติเมว  ลภติ   
อถ  โข  ธโีร  ธิติสมฺปนฺโน  สีเลส ุ สฏุ ุ  สมาหิโต  อปฺปตจิตฺโต   
สุปติฏ ิตจิตฺโต  สพฺพตฺถ  อิธโลเก  สุจริตจรเณน  ปรโลเก   
สมฺปตฺติปฏิลาเภน  สุมโน  โสมนสฺสปปฺตฺโต  โหติ ฯ   
        สลีเมว  อิธ  อคฺคนฺติ  ทุวิธ  สีล  โลกิย  โลกุตฺตรนฺติ ฯ   
ตตฺถ  โลกิย  ตาว  กามโลเก  ขตฺติยมหาสาลาทีสุ  เทวโลเก   
พฺรหฺมโลเก  จ  อุปปตฺติวิเสส  (๒)  อาวหติ  ลาภีภาวาทิกสฺส  จ   
#๑.  ( ทุกฺขปปตฺโตติ ? )  ๒.  ส.ี  ยุ.  อุปฺปตฺติวิเสส  ฯ    
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การณ  โหติ ฯ  โลกุตฺตร  ปน  สกลมฺป  วฏฏทุกฺข  อติกฺกาเมตีติ   
สีล  อคฺคเมว ฯ  ตถา  ห ิ วุตฺต   
                หีเนน  พฺรหฺมจริเยน          ขตฺติเย  อุปปชฺชติ   
                มชฺฌิเมน  จ  เทวตฺต          อุตฺตเมน  วิสุชฺฌตีติ  (๑)  ฯ   
        อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ลาภี  อสฺส  จีวรปณฺฑปาต-   
เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ  (๒)  สีเล  เสฺววสฺส   
ปริปูรการีติ  (๒)  อิชฺฌติ  ภิกฺขเว  สีลวโต  เจโตปณิธิ  วิสุทฺธตฺตาติ  (๓)   
จ ฯ   
        โลกุตฺตรสีลสฺส  ปน  สพฺพโส  ปหีนปฏิปกฺขสฺส  สตฺตมภาวโต  (๔)   
ปฏาย  สสารทุกฺข  วินิวตฺเตนฺตสฺส  อคฺคภาเว  วตฺตพฺพเมว   
นตฺถิ ฯ   
        ป ฺวา  ปน  อุตฺตโมติ  ป ฺวา  ปน  อุคฺคโล  อุตฺตโม   
ปรโม  เสฏโเยวาติ  ปุคฺคลาธิฏาเนน  ป ฺาย  เอว  เสฏภาว   
วทติ ฯ  อิทานิ  สลีป ฺาน  เสฏกภาว  กิจฺจโต  ทสฺเสนฺโต   
สีลป ฺาณโต  ชยนฺติ  อาห ฯ   
        ชยนฺติ  จ  ลิงฺควิปฺปลฺลาโส  ทฏพฺโพ  อหูติ  วา  วจน-   
เสโส ฯ  ตตฺถ  ปชานนฏเน  ป ฺาณ  สีลโต  ป ฺาณโต   
จ  ปฏิปกฺขชโย ฯ   
#๑.  ชาตเก  ฯ  ๒.  มชฺฌมินิกาเย  ฯ  ๓.  องฺคุตฺตรนิกาเย  ฯ   
#๔.  สี.  ยุ.  สตต  สมฺภวโต  ฯ    
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        น  หิ  สเีลน  วินา  ป ฺา  สมฺภวติ  ป ฺาย  จ   
วินา  สีล  กิจฺจกร  อ ฺม ฺโปการก  (๑)  เจต ฯ  วุตฺต ฺหิ   
สีลปริโธตา  ป ฺา  ป ฺาปริโธต  สีลนฺติ ฯ   
        มนุสฺเสสุ  จ  เทเวสูติ  อิท  เนส  านวิเสสทสฺสน ฯ   
ตตฺถ  หิ  ตานิ  สวิเสสานิ  วตฺตนฺติ  สมาธิ  ปเนตฺถ  สลีปกฺขิโก  (๒)   
ป ฺาย  อธิฏานภาวโต  ป ฺาปกฺขิโก  (๓)  วา  ภาเวตพฺพโต   
สีลาธิฏานโต  จ ฯ   
        เอว  เถโร  เตส  ภิกขฺูน  สีลมุเขน  ธมฺม  เทเสนฺโต   
อตฺตโน  สุวิสุทฺธสีลาทิคุณตาทีปเนน  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ   
                สลีวตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        สุนีตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นีเจ  กลุมฺหีติอาทิกา  อายสฺมโต  สุนีตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา   
อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  พุทฺธสฺส   
สุ ฺกาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  พาลชเนหิ  สทธฺึ   
กีฬาปสุโต  หุตฺวา  วิจรนฺโต  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  คาเม  ปณฺฑาย   
จรนฺต  ทิสฺวา  กึ  ตุยฺห  สพฺพโส  วณิตสรีรสฺส  วิย  สกล   
#๑.  ย.ุ  อ ฺม ฺปการณ  ฯ  ๒.  ม.  สีลปกฺขิโก  ฯ   
#๓.  ม.  ป ฺาปกฺขิโก  ฯ    
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กาย  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ภิกฺขาจรเณน  นนุ  นาม  กสิวาณิชฺชาทีหิ   
ชีวิกา  กปฺเปตพฺพา ฯ  ตานิ  เจ  กาตุ  น  สกโฺกสิ  ฆเร  ฆเร   
มุตฺตกรีสาทีนิ  นีหรนฺโต  ปจฺฉา  วตฺถโุสธเนน  ชีวาหีติ  (๑)   
อกฺโกสิ ฯ   
        โส  เตน  กมฺเมน  นิรเย  ปจฺจิตฺวา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส   
วิปากาวเสเสน  มนุสฺสโลเกป  พหูนิ  ชาติสตานิ  ปุปฺผฉฑฺฑกกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตถา  ชีวิก  กปฺเปสิ ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  พุทฺธุปฺปาเท   
ปุปฺผฉฑฺฑกกุเล  เอว  นพฺิพตฺโต  อุกฺการโสธนกมฺเมน  ชีวิก   
กปฺเปติ  ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป  อลภนโฺต ฯ   
        อถ  ภควา  ปจฺฉิมยาเม  พุทฺธาจิณฺณ  มหากรุณาสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต   
สุนีตสฺส  หทยพฺภนฺตเร  ฆเฏ  ปทีป  วิย  ปชชฺลนฺต  อรหตฺตูป-   
นิสฺสย  ทิสฺวา  วิภาตาย  รตฺติยา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  ภิกฺขุสฆปริวุโต  ราชคห  ปณฺฑาย  ปวิฏโ   
ยสฺส  วีถยิ  สุนีโต  อุกฺการโสธนกมฺม  กโรติ  ต  วีถึ   
ปฏิปชชฺิ ฯ   
        สุนีโตป  ตตฺถ  ตตฺถ  วิฆาสุจฺจารสงฺการาทิก  ราสึ  กตฺวา   
ปฏเกสุ  ปกขิฺปตฺวา  กาเชนาทาย  ปรหิรนฺโต  (๒)  ภิกฺขุสฆปริวุต   
สตฺถาร  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สารชฺชมาโน  (๓)  สมภฺมากุลหทโย   
#๑.  ส.ี  ยุ.  จมาหีติ  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  นีหรนฺโต  ฯ  ๓.  สี.  ยุ.   
#สารชฺชายมาโน  ฯ    
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คมนมคฺค  นิลียโนกาส ฺจ  อลภนฺโต  กาช  ภิตฺติปสฺเส  เปตฺวา   
เอเกน  ปสฺเสน  อนุปวิสนฺโต  วิย  ภิตฺตึ  อลลฺีโน  ป ฺชลิโก   
อฏาสิ ฯ  ภิตฺติฉิทฺเทน  อปกฺกมิตุกาโม  อโหสีติป  วทนฺติ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  สมีป  ปตฺวา  อย  อตฺตโน  กุสลมูลส ฺโจทิต   
อุปคต  ม  สารชฺชมาโน  ชาติยา  กมฺมสฺส  จ  นิหีนตาย   
สมฺมุขีภาวมฺป  ลชชฺติ  หนฺทสฺส  เวสารชฺช  อุปฺปาเทสฺสามีติ   
กรวีกรุตม ฺชุนา  สกลนครนินฺนาทวรคมฺภีเรน  (๑)  พฺรหฺมสสฺเรน   
สุนีตาติ  อาลปตฺวา  กึ  อิมาย  ทุกฺขชีวิกาย  ปพฺพชิตุ   
สกฺขิสฺสตีติ  อาห ฯ  สุนีโต  เตน  สตฺถ ุ วจเนน  อมเตน  วิย   
อภิสิตฺโต  อุฬาร  ปติโสมนสฺส  ปฏิสเวเทนฺโต  ภควา  สเจ   
มาทิสาป  อิธ  ปพฺพช  ลภนฺติ  กสฺมาห  น  ปพฺพชสิฺสามิ   
ปพฺพาเชถ  ม  ภควาติ  อาห ฯ   
        สตฺถา  เอหิ  ภิกฺขูติ  อาห ฯ  โส  ตาวเทว  เอหิภิกฺข-   
ภาเวน  ปพฺพชฺช  อุปสมฺปท ฺจ  ลภิตฺวา  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธโร   
วสฺสสฏ ิกตฺเถโร  วิย  หตฺุวา  สตฺถุ  สนฺติเก  อฏาสิ ฯ  ภควา   
ต  วิหาร  เนตฺวา  กมฺมฏาน  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ปม  อฏ   
สมาปตฺติโย  ป ฺจ  จ  อภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  ต  สกกฺาทโย  เทวา  พฺรหฺมาโน   
จ  อุปสงฺกมิตฺวา  นมสฺสึสุ ฯ  เตน  วุตฺต   
#๑.  ส.ี  ยุ.  สชลชลธรนนิฺนาท  ฯ    
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                        ตา  เทวตา  สตฺตสตา  อุฬารา   
                        พฺรหฺมา  จ  อินฺโท  อุปสงฺกมิตฺวา   
                        อาชานีย  ชาติชราภิภูต   
                        สุนีต  นมสฺสนฺติ  ปสนฺนจิตฺตาติอาทิ ฯ   
        ภควา  ตเยว  เทวสงฺฆปุรกฺขต  ทสิฺวา  สิต  กตฺวา   
ปสสนฺโต  ตเปน  พฺรหฺมจริเยนาติ  คาถาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
อถ  น  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  สีหนาท  นทาเปตุกามา  อาวุโส   
สุนีต  กสฺมา  กุลา  ตฺว  ปพฺพชิโต  กถ  วา  ปพฺพชิโต  กถ ฺจ   
สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  ต  สพฺพ  ปกาเสนฺโต   
                นีเจ  กุลมฺห ิ ชาโตห          ทลิทฺโท  อปฺปโภชโน   
                หนีกมฺม  มม  อาสิ                  อโหสึ  ปปฺุผฉฑฺฑโก ฯ   
                ชคุิจฺฉิโต  มนุสฺสาน          ปริภูโต  จ  วมฺภิโต   
                นจี  มน  กริตฺวาน                  วนฺทิสฺส  พหุก  ชน ฯ   
                อถทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธ          ภิกฺขุสฆปุรกฺขต   
                ปวิสนฺต  มหาวีร                  มคธาน  ปรุตฺุตม ฯ   
                นกิฺขิปตฺวาน  พฺยาภงฺคึ          วนฺทิตุ  อุปสงฺกมึ   
                มเมว  อนุกมฺปาย                  อฏาสิ  ปรุสิุตฺตโม.   
                วนฺทิตฺวา  สตฺถุโน  ปาเท          เอกมนฺต   ิโต  ตทา   
                ปพฺพชฺช  อหมายาจึ                  สพฺพสตฺตานมุตฺตม ฯ   
                ตโต  การุณิโก  สตฺถา          สพฺพโลกานุกมฺปโก   
                เอหิ  ภิกฺขูติ  ม  อาห          สา  เม  อาสูปสมฺปทา ฯ    
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                โสห  เอโก  อร ฺสฺมึ                  วิหรนฺโต  อตนฺทโิต   
                อกาสึ  สตฺถุ  วจน                          ยถา  ม  โอวท ี ชิโน ฯ   
                รตฺติยา  ปม  ยาม                          ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ   
                รตฺติยา  มชฺฌิม  ยาม                  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสธย ึ(๑)   
                รตฺติยา  ปจฺฉิเม  ยาเม                  ตโมกฺขนธฺ  ปทาลยึ ฯ   
                ตโต  รตฺยา  วิวสาเน (๒)                 สุรยิสฺสุคฺคมน  ปติ   
                อินฺโท  พฺรหฺมา  จ  อาคนฺตฺวา          ม  นมสฺสึสุ  ป ฺชลี ฯ   
                นโม  เต  ปุริสาช ฺ                  นโม  เต  ปุริสุตฺตม   
                ยสฺส  เต  อาสวา  ขีณา                  ทกฺขิเณยฺโยสิ  มารสิ ฯ   
                ตโต  ทิสฺวาน  ม  สตฺถา                  เทวสงฺฆปุรกฺขต   
                สติ  ปาตุกริตฺวาน                          อิมมตฺถ  อภาสถ ฯ   
                ตเปน  พฺรหฺมจริเยน                  ส ฺเมน  ทเมน  จ   
                เอเตน  พฺราหฺมโณ  โหติ                  เอต  พฺราหฺมณมุตฺตมนฺติ   
อิมาหิ  คาถาหิ  สีหนาท  นทิ ฯ   
        ตตฺถ  นเีจติ  ลามเก  สพฺพนิหีเน ฯ  อุจฺจนีจภาโว  ห ิ  
นาม  สตฺตาน  อุปาทายุปาทาย  อย  ปน  สพฺพนิหีเน   
ปุกฺกุสกุเล  อุปฺปนฺนต  ทสฺเสนฺโต  นีเจ  กุลมฺห ิ ชาโตติ   
อาห ฯ  เตน  วุตฺต  นีเจติ  ลามเก  สพฺพนิหีเนติ ฯ   
        ทลิทฺโทติ  ทุคฺคโต  ทลิทฺทาป  (๔)  เกจิ  กทาจิ  ฆาสจฺ-   
#๑.  ย.ุ  วิโสธิต  ฯ  ๒.  สยฺา.  วิวสเน  ฯ  ๓.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๗๙/๓๕๘  ฯ 
#๔.  สี.  เอตฺถนฺตเร  หีติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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ฉาทนสฺส  ลาภิโน  อกสิรวุตฺติโน  โหนฺติ  อห  ปน  สพฺพกาล   
กสิรวุตฺติตาย  (๑)  หีโน  อุทฺธน  อุปฏปตอุกฺขลิโก  ทสฺสนยุตฺต  (๒)   
เถวกมฺป  อปสฺสึเยวาติ  ทสฺเสนฺโต  อปฺปโภชโนติ  อาห ฯ   
        นีจกุลิกา  ทลิทฺทาป  เกจิ  อนีจกมฺมาชีวา  โหนฺติ  มยฺห   
ปน  น  ตถาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  หีนกมฺม  มม  อาสีติ ฯ   
        กีทิสนติฺ  เจ  อโหสึ  ปุปฺผฉฑฺฑโก  หตฺถวิกลสฺส  หตฺถวาติ   
วิย  อุปจารวเสนาย  อิมสฺส  สม ฺา  อโหสิ  ยทิท   
ปุปฺผฉฑฺฑโกติ ฯ  มลิาตปุปฺผสนฺถรวณฺณตาย  วา  อุกฺการภูมิยา   
เอว  วุตฺโต  (๓)  ฯ   
        ชิคุจฺฉิโตติ  ชาติยา  เจว  กมฺมุนา  จ  หีฬิโต ฯ   
        มนุสฺสานนฺติ  มนุสฺเสหิ ฯ  ปริภูโตติ  อว ฺาโต ฯ   
        วมฺภิโตติ  ขขสิโต ฯ   
        นีจ  มน  กริตฺวานาติ  อ ฺเ  มนุสฺเส  สิเนรุ  วิย   
อุกฺขิปตฺวา  เตส  ปาทปสุโตป  อตฺตาน  นิหีน  กตฺวา  ปวตฺติยา   
นีจ  นิหีน  มน  กตฺวา ฯ   
        วนฺทิสสฺ  พหุก  ชนนฺติ  ปุถุมหาชน  ทิฏทิฏกาเล  วนฺทึ   
สิรสิ  อ ฺชล ึ กโรนฺโต  ปณามึ ฯ   
        อถาติ  อธิการนฺตรทีปเน  นิปาโต ฯ   
#๑.  ย.ุ  กสริวุตฺตินา  ฯ  ๒.  ย.ุ  อุทฺธ  อุตฺติฏปุคฺคลโก   
#อุตฺติฏอุกฺขลิโก  ทสฺสนยุตฺต  ฯ  ๓.  ส.ี ...ฯสนฺถรฉฑฺฑโก   
#วา  อุกฺการภูมิโย  เอว  วุจฺจเต  ฯ    
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        อทฺทสาสินฺติ  อทฺทกขึฺ ฯ   
        มคธานนฺติ  มคธา  นาม  ชานปทิโน  ราชกุมารา  เตส   
นิวาโส  เอโกป  ชนปโท  รฬฺุหิยา  มคธานนฺติ  (๑)  วุตฺโต  มคธ-   
ชนปทสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        ปุรุตฺตมนฺติ  อุตฺตม  นคร ฯ  พฺยาภงฺคินฺติ  กาช ฯ   
        ปพฺพชชฺ  อหมายาจินฺติ  สุนีต  ปพฺพชิตุ  สกฺขิสฺสสีติ   
สตฺถารา  โอกาเส  กเต  อห  ปพฺพชชฺ  อยาจึ ฯ   
        อาสูปสมฺปทาติ  เอหิ  ภิกฺขูติ  สตฺถุ  วจนมตฺเตน  อาสิ   
อุปสมฺปทา ฯ   
        ยถา  ม  โอวทีติ  เอว  สมถปุพฺพงฺคม  วิปสฺสน  ภาเวหีติ   
ยถา  ม  โอวทิ  ตถา  สตฺถุโน  วจน  อกาสึ  ปฏิปชฺช ึฯ   
        รตฺติยาติอาทิ  ตสฺสา  ปฏิปตฺติยา  รสทสฺสน ฯ  ตตฺถ   
ปุพฺเพนิวาสาณ  อนาคตสาณ ฺจ  พหุกิจฺจนฺติ  ปม  ยาม   
มชฺฌิม  ยามนฺติ  อจฺจนฺตสโยควเสน  อุปโยควจน  วุตฺต ฯ  น   
ตถา  อาสวกฺขยาณ  เอกาภิสมยวเสน  ปวตฺตนโตติ  ปจฺฉิเม   
ยาเมติ  ภุมฺมวเสน  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ   
        อินฺโทติ  สกโฺก  เทวราชา ฯ   
        พฺรหฺมาติ  มหาพฺรหฺมา ฯ  อินฺทพฺรหฺมคฺคหเณน  อ ฺเส   
กามเทวาน  พฺรหฺมูน ฺจ  อาคมน  วุตฺตเมวาติ  ทฏพฺพ ฯ   
#๑.  ส.ี  มาคโธติ  ฯ  ย.ุ  มาคธานนฺติ  ฯ    
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อุกฺกฏนิทฺเทโส  เหส  ยถา  ราชา  อาคโตติ ฯ   
        นมสฺสสึูติ  กาเยน  วาจาย  จ  นมกฺการ  อกสุ ฯ   
        ตตฺถ  กาเยน  กต  นมกฺการ  ทสฺเสนฺโต  ป ฺชลีติ  วตฺวา   
วาจาย  กต  ทสฺเสตุ  นโม  เตติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        เทวสงฺฆปุรกฺขตนฺติ  เทวคฺคหเณน  อุปปตฺติเทวภาวโต   
พฺรหฺมาโนป  คหิตา ฯ   
        สิต  ปาตุกริตฺวานาติ  อตฺตโน  โอวาทสฺส  มหปฺผลต  (๑)  เทว-   
พฺรหฺมูน ฺจ  คุณสมฺปตฺตึ  (๒)  นิสฺสาย  สตฺถา  สิต  ปาตฺวากาสิ ฯ   
ปาตุกโรนฺโต  จ  น  อ ฺเ  (๓)  วิย  ทนฺเต  วิทเสติ  มุขาธาน   
ปน  โถก  วิวรติ  ตตฺตเกน  จ  อภิภูตทิพฺพผลิกมุตฺตรสฺมิโย   
อวหสิตตารกาสสิมรีจิโย  (๔)  สุสกฺุกทาสมฺภวา  ฆนรสฺมิโย   
นิกฺขมิตฺวา  ติกฺขตฺตุ  สตฺถุ  มุข  ปทกขิฺณ  กโรนฺติ  ต  ทิสฺวา   
ปจฺฉโต  คจฺฉนฺตาป  สตฺถา  สิต  ปาตฺวากาสีติ  ส ฺชานนฺติ ฯ   
        ตเปนาติ  อินฺทฺริยสวเรน  ธุตธมฺมสมาทาเนนาติ  เกจิ ฯ   
        ส ฺเมนาติ  สีเลน ฯ  ทเมนาติ  ป ฺาย ฯ   
        พฺรหฺมจริเยนาติ  อวสิฏเสฏจริยาย ฯ   
        เอเตนาติ  ยถาวุตฺเตน  ตปาทินา ฯ   
        พฺราหฺมโณ  โหติ  พาหิตปาปภาวโต ฯ   
#๑.  ส.ี  ทสสฺนมหปฺผล  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  คุณภตฺตึ  ฯ  ๓.  สี.  ย.ุ   
#อวสิตุทารตาราปติมรีจิโย  ฯ    
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        เอตนฺติ  ตปาทิ  ยถาวุตฺต ฯ   
        พฺราหฺมณมุตฺตมนฺติ  อุตฺตม  พฺราหฺมณ  พฺราหฺมเณสุ  วา   
อุตฺตม  สพฺพเสฏ  อหูติ  วจนเสโส ฯ   
        พฺราหฺมณนฺติ  วา  พฺรหฺม ฺมาห  เอว  อุตฺตม  พฺรหฺม ฺ   
น  ชจฺจาทีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        น  หิ  ชาติกุลปเทสโคตฺตสมฺปตฺติอาทโย  อริยภาวสฺส   
การณ  อธิสลีสิกฺขาทโย  เอว  ปน  การณ ฯ  เตนาห   
                ยถา  สงฺการธานสฺมึ                  อุชฌฺิตสฺมึ  มหาปเถ   
                ปทุม  ตตฺถ  ชาเยถ                  สุจิคนฺธ  มโนรม ฯ   
                เอว  สงฺการภูเตสุ                  อนฺธภูเต  ปุถุชชฺเน   
                อติโรจติ  ป ฺาย                  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ ฯ   
          เอว  เถโร  เตหิ  ภิกฺขูหิ  ปุจฺฉิตมตฺถ  อิมาหิ  คาถาหิ   
  วิสฺสชฺเชนโฺต  สีหนาท  นทีติ ฯ   
                สนุีตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                ทวฺาทสกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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                                เตรสกนิปาตวณฺณนา   
                        โสณโกฬวิิสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เตรสกนิปาเต  ยาหุ  รฏเติอาทิกา  อายสฺมโต  โสณสฺส   
โกฬิวิสสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ป ฺานิ  อุปจินิ ฯ  อย  กิร  อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
มหาวิภโว  เสฏ ี  หุตฺวา  อุปาสเกหิ  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  สตฺถ ุ จงฺกมนฏาเน   
สุธาย  ปริกมมฺ  กาเรตฺวา  นานาวณฺเณหิ  ปุปฺเผหิ  สนฺถริตฺวา   
อุปริ  นานาวิราควตฺเถหิ  วิตาน  พนฺธาเปสิ  ตถา  สตฺถุ   
ภิกฺขุสฆสฺส  จ  ทีฆสาล  กาเรตฺวา  นิยฺยาเทสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติ   
สิริวฑฺโฒติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  วิหาร  คนฺตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  อารทฺธวิริยาน   
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถนฺโต   
สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ปณิธานมกาสิ  สตฺถาป  ตสฺส   
ปตฺถนาย  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        โสป  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต    
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ปรินิพฺพุเต  กสฺสปทสพเล  อนุปฺปนฺเน  อมฺหาก  ภควติ   
พาราณสิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  คงฺคาตีเร   
ปณฺณสาล  กริตฺวา  (๑)  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  เตมาส  จตูหิ  ปจฺจเยหิ   
สกฺกจฺจ  อุปฏหิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  วุฏวสฺโส  ปริปุณฺณปริกขฺาโร   
คนฺธมาทนเมว  คโต ฯ  โสป  กุลปุตฺโต  ยาวชีว  ตตฺถ  ปุ ฺานิ   
กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อมฺหาก  ภควโต   
กาเล  จมฺปานคเร  อุสภเสฏ ิสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ ฯ   
ตสฺส  ปฏิสนธฺิคฺคหณโต  ปฏาย  เสฏ ิสฺส  มหาโภคกฺขนฺโธ   
อภิวฑฺฒิ ฯ  ตสฺส  ชาตทิวเส  สกลนคเร  มหาสกฺการสมฺปนฺโน   
อโหสิ  ตสฺส  ปุพฺเพ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  สตสหสฺสคฺฆนิกรตฺต-   
กมฺพลปริจฺจาเคน  สุวณฺณวณฺโณ  สขุุมาลตโร  จ  อตฺตภาโว   
อโหสิ  เตนสฺส  โสโณติ  นาม  อกสุ ฯ  มหตา  ปริวาเรน   
วฑฺฒติ  ตสฺส  หตฺถปาทตลานิ  พนฺธุชวีกปุปฺผวณฺณานิ  อเหสุ   
สตวิหตกปฺปาสสฺส  วิย  สมฺผสฺโส  ปาทตเลสุ  มณิกุณฺฑลา-   
วฏฏวณฺณานิ  โลมานิ  ชายึสุ ฯ  วยปฺปตฺตสฺส  ตสฺส  ติณฺณ   
อุตูน  อนุจฺฉวิเก  ตโย  ปาสาเท  กาเรตฺวา  นาฏกานิ   
อุปฏาเปสุ ฯ  โส  ตตฺถ  มหตึ  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  เทวกุมาโร   
วิย  ปฏิวสติ ฯ   
        อถ  อมหฺาก  สตฺถร ิ สพฺพ ฺ ุต  (๒)  ปตฺวา  ปวตฺติตวร-   
#๑.  ส.ี  ยุ.  กาเรตฺวา  ฯ  ๒.  โปราณ.  อนุตฺตร  สมโฺพธึ  ฯ    
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ธมฺมจกฺเก  ราชคห  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺเต  พิมฺพิสารร ฺา   
ปกฺโกสาปโต  อสีติยา  คามิกสหสฺเสหิ  สทฺธึ  ราชคห  อาคโต   
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  มาตาปตโร   
อนุชานาเปตฺวา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  สตฺถ ุ  
สนฺติเก  กมมฺฏาน  คเหตฺวา  ชนสสคฺคปริหรณตฺถ  สีตวเน   
วสนฺโต  มม  สรีร  สุขุมาล  น  จ  สกกฺา  สุเขเนว  สุข   
อธิคนฺตุ  กาย  กลิเมตฺวา  สมณธมฺม  กาตุ  วฏฏตีติ  านจงฺกมเมว   
อธิฏาย  ปธานมนุยุ ฺชนฺโต  ปาทตเลสุ  โผเฏส ุ อุฏหิเตสุป   
เวทน  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา  ทฬฺห  วิริย  กโรนฺโต  อจฺจารทฺธวิริยตาย   
วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  เอว  วายมนฺโตป  อห  มคฺค   
วา  ผล  วา  นิพฺพตฺเตตุ  น  สกโฺกมิ  กึ  เม  ปพฺพชฺชาย   
หีนายาวตฺติตฺวา  โภเค  จ  ภุ ฺชิสฺสามิ  ปุ ฺานิ  จ  กริสฺสามีติ   
จินฺเตสิ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  จิตฺตาจาร  ตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
วีณูปโมวาเทน  โอวทิตฺวา  วิริยสมตาโยชนวิธึ  ทสฺเสนฺโต   
กมฺมฏาน  โสเธตฺวา  คิชฺฌกูฏ  คโต ฯ  โสณตฺเถโรป  สตฺถุ   
สมฺมุขา  โอวาท  ลภิตฺวา  วิริยสมต  โยเชตฺวา  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                อโนมทสฺสิสฺส  มุนิโน          โลกเชฏสฺส  ตาทิโน   
                สธุาย  เลปน  กตฺวา                  จงฺกม  การยึ  อห ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/๔๔/๑๓๓  ฯ    
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                นานาวณฺเณหิ  ปุปฺเผหิ                  จงฺกม  สนฺถรึ  อห   
                อากาเส  วิตาน  กตฺวา                  โภชยึ  พุทฺธมุตฺตม ฯ   
                อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวาน                  อภิวาเทตฺวาน  สุพฺพต   
                ทฆีสาล  ภควโต                          นิยฺยาเทสิมห  ตทา ฯ   
                มม  สงฺกปฺปม ฺาย                  สตฺถา  โลเก  อนุตฺตโร   
                ปฏิคฺคเหสิ  ภควา                          อนุกมฺปาย  จกฺขุมา ฯ   
                ปฏิคฺคเหตฺวาน  สมฺพุทฺโธ          ทกฺขิเณยฺโย  สเทวเก   
                ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
                โย  โส  หฏเน  จิตฺเตน                  ทีฆสาล  อทาสิ  เม   
                ตมห  กิตฺตยิสสฺามิ                          สุณาถ  มม  ภาสโต ฯ   
                อิมสฺส  มจฺจุกาลมฺหิ                          ปุ ฺกมฺมสมงฺคิโน   
                สหสฺสยุตฺตสฺสรโถ                          อุปฏ ิสฺสติ  ตาวเท ฯ   
                เตน  ยาเนนย  โปโส                  เทวโลก  คมิสฺสติ   
                อนุโมทิสฺสเร  เทวา                          สมปฺตฺเต  กุสเล  ภเว  (๑)  ฯ  
                มหารห  พฺยมหฺ  เสฏ                  รตนมตฺติกเลปน   
                กฏูาคารวรูเปต                          พฺยมฺห  อชฺฌาวสิสฺสติ ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสานิ                          เทวโลเก  รมิสฺสติ   
                ป ฺจวีสติ  กปฺปานิ                          เทวราชา  ภวิสฺสติ ฯ   
                สตฺตสตฺตติขตฺตุ ฺจ                          จกกฺวตฺตี  ภวิสฺสติ   
                ยโสธรสนามา  เต                          สพฺเพป  เอกนามกา ฯ   
#๑  สฺยา.  กสุเล  ภเว  ฯ    
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                เทวฺ  สมฺปตฺตี  อนุโภตฺวา                  วฑฺเฒตฺวา  (๑)  ปุ ฺส ฺจย   
                อฏวีสติกปฺปมฺหิ                          จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ ฯ   
                ตตฺราป  พฺยมหฺ  ปวร                  วิสฺสุกมฺเมน  มาปต   
                ทสสทฺทาวิวิตฺต  ต                          ปุรมชฺฌาวสิสฺสติ ฯ   
                อปริเมยฺเย  อิโต  กปฺเป                  ภูมิปาโล  มหิทฺธิโก   
                โอกฺกาโก  นาม  นาเมน                  ราชา  รฏเ  ภวิสฺสติ ฯ   
                โสฬสิตฺถิสหสฺสาน                          สพฺพาส  ปวรา  จ  สา  (๒)   
                อภิชาตา  ขตฺติยานี                          นว  ปุตฺเต  ชเนสฺสติ ฯ   
                นว  ปุตฺเต  ชเนตฺวาน                  ขตฺติยานี  มริสฺสติ   
                ตรณีุ  จ  ปยา  ก ฺา                  มเหสิตฺต  กริสฺสติ ฯ   
                โอกฺกาก  โตสยิตฺวาน                  วร  ก ฺา  ลภิสฺสติ   
                วร  ลทฺธาน  สา  ก ฺา                  ปุตฺเต  ปพฺพาชยิสฺสติ ฯ   
                ปพฺพาชิตา  (๓)  จ  เต  สพฺเพ          คมิสฺสนฺติ  นคุตฺตม   
                ชาติเภทภยา  สพฺเพ                          ภคินีหิ  วสิสฺสเร  (๔)  ฯ   
                เอกา  จ  ก ฺา  พฺยาธีหิ                  ภวิสฺสติ  ปุรกฺขตา  (๕)   
                มา  โน  ชาติ  ปภิชฺชีติ  (๖)        นิขณิสฺสนฺติ  ขตฺติยา ฯ   
                ขตฺติโย  นีหรตฺิวาน                          ตาย  สทฺธ ึ วสสิฺสติ   
                ภวิสฺสติ  ตทา  เภโท                  โอกฺกากกุลสมฺภโว ฯ   
#๑.  สฺยา.  จินิตฺวา  ฯ  ย.ุ  วิทิตฺวา  ฯ  ๒.  สฺยา.  ปวราวยา  ฯ  ย.ุ  ปวรา   
#มยา  ฯ  ๓.  ยุ.  ปพฺพชิตฺวา  ฯ  ๔.  ย.ุ  สวสิสฺสเร  ฯ  ๕.  สฺยา.   
#ปุรกฺขตา  ฯ  ๖.  สยฺา.  ปภิชฺชติ  ฯ    
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                เตส  ปชา  ภวิสฺสนฺติ                  โกลิยา  นาม  ชาติยา   
                ตตฺถ  มานุสก  โภค                          อนุโภสฺสตินปฺปก ฯ   
                ตมฺหา  กายา  จวิตฺวาน                  เทวโลก  คมิสฺสติ   
                ตตฺราป  ปวร  พฺยมฺห                  ลภิสฺสติ  มโนรม ฯ   
                เทวโลกา  จวิตฺวาน                          สุกฺกมูเลน  โจทิโต   
                อาคนฺตฺวาน  มนุสฺสตฺต                  โสโณ  นาม  ภวิสฺสติ ฯ   
                อารทฺธวิริโย  ปหิตตฺโต                  ปทห  สตฺถุ  สาสเน   
                สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ   
                อนนฺตทสฺสี  ภควา                          โคตโม  สกฺยปุงฺคโว   
                วิเสส ฺ ู  มหาวีโร                          อคฺคฏาเน  เปสฺสติ ฯ   
                        วุฏมฺหิ  เทเว  จตุรงฺคุลมฺหิ   
                        ติเณ  อนิเลริตองฺคณมฺหิ  (๑)   
                        ตฺวาน  (๒)  โยคสฺส  ปยุตฺตตาทิโน   
                        ตโตตฺตรึ  ปารมตา  น  วิชฺชติ ฯ   
                อุตฺตเม  ทมเถ  ทนฺโต                  จิตฺต  เม  สุปณีหิต   
                ภาโร  เม  โอหิโต  สพฺโพ          นิพฺพุโตมฺหิ  อนาสโว ฯ   
                องฺคีรโส  มหานาโค                  อภิชาโตว  เกสร ี  
                ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  เอตทคฺเค  เปสิ  ม ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส ฯเปฯ  กต  พุทฺธสสฺ  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
#๑.  สฺยา. ... องฺคุลมฺหิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  เปตฺวาน  ฯ    
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อุทานวเสน  อ ฺาพฺยากรณวเสน  จ   
                ยาหุ  รฏเ  สมกฺุกฏโ                  ร ฺโ  องฺคสฺส  ปทฺธคู (๑)   
                สวฺาชฺช  ธมฺเมสุ  อุกฺกฏโ          โสโณ  ทุกฺขสฺส  ปารคู ฯ   
                ป ฺจ  ฉินฺเท  ป ฺจ  ชเห                  ป ฺจ  จุตฺตริ  ภาวเย   
                ป ฺจสงฺคาติโค  ภิกฺขุ                  โอฆติณฺโณติ  วุจฺจติ ฯ   
                อุนฺนฬสฺส  ปมตฺตสฺส                  พาหิราสสฺส  ภิกฺขุโน   
                สลี  สมาธิ  ป ฺา  จ                  ปาริปรูึ  น  คจฺฉติ ฯ   
                ย  หิ  กิจฺจ  อปวิทฺธ  (๒)                อกิจฺจ  ปน  กรียติ   
                อุนฺนฬาน  ปมตฺตาน                  เตส  วฑฺฒนฺติ  อาสวา ฯ   
                เยส ฺจ  สุสมารทฺธา                  นิจฺจ  กายคตา  สติ   
                อกิจฺจ  เต  น  เสวนฺติ                  กิจฺเจ  สาตจฺจการิโน   
                สตาน  สมฺปชานาน                          อตฺถ  คจฺฉนฺติ  อาสวา ฯ   
                อุชุมคฺคมฺหิ  อกฺขาเต                  คจฺฉถ  มา  นิวตฺตถ   
                อตฺตนา  โจทยตฺตาน                  นิพฺพานมภิหารเย ฯ   
                อจฺจารทฺธมฺหิ  วิริยมฺหิ                  สตฺถา  โลเก  อนุตฺตโร   
                วีโณปม  กริตฺวา  เม  (๓)                ธมฺม  เทเสติ  จกฺขุมา   
                ตสฺสาห  วจน  สุตฺวา                  วิหาสึ  สาสเน  รโต ฯ   
                สมถ  (๔)  ปฏปิาเทสึ                  อุตฺตมตฺถสฺส  ปตฺติยา   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา          กต  พุทธฺสฺส  สาสน ฯ   
#๑.  สฺยา. ปตฺถคู  ฯ  ยุ.  ปทฺธคุ  ฯ  ๒.  สฺยา. ตทปวิทฺธ  ฯ 
#๓.  สฺยา.  กริตฺวาน  ฯ  ๔.  สี. ย.ุ  สมต  ฯ    
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                เนกฺขมฺเม  อธิมุตฺตสฺส                  ปวิเวก ฺจ  เจตโส   
                อพฺยาพชฺฌาธิมุตฺตสฺส                  อุปาทานกฺขยสฺส  จ ฯ   
                ตณฺหกฺขยาธิมุตฺตสฺส                  อสมฺโมห ฺจ  เจตโส   
                ทสิฺวา  อายตนุปฺปาท                  สมฺมา  จิตฺต  วิมุจฺจติ ฯ   
                ตสฺส  สมฺมา  วิมุตฺตสฺส                  สนตฺจิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน   
                กตสฺส  ปติจโย  นตฺถ ิ                 กรณีย  น  วิชชฺติ   
                เสโล  ยถา  เอกฆโน                  วาเตน  น  สมีรติ   
                เอว  รูปา  รสา  สทฺทา                  คนฺธา  ผสฺสา  จ  เกวลา ฯ   
                อิฏา  ธมฺมา  อนิฏา  จ                  นปปฺเวเธนฺติ  ตาทิโน   
                 ิต  จิตฺต  วิส ฺ ุตฺต                  วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยาหุ  รฏเ  สมุกฺกฏโติ  โย  อหุ  อโหสิ   
องฺครฏเ  อสีติยา  คามิกสหสฺเสหิ  โภคสมฺปตฺติยา  อิสฺสริย-   
สมฺปตฺติยา  จ  สมฺมา  อติวิย  อุกฺกฏโ  เสฏโ ฯ   
        ร ฺโ  องฺคสฺส  ปทฺธคูติ  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ปริสาย  (๒)   
ร ฺชนฏเน  ร ฺโ  องฺคาธิปติโน  พิมฺพิสารสฺส  ปริวารภูโต   
คหปติวิเสโส  ตสฺส  รฏเ  กุฏมฺพิโก  อหูติ  โยเชตพฺพ ฯ   
        สฺวาชฺช  ธมฺเมสุ  อุกกฺฏโติ  โส  โสโณ  อชฺเชตรหิ   
โลกุตฺตรธมฺเมสุ  อุกฺกฏโ  ชาโต  คิหิกาเลป  เกหิจิ  (๓)  อุกฺกฏโเยว   
หุตฺวา  อิทานิ  ปพฺพชิตกาเลป  อุกฺกฏโเยว  โหตีติ  (๔)  อตฺตานเมว   
#๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๘๐/๓๖๐  ฯ  ๒.  สี.  ปชาย  ฯ  ๓.  สี.  ย.ุ 
#เตหิป  ฯ  ๔.  สี.  ย.ุ  อโหสีติ  ฯ    
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ปร  วิย  ทสฺเสติ ฯ   
        ทุกฺขสฺส  ปารคูติ  สกลสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส  ปาร  ปริยนฺต   
คโต  เอเตน  ธมฺเมสุ  อุกฺกฏโติ  อวิเสเสน  วุตฺต  อุกฺกฏภาว   
วิเสเสติ  อรหตฺตาธิคมทีปนโต ฯ   
        อิทานิ  ยาย  ปฏิปตฺติยา  ทุกฺขปารคู  ชาโต  อ ฺา-   
ปเทเสน  ต  ทสฺเสนฺโต  ป ฺจ  ฉินฺเทติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตโถ  อปายกามสุคติสมฺปาปกานิ  ป ฺโจรมฺภาคิยานิ   
สโยชนานิ  ปุริโส  สตฺเถน  ปาเท  พทธฺรชฺชกุ  วิย  เหฏ ิเมน   
มคฺคตฺตเยน  ฉินฺเทยฺย  รูปารูปภวสมฺปาปกานิ  ป ฺจ   
อุทฺธมฺภาคิยานิ  สโยชนานิ  ปุรโิส  คีวาย  พทฺธรชชฺุก  วิย   
อคฺคมคฺเคน  ชเหยฺย  ฉินฺเทยฺย  เตส  ปน  อุทฺธมฺภาคิย-   
สโยชนาน  ปหานาย  ป ฺจ  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  อุตฺตริ   
ภาวเย  ภาเวยฺย  เอวภูโต  ปน  ภิกฺขุ  ราคสงฺโค  โทส-   
โมหมานทิฏ ิสงฺโคติ  ป ฺจนฺน  สงฺคาน  อติกฺกมเนน  ป ฺจ-   
สงฺคาติโค  หุตฺวา  กาโมโฆ  ภโวโห  ทิฏโโฆ  อวิชฺโชโฆติ   
จตุนฺน  โอฆาน  ติณฺณตฺตา  โอฆติณฺโณติ  วุจฺจติ ฯ   
        อย ฺจ  โอฆตรณปฏิปตฺติสีลาทีน  ปาริปูริยาว  โหติ   
สีลาทโย  จ  มานาทิปฺปหาเนน  ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  น  อ ฺถาติ   
ทสฺเสนฺโต  อุนฺนฬสฺสาติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อุนฺนฬสฺสาติ  อุคฺคตตุจฺฉมานสฺส ฯ    
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        มาโน  หิ  อุนฺนมนาการวุตฺติยา  ตุจฺฉภาเวน  นฏโ   
วิยาติ  นโฬติ  วุจฺจติ ฯ   
        ปมตฺตสฺสาติ  สติโวสฺสคฺเคน  ปมาท  อาปนฺนสฺส ฯ   
        พาหิราสสฺสาติ  พาหิเรสุ  อายตเนสุ  อาสาวโต  (๑)  กาเมสุ   
อวีตราคสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        สลี  สมาธิ  ป ฺา  จ  ปาริปูรึ  น  คจฺฉตีติ  ตสฺส   
สีลาทีน  ปฏปิกฺขเสวิโน  โลกโิยป  ตาว  สีลาทิคุโณ  ปาริปูร ึ  
น  คจฺฉติ  ปเคว  โลกุตฺตโร ฯ   
        ตตฺถ  การณมาห  ย  หิ  กิจฺจนฺติอาทินา ฯ  ภิกขฺุโน   
หิ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปน  อร ฺ-   
วาโส  ธุตงฺคปริหรณ  ภาวนารามตาติ  เอวมาทิ  กิจฺจ  นาม  ฯ   
เยหิ  ปน  อิท  ยถาวุตฺต  อตฺตโน  กิจฺจ  ต  อปวิทฺธ  อกรเณน   
ฉฑฺฑิต ฯ   
        อกิจฺจนฺติ  ปตฺตมณฺฑน  จีวรกายพนฺธนองฺสพทฺธฉตฺตุ-   
ปาหนตาลวณฺฏธมฺมกรณมณฺฑนนฺติ  (๒)  เอวมาทิ  ปรกิฺขารมณฺฑน   
ปจฺจยพาหุลิยนฺติ  เอวมาทิ  ภิกฺขุโน  อกิจฺจ  นาม  ต  กยิรติ   
เตส  มานนฬ  อุกฺขิปตฺวา  จรเณน  อุนฺนฬาน  สติโวสฺสคฺเคน   
ปมตฺตาน  จตฺตาโรป  อาสวา  วฑฺฒนฺติ ฯ   
        เยส  ปน  ป ฺาทิคุโณ  วฑฺฒติ  เต  ทสฺเสตุ   
#๑.  ย.ุ  อาสวโต  ฯ  ๒.  สี. ....ถาลก  ธมฺมกรกกมณฺฑลูติ  ฯ    
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เยสนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  สสุมารทฺธาติ  สุฏ ุ  ปคฺคหิตา ฯ   
        กายคตา  สตีติ  กายานุปสฺสนาภาวนา ฯ   
        อกิจฺจ  เตติ  เต  เอต  ปตฺตมณฺฑนาทิอกิจฺจ ฯ   
        น  เสวนฺตีติ  น  กโรนฺติ ฯ   
        กิจฺเจติ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  กตฺตพฺเพ  อปริมาณ-   
สีลกฺขนฺธโคปนาทิเก ฯ   
        สาตจฺจการิโนติ  สตตการิโน  (๑)  เตส  สติยา  อวิปฺปวาเสน   
สตาน  สาตฺถกสมฺปช ฺ  สปฺปายสมฺปช ฺ  โคจรสมฺปช ฺ   
อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  จตูหิ  สมฺปช ฺเหิ  สมฺปชานาน   
จตฺตาโรป  อาสวา  อตฺถ  คจฺฉนฺติ  ปรกิฺขย  อภาว  คจฺฉนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  อตฺตโน  สนติฺเก   ิตภิกฺขูน  โอวาท  เทนฺโต   
อุชุมคฺคมฺหีติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อุชุมคฺคมฺหิ  อกฺขาเตติ  อนฺตทฺวยปริวชฺชเนน   
กายวงฺกาทิปฺปหาเนน  จ  อุชุเก  มชฺฌมิปฏิปทาภูเต  อริยมคฺเค   
สตฺถารา  ภาสิเต ฯ   
        คจฺฉถาติ  ปฏิปชฺชถ ฯ   
        มา  นิวตฺตถาติ  อนฺตรา  โวสาน  มาปชฺชถ ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  สาตจฺจการิโน  อฏ ิตการิโน  ฯ    
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        อตฺตนา  โจทยตฺตานนฺติ  อิธ  อตฺถกาโม  กุลปุตฺโต   
อปายภยปจฺจเวกฺขณาทินา  อตฺตนาว  อตฺตาน  โจเทนฺโต ฯ   
นิพฺพานมภิหารเยติ  อตฺตาน  นิพฺพาน  อภิหเรยฺย  อุปเนยฺย   
ยถา  น  สจฺฉิกโรติ  ตถา  ปฏิปชฺเชยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  มยาป  เอวเมว  ปฏิปนฺนนติฺ  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ   
ทสฺเสตุ  อจฺจารทฺธมฺหีติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        อจฺจารทฺธมฺหิ  วิริยมฺหีติ  วิปสฺสน  ภาเวนฺเตน  มยา   
สมาธินา  วิริย  สมรส  อกตฺวา  อติวิย  วิริเย  ปคฺคหิเต ฯ   
อจฺจารทฺธวิริยตา  จสฺส  เหฏา  วุตฺตาเยว ฯ   
        วีโณปม  กริตฺวา  เมติ  อายสฺมโต  โสณสฺส  เย  โข   
เกจิ  ภควโต  สาวกา  อารทฺธวิริยา  วิหรนฺติ  อห  เตส   
อ ฺตโร  อถ  จ  ปน  เม  นานุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต   
วิมุจฺจติ  ตสฺมาห  วิพฺภมิสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  สตฺถา   
อิทฺธิยา  ตสฺส  สมฺมุเข  อตฺตาน  ทสฺเสตฺวา  กสฺมา  ตฺว   
โสณ  วิพฺภมสิฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ  กุสโล  ตฺว  ปุพฺเพ   
อคาริยภูโต  วีณาย  ตนฺติสฺสเรติ  ปุจฺฉิตฺวา  เตน  เอว  ภนฺเตติ   
วุตฺเต  ต  กึ  ม ฺสิ  โสณ  ยทา  เต  วีณาย  ตนฺติโย   
อจฺจายตา  โหนฺติ  อป  น ุ เต  วีณา  ตสฺมึ  สมเย  สรวตี   
วา  โหติ  กมมฺ ฺา  วาติ  โส  เหต  ภนฺเต ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ   
โสณ  ยทา  เต  วีณาย  ตนฺติโย  อติสถิิลา  โหนฺติ  อป  นุ    
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เต  วีณา  ตสฺมึ  สมเย  สรวตี  วา  โหติ  กมฺม ฺา  วาติ  โน   
เหต  ภนฺเต ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ  โสณ  ยทา  ปน  เต  วีณาย   
ตนฺติโย  เนว  อจฺจายตา  โหนฺติ  นาติสิถิลา  สเม  คุเณ   
ปติฏ ิตา  อป  น ุ เต  วีณา  ตสฺมึ  สมเย  สรวตี  วา  โหติ   
กมฺม ฺา  วาติ  เอว  ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  โสณ  อจฺจารทฺ-   
ธวิริย  อุทฺธจฺจาย  สวตฺตติ  อติลีนวิริย  โกสชชฺาย  สวตฺตติ   
ตสฺมาติห  ตฺว  โสณ  วิริยสมต  อธิฏห  อินฺทฺริยาน ฺจ   
สมต  ปฏิวิชฌฺาติ  เอว  วีณ  อุปม  กตวฺา  ปวตฺติเตน   
วีโณปโมวาเทน  มยฺห  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
        ตสฺสาห  วจน  สุตฺวาติ  ตสฺส  ภควโต  วจน  วีโณปโมวาท   
สุตฺวา  อนฺตรา  อุปฺปนฺน  วิพฺภมิตุกามต  ปหาย  สตฺถุ  สาสเน   
รโต  อภิรโต  วิหร ึฯ   
        วิหรนโต  จ  สมถ  ปฏิปาเทสึ  วิริยสมต  โยเชนฺโต   
สทฺธาป ฺาน  วิย  สมาธิวิริยาน  สมรสต  อุปฺปาเทนฺโต   
ฌานาธิฏาน  วิปสฺสนาสมาธึ  สมฺปาเทสึ  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปสึ ฯ  ตตฺถ  ปโยชน  อาห  อุตฺตมตฺถสฺส  ปตฺติยาติ ฯ   
        อุตฺตมตฺถสฺส  ปตฺติยาติ  อรหตฺตาธิคมายาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ยถา  ปฏิปนนฺสฺส  สมถวิปสฺสนา  สมปฺชฺชึส ุ ต   
อ ฺาปเทเสน  ทสฺเสนฺโต  เนกฺขมฺเมติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เนกฺขมฺเมติ  ปพฺพชฺชาทิเก  กามนิสฺสรเณ ฯ    
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        อธิมุตฺตสฺสาติ  ตตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารภาเวน  ยุตฺตป-   
 ฺปยุตฺตสฺส  ปม  ตาว  ปพฺพชฺชาภิมุโข  หุตฺวา  กาเม  ปหาย   
ปพฺพชิตฺวา  จ  สีลวิโสธน  อร ฺวาโส  ธุตงฺคปรหิรณ  ภาวนา-   
ภิโยโคติ  เอวมาทีสุ  อนวชฺชธมฺเมสุ  ยุตฺตปฺปยุตฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        ปวิเวก ฺจ  เจตโสติ  เจตโส  ปวิเวก ฺจ  อธิมุตฺตสฺส  เอว   
เนกฺขมฺมาธิมุตฺตสฺส  สโต  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานาน  นิพฺพตฺตเนน   
วิเวเก  ยุตฺตสฺส  ปยุตฺตสฺส ฯ   
        อพฺยาพชฺฌาธิมุตฺตสฺสาติ  อพฺยาพชฺเฌ  นิทกฺุขตาย  (๑)   
อธิมุตฺตสฺส  ฌานสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  สมถสุเข  (๒)   
ยุตฺตปฺปยุตฺตสฺส ฯ   
        อุปาทานกฺขยสฺส  จาติ  จตุนฺนมฺป  อุปาทานาน  ขยนฺเต   
อรหตฺเต  อธิมุตฺตสฺส ฯ  ภุมฺมตฺเถ  หิ  เอต  สามิวจน ฯ  ต   
ยถาธิคต  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  อรหตฺตาธิคมาย  วิปสฺสน   
อนุยุ ฺชนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตณฺหกขฺยาธิมุตฺตสฺสาติ  ตณฺหา  ขียติ  เอตฺถาติ  ตณฺหกฺขโย   
นิพฺพาน  ตสฺมึ  อธิมุตฺตสฺส  อุปาทึ  (๓)  ภยโต  อนปุาทิ ฺจ  เขมโต   
ทสฺสเนน  นโิรเธ  นินฺนโปณปพฺภารสฺส ฯ   
        อสมฺโมห ฺจ  เจตโสติ  อสมฺโมหสมฺปช ฺวเสน  จิตฺตสฺส   
อสมฺโมหปวตฺตึ  สมฺโมหสมุจฺฉินฺทเนน  วา  จิตฺตสฺส  อสมฺโมหภูต   
#๑.  ส.ี ย.ุ  อพฺยาปชฺโช  นิทุกฺขตา  ต  ฯ  ๒.  สี.  ย.ุ  สมถมุเข  ฯ   
#๓.  สี.  อุปาทาทึ  วา  ฯ    
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อริยมคฺค  อธิมุตฺตสฺส ฯ   
        ทิสฺวา  อายตนุปฺปาทนฺติ  จกฺขาทีน  อายตนาน  ยถา-   
สกปจฺจเยหิ  ขเณ  ขเณ  อุปฺปาท  ตปฺปฏิปกฺขโต  นโิรธ ฺจ   
วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  ทิสฺวา  ทสสฺนเหตุ ฯ   
        สมฺมา  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  สมฺมา  เหตุนา  าเยน   
มคฺคปฏิปาฏิยา  สพฺพาสวโต  จิตฺต  วิมจฺุจติ ฯ   
        ตสฺส  สมฺมา  วิมุตฺตสฺสาติอาทีสุ  อย  สงฺเขปตฺโถ  ตสฺส   
วุตฺตนเยน  สมฺมเทว  สพฺพสงฺกิเลสโต  วิมุตฺตสฺส  ตโต  เอว   
อจฺจนฺตุปสเมน  สนฺตจิตฺตสฺส  ขีณาสวภิกฺขุโน  กตสฺส  กุสลสฺส   
อกุสลสฺส  วา  อุปจโย  นตฺถิ  มคฺเคเนว  สมุคฺฆาติตตฺตา   
ปริ ฺาทิเภท  กรณีย  น  วิชฺชติ  กตกจฺิจตฺตา ฯ  เอวภูตสฺส   
ยถา  เอกฆโน  เสโล  ปพฺพโต  ปกติวาเตน  น  สมรีติ  น   
สงฺกมฺปติ  เอว  อิฏา  จ  อนิฏา  จ  รปูาทโย  อารมฺมณธมฺมา   
ตาทิโน  ตาทิภาวปฺปตฺตสฺส   ิต  อเนช  ปหีนสพฺพโสกตาย  (๑)   
วิสยุตฺต  จิตฺต  นปฺปเวเธนฺติ  น  จาเลนฺติ  อสฺส  จ  อารมฺมณ-   
ธมฺมสฺส  กาเลน  กาล  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต   
วย  นิโรธ  ขเณ  ขเณ  ภิชชฺนสภาว  อนุปสฺสตีติ  อ ฺ   
พฺยากาสิ  ฯ   
                โสณโกฬิวิสตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                เตรสกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  สพฺพโยคตาย  ฯ    
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                                จุทฺทสกนิปาตวณฺณนา   
                        ขทิรวนิยเรวตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        จุทฺทสกนิปาเต  ยทา  อหนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  ขทิรวนิย-   
เรวตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        กาม ฺจิมสฺส  (๑)  เถรสฺส  คาถา  เหฏา  เอกกนิปาเต  (๒)  อาคตา   
ตตฺถ  ปนสฺส  อตฺตโน  ภาคิเนยฺเยสุ  สติชนนมตฺต  ทสฺสิตนฺติ   
ตสฺสา  เอกกนิปาเต  สงฺคโห  กโต  อิมา  ปน  เถรสฺส   
ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ยาว  ปรินิพฺพานา  ปฏิปตฺติปกาสิตา   
คาถา  อิมสฺมึ  จุทฺทสกนิปาเต  สงฺคห  อาโรปตา ฯ   
        ตตฺถ  อฏ ุปฺปตฺติ  เหฏา  วุตฺตาเยว ฯ  อย  ปน  วิเสโส   
เถโร  กริ  อรหตฺต  ปตฺวา  กาเลน  กาล  สตฺถ ุ ธมฺม-   
เสนาปติปฺปภุตีน  มหาเถราน ฺจ  อุปฏาน  คนฺตฺวา  กติปาหเมว   
ตตฺถ  วสิตฺวา  ขทิรวนเมว  ปจฺจาคนฺตฺวา  ผลสมาปตฺติสุเขน   
พฺรหฺมวิหาเรหิ  จ  วีตินาเมติ ฯ   
        เอว  คจฺฉนฺเต  กาเล  ชิณฺโณ  วุฑฺโฒ  วโย  อนปฺุปตฺโต   
อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวส  พุทฺธุปฏาน  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค   
สาวตฺถิยา  อวิทูเร  อร ฺเ  วสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  โจรา   
นคเร  กตกมฺมา  อารกฺขมนุสฺเสหิ  อนุพนฺธา  ปลายนฺตา  เถรสฺส   
#๑.  ส.ี  กาจิมสฺส  ฯ  ๒  ปรมตฺถทีปนยิา  เถรคาถาอฏกถาย  ปเม   
#ภาเค  อาคตา  ฯ    
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สมีเป  คหิตภณฺฑ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายึสุ ฯ  มนุสฺสา  อนุธาวนฺตา   
เถรสฺส  สมีเป  ภณฺฑ  ทสิฺวา  เถร  พนฺธิตฺวา  โจโรติ  ส ฺาย   
คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ  อย  เทว  โจโรติ ฯ   
        ราชา  เถร  มุ ฺจาเปตฺวา  กึ  ภนฺเต  ตุเมฺหหิ  อิท   
โจริกกมฺม  (๑)  กต  วา  โน  วาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  กิ ฺจาป  ชาติโต   
ปฏาย  อตฺตนา  ตาทิส  น  กตปุพฺพ  ต  (๒)  ปพฺพชิตโต  ปฏาย   
ปน  อกตภาวสฺส  สพฺพโส  กิเลสาน  สมุจฺฉินฺนตฺตา  ตาทิสสฺส   
กรเณ  อภพฺพตาย  ปกาสนตฺถ  สมีเป   ิตาน  ภิกฺขูน  ร ฺโ   
จ  ธมฺม  เทเสนฺโต   
                ยทา  อห  ปพฺพชิโต                          อคารสฺมา  อนคาริย   
                นาภิชานามิ  สงฺกปฺป                          อนริย  โทสสหิต ฯ   
                อิเม  ห ฺนฺตุ  วชฺฌนฺตุ                  ทุกฺข  ปปฺโปนฺตุ  ปาณิโน   
                สงฺกปฺป  นาภิชานามิ                          อิมสฺมึ  ทีฆมนฺตเร ฯ   
                เมตฺต ฺจ  อภิชานามิ                          อปฺปมาณ  สุภาวิต   
                อนุปุพฺพ  ปริจิต  ยถา                          พุทฺเธน  เทสิต ฯ   
                สพฺพมิตฺโต  สพฺพสโย                  สพฺพภูตานุกมฺปโก   
                เมตฺตจิตฺต ฺจ  ภาเวมิ                          อพฺยาปชฺฌรโต  (๓)  สทา ฯ   
                อสหิร  อสงฺกปฺุป                                  จิตฺต  อาโมทยามห   
                พฺรหฺมวิหาร  ภาเวมิ                          อกาปุริสเสวิต ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  โจริย  ฯ  ๒.  ม. ( ตสฺส ? )  ฯ  ๓.  สฺยา. อพฺพยาปชฺฌรโต  ฯ    
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                อวิตกฺก  สมาปนฺโน                          สมมฺาสมฺพุทฺธสาวโก   
                อรเิยน  ตุณฺหีภาเวน                          อุเปโต  โหติ  ตาวเท ฯ   
                ยถาป  ปพฺพโต  เสโล                  อจโล  สปฺุปติฏ ิโต   
                เอว  โมหกฺขยา  ภิกฺขุ                  ปพฺพโตว  น  เวธติ ฯ   
                อนงฺคณสฺส  โปสสฺส                  นิจฺจ  สุจิคเวสิโน   
                วาลคฺคมตฺต  ปาปสฺส                  อพฺภมตฺตว  ขายติ ฯ   
                นคร  ยถา  ปจฺจนฺต                          คุตฺต  สนฺตรพาหิร   
                เอว  โคเปถ  อตฺตาน                  ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา ฯ   
                นาภินนฺทามิ  มรณ                          นาภินนฺทามิ  ชีวิต   
                กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามิ                          นิพฺพิส  ภตโก  ยถา ฯ   
                นาภินนฺทามิ  มรณ                          นาภินนฺทามิ  ชีวิต   
                กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามิ                          สมปฺชาโน  ปติสฺสโต ฯ   
                ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา                  กต  พุทฺธสฺส  สาสน   
                โอหิโต  ครุโก  ภาโร                  ภวเนตฺติ  สมูหตา ฯ   
                ยสฺส  จตฺถาย  ปพฺพชิโต                  อคารสฺมา  อนคาริย   
                โส  เม  อตฺโถ  อนุปฺปตฺโต          สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                สมฺปาเทถปฺปมาเทน                  เอสา  เม  อนุสาสนี   
                หนฺทาห  ปรินพฺิพิสฺส                  วิปฺปมุตฺโตมฺหิ  สพฺพธีติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๑/๓๖๒  ฯ    
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        ตตฺถาย  อนุปุพฺพปทวณฺณนา  อิมสฺมึ  ทีฆมนฺตเรติ  ยทา   
อห  ปพฺพชิโตมฺหิ  ตโต  ปฏาย  อย ฺจ  เม  จริมกาโล  เอตสฺมึ   
ทีฆมนฺตเร  กาเล  อิท  มยฺห  โหตูติ  อภิชฺฌาวเสน  วา   
อิเม  สตฺตา  ห ฺนฺตูติอาทินา  พฺยาปาทวเสน  วา  อนริย   
โทสสหิต  สงฺกปฺป  นาภิชานามีติ  โยชนา ฯ   
        เมตฺต ฺจ  อภิชานามีติ  มิชชฺติ  สนิิยฺหติ  เอตายาติ   
เมตฺตา  อพฺยาปาโท ฯ  เมตฺตา  เอติสฺสา  อตฺถีติ  เมตฺตา   
เมตฺตาภาวนา  เมตฺตาพฺรหฺมวิหาโร  ต  เมตฺต ฯ  จสทฺเทน   
กรณ  มุทิต  อุเปกฺข ฺจาติ  อิตรพฺรหฺมวิหาเร  สงฺคณฺหาติ ฯ   
        อภิชานามีติ  อภิมุขโต  ชานามิ ฯ  อธิคต  หิ  ฌาน   
ปจฺจเวกฺขโต  ปจฺจเวกฺขณาณสฺส  อภิมุข  โหติ ฯ  กีทิสนฺติ   
อาห  อปฺปมาณนฺติอาทิ ฯ  ต  หิ  ยถา  พุทฺเธน  ภควตา   
เทสิต  ตถา  อโนทิสฺสกผรณวเสน  อปริมาณสตฺตารมฺมณตาย   
อปฺปมาณ ฯ   
        ปคุณพลวภาวาปาทเนน  (๑)  สฏุ ุ  ภาวิตตฺตา  สุภาวิต ฯ   
ปม  เมตฺตา  ตโต  กรุณา  ตโต  มุทิตา  ปจฺฉา  อุเปกฺขาติ   
เอว  อนุปุพฺพ  อนุกฺกเมน  ปริจิต  อาเสวิต  พหุลีกต   
อภิชานามีติ  โยชนา ฯ  สพฺเพส  สตฺตาน  มิตฺโต  สพฺเพ  วา   
เต  มยฺห  มิตฺตาติ  สพฺพมิตฺโต ฯ  เมตฺต  หิ  ภาเวนฺโต   
#๑  ยุ. ปคุณพลภาวาปทาเนน  ฯ    
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สตฺตาน  ปโย  โหติ ฯ   
        สพฺพสโขติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ   
        สพฺพภูตานุกมฺปโกติ  สพฺพสตฺตาน  อนุคฺคณฺหนโก  (๑)  ฯ   
        เมตฺตาจิตฺต ฺจ  ภาเวมีติ  เมตฺตาย  สหิต  สมยุตฺต  จิตฺต   
วิเสสโต  ภาเวมิ  วฑฺเฒมิ  ปกาเสมิ  วา  อกเถนฺเตป  ภาวนาย   
อุกฺกสคตภาวโต ฯ  เมตฺต  จิตฺต ฺจ  ภาเวมีติ  วา  ปาโ ฯ   
ตสฺสตฺโถ  เหฏา  วุตฺตนโยว ฯ   
        อพฺยาปชฺฌรโตติ  อพฺยาปชฺเฌ  สตฺตาน  หิตูปสหาเร   
อภิรโต ฯ   
        สทาติ  สพฺพกาล  เตน  ตตฺถ  สาตจฺจกิริย  (๒)  ทสฺเสติ ฯ   
        อสหิรนฺติ  น  สหิร  อาสนฺนปจฺจตฺถิเกน  ราเคน   
อนากฑฺฒนิย ฯ   
        อสงฺกุปปฺนฺติ  น  กุปปฺ  ทูรปจฺจตฺถิเกน  พฺยาปาเทน   
อโกปย  เอวภูต  กตฺวา  มม  เมตฺตจิตฺต  อาโมทยามิ  อภิปฺปโมทยามิ   
พฺรหฺมวิหาร  ภาเวมิ ฯ   
        อกาปุรสิเสวิตนฺติ  กาปุริเสหิ  นีจชเนหิ  อเสวิต  อกาปุริเสหิ   
วา  (๓)  อริเยหิ  พุทฺธาทีหิ  เสวิต  พฺรหฺม  เสฏ  นิทฺโทส   
เมตฺตาทิวิหาร  ภาเวมิ  วฑฺเฒมีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  อตฺตุทฺเทสวเสน  ป ฺจหิ  คาถาหิ  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ   
#๒  สี.  ย.ุ  อนุคฺคณฺหณโก  ฯ  ๒.  ส.ี  ยุ.  สพฺพกิรยิ  ฯ 
#๓.  สี.  ย.ุ  อย  สทฺโท  นตฺถิ  ฯ    
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ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ต  อ ฺาปเทเสน  ทสฺเสนฺโต  อวิตกฺกนฺติ-   
อาทินา  จตสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อวิตกฺก  สมาปนฺโนติ  วิตกฺกวิรหิต  ทติุยาทิฌาน   
สมาปนฺโน  เอเตน  เถโร  พฺรหฺมวิหารภาวนาย  อ ฺาปเทเสน   
อตฺตนา  ทุติยาทิฌานาธิคมมาห ฯ  ยสมฺา  ปนาย  เถโร   
ตเมว  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  เอกาสเนเนว   
อรหตฺต  คณฺหิ  ตสฺมา  ตมตฺถ  อ ฺาปเทเสเนว  ทสฺเสนฺโต   
อวิตกฺก  สมาปนฺโนติ  วตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก ฯ  อริเยน   
ตุณฺหีภาเวน  อุเปโต  โหติ  ตาวเทติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  วจีสงฺขาราภาวโต  อวิตกฺกาวิจารา  สมาปตฺติ  อริโย   
ตุณฺหีภาโวติ  วทนฺติ ฯ  สนฺนปติตาน  โว  ภิกฺขเว  ทฺวย  กรณีย   
ธมฺมี  วา  กถา  อริโย  วา  ตุณฺหีภาโวติ  ปน  วจนโต  ยา   
กาจิ  สมาปตฺติ  อริโย  ตุณฺหีภาโว  นาม.  อิธ  ปน   
จตุตฺถชฺฌานิกา  อคฺคผลสมาปตฺติ  อธิปฺเปตา ฯ   
        อิทานิ  ตสฺสาธิคตตฺตา  โลกธมฺเมหิ  อกมฺปนยีต  อุปมาย   
ปกาเสนฺโต  ยถาป  ปพฺพโตติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยถาป  ปพฺพโต  เสโลติ  ยถา  สลิามโย  เอกฆนเสโล   
ปพฺพโต  (๑)  น  ปสุปพฺพโต  น  มิสฺสกปพฺพโตติ  อตฺโถ ฯ   
อจโล  สุปฺปติฏ ิโตติ  สฏุ ุ  ปติฏ ิตมูโล  ปกติวาเตหิ  อจโล   
#๑.  ส.ี  ยุ.  เอกฆนสิลาปพฺพโต  ฯ    
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อกมฺปนีโย  โหติ  ตสฺมา  อรหตฺต  นพฺิพาน ฺจ  เอว  โมหกฺขยา   
ภิกฺขุ  ปพฺพโตว  น  เวธตีติ  โมหสฺส  อนวเสสปฺปหานา   
โมหมูลกตฺตา  จ  สพฺพากุสลาน  (๑)  ปหีนสพฺพากุสโล  ภิกฺขุ   
ยถา  โส  ปพฺพโต  ปกติวาเตหิ  เอว  โลกธมฺเมหิ  น  เวธติ   
น  กมฺปติ  โมหกฺขโยติ  วา  ยสฺมา  อรหตฺต  นิพฺพาน ฺจ   
วุจฺจติ  ตสฺมา  โมหกฺขยาติ  โมหกฺขยสฺส  เหตุ  นิพฺพานสฺส   
อรหตฺตสฺส  จ  อธิคตตฺตา  จตูสุ  อรยิสจฺเจสุ  สุปฺปติฏ ิโต   
อสมาปนฺนกาเลป  ปพฺพโต  วิย  น  เวธติ  ปเคว  สมาปนฺน-   
กาเลติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ปาป  นาเมต  อสุจิสีโล  เอว  สมาจรติ  น   
จ  สุจิสีโล  สุจิสีลสฺส  ปน  ต  อณุมตฺตมฺป  ภาริย  หุตฺวา   
อุปฏาตีติ  ทสฺเสนฺโต  อนงฺคณสฺสาติอาทิคาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ราคาทิองฺคณาภาวโต  อนงฺคณสฺส  สพฺพกาล   
สุจิอนวชฺชธมฺเม  เอว  คเวสนฺตสฺส  สปฺปุริสสฺส  วาลคฺคมตฺต   
เกสคฺคมตฺต  ปาปสฺส  เลสมตฺตมฺป  สกล  โลกธาตุ  ผริตฺวา   
 ิต  อพฺภมตฺต  หุตฺวา  อุปฏาติ  ตสฺมา  น  เอวรูเป  กมฺเม   
มาทิสา  อาสงฺกิตพฺพาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ยสฺมา  นิกฺกิเลเสสุป  อนฺธพาลา  เอวรูเป  อปวาเท   
สมุฏาเปนฺติ  ตสฺมา  อตฺถกาเมหิ  สกกฺจฺจ  อตฺตา  รกฺขิตพฺโพติ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  เอตฺถนฺตเร  ปหีนตฺตาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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โอวาท  เทนฺโต  นคร  ยถาติอาทิคาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  ปน  ปจฺจนฺตนครวาสีหิ  มนุสฺเสหิ   
ปจฺจนฺต  นคร  ทฺวารปาการาทีนิ  ถิรานิ  กโรนฺเตหิ  สอนฺตร   
อุทฺทาปปริขาทีนิ  ถิรานิ  กโรนฺเตหิ  สพาหิรนฺติ  สนฺตรพาหิร   
คุตฺต  กริยติ  เอว  ตุเมฺหหิป  สตึ  อุปฏเปตฺวา  อชฌฺตฺติกานิ   
ฉ  ทฺวารานิ  ปทหิตฺวา  ทฺวารรกฺขิต  สตึ  อวิสฺสชฺเชตฺวา  ยถา   
คยฺหมานานิ  พาหิรานิ  ฉ  อายตนานิ  อชฺฌตฺติกานิ  อุปฆาตาย   
สวตฺตนฺติ  ตถา  อคฺคหเณน  ตานิป  ถริานิ  กตฺวา  เตส   
อปฺปเวสาย  ทฺวารรกฺขิต  สตึ  อปฺปหาย  วิจรนฺตา  อตฺตาน   
โคเปถ ฯ  กสฺมา  ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา ฯ   
        โย  หิ  เอว  อตฺตาน  น  โคเปติ  ต  ปุคฺคล  พุทธฺุปฺ-   
ปาทกฺขโณ  มนุสฺสตฺตภาวกฺขโณ  มชฌฺิมเทเส  อุปฺปตฺติกฺขโณ   
สมฺมาทิฏ ิยา  ปฏลิทฺธกขฺโณ  ฉนฺน  อายตนาน  อเวกลฺลกฺขโณติ   
สพฺโพป  อย  ขโณ  อติกฺกมติ  โส  ขโณ  ตุเมฺห  มา  อติกฺกมตูติ ฯ   
        เอว  เถโร  อิมาย  คาถาย  สราชกิ  ปริส  ภิกขฺู  จ   
โอวทิตฺวา  ปุน  มรเณ  ชีวิเต  จ  อตฺตโน  สมจิตฺตต  กตกิจฺจต ฺจ   
ปกาเสนฺโต  นาภินนฺทามิ  มรณนฺติอาทิมาห ฯ  ต  เหฏา   
วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        เอว  ปน  วตฺวา  อตฺตโน  ปรินิพฺพานกาล  อุปฏ ิต  ทิสฺวา    
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สงฺเขเปเนว  เนส  โอวาท  ทตฺวา  ปรินพฺิพาน  ปเวเทนฺโต   
โอสานคาถมาห ฯ  ตตฺถ  สมฺปาเทถปฺปมาเทนาติ  สมฺปาเทตพฺพ   
ทานสีลาทึ  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ  ทฏิ ิธมฺมิกสมฺปรายิกปเภเท   
คหฏวตฺเต  สีลานุรกฺขเณ  สมถอนโุยเค  วิปสฺสนาภาวนาย  จ   
อปฺปมตฺตา  โหถ ฯ   
        เอสา  เม  อนุสาสนีติ  ทานสีลาทีสุ  น  ปมชชฺถาติ  เอสา   
มม  อนุสิฏ ิ  โอวาโท ฯ   
        เอว  สิขาปตฺต  ปรหิตปฏิปตฺตึ  ทเีปตฺวา  อตฺตหิต-   
ปฏิปตฺติยาป  มตฺถก  คณฺหนฺโต  หนฺทาห  ปรินิพฺพิสฺส   
วิปฺปมุตฺโตมฺหิ  สพฺพธีติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  วิปฺปมุตฺโตมฺหิ  สพฺพธีติ  สพฺพโส  กิเลเสหิ  ภเวหิ   
จ  วิปฺปมุตฺโต  อมฺหิ  ตสฺมา  เอกเสน  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ ฯ   
        เอว  ปน  วตฺวา  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสินโฺน  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา  ปชชฺลนฺโต  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพายิ ฯ   
        ขทิรวนยิเรวตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        ยถาป  ภทฺโท  อาช ฺโติอาทิกา  อายสฺมโต  โคทตฺตตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  สตฺถวาหกุเล  นิพฺพตฺโต  โคทตฺโตติ   
นาเมน  วยปฺปตฺโต  ปตริ  กาลงฺกเต  กฏุมฺพ  สณฺเปนฺโต  ป ฺจหิ   
สกฏสเตหิ  ภณฺฑ  อาทาย  อปราปร  ส ฺจริตฺวา  วาณิชฺเชน   
ชีวิก  กปฺเปติ  ยถาวิภว  ปุ ฺานิป  กโรติ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อนฺตรามคฺเค  ธุเร  ยุตฺตโคเณ  วหิตุ   
อสกฺโกนฺเต  ปติเต  มนุสฺเสสุ  ต  วุฏาเปตุ  อสกฺโกนฺเตสุ  สยเมว   
คนฺตฺวา  ต  นงฺคุฏเ  คาฬฺห  วิชฺฌิ ฯ  โคโณ  อย  อสปฺปุริโส   
มม  พลาพล  อชานนฺโต  คาฬฺห  วิชฺฌตีติ  กุทฺโธ  มนุสฺสวาจาย   
โภ  โคทตฺต  อห  เอตฺตก  กาล  อตฺตโน  พล  อนิคุหนฺโต   
ตุยฺห  ภาร  วหึ  อชชฺ  ปน  อสมตฺถภาเวน  ปติต  ม  อติวิย   
พาธสิ  โหตุ  อิโต  จวิตฺวา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  ต  พาเธตุ   
สมตฺโถ  ปฏสิตฺตุ  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถนานุรูเปน  อกฺโกสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โคทตฺโต  เอว  นาม  สตฺเต  พาเธตฺวา  กึ   
อิมาย  ชีวิกายาติ  สเวคชาโต  สพฺพ  วิภว  ปหาย  อ ฺตรสฺส   
มหาเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมมฺ  กโรนฺโต    
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น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  สมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺโต   
เอกทิวส  อตฺตโน  สนฺติก  อุปคตาน  คหฏปพฺพชิตาน  อริย-   
คณาน  โลกธมฺเม  อารพฺภ  ธมฺม  กเถนฺโต   
                ยถาป  ภทฺโท  อาช ฺโ                 ธุเร  ยุตฺโต  ธุรสสฺโห   
                มถิโต  อติภาเรน                          สยุตฺต  (๑)  นาติวตฺตติ ฯ   
                เอว  ป ฺาย  เย  ติตฺตา                  สมุทโฺท  วารินา  ยถา   
                น  ปเร  อติม ฺนฺติ                  อริยธมโฺมว  ปาณิน ฯ   
#๑  ม.  ชีวิตเมว  ๒  ม.  สยุค   
                กาเล  กาลวส  ปตฺตา                  ภวาภววส  คตา   
                นรา  ทุกฺข  นิคจฺฉนฺติ                  เตธ  (๒)  โสจนฺติ  มาณวา ฯ   
                อุนฺนตา  สุขธมฺเมน                          ทุกขฺธมฺเมน  โวนตา  (๓)   
                ทวฺเยน  พาลา  ห ฺนฺติ                  ยถาภูต  อทสฺสิโน ฯ   
                เย  จ  ทุกฺเข  สขุสฺมิ ฺจ                  มชฺเฌ  สิพฺพินิมจฺจคู   
                 ิตา  เต  อินฺทขีโลว                          น  เต  อุนฺนตโอนตา ฯ   
                น  เหว  ลาเภ  นาลาเภ                  น  ยเส  น  จ  กิตฺติยา   
                น  นินฺทาย  ปสสาย                          น  เต  ทุกฺเข  สุขมฺหิ  จ ฯ   
                สพฺพตฺถ  เต  น  ลิมฺปนฺติ                  อุทพินฺทุว  โปกขฺเร   
                สพฺพตฺถ  สุขิตา  ธีรา                  สพฺพตฺถ  อปราชิตา ฯ   
                ธมฺเมน  จ  อลาโภ  โย                  โย  จ  ลาโภ  อธมฺมโิก   
                อลาโภ  ธมฺมโิก  เสยฺโย                 ย ฺเจ  ลาโภ  อธมฺมิโก ฯ   
#๑.  สฺยา.  สยุตฺต  ฯ  ๒.  สฺยา.  เต.  จ.  ฯ  ๓.  สฺยา.  โวนตา   
#๔.  สฺยา.  สพฺิพนิมจฺจคู  ฯ  ย.ุ  สิพฺพนิมชฺฌคู  ฯ  ๕.  สฺยา.  ลิปปนฺติ  ฯ    
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                ยโส  จ  อปฺปพุทฺธีน                  วิ ฺ ูน  อยโส  จ  โย   
                อยโสว  เสยฺโย  วิ ฺ ูน                  น  ยโส  อปฺปพุทฺธนิ ฯ   
                ทมฺุเมเธหิ  ปสสา  จ                          วิ ฺ ูหิ  ครหา  จ  ยา   
                ครหาว  เสยฺโย  วิ ฺ ูหิ                  ย ฺเจ  พาลปฺปสสนา ฯ   
                สขุ ฺจ  กามมยิก                          ทุกฺข ฺจ  ปวิเวกิย   
                ปวิเวกทุกฺข  เสยฺโย                          ย ฺเจ  กามมย  สุข ฯ   
                ชีวิต ฺจ  อธมฺเมน                          ธมฺเมน  มรณ ฺจ  ย   
                มรณ  ธมฺมิก  เสยฺโย                  ย ฺเจ  ชเีว  อธมฺมิก ฯ   
                กามโกปปฺปหนีา  เย                  สนฺตจิตฺตา  ภวาภเว   
                จรนฺติ  โลเก  อสิตา                          นตฺถ ิ เตส  ปยาปย ฯ   
                ภาวยิตฺวาน  โพชฺฌงฺเค                  อินฺทฺรยิานิ  พลานิ  จ   
                ปปฺปุยฺย  ปรม  สนฺตึ                  ปรินิพฺพนฺตินาสวาติ   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาช ฺโติ  อุสภาชานีโย ฯ  (๑)   
        ธุเร  ยุตฺโตติ  สกฏธุเร  โยชโิต ฯ  
        ธุรสฺสโหติ  ธุรวาโห ฯ  คาถาสุขตฺถ  เจตฺถ  ทวิฺสการโต  (๒)   
นิทฺเทโส  กโต  สกฏภาร  วหิตุ  สมตฺโถติ  อตฺโถ ฯ   
        มถิโต  อติภาเรนาติ  อติภาเรน  ครุภาเรน  ปฬโิต ฯ   
#๑.  สฺยา.  อยโส  จ  ฯ  ๒.  โปราณ.  ปปฺเปยฺย  ฯ  ๓.  ขุ.  เถร. 
#๒๖/๓๘๒/๓๖๓  ฯ  ๔.  สี.  ย.ุ  อุสภาชาเนยฺโย  ฯ   
#๕.  ส.ี  ทีฆรการโก  ฯ    
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มทฺทิโตติป  ปาลิ  โส  เอวมตฺโถ ฯ   
        สยุตฺตนฺติ  อตฺตโน  ขนฺเธ  ปต  ยุค  นาติวตฺตติ  น   
อติกฺกาเมติ  สมฺมา  โย  อุทฺธริตฺวา  (๓)  ธุร  ฉฑฺเฑตฺวา  น   
ติฏติ ฯ   
        เอวนฺติ  ยถา  โส  โธรโยฺห  อตฺตโน  ภทฺราชานียตาย   
อตฺตโน  ธีรวีรตาย  อตฺตโน  ภาร  นาติวตฺตติ  น  ปริจฺจชติ   
เอว  เย  วารนิา  วิย  มหาสมุทฺโท  โลกิยโลกุตฺตราย  ป ฺาย   
ติตฺตา  ธาตา  ปริปุณฺณา  เต  ปเร  นิหีนป ฺเ  น   
อติม ฺนฺติ  น  ปริภวนฺติ  ตตฺถ  การณมาห  อริยธมฺโมว   
ปาณินนฺติ  ปาณิน  สตฺเตสุ  อย  อริยาน  ธมฺโม  ยทิท  เตส   
ป ฺาย  ปาริปูรึ  คตตฺตา  ลาภาทินา  อตฺตานุกฺกสน  วิย   
อลาภาทินา  ปเรส  อวมฺภน ฯ   
        เอว  ป ฺาปาริปูริยา  อริยาน  สุขวิหาร  ทสฺเสตฺวา   
ตทภาวโต  อนริยาน  ทุกขฺวิหาร  ทสฺเสตุ  กาเลติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  กาเลติ  ลาภาลาภาทินา  สมงฺคีภูตกาเล ฯ   
กาลวส  ปตฺตาติ  ลาภาทิกาลสฺส  จ  วส  อุปคตา   
ลาภาทินา  โสมนสฺสิตา  อลาภาทินา  จ  โทมนสฺสติาติ  อตฺโถ ฯ   
        ภวาภววส  คตาติ  ภวสฺส  อภวสฺส  จ  วส  อุปคตา   
วุฑฺฒิหานิโย  อนุวตฺตนฺตา  เต ฯ   
#๑. สี.  ย.ุ  อุกฺกาเมตฺวา  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 396 

        เลมที ่ 26  จุทฺทสกนิปาตวณฺณนา หนา  หนา  396   
 
นรา  ทุกฺข  นิคจฺฉนฺติ  เตธ  โสจนฺติ  มาณวาติ  เต   
นรา  มาณวาติ  ลทฺธนามา  สตฺตา  ลาภาลาภาทิวเสน   
วุฑฺฒิหานิวเสน  อนุโรธปฏิวิโรธ  อาปนฺนา  อิธโลเก  โสจนฺติ   
ปรโลเก  จ  นิรยาทิทุกฺข  คจฺฉนฺติ  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อุนฺนตาติอาทินาป  โลกธมฺมวเสน  สตฺตาน  อนตฺถป-   
 ฺปตฺติเมว  ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  อุนฺนตา  สุขธมฺเมนาติ  สุขเหตุนา  สุขปจฺจเยน   
โภคสมฺปตฺติอาทินา  อุนฺนตึ  คตา  โภคมทาทินา  มตฺตาติ   
อตฺโถ ฯ   
        ทุกฺขธมฺเมน  โวนตาติ  ทุกฺขเหตุนา  ทุกฺขปจฺจเยน   
โภควิปตฺติอาทินา  นิหีนต  คตา  ทาลทฺิทิยาทินา  กาป ฺตฺต   
ปตฺตา ฯ   
        ทฺวเยนาติ  ยถาวุตฺเตน  อุนฺนติโอนติทฺวเยน  ลาภา-   
ลาภาทิทฺวเยน  วา  (๒)  พาลปุถุชฺชนา  ห ฺนฺติ  อนุโรธปฏิวิโรธ-   
วเสน  วิพาธิยนฺติ  ปฬิยนติฺ ฯ   
        กสฺมา  ยถาภูต  อทสฺสิโน  ยสฺมา  เต  ธมฺมสภาว   
ยาถาวโต  นพฺภ ฺสุ  ปริ ฺาตกฺขนฺธา  ปหีนกิเลสา  จ  น   
โหนฺติ  ตสฺมาติ  อตฺโถ ฯ  ยถาภูต  อทสฺสนาติป  ปนฺติ   
อทสฺสนเหตูติ  อตฺโถ ฯ   
#๑.  ส.ี  ลาภาลาภาทิวเสน  วา  ฯ  ย.ุ  ลาภาลาภทฺวเยน  วา  ฯ    
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        เย  จ  ทกฺุเข  สุขสฺมิ ฺจ  มชฺเฌ  สิพฺพินิมจฺจคูติ  เย   
ปน  อริยา  ทกฺุขเวทนาย  สุขเวทนาย  มชฺฌตฺตตาเวทนาย  จ   
ตปฺปฏิพทฺธ  ฉนฺทราคภูต  สิพฺพินึ  ตณฺห  อคฺคมคฺคาธิคเมน   
อจฺจคู  อติกฺกมึสุ  เต  อินฺทขีโล  วิย  วาเตหิ  โลกธมฺเมหิ   
อสมฺปกมฺปยา   ิตา  น  เต  อุนฺนตโอนตา  กทาจิป  อุนฺนตา   
วา  โอนตา  วา  น  โหนติฺ  สพฺพโส  อนุนยปฏิฆาภาวโต ฯ   
        เอว  เวทนาธิฏาน  อรหโต  อนุปเลป  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
โลกธมฺเม  วิภชิตฺวา  สพฺพตฺถกเมวสฺส  อนุปเลป  ทสฺเสนฺโต  น   
เหวาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ลาเภติ  จีวราทีน  ปจฺจยาน  ปฏิลาเภ ฯ   
        อลาเภติ  เตสเยว  อปปฺฏิลาเภ  อปคเม.  ฯ   
        น  ยเสติ  ปริวารหานิย  อกิตฺติย ฺจ ฯ   
        กิตฺติยาติ  ปรมฺมุขา  กิตฺตเน  ปตฺถฏยสตาย ฯ   
        นินฺทายนฺติ  สมฺมุขา  ครหาย ฯ   
        ปสสายนฺติ  ปจฺจกฺขโต  คุณาภิตฺถวเน ฯ   
        ทุกฺเขติ  ทุกฺเข  อุปฺปนฺเน ฯ   
        สุเขติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ   
        สพฺพตฺถาติ  สพฺพสฺมึ  ยถาวุตฺเต  อฏวิเธปโลกธมฺเม   
สพฺพตฺถ  วา  รูปาทิเก  วิสเย  เต  ขีณาสวา  น  ลิมฺปนฺติ   
สพฺพโส  ปหนีกิเลสตฺตา ฯ    
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ยถา  ก ึ อุทพินฺทุว  โปกฺขเร  ยถา  กมลทเล  ชลพินทฺุ   
อลฺลียิตฺวา   ิตมฺป  เตน  น  ลิมฺปติ  ชลพินฺทุนา  จ  (๑)  กมลทล   
อ ฺทตฺถุ  วิสสฏเมว  เอวเมเตป  อุปฏ ิเต  ลาภาทิเก   
อาปาถคเต  รูปาทิอารมฺมเณ  จ  วิสสฏา  เอว ฯ   
        ตโต  เอว  ธีรา  ปณฺฑิตา  สพฺพตฺถ  ลาภาทีสุ  าณมุเขน   
ปยนิมิตฺตาน  โสกาทีน ฺจ  อภาวโต  สุขิตา  ลาภาทีหิ  จ   
อนภิภวนียโต  สพฺพตฺถ  อปราชิตาว  โหนฺติ ฯ   
        อิทานิ  ลาภาลาภาทีสุ  เสยฺย  นิทธฺาเรตฺวา  ทสฺเสนฺโต   
ธมฺเมนาติ  อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมน  จ  อลาโภ  โยติ  โย  ธมฺม  รกฺขนฺตสฺส   
ตนิมิตฺต  อลาโภ  ลาภาภาโว  ลาภหานิ  โย  จ  ลาโภ  อธมฺมิโก   
อธมฺเมน  อ ฺาเยน  พุทฺธปฏิกุฏเน  วิธินา  อุปฺปนฺโน  เตสุ   
ทฺวีสุ  อลาโภ  ธมฺมิโก  ธมฺมาวโห  เสยฺโย  ยาทิส  ลาภ   
ปริวชฺชนฺตสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ  กุสลา  ธมฺมา   
อภิวฑฺฒนฺติ  ตาทิโส  อลาโภ  ปาสสตโร  อตฺถาวโห ฯ   
        ย ฺเจ  ลาโภ  อธมฺมโิกติ  โย  ลาโภ  อธมฺเมน   
อุปฺปนฺโน  โส  น  เสยฺโยติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ยโส  จ  อปฺปพุทฺธีน  วิ ฺ ูน  อยโส  จ  โยติ  โย   
อปฺปพุทฺธีน  ทุปฺป ฺาน  วเสน  ปุคฺคลสฺส  ยโส  ลพฺภติ  โย   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ชลพินฺทุว  ฯ    
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จ  วิ ฺ ูน  ปณฺฑิตาน  วเสน  อยโส  ยสหานิ ฯ  อิเมสุ  ทฺวีสุ   
อยโสว  เสยโฺย  วิ ฺ ูน ฯ  เต  หิสฺส  ยถา  อกุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  เอว  ยสหานึ  อิจฺเฉยฺยุ   
ตถา  จ  สพฺพชาติโก  (๑)  ต  อคุณ  ปหาย  คุเณ  ปติฏเยฺย ฯ   
        น  ยโส  อปฺปพุทฺธีนนฺติ  ทุปฺป ฺาน  วเสน  ยโส  เสยฺโย   
น  โหติ  เต  หิ  อภูตคุณาภิพฺยาหารวเสนาป  น  อุปฺปาเทยฺยุ   
โส  จสฺส  อิธ  เจว  วิ ฺ ูครหาทินา  สมฺปราเย  จ  ทุคฺคติย   
ทุกฺขปริกฺกิเลสาทินา  อนตฺถาวโห ฯ  เตนาห  ภควา  ลาโภ   
สิโลโก  สกกฺาโร  มิจฺฉาลทฺโธ  จ  โย  ยโสติ  สกกฺาโร   
กาปุริส  หนฺตีติ  จ ฯ   
        ทุมฺเมเธหีติ  นิปฺป ฺเหิ ฯ   
        ย ฺเจ  พาลปฺปสสนาติ  พาเลหิ  อวิทฺทสูหิ  ยา  นาม   
ปสสนา ฯ   
        กามมยิกนฺติ  วตฺถุกามมย  กามคุเณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน ฯ   
        ทุกฺข ฺจ  ปวิเวกิยนฺติ  ปวิเวกโต  นิพฺพตฺต  กายกิลมถวเสน   
ปวตฺต  วิสมาสนุปตาปาทิเหตุก  กายิก  ทุกฺข  ต  ปน  นิรามิส-   
วิวฏฏปนิสฺสยตาย  วิ ฺ ูน  ปาสสา ฯ  เตน  วุตฺต  ปวิเวกทุกฺข   
เสยฺโยติ ฯ   
        ชีวิต ฺจ  อธมฺเมนาติ  อธมฺเมน  ชวิีกกปฺปน  ชวิีตเหตุ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  ทพฺพชาติโก  ฯ  ม.  ภพฺพชาติโก  ฯ    
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อธมฺมจรณ ฯ  ธมฺเมน  มรณ  นาม  อิม  นาม  ปาป  อกโรนฺต   
ต  มาเรสฺสามีติ  เกนจิ  วุตฺเต  มาเรนฺเตป  ตสฺมึ  ปาป  อกตฺวา   
ธมฺม  อวิโกเปนฺตสฺส  ธมมฺเหตุมรณ  ธมฺมิก  เสยฺโยติ  ตาทิส   
มรณ  ธมฺมโต  อนเปตตฺตา  ธมฺมิก  สคฺคสมฺปาปนโต  นิพฺพาน-   
 ุปนิสฺสยโต  จ  วิ ฺ ูน  ปาสสตร ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต   
                        จเช  ธน  องฺควรสฺส  เหตุ   
                        องฺค  จเช  ชีวิต  รกฺขมาโน   
                        องฺค  ธน  ชีวิต ฺจาป  สพฺพ   
                        จเช  นโร  ธมฺมมนุสฺสรนฺโตติ ฯ   
        ย ฺเจ  ชีเว  อธมฺมิกนฺติ  ปุรโิส  ย  ธมฺมโต  อเปต  ชีวิก   
ชีเวยฺย  (๑)  ต  น  เสยฺโย  วิ ฺ ูหิ  ครหิตตฺตา  อปายสมฺปาปนโต   
จาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ยถาวุตฺต  ขีณาสวาน  อนุปเลป  การณโต  ทสฺเสนฺโต   
กามโกปปฺปหีนา  อาทิคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กามโกปปฺปหีนาติ  อริยมคฺเคน  สพฺพโสว  ปหีนา   
อนุโรธปฏิวิโรธา ฯ   
        สนฺตจิตฺตา  ภวาภเวติ  ขุทฺทเก  เจว  มหนฺเต  จ  ภเว   
อนวเสสปหีนกิเลสปริฬาหตาย  วูปสนฺตจิตฺตา ฯ   
        โลเกติ  ขนฺธาทิโลเก ฯ   
#๑.  ส.ี  กปฺเปยฺย  ฯ    
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        อสิตาติ  ตณฺหาทิฏ ินิสฺสยวเสน  อนิสฺสิตา ฯ   
        นตฺถ ิ เตส  ปยาปยนฺติ  เตส  ขีณาสวาน  กตฺถจิ  ลาภาทิเก   
รูปาทิวิสเย  จ  ปย  วา  อปย  วา  นตฺถ ิ ตนิมิตฺตาน  กิเลสาน   
สพฺพโส  สมจฺุฉินฺนตฺตา ฯ   
        อิทานิ  ยาย  ภาวนาย  เต  เอวรูปา  ชาตา  ต  ทสฺเสตฺวา   
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  เทสนาย  กูฏ  คณฺหนฺโต   
ภาวยิตฺวานาติ  โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปปฺปุยฺยาติ  ปาปุณิตฺวา ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
อิมา  เอว  จ  คาถา  เถรสฺส  อ ฺาพฺยากรณาป  อเหสุ ฯ   
                โคทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                จุทฺทสกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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                                โสฬสกนิปาตวณฺณนา  
                        อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรคาถาวณฺณนา  (๑)   
        โสฬสกนิปาเต  เอส  ภิยฺโย  ปสีทามีติอาทิกา  อายสฺมโต  อ ฺา- 
โกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  (๑)  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร   
คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถุ   
สนฺติเก  ธมมฺ  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  อตฺตโน  สาสเน   
ปม  ปฏิวิทธฺธมฺมรตฺต ฺ ูน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สยมปฺ   
ต  านนฺตร  ปตฺเถนฺโต  สตสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส  สตฺถุโน   
สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส   
อนนฺตรายต  ทิสฺวา  ภาวินึ  สมฺปตฺตึ  พฺยากาสิ ฯ  โส  ยาวชีว   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต  เจติเย  ปติฏาปยมาเน   
อนฺโตเจติเย  รตนฆร  กาเรสิ  เจติย  ปริวาเรตฺวา  สหสฺส-   
รตนคฺฆิยานิ  จ  กาเรสิ ฯ   
        โส  เอว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  มหากาโล  นาม  กุฏมฺพิโก  
หุตฺวา  อฏกรีสมตฺเต  เขตฺเต  สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา  คหิตสาลิ-   
ตณฺฑุเลหิ  อสมฺภินฺนขีรปายาส  สมฺปาเทตฺวา  ตตฺถ  มธุสปฺป-   
#๑.  ม.  อ ฺาสิโกณฺฑ ฺ  ฯ    
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สกฺกราทโย  ปกฺขิปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สฆสฺส  อทาสิ ฯ   
สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา  คหิตคหิตฏาน  ปุน  ปูรติ  ปถุุกกาเล   
ปุถุกคฺค  นาม  อทาสิ ฯ  ลายเน  (๑)  ลายนคฺค  เวณิกรเณ  เวณคฺค   
กลาปาทิกรเณ  กลาปคฺค  ขลคฺค  ภณฺฑคฺค  มนิคฺค  โกฏคฺคนฺติ   
เอว  เอกสสฺเส  นว  วาเร  อคฺคทาน  นาม  อทาสิ  ตมฺป   
สสฺส  อติเรกตร  สมฺปนฺน  อโหส ิฯ   
        เอว  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก   
นิพฺพตฺติตฺวา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สสรนฺโต  อมฺหาก  ภควโต   
อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว  กปลวตฺถุนครสฺส  อวิทูเร  โทณวตฺถ-   
 ุนามเก  พฺราหฺมณคาเม  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นพฺิพตฺติ  ตสฺส   
โกณฺฑ ฺโติ  โคตฺตโต  อาคต  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต   
ตโย  เวเท  อุคฺคเหตฺวา  ลกฺขณมนฺเตสุ  จ  ปาร  อคมาสิ ฯ   
เตน  สมเยน  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  ตุสติปุรโต  จวิตฺวา   
ปลวตฺถุปุเร  สุทฺโธทนมหาราชสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติ  ตสฺส   
นามคฺคหณทิวเส  อฏ ุตฺตรสเตสุ  พฺราหฺมเณสุ  อุปนีเตสุ  เย   
อฏ  พฺราหฺมณา  ลกฺขณปริคฺคหณตฺถ  มหาตล  อุปนีตา ฯ  โส   
เตสุ  สพฺพนวโก  หุตฺวา  มหาปุริสสฺส  ลกฺขณนิปฺผตฺตึ  ทิสฺวา   
เอกเสน  อย  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  นิฏ  คนฺตฺวา  มหาสตฺตสฺส   
อภินิกฺขมน  อุทิกฺขนฺโต  วิจรติ ฯ   
#๑.  ส.ี  ลายมาเน  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 404 

                เลมที่  26  โสฬสกนิปาตวณฺณนา หนา  404   
 
        โพธิสตฺโตป  โข  มหตา  ปริวาเรน  วฑฺฒมาโน  อนุกกฺเมน   
วุฑฺฒิปฺปตฺโต  าณปริปาก  คนฺตฺวา  เอกูนตึสติเม  วสฺเส   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมนฺโต  อโนมานทีตีเร  ปพฺพชิตฺวา  อนุกกฺเมน   
อุรุเวล  คนฺตฺวา  ปธาน  ปทหิ ฯ  ตทา  โกณฺฑ ฺโ  มาณโว   
มหาสตฺตสฺส  ปพฺพชิตภาว  สุตฺวา  ลกขฺณปริคฺคาหกพฺราหฺมณาน   
ปุตฺเตหิ  วปฺปมาณวาทีหิ  สทฺธึ  อตฺตป ฺจโม  ปพฺพชิตฺวา   
อนุกฺกเมน  โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา  ฉพฺพสฺสานิ   
ต  อุปฏหนโฺต  ตสฺส  โอฬาริกาหารปริโภเคน  นพฺิพินฺโน   
อปกฺกมิตฺวา  อิสิปตน  อคมาสิ ฯ  อถโข  โพธิสตฺโต   
โอฬาริกาหารปริโภเคน  ลทฺธกายพโล  วิสาขปุณฺณมาย  โพธ-   
 ิรุกฺขมูเล  อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินโฺน  ติณฺณ  มาราน  มตฺถก   
มทฺทิตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  สตฺตสตฺตาห  โพธิมณฺเฑเยว   
วีตินาเมตฺวา  ป ฺจวคฺคิยาน  าณปริปาก  ตฺวา  อาสาฬฺหี-   
ปุณฺณมาย  อิสิปตน  คนฺตฺวา  เตส  ธมมฺจกฺกปวตฺตนสุตฺตนฺต   
เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  โกณฺฑ ฺตฺเถโร  อฏารสหิ   
พฺรหฺมโกฏีห ิ สทฺธ ึ โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ  อถ  ป ฺจมิย   
ปกฺขสฺส  อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺตเทสนาย  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ   
เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ                  โลกเชฏ  วินายก   
                พุทฺธภูมิมนุปฺปตฺต                  ปม  อททฺส  อห ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/๙/๖๙  ฯ    
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                ยาวตา  โพธิยา  มูเล                          ยกฺขา  สพฺเพ  สมาคตา   
                สมฺพุทฺธ  ปริวาเรตฺวา                  วนฺทนฺติ  ป ฺชลีกตา ฯ   
                สพฺเพ  เทวา  ตุฏมนา                  อากาเส  ส ฺจรนฺติ  เต   
                พุทฺโธ  อย  อนุปฺปตฺโต                  อนฺธการตโมนุโท ฯ   
                เตส  หาสปเรตาน                          มหานาโท  อวตฺตถ   
                กิเลเส  ฌาปยิสสฺาม                          สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
                เทวาน  คิรม ฺาย                          วาจายสมุทีริห  (๑)   
                หฏโ  หฏเน  จิตฺเตน                  อาทิภิกฺขมทาสห ฯ   
                มม  สงฺกปฺปม ฺาย                  สตฺถา  โลเก  อนุตฺตโร   
                เทวสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                          อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
                สตฺตาห  อภินิกฺขมฺม                  โพธ ึ อชฺฌคม  อห   
                อิท  เม  ปม  ภตฺต                          พฺรหฺมจาริสฺส  ยาปน ฯ   
                ตุสิตา  หิ  อิธาคนฺตฺวา                  โย  เม  ภิกฺข  อุปานยิ   
                ตมห  กิตฺตยิสสฺามิ                          สโณถ  มม  ภาสโต ฯ   
                ตึสมตฺเต  กปฺปสหสฺสานิ  (๒)        เทวรชฺช  กริสฺสติ   
                สพฺเพ  เทเว  อภิโภตฺวา                  ติทิว  อาวสิสฺสติ ฯ   
                เทวโลกา  จวิตฺวาน                          มนุสสฺตฺต  คมิสฺสติ   
                สหสฺสธา  (๓)  จกฺกวตฺตี                  ตตฺถ  รชชฺ  กริสสฺติ ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                          โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  วาจา  สภิมุทีริต  ฯ  ๒.  สฺยา.  ตึสมตฺเต  กปฺปสหสฺเสฯ   
#๓.  ยุ.  สหสฺสว  ฯ    
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                ติทสา  โส  จวิตฺวาน                  มนุสฺสตฺต  คมิสฺสติ   
                อคารา  ปพฺพชิตฺวาน                  ฉพฺพสฺสานิ  วสิสฺสติ ฯ   
                ตโต  สตฺตมเก  วสฺเส                  พุทฺโธ  สจฺจ  กเถสฺสติ   
                โกณฺฑ ฺโ  นาม  นาเมน          ปม  สจฺฉิกาหิติ ฯ   
                นกิฺขนฺเตนานุปพฺพชึ                  ปธาน  สุกต  มยา   
                กิเลเส  ฌาปนตฺถาย                          ปพฺพชึ  อนคารยิ ฯ   
                อภิคนฺตฺวาน  (๑)  สพฺพ ฺ ู          พุทฺโธ  โลเก  สเทวเก   
                อิสินาเม  มิคาร ฺเ  (๒)                อมตเภริมาหนิ ฯ   
                โส  ทานิ  ปตฺโต  อมต                  สนฺติปทมนุตฺตร  (๓)  
                สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส ฯเปฯ  กต  พุทฺธสสฺ  สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  น  สตฺถา  อปรภาเค  เชตวนมหาวิหาเร  ภิกฺขุ-   
สฆมชฺเฌ  (๓)  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  ปม  ปฏิวิทฺธ-   
ธมฺมภาว  ทีเปนฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
รตฺต ฺ ูน  ยทิท  อ ฺาโกณฺฑ ฺโติ  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ   
โส  ทฺวีห ิ อคฺคสาวเกหิ  อตฺตนิ  กริยมาน  ปรมนปิจฺจการ   
คามนฺตเสนาสเน  อากิณฺณวิหาร ฺจ  ปริหริตุกาโม  วิเวกาภิรติยา   
วิหริตุกาโม  จ  อตฺตโน  สนฺติก  อุปคตาน  คหฏปพฺพชิตาน   
#๑.  สฺยา.  อธิคนฺตฺวาน  ฯ  ๒.  สฺยา.  อิมินา  เม  มหาร ฺ  ฯ  ยุ. 
#มิคร ฺเ  ฯ  ๓.  สฺยา.  สนฺต  ปทมนตฺุตร  ฯ  ๔.  สี.   
#ภิกฺขุสฆสฺส  มชฺเฌ  ฯ    
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ปฏิสนฺถารกรณมฺป  ปป ฺจ  ม ฺมาโน  สตฺถาร  อาปุจฺฉิตฺวา   
หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ฉทฺทนฺเตหิ  นาเคหิ  อุปฏ ิยมาโน   
ฉทฺทนฺตทหตีเร  ทฺวาทส  วสฺสานิ  วส ิฯ  เอว  ตตฺถ  วสนฺต   
เถร  เอกทิวส  สกโฺก  เทวราชา  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   ิโต   
เอวมาห  สาธุ  เม  ภนฺเต  อยฺโย  ธมฺม  เทเสตูติ ฯ  เถโร   
ตสฺส  จตุสจฺจคพฺภ  ติลกฺขณาหต  สุ ฺตปฏิสยุตฺต  นานานย-   
วิจิตฺต  อมโตคธ  พุทฺธลีลาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  สกฺโก   
อตฺตโน  ปสาท  ปเวเทนฺโต   
                เอส  ภิยฺโย  ปสีทามิ                  สุตฺวา  ธมฺม  มหารส   
                วิราโค  เทสิโต  ธมฺโม                  อนุปาทาย  สพฺพโสติ   
ปม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอส  ภิยฺโย  ปสีทามิ  สุตฺวา  ธมฺม  มหารสนฺติ  ยทิป   
อเนกวาร  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ตตฺถ  อภิปฺปสนฺโน   
อิทานิ  ปน  ตุเมฺหหิ  กถติ  (๑)  นานานยวิจิตฺตตาย  อเสจนกตาย   
จ  มหารส  ธมฺม  สุตฺวา  เอโส  อห  ตโต  ภิยฺโย  ปสีทามิ ฯ   
วิราโค  เทสิโต  ธมโฺม  อนุปาทาย  สพฺพโสติ  สพฺพสงฺกิเลสโต   
สพฺพสงฺขารโต  จ  วิรชชฺนโต  วิราคชนนโต  วิราโค ฯ  ตโต   
เอว  รูปาทีสุ  ก ฺจิ  ธมฺม  อนุปาทาย  อคฺคเหตฺวา  วิมุตฺติ-   
สาธนวเสน  ปวตฺตตฺตา  สพฺพโส  อนุปาทาย  เทสิโต ฯ   
#๑.  ขุ  เถร.  ๒๖/๓๘๓/๓๖๕  ฯ  ๒.  สี.  กถิตาย  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 408 

                เลมที่  26  โสฬสกนิปาตวณฺณนา หนา  408   
 
        เอว  สกโฺก  เทวราชา  เถรสฺส  เทสน  โถเมตฺวา   
เถร  อภิวาเทตฺวา  สกฏานเมว  คโต ฯ  อเถกทิวส  เถโร   
มิจฺฉาวิตกฺเกหิ  อภิภุยฺยมานาน  เอกจฺจาน  ปุถชฺุชนาน  จิตฺตาจาร   
ทิสฺวา  ตปฺปฏิปกฺขภูต ฺจสฺส  อนุกฺกม  อนุสฺสริตฺวา  อตฺตโน   
จ  สพฺพโส  ตโต  วินิวตฺติตมานสต  อาวชฺเชตฺวา  ตทตฺถ   
ทีเปตฺวา   
                พหูนิ  โลเก  จิตฺรานิ                  อสฺมึ  ปวิมณฺฑเล  (๑) 
                มเถนฺติ  ม ฺเ  สงฺกปฺป                  สุภ  ราคูปส ฺหิต ฯ   
                รชมุหต ฺจ  วาเตน                          ยถา  เมโฆปสมฺมเย  (๒)  
                เอว  สมฺมนฺติ  สงฺกปฺปา                  ยทา  ป ฺาย  ปสฺสตีติ  (๓)  
เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  พหูนิ  โลเก  จิตฺรานีติ  รูปาทิวเสน  ตตฺถาป   
นีลปตาทิวเสน  อิตฺถีปุริสาทิวเสน  จ  อเนกานิ  โลเก  จิตฺต-   
วิจิตฺตานิ  อารมฺมณชาตานิ ฯ  อสฺมึ  ปวิมณฺฑเลติ  ปจฺจกฺขภูต   
มนุสฺสโลก  สนฺธาย  วทติ ฯ  มเถนฺติ  ม ฺเ  สงฺกปฺปนฺติ  ตชฺช   
ปุริสวายามสหิต  อรณิสหิต  วิย  อคฺคึ  อโยนิโสมนสิการาภิ-   
สงฺขตานิ  มิจฺฉาสงฺกปฺปานิ  มเถนฺติ  ม ฺเ  มเถนฺตานิ  วิย   
ติฏนฺติ ฯ  กทีิส  สุภ  ราคูปส ฺหิต  กามวิตกฺกนฺติ  อตฺโถ ฯ   
โส  ห ิ สุภาการคฺคหเณน  สุโภติ  โวหริยติ ฯ   
#๑.  ย.ุ  ปุถุวิมณฺฑเล  ฯ  ๒.  สฺยา.  เมโฆปสามเย  ฯ 
#๓.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๓/๓๖๕  ฯ    
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        รชมุหต ฺจ  วาเตนาติ  จอิติ  นิปาตมตฺต  ยถา  คิมฺหาน   
ปจฺฉิเม  มาเส  วาเตน  อุหต  อุฏ ิต  รช  มหาเมโฆ  วสฺสนฺโต   
อุปสมฺมเย  วูปสเมยฺย ฯ  เอว  สมฺมนฺติ  สงฺกปฺปา  ยทา  ป ฺาย   
ปสฺสตีติ  ยทา  อริยสาวโก  ตานิ  โลกจิตฺรานิ  สมุทยโต   
อสฺสาทโต  อาทีนวโต  นิสฺสรณโต  จ  ยถาภูต  ป ฺาย  ปสฺสติ   
อถ  ยถา  ต  รช  อุหต  เมเฆน  เอว  สมฺมนฺติ  ป ฺาย   
สพฺเพป  มิจฺฉาสงฺกปฺปา ฯ  น  หิ  อุปปฺนฺนาย  สมมฺาทิฏ ิยา   
มิจฺฉาสงฺกปฺปา  ปติฏ  ลภนฺติ ฯ  ยถา  ปน  ป ฺาย  ปสฺสติ   
ต  ทสฺเสนฺโต   
                สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ                  ยทา  ป ฺาย  ปสฺสติ   
                ยทา  ป ฺาย  ปสิสติ                  เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา ฯ   
                สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขาติ                  ยทา  ป ฺาย  ปสิสติ   
                อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข                  เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา ฯ           
                สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ                  ยทา  ป ฺาย  ปสิสติ   
                อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข                  เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยาติ   
ติสฺโส  คาถา  อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพ  สงฺขาราติ  ฉฬารมฺมณสงฺคหา  สพฺเพ   
เตภูมิกา  ป ฺจกฺขนฺธา ฯ  อนิจฺจาติ  อาทิมชฺฌอนฺตวนฺตโต   
อนิจฺจนฺติกโต  ตาวกาลิกโต  ตตฺถ  ตตฺถ  ภิชฺชนโต  น  นิจฺจาติ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๓/๓๖๖  ฯ  
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ยทา  วิปสฺสนาป ฺาย  ปสฺสติ ฯ  อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเขติ  อถ   
อิมสฺมึ  วฏฏทุกฺเข  นิพฺพินฺทติ  นิพฺพินฺทนฺโต  ทุกขฺปริชานนาทิ-   
วิธินา  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยาติ  เอส   
ยถาวุตฺโต  วิปสฺสนาวิธิ  าณทสฺสนวิสุทฺธิยา  อจฺจนฺตวิสุทฺธิยา   
จ  มคฺโค  อธคิมุปาโย ฯ   
        ทุกฺขาติ  สปฺปฏิภยโต  อุทยพฺพยสมฺปฏิปฬนโต  (๑)  ทุกขฺมโต   
สุขปฏิกฺเขปโต  จ  ทุกฺขา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  สพฺเพป  จตุภูมิกา  ธมฺมา   
อนตฺตา ฯ  อิธ  ปน  เตภูมิกธมฺมาว  คเหตพฺพา ฯ  เต  หิ   
อสารโต  อวสวตฺตนโต  สุ ฺโต  อตฺตปฏิกฺเขปโต  จ  อนตฺตาติ   
วิปสฺสิตพฺพา ฯ  เสส  ปรุมิสทิสเมว ฯ   
        เอว  วิปสฺสนาวิธึ  ทสฺเสตฺวา  เตน  วิธินา  กตกิจฺจ   
อตฺตาน  อ ฺ  วิย  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต   
                พุทฺธานุพุทฺโธ  โย  เถโร                  โกณฺฑ ฺโ  ติพฺพนิกฺกโม  (๒)   
                ปหีนชาติมรโณ                          พฺรหฺมจริยสฺส  เกวลี ฯ   
                โอฆปาโส  ทโฬฺห  ขีโล                  ปพฺพโต  ทุปฺปทาลโย  (๓)   
                เฉตฺวา  ขีล ฺจ  ปาส ฺจ                  เสล  เภตฺวาน  (๔)  ทุพฺภิท   
                ติณฺโณ  ปารงฺคโต  ฌายี                  มุตฺโต  โส  มารพนฺธนาติ  (๕)   
#๑.  ส.ี  สปปฺฏิปฬนโต  ฯ  ๒.  ย.ุ  ติพฺพนิกฺขโม  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#ทุปฺปทาลิโย  ฯ  ๔.  สฺยา.  เฉตฺวาน  ฯ  ๕.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๓/๓๖๖  ฯ    
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คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธานุพุทฺโธติ  พุทฺธาน  อนุพุทฺโธ  สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ   
พุชฺฌิตานิ  สจฺจานิ  เตส  เทสนานุสาเรน  พุชฌฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ถิเรหิ   
อเสกฺเขหิ  สีลสาราทีหิ  สมนฺนาคโตติ  เถโร ฯ  โกณฺฑ ฺโติ   
โคตฺตกิตฺตน ฯ  ติพฺพนิกฺกโมติ  ทฬฺหวิริโย  ถริปรกฺกโม.   
ชาติมรณาน  ปหีนการณตฺตา  ปหีนชาติมรโณ ฯ  พฺรหฺมจริยสฺส   
เกวลีติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  อนวเสส  อนวเสสโต  วา  มคฺค-   
พฺรหฺมจริยสฺส  ปาริปูรโก  อถวา  เกวล ี นาม  กิเลเสหิ   
อสมฺมิสฺสตาย  มคฺคาณ  ผลาณ ฺจ  ต  อิมสฺม ึ อตฺถีติ   
เกวลี ฯ  ยสฺมา  ปน  ตทุภยมฺป  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  วเสน  โหติ   
น  อ ฺถา ฯ  ตสฺมา  พฺรหฺมจริยสฺส  เกวลีติ  วุตฺต ฯ   
        โอฆปาโสติ  กาโมโฆ  ภโวโฆ  ทิฏโโฆ  อวิชฺโชโฆติ   
เอว  วุตฺตา  จตฺตาโร  โอฆา  อนฺตลิกฺขจโร  ปาโส  ยฺวาย   
จรติ  มานโสติ  เอว  วุตฺโต  ราคปาโส  จ ฯ  ทโฬฺห  ขีโลติ  สตฺถริ   
กงฺขติ  ธมฺเม  กงฺขติ  สงฺเฆ  กงฺขติ  สกิฺขาย  กงฺขติ  สพฺรหฺมจารีสุ   
กุปโต  โหติ  อนตฺตมโน  อาหตจิตฺโต  ขีลชาโตติ  เอว  วุตฺโต   
ทโฬฺห  ถโิร  ป ฺจวิโธ  เจโตขีโล  จ ฯ  ปจุรชเนห ิ ปทาเลตุ   
อสกฺกุเณยฺยตาย  ทุปฺปทาลโย ฯ  ตโต  เอว  ปพฺพตสทิสตาย   
ปพฺพโตติ  จ  สงฺข  คโต ฯ  ทุกฺเข  อ ฺาณนฺติอาทินา  วา   
นเยน  วุตฺโต  อ ฺาณปฺปเภโท  จ ฯ    
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        อิติ  เอต  สพฺพ  เฉตฺวา  ขีล ฺจ  ปาส ฺจาติ  เอเตสุ   
จตุพฺพิเธสุ  สงฺกิเลสธมฺเมสุ  โย  ขีล ฺจ  ปาส ฺจ  อร-ิ   
ยมคฺคาณาสินา  ฉินฺทิตฺวา ฯ  เสล  เภตฺวาน  ทุพฺพิทนฺติ  เยน   
เกนจิ  าเณน  ฉินฺทิตุ  อสกฺกุเณยฺย  อ ฺาณเสล  วชิรูปม-   
าเณน  ฉินฺทิตฺวา  จตฺตาโรป  โอเฆ  ตริตฺวา  เตส  ปรตีเร   
นิพฺพาเน   ิตตฺตา  ติณฺโณ  ปารงฺคโต ฯ  อารมฺมณูปนิชฺฌาน-   
ลกฺขเณน  ลกฺขณูปนิชฺฌาน-  ลกฺขเณนาติ  ทุวิเธนป  ฌายี ฯ  มตฺุโต   
โส  มารพนฺธนาติ  โส  เอวรูโป  ขีณาสโว  สพฺพสฺมาป  กิเลส-   
มารพนฺธนา  มุตฺโต  วิปฺปมุตฺโต  วิสยุตฺโตติ  อตฺตานเมว  สนฺธาย   
เถโร  วทติ ฯ   
        อเถกทวิส  เถโร  อตฺตโน  สทฺธวิิหาริก  เอก  ภิกฺขุ   
อกลฺยาณมิตฺตสสคฺเคน  กุสีต  หีนวิรยิ  อุทฺธต  อุนฺนฬ  วิหรนตฺ   
ทิสฺวา  อิทฺธิยา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  มา  อาวุโส  เอว  กริ   
อกลฺยาณมิตฺเต  ปหาย  กลยฺาณมิตฺเต  เสวนฺโต  สมณธมฺม   
กโรหีติ  โอวทิ ฯ  โส  เถรสฺส  วจน  นาทิยิ ฯ  เถโร  ตสฺส   
อนาทิยเนน  ธมฺมสเวคปฺปตฺโต  ปุคฺคลาธิฏานาย  กถาย  มิจฺฉา-   
ปฏิปตฺตึ  ครหนฺโต  สมฺมาปฏิปตฺตึ  วิเวกวาส ฺจ  ปสสนฺโต   
                อุทฺธโต  จปโล  ภิกฺขุ          มิตฺเต  อาคมฺม  ปาปเก   
                สสีทติ  มโหฆสฺมึ                  อูมิยา  ปฏกิุชฺชโิต ฯ   
                อนุทฺธโต  อจปโล                  นิปโก  สวุตินฺทฺริโย   
                กลฺยาณมิตฺโต  เมธาวี          ทุกฺขสฺสนฺตกโร  สิยา ฯ    
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                กาลปพฺพงฺคสงฺกาโส                  กีโส  ธมนิสนฺถโต  (๑)   
                มตฺต ฺ ู  อนฺนปานสฺมึ                  อทีนมนโส  นโร ฯ   
                ผุฏโ  ฑเสหิ  มกเสหิ                  อร ฺสฺมึ  พฺรหาวเน   
                นาโค  สงฺคามสีเสว                          สโต  ตตฺราธิวาสเย ฯ   
                นาภินนฺทามิ  มรณ  ฯ เป ฯ  สมฺปชาโน  ปติสฺสโต ฯ   
                ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา  ฯ เป ฯ  ภวเนตฺติ  สมูหตา ฯ   
                ยสฺส  จตฺถาย  ปพฺพชิโต                  อคารสฺมานคาริย   
                โส  เม  อตฺโถ  อนุปฺปตฺโต          ก ึ เม  สทฺธิวิหารินาติ   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุทฺธโตติ  อุทธฺจฺจยุตฺโต  อสมาหิโต  วิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ   
จปโลติ  ปตฺตจีวรมณฺฑนาทินา  จาปเลฺยน  สมนฺนาคโต   
โลลปกติโก ฯ  มิตฺเต  อาคมฺม  ปาปเกติ  อกลฺยาณมิตฺเต  นิสฺสาย   
สมณธมฺม  อกโรนฺโต ฯ  สสีทติ  มโหฆสฺมึ  อูมิยา  ปฏิกชฺุชโิตติ   
ยถา  มหาสมุทฺเท  ปติตปุริโส  สมุทฺทวีจีหิ  โอตฺถโฏ  สีส  อุกฺขิปตุ   
อลภนฺโต  ตตฺเถว  สสีทติ  เอว  สสารมโหฆสฺมึ  ปริพฺภมนฺโต   
โกธุปายาสอูมิยา  ปฏิกชุชฺิโต  โอตฺถโฏ  วิปสฺสนาวเสน  ป ฺาสีส   
อุกฺขิปตุ  อลภนฺโต  ตตฺเถว  สสีทติ ฯ   
        นิปโกติ  นิปุโณ  อตฺตตฺถปรตฺเถสุ  กุสโล ฯ  สวุตินฺทฺริโยติ   
มนจฺฉฏาน  อินฺ  ทรฺิยาน  สวรเณน  ปหิตินฺทฺริโย ฯ  กลฺยาณ-   
#๑.  สฺยา.  กาลาปพฺพงฺค...ฯ  ๒.  สฺยา.  ธมนิสณฺ ิโต  ฯ   
#๓.  ยุ.  สนทฺวิหาเรนาติ  ฯ  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๓/๓๖๖  ฯ    
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มิตฺโตติ  กลยฺาเณหิ  มิตฺเตหิ  สมนฺนาค  โต ฯ  เมธาวีติ  ธมฺโมช-   
ป ฺาย  สมงฺคีภูโต ฯ  ทกฺุขสฺสนฺตกโร  สยิาติ  โส  ตาทิโส   
สกลสฺสาป  วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺตกโร  ภเวยฺย ฯ   
        กาลปพฺพงฺคสงฺกาโสติอาทิ  วิเวกาภิรติกิตฺตน ฯ  นาภินนฺทามีติ 
อาทิ  ปน  กตกิจฺจภาวทสฺสน ฯ  ต  สพฺพ  เหฏา  (๒)  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
โอสาเน  ปน  ก ึ เม  สทฺธวิิหารินาติ  อตฺตโน  สทฺธวิิหาริก   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  เอทิเสน  ทุพฺพเจน  อนาทเรน   
สทฺธิวิหารินา  กึ  เม  ปโยชน  เอกวิหาโรเยว  มยฺห  รุจฺจตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปน  วตฺวา  ฉทฺทนฺตทหเมว  คโต ฯ  ตตฺถ  ทฺวาทส   
วสฺสานิ  วสิตฺวา  อุปกฏเ  ปรินิพฺพาเน  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปรินิพฺพาน  อนุชานาเปตฺวา  ตตฺเถว  คนฺตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ   
        อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        มนุสฺสภูต  สมฺพุทฺธนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  อุทายิตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ  อุปจินิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุสมฺึ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อุทายีติ   
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  าติสมาคเม  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น   
จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตโย  หิ  อิเม  อุทายิตฺเถรา   
อมจฺจปุตฺโต  ปุพฺเพ  อาคโต  กาฬุทาย ี โกวริยปุตฺโต  ลาลุทายี   
อย  พฺราหฺมณปุตฺโต  มหาอุทายีติ ฯ  สฺวาย  เอกทิวส  สตฺถารา   
เสตวารณ  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต  มหาชเนน  ปสสิยมาน   
อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  นาโคปมสุตฺตนฺเต  เทสิเต  เทสนา  ปริโยสาเน   
อตฺตโน  าณพลานุรูป  สตฺถุ  คุเณ  อนุสฺสริตฺวา  พุทฺธา-   
รมฺมณาย  ปติยา  สมุสฺสาหิตมานโส  อย  มหาชโน  อิม   
ติรจฺฉานคต  นาค  ปสสติ  น  พุทฺธมหานาค ฯ  หนฺทาห   
พุทฺธมหาคนฺธหตฺถิโน  คุเณ  ปากเฏ  กริสฺสามีติ  สตฺถาร   
โถเมนฺโต   
                มนุสฺสภูต  สมพฺุทฺธ                  อตฺตทนฺต  สมาหิต   
                อิรยิมาน  พฺรหมฺปเถ          จิตฺตสฺสูปสเม  รต ฯ    
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                ย  มนุสฺสา  นมสฺสนฺติ          สพฺพธมฺมาน  ปารคุ   
                เทวาป  ต  นมสฺสนฺติ          อิติ  เม  อรหโต  สุต ฯ   
                สพฺพสโยชนาตีต                  วนา  นิพฺพนมาคต  (๑)   
                กาเมหิ  เนกฺขมฺมรต                  มุตฺต  เสลาว  ก ฺจน ฯ   
                ส  เว  อจฺจรุจิ  นาโค (๒)        หิมวาว ฺเ  สิลุจฺจเย   
                สพฺเพส  นาคนามาน          สจฺจนาโม  อนุตฺตโร ฯ   
                นาค  โว  กิตฺตยิสฺสามิ          น  หิ  อาคุ  กโรติ  โส   
                โสรจฺจ  อวิหึสา  จ                  ปาทา  นาคสฺส  เต  ทุเว ฯ   
                สติ  จ  สมฺปช ฺ ฺจ          จรณา  นาคสฺส  เตปเร   
                สทฺธาหตฺโถ  มหานาโค          อุเปกฺขาเสตทนฺตวา ฯ   
                สติ  คีวา  สิโร  ป ฺา          วีมสา  ธมฺมจินฺตนา   
                ธมฺมกุจฺฉิสมาวาโส  (๓)          วิเวโก  ตสฺส  วาลธิ ฯ   
                โส  ฌายี  อสฺสาสรโต          อชฺฌตฺต  สสุมาหิโต   
                คจฺฉ  สมาหิโต  นาโค           ิโต  นาโค  สมาหิโต ฯ   
                สย  สมาหิโต  นาโค          นิสินฺโนป  สมาหิโต   
                สพฺพตฺถ  สวุโต  นาโค          เอสา  นาคสฺส  สมฺปทา ฯ   
                ภุ ฺชติ  อนวชชฺานิ                  สาวชฺชานิ  น  ภุ ฺชติ   
                ฆาสมจฺฉาทน  ลทฺธา          สนฺนิธึ  ปริวชฺชย ฯ   
                สโยชน  อณณ  ถูล                  สพฺพ  เฉตฺวาน  พนฺธน   
                เยน  เยเนว  คจฺฉติ                  อนเปกฺโขว  คจฺฉติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  นพฺิพานมาคต  ฯ  ๒.  ยุ.  อจฺจนฺตรุจี  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#สมาตโปติป  ฯ    
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                ยถาป  อุทเก  ชาต                  ปุณฺฑรีก  ปวฑฺฒติ   
                โนปลิปฺปติ  โตเยน                  สุจิคนฺธ  มโนรม ฯ   
                ตเถว  จ  โลเก  ชาโต          พุทฺโธ  โลเก  วิหรติ   
                โนปลิปฺปติ  โลเกน                  โตเยน  ปทุม  ยถา ฯ   
                มหาคฺคินิ  (๑)  ปชชฺลิโต          อนาหาโรปสมฺมติ   
                องฺคาเรสุ  จ  สนฺเตสุ          นิพฺพุโตติ  ปวุจฺจติ ฯ   
                อตฺถสฺสาย  วิ ฺาปนี          อุปมา  วิ ฺ ูหิ  เทสิตา   
                วิ ฺ ิสฺสนฺติ  มหานาคา          นาค  นาเคน  เทสิต ฯ   
                วีตราโค  วีตโทโส                  วีตโมโห  อนาสโว   
                สรีร  วิชห  นาโค                  ปรินิพฺพิสฺสตฺยนาสโวติ  (๒)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มนุสฺสภูตนฺติ  มนุสฺเสสุ  ภูต  นิพฺพตฺต  มนุสฺสตฺตภาว   
วา  ปตฺต ฯ  สตฺถา  หิ  อาสวกฺขยาณาธิคเมน  สพฺพคติวิมุตฺโตป   
จริมตฺตภาเว  คหิตปฏิสนฺธิวเสน  มนุสฺโส  เตฺวว  โวหริยตีติ ฯ   
คุณวเสน  ปน  เทวาน  อติเทโว  พฺรหมฺาน  อติพฺรหฺมา ฯ   
        สมฺพุทธฺนฺติ  สยเมว  พุชฌฺิตพฺพพุทฺธวนฺต ฯ   
        อตฺตทนฺตนฺติ  อตฺตนาเยว  ทนฺต ฯ  ภควา  หิ  อตฺตนาเยว   
อุปฺปาทิเตน  อริยมคฺเคน  จกฺขุโตป ฯเปฯ  มนโตป  อุตฺตเมน   
ทมเถน  ทนโฺต ฯ  สมาหิตนฺติ  อฏวิเธน  สมาธินา  มคฺคผล-   
สมาธินา  จ  สมาหิต ฯ   
#๑.  สฺยา.  มหาคฺคินิ  ฯ  ๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๘๔/๓๖๗  ฯ    
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        อิริยมาน  พฺรหฺมปเถติ  จตุพฺพิเธป  พฺรหฺมวิหารปเถ   
พฺรเหฺม  วา  เสฏเ  ผลสมาปตฺติปเถ  สมาปชฺชนวเสน   
ปวตฺตมาน ฯ  กิ ฺจาป  ภควา  น  สพฺพกาล  ยถาวุตฺเต   
พฺรหฺมปเถ  อิริยติ  ตตฺถ  อิริยสมาปตฺติย  ปน  ตนฺนินฺนต ฺจ   
อุปาทาย  อิริยมานนฺติ  วุตฺต ฯ   
        จิตฺตสฺสูปสเม  รตนติฺ  จิตฺตสฺส  อุปสมเหตุภูเต  สพฺพ-   
สงฺขารสมเถ  นิพฺพาเน  อภิรต ฯ   
        ย  มนุสสฺา  นมสฺสนติฺ  สพฺพธมฺมาน  ปารคุนฺติ  ย   
สมฺมาสมฺพุทฺธ  สพฺเพส  ขนฺธายตนาทิธมฺมาน  อภิ ฺาปารคู   
ปริ ฺาปารคู  ปหานปารคู  ภาวนาปารคู  สจฺฉิกิริยปารคู   
สมาปตฺติปารคูติ  ฉธา  ปารคุ  ปรมุกฺกสคตสมฺปตฺตึ  ขตฺติย-   
ปณฺฑิตาทโย  มนุสฺสา  นมสฺสนฺติ  ธมมฺานุธมฺมปฏิปตฺติยา   
ปูเชนฺตา  กาเยน  วาจาย  มนสา  จ  ตนฺนินฺนา  ตปฺโปณา   
ตปฺปพฺภารา  โหนฺติ ฯ   
        เทวาป  ต  นมสฺสนฺตีติ  น  เกวล  มนุสฺสา  เอว  อถ 
โข  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  เทวาป  ต  นมสฺสนฺติ ฯ   
        อิติ  เม  อรหโต  สุตนฺติ  เอว  มยา  อารกตฺตาทีหิ   
การเณหิ  อรหโต  ภควโต  ธมฺมเสนาปติอาทีน ฺจ  สตฺถา   
เทวมนุสฺสานนฺติอาทิก  วทนฺตาน  สนฺติเก  เอว  สุตนฺติ   
ทสฺเสติ ฯ    
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        สพฺพสโยชนาตีตนฺติ  สพฺพานิ  ทสป  สโยชนานิ  ยถารห   
จตูหิ  มคฺเคหิ  สห  วาสนาย  อติกฺกนฺต ฯ   
        วนา  นพฺิพนมาคตนฺติ  กิเลสวนโต  ตพฺพิรหิต  นิพฺพน   
อุปคต ฯ   
        กาเมหิ  เนกฺขมฺมรตนฺติ  สพฺพโส  กาเมหิ  นิกขฺมิตฺวา   
ปพฺพชฺชาฌานวิปสฺสนาทิเภเท  เนกฺขมฺเม  อภิรต ฯ   
        มุตฺต  เสลาว  ก ฺจนนฺติ  อสารโต  นิสฺสฏสารสภาวตฺตา   
เสลโต  นิสสฺฏก ฺจนสทิส ฯ  เทวาป  ต  นมสฺสนฺตีติ  โยชนา ฯ   
        ส  เว  อจฺจรุจิ  นาโคติ  โส  เอกสโต  อาคุ  น   
กโรติ  ปุนพฺภว  น  คจฺฉติ  นาโค  วิย  พลวาติ  นาโคติ   
ลทฺธนาโม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อจฺจรุจีติ  อตฺตโน  กายรุจิยา   
าณรุจิยา  จ  สเทวก  โลก  อติกฺกมิตฺวา  รุจิ  โสภิ ฯ  ยถา   
กึ  หิมวาว ฺเ  สิลุจฺจเย  ยถา  ห ิ หิมวา  ปพฺพตราชา   
อตฺตโน  ถริครุมหาสารภาวาทีหิ  คุเณหิ  อ ฺเ  ปพฺพเต   
อติโรจติ  เอว  อติโรจตีติ  อตฺโถ ฯ   
        สพฺเพส  นาคนามานนฺติ  อหินาคหตฺถินาคปุริสนาคาน   
เสขาเสขปจฺเจกพุทฺธนาคาน  วา ฯ   
        สจฺจนาโมติ  สจฺเจเนว  นาคนาโม.  ต  ปน  สจฺจนามต   
น  หิ  อาคุ  กโรตีติอาทินา  สยเมว  วกขฺติ ฯ   
        อิทานิ  พุทฺธนาค  อวยวโต  จ  ทสฺเสนฺโต  นามโต  ตาว    
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ทสฺเสตุ  น  หิ  อาคุ  กโรติ  โสติ  อาห ฯ  ยสฺมา  อาคุ   
ปาป  สพฺเพน  สพฺพ  น  กโรติ  ตสฺมา  นาโคติ  อตฺโถ ฯ   
        โสรจฺจนฺติ  สีล ฯ   
        อวิหึสาติ  กรุณา ฯ  ตทุภย  สพฺพสฺสป  คุณราสิสฺส   
ปุพฺพงฺคมนฺติ  กตฺวา  พุทฺธนาคสฺส  ปุรมิปาทภาโว  ตสฺส  ยุตฺโตติ   
อาห  ปาทา  นาคสฺส  เต  ทุเวติ ฯ   
        อปรปาทภาเวน  วทนฺโต  สติ  จ  สมฺปช ฺ ฺจ  จรณา   
นาคสฺส  เตปเรติ  อาห ฯ  ตฺยาปเรติ  วา  ปาโ ฯ  เต   
อปเรเตฺวว  ปทวิภาโค ฯ  อนวชฺชธมฺมาน  อาทาเน  สทฺธา   
หตฺโถ  เอตสฺสาติ  สทฺธาหตฺโถ ฯ  สุปริสุทฺธเวทนา  าณปฺปเภทา   
อุเปกฺขา  เสตทนฺตา  เต  เอตสฺส  อตฺถติี  อุเปกฺขาเสตทนฺตวา ฯ   
        อุตฺตมงฺค  ป ฺา  ตสฺสา  อธิฏาน  สตีติ  อาห  สติ   
คีวา  สิโร  ป ฺาติ ฯ   
 
        วีมสา  ธมฺมจินฺตนาติ  ยถา  ขาทิตพฺพาขาทิตพฺพสฺส   
โสณฺฑาย  ปรามสน  ฆายน ฺจ  หตฺถนาคสฺส  วีมสา  นาม   
โหติ  เอว  พุทฺธนาคสฺส  กุสลาทิธมฺมจินฺตนา  วีมสา ฯ  สมา   
วสนฺติ  เอตฺถาติ  สมาวาโส  ภาชน  กจฺุฉิ  เอว  สมาวาโส   
อภิ ฺาสมถาน  อาธานภาวโต  สมถวิปสฺสนาสงฺขาโต  ธมฺโม   
กุจฺฉิสมาวาโส  เอตสฺสาติ  ธมฺมกุจฺฉิสมาวาโส ฯ   
#๑.  สลี,  สวรนฺติ  อตฺโถ  ฯ    
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        วิเวโกติ  อุปธิวิเวโก ฯ   
        ตสฺสาติ  พุทฺธนาคสฺส ฯ  วาลธิ  ปริโยสานงฺคภาวโต ฯ   
        ฌายีติ  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  จ  ฌายนสีโล ฯ   
        อสฺสาสรโตติ  ปรมสฺสาสภูเต  นิพฺพาเน  รโต ฯ   
        อชฌฺตฺต  สุสมาหิโตติ  วิสยชฺฌตฺเต  ผลสมาปตฺติย  สุฏ ุ   
สมาหิโต ฯ  ตทิท  สมาธาน  สุฏ ุ  สพฺพกาลิกนฺติ  ทสฺเสตุ   
คจฺฉ  สมาหิโต  นาโคติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ภควา  หิ  สวาสนสฺส  อุทฺธจฺจสฺส  ปหีนตฺตา  วิกฺเขปา-   
ภาวโต  นิจฺจ  สมาหิโตว ฯ  ตสฺมา  ย  ย  อิริยาปถ  กปฺเปติ   
ต  ต  สมาหิโตว  กปฺเปสติี ฯ   
        สพฺพตฺถาติ  สพฺพสฺมึ  โคจเร  สพฺพสฺมิ ฺจ  ทฺวาเร  สพฺพโส   
ปหิตวุตฺติ ฯ  เตนาห  สพฺพ  กายกมฺม  าณปุพฺพงฺคม   
าณานุปริวตฺตนฺติอาทิ ฯ   
        เอสา  นาคสฺส  สมฺปทาติ  เอสา  น  หิ  อาคุ  กโรติ   
โสติอาทินา  สมฺพุทฺธนฺติอาทินา  เอว  วา  ยถาวุตฺตา   
วกฺขมานา  จ  พุทฺธคนฺธหตฺถิโน  สมฺปตฺติ  คุณปริปุณฺณา ฯ   
        ภุ ฺชติ  อนวชฺชานีติ  สมฺมาชีวสฺส  อุกฺกสปารมิปฺปตฺติยา   
ภุ ฺชติ  อครหิตพฺพานิ  มิจฺฉาชีวสฺส  สพฺพโส  สวาสนาน ฺจ   
ปหีนตฺตา  สาวชฺชานิ  ครหิตพฺพานิ  น  ภุ ฺชติ ฯ  อนวชฺชานิ   
ภุ ฺชนฺโต  จ  สนฺนิธึ  ปริวชฺชย  ภุ ฺชตีติ  โยชนา ฯ    
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        สโยชนนฺติ  วฏฏทุกฺเขน  สทฺธึ  สนฺตาน  สโยชนโต  วฏเฏ   
โอสีทาปนสมตฺถ  ทสวิธมฺป  สโยชน ฯ   
        อณู  ถลูนฺติ  ขุทฺทก ฺเจว  มหนฺต ฺจ ฯ   
        สพฺพ  เฉตฺวาน  พนฺธนนฺติ  มคฺคาเณน  อนวเสส   
กิเลสพนฺธน  ฉินฺทิตฺวา ฯ   
        เยน  เยนาติ  เยน  เยน  ทิสาภาเคน ฯ   
        ยถา  ห ิ อุทเก  ชาต  ปุณฺฑรีก  อุทเก  ปวฑฺฒติ   
โนปลิปฺปติ  โตเยน  อนุปเลปสภาวตฺตา  ตเถว  โลเก  ชาโต   
พุทฺโธ  โลเก  วิหรติ  โนปลิปฺปติ  โลเกน  ตณฺหาทิฏ ิมาน-   
เลปาภาวโตติ  โยชนา ฯ   
        คินีติ  อคฺคิ ฯ  อนาหาโรติ  อนินฺธโน ฯ   
        อตฺถสฺสาย  วิ ฺาปนีติ  สตฺถุ  คุณสงฺขาตสฺส  อุปเมยฺยตฺถสฺส   
วิ ฺาปนี  ปกาสนี  อย  นาคูปมา ฯ   
        วิ ฺ ูหีติ  สตฺถุ  ปฏวิิทฺธจตุสจฺจธมฺม  ปรชิานนฺเตหิ   
อตฺตาน  สนฺธาย  วทติ ฯ   
        วิ ฺ ิสฺสนฺตีติอาทิ  การณวจน  ยสฺมา  นาเคน  มยา  เทสิต   
นาค  ตถาคตคนฺธหตฺถึ  มหานาคา  ขีณาสวา  อตฺตโน  วิสเย   
ตฺวา  วิชานิสฺสนฺติ  ตสฺมา  อ ฺเส  ปุถุชชฺนาน  าปนตฺถ   
อย  อุปมา  อเมฺหหิ  ภาสิตาติ  อธิปฺปาโย ฯ    
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        สรรี  วิชห  นาโค  ปรินิพฺพิสฺสตฺยนาสโวติ  โพธิมูเล   
สอุปาทิเสสปรินิพฺพาเนน  อนาสโว  สมฺมาสมฺพุทฺธนาโค  อิทานิ   
สรีร  อตฺตภาว  วิชหนฺโต  ขนฺธปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ   
        เอว  จุททฺสหิ  อุปมาหิ  มณฺเฑตฺวา  โสฬสหิ  คาถาหิ   
จตุสฏ ิยา  ปาเทหิ  สตฺถุ  คุเณ  วณฺเณนฺโต  อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ   
                อุทายิตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                โสฬสกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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                                วีสตินิปาตวณฺณนา   
                        อธิมุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        วีสตินปิาเต  ย ฺตฺถ  วา  ธนตฺถ  วาติอาทิกา  อายสฺมโต  อปรสฺส   
อธิมุตฺตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  วิภวสมฺปนฺเน   
กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต  ภิกฺขุสงฺฆ   
อุปฏหนฺโต  มหาทานานิ  ปวตฺเตสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  อายสฺมโต  สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส  ภคินิยา  กุจฺฉิมฺหิ   
นิพฺพตฺติ  อธิมุตฺโตติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต   
มาตุลตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต   
สามเณรภูมิยเยว   ิโต  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                นพฺิพุเต  โลกนาถมฺหิ                  อตฺถทสฺสีนรุตฺตเม   
                อุปฏหึ  (๒)  ภิกฺขุสงฺฆ                          วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                นมินฺเตตฺวา  สฆรตน  (๓)          อุชุภูต  สมาหิต   
                อุจฺฉุนา  มณฺฑป  กตฺวา                  โภเชสึ  สฆมุตฺตม ฯ   
                ย  ย  โยนุปปชชฺามิ                          เทวตฺต  อถ  มานุส   
                สพฺเพ  สตฺเต  อภิโภมิ                  ปุ ฺกมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
#๑.  ขุ. อ.  ๓๒/๓๘/๑๒๖  ฯ  ๒.  สฺยา. นิมนฺเตตฺวา  ฯ 
#๓.  สฺยา.  สงฺฆรตน  ฯ    
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                อฏารเส  กปปฺสเต                  ย  ทานมททึ  ตทา   
                ทคฺุคตึ  นาภิชานามิ                  อุจฺฉุทานสฺสิท  ผล ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺโต   
อุปสมฺปชฺชิตุกาโม  มาตร  อาปุจฺฉิสฺสามีติ  มาตุ  สนฺติก   
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เทวตาย  พลิกมฺมกรณตฺถ  มสปริเยสน   
จรนฺเตหิ  ป ฺจสเตหิ  โจเรหิ  สมาคจฺฉิ ฯ  โจรา  จ  ต  อคฺคเหสุ   
เทวตาย  พลิ  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  โจเรหิ  คหิโตป  อภีโต  อจฺฉมฺภี   
วิปฺปสนฺนมุโขว  อฏาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  โจรคามณิ  อจฺฉริยพฺภุต-   
จิตฺตชาโต  ปสสนฺโต   
                ย ฺตฺถ  วา  ธนตฺถ                  วา  เย  หนาม  มย  ปุเร   
                อวเส  (๒)  ต  ภย  โหติ          เวธนฺติ  วิลปนฺติ  จ ฯ   
                ตสฺส  เต  นตฺถ ิ ภีตตฺต          ภิยฺโย  วณฺโณ  ปสีทติ   
                กสฺมา  น  ปริเทเวสิ                  เอวรูเป  มหพฺภเยติ   
เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ย ฺตฺถนฺติ  ยชนตฺถ  เทวตาน  พลิกมฺมกรณตฺถ   
วา ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺปนตฺโถ ฯ   
        ธนตฺถนฺติ  สาปเตยฺยหรณตฺถ ฯ   
        เย  หนาม  มย  ปุเรติ  เย  สตฺเต  มย  ปุพฺเ  หนิมฺห ฯ   
#๑.  สฺยา.  ม.  อวเสส  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๕/๓๖๙  ฯ    
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อตีตตฺเถ  หิ  อิท  วตฺตมานวจน ฯ   
        อวเสติ  อวเส  อเสริเก  กตฺวา ฯ  ตนฺติ  เตส ฯ  อวเสสนฺติป   
ปนฺติ ฯ  อเมฺหหิ  คหิเตสุ  ต  เอก  เปตฺวา  อวเสสาน  อยเมว   
วา  ปาโ ฯ   
        ภย  โหตีติ  มรณภย  โหติ  เยน  เต  เวธนฺติ  วลิปนฺติ   
จิตฺตุตฺราเสน  เวธนฺติ  สามิ  ตุมฺหาก  อิท ฺจิท ฺจ  ทสฺสาม   
ทาสา  ภวิสฺสามาติอาทิก  วทนฺตา  วิลปนฺติ ฯ   
        ตสฺส  เตติ  โย  ตฺว  อเมฺหหิ  เทวตาย  พลิกมมฺตฺถ   
ชีวิตา  โวโรเปตุกาเมหิ  อุกฺขิตฺตาสิเกหิ  สนฺตชชฺิโต  ตสฺส   
เต ฯ  ภีตตฺตนฺติ  ภีตภาโว  ภยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ภิยฺโย  วณฺโณ  ปสทีตีติ  ปกติวณฺณโต  อุปรปิ  เต   
มุขวณฺโณ  วิปฺปสีทติ ฯ   
        เถรสฺส  กิร  ตทา  สเจ  อิเม  มาเรสฺสนฺติ  อิทาเนวาห   
อนุปาทาย  ปรินิพฺพายิสฺสามิ  ทุกฺขภาโร  วิคจฺฉิสฺสตีติ  อุฬาร   
ปติโสมนสฺส  อุปฺปชชฺิ ฯ   
        เอวรูเป  มหพฺภเยติ  เอทิเส  มหติ  มรณภเย  อุปฏ ิเต ฯ   
เหตุอตฺเถ  วา  เอต  ภุมฺมวจน ฯ  อิทานิ  เถโร  โจรคามณิสฺส   
ปฏิวจนทานมุเขน  ธมฺม  เทเสนฺโต   
                นตฺถิ  เจตสิก  ทุกฺข  อนเปกฺขสฺส  คามณิ   
                อติกฺกนฺตา  ภยา  สพฺเพ  ขีณสโยชนสฺส  เว ฯ    
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                ขีณาย  ภวเนตฺติยา                          ทฏิเ  ธมฺเม  ยถาตเถ  (๑)   
                น  ภย  มรเณ  โหติ                          ภารนิกฺเขปเน  ยถา ฯ   
                วสุจิณฺณ  พฺรหฺมจริย  เม                  มคฺโค  จาป  สุภาวิโต   
                มรเณ  เม  ภย  นตฺถิ                          โรคานมิว  สงฺขเย ฯ   
                สจิุณฺณ  พฺรหฺมจริย  เม                  มคฺโค  จาป  สุภาวิโต   
                นริสฺสาทา  ภวา  ทิฏา                  วิส  ปตฺวาว  ฉฑฺฑิต ฯ   
                ปารคู  อนุปาทาโน                          กตกิจฺโจ  อนาสโว   
                ตุฏโ  อายุกฺขยา  โหติ                  มุตฺโต  อาฆาตนา  ยถา ฯ   
                อุตฺตม  ธมฺมต  ปตฺโต                  สพฺพโลเก  อนตฺถโิก   
                อาทิตฺตาว  ฆรา  มุตฺโต                  มรณสมฺึ  น  โสจติ ฯ   
                ยทตฺถิ  สงฺคต  (๒)  กิ ฺจิ                  ภโว  วา  ยตฺถ  ลพฺภติ   
                สพฺพ  อนิสฺสร  เอต                          อิติ  (๓)  วุตฺต  มเหสินา ฯ   
                โย  ต  ตถา  ปชานาติ                  ยถา  พุทเฺธน  เทสิต   
                น  คณฺหาติ  ภว  กิ ฺจิ                  สุตตฺตว  อโยคุฬ ฯ   
                น  เม  โหติ  อโหสินฺติ                  ภวิสฺสนฺติ  น  โหติ  เม   
                สงฺขารา  วิคมิสฺสนฺติ                  ตตฺถ  กา  ปริเทวนา ฯ   
                สทฺุธ  ธมฺมสมปฺุปาท                  สุทฺธ  สงฺขารสนฺตตึ   
                ปสฺสนฺตสฺส  ยถาภูต                  น  ภย  โหติ  คามณิ ฯ   
                ติณกฏสม  โลก                          ยทา  ป ฺาย  ปสฺสติ   
                มมตฺต  โส  อสวินฺท                  นตฺถ ิ เมติ  น  โสจติ ฯ   
#๑.สฺยา.  ยถาตถา  ฯ  ๒.  สฺยา.  สงฺขต  ฯ  ๓.  สฺยา.  อิท  ฯ    
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                อุกฺกณฺามิ  สรีเรน  ภเวนมฺหิ  อนตฺถิโก   
        โสย  ภิชฺชิสฺสติ  กาโย  อ ฺโ  จ  น  ภวิสฺสติ ฯ   
                ย  โว  กิจฺจ  สรเีรน  ต  กโรถ  ยทิจฺฉถ   
        น  เม  ตปฺปจฺจยา  ตตฺถ  โทโส  เปม ฺจ  เหหิตีติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
                ตสฺส  ต  วจน  สุตฺวา  อพฺภุต  โลมหสน   
        สตฺถาน ิ นิกฺขิปตฺวาน  มาณวา  เอตทพฺรวุนฺติ  (๒)   
อย  สงฺคีติกาเรหิ  วุตฺตคาถา ฯ  อิโต  อปรา  ติสฺโส  โจราน  เถรสฺส  จ  วจน-   
ปฏิวจนคาถา   
                ก ึ ภทนฺเต  กริตฺวาน                  โก  วา  อาจริโย  ตว   
                กสฺส  สาสนมาคมฺม                  ลพฺภเต  ต  อโสกตา ฯ   
                สพฺพ ฺ ู  สพฺพทสฺสาวี                  ชิโน  อาจริโย  มม   
                มหาการุณิโก  สตฺถา                  สพฺพโลกติกิจฺฉโก ฯ   
                เตนาย  เทสิโต  ธมฺโม                  ขยคามี  อนุตฺตโร   
                ตสฺส  สาสนมาคมฺม          ลพฺภเต  ต  อโสกตา ฯ   
                        สุตฺวาน  โจรา  อิสิโน  สุภาสิต   
                        นิกฺขิปฺป  สตฺถานิ  จ  อาวุธานิ  จ   
                        ตมฺหา  จ  กมฺมา  วิรมึส ุ เอเก   
                        เอเก  จ  ปพฺพชฺชมโรจยึสุ ฯ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๕/๓๖๙  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๕/๓๗๑  ฯ    
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                        เต  ปพฺพชตฺิวา  สุคตสฺส  สาสเน   
                        ภาเวตฺว  (๑)  โพชฺฌงฺคพลานิ  ปณฺฑิตา   
                        อุทคฺคจิตฺตา  สุมนา  กตินฺทฺริยา   
                        ผุสึสุ  นิพฺพานปท  อสงฺขตนฺติ  (๒)   
อิมาป  สงฺคีติกาเรหิ  วุตฺตคาถา ฯ   
        ตตฺถ  นตฺถิ  เจตสิก  ทุกฺข  อนเปกฺขสฺส  คามณีติ  คามณิ   
อเปกฺขาย  ตณฺหาย  อภาเวน  อนเปกฺขสฺส  มาทิสสสฺ  โลหิต 
สภาโว  ปุพฺโพ  วิย  เจตสิก  ทุกฺข  โทมนสฺส  นตฺถิ   
โทมนสฺสาภาวาปเทเสน  ภยาภาว  วทติ ฯ  เตนาห  อติกฺกนฺตา   
ภยา  สพฺเพติ ฯ   
        อติกฺกนฺตา  ภยา  สพฺเพติ  ขีณสโยชนสฺส  อรหโต   
ป ฺจวีสติ  มหาภยา  อ ฺเ  จ  สพฺเพป  ภยา  เอกเสน   
อติกฺกนฺตา  อตีตา  อปคตาติ  อตฺโถ ฯ   
        ทฏิเ  ธมฺเม  ยถาตเถติ  จตุสจฺจธมฺเม  ปริ ฺาปหาน-   
สจฺฉิกิริยภาวนาวเสน  มคฺคป ฺาย  ยถาภูต  ทิฏเ ฯ   
        มรเณติ  มรณเหตุ ฯ   
        ภารนิกฺเขปเน  ยถาติ  ยถา  โกจิ  ปรุิโส  สีเส   ิเตน   
มหตา  ครุภาเรน  สสีทนฺโต  ตสฺส  นกิฺเขปเน  อปนยเน  น   
ภายติ  เอว  สมฺปทมิทนฺติ  อตฺโถ ฯ  วุตฺต  เหต  ภควโต   
#๑.  สฺยา.  ภาเวตวา  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๕/๓๗๑  ฯ    
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                ภารา  หเว  ป ฺจกฺขนฺธา          ภารหาโร  จ  ปุคฺคโล   
                ภาราทาน  ทุข  โลเก          ภารนิกฺเขปน  สุขนฺติ ฯ  (๑)   
        สุจิณฺณนฺติ  สุฏ ุ  จริต ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  สิกขฺตฺตยสงฺคห   
สาสนพฺรหฺมจริย ฯ  ตโต  เอว  มคฺโค  จาป  สุภาวิโต  อฏงฺคิโก   
อริยมคฺโคป  สมฺมเทว  ภาวิโต ฯ   
        โรคานมิว  สงฺขเยติ  ยถา  พหูหิ  โรเคหิ  อภิภูตสฺส   
อาตุรสฺส  โรคาน  สงฺขเย  ปติโสมนสฺสเมว  โหติ  เอว   
ขนฺธโรคสงฺขเย  มรเณ  มาทิสสฺส  ภย  นตฺถ ิฯ   
        นิรสฺสาทา  ภวา  ทิฏาติ  ตีหิ  ทุกฺขตาหิ  อภิภูตา   
เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  อาทิตฺตา  ตโย  ภวา  นิรสฺสาทา   
อสฺสาทรหิตา  มยา  ทฏิา ฯ   
        วิส  ปตฺวาว  ฉฑฺฑิตนฺติ  ปมาทวเสน  วิส  ปวิตฺวา   
ตาทิเสน  ปโยเคน  ฉฑฺฑิต  วิย  มรเณ  เม  ภย  นตฺถีติ   
อตฺโถ ฯ   
        มุตฺโต  อาฆาตนา  ยถาติ  ยถา  โจเรหิ  มารณตฺถ   
อาฆาตน  นีโต  เกนจิ  อุปาเยน  ตโต  มุตฺโต  หฏตุฏโ   
โหติ  เอว  สสารปาร  นิพฺพาน  คตตฺตา  ปารคู  จตูหิป   
อุปาทาเนหิ  อนุปาทาโน  ปริ ฺาทีน  โสฬสนฺน   
กิจฺจาน  กตตฺตา  กตกิจฺโจ  กามาสวาทีหิ  อนาสโว  อายุกฺขยา   
อายุกฺขยเหตุ  ตุฏโ  โสมนสฺสิโก  โหติ ฯ    
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        อุตฺตมนฺติ  เสฏ ฯ  ธมฺมตนฺติ  ธมฺมสภาว  อรหตฺเต  สิทฺเธ   
สิชฺฌนเหตุ  อิฏาทีสุ  ตาทิภาว ฯ   
        สพฺพโลเกติ  สพฺพโลกสฺมิมฺป  ทฆีายุกสุขพหุลตาทิวเสน   
สยุตฺเตป  โลเก ฯ   
        อนตฺถิโกติ  อนเปกฺโข ฯ   
        อาทิตฺตาว  ฆรา  มุตโตติ  ยถา  โกจิ  ปุรโิส  สมนฺตโต   
อาทิตฺตโต  ปชฺชลิตโต  เคหโต  นิสฺสโฏ  ตโต  นสิฺสรณนิมิตฺต   
น  โสจติ  เอว  ขีณาสโว  มรณนิมิตฺต  น  โสจติ ฯ   
        ยทตฺถ ิ สงฺคต  กิ ฺจีติ  ยงฺกิ ฺจิ  อิมสฺมึ  โลเก  อตฺถิ   
วิชฺชติ  อุปพฺภติ  สงฺคต  สตฺเตหิ  สงฺขาเรหิ  วา  สมาคโม   
สโมธาน ฯ  สงฺขตนฺติป  ปาโ  ตสฺส  ยงฺกิ ฺจิ  ปจฺจเยหิ  สมจฺจ   
สมฺภุยฺย  กต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ภโว  วา  ยตฺถ  ลพฺภตีติ  ยสฺมึ  สตฺตนิกาเย  โย   
อุปปตฺติภโว  ลพฺภติ ฯ   
        สพฺพ  อนิสฺสร  เอตนฺติ  สพฺพเมต  อิสฺสรรหิต  น  เอตฺถ   
เกนจิ  เอว  โหตูติ  อิสฺสรยิ  วตฺเตตุ  สกฺกา ฯ   
        อิติ  วุตฺต  มเหสินาติ  สพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตาติ  เอว   
วุตฺต  มเหสินา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน ฯ  ตสฺมา  อนิสฺสร  เอตนฺติ   
ปชานนฺโต  มรณสฺมึ  น  โสจตีติ  โยชนา ฯ   
        น  คณฺหาติ  ภว  กิ ฺจีติ  โย  อรยิสาวโก  สพฺเพ    
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สงฺขารา  อนิจฺจาติอาทินา  ยถา  พุทฺเธน  ภควตา  เทสิต  ตถา   
ต  ภวตฺตย  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  ปชานาติ ฯ   
โส  ยถา  โกจิ  ปุริโส  สขุกาโม  ทิวส  สนฺตตฺต  อโยคุฬ   
หตฺเถน  น  คณฺหาติ  เอว  กิ ฺจิ  ขุทฺทก  วา  มหนฺต  วา   
ภว  น  คณฺหาติ  น  ตตฺถ  ตณฺห  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        น  เม  โหติ  อโหสินติฺ  อตีตมทฺธาน  อห  อีทโิส   
อโหสินฺติ  อตฺตทิฏ ิวเส  น  เม  จิตฺตปฺปวตฺติ  อตฺถิ  ทิฏ ิยา   
สมฺมเทว  อุคฺฆาฏิตตฺตา  ธมฺมสภาวสฺส  จ  สุทฏิตฺตา ฯ   
        ภวิสฺสนฺติ  น  โหติ  เมติ  ตโต  เอว  อนาคตมทฺธาน   
อห  เอทิโส  กถ  นุ  โข  ภวิสฺส  ภเวยฺยนฺติ  เอวมฺป  เม   
น  โหติ ฯ  สงฺขารา  วิคมิสฺสนฺตีติ  เอว  ปน  โหติ  ยถาปจฺจย   
ปวตฺตมานา  สงฺขาราว  น  เอตฺถ  โกจิ  อตฺตา  วา  อตฺตนิย   
วา  เต  จ  โข  วิคมิสฺสนฺติ  วินสฺสิสฺสนฺติ  ขเณ  ขเณ   
ภิชฺชิสฺสนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  กา  ปริเทวนาติ  เอว  ปสฺสนฺตสฺส  มาทิสสฺส  ตตฺถ   
สงฺขารคเต  กา  นาม ปริเทวนา ฯ   
        สุทฺธนติฺ  เกวล  อตฺตสาเรน  อสมฺมิสฺส ฯ   
        ธมฺมสมปฺุปาทนฺติ  ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมสมุปฺปตฺตึ  อวิชฺชาท-ิ   
ปจฺจเยหิ  สงฺขาราทิธมฺมมตฺตปฺปวตฺตึ ฯ   
        สงฺขารสนฺตตินฺติ  กิเลสกมฺมวิปากปฺปเภทสงฺขารปพนฺธ ฯ    
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ปสฺสนฺตสฺส  ยถาภูตนฺติ  สห  วิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย   
ยาถาวโต  ชานนฺตสฺส ฯ   
        ติณกฏสม  โลกนฺติ  ยถา  อร ฺเ  อปริคฺคเห  ติณกฏเ   
เกนจิ  คยฺหมาเน  อปรสฺส  มยฺห  สนฺตก  อย  คณฺหตีติ  น   
โหติ  เอว  โส  อสามิกตาย  ติณกฏสม  สงฺขารโลก  ยทา   
ป ฺาย  ปสฺสติ  โส  ตตฺถ  มมตฺต  อสวินฺท  อสวินฺทนฺโต   
อลภนฺโต  อกโรนฺโต ฯ   
        นตฺถ ิ เมติ  อหุ  วต  โสห  ต  เม  นตฺถีติ  น  โสจติ ฯ   
        อุกฺกณฺามิ  สรีเรนาติ  อสารเกน  อภินุเทน  ทุกฺเขน   
อกต ฺ ุนา  อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกฺกูลสภาเวน  อิมินา  กาเยน   
อุกฺกณฺามิ  อิม  กาย  นพฺิพินฺทนฺโต  เอว  ติฏามิ ฯ   
        ภเวนมฺหิ  อนตฺถิโกติ  สพฺเพนป  ภเวน  อนตฺถิโก  อมฺหิ   
น  กิ ฺจิ  ภว  ปตฺเถมิ ฯ   
        โสย  ภิชฺชิสฺสติ  กาโยติ  อย  มม  กาโย  อิทานิ  ตุมฺหาก   
ปโยเคน  อ ฺถา  วา  อ ฺตฺถ  ภิชฺชสิฺสติ ฯ   
        อ ฺโ  จ  น  ภวิสฺสตีติ  อ ฺโ  กาโย  มยฺห  อายตึ   
น  ภวิสฺสติ  ปุนพฺภวาภาวโต ฯ   
        ย  โว  กิจฺจ  สรีเรนาติ  ย  ตุมฺหาก  อิมินา  สรเีรน   
ปโยชน  ต  กโรถ  ยทิจฺฉถ  อิจฺฉถ  เจ ฯ  น  เม  ตปฺปจฺจยาติ   
ต  นิมิตฺต  อิมสฺส  สรรีสฺส  ตุเมฺหหิ  ยถิจฺฉิตกิจฺจสฺส  กรณเหตุ ฯ    
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ตตฺถาติ  เตสุ  กโรนฺเตสุ  จ  อกโรนฺเตสุ  จ ฯ   
        โทโส  เปม ฺจ  เหหิตีติ  ยถากฺกม  ปฏิโฆ  อนุนโย   
น  ภวิสฺสติ  อตฺตโน  ภเว  อเปกฺขาย  สพฺพโส  ปหนีตฺตาติ   
อธิปฺปาโย ฯ  อ ฺปจฺจยา  อ ฺตฺถ  จ  ปฏิฆานุนเยสุ   
อสนฺเตสุป  ตปฺปจฺจยา  ตตฺถาติ  วจน  ยถาธิคตวเสน  วุตฺต ฯ   
        ตสฺสาติ  อธิมุตฺตตฺเถรสฺส ฯ  ต  วจนนฺติ  นตฺถิ  เจตสิก   
ทุกฺขนฺติอาทิก  มรเณ  ภยาภาวาทิทีปก  ตโต  เอว  อพฺภุต   
โลมหสน  วจน  สุตฺวา ฯ   
        มาณวาติ  โจรา ฯ  โจรา  หิ  มาณวาติ  วุจฺจนฺติ   
มาณเวหิป  สห  คจฺฉนฺติ  กตกมฺเมหิป  อกตกมฺเมหิปติอาทีสุ  วิย ฯ   
        ก ึ ภทนฺเต  กริตฺวานาติ  ภนฺเต  กึ  นาม  ตโปกมฺม   
กตฺวา ฯ  โก  วา  ตว  อาจริโย  กสฺส  สาสน  โอวาท  นิสฺสาย   
อย  อโสกตา  มรณกาเล  โสกาภาโว  ลพฺภตีติ  เอต  อตฺถ   
อพฺรวว  ปุจฺฉาวเสน  กเถสุ  ภาสึสุ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  เตส  ปฏิวจน  เทนฺโต  สพฺพ ฺ ูติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพ ฺ ูติ  ปโรปเทเสน  วินา  สพฺพปกาเรน   
สพฺพธมฺมาวโพธนสมตฺถสฺส  (๑)  อากงฺขาปฏิพทฺธวุตฺติโน  อนาวรณ-   
าณสฺส  อธิคเมน  อตีตาทิเภท  สพฺพ  ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ู ฯ   
#๑.  ขุ. อุ.  อากงฺขมตฺตปฺปฏิพนฺธ  ฯ    
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เตเนว  สมนฺตจกฺขุนา  สพฺพสฺส  ทสสฺนโต  สพฺพทสฺสาวี ฯ  ยมฺหิ   
อนาวรณาณ          ตเทว  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  นตฺเถว  อสาธารณ-   
าณปาลิยา  วิโรโธ  วิสยุปฺปตฺติมุเขน  อ ฺเหิ  อสาธารณ-   
ภาวทสฺสนตฺถ  เอกสฺเสว  าณสฺส  ทฺวิธา  วุตฺตตฺตา ฯ  ย  ปเนตฺถ   
วตฺตพฺพ  ต  อิติวุตฺตกวณฺณนาย  วิตฺถารโต  วุตฺตเมวาติ  ตตฺถ   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺ  ป ฺจนฺนมฺป  มาราน  วิชยโต  ชิโน   
หีนาทิวิภาคภินฺเน  สพฺพสฺมึ  สตฺตนิกาเย  อธิ  มุตฺตวุตฺติตาย   
มหติยา  กรณุาย  สมนฺนาคตตฺตา  มหาการุณิโก  ทฏิ-   
ธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ยถารห  เวเนยฺยาน  (๑)  อนุสาสนโต   
สตฺถา  ตโต  เอว  สพฺพโลกสฺส  กิเลสโรคติกิจฺฉนโต  สพฺพ-   
โลกติกิจฺฉโก  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อาจริโย  มมาติ  โยชนา ฯ   
ขยคามีติ  นิพฺพานคามี ฯ   
        เอว  เถเรน  สตฺถุ  สาสนสฺส  จ  คุเณ  ปกาสิเต  ปฏลิทฺธ-   
สทฺธา  เอกจฺเจ  โจรา  ปพฺพชึสุ  เอกจฺเจ  อุปาสกตฺต  ปเวเทสุ   
ตมตฺถ  ทีเปนฺโต  ธมฺมสงฺคาหกา  สุตฺวาน  โจราติอาทินา  เทฺว   
คาถา  อภาสึสุ ฯ   
        ตตฺถ  อิสิโนติ  อธิสลีสิกฺขาทีน  เอสนฏเน  อิสิโน   
อธิมุตฺตตฺเถรสฺส ฯ  นิกฺขิปฺปาติ  ปหาย ฯ   
        สตฺถาน ิ จ  อาวุธานิ  จาติ  อสิอาทิสตฺถานิ  เจว  ธน-ุ   
#๑.  ส.ี  วิเนยฺยาน  ฯ    
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กลาปาทิอาวุธานิ  จ ฯ  ตมฺหา  จ  กมมฺาติ  ตโต  โจรกมฺมโต ฯ   
        เต  ปพฺพชิตฺวา  สุคตสฺส  สาสเนติ  เต  โจรา  โสภณ-   
คมนตาทีหิ  สุคตสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชฺช  อุปคนฺตฺวา ฯ   
ภาวนาวิเสสาธิคตาย  โอทคฺยลกฺขณาย  ปติยา  สมนฺนาคเมน   
อุทคฺคจิตฺตา ฯ   
        สุมนาติ  โสมนสฺสปปฺตฺตา ฯ  กตินฺทฺริยาติ  ภาวิตินฺทฺริยา ฯ   
ผุสึสูติ  อคฺคมคฺคาธิคเมน  อสงฺขต  นพฺิพาน  อธิคจฺฉึสุ ฯ   
        อธิมุตฺโต  กิร  โจเร  นิพฺพเสวเน  กตฺวา  เต  ตตฺเถว   
เปตฺวา  มาตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  มาตร  อาปุจฺฉิตฺวา  ปจฺจา-   
คนฺตฺวา  เตหิ  สทฺธ ึ อุปชฌฺายสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา   
อุปสมฺปท  อกาสิ ฯ  อถ  เตส  กมฺมฏาน  อาจิกฺขิ  เต  น   
จิรสฺเสว  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  ปพฺพชิตฺวา ฯเปฯ   
อสงฺขตนฺติ ฯ   
                อธิมุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        สมณสฺส  อหุ  จินฺตาติอาทิกา  อายสฺมโต  ปาราปริยตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
 ุทฺธปฺปาเท  สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปุตฺโต   
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  วยปฺปตฺตสฺส  โคตฺตวเสน  ปาราปริโยเตฺวว   
สม ฺา  อโหสิ ฯ  โส  ตโย  เวเท  อุคฺคเหตฺวา  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ   
นิปฺผตฺตึ  คโต  เอกทิวส  สตฺถุ  ธมฺมเทสนากาเล  เชตวนวิหาร   
คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต  นสิีทิ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย  โอโลเกตฺวา  อินฺทฺริยภาวนาสุตฺต   
เทเสสิ  โส  ต  สุตฺา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิ ฯ  ต  สุตฺต   
อุคฺคเหตฺวา  ตทตฺถมนุจินฺเตสิ ฯ  ยถา  ปน  อนุจินฺเตสิ  สฺวายมตฺโถ   
คาถาสุ  เอว  อาวิ  ภวิสฺสติ ฯ  โส  ตถา  อนุวิจินฺเตนฺโต   
อายตนมุเขน  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต   
ปตฺโต ฯ  อปรภาเค  อตฺตนา  จินฺติตาการ  ปกาเสนฺโต   
                สมณสฺส  อหุ  จินฺตา          ปาราปริยสฺส  (๑)  ภิกฺขุโน   
                เอกกสฺส  นิสินนฺสฺส          ปวิวิตฺตสฺส  ฌายิโน ฯ   
#๑  สฺยา.  สี.  ปาราสริยตฺเถร ฯ   
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                กมิานุปุพฺพ  ปุริโส                          กึ  วตฺต  (๑)  ก ึ สมาจาร  (๒) 
                อตฺตโน  กิจฺจการีสฺส  (๓)                 น  จ  ก ฺจิ  (๔)  วิเหเย ฯ   
                อินฺทฺริยานิ  มนุสฺสาน                  หิตาย  อหิตาย  จ   
                อรกฺขิตานิ  อหิตาย                          รกฺขิตานิ  หิตาย  จ ฯ   
                อินฺทฺริยาเนว  สารกฺข                  อินฺทฺรยิานิ  จ  โคปย   
                อตฺตโน  กิจฺจการีสฺส                  น  จ  ก ฺจิ  (๔)  วิเหเย ฯ   
                จกขฺุนฺทฺริย  เจ  รูเปสุ                  คจฺฉนฺต  อนิวารย   
                อนาทีนวทสฺสาวี                          โส  ทกฺุขา  น  ห ิ มุจฺจติ ฯ   
                โสตินฺทฺริย  เจ  (๕)  สทฺเทสุ          คจฺฉนฺต  อนิวารย   
                อนาทีนวทสฺสาวี                          โส  ทกฺุขา  น  ห ิ มุจฺจติ ฯ   
                อนิสฺสรณทสฺสาวี                          คนฺเธ  เจ  ปฏิเสวติ   
                น  โส  มุจฺจติ  ทุกฺขมฺหา                  คนฺเธสุ  อธิมุจฺฉิโต ฯ   
                อมฺพิล  มธรุคฺค ฺจ  (๑)                  ติตฺตกคฺคมนุสฺสร   
                รสตณฺหาย  คธิโต                          หทย  นาวพุชฺฌติ ฯ   
                สภุานฺยปฺปฏิกูลานิ                          โผฏพฺพานิ  อนุสฺสร   
                รตฺโต  ราคาธิกรณ                          วิวิธ  วินฺทเต  (๖)  ทุข ฯ   
                มน  เจเตหิ  ธมฺเมหิ                          โย  น  สกฺโกติ  รกฺขิตุ   
                ตโต  น  ทุกฺขมเนฺวติ                  สพฺเพเหเตหิ  ป ฺจหิ ฯ   
#๑.  สฺยา.  วตฺต  ฯ  ๒.  ย.ุ  สมาจร  ฯ  ๓.  สฺยา.  กิจฺจการิสฺส  ฯ   
#๔.  สฺยา.  กิ ฺจิ  ฯ  ๕.  สยฺา.  จ  ฯ  ๖.  สฺยา.  ทุกข  ฯ    
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                ปพฺุพโลหิตสมฺปุณฺณ                  พหุสฺส  กุณปสฺส  จ   
                นรวีรกต  วคฺคุ                          สมุคฺคมิว  จิตฺติต ฯ   
                กฏก  มธุรสฺสาท                          ปยนิพนฺธน  ทุข   
                ขุรว  มธุนา  ลิตฺต                          อุลลฺิตฺต  (๒)  นาวพุชฺฌติ ฯ   
                อิตฺถีรูเป  อิตฺถสีเร                          โผฏพฺเพป  จ  อิตฺถิยา   
                อิตฺถีคนฺเธสุ  สารตฺโต                  วิวิธ  วินฺทเต  ทุข ฯ   
                อิตฺถีโสตานิ  สพฺพานิ                  สนฺทนฺติ  ป ฺจ  ป ฺจสุ   
                เตสมาวรณ  กาตุ                          โย  สกโฺกติ  วีริยวา ฯ   
                โส  อตฺถวา โส  ธมฺมฏโ          โส  ทกฺโข  โส  วิจกฺขโณ   
                กเรยฺย  รมมาโนป                          กิจฺจ  ธมฺมตฺถสหิต ฯ   
                อโถ  สีทติ  ส ฺ ุตฺต                  วชฺเช  กิจฺจ  นิรตฺถก   
                น  ต  กิจฺจนฺติ  ม ฺ ิตฺวา                  อปฺปมตฺโต  วิจกฺขโณ ฯ   
                ย  จ  อตฺเถน  ส ฺ ุตฺต                  ยา  จ  ธมฺมคตา  รติ   
                ต  สมาทาย  วตฺเตถ                          สา  หิ  เว  อุตฺตมา  รติ ฯ   
                                อุจฺจาวเจหุปาเยหิ  ปเรสมภิชิคีสติ   
                                หนฺตฺวา  วธิตฺวา  อถ  โสจยิตฺวา   
                                อาโลปติ  สาหสา  โย  ปเรส ฯ   
                ตจฺฉนฺโต  อาณิยา  อาณึ                  นิหนฺติ  พลวา  ยถา   
                อินฺทฺริยานินฺทฺริเยเหว                  นิหนฺติ  กุสโล  ตถา ฯ   
#๑.  สฺยา.  ทกุข  ฯ  ๒.  สยฺา.  ป ฺจป ฺจสุ  ฯ    
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                สทฺธ  วิริย  สมาธิ ฺจ                  สติป ฺ ฺจ  ภาวย   
                ป ฺจ  ป ฺจหิ  หนฺตฺวาน                  อนีโฆ  ยาติ  พฺราหฺมโณ ฯ   
                โส  อตฺถวา  โส  ธมฺมฏโ          กตฺวา  วากฺยานุสาสนึ   
                สพฺเพน  สพฺพ  พุทฺธสฺส                  โส  นโร  สุขเมธตีติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สมณสฺสาติ  ปพฺพชิตสฺส ฯ  อหูติ  อโหส ิฯ   
        จินฺตาติ  ธมฺมจินฺตา  ธมฺมวิจารณา ฯ   
        ปาราปริยสฺสาติ  ปาราปรโคตฺตสฺส ฯ  ปาราจริยสฺสาติป   
ปนฺติ ฯ   
        ภิกฺขโนติ  สสาเร  ภย  อิกฺขนสีลสฺส ฯ   
        เอกกสฺสาติ  อสหายสฺส  เอเตน  กายวิเวก  ทสฺเสติ ฯ   
        ปวิวิตฺตสฺสาติ  ปวิเวกเหตุนา  กิเลสาน  วิกฺขมฺภเนน  วิเวก   
อารทฺธสฺส  เอเตน  จิตฺตวิเวก  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห  ฌายิโนติ ฯ   
        ฌายิโนติ  ฌายนสีลสฺส  โยนิโส-  มนสิกาเรสุ  ยุตฺตสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ  สพฺพเมต  เถโร  อตฺตาน  ปร  วิย  กตฺวา  วทติ ฯ   
        กิมานุปพฺุพนฺติอาทินา  ต  จินฺตน  ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ   
ปมคาถาย  ตาว  กิมานุปุพฺพนฺติ  อนุปุพฺพ  อนุกฺกโม   
อนุปุพฺพเมว  วกฺขมาเนสุ  วตฺตสมาจาเรสุ  โก  อนกฺุกโม  เกน   
อนุกฺกเมน  เต  ปฏิปชฺชิตพฺพาติ  อตฺโถ  (๒)  ฯ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๖/๓๗๒  ฯ  ๒.  สี. เยน.  อนกฺุกเมน   
#ปฏิปตฺชิตพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ    
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        ปุรโิส  กึ  วตฺต  กึ  สมาจารนฺติ  อตฺถกาโม  ปรุโิส   
สมาทิยิตพฺพฏเน  วตฺตนฺติ  ลทฺธนาม  กีทิส  สีล  สมาจาร   
สมาจรนฺโต  อตฺตโน  กิจฺจการี  กตฺตพฺพการี  อสฺส  ก ฺจิ  (๑)   
สตฺต  น  จ  วิเหเย  น  พาเธยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตโน  กิจฺจ   
นาม  สมณธมฺโม  สงฺเขปโต  สลีสมาธิป ฺา  ต  สมฺปาเทนฺตสฺส   
ปรวิเหนาย  เลโสป  นตฺถิ  ตาย  สติ  สมณภาวสฺเสว  อภาวโต ฯ   
ยถาห  ภควา  น  หิ  ปพฺพชิโต  ปรูปฆาตี  น  สมโณ   
โหติ  ปร  วิเหยนฺโตติ ฯ  เอตฺถ  จ  วตฺตคฺคหเณน  วาริตฺตสีล   
คหิต  สมาจารคฺคหเณน  สมาจริตพฺพโต  จาริตฺตสีเลน  สทฺธ ึ  
ฌานวิปสฺสนาทิ  ตสฺมา  วาริตฺตสีล  ปธาน ฯ   
        ตตฺถาป  จ  ยสฺมา  อินฺทฺริยสวเร  สิทฺเธ  สพฺพ  สีล   
สุรกฺขิต  สุโคปตเมว  โหติ  ตสฺมา  อินฺทฺริยสวรสีล  ตาว   
ทสฺเสตุกาโม  อินฺทฺริยาน  อรกฺขเณ  รกขฺเณ  จ  อาทีนวานิสเส   
วิภาเวนฺโต  อินฺทฺริยานิ  มนุสฺสานนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อินฺทฺริยานีติ  รกฺขิตพฺพธมฺมนิทสฺสน  ตสฺมา  จกฺขาทีนิ   
ฉ  อินฺทฺริยานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        มนุสฺสานนฺติ  รกฺขณโยคฺยปุคฺคลนิทสฺสน ฯ   
        หิตายาติ  อตฺถาย ฯ   
        อหิตายาติ  อนตฺถาย ฯ  โหนฺตีติ  วจนเสโส ฯ  กถ  ปน   
#๑.  สพฺพตฺถ  กิจีติ  ทิสสฺติ  ฯ    
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ตานิเยว  หิตาย  จ  อหิตาย  จ  โหนฺตีติ  อาห  รกฺขิตานีต-   
 ิอาทิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  จกฺขาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  สติกวาเฏน   
อปหิตานิ  ตสฺส  รูปาทีสุ  อภิชฺฌาทิปาปธมฺมปวตฺติยา  ทฺวาร-   
ภาวโต  อนตฺถาย  ปหิตานิ  ตทภาวโต  อตฺถาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        อินฺทฺริยาเนว  สารกฺขนฺติ  ยสฺมา  อินฺทฺริยสวโร  ปริปุณฺโณ   
สีลสมฺปท  ปริปูเรติ  สลีสมฺปทา  ปริปณฺุณา  สมาธิสมฺปท   
ปริปูเรติ  สมาธิสมฺปทา  ปริปุณฺณา  ป ฺาสมฺปท  ปริปูเรติ ฯ   
ตสฺมา  อินฺทฺริยารกฺขา  อตฺตหิตปฏิปตฺติยาว  มูลนฺติ  ทสฺเสนฺโต   
อาห  อินฺทฺริยาเนว  สารกฺขนฺติ ฯ  สติปุพฺพงฺคเมน  อารกฺเขน   
สรกฺขนฺโต  โยนิโสมนสิกาเรน  อินฺทรฺิยานิ  เอว  ตาว  สมฺมเทว   
รกฺขนฺโต  ยถา  อกุสลโจรา  เตหิ  เตหิ  ทฺวาเรหิ  ปวิสิตฺวา   
จิตฺตสนฺตาเน  กุสล  ภณฺฑ  น  วิลุมฺปนติฺ  ตถา  ตาน ิ  
ปทหนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สารกฺขนฺติ  จ  สสทฺทสฺส  สาภาว  กตฺวา   
วุตฺต  สาราโคติอาทีสุ  วิย ฯ  สรกฺขนฺติ  จ  ปาโ ฯ   
อินฺทฺริยานิ  จ  โคปยนฺติ  ตสฺเสว  ปริยายวจน  ปริยายวจเน   
ปโยชน  เนตฺติอฏกถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตฺตโน  กิจฺจการีสฺสาติ  อิมินา  อตฺตหิตปฏิปตฺตึ  ทสฺเสติ   
น  จ  ก ฺจิ  วิเหเยติ  อิมินา  ปรหิตปฏิปตฺตึ  อุภเยนาป   
วา  อตฺตหิตปฏิปตฺติเมว  ทสฺเสติ  ปราวิเหนสฺสาป  อตฺตหิต-    
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ปฏิปตฺติภาวโต ฯ   
        อถวา  ปททฺวเยนป  อตฺตหิตปฏิปตฺตึ  ทสฺเสติ  ปุถชฺุชนสฺส   
เสกฺขสฺส  จ  ปรหิตปฏิปตฺติยาป  อตฺตหิตปฏิปตฺติภาวโต ฯ   
        เอว  รกขิฺตานิ  อินฺทฺริยานิ  หิตาย  โหนฺตีติ  โวทานปกฺข   
สงฺเขเปเนว  ทสฺเสตฺวา  อรกฺขิตานิ  อหิตาย  โหนฺตีติ  สงฺกิเลสปกฺข   
ปน  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  จกฺขุนฺทฺริย  เจติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  เจ  รูเปสุ  คจฺฉนฺต  อนิวารย ฯ   
อนาทีนวทสฺสาวีติ  โย  นลีปตาทิเภเทสุ  อิฏานิฏเสุ  รูปายตเนสุ   
คจฺฉนฺต  ยถารุจิ  ปวตฺตนฺต  จกฺขุนฺทฺริย  อนิวารย  อนิวารยนฺโต   
อปฺปฏิพาหนฺโต  ตถาปวตฺติย  อาทีนวทสฺสาวี  น  โหติ  เจ   
ทิฏธมฺมิก  สมฺปรายิก ฺจ  อาทีนว  โทส  น  ปสฺสติ  เจ ฯ   
คจฺฉนฺต  นิวารเย  อนิสฺสรณทสฺสาวีติ  จ  ปาโ ฯ   
        ตตฺถ  โย  ทฏิเ  ทิฏมตฺต  ภวิสฺสตีติ  (๑)  วุตฺตวิธินา   
ทิฏมตฺเตเยว  ตฺวา  สติสมฺปช ฺวเสน  รูปายตเน  ปวตตมาโน   
ตตฺถ  นิสฺสรณทสฺสาวี  นาม  วุตฺตวิปริยาเยน  อนิสฺสรณทสฺสาวี   
ทฏพฺโพ ฯ   
        โส  ทกุขฺา  น  ห ิ มุจฺจตีติ  โส  เอวรูโป  ปุคฺคโล   
วฏฏทุกฺขโต  น  มุจฺจเตว ฯ   
        เอตฺถ  จ  จกฺขุนฺทฺริยสฺส  อนิวารณ  นาม  ยถา  เตน   
ทฺวาเรน  อภิชฺฌาทโย  ปาปธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยุ  ตถา  ปวตฺตน    
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ต  ปน  อตฺถโต  สติสมฺปช ฺสฺส  อนุฏาปน  ทฏพฺพ ฯ   
เสสินฺทฺริเยสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อธิมุจฺฉิโตติ  อธิมุตฺตตณฺหาย  มุจฺฉ  อาปนฺโน ฯ   
        อมฺพิลนฺติ  อมฺพิลรส ฯ   
        มธุรคฺคนฺติ  มธุรรสโกฏาส ฯ   
        ตถา  ติตฺตกคฺค  อนุสฺสรนฺติ  อสสฺาทวเสน  ต  ต  รส   
อนุวิจินฺเตนฺโต ฯ   
        คนฺถโิตติ  รสตณฺหาย  ตสฺมึ  ตสฺมึ  รเส  คนฺถโิต  พนฺโธ ฯ   
คธิโตติ  จ  ปนฺติ  เคธ  อาปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ   
        หทย  นาวพุชฺฌตีติ  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสามีติ  ปพฺพชฺชา-   
ทิกฺขเณ  อุปฺปนฺน  จิตฺต  น  ชานาติ  น  สลฺลกฺเขติ  สาสนสฺส   
หทย  อพฺภนฺตร  อนวชชฺธมฺมาน  สมมฺทฺทนรสตณฺหาย  คธิโต   
นาวพุชฺฌติ  น  ชานาติ  น  ปฏิปชชฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        สุภานีติ  สุนฺทรานิ ฯ   
        อปฺปฏกิูลานีติ  มโนรมานิ  อิฏานิ ฯ   
        โผฏพฺพานีติ  อุปาทินฺนานุปาทินฺนปฺปเภเท  ผสฺเส ฯ   
        รตฺโตติ  รชชฺนสภาเวน  ราเคน  รตฺโต ฯ   
        ราคาธิกรณนฺติ  ราคเหตุ ฯ   
        วิวิธ  วินฺทเต  ทุขนฺติ  ราคาปริฬาหาทิวเสน  ทิฏธมฺมิก ฺจ   
นิรยสนฺตาปาทิวเสน  อภิสมฺปราย ฺจ  นานปฺปการ  ทุกฺข    
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ปฏิลภติ ฯ   
        มน  เจเตหีติ  (๑)  มน ฺจ  เอเตหิ  รูปารมฺมณาทีหิ  ธมฺมา-   
รมฺมณปฺปเภเทหิ  จ ฯ  นนฺติ  ปุคฺคล ฯ   
        สพฺเพหีติ  สพฺเพหิ  ป ฺจหิป ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย   
ปุคฺคโล  มน  มโนทฺวาร  เอเตหิ  ยถาวุตฺเตหิ  รูปาทีหิ  ป ฺจหิ   
ธมฺเมหิ  ธมฺมารมฺมณปฺปเภทโต  จ ฯ  ตตฺถ  ปวตฺตนกปาป-   
กมฺมนิวารเณน  รกฺขิตุ  โคปตุ  น  สกฺโกติ  ตโต  ตสฺส   
อรกฺขณโต  น  ปุคฺคล  ตนิมิตฺต  ทุกฺข  อเนฺวติ  อนุคจฺฉติ   
อนุคจฺฉนฺต ฺจ  เอเตหิ  ป ฺจหิป  รูปารมฺมณาทีหิ  ฉฏารมฺมเณน   
สทฺธึ  สพฺเพหิป  อารมฺมณปฺปจฺจยภูเตหิ  อนุคจฺฉตีติ ฯ   
        เอตฺถ  จกฺขุนฺทฺริย  โสตินฺทฺริย ฺจ  อสมฺปตฺตคฺคาหิภาวโต   
คจฺฉนฺต  อนิวารยนฺติ  วุตฺต  อิตร  สมปฺตฺตคฺคาหีติ  คนฺเธ   
เจ  ปฏิเสวตีติอาทินา  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถาป  จ  รสตณฺหา  จ  โผฏพฺพตณฺหา  จ  สตฺตาน   
วิเสสโต  พลวตีติ  รสตณฺหาย  คธิโต  โผฏพฺพานิ  อนุสฺสรนฺโตติ   
วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ   
        เอว  อคุตฺตทฺวารสฺส  ปุคฺคลสฺส  ฉหิ  ทฺวารเหิ  ฉสุป   
อารมฺมเณสุ  อสวรนิมิตฺต  อุปฺปชฺชนกทุกฺข  ทสฺเสตฺวา  สฺวายม-   
สวโร  ยสฺมา  สรรีสภาวานวโพเธน  โหติ  ตสฺมา  สรีรสภาว   
#๑.  ส.ี  มนจ  เอเตหีติ  ฯ  
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วิจินนฺโต  ปุพฺพโลหิตสมฺปุณฺณนฺติอาทินา  คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สรีร  นาเมต  ปุพฺเพน  โลหิเตน  จ  สมฺปุณฺณ   
ภริต  อ ฺเน  จ  ปตฺตเสมฺหาทินา  พหุนา  กุณเปน  ตยิท   
นรวีเรน  นเรสุ  เฉเกน  (๒)  สิปฺปาจริเยน  กต  วคฺคุ  มฏ   
ลาขาปริกมฺมาทินา  จิตฺติต  อนฺโต  ปน  คูถาทิอสุจิภริต  สมุคฺค   
วิย  ฉวิมตฺตมโนหร  พาลชนสมฺโมห  ทุกฺขสภาวตาย  นิรยาทิ-   
ทุกฺขตาปนโต  จ  กฏก  ปริกปฺปสมฺภเวน  อมูลเกน  อสฺสาท-   
มตฺเตน  มธุรตาย  มธุรสฺสาท  ตโต  เอว  ปยภาวนิพนฺธเนน   
ปยนิพนฺธน  ทุสฺสหตาย  อปฺปตีตตาย  จ  ทุข  อีทิเส  สรีเร   
อสฺสาทโลเภน  มหาทุกฺข  ปจฺจนุภุยฺยมาน  อนวพุชฺฌนฺโต  โลโก   
มธุรคิทฺโธ  ขุรธาราเลหกปุริโส  วิย  ทฏพฺโพติ ฯ   
        อิทานิ  เอเต  จกฺขาทีน  โคจรภูตา  รูปาทโย  วุตฺตา   
เต  วิเสสโต  ปุริสสฺส  อิตฺถีปฏิพทฺธา  กมนียาติ  ตตฺถ  สวโร   
กาตพฺโพติ  ทสฺเสนฺโต  อิตฺถีรูเปติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อิตฺถีรูเปติ  อิตฺถิยา  จตุสมุฏานิกรูปายตนสงฺขาเต   
วณฺเณ ฯ  อปจ  โย  โกจิ  อิตฺถิยา  นิวตฺถสฺส  อลงฺการสฺส   
วา  คนฺธวณฺณกาทีน  วา  ปฬนฺธนมาลาน  วา  กายปฏิพทฺโธ   
วณฺโณ  ปุริสสฺส  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  อารมฺมณภาวาย  อุปกปฺปติ   
สพฺพเมต  อิตฺถีรูปนฺเตฺวว  เวทิตพฺพ ฯ   
#๑  สี.  นรวีเรสุ  เฉเกน  ฯ  ๒.  ( จกฺขฺวาทีน ? )  ฯ    
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อิตฺถีสเรติ  อิตฺถิยา  คีตลปตหสิตรุทิตสทฺเท ฯ  อปจ  อิตฺถิยา   
นิวตฺถวตฺถสฺสป  อลงฺกตอลงฺการสฺสป  อิตฺถีปโยคนิปฺผาทิตา   
เวณุวีณาสงฺขปณวาทีนมฺป  สทฺทา  อิธ  อิตฺถีสรคหเณน  คหิตาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  สพฺโพเปโส  ปุริสสฺส  จิตฺต  อากฑฺฒตีติ ฯ  อิตฺถ-ี   
รเสติ  ปน  ปาลิยา  จตุสมุฏานิกรสายตนวเสน  วุตฺต ฯ  อิตฺถิยา   
กึ  การปฏิสสฺาวิตาทิวเสน  อสฺสวรโส  เจว  ปรโิภครโส  จ   
อิตฺถีรโสติ  เอเก ฯ   
        โย  ปน  อิตฺถิยา  โอฏมสสมฺมกฺขิตเขฬาทิรโส  โย  จ   
ตาย  ปุริสสสฺ  ทินฺนยาคุภตฺตาทีน  รโส  สพฺโพเปโส  อิตฺถ-ี   
รโสเตฺวว  เวทิตพฺโพ ฯ  โผฏพฺเพป  จ  อิตฺถิยา  กายสมฺผสฺโส   
อิตฺถีสรีรารุฬหฺาน  วตฺถาลงฺการมาลาทีน  ผสฺโส  อิตฺถี-   
โผฏพฺโพเตฺวว  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  จ  เยส  อิตฺถีรูเป  อิตฺถีสเรติ   
ปาลิ  เตส  อปสทฺเทน  อิตฺถีรสสงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ   
        อิตฺถีคนเฺธสูติ  อิตฺถิยา  จตุสมุฏานิกคนฺธายตเนสุ ฯ   
อิตฺถิยา  สรีรคนฺโธ  นาม  ทุคฺคนฺโธ ฯ  เอกจฺจา  หิ  อิตฺถี   
อสฺสคนฺธินี  โหติ  เอกจฺจา  เมณฺฑคนฺธินี  เอกจฺจา  เสทคนฺธินี   
เอกจฺจา  โสณิตคนฺธินี  ตถาป  ตาสุ  อนฺธพาโล  รชชฺเตว ฯ   
จกฺกวตฺติโน  ปน  อิตฺถีรตนสฺส  กายโต  จนฺทนคนฺโธ   
วายติ  มุขโต  อุปฺปลคนฺโธ  อย  น  สพฺพาส  โหตีติ  อิตฺถิยา   
สรีเร  อารโุฬฺห  อาคนฺตุโก  อนุลิมฺปนาทิคนฺโธ  อิตฺถีคนฺโธติ    
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เวทิตพฺโพ ฯ   
        สารตฺโตติ  สุฏ ุ  รตฺโต  คธิโต  มุจฺฉิโต  อิท  ปน  ปท   
อิตฺถีรูเปติอาทีสุป  โยเชตพฺพ ฯ   
        วิวิธ  วินฺทเต  ทุขนฺติ  อิตฺถีรูปาทีสุ  สราคนิมิตฺต   
ทิฏธมฺมิก  วธพนฺธนาทิวเสน  สมฺปรายิก  ป ฺจวิธพนฺธนาทิ-   
วเสน  นานปฺปการ  ทุกฺข  ปฏิลภติ ฯ   
        อิตฺถีโสตานิ  สพฺพานีติ  อิตฺถิยา  รูปาทิอารมฺมณานิ   
สพฺพานิ  อนวเสสานิ  ป ฺจ  ตณฺหาโสตานิ  สนฺทนฺติ ฯ   
        ป ฺจสูติ  ปุริสสฺส  ป ฺจสุ  ทฺวาเรสุ ฯ   
        เตสนฺติ  เตส  ป ฺจนฺน  โสตาน ฯ   
        อาวรณนฺติ  สวรณ  ยถา  อสวโร  น  อุปฺปชฺชติ  เอว   
สติสมฺปช ฺ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  สวร  ปวตฺเตตุ  โย  สกโฺกติ  โส   
วีริยวา  อารทฺธวิริโย  อกสุลาน  ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน   
ธมฺมาน  อุปสมฺปทายาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  รูปาทิโคจเร  ปพฺพชิตสฺส  ปฏิปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
คหฏสฺส  ทสฺเสตุ  โส  อตฺถวาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  โส  อตฺถวา  โส  ธมฺมฏโ  โส  ทกโฺข  โส   
วิจกฺขโณติ  โส  ปุคฺคโล  อิมสฺมึ  โลเก  อตฺถวา  พุทฺธิมา  ธมฺเม   
 ิโต  ธมฺเม  ทกฺโข  ธมฺเม  เฉโก  อนลโส  วา  วิจกฺขโณ   
อิติ  กตฺตพฺพตาสุ  กุสโล  นาม  ฯ    
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        กเรยฺย  รมมาโนป  กิจฺจ  ธมฺมตฺถสหิตนฺติ  เคหรติยา   
รมมาโนป  ธมฺมตฺถสหิต  ธมฺมโต  อตฺถโต  จ  อนเปตเมว  ต   
ต  กตฺตพฺพ ฯ  อนุปฺปนฺนาน  โภคาน  อุปฺปาทน  อุปฺปนฺนาน   
ปริปาลน  ปริโภค ฺจ  กเรยฺย  อ ฺม ฺ  อวิโรเธน  อ ฺม ฺ   
อพาธเนน  ติวคฺคตฺถ  อนุยุ ฺเชยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อย ฺจ   
นโย  เยส  สมฺมาปฏิปตฺติอวิโรเธน  ติวคฺคตฺถสฺส  วเสน  วตฺตติ   
พิมฺพิสารมหาราชาทีน  วิย  เตส  วเสน  วุตฺโต ฯ  น  เยส   
เกส ฺจิ  วเสนาติ  ทฏพฺพ ฯ   
        อโถ  สทีติ  ส ฺ ุตฺตนฺติ  ยทิ  อิธโลเก  สุปสหิต   
ทิฏธมฺมิก  อตฺถ  ปริคฺคเหตฺวา   ิต ฯ   
        วชฺเช  กจฺิจ  นิรตฺถกนฺติ  สมฺปรายิกตฺถรหิต  อนตฺถุปสหิต   
กิจฺจ  สเจป  วิสฺสชฺเชยฺย  ปริจฺจเชยฺย ฯ   
        น  ต  กจฺิจนฺติ  ม ฺ ิตฺวา  อปฺปมตฺโต  วิจกฺขโณติ  สติ-   
อวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺโต  วิจารณป ฺาสมฺภเวน  วิจกฺขโณ   
อนตฺถุปสหิต  ต  กิจฺจ  มยา  น  กาตพฺพนฺติ  ม ฺ ิตฺวา   
วิวชฺเชยฺย ฯ   
        วิวชฺเชตฺวา  ปน  ย  จ  อตฺเถน  ส ฺ ุตฺต  ยา  จ   
ธมฺมคตา  รติ ฯ  ต  สมาทาย  วตฺเตถาติ  ยงฺกิ ฺจิ  ทฏิธมฺมิก-   
สมฺปรายิกปฺปเภเทน  อตฺเถน  หิเตน  สยุตฺต  ตทุภยหิตาวห  ยา   
จ  อธิกุสลธมฺมคตา  สมถวิปสฺสนาสหิตา  รติ  ตทุภย  สมฺมา    
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อาทิยิตฺวา  ปริคฺคห  กตฺวา  (๑)  วตฺเตยฺย ฯ  สพฺพรตึ  ธมฺมรติ   
ชินาตีติ  วจนโต  (๒)  สา  หิ  เอกเสน  อุตฺตมตฺถสฺส  ปาปนโต   
อุตฺตมา  รติ  นาม  ฯ   
        ย  ปน  กามรติสยุตฺต  กิจฺจ  นิรตฺถกนฺติ  วุตฺต  ตสฺสา   
อนตฺถุปสหิตภาว  ทสฺเสตุ  อุจฺจาวเจหีติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อุจฺจาวเจหีติ  มหนฺเตหิ  เจว  ขุทฺทเกหิ  จ ฯ   
        อุปาเยหีติ  นเยหิ ฯ   
        ปเรสมภิชิคีสตีติ  ปเรส  สนฺตก  อาหริตุ  อิจฺฉติ  ปเร   
วา  สพฺพถา  หาเปติ  ชินาเปติ  ปร  หนฺตฺวา  วธิตฺวา  อถ   
โสจยิตฺวา  อาโลปติ  สาหสา  โย  ปเรส ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
โย  ปุคฺคโล  กามเหตุ  ปเร  หนนฺโต  ฆาเตนฺโต  โสเจนฺโต   
สนฺธิจฺเฉทสนฺธิรุหนปสยฺหาวหาราทีหิ  นานุปาเยหิ  ปเรส  สนฺตก   
หริตุ  วายมนฺโต  สาหสาการ  กโรติ  อาโลปติ  ชิคีสติ   
สาปเตยฺยวเสน  ปเร  หาเปติ  ตสฺส  ต  กิจฺจ  กามรติสนฺนิสฺสิต   
อนตฺถุปสหิต  เอกนฺตนิหีนนฺติ ฯ   
        เอเตน  ตปฺปฏิปกฺขโต  ธมฺมคตาย  รติยา  เอกสโต   
อุตฺตมภาวเยว  วิภาเวติ ฯ   
        อิทานิ  ย  เตสมาวรณ  กาตุ  โย  สกฺโกตีติ  อินฺทฺริยาน   
อาวรณ  วุตฺต  ต  อุปาเยน  สห  วิภาเวนฺโต  ตจฺฉนฺโต   
อาณิยา  อาณึ  นิหนฺติ  พลวา  ยถาติ  อาห ฯ    
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ยถา  พลวา  กายพเลน  าณพเลน  จ  สมนฺนาคโต   
ตจฺฉโก  รุกฺขทณฺฑคต  อาณึ  นีหริตุกาโม  ตโต  พลวตึ   
อาณึ  โกเฏนโฺต  ตโต  นหีรติ  ตถา  กสุโล  ภิกฺขุ  จกฺขาทีนิ   
อินฺทฺริยานิ  วิปสฺสนาพเลน  นิหนฺตุกาโม  อินฺทฺริเยหิ  เอว   
นิหนฺติ ฯ   
        กตเมหิ  ปนาติ  อาห  สทฺธนฺติอาทิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อธิโมกฺขลกฺขณ  สทฺธ  ปคฺคหลกฺขณ  วิริย   
อวิกฺเขปลกฺขณ  สมาธึ  อุปฏานลกฺขณ  สตึ  ทสฺสนลกฺขณ   
ป ฺนฺติ  อิมานิป  วิมุตฺติปริปาจกานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาเวนฺโต   
วฑฺเฒนฺโต  เอเตหิ  ป ฺจหิ  อินฺทฺริเยหิ  จกฺขาทีนิ  อินฺทฺริยานิ   
อนุนยปฏิฆาทิกิเลสุปฺปตฺติยา  ทฺวารภาววิหเนน  หนฺตฺวา  อริย-   
มคฺเคน  ตทุปนิสฺสเย  กิเลเส  สมุจฺฉินฺทิตฺวา  ตโต  เอว  อนีโฆ   
นิทฺทุกฺโข  พฺราหฺมโณ  อนุปาทิเสสปรินิพฺพานเมว  ยาติ   
อุปคจฺฉตีติ ฯ   
        โส  อตฺถวาติ  โส  ยถาวุตฺโต  พฺราหฺมโณ  อุตฺตมตฺเถน   
สมนฺนาคตตฺตา  อตฺถวา  ต  สมฺปาปเก  ธมฺเม   ิตตฺตา   
ธมฺมฏโ ฯ  สพฺเพน  สพฺพ  อนวเสเสน  วิธินา  อนวเสส  พุทฺธสฺส   
ภควโต  วากฺยภูต  อนุสาสนึ  กตฺวา  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺิตฺวา   
 ิโต  ตโต  เอว  โส  นโร  อุตฺตมปุริโส  นิพฺพานสุข ฺจ  เอธติ   
พฺรูเหติ  วฑฺเฒตีติ ฯ    
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        เอว  เถเรน  อตฺตโน  จินฺติตาการวิภาวนาวเสน  ปฏิปตฺติยา   
ปกาสิตตฺตา  อิทเมว  จสฺส  อ ฺาพฺยากรณ  ทฏพฺพ ฯ   
                ปาราปริยตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        เตลุกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        จิรรตฺต  วตาตาปติอาทิกา  อายสฺมโต  เตลกานิตฺเถรสฺส  (๑)  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สตฺถุ   
อภิชาติโต  ปุเรตรเยว  สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺมึ  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  เตลกานีติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  เหตุสมฺปนฺนตาย   
กาเม  ชิคุจฺฉนฺโต  ฆราวาส  ปหาย  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  วิวฏฏชฺฌาสโย  โก  โส  ปารงฺคโต  โลเกติอาทินา   
วิโมกฺขปริเยสน  จรมาโน  เต  เต  สมณพฺราหฺมเณ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺห  ปุจฺฉติ  เต  น  สมฺปายนฺติ ฯ  โส  เตน  อนาราธิตจิตฺโต   
วิจรติ ฯ   
        อถ  อมหฺาก  ภควติ  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  ปวตฺติตวร-   
ธมฺมจกฺเก  โลกหิต  กโรนฺเต  เอกทิวส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม   
#๑  ม.  เตลกานิตฺเถร  ฯ    
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กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺเต  ปติฏาติ ฯ  โส  เอกทิวส  ภิกขฺูหิ   
สทฺธึ  นิสินฺโน  อตฺตนา  อธิคตวิเสส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ตทนุสาเรน   
อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  อนุสฺสริตฺวา  ต  สพฺพ  ภิกฺขูน  อาจิกฺขนฺโต   
                จิรรตฺต  วตาตาป                          ธมฺม  อนุวิจินฺตย   
                สม  จิตฺตสฺส  นาลตฺถ                  ปุจฺฉ  สมณพฺราหฺมเณ ฯ   
                โก  โส  ปารคโต  โลเก                  โก  ปตฺโต  อมโตคธ   
                กสฺส  ธมฺม  ปฏิจฺฉามิ                  ปรมตฺถวิชานน ฯ   
                อนฺโตวงฺกคโต  อาสิ  (๑)                มจฺโฉว  ฆสมามิส   
                พทฺโธ  มหินฺทปาเสน                  เวปจิตฺยสุโร  (๒)  ยถา ฯ   
                อ ฺฉามิ  น  น  มุ ฺจามิ                  อสฺมา  โสกปริทฺทวา   
                โก  เม  พนฺธ  มุ ฺจ  โลเก                  สมฺโพธึ  เวทยิสฺสติ ฯ   
                สมณ  พฺราหฺมณ  วา  ก                  อาทิสนฺต  ปภงฺคุน   
                กสฺส  ธมฺม  ปฏิจฺฉามิ                  ชรามจฺจุปวาหน ฯ   
                วิจิกิจฺฉากงฺขาคนฺถิต  (๓)                        สารมฺภพลส ฺ ุต   
                โกธปฺปตฺตมนตฺถทฺธ                  อภิชปฺปปปฺทารณ ฯ   
                ตณฺหาธนุสมุฏาน                          เทฺว  จ  ปนฺนรสายุต   
                ปสฺส  โอรสิก  พาฬฺห  (๔)         เภตฺวาน  ยท ิ ติฏติ ฯ   
                อนุทิฏ ีน  อปปฺหาน                  สงฺกปฺปปรเตชิต  (๕)   
                เตน  วิทฺโธ  ปเวธามิ                  ปตฺตว  มาลุเตริต ฯ   
#๑.  สฺยา.  อาสึ  ฯ  ๒.  สยฺา.  เวปจิตฺยาสุโร  ฯ  ๓.  สี. ... กงฺขาคธิต  ฯ   
#ยุ.  ...กงฺขาถิต  ฯ  ๔.  สยฺา.  พาล  ฯ  ๕.  สฺยา.  สงฺกปฺปสรเตชิต  ฯ   
#สี.  ปรโต  ชิต  ฯ    
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                อชฺฌตฺต  เม  สมุฏาย                  ขิปฺป  ปจฺจติ  มามก  (๑) 
                ฉผสฺสายตนี  กาโย                          ยตฺถ  สรติ  สพฺพทา ฯ   
                ต  น  ปสฺสามิ  เตกิจฺฉ                  โย  เมต  สลลฺมุทฺธเร   
                นานารชฺเชน  สตฺเถน                  นา ฺเน  วิจิกิจฺฉิต ฯ   
                โก  เม  อสตฺโถ  อวโณ                  สลลฺมพฺภนฺตรปสฺสย  (๒) 
                อหึส  สพฺพคตฺตานิ                          สลลฺ  เม  อุทฺธริสสฺติ ฯ   
                ธมฺมปฺปติ  หิ  โส  เสฏโ          วิสโทสปฺปวาหโก   
                คมฺภีเร  ปติตสฺส  เม                  ถล  ปาณิ ฺจ  (๓)  ทสสฺเย ฯ   
                รหเทหมสฺมิ  โอคาโฬฺห                  อหาริยรชมตฺติเก  (๔)   
                มายาอุสูยสารมฺภ                          ถีนมิทธฺมปตฺถเฏ ฯ   
                อุทฺธจฺจเมฆถนิต                          สโยชนวลาหก   
                วาหา  วตนฺติ  กุทฺทิฏ ึ                  สงฺกปฺปา  ราคนิสฺสิตา ฯ   
                สวนฺติ  สพฺพธิ  โสตา                  ลตา  อุพฺภิชฺช  ติฏติ   
                เต  โสเต  โก  นวิาเรยฺย                  ต  ลต  โก  หิ  เฉจฺฉติ ฯ   
                เวล  กโรถ  ภททฺนฺเต                  โสตาน  สนฺนิวารณ   
                มา  เต  มโนมโย  โสโต                  รุกฺขว  สหสา  ลุเว ฯ   
                เอว  เม  ภยชาตสฺส                          อปารา  ปารเมสโต   
                ตาโณ  ป ฺาวุโธ                          สตฺถา  อิสิสงฺฆนิเสวิโต ฯ   
#๑.  สฺยา.  ปจฺเจติ  ปาปก  ฯ  ๒. สฺยา.  สลฺลมพฺภนฺตราปสฺสย  ฯ   
#๓.  สฺยา  ปาณิว  ฯ  ๔.  สฺยา.  อหาริยรชมนฺติเก  ฯ    
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                โสปาน  สุคต  (๑)  สุทฺธ                  ธมมฺสารมย  ทฬฺห   
                ปาทาสิ  วุยฺหมานสฺส                          มา  ภายีติ  จ  มพฺรวิ ฯ   
                สติปฏานปาสาท                          อารุยฺห  ปจฺจเวกฺขิส   
                ย  ต  ปุพฺเพ  อม ฺ ิสฺส                  สกฺกายาภิรต  ปช ฯ   
                ยทา  จ  มคฺคมทฺทกฺขึ                          นาวาย  อภิรูหน   
                อนธิฏาย  อตฺตาน                          ติตฺถมทฺทกฺขิมุตฺตม ฯ   
                สลฺล  อตฺตสมุฏาน                          ภวเนตฺติปฺปภาวิต   
                เอเตส  อปฺปวตฺตาย                          เทเสสิ  มคฺคมุตฺตม ฯ   
                ทฆีรตฺตานุสยิต                                  จิรรตฺตปติฏ ิต   
                พุทฺโธ  เมปานุที  คนฺถ                  วิสโทสปฺปวาหโนติ  (๒) 
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วิรรตฺต  วตาติ  จิรกาล  วต ฯ   
        อาตาปติ  วิริยวา  วิโมกฺขธมฺมปริเยสเน  อารทฺธวิริโย ฯ   
        ธมฺม  อนุวิจินฺตยนฺติ  กีทิโส  น ุ โข  วิโมกฺขธมฺโม  กถ   
วา  อธิคนฺตพฺโพติ  วิมุตฺติธมฺม  อนุวิจินนฺโต  คเวสนฺโต ฯ   
        สม  จิตฺตสฺส  นาลตฺถ  ปุจฺฉ  สมณพฺราหฺมเณติ  เต  เต   
นานาติตฺถิเย  สมณพฺราหฺมเณ  วิมุตฺติธมฺม  ปุจฺฉนฺโต  ปกติยา   
อนุปสนฺตสภาวสฺส  จิตฺตสฺส  สม  วูปสมภูต  วฏฏทุกฺขนิสฺสรณ   
อริยธมฺม  นาลตฺถ  นาธิคจฺฉนฺติ  อตฺโถ ฯ   
#๑.  สฺยา  สกุต  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๗/๓๗๔  ฯ    
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        โก  โส  ปารคโตติอาทิ  ปุจฺฉิตาการทสฺสน ฯ   
        ตตฺถ  โก  โส  ปารคโต  โลเกติ  อิมสฺมึ  โลเก  ติตฺถการ-   
ปฏิ ฺเสุ  สมณพฺราหฺมเณสุ  โก  น ุ โข  โส  สสารสฺส  ปาร   
นิพฺพาน  อุปคโต ฯ   
        โก  ปตฺโต  อมโตคธนฺติ  นิพฺพานปติฏ  วิโมกฺขมคฺค  โก   
ปตฺโต  อธิคโตติ  อตฺโถ ฯ   
        กสฺส  ธมฺม  ปฏิจฺฉามีติ  กสฺส  สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส   
วา  โอวาทธมฺม  ปฏิคฺคณฺหามิ  ปฏิปชชฺามิ ฯ   
        ปรมตฺถวิชานนนฺติ  ปรมตฺถสฺส  วิชานน  อวิปรีตปฺปวตฺติ-   
นิวตฺติโย  ปเวเทนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อนฺโตวงฺกคโต  อาสีติ  วงฺก  วุจฺจติ  ทิฏ ิคต  มโนวงฺก-   
ภาวโต  สพฺเพป  วา  กิเลสา  อนฺโตติ  ปน  หทยวงฺกสฺส  อนฺโต   
หทยพฺภนฺตรคตกิเลสวงฺโก  วา  อโหสติี  อตฺโถ ฯ   
        มจฺโฉวฆสมามิสนฺติ  อามิส  ฆสนฺโต  ขาทนฺโต  มจฺโฉ   
วิย  คิลพฬโิส  มจฺโฉ  วิยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        พทฺโธ  มหินฺทปาเสน  เวปจิตฺยสุโร  ยถาติ  มหินฺทสฺส   
สกฺกสฺส  ปาเสน  พทฺโธ  ยถา  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท  อเสริวิหารี   
มหาทุกฺขปฺปตฺโต  เอวมห  ปุพฺเพ  (๑)  กิเลสปาเสน  พทฺโธ  อาสึ   
อเสริวิหารี  มหาทุกฺขปฺปตฺโตติ  อธิปฺปาโย ฯ   
#๑.  ส.ี  เอว  ปุพฺเพ  ฯ    
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        อ ฺฉามีติ  อากฑฺฒามิ ฯ  นนฺติ  กเิลสปาส ฯ  น  มุ ฺจามีติ   
น  โมเจมิ ฯ   
        อสฺมา  โสกปริทฺทวาติ  อิมสฺมา  โสกปริเทววฏฏโต ฯ  อิท   
วุตฺต  โหติ   
        ยถา  ปาเสน  พทฺโธ  มิโค  สูกโร  วา  โมจนุปาย   
อชานนฺโต  ปริปฺผนฺทมาโน  ต  อาวิ ฺฉนฺโต  (๑)  พนฺธน  ทฬหฺ   
กโรติ  เอว  อห  ปุพฺเพ  กิเลสปาเสน  ปฏิมุกโฺก  โมจนุปาย   
อชานนฺโต  กายส ฺเจตนาทิวเสน  ปริปฺผนฺทมาโน  ต  น  โมเจสึ   
อ ฺทตฺถุ  ต  ทฬฺห  กโรนฺโต  โสกาทินา  ปร  กิเลส  เอว   
ปาปุณินฺติ ฯ   
        โก  เม  พนฺธ  มุ ฺจ  โลเก  สมฺโพธึ  เวทยิสฺสตีติ   
อิมสฺมึ  โลเก  เอต  กิเลสพนฺธเนน  พนฺธ  มุ ฺจนฺโต  สมฺพุชฺฌติ   
เอเตนาติ  สมฺโพธีติ  ลทฺธนาม  วิโมกขฺมคฺค  โก  เม  เวทยิสฺสติ   
อาจิกฺขิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  พนฺธมุ ฺจนฺติป  ปนฺติ  พนฺธา  พนฺธสฺส   
วา  โมจก  สมฺโพธินฺติ  โยชนา ฯ   
        อาทิสนฺตนฺติ  เทเสนฺต ฯ  ปภงฺคุนนฺติ  ปภ ฺชน  กิเลสาน   
วิทฺธสน  ปภงฺคุน  วา  ธมฺมปฺปวตฺตึ  อาทิสนฺต  กเถนฺต  ชราย   
มจฺจุโน  จ  ปวาหน  กสฺส  ธมฺม  ปฏิจฺฉามิ ฯ  ปฏิปชชฺามีติ   
วา  ปาโ  โส  เอวตฺโถ ฯ   
#๑.  ส.ี  อ ฺฉนฺโต  ฯ    
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        วิจิกิจฺฉากงฺขาคนฺถิตนฺติ  อโหสึ  นุ  โข  อหมตีตมทฺธานนฺติ-   
อาทินยปฺปวตฺตาย  วิจิกิจฺฉาย  อาสปฺปนปริสปฺปนาการวุตฺติยา   
กงฺขาย  จ  คนฺถิต ฯ   
        สารมฺภพลส ฺ ุตนฺติ  กรณุตฺตรยิกรณลกฺขเณน  พลปฺปตฺเตน   
สารมฺเภน  ยุตฺต ฯ   
        โกธปฺปตฺตมนตฺถทฺธนฺติ  สพฺพตฺถ  โกเธน  ยุตฺตมนสา   
ถทฺธภาว  คต  อภิชปฺปปฺปทารณ ฯ  อิจฺฉิตาลาภาทิวเสน  หิ   
ตณฺหา  สตฺตาน  จิตฺต  ปทาเลนฺตี  วิย  ปวตฺตติ ฯ  ทูเร   ิตสฺสาป   
วิชฺฌนุปายตาย  ตณฺหาว  ธนุ  สมุปติฏติ  อุปฺปชฺชติ  เอตสฺมาติ   
ตณฺหาธนุสมุฏาน  ทิฏ ิสลฺล ฯ   
        ต  ปน  ยสฺมา  วีสติวตฺถุกา  สกฺกายทิฏ ิ  ทสวตฺถุกา   
มิจฺฉาทิฏ ีติ  ตึสปฺปเภท  ตสฺมา  วุตฺต  เทฺว  จ  ปนฺนรสา-   
ยุตนฺติ  ทฺวิกขฺตฺตุ  ปนฺนรสเภทวนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ปสฺส  โอรสิก  พาฬหฺ  เภตฺวาน  ยทิ  ติฏตีติ  ย   
อุรสมฺพนฺธนียตาย  โอรสิก  พาฬฺห  พลวตร  เภตฺวาน  หทย   
วินิวิชฺฌิตฺวา  ตสฺมึเยว  หทเย  ติฏติ  ต  ปสฺสาติ  อตฺตานเมว   
อาลปติ ฯ   
        อนุทิฏ ีน  อปฺปหานนฺติ  อนุทิฏ ิภูตาน  เสสทิฏ ีน   
อปฺปหานการณ ฯ  ยาว  หิ  สกฺกายทิฏ ิ  สนฺตานโต  น  วิคจฺฉติ   
ตาว  สสฺสตทิฏ ิอาทีน  อปฺปหานเมวาติ ฯ  สงฺกปฺปปรเตชิตนฺติ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 459 

                เลมที่  26  เตลกุานิตฺเถรคาถาวณฺณนา  459   
 
สงฺกปฺเปน  มิจฺฉาวิตกฺเกน  ปเร  ปรชเน  นิสฺสยลกฺขณ  ปติปติเต   
เตชิต  อุสฺสาหิต ฯ   
        เตน  วิทฺโธ  ปเวธามีติ  เตน  ทฏิ ิสลฺเลน  ยถา  หทย   
อาหจฺจ  ติฏติ  เอว  วิทฺโธ  ปเวธามิ  สงฺกปฺปามิ  สสฺสตุจฺเฉทาทิ-   
วเสน  อิโต  จิโต  จ  ปริวฏฏามิ  (๑)  ฯ   
        ปตฺตว  มาลุเตริตนฺติ  มาลุเตน  วายุนา  เอริต  วณฺฏโต   
มุตฺต  ทุมปตฺต  วิย ฯ   
        อชฌฺตฺต  เม  สมฏุายาติ  ยถา  โลเก  สลฺล  นาม   
พาหิรโต  อุฏาย  อชฺฌตฺต  นิมฺมเถตฺวา  พาธติ  น  เอวมิท ฯ   
อิท  ปน  อชฌฺตฺต  เม  มม  อตฺตภาเว  สมุฏาย  โส   
อตฺตภาวส ฺ ิโต  ฉผสฺสายตนกาโย  ยถา  ขิปฺป  สีฆ  ปจฺจติ   
ฑยฺหติ  ยถา  กึ  อคฺคิ  วิย  สนิสฺสยฑาหโก  ตเยว  มามก   
มม  สนฺตก  อตฺตภาว  ฑหนฺโต  ยตฺถ  อุปฺปนฺโน  ตตฺเถว  สรติ   
ปวตฺตติ ฯ   
        ต  น  ปสฺสามิ  เตกิจฺฉนฺติ  ตาทิสาย  ติกิจฺฉาย  นิยุตฺตตาย   
เตกิจฺฉ  สลฺลกตฺต  ภิสกฺก  ต  น  ปสฺสามิ ฯ   
        โย  เมต  สลฺลมุทฺธเรติ  โย  ภิสกโฺก  เอต  ทฏิ ิสลฺล   
 
กิเลสสลฺล ฺจ  อุทฺธเรยฺย  อุทฺธรนฺโต  จ  นานารชฺเชน  รชชฺ-ุ   
สทิสสงฺขาตาย  เอสนิสลากาย  ปเวเสตฺวาน  สตฺเถน  กนฺติตฺวา   
#๑  สี.  ปริวตฺตามิ  ฯ    
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นา ฺเน  มนฺตาคทปฺปโยเคน  วิจิกิจฺฉิต  สลฺล  ติกิจฺฉิตุ  สกฺกาติ   
อาหริตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ  วิจิกิจฺฉิตนฺติ  จ  นิทสฺสนมตฺตเมต ฯ   
สพฺพสฺสป  กิเลสสลฺลสสฺ  วเสน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อสตฺโถติ  สตฺถรหโิต ฯ  อวโณติ  วเณน  วินา ฯ   
        อพฺภนฺตรปสฺสยนฺติ  อพฺภนฺตรสงฺขาต  หทย  นิสฺสาย   ิต ฯ   
        อหึสนติฺ  อปเฬนฺโต ฯ  อหึสาติ  จ  ปาโ  อหึสาย   
อปฬเนนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  โก  นุ  โข  กิ ฺจิ  สตฺถ  อคฺคเหตฺวา   
วณ ฺจ  อกโรนฺโต  ตโต  เอว  สพฺพคตฺตานิ  อพาเธนฺโต  มม   
หทยพฺภนฺตรคต  ปฬาชนนโต  อนฺโต  ตุทนโต  อนโฺต  รุทฺธนโต   
จ  ปรมตฺเถเนว  สลลฺภูต  กิเลสสลลฺ  อุทฺธริสฺสตีติ ฯ   
        เอว  ทสหิ  คาถาหิ  ปุพฺเพ  อตฺตนา  จินฺติตาการ   
ทสฺเสตฺวา  ปุนป  ต  ปการนฺตเรน  ทสเฺสตุ  ธมฺมปฺปติ  หิ   
โส  เสฏโติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมปฺปตีติ  ธมฺมนิมิตฺต  ธมฺมเหตุ ฯ  หติี  นิปาต-   
มตฺต ฯ  โส  เสฏโติ  โส  ปุคฺคโล  อุตฺตโม.  ฯ   
        วิสโทสปฺปวาหโกติ  โย  มยฺห  ราคาทิกิเลสสฺส  ปวาหโก   
อุจฺฉินฺนโก ฯ   
        คมฺภีเร  ปติตสฺส  เม  ถล  ปาณิ ฺจ  ทสฺสเยติ  โก  น ุ โข   
อติคมฺภีเร  สสารมโหเฆ  ปติตสฺส  มยหฺ  มา  ภายีติ  อสฺสาเสนฺโต    
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นิพฺพานถล  ตสมฺปาปก  อริยมคฺคหตฺถ ฺจ  ทสฺเสยฺย ฯ   
        รหเทหมสฺมิ  โอคาโฬฺหติ  มหติ  สสารรหเท  อหมสฺมิ   
สสีส  นิมชฺุชนวเสน  (๑)  โอติณฺโณ  อนุปวิฏโ ฯ   
        อหาริยรชมตฺติเกติ  อปเนตุ  อสกฺกุเณยฺโย  ราคาทิรโช   
มตฺติกา  กทฺทโม  เอตสฺสาติ  อหาริยรชมตฺติโก  รหโท ฯ  ตสฺมึ   
รหทสฺมึ ฯ  อหาริยรชมนฺติเกติ  วา  ปาโ  อนฺติเก   ิตราคาทีสุ   
ทุนฺนีหรณียราคาทิรเชติ  อตฺโถ ฯ  สนตฺโทสปฏิจฺฉาทนลกฺขณา   
มายา  ปรสมปฺตฺติอสหนลกฺขณา  อุสูยา  กรณุตฺตริยกรณลกฺขโณ   
สารมฺโภ  จิตฺตาลสิยลกฺขณ  ถีน  กายาลสิยลกฺขณ  มิทฺธนฺติ   
อิเม  ปาปธมฺมา  ปตฺถฏา  ย  รหท  ตสฺมึ  มายาอุสูย-   
สารมฺภถีนมิทฺธมปตฺถเฏ  มกาโร  เจตฺถ  ปทสนฺธิกโร  วุตฺโต ฯ   
ยถาวุตฺเตหิ  อิเมหิ  ปาปธมฺเมหิ  ปตฺถเฏติ  อตฺโถ ฯ   
        อุทฺธจฺจเมฆถนิต  สโยชนวลาหกนฺติ  วจนวิปลฺลาเสน  วุตฺต   
ภนฺตสภาว  อุทฺธจฺจ  เมฆถนิต  เมธคชชฺิต  เอเตสนฺติ  อุทฺธจฺจ-   
เมฆถนิตา ฯ  ทสวิธา  สโยชนา  เอว  วลาหกา  เอเตสนฺติ   
สโยชนวลาหกา ฯ   
        วาหา  มหาอุทกวาหสทิสา  ราคนิสฺสิตา  มิจฺฉาสงฺกปฺปา   
อสุภาทีสุ   ิตา  กุทฺทิฏ ึ  ม  วหนฺติ  อปายสมุทฺทเมว  อุทฺทิสฺส   
กฑฺฒนฺตีติ  (๒)  อตฺโถ ฯ   
#๑  สี.  สนฺนมิุชฺชนวเสน  ฯ  ๒.  สี.  อากฑฺฒนฺติ  ฯ    
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        สวนฺติ  สพฺพธิ  โสตาติ  ตณฺหาโสโต  ทฏิ ิโสโต   
มานโสโต  อวิชฺชาโสโต  กิเลสโสโตติ  อิเม  ป ฺจป  โสตา   
จกฺขุทฺวาราทีน  วเสน  สพฺเพสุ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  สวนโต   
รูปตณฺหา ฯเปฯ  ธมฺมตณฺหาติอาทินา  สพฺพภาเคหิ  วา  สวนโต   
สพฺพธิ  สวนฺติ ฯ  ลตาติ  ปลิเวนฏเน  สสิพฺพนฏเน  ลตา   
วิยาติ  ลตา  ตณฺหา ฯ   
        อุพฺภิชฺช  ติฏตีติ  ฉหิ  ทฺวาเรหิ  อุพฺภิชฺชิตฺวา  รูปาทีสุ   
อารมฺมเณสุ  ติฏติ ฯ   
        เต  โสเตติ  ตณฺหาทิเก  โสเต  มม  สนฺตาเน  สนฺทนฺเต   
มคฺคเสตุพนฺธเนน  โก  ปรุิสวิเสโส  นวิาเรยฺย  ต  ลตนฺติ   
ตณฺหาลต  มคฺคสตฺเถน  โก  เฉจฺฉติ  ฉินฺทิสฺสติ ฯ   
        เวล  กโรถาติ  เตส  โสตาน  เวล  เสตุ  กโรถ   
สนฺนิวารณ ฯ  ภทฺทนฺเตติ  อาลปนาการทสฺสน ฯ   
มา  เต  มโนมโย  โสโตติ  อุทกโสโต  โอฬารโิก  ตสฺส   
พาลมหาชเนนป  เสตุ  กตฺวา  นิวารณ  สกฺกา ฯ  อย  ปน   
มโนมโย  โสโต  สุขุโม  ทุนฺนิวารโณ  โส  ยถา  อุทกโสโต   
วฑฺฒนฺโต  กเุล   ิต  รุกฺข  ปาเตตฺวาว  นาเสติ  เอว  ตุมฺเห   
อปายตีเร   ิเต  ตตฺถ  สหสา  ปาเตตฺวา  อปายสมุทฺท  ปาเปนฺโต   
มา  ลุเว  มา  วินาเสยฺย  มา  อนยพฺยสน  ปาเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  อย  เถโร  ปุริมตฺตภาเว  ปรมิทฺทิตสงฺขารตฺตา    
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าณปริปาก  คตตฺตา  ปวตฺติทุกฺข  อุปธาเรนฺโต  ยถา   
วิจิกิจฺฉาทิเก  สงฺกิเลสธมฺเม  ปริคฺคณฺหิ  ตมาการ  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  ชาตสเวโค  กึ  กสุลคเวสี  สตฺถุ  สนฺติก  คโต  ย   
วิเสส  อธิมุจฺจิ  ต  ทสฺเสนฺโต  เอว  เม  ภยชาตสฺสาติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอว  เม  ภยชาตสฺสาติ  เอว  วุตฺตปฺปกาเรน  สสาเร   
ชาตภยสฺส  อปารา  โอรมิตีรโต  สปปฺฏิภยโต  สสารวฏฏโต   
กถ  นุ  โข  มุ ฺเจยฺยนฺติ  ปาร  นิพฺพาน  เอสโต  คเวสโต   
ตาโณ  สเทวกสฺส  โลกสสฺ  ตาณภูโต  กิเลสสมุจฺเฉทนี  ป ฺา   
อาวุโธ  เอตสฺสาติ  ป ฺาวุโธ  ทิฏธมฺมิกาทิอตฺเถน  สตฺตาน   
ยถารห  อนสุาสนโต  สตฺถา  อิสิสงฺเฆน  อคฺคสาวกาทิอริย-   
ปุคฺคลสมูเหน  นิเสวิโต  ปยิรุปาสิโต  อิสิสงฺฆนิเสวิโต  โสปานนฺติ   
เทสนาาเณน  สฏุ ุ  กตตฺตา  อภิสงฺขตตฺตา  สุกต  อุปกฺกิเลส-   
วิรหิตโต  สทฺุธ  สทฺธาป ฺาทิสารภูต  ธมฺมสารมย  ปฏิปกฺเขหิ   
อจลนียโต  ทฬฺห  วิปสฺสนาสงฺขาต  โสปาน  มโหเฆน   
วุยฺหมานสฺส  มยฺห  สตฺถา  ปาทาสิ  ททนฺโต  จ  อิมินา   
เต  โสตฺถิ  ภวิสฺสตีติ  สมสฺสาเสนฺโต  มา  ภายีติ  จ  อพฺรวิ   
กเถสิ ฯ   
        สติปฏานปาสาทนฺติ  เตน  วิปสฺสนาโสปาเนน  กายานุ-   
ปสฺสนาทินา  ลทฺธพฺพจตุพฺพิธสาม ฺผลวิเสเสน  จตุภูมิสมฺปนฺน    
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สติปฏานปาสาท  อารุหิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิส  จตุสจฺจธมฺม   
มคฺคาเณน  ปติอเวกฺขึ  ปฏิวิชฺฌ ึฯ  ย  ต  ปุพฺเพ  อม ฺ ิสฺส   
สกฺกายาภิรต  ปชนฺติ  เอว  ปฏิวิทฺธสจฺโจ  ย  สกฺกาเย  อห   
มมาติ  อภิรต  ปช  ติตฺถิยชน  เตน  ปรกิปฺปตอตฺตาน ฺจ  ปุพฺเพ   
สารโต  อม ฺ ิสฺส ฯ   
        ยทา  จ  มคฺคมทฺทกฺขึ  นาวาย  อภิรูหนนฺติ  อริยมคฺค-   
นาวาย  อภิรูหนูปายภูต  ยทา  วิปสฺสนามคฺค  ยาถาวโต   
อทฺทกฺขึ ฯ  ตโต  ปฏาย  ต  ติตฺถิยชน  อตฺตาน ฺจ  อนธิฏาย   
จิตฺเต  อฏเปตฺวา  อคฺคเหตฺวา  ติตฺถ  นิพฺพานสงฺขาตสฺส   
อมตมหาปารสฺส  ติตฺถภูต  อริยมคฺคทสฺสน  สพฺเพหิ  มคฺเคหิ   
สพฺเพหิ  กุสลธมฺเมหิ  อุกกฺฏ  อทฺทกขึฺ ฯ  ยาถาวโต  อปสฺสินฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        เอว  อตฺตโน  อนุตฺตร  มคฺคาธิคม  ปกาเสตฺวา  อิทานิ   
ตสฺส  เทสก  สมฺมาสมฺพุทฺธ  โถเมนฺโต  สลลฺ  อตฺตสมุฏานนฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สลฺลนฺติ  ทิฏ ิมานาทิกิเลสสลฺล ฯ   
        อตฺตสมุฏานนฺติ  อหนฺติ  มานฏานตาย  (๑)  อตฺตาติ  จ   
ลทฺธนาเม  อตฺตภาเว  สมฺภูต ฯ   
        ภวเนตฺติปฺปภาวิตนฺติ  ภวตณฺหาสมุฏ ิต  ภวตณฺหา-   
#๑  สี.  อหนติฺ  มานฏตาย  ฯ    
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สนฺนิสฺสย ฯ  สา  หิ  ทิฏ ิมานาทีน  สมฺภโว ฯ   
        เอเตส  อปฺปวตฺตายาติ  ยถาวุตฺตาน  ปาปธมฺมาน   
อปฺปวตฺติยา  อนุปฺปาทาย ฯ   
        เทเสสิ  มคฺคมุตฺตมนฺติ  อุตฺตม  เสฏ  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค  ตทุปาย ฺจ  วิปสฺสนามคฺค  กเถสิ ฯ   
        ทีฆรตฺตานุสยิตนฺติ  อนมตคฺเค  สสาเร  จิรกาล  สนฺตาเน   
อนุ  อนุ  สยติ  การณลาเภน  อุปฺปชชฺนารหภาเวน  ถามคต  ตโต   
จ  จิรรตฺต  ปติฏ ิต  สนฺตาน  ปจฺจารุยฺห   ิต ฯ   
        คนฺถนติฺ  อภิชฺฌากายคนฺถาทึ  มม  สนฺตาเน  คนฺถภูต   
กิเลสวิสโทส  ปวาหโน  พุทฺโธ  ภควา  อตฺตโน  เทสนานุภาเวน   
อปานุที  ปรชิหาเปสิ  คนฺเถสุ  ห ิ อนวเสสโต  ปหีเนสุ  อปฺปหีโน   
นาม  กิเลโส  นตฺถีติ ฯ   
                เตลุกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        ปสฺส  จิตฺตกต  พิมฺพนฺติอาทิกา  (๑)  อายสฺมโต  รฏปาลตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว   
หสวตีนคเร  คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ปตุ   
อจฺจเยน  ฆราวาเส  ปติฏ ิโต  รตนโกฏา  คารกมฺมิเกน  ทสฺสติ   
อปริมาณ  กลุวสานุคต  ธน  ทิสฺวา  อิม  เอตฺตก  ธนราสึ   
มยฺห  ปตุอยยฺกปยฺยกาทโย  อตฺตนา  สทฺธึ  คเหตฺวา  คนฺตุ   
นาสกฺขึสุ  มยา  ปน  คเหตฺวา  คนฺตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา   
กปณทฺธิกาทีน  มหาทาน  อทาสิ ฯ   
        โส  อภิ ฺาลาภึ  (๑)  เอก  ตาปส  อุปฏหนฺโต  เตน   
เทวโลกาธิปจฺเจ  (๒)  นิโยชิโต  ยาวชวี  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต   
จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  ตตฺถ   
ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  มนุสฺสโลเก  ภินฺน  รฏ  สนฺธาเรตุ   
สมตฺถสฺส  กลุสฺส  เอกปุตฺตโก  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ปทมุุตฺตโร  ภควา  โลเก ฯ  อุปฺปชฺชิตฺวา   
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  เวเนยฺยสตฺเต  นิพฺพานมหานครสงฺขาต   
เขมนฺตภูมึ  สมฺปาเปสิ ฯ  อถ  โส  กลุปุตฺโต  อนุกกฺเมน  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  เอกทิวส  อุปาสเกหิ  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
#๑  สี.  อภิ ฺาต  ฯ  ๒.  สี.  เทวโลกาธิคมมคฺเค  ฯ    
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ธมฺม  เทเสนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ปริสปริยนฺเต  นิสีท ิฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  สตฺถา  เอก  ภิกฺขุ  สทธฺา-  
ปพฺพชิตาน  อคฺคฏาเน  เปสิ  ต  ทิสวฺา  โส  ปสนฺนมานโส   
ตทตฺถาย  จิตฺต  เปตฺวา  สตสหสฺสภิกฺขุปริวุตสฺส  ภควโต  มหตา   
สกฺกาเรน  สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  อนนฺตราเยน  อิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  อนาคเต   
โคตมสฺส  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สาสเน  สทฺธาปพฺพชิตาน   
อคฺโค  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  โส  สตฺถาร  ภิกฺขุสฆ ฺจ   
วนฺทิตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  โส  ตตฺถ  ยาวตายุก   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต   
เทฺวนวุเต  กปฺเป  ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล  สตฺถุ  เวมาติกภาติเกสุ   
ตีสุ  ราชปุตฺเตสุ  สตฺถาร  อุปฏหนฺเตสุ  เตส  ปุ ฺกิริยาย   
กิจฺจ  อกาสิ ฯ   
        เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ต  ต  พหุ  กสุล  อุปจินิตฺวา   
สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กุรุรฏเ  ถุลลฺโกฏ ิก-   
นิคเม  (๑)  รฏปาลเสฏ ิโน  เคเห  นพฺิพตฺติ  ตสฺส  ภินฺน  รฏ   
สนฺธาเรตุ  สมตฺเถ  กุเล  นิพฺพตฺตตฺตา  รฏปาโลติ  วสานุคตเมว   
นาม  อโหสิ ฯ  โส  มหตา  ปริวาเรน  วฑฺเฒนฺโต  อนุกฺกเมน   
โยพฺพนปตฺโต  มาตาปตูหิ  ปฏริูเปน  ทาเรน  สโยชิโต  มหนฺเต   
#๑  สี.  ถุลลฺโกฏ ิตนิคเม  ฯ    
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จ  ยเส  ปติฏาปโต  ทิพฺพสมฺปตฺติสทิส  สมฺปตฺตึ  ปจฺจนุโภติ ฯ   
        อถ  ภควา  กุรุรฏเ  ชนปทจาริก  จรนฺโต  ถลุลฺโกฏ ิก   
อนุปาปุณิ ฯ  ต  สุตฺวา  รฏปาโล  กุลปุตฺโต  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สตฺุวา  ปฏิลทธฺสทฺโธ   
ปพฺพชิตุกาโม  สตฺตาห  ภตฺตจฺเฉท  กตฺวา  กิจฺเฉน  กสิเรน   
มาตาปตโร  อนุชานาเปตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช   
ยาจิตฺวา  สตฺถุ  อาณตฺติยา  อ ฺตรสฺส  เถรสฺส  สนติฺเก   
ปพฺพชิตฺวา  โยนิโสมนสิกาเรน  กมฺม  กโรนฺโต  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
        ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต                  โลกเชฏสฺส  ตาทิโน   
        วรนาโค  มยา  ทินโฺน                  อีสาทนฺโต  อุรุฬฺหโว  (๒)  ฯ   
        เสตจฺฉตฺโต  ปโสภิโต (๓)        สาถพฺพโณ  (๔)  สหตฺถิโป   
        อคฺฆาเปตฺวาน  ต  สพฺพ          สฆาราม  อการยึ ฯ   
        จตุป ฺาสสหสฺสานิ          ปาสาเท  การยึ  อห   
        มโหฆทาน  กริตฺวาน          นิยฺยาเทสึ  มเหสิโน ฯ   
        อนุโมทิ  มหาวีโร                  สยมภฺู  อคฺคปุคฺคโลฺ   
        สพฺเพ  ชเน  หาสยนฺโต          เทเสสิ  อมต  ปท ฯ   
        ต  เม  พุทฺโธ  วิยากาสิ          ชลชุตฺตมนามโก  (๕)   
        ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา          อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
#๑.  ขุ. อ.  ๓๒/๒๐/๘๙  ฯ  ๒.  สฺยา. อุรูฬฺหวา  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#เสตจฺฉตฺโตปเสธิโต  ฯ  ยุ.  เสตจฺฉตฺโตปเสวโต  ฯ  ๔.  สฺยา. 
#สาถพฺพโน  ฯ  ๕.  สฺยา. ชลชุตฺตรนามโก    
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        จตุป ฺาสสหสฺสานิ                  ปาสาเท  การยี  อย   
        กถยิสฺสามิ  วิปาก                          สุโณถ  มม  ภาสโต ฯ   
        อฏารสสหสฺสานิ                          กฏูาคารา  ภวิสฺสเร   
        พฺยมฺหตฺุตมมฺหิ  นิพฺพตฺตา                  สพฺพโสณฺณมยา  จ  เต ฯ   
        ป ฺาสกฺขตฺตุ  เทวินฺโท                  เทวรชฺช  กริสฺสติ   
        อฏป ฺาสกฺขตฺตุ  จ                  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ ฯ   
        กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                          โอกกฺากกลุสมฺภโว   
        โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
        เทวโลกา  จวิตฺวาน                          สุกฺกมูเลน  โจทิโต   
        ผีเต  (๓)  กุเล  มหาโภเค                  นิพฺพตฺติสฺสติ  ตาวเท ฯ   
        โส  ปจฺฉา  ปพฺพชิตฺวาน                  สุกฺกมูเลน  โจทิโต   
        รฏปาโลติ  นาเมน                          เหสฺสติ  สตฺถุ  สาวโก ฯ   
        ปธานปหิตตฺโต  โส                          อุปสนฺโต  นิรูปธ ิ  
        สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ   
        อุฏาย  อภินิกฺขมฺม                          ชหิตา  โภคสมฺปทา   
        เขฬปณฺเฑว  โภคมฺหิ                  เปม  มยฺห  น  วิชชฺติ ฯ   
        วิริย  เม  ธุรโธรยฺห                          โยคกฺเขมาธิวาหน   
        ธาเรมิ  อนฺติม  เทห                          สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส                          วิโมกฺขาป  จ  อฏ ิเม   
        ฉฬภิ ฺา  สจฺฉิกตา                          กต  พุทธฺสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
#๑.  สฺยา. ม.อฏป ฺาสกฺขตฺตุ  จ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ชหิตฺวา  ฯ    
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถาร  อนชุานาเปตฺวา  มาตาปตโร   
ปสฺสิตุ  ถลฺุลโกฏ ิก  คนตฺฺวา  ตตฺถ  สปทาน  ปณฺฑาย  จรนฺโต   
ปตุ  นิเวสเน  อาภิโทสิก  กุมฺมาส  ลภิตฺวา  ต  อมต  วิย   
ปริภุ ฺชนฺโต  ปตรา  นิมนฺติโต  สฺวาตนาย  อธิวาเสตฺวา   
ทุติยทิวเส  ปตุ  นิเวสเน  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  อลงฺกต-   
ปฏิยตฺเต  อิตฺถาคารชเน  (๑)  อุปคนฺตฺวา  กีทิสา  นาม  ตา   
อยฺยปุตฺต  อจฺฉราโย  ยาส  ตฺว  เหตุ  พฺรหฺมจริย  จรสีติ-   
อาทีนิ  วตฺวา  ปโลภนกมฺม  กาตุ  อารทฺเธ  ตสฺส  อธิปฺปาย   
ปริวตฺเตตฺวา  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺต  ธมฺม  กเถนฺโต   
                ปสฺส  จิตฺตกต  พิมฺพ                  อรุกาย  สมุสฺสิต   
                อาตุร  พหุสงฺกปฺป                          ยสฺส  นตฺถิ  ธุว   ิติ ฯ   
                ปสฺส  จิตฺตกต  รูป                          มณินา  กุณฺฑเลน  จ   
                อฏ ึ  ตเจน  (๒)  โอนทฺธ          สห  วตฺเถหิ  โสภต ิฯ   
                อลฺลตฺตกกตา  ปาทา                  มุข  จุณฺณกมกฺขิต   
                อล  พาลสฺส  โมหาย                  โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
                อฏาปทกตา  เกสา                          เนตฺตา  อ ฺชนมกฺขิตา   
                อล  พาลสฺส  โมหาย                  โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
                อ ฺชนีว  นวา  จิตฺตา                  ปูติกาโย  อลงฺกโต   
                อล  พาลสฺส  โมหาย                  โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
#๑.  อิตฺถชิเน  ฯ  ๒.  สฺยา. อฏ ิตเจน  ฯ  ๓.  สฺยา. อฏปทกตา  ฯ    
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                โอทหิ  มิคโว  ปาส                          นาสทา  วาคุร (๑)  มิโค   
                ภุตฺวา  นิวาป  คจฺฉาม                  กนฺทนเฺต  มิคพนฺธเก ฯ   
                ฉินฺโน  ปาโส  มิควสฺส                  นาสทา  วาคุร  (๑)  มิโค   
                ภุตฺวา  นิวาป  คจฺฉาม                  โสจนฺเต  มิคลุทฺทเกติ   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  จิตฺตกตนฺติ  จิตฺต  กต  จิตฺตกต  วตฺถาภรณมาลาทีหิ   
วิจิตฺต  กตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        พิมฺพนติฺ  ทีฆาทิภาเวน  ยุตฺตฏาเนสุ  ทีฆาทีหิ   
องฺคปจฺจงฺเคหิ  มณฺฑิต  อตฺตภาว ฯ   
        อรุกายนฺติ  นวนฺน  วณมุขาน  โลมกูปาน ฺจ  วเสน   
วิสฺสนฺทมานอสุจึ  สพฺพโส  จ  อรุภูต  วณภูต  อรูน  วา  กาย ฯ   
        สมุสฺสตินฺติ  ตีหิ  อฏ ิสเตหิ  สมุสฺสิต ฯ   
        อาตุรนฺติ  สพฺพกาล  อิริยาปถนฺตราทีหิ  ปริหริตพฺพตาย   
นิจฺจ  คิลาน ฯ   
        พหุสงฺกปฺปนฺติ  พาลชเนน  อภูต  อาโรเปตฺวา  พหุธา   
สงฺกปฺปตพฺพ ฯ   
        ยสฺส  นตฺถิ  ธุว   ิตีติ  ยสฺส  กายสฺส  ธุวภาโว   ิติสภาโว   
นตฺถิ  เอกสโต  เภทนวิกิรณวิทฺธสนธมฺโมเยว ฯ   
        ต  ปสฺสาติ  สมีเป   ิต  ชน  อตฺตานเมว  วา  สนฺธาย   
วทติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  นาสาทา  วากุร  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๘/๓๗๖  ฯ    
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        รูปนฺติ  สรีร ฯ  สรีรมฺป  หิ  อฏ ิ ฺจ  ปฏิจฺจ  นฺหารุ ฺจ   
ปฏิจฺจ  มส ฺจ  ปฏิจฺจ  จมมฺ ฺจ  ปฏิจฺจ  อากาโส  ปริวาริโต   
รูปนฺเตฺวว  สงฺข  คจฺฉตีติอาทีสุ  รูปนติฺ  วุจฺจติ ฯ   
        มณินา  กุณฺฑเลน  จาติ  สีสูปคาทิอาภรณคเตน  มณินา   
กุณฺฑเลน  จิตฺตกต ฯ   
        อฏ ึ  ตเจน  โอนทฺธนฺติ  อลลฺจมฺเมน  ปรโิยนทฺธ  อติเรก-   
ติสตปเภท  อฏ ึ  ปสฺาติ  โยชนา ฯ  กณฺุฑเลน  จาติ  จสทฺเทน   
เสสาภรณาลงฺกาเร  สงฺคณฺหาติ ฯ   
        สห  วตฺเถหิ  โสภตีติ  ตยิท  รูป  มณินา  จิตฺตกตมฺป   
วตฺเถหิ  ปฏิจฺฉาทิตเมว  โสภติ  น  อปฏิจฺฉาทิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
เย  ปน  อฏ ิตเจนาติ  ปนฺติ  เตส  อฏ ิตเจน  โอนทฺธ   
โสภติ  โอนทฺธตฺตา  อฏ ิตเจนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อลลฺตฺตกกตาติ  อลตฺตเกน  กตร ฺชนา  ลาขาย  สร ฺชิตา ฯ   
        ปาทาติ  จรณา ฯ   
        มุข  จุณฺณกมกฺขิตนฺติ  มุข  จุณฺณเกน  มกฺขิต  ย   
มณฺฑนมนุยุตฺตา  สาสปกกฺเกน  มุขปฬกาทีนิ  หริตฺวา   
โลณมตฺติกาย  ทฏุโลหิต  หริตฺวา  มขุจุณฺณกวิเลปน  กโรนฺติ   
ต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
        อลนฺติ  พาลสฺส  อนธฺปุถุชนสฺส  โน  จ  ปารคเวสิโน   
วฏฏาภิรตสฺส  โมหาย  สมฺโมหนาย  สมตฺถ  ตสฺส  จิตฺต  โมเหตุ    
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ปริยตฺต  ปารคเวสิโน  ปน  วิวฏฏาภิรตสฺส  โน  อล  น   
ปริยตฺต ฯ   
        อฏาปทกตาติ  อฏปทากาเรน  กตา  ส ฺจิตา  ปุริมภาเค   
เกเส  กปฺเปตฺวา  นลาฏสสฺ  ปฏิจฺฉาทนวเสน  กตา  เกสรจนา   
อฏปท  นาม  ย  อลกนฺติป  วุจฺจติ ฯ   
        เนตฺตา  อ ฺชนมกฺขิตาติ  อุโภป  นยนานิ  อนฺโต  ทฺวีสุ   
อนฺเตสุ  จ  ยถา  อ ฺชนจฺฉายา  ทิสฺสติ  เอว  อ ฺชิต ฺชนานิ ฯ   
        อ ฺชนวี  นวา  จิตฺตา  ปูติกาโย  อลงฺกโตติ  ยถา  อ ฺชนี   
อ ฺชนนาฬิกา  นวา  อภินวา  มาลากมฺมมกรทนฺตาทิวเสน   
จิตฺตา  พหิ  มฏา  อุชฺชลา  ทสฺสนียา  อนฺโต  ปน  น   
ทสฺสนียา  โหติ  เอวเมว  ตาส  กาโย  นฺหานพฺภ ฺชนวตฺถา-   
ลงฺกาเรหิ  อลงฺกโต  พหิ  อุชฺชโล  อนโฺต  ปน  ปูติ  นานปฺปการ-   
อสุจีหิ  ภริโต  ติฏตีติ  อตฺโถ ฯ   
        โอทหีติ  โอฑฺเฑสิ ฯ   
        มิคโวติ  มิคลุทฺทโก ฯ   
        ปาสนฺติ  ทณฺฑวาคุร ฯ   
        นาสทาติ  น  สฆฏเฏสิ ฯ  วาคุรนฺติ  ปาส ฯ   
        นิวาปนฺติ  มิคาน  ขาทนตฺถาย  ขิตฺต  ติณาทิฆาส ฯ   
อุปมา  โข  อย  เถเรน  กตา  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนาย ฯ   
อยเ ฺหตฺถ  อตฺโถ  ยถา  มิคาน  มารณตฺถาย  ทณฺฑวาคุร    
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        โอฑฺเฑตฺวา  ตตฺถ  นวิาป  วิกิริย  มิคลุทฺทเก  นิลีเน   ิเต  (๑)   
ตตฺเถโก  ชวปรกฺกมสมฺปนฺโน  เฉโก  มิโค  ปาส  อผุสนฺโต  เอว   
ยถาสุข  นิวาป  ขาทิตฺวา  ว ฺเจสิ  วต  มิโคติ  มิคลทฺุทเก   
วิรวนฺเต  เอว  คจฺฉติ ฯ  อปโร  มิโค  พลวา  เฉโก  ชวสมฺปนฺโนว   
ตตฺถ  คนฺตฺวา  นิวาป  ขาทิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปาส  ฉินฺทิตฺวา   
ว ฺเจสิ  วต  มิโค  ปาโส  ฉินฺโนติ  มิคลุทฺทเก  (๒)  โสจนฺเต  เอว   
คจฺฉติ  เอว  มยมฺป  ปุพฺเพ  ปุถชฺุชนกาเล  มาตาปตูหิ   
อาสชฺชนตฺถาย  นิยฺยาทิเต  โภเค  ภุ ฺชิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ   
อสชฺชมานา  นิกฺขนฺตา  อิทานิ  ปน  สพฺพโส  ฉินฺนกิเลสา   
อปาสา  หุตฺวา   ิตา  เตหิ  ทินฺนโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  เตสุ   
โสจนฺเตสุ  เอว  คจฺฉามาติ ฯ   
        เอว  เถโร  มิคลุทฺทก  วิย  มาตาปตโร  หิร ฺสุวณฺณ   
อิตฺถาคาร ฺจ  วาคุรชาล  วิย  อตฺตนา  ปุพฺเพ  ภุตฺตโภเค  จ   
อิทานิ  ภุตฺตโภชน ฺจ  นวิาปติณ  วิย  อตฺตาน  มหามิค  วิย   
จ  กตฺวา  ทสเฺสติ ฯ  อิมา  คาถา  วตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
ร ฺโ  โกรพฺยสฺส  มิคาชินอุยฺยาเน  มงฺคลสิลาปฏเฏ  นิสีทิ ฯ   
        เถรสฺส  กิร  ปตา  สตฺตสุ  ทฺวารโกฏเกสุ  อคฺคฬ   
ทาเปตฺวา  มลฺเล  อาณาเปสิ  นิกฺขิปตุ  มา  เทถ  กาสายานิ   
อปเนตฺวา  เสตกานิ  นิวาเสถาติ  ตสฺมา  เถโร  อากาเสน   
#๑.  ส.ี  มิคลทฺุทโก  นิลโีน   ิโต  ฯ  ๒.  ส.ี  มิคพนฺธเก  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 475 

                เลมที่  26  รฏปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา  475   
 
อคมาสิ ฯ  อถ  ราชา  โกรโพฺย  เถรสฺส  ตตฺถ  นิสนิฺนภาว   
สุตฺวา  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  สมฺโมทนีย  กถ  สารณีย  วีติสาเรตฺวา   
อิธ  โภ  รฏปาล  ปพฺพชนฺโต  พฺยาธปิาริชุ ฺ  วา  ชรา-   
โภคาติปาริชุ ฺ  วา  ปตฺโต  ปพฺพชติ ฯ  ตฺว  ปน  กิ ฺจิป   
ปาริชุ ฺ  อนุปคโต  เอว  กสฺมา  ปพฺพชิโตติ  ปุจฺฉิ ฯ   
        อถสฺส  เถโร  อุปนิยยฺติ  โลโก  อทฺธุโว  อตาโณ  โลโก   
อนภิสฺสโร  อสฺสโก  โลโก  สพฺพ  ปหาย  คมนีย  อูโน  โลโก   
อติตฺโต  ตณฺหาทาโสติ  อิเมส  จตุนฺน  ธมฺมุทฺเทสาน  อตฺตาน   
วิวิตฺตภาว  กเถตฺวา  ตสฺสา  เทสนาย  อนุคีตึ  กเถนฺโต   
                        ปสฺสามิ  โลเก  สธเน  มนุสฺเส   
                        ลทฺธาน  วิตฺต  น  ททนติฺ  โมหา   
                        ลุทฺธา  (๑)  ธน  สนฺนิจย  กโรนฺติ   
                        ภิยฺโยว  กาเม  อภิปตฺถยนฺติ ฯ   
                        ราชา  ปสยฺหปฺปวึ  วิเชตฺวา   
                        สสาครนฺต  มหิมาวสนฺโต   
                        โอร  สมุททฺสฺส  อติตฺตรูโป   
                        ปาร  สมุททฺสฺสป  ปตฺถเยถ ฯ   
                        ราชา  จ  อ ฺเ  จ  พหู  มนุสฺสา   
                        อวีตตณฺหา  มรณ  อุเปนฺติ   
#๑.  สฺยา.  ลทฺธา  ฯ    
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                        อูนาว  หุตฺวาน  ชหนฺติ  เทห   
                        กาเมหิ  โลกมฺหิ  น  หตฺถิ  ติตฺติ ฯ   
                        กนฺทนฺติ  น  าตี  ปกริิย  เกเส   
                        อโห  วตา  โน  อมราติ  จาหุ   
                        วตฺเถน  น  ปารุต  นีหรตฺิวา   
                        จิต  สโมธาย  ตโต  ฑหนฺติ ฯ   
                        โส  ฑยฺหติ  สูเลหิ  ตุชชฺมาโน   
                        เอเกน  วตฺเถน  ปหาย  โภเค   
                        น  มิยฺยมานสฺส  ภวนฺติ  ตาณา   
                        าตี  จ  มตฺิตา  อถวา  สหายา ฯ   
                        ทายาทกา  ตสฺส  ธน  หรนฺติ   
                        สตฺโต  ปน  คจฺฉติ  เยนกมฺม   
                        น  มิยฺยมาน  ธนมเนฺวติ  กิ ฺจิ   
                        ปุตฺตา  จ  ทารา  จ  ธน ฺจ  รฏ ฯ   
                        น  ทีฆมายุ  ลภเต  ธเนน   
                        น  จาป  วิตฺเตน  ชร  วิหนฺติ   
                        อปฺป ฺหิ  น  (๑)  ชีวิตมาหุ  ธีรา   
                        อสสฺสต  วิปฺปริณามธมฺม ฯ   
                        อฑฺฒา  ทลิทฺทา  จ  ผุสนฺติ  ผสฺส   
                        พาโล  จ  ธีโร  จ  ตเถว  ผุฏโ   
#๑.  สฺยา. เยน  กมฺม  ฯ    
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                        พาโล  ห ิ พาลฺยา  วธิโตว  เสติ   
                        ธีโร  จ  โน  เวธติ  ผสฺสผุฏโ ฯ   
                        ตสฺมา  ห ิ ป ฺาว  ธเนน  เสยฺยา   
                        ยาย  โวสานมิธาธิคจฺฉติ   
                        อโพฺยสิตตฺตา  หิ  ภวาภเวสุ   
                        ปาปานิ  กมฺมานิ  กโรติ  โมหา ฯ   
                        อุเปติ  คพฺภ ฺจ  ปร ฺจ  โลก   
                        สสารมาปชฺช  ปรมฺปราย   
                        ตสฺสปฺปป ฺโ  อภิสทฺทหนฺโต   
                        อุเปติ  คพฺภ ฺจ  ปร ฺจ  โลก ฯ   
                        โจโร  ยถา  สนฺธิมุเข  คหีโต   
                        สกมฺมุนา  ห ฺติ  ปาปธมฺโม   
                        เอว  ปชา  เปจฺจ  ปรมฺหิ  โลเก   
                        สกมฺมุนา  ห ฺติ  ปาปธมฺโม.   
                        กามา  ห ิ จิตฺรา  มธุรา  มโนรมา   
                        วิรูปรูเปน  มเถนฺติ  จิตฺต   
                        อาทีนว  กามคุเณสุ  ทิสฺวา   
                        ตสฺมา  อห  ปพฺพชโิตมฺหิ  ราช ฯ   
                        ทุมปฺผลานีว  ปตนฺติ  มาณวา   
                        ทหรา  จ  วุฑฺฒา  จ  สรีรเภทา   
#๑.  สฺยา. เสยฺโย  ฯ  ๒.  สฺยา. กโรนฺติ  ฯ    
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                        เอตมฺป  ทสิฺวา          ปพฺพชิโตมฺหิ  ราช   
                        อปณฺณก  สาม ฺเมว  เสยฺโย ฯ   
                  สทฺธายาห  ปพฺพชิโต                  อุเปโต  ชินสาสเน   
                อว ฺฌา  มยฺห  ปพฺพชฺชา                  อนโณ  ภุ ฺชามิ  โภชน ฯ   
                  กาเม  อาทิตฺตโต  ทิสฺวา                  ชาตรูปานิ  สตฺถโต   
                คพฺภโวกฺกนฺติโต  ทุกฺข                  นิรเยสุ  มหพฺภย ฯ   
                  เอตมาทีนว  ทิสฺวา  (๑)                  สเวค  อลภึ  ตทา   
                โสห  วิทฺโธ  ตทา  สนฺโต          สมฺปตฺโต  อาสวกฺขย ฯ   
                  ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา                  กต  พุทฺธสฺส  สาสน   
                โอหิโต  ครุโก  ภาโร                  ภวเนตฺติ  สมูหตา ฯ   
                  ยสฺส  จตฺถาย  ปพฺพชิโต                  อคารสฺมา  อนคาริย   
                โส  เม  อตฺโถ  อนุปฺปตฺโต          สพฺพสโยชนกฺขโยติ   
อิมา  คาถา  อโวจ ฯ   
        ตตฺถ  ปสฺสามิ  โลเกติ  อห  มหาราช  อิมสฺม ึ โลเก   
สธเน  ธนสมฺปนฺเน  อฑฺเฒ  มนุสฺเส  ปสฺสามิ  เต  ปน  ลทฺธาน   
วิตฺต  ธน  ลภิตฺวา  โภคสมฺปตฺติย   ิตา  สมณพฺราหฺมณาทีสุ   
กสฺสจิ  กิ ฺจิป  น  ททนฺติ ฯ  กสฺมา  โมหา  กมฺมสสฺกตา-   
ป ฺาย  อภาวโต ฯ   
        ลุทฺธา  โลภาภิภูตา  ยถาลทฺธ  ธน  สนฺนิจย  สพฺพโส   
#๑.  สฺยา.  อวชฺชา  ฯ  ๒.  สฺยา.  ทิสฺวา  ฯ   
#๓.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๘/๓๗๗  ฯ    
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นิเจตพฺพ  นิเธตพฺพ  กโรนฺติ ฯ   
        ภิยฺโยว  ยถาธิคตกามโต  อุปร ิ กาเม  กามคุเณ  ตถาห   
เอทิเส  จ  โภเค  ปฏิลเภยยฺนฺติ  อภิปตฺถยนฺติ  ปจฺจาสึสนฺติ   
ตชฺช ฺจ  วายาม  กโรนฺติ ฯ   
        ภิยฺโย  กามปตฺถนาย  อุทาหรณ  ทสฺเสนฺโต  ราชาติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปสยฺหปฺปวึ  วิเชตฺวาติ  อตฺตโน  วสานุคต  ปวึ   
พลกฺกาเรน  อภิวิชิย ฯ   
        อาวสนฺโตติ  ปสาเสนฺโต  (๑) ฯ   
        โอร  สมุทฺทสฺสาติ  อนวเสส  สมุทฺทสฺส  โอรภาค  ลภิตฺวาป   
เตน  อติตฺตรูโป  ปาร  สมทฺุทสฺส  ทีปนฺตรมฺป  ปตฺถเยยฺย ฯ   
        อวีตตณฺหาติ  อวิคตตณฺหา ฯ   
        อูนาวาติ  อปริปุณฺณมโนรถาว ฯ   
        กาเมหิ  โลกมฺห ิ น  หตฺถิ  ติตฺตีติ  ตณฺหาวิปนฺนาน   
อิมสฺมึ  โลเก  วตฺถุกาเมหิ  ติตฺติ  นาม  นตฺถิ ฯ   
        กนฺทนติฺ  นนฺติ  มตปุริส  อุทฺทิสสฺ  ตสฺส  คุเณ  กิตฺเตนฺตา   
กนฺทน  กโรนฺติ ฯ   
        อโห  วตา  โน  อมราติ  จาหูติ  อโห  วต  อมฺหาก   
าตี  อมรา  สิยุนฺติ  จ  กเถนฺติ  คาถาสุขตฺถ  เหตฺถ  วตา 
#๑.  อชฺฌาวสนฺโต  ฯ    
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อิติ  ทีฆ  กตฺวา  วุตฺต ฯ   
        โส  ฑยหฺติ  สูเลหิ  ตุชฺชมาโนติ  โส  มตสตฺโต  ฉวฑาหเกหิ   
สมฺมา  ฌาเปตุ  สูเลหิ  ตุชชฺมาโน ฯ  ตาณาติ  ปริตฺตาณกรา ฯ   
        เยนกมฺมนฺติ  ยถากมฺม ฯ  ธนนติฺ  ธนายิตพฺพ  ยงฺกิ ฺจิ   
วตฺถุ ฯ  ปุน  ธนนฺติ  หิร ฺสุวณฺณ  สนฺธาย  วทติ ฯ   
        น  ทีฆมายุนฺติอาทินา  กามคุณสฺส  ชราย  จ  ปฏิการา-   
ภาว  วตฺวา  ปุน  ตสฺส  เอกนฺติกภาว  ทสฺเสตุ  อปปฺ ฺหีติอาทิ   
วุตฺต ฯ   
        ผุสนฺตีติ  อนิฏผสฺส  ผุสนฺติ  ปาปุณนฺติ  ตตฺถ   
อฑฺฒทลิทฺทตา  อการณนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ผสฺส  พาโล  จ  ธีโร  จ  ตเถว  ผุฏโติ  ยถา  พาโล   
อิฏานิฏสมฺผสฺส  ผุฏโ  ตเถว  ธโีร  อิฏานิฏผสฺส  ผุฏโ   
โหติ  น  เอตฺถ  พาลปณฺฑิตาน  โกจิ  วิเสโส ฯ  อย  ปน   
วิเสโส  พาโล  หิ  พาลฺยา  วธิโตว  เสตีติ  พาลปุคฺคโล  เกนจิ   
ทุกฺขธมฺเมน  ผุฏโ  โสจนฺโต  กลิมนโฺต  อุรตฺตาฬ ึ กนฺทนโฺต   
พาลภาเวน  วธิโต  ปฬโิตว  หุตฺวา  เสติ  สยติ ฯ  อิโต  จิโต   
จ  อาวฏเฏนฺโต  วิวฏเฏนโฺต  วิโรเธนฺโต  เวธติ  ผสฺสผุฏโติ   
ธีโร  ปน  ปณฺฑิโต  ทุกฺขสมฺผสฺเสน  สมฺผุฏโ  น  เวธติ   
กมฺปนมตฺตมฺป  ตสฺส  น  โหตีติ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  พาลปณฺฑิตาน  โลกธมฺเม  เอทิสี  ปวตฺติ    
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ตสฺมา  หิ  ป ฺาว  ธเนน  เสยฺยา  ยาย  โวสานมิธาธิคจฺฉตีติ   
ป ฺาว  ธนโต  ปาสสตรา  ยาย  ป ฺาย  โวสาน  ภวสฺส   
ปริโยสานภูต  นิพฺพาน  อธิคจฺฉติ ฯ   
        อโพฺยสติตฺตา  หีติ  อนธิคตนิฏตฺตา ฯ   
        ภวาภเวสูติ  มหนฺตามหนฺเตสุ  ภเวสุ ฯ   
        อุเปติ  คพฺภ ฺจ  ปร ฺจ  โลก  สสารมาปชฺช  ปรมฺปรายาติ   
โย  ปาปานิ  กตฺวา  อปราปร  สสรณมาปชฺชิตฺวา  อุเปติ   
คพฺภ ฺจ  ปร ฺจ  โลก  คพฺภเสยฺยาย  ปรโลกุปฺปตฺติยา  จ  น   
มุจฺจติ  ตสฺส  ปาปกมฺมการิโน  ปุคฺคลสฺส  กริิย  อภิสทฺทหนฺโต   
อตฺตา  จ  เม  โหตีติ  ปตฺติยายนฺโต  อ ฺโป  อปฺปป ฺโ   
พาโล  ยถา  ปฏิปชชฺิตฺวา  อุเปติ  คพฺภ ฺจ  ปร ฺจ  โลก  น   
โต  ปริมุจฺจติ ฯ   
        โจโร  ยถาติ  ยถา  โจโร  ปาปธมฺโม  ฆรสนฺธึ  ฉินฺทนฺโต   
สนฺธิมุเข  อารกฺขกปุริเสหิ  คหิโต  สกมฺมุนา  เตน  อตฺตโน   
สนฺธิจฺเฉทกมฺมุนา  การณภูเตน  กสาทีหิ  ตาฬนาทิวเสน   
ห ฺติ  ราชปุริเสหิ  พาธิยฺยติ  พชฺฌติ  จ ฯ   
        เอว  ปชาติ  เอวมย  สตฺตโลโก  (๑)  อิธ  ปาปานิ  กริตฺวา   
เปจฺจ  ปตฺวา  เตน  กมฺมุนา  ปรมฺหิ  โลเก  นิรยาทีสุ  ห ฺติ   
ป ฺจวิธพนฺธนกมฺมการณาทิวเสน  พาธิยฺยติ ฯ   
#๑.  ส.ี  เอว  มหาสตฺตโลโก  ฯ    
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        เอวเมตาหิ  เอกาทสหิ  คาถาหิ  ยถารห  จตฺตาโร   
ธมฺมุทฺเทเส  ปกาเสตฺวา  อิทานิ  กาเมสุ  สสาเร  จ  อาทีนว   
ทิสฺวา  สทฺธาย  อตฺตโน  ปพฺพชิตภาว  ปพฺพชิตกิจฺจสฺส  จ   
มตฺถกปฺปตฺตึ  วิภาเวนฺโต  กามา  หีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กามาติ  วตฺถุกามา  มนาปยา  รูปาทโย  ธมฺมา   
กิเลสกามา  สพฺเพป  ราคปฺปเภทา ฯ  อิธ  ปน  วตฺถุกามา   
เวทิตพฺพา ฯ  เต  หิ  รูปาทวิเสน  อเนกปฺปการตาย  จิตฺรา ฯ   
        โลกสฺสาทวเสน  อิฏาการตาย  มธุรา ฯ  พาลปุถชฺุชนาน   
มน  รเมนฺตีติ  มโนรมา ฯ   
        วิรูปรูเปนาติ  วิวิธรูเปน  อเนกวิธสภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ   
        เต  ห ิ รปูาทิวเสน  จิตฺรา  นีลาทิวเสน  วิวิธรูปา ฯ   
เอว  เตน  วิรปูรูเปน  ตถา  ตถา  อสฺสาท  ทสฺเสตฺวา  มเถนฺติ   
จิตฺต  ปพฺพชฺชาย  อภิรมิตุ  น  เทนฺตีติ  อิมินา  อปฺปสฺสาท-   
พหุทุกฺขตาทินา  อาทีนว  กามคุเณสุ  ทิสฺวา  ตสฺมา  ตนิมิตฺต   
อห  ปพฺพชิโต  อมฺหิ ฯ   
        ทุมปฺผลานิ  ปกฺกกาเล  อปริปกฺกกาเล  จ  ยตฺถ  กตฺถจิ   
ปรูปกฺกมโต  สรสโต  วา  ปตนฺติ  เอว  สตฺตา  (๒)  ทหรา  จ   
วุฑฺฒา  จ  สรีรสฺส  เภทา  ปตนฺติเยว ฯ   
        เอตมฺป  ทิสฺวาติ  เอว  อนิจฺจตมฺป  ป ฺาจกฺขุนา  ทิสฺวา   
#๒.  ส.ี  ปากฏสตฺตา  ฯ    
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น  เกวล  อปปฺสฺสาทตาทิตาย  อาทีนวเมวาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อปณฺณกนฺติ  อวิรทฺธนก  สาม ฺเมว  สมณภาโวว  เสยฺโย   
อุตฺตริตโร ฯ   
        สทฺธายาติ  กมฺม  กมมฺผล  พุทฺธสพุุทฺธต  ธมฺมสุธมฺมต   
สฆสุปฺปฏิปตฺติ ฺจ  สทฺทหิตฺวา  (๓) ฯ   
        อุเปโต  ชินสาสเนติ  สตฺถุ  สาสเน  สมฺมาปฏิปตฺตึ   
อุปคโต ฯ   
        อว ฺฌา  มยฺห  ปพฺพชฺชา  อรหตฺตสฺส  อธิคตตฺตา ฯ  ตโต   
เอว  อนโณ  ภุ ฺชามิ  โภชน  นิกฺกิเลสวเสน  สามิภาวโต   
สามิปริโภเคน  ปริภุ ฺชนโต ฯ   
        กาเม  อาทิตฺตโต  ทิสฺวาติ  วตฺถุกาเม  กิเลสกาเม  จ   
เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  อาทิตฺตภาวต  ทิสฺวา ฯ   
        ชาตรูปานิ  สตฺถโตติ  กตากตปฺปเภทา  สพฺพสุวณฺณวิกติโย   
อนตฺถาวหตาย  นิสิตสตฺถโต ฯ   
        คพฺภโวกฺกนฺติโต  ทกฺุขนฺติ  คพฺภโวกฺกนฺติโต  ปฏาย   
สพฺพสสารปวตฺติทุกฺข ฯ   
        นิรเยสุ  มหพฺภยนฺติ  สอุสฺสเทสุ  อฏสุ  มหานิรเยสุ   
ลพฺภมาน  มหาภย ฺจ  สพฺพตฺถ  ทสิฺวาติ  โยชนา ฯ   
        เอตมาทีนว  ทิสฺวาติ  เอต  กามาน  อาทิตฺตตาทึ  สสาเร   
อาทีนว  โทส  ติวา  ฯ    
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สเวค  อลภึ  ตทาติ  ตสฺมึ  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺมสฺส  สุตกาเล   
ภวาทิเก  สเวค  อลตฺถ ฯ   
        วิทฺโธ  ตทา  สนฺโตติ  ตสฺมึ  คหฏกาเล  ราคสลฺลาทีหิ   
วิทฺโธ  สมาโน  อิทานิ  สตฺถุ  สาสน  อาคมฺม  สมฺปตฺโต   
อาสวกฺขย  วิทฺโธ  วา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปฏิวิทฺโธติ  อตฺโถ ฯ   
เสส  อนฺตรนฺตราทีสุ  วุตฺตตฺตา  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        เอว  เถโร  ร ฺโ  โกรพฺยสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา  สตฺถุ   
สนฺติกเมว  คโต  สตฺถา  จ  อปรภาเค  อริยคณมชฺเฌ  นิสินโฺน   
เถร  สทฺธาปพฺพชิตาน  อคฺคฏาเน  เปตีติ ฯ   
                รฏปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        มาลุงฺกฺยปตฺุตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        รูป  ทิสวฺา  สติ  มฏุาติอาทิกา  อายสฺมโต  มาลุงฺกฺยปุตฺตสฺส  (๑)   
คาถา ฯ  อิมสฺส  อายสฺมโต  วตฺถ ุ เหฏา  ฉกฺกนปิาเต   
วุตฺตเมว ฯ  ตา  ปน  คาถา  เถเรน  อรหตฺเต  ปติฏ ิเตน  าตีน   
ธมฺมเทสนาวเสน  ภาสิตา ฯ   
        อิธ  ปน  ปถุุชชฺนกาเล  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา   
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตูติ  ยาจิเตน  สตฺถารา  ต  กึ  ม ฺสิ   
มาลุงฺกฺยปุตฺต  เย  เต  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รปูา  อทิฏา  อทิฏ-   
#๑  ม. มาลุกยฺ ....ฯ    
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ปุพฺพา  น  จ  ปสฺสสิ  น  จ  เต  โหติ  ปสฺเสยฺยนฺติ  อตฺถิ   
เต  ตตฺถ  ฉนโฺท  วา  ราโค  วา  เปม  วาติ ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต ฯ  เย  เต  โสตวิ ฺเยฺยา  สทฺทา ฯเปฯ  ฆานชิวฺหา-   
กายมโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  อวิ ฺาตา  อวิ ฺาตปุพฺพา  น   
จ  วิชานาสิ  น  จ  เต  โหติ  วิชาเนยฺยนฺติ  อตฺถิ  เต  ตตฺถ   
ฉนฺโท  วา  ราโค  วา  เปม  วาติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ   
เอตฺถ  จ  เต  มาลุงฺกฺยปุตฺต  ทฏิสุตมุตวิ ฺาตพฺเพสุ  ธมฺเมสุ   
ทิฏเ  ทิฏมตฺต  ภวิสฺสติ  สุเต  สุตมตฺต  มุเต  มุตมตฺต  วิ ฺาเต   
วิ ฺาตมตฺต  ภวิสฺสติ ฯ  ยโต  โข  เต  มาลุงฺกฺยปุตฺต  ทฏิ-   
สุตมุตวิ ฺาตพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  ทฏิเ  ทฏิมตฺต  สุเต  สุตมตฺต   
มุเต  มุตมตฺต  วิ ฺาเต  วิ ฺาตมตฺต  ภวิสฺสติ  ตโต  ตฺว   
มาลุงฺกฺยปุตฺต  น  เตน ฯ  ยโต  ตฺว  มาลงฺุกฺยปุตฺต  น  เตน   
ตโต  ตฺว  มาลุงฺกฺยปุตฺต  น  ตตฺถ ฯ  ยโต  ตฺว  มาลงฺุกฺย-   
ปุตฺต  น  ตตฺถ  ตโต  ตฺว  มาลุงฺกฺยปุตฺต  เนวิธ  น  หรุ   
น  อุภยมนฺตเรน  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺสาติ  สงฺขิตฺเตน  ธมฺเม   
เทสิเต  ตสฺส  ธมฺมสฺส  สาธุก  อุคฺคหิตภาว  ปกาเสนฺเตน   
                รปู  ทิสฺวา  สติ  มุฏา  ปย  นิมิตฺต  มนสิกโรโต   
                สารตฺตจิตฺโต  เวเทติ  ต ฺจ  อชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  เวทนา  อเนกา  รูปสมภฺวา   
                อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จ  จิตฺตมสฺสูปห ฺติ  ฯ    
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                เอวมาจินโต  ทุกฺข                  อารา  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                สทฺท  สุตฺวา  สติ  มุฏา          ปย  นิมิตฺต  มนสิกโรโต   
                สารตฺตจิตฺโต  เวเทติ          ต ฺจ  อชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  เวทนา          อเนกา  สทฺทสมฺภวา   
                อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จ          จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
                เอวมาจินโต  ทุกฺข  อารา          นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                คนฺธ  ฆตฺวา  สติ  มุฏา          ปย  นิมิตฺต  มนสิกโรโต   
                สารตฺตจิตฺโต  เวเทติ          ต ฺจ  อชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  เวทนา          อเนกา  คนฺธสมฺภวา   
                อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จ          จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
                เอวมาจินโต  ทุกฺข  อารา          นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                รส  โภตฺวา  สติ  มุฏา         ปย  นิมิตฺต  มนสิกโรโต   
                สารตฺตจิตฺโต  เวเทติ          ต ฺจ  อชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  เวทนา          อเนกา  รสสมฺภวา   
                อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จ          จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
                เอวมาจินโต  ทุกฺข                  อารา  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                ผสฺส  ผุสฺส  สติ  มุฏา          ปย  นิมิตฺต  มนสิกโรโต   
                สารตฺตจิตฺโต  เวเทติ          ต ฺจ  อชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  เวทนา          อเนกา  ผสฺสสมฺภวา   
                อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จ          จิตฺตมสฺสูปห ฺติ    
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                เอวมาจินโต  ทุกฺข                  อารา  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                ธมฺม  ตฺวา  สติ  มุฏา          ปย  นิมิตฺต  มนสิกโรโต   
                สารตฺตจิตฺโต  เวเทติ          ต ฺจ  อชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  เวทนา          อเนกา  ธมฺมสมฺภวา   
                อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จ          จิตฺตมสฺสูปห ฺติ   
                เอวมาจินโต  ทุกฺข                  อารา  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                น  โส  รชฺชติ  รูเปสุ          รปู  ทิสฺวา  ปฏิสฺสโต   
                วิรตฺตจิตฺโต  เวเทติ                  ต ฺจ  นาชฺโฌส  (๑)  ติฏติ ฯ   
                ยถาสฺส  ปสฺสโต  รูป          เสวโต  จาป  เวทน   
                ขียติ  โนปจิยฺยติ                  เอว  โส  จรตี  สโต   
                เอว  อปจินโต  ทุกฺข          สนฺติเก  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                น  โส  รชฺชติ  สทฺเทสุ          สทฺท  สุตฺวา  ปฏิสฺสโต   
                วิรตฺตจิตฺโต  เวเทติ                  ต ฺจ  นาชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ยถาสฺส  สุณโต                  สทฺท  เสวโต  จาป  เวทน   
                ขียติ  โนปจิยฺยติ                  เอว  โส  จรตี  สโต   
#๑.  ย.ุ  นชโฺณส  ฯ  อวมุปริป  ฯ    
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                เอว  อปจินโต  ทุกฺข          สนฺติเก  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                น  โส  รชฺชติ  คนฺเธสุ          คนฺธ  ฆตฺวา  ปฏิสฺสโต   
                วิรตฺตจิตฺโต  เวเทติ                  ต ฺจ  นาชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ยถาสฺส  ฆายโต  คนฺธ          เสวโต  จาป  เวทน   
                ขิยยฺติ  โนปจิยฺยติ                  เอว  โส  จรตี  สโต   
                เอว  อปจินโต  ทุกฺข          สนฺติเก  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                น  โส  รชฺชติ  ผสฺเสสุ        ผสฺส  ผุสฺส  ปฏิสฺสโต   
                วิรตฺตจิตฺโต  เวเทติ                  ต ฺจ  นาชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ยถาสฺส  สายโต  รส          เสวโต  จาป  เวทน   
                ขิยยฺติ  โนปจิยฺยติ                  เอว  โส  จรตี  สโต   
                เอว  อปจินโต  ทุกฺข          สนฺติเก  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                น  โส  รชฺชติ  ผสฺเสสุ          ผสฺส  ผุสฺส  ปฏิสฺสโต   
                วิรตฺตจิตฺโต  เวเทติ                  ต ฺจ  นาชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ยถาสฺส  ผุสโต  ธมฺม                เสวโต  จาป  เวทน   
                ขิยยฺติ  โนปจิยฺยติ                  เอว  โส  จรตี  สโต   
                เอว  อปจินโต  ทุกฺข          สนฺติเก  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ   
                น  โส  รชฺชติ  ธมฺเมสุ          ธมฺม  ตฺวา  ปฏิสฺสโต   
                วิรตฺตจิตฺโต  เวเทติ                  ต ฺจ  นาชฺโฌส  ติฏติ ฯ   
                ยถาสฺส  วิชานโต  ธมฺม          เสวโต  จาป  เวทน   
                ขิยยฺติ  โนปจิยฺยติ                  เอว  โส  จรตี  สโต   
                เอว  อปจินโต  ทุกฺข          สนฺติเก  นิพฺพาน  วุจฺจตีติ  (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  รปู  ทิสฺวาติ  จกฺขุวิ ฺเยฺย  รูป  จกฺขุทฺวาเรน   



อุปลภิตฺวา ฯ  สติ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๘๙/๓๘๐  ฯ    
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        สติ  มุฏา  ปย  นิมิตฺต  มนสิกโรโตติ  ตสฺมึ  รเูป   
ทิฏมตฺเต  เอว  อฏตฺวา  สุภนิมิตฺต  มนสิกโรโต  สุภาการคฺ-   
คหณวเสน  อโยนิโส  มนสิกโรโต  สติ  มุฏา  โหติ ฯ   
        ตถา  จ  สติ  สารตฺตจิตฺโต  เวเทติ  ต  รูปารมฺมณ   
รตฺโต  คิทฺโธ  คธิโต  หุตฺวา  อนุภวติ  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ ฯ   
        ตถาภูโต  จ  ต ฺจ  อชฺโฌส  ติฏตีติ  ต ฺจ  รูปารมฺมณ   
อชฺโฌสาย  สุข  สุขนฺติ  อภินิวิสฺส  คิลิตฺวา  ปรินฏิาเปตฺวา   
ติฏติ ฯ   
        ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  เวทนา  อเนกา  รูปสมฺภวาติ  ตสฺส   
เอวรูปสฺส  ปคฺุคลสฺส  รูปสมฺภวา  รูปารมฺมณา  สุขาทิเภเทน   
อเนกา  เวทนา  กิเลสุปฺปติเหตุภูตา  วฑฺฒนฺติ ฯ   
        อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จ  จิตฺตมสฺสูปห ฺตีติ  ปยรูเป   
สารชฺชนวเสน  อุปฺปชชฺมานาย  อภิชฺฌาย  อปยรูเป  พฺยาปชฺชน-   
วเสน  ปยรูปสฺเสว  วิปรณิาม ฺถาภาวาย  (๑)  อุปฺปชฺชมานาย   
โสกาทิลกฺขณาย  วิเหสาย  จ  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  จิตฺต  อุปห ฺติ   
พาธิยติ ฯ   
        เอวมาจินโต  ทุกฺขนติฺ  วุตฺตากาเรน  (๒)  ต  ต  เวทนสฺสาท-   
วเสน  ภวาภิสงฺขาร  อาจินโต  วฏฏทกฺุข  ปวตฺตติ ฯ  เตนาห   
ภควา  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา ฯเปฯ  ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย   
#๑.  ส.ี  วิปรณิาม ฺถาภาวา  ฯ  ( วิปริณาม ฺถาภาเวน ? )  
๒  สี.  วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ    
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โหตีติ ฯ  ตถาภูตสฺส  อารา  อารกา  ทูเร  นิพฺพาน  วุจฺจติ   
ตสฺส  ต  ทลุลฺภนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        สทฺท  สุตฺวาติอาทิคาถาสุป  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ตตฺถ  ฆตฺวาติ  ฆายิตฺวา ฯ  โภตฺวาติ  สายิตฺวา ฯ  ผุสฺสาติ  
ผุสิตฺวา ฯ   
        ธมฺม  ตฺวาติ  ธมฺมารมฺมณ  วิชานิตฺวา ฯ   
        เอว  ฉทฺวารโคจเร  สารชฺชนฺตสฺส  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  ตตฺถ  วิรชชฺนฺตสฺส  วิวฏฏ  ทสฺเสนฺโต  น  โส  รชชฺติ   
รูเปสูติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  น  โส  รชชฺติ  รูเปสุ  รูป  ทสิฺวา  ปฏิสฺสโตติ  โย   
ปุคฺคโล  รูป  ทิสฺวา  อาปาถคต  รูปารมฺมณ  จกฺขุทฺวาริเกน   
วิ ฺาณสนฺตาเนน  คเหตฺวา  จตุสมฺปช ฺวเสน  สมฺปชาน-   
การิตาย  ปฏสิฺสโต  โหติ  โส  รูปารมฺมเณสุ  น  รชฺชติ  ราค   
น  ชเนติ  อ ฺทตฺถุ  วิรตฺตจิตฺโต  เวเทติ  รูปารมฺมณมฺหิ   
สมุทยาทิโต  ยถาภูต  ปชานนฺโต  นิพฺพินฺทติ  นิพฺพินฺทนฺโต  ต   
ตตฺถุปฺปนฺนเวทน ฺจ  วิรตฺตจิตฺโต  เวเทติ  ตถาภูโต  จ  ต ฺจ   
นาชฺโฌส  ติฏตีติ  ต  รปูารมฺมณ  สมฺมเทว  วิรตฺตจิตฺตตาย   
อชฺโฌสาย  น  ติฏติ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม   
อตฺตาติ  ตณฺหามานทิฏ ิวเสน  นาภินิวิสติ ฯ   
        ยถาสฺส  ปสฺสโต  รูปนฺติ  อสฺส  โยคิโน  ยถา  ตตฺถ    
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อภิชฺฌาทโย  นปฺปวตฺตนฺติ  เอว  อนิจฺจาทิโต  รูป  ปสฺสนฺตสฺส ฯ   
เสวโต  จาป  เวทนนฺติ  ต  อารพฺภ  อุปปฺนฺน  เวทน   
ตสมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  โคจรเสวนาย  เสวโต  จาป ฯ  ขิยฺยตีติ  สพฺพ   
กิเลสวฏฏ  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺฉติ ฯ   
        โนปจิยยฺตีติ  น  อุปจิยติ  น  อาจย  คจฺฉติ ฯ   
        เอว  โส  จรตี  สโตติ  เอว  กิเลสาปนยนปฏิปตฺติยา   
สโต  สมฺปชาโน  หุตฺวา  จรติ  วิหรติ ฯ   
        เอว  อปจินโต  ทุกฺขนฺติ  วุตฺตนเยน  อปจยคามินิยา   
มคฺคป ฺาย  สกล  วฏฏทุกฺข  อปจินนฺตสฺส ฯ   
สนฺติเก  นิพฺพาน  วุจฺจตีติ  สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสนิพฺพาน-   
ธาตุสมีเป  เอวาติ  วุจฺจติ  อสงฺขตาย  ธาตุยา  สจฺฉิกตตฺตา ฯ   
        น  โส  รชฺชติ  สทฺเทสูติอาทีสุป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  เถโร  อิมาหิ  คาถาหิ  สตฺถุ  โอวาทสฺส  อตฺตนา   
อุปธาริตภาว  ปเวเทตฺวา  อุฏายาสนา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  คโต   
น  จิรสฺเสว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณีติ ฯ   
                มาลุงฺกฺยปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        ปริปุณฺณกาโย  สุรุจีติอาทิกา  อายสฺมโต  เสลตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  คณปาโมกฺโข  หุตฺวา  ตีณิ  ปุริสสตานิ   
สมาทเปตฺวา  (๑)  เตหิ  สทฺธึ  สตฺถ ุ คนฺธกุฏึ  กาเรตฺวา   
กตปริโยสิตาย  คนฺธกุฏยิา  สภิกฺขุสฆสฺส  ภควโต  มหาทาน   
ปวตฺเตตฺวา  สตฺถาร  ภิกฺขู  จ  ติจีวเรน  อจฺฉาเทสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวโลเก  เอว   
วสิตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
องฺคุตฺตราเปสุ  อาปเณ  นาม  พฺราหฺมณคาเม  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  เสโลติ  ลทธฺนาโม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตีสุ   
เวเทสุ  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ  จ  นิปฺผตฺตึ  คนฺตฺวา  ตีณิ  มาณวก-   
สตานิ  มนฺเต  วาเจนฺโต  อาปเณ  ปฏิวสติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  สตฺถา  สาวตฺถิโต  นิกฺขมิตฺวา   
อฑฺฒเตรสหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  องฺคุตฺตราเปสุ  จาริก  จรนฺโต   
เสลสฺส  อนฺเตวาสิกาน ฺจ  าณปริปาก  ทิสฺวา  อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ  วิหรติ ฯ  อถ  เกณิโย  นาม  ชฏิโล  สตฺถ ุ อาคมน   
สุตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  สตฺถาร  สฺวาตนาย   
#๑.  ส.ี  สมาทาเปตฺวา  ฯ    
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นิมนฺเตตฺวา  สเก  อสฺสเม  ปหูต  ขาทนีย  โภชนีย  ปฏิยาเทติ ฯ   
        ตสฺมึ  จ  สมเย  เสโล  พฺราหฺมโณ  สทฺธึ  ตีหิ  มาณวกสเตหิ   
ชงฺฆาวิหาร  อนุวิจรนฺโต  เกณิยสฺส  อสฺสม  ปวิสิตฺวา  ชฏิเล   
กฏผาลนุทฺธนสมฺปาทนาทินา  ทานูปกรณ  สชฺเชนฺเต  ทิสฺวา   
กึ  น ุ โข  เต  เกณิย  มหาย ฺโ  ปจฺจุปฏ ิโตติอาทึ  ปุจฺฉิตฺวา   
เตน  พุทฺโธ  ภควา  มยา  สฺวาตนาย  นิมนฺติโตติ  วุตฺเต   
พุทฺโธติ  วจน  สุตฺวาว  หฏโ  อุทคฺโค  ปติโสมนสฺสชาโต   
ตาวเทว  มาณวเกหิ  สทฺธึ  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  กตปฏิ-   
สนฺถาโร  เอกมนฺต  นิสินโฺน  ภควโต  กาเย  พาตฺตึส   
มหาปุริสลกขฺณานิ  ทิสฺวา  อิเมหิ  ลกขฺเณหิ  สมนฺนาคโต   
ราชา  วา  โหติ  จกฺกวตฺตี  พุทฺโธ  วา  โลเก  วิวฏฏจฺฉโท   
อย  ปน  ปพฺพชิโต  โน  จ  โข  น  ชานามิ  พุทฺโธ   
วา  โน  วา  สุต  โข  ปน  เมต  พฺราหฺมณาน  วุฑฺฒาน   
มหลฺลกาน  อาจริยปาจริยาน  ภาสมานาน  เย  เต  ภวนฺติ   
อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เต  สเก  วณฺเณ  ภ ฺมาเน   
อตฺตาน  ปาตุกโรนฺตีติ  อสมฺมาสมฺพุทฺโธ  ห ิ สมฺมุเข  ตฺวา   
พุทฺธคุเณหิ  อภิตฺถวิยมาโน  สารชชฺติ  มงฺกุภาว  อาปชฺชติ   
อเวสารชฺชปฺปตฺตตาย  อนนุโยคกฺขมตฺตา  ยนฺนูนาห  สมณ   
โคตม  สมฺมขุา  สารุปฺปาหิ  คาถาหิ  อภิตฺถเวยฺยนฺติ  เอว  ปน   
จินฺเตตฺวา    
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                ปริปุณฺณกาโย  สุรุจิ                          สชุาโต  จารุทสฺสโน   
                สวุณฺณวณฺโณสิ  ภควา                  สุสุกกฺทาโสิ  วีรยิวา ฯ   
                นรสฺส  ห ิ สชุาตสฺส                  เย  ภวนติฺ  วิย ฺชนา   
                สพฺเพ  เต  ตว  กายสฺมึ                  มหาปุริสลกฺขณา ฯ   
                ปสนฺนเนตฺโต  สุมุโข                  พฺรหา  อุชุ  ปตาปวา   
                มชฺเฌ  สมณสฆสฺส                          อาทิจฺโจว  วิโรจสิ ฯ   
                กลฺยาณทสฺสโน  ภิกฺขุ                  ก ฺจนสนฺนิภตฺตโจ   
                ก ึ เต  สมณภาเวน                          เอว  อุตฺตมวณฺณิโน ฯ   
                ราชา  อรหส ิ ภวิตุ                          จกฺกวตฺตี  รเถสโภ   
                จาตุรนฺโต  วิชติาวี                          ชมฺพุสณฺฑสฺส  อิสฺสโร ฯ   
                ขตฺติยา  โภคี  ราชาโน  (๑)          อนุยนตฺา  ภวนฺติ  เต   
                ราชาภิราชา  มนุชินฺโท                  รชชฺ  กาเรหิ  โคตมาติ  (๒)   
ฉหิ  คาถาหิ  ภควนฺต  อภิตฺถวิ ฯ   
        ตตฺถ  ปริปุณฺณกาโยติ  อภิพฺยตฺตรูปาน  ทฺวตฺตึสาย   
มหาปุริสลกขฺณาน  ปริปุณฺณตาย  อหีนงฺคปจฺจงฺคตาย  จ   
ปริปุณฺณสรีโร ฯ   
        สุรุจีติ  สุนฺทรสรีรปฺปโภ ฯ   
        สชุาโตติ  อาโรหปรณิาหสมฺปตฺติยา  สณฺานสมฺปตฺติยา  จ   
สุนิพฺพตฺโต  (๓)  ฯ   
#๑.  สฺยา. โภชราชาโน  ฯ  ม.  โภคิราชาโน  ฯ  ๒.  ขุ. เถร. 
#๒๖/๓๙๐/๓๘๓  ฯ  ๓.  สพฺพตฺถ  อภิชาตรูโปติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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        จารุทสฺสโนติ  สุจิรมฺป  ปสฺสนฺตาน  อติตฺติชนก  อปฺปฏิกลู   
รมณีย  จารุ  เอว  ทสฺสน  อสฺสาติ  จารุทสฺสโน ฯ  เกจิ  ปนาหุ   
จารุทสฺสโนติ  สุนฺทรเนตฺโตติ ฯ   
        สุวณฺณวณฺโณติ  สุวณฺณสทิสวณฺโณ  (๑) ฯ   
        อสีติ  ภวสิ  อิท  ปท  ปริปุณฺณกาโย  อสีติอาทินา   
สพฺพปเทหิ  โยเชตพฺพ ฯ   
        สุสุกฺกทาโติ  สุฏ ุ  สุกฺกทาโ ฯ  ภควโต  หิ  ทาาหิ   
จนฺทกิรณา  วิย  ธวลรสฺมโิย  นิจฺฉรนฺติ ฯ   
        วีริยวาติ  วิริยปารมีปาริปูริยา  จตุรงฺคสมนฺนาคต-   
วิริยาธิฏานโต  (๒)  จตุพฺพิธสฺส  สมมฺปฺปธานสฺส  สมฺปตฺติยา  จ   
อติสยยุตฺโต ฯ   
        นรสฺส  หิ  สุชาตสฺสาติ  สมตึสาย  ปารมีน  อรยิสฺส   
วา  จกฺกวตฺตีวตฺตสฺส  ปรปิูริตตฺตา  สุฏ ุ  สมฺมเทว  ชาตสฺส   
นรสฺส  มหาปุริสสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        สพฺเพ  เตติ  เย  มหาปุริสภาว  โลเก  อคฺคปุคฺคลภาว   
พฺย ฺชยนฺตีติ  พฺย ฺชนาติ  ลทฺธโวหารสุปฺปติฏ ิตปาทตาทิ-   
พาตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสงฺขาตา  ตมฺพนขตุงฺคนขตาทิอสีติอนุ-   
พฺย ฺชนสงฺขาตา  จ  รูปคุณา  เต  อนวเสสา  ตว  กายสฺมึ   
#๑.  ส.ี  สุวณฺณสฺส  ชาตรูปสฺส  สทิสวณฺโณ  ฯ   
#๒.  ส.ี  วีริยฏานโต  ฯ  ๓.  สี.  สนฺตีติ  เสโส  ฯ    
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        มหาปุรสิลกฺขณาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตพฺย ฺชนาเนว  วจนนฺตเรน   
นิคเมนฺโต  อาห ฯ   
        อิทานิ  เตสุ  ลกฺขเณสุ  อตฺตนา  อภิรุจิเตหิ  ลกฺขเณหิ   
ภควนฺต  โถเมนฺโต  ปสนนฺเนตฺโตติอาทิมาห ฯ   
        ภควา  หิ  ป ฺจวณฺณปสาทสมฺปตฺติยา  ปสนฺนเนตฺโต ฯ   
        ปริปุณฺณจนฺทมณฺฑลสทิสมุขตาย  สุมโุข ฯ   
        อาโรหปริณาหสมฺปตฺติยา  พฺรหา ฯ   
        พฺรหฺมชุุคตฺตตาย  อุชุ ฯ  ชุติมนฺตตาย  ปตาปวา ฯ   
        อิทานิ  ตเมว  ปตาปวนฺตต  อาทิจฺจูปมาย  วิภาเวนฺโต   
มชฺเฌ  สมณสฆสฺสาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อาทิจฺโจว  วิโรจสีติ  ยถา  อาทิจฺโจ  อุคฺคจฺฉนฺโต   
สพฺพ  ตมคต  วิธเมตฺวา  อาโลก  กโรนฺโต  วิโรจติ  เอว  ตฺวมฺป   
อนฺโต  เจว  พหิ  จ  สพฺพ  อวิชชฺาตม  วิทฺธเสตฺวา  าณาโลก   
กโรนฺโต  วิโรจสิ ฯ   
        ทสฺสนยีรูปตาย  องฺคีคตาน  ทสฺสนสมฺปตฺตีน  อาวหนโต   
กลฺยาเณหิ  ป ฺจหิ  ทสฺสเนหิ  สมนฺนาคตตฺตา  จ  กลฺยาณ-   
ทสฺสโน ฯ   
        อุตฺตมวณฺณิโนติ  อุตฺตมวณฺณสมฺปนฺนสฺส ฯ   
        จกฺกวตฺตีติ  จกฺกรตน  วตฺเตติ  จตูหิ  สมฺปตฺติจกฺเกหิ    
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วตฺเตติ  เตหิ  จ  ปเร  วตฺเตติ  ปรหิตาย  อิริยาปถจกฺกาน   
วตฺโต  เอตสฺมึ  อตฺถีติ  จกฺกวตฺตี  อถวา  จตูหิ  อจฺฉริยธมฺเมหิ   
จ  สงฺคหวตฺถูหิ  จ  สมนนฺาคเมน  ปเรหิ  อนภิภวนียสฺส   
อาณาจกฺกสฺส  วตฺโต  เอตสฺมึ  อตฺถีติป  จกฺกวตฺตี ฯ   
        รเถสโภติ  รถิเกสุ  อาชานียอุสภปุริโส  มหารถิโกติ  อตฺโถ ฯ   
        จาตุรนฺโตติ  จตุสมุทฺทนฺตาย  ปวิยา  อิสฺสโร ฯ   
        วิชิตาวีติ  วิชิตวิชโย ฯ   
        ชมฺพุสณฺฑสฺสาติ  ชมฺพูทีปสฺส  ปากเฏน  หิ  อิสฺสริยานิ   
ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ  จกฺกวตฺตี  ปน  สปริตฺตทีปาน  จตุนฺนมฺป   
มหาทีปาน  อิสฺสโรว ฯ   
        ขตฺติยาติ  ชาติขตฺติยา ฯ  โภคีติ  โภคิยา ฯ   
        ราชาโนติ  เย  เกจิ  รชฺช  กาเรนฺตา ฯ   
        อนุยนฺตาติ  อนุคามิโน  เสวกา ฯ   
        ราชาภิราชาติ  ราชูน  ปูชนีโย  ราชา  หุตฺวา  จกฺกวตฺตีติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        มนชุินฺโทติ  มนุสฺสาธิปติ  มนุสฺสาน  ปรมิสฺสโรติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  เสเลน  วุตฺเต  ภควา  เย  เต  ภวนฺติ  อรหนฺโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  เต  สเก  วณฺเณ  ภ ฺมาเน  อตฺตาน   
ปาตุกโรนฺตีติ  อิม  เสลสฺส  มโนรถ  ปูเรนฺโต    
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                ราชาหมสฺมิ  เสลาติ                  ธมฺมราชา  (๑)  อนุตฺตโร   
                ธมฺเมน  จกฺก  วตฺเตมิ          จกฺก  อปฺปฏวิตฺติยนฺติ  (๒)   
อิม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺราย  อธิปฺปาโย  ย  ม  ตฺว  เสล  ยาจสิ  ราชา   
อรหสิ  ภวิตุ  จกฺกวตฺตีติ  เอตฺถ  อปฺโปสฺสุกฺโก  โหหิ  ราชาหมสฺมิ   
สติ  จ  ราชตฺเต  ยถา  อ ฺโ  ราชา  สมาโนป  โยชนสต   
วา  อนุสาสติ  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ  โยชนสตานิ  วา   
โยชนสหสฺส  วา  จกฺกวตฺตี  หุตฺวาป  จตุทีปปริยนฺตมตฺต  วา   
นาหเมว  ปริจฺฉินฺนวิสโย ฯ   
        อห  หิ  ธมฺมราชา  อนุตฺตโร  ภวคฺคโต  อวีจิปริยนฺต   
กตฺวา  ติริย  อปริเมยฺยโลกธาตุโย  อนสุาสามิ ฯ  ยาวตา  หิ   
อปทาทิเภทา  สตฺตา  อห  เตส  อคฺโค ฯ  น  หิ  เม  โกจิ   
สีเลน  วา ฯเปฯ  วิมุตฺติาณทสฺสเนน  วา  สทิโส  นตฺถิ  กโุต   
ภิยฺโย ฯ  สฺวาห  เอว  ธมมฺราชา  อนุตฺตโร  อนุตฺตเรเนว   
จตุสติปฏานาทิเภทโพธิปกฺขิยสงฺขาเตน  ธมฺเมน  จกฺก  วตฺเตมิ   
อิท  ปชหถ  อิท  อุปสมฺปชฺช  วิหรถาติอาทินา  อาณาจกฺก   
อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกขฺ  อริยสจฺจนฺติอาทินา  ปริยตฺติธมฺเมน   
#๑.  โปราณ. (ภควา)  ฯ   
#๒.  ม.  ราชาหมสฺมิ  เสล  (เสลาติ  ภควา)   
#ธมฺมราชา  อนุตฺตโร ฯ  
#ธมฺเมน  จกฺก  วตฺเตมิ  จกฺก  อปฺปฏิวตฺติยนฺติ  ฯ  ขุ. เถร 
                ๒๖/๓๙๐/๓๘๔  ฯ    
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ธมฺมจกฺกเมว  วา ฯ   
        จกฺก  อปฺปฏิวตฺติยนฺติ  ย  จกฺก  อปฺปฏิวตฺติย  โหติ  สมเณน   
วา ฯเปฯ  เกนจิ  วา  โลกสฺมินฺติ ฯ   
        เอว  อตฺตานมาวิกโรนฺต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปติโสมนสฺส-   
ชาโต  เสโล  ปุน  ทฬฺหีกรณตฺถ   
                สมฺพุทฺโธ  ปฏชิานาสิ  (๑)          ธมฺมราชา  อนุตฺตโร   
                ธมฺเมน  จกฺก  วตฺเตมิ                  อิติ  ภาสถ  โคตม.   
                โก  น ุ เสนาปติ  โภโต                  สาวโก  สตฺถรุนฺวโย   
                โก  อิม  อนุวตฺเตติ  (๓)                  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติตนฺติ  (๔)   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  โก  น ุ เสนาปตีติ  ธมฺมร ฺโ  โภโต  ธมฺเมน   
ปวตฺติตสฺส  จกฺกสฺส  อนปุวตฺตนโก  เสนาปติ  โก  นูติ  ปุจฺฉิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ภควโต  ทกฺขิณปสฺเส  อายสฺมา   
สาริปุตฺโต  นิสินฺโน  โหติ  สุวณฺณปุ ฺโช  วิย  สริยิา  โสภมาโน   
ต  ทสฺเสนฺโต  ภควา   
                มยา  ปวตฺติต  จกฺก  (๕)          ธมฺมจกฺกมนุตฺตร   
                สารีปุตฺโตนุวตฺเตติ                  อนุชาโต  ตถาคตนฺติ  (๖)   
#๑.  สฺยา.  ม.  สมฺพุทฺโธ  ปฏิชานาสิ  (อิติ  เสโล  พฺราหฺมโณ)  ฯ   
#๒.  ม.  ภาสถ  ฯ  ๓.  ม. โก  เต  ตมนุวตฺเตติ  ฯ  ๔.  ขุ. เถร.  
#๒๖/๓๙๐/๓๘๔  ฯ  ๕.  สฺยา.  ม.  มยา  ปวตฺติต  จกฺก  (เสลาติ  ภควา)   
#๖.  ม.  ธมฺมจกฺก  อนุตฺตร  ฯ   
  สาริปุตฺโต  อนุวตฺเตติ  อนุชาโต  ตถาคตนฺติ  ฯ   
  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๐/๓๘๔  ฯ    
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คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อนุชาโต  ตถาคตนฺติ  ตถาคต  อนุชาโต  ตถาคเตน   
เหตุนา  อริยาย  ชาติยา  ชาโตติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  โก  น ุ เสนาปติ  โภโตติ  เสเลน  วุตฺตป ฺห   
พฺยากริตฺวา  ย  เสโล  อาห  สมฺพุทฺโธ  ปฏิชานาสีติ  ตตฺถ   
น  นิกฺกงฺข  กาตุกาโม  นาห  ปฏิ ฺามตฺเตเนว  ปฏิชานามิ   
อป  จาห  อิมินา  การเณน  พุทฺโธติ  าเปตุ   
                อภิ ฺเยฺย  อภิ ฺาต          ภาเวตพฺพ ฺจ  ภาวิต   
                ปหาตพฺพ  ปหีน  เม          ตสฺมา  พุทฺโธสฺมิ  พฺราหฺมณาติ  (๑)   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อภิ ฺเยฺยนฺติ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  จตฺตาริ  อริย-   
สจฺจานิ ฯ  จตุนฺน  หิ  สจฺจาน  อริยสจฺจาน ฺจ  สาม ฺค-   
คหณเมต  ยทิท  อภิ ฺเยฺยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อริยสจฺเจสุ  ย  ภาเวตพฺพ  มคฺคสจฺจ  ย ฺจ  ปหาตพฺพ   
สมุทยสจฺจ  ตทุภยคฺคหเณน  เตส  ผลภูตานิ  นิโรธสจฺจทุกฺข-   
สจฺจานิป  คหิตาเนว  โหนฺติ  เหตุคฺคหเณเนว  ผลสิทฺธิโต  เตน   
ตตฺถ  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  ปริ ฺเยฺย  ปริ ฺาตนฺติ  อิทมฺป   
วุตฺตเมว  โหติ ฯ  อภิ ฺเยฺย  อภิ ฺาตนฺติ  วา  อิมนิา  จ   
สพฺพสฺสป  เยฺยสฺส  อภิ ฺาตสมฺพุทฺธภาว  อุทฺเทสวเสน   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๐/๓๘๔  ฯ    
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ปกาเสตฺวา  ตเทกเทส  นิทฺเทสวเสน  ทสฺเสนฺโต  ภาเวตพฺพ ฺจ   
ภาวิตนฺติอาทิมาห ฯ   
        อถวา  ภาเวตพฺพ  ภาวิต  ปหาตพฺพ  ปหีนนติฺ   
อิมินา  อตฺตโน  าณปหานสมฺปทากิตฺตนมุเขน  ตมูลกตฺตา   
สพฺเพป  พุทฺธคุณา  กิตฺติตา  โหนฺตีติ  อาห  ตสฺมา  พุทฺโธสฺมิ   
พฺราหฺมณาติ ฯ   
        อภิ ฺเยฺยอภิ ฺาตคฺคหเณน  หิ  สพฺพโส  วิชชฺาวิมุตฺตีน   
คหิตตฺตา  สผล  จตุสจฺจภาว  สทฺธึ  เหตุสมฺปตฺติยา  ทสฺเสนฺโต   
พุชฺฌิตพฺพ  สพฺพ  พุชฺฌตฺิวา  พุทฺโธ  ชาโตสฺมีติ  าเยน  เหตุนา   
ตฺตโน  พุทฺธภาว  วิภาเวติ ฯ   
        เอว  นปิฺปริยาเยน  อตฺตาน  ปาตุกริตฺวา  อตฺตนิ  กงฺขา 
วิตรณตฺถ  พฺราหฺมณ  อุสฺสาเหนฺโต   
                วินยสฺสุ  มย ิ กงฺข                          อธิมุจฺจสฺสุ  พฺราหฺมณ   
                ทลฺุลภ  ทสฺสน  โหติ                  สมฺพุทฺธาน  อภิณฺหโส ฯ   
                เยส  เว  ทลฺุลโภ  โลเก                  ปาตุภาโว  อภิณฺหโส   
                โสห  พฺราหฺมณ  พุทฺโธสฺม ิ         สลฺลกตฺโต  อนุตฺตโร ฯ   
                พฺรหฺมภูโต  อติตุโล                          มารเสนปฺปมทฺทโน   
                สพฺพามิตฺเต  วเส  กตฺวา  (๑)        โมทามิ  อกุโตภโยติ  (๒)   
คาถตฺตยมาห ฯ   
#๑.  สฺยา.  วสีกตฺวา  ฯ  ๒.  ขุ.เถร.  ๒๖/๓๙๐/๓๘๕  ฯ    
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        ตตฺถ  วินยสฺสูติ  วิเนหิ  ฉินฺท ฯ  กงฺขนฺติ  วิจิกิจฺฉ ฯ   
        อธิมุจฺจสฺสูติ  อธิโมกฺข  กร  สมมฺาสมฺพุทฺโธติ  สทฺทห ฯ   
        ทลฺุลภ  ทสฺสน  โหติ  สมฺพุทฺธานนฺติ  ยโต  กปฺปาน   
อสงฺเขยฺยมฺป  พุทฺธสุ ฺโ  โลโก  โหติ ฯ   
        สลฺลกตฺโตติ  ราคาทิสลฺลกตฺตโน ฯ   
        พฺรหฺมภูโตติ  เสฏภูโต ฯ   
        อติตุโลติ  ตุล  อตีโต  นิรุปโมติ  อตฺโถ ฯ   
        มารเสนปฺปมทฺทโนติ  กามา  เต  ปมา  เสนาติ  เอว   
อาคตาย  มารเสนาย  ปมทฺทโน ฯ   
        สพฺพามิตฺเตติ  ขนฺธกิเลสาภิสงฺขารมจฺจุเทวปุตฺตมารสงฺขาเต   
สพฺพปจฺจตฺถิเก ฯ   
        วเส  กตฺวาติ  อตฺตโน  วเส  กตฺวา ฯ   
        โมทามิ  อกุโตภโยติ  กุโตจิ  นิพฺภโย  สมาธิสุเขน   
ผลนิพฺพานสุเขน  จ  โมทามิ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  เสโล  พฺราหฺมโณ  ตาวเทว  ภควติ  ส ฺชาต-   
ปสาโท  ปพฺพชฺชาเปกฺโข  หุตฺวา   
                อิท  โภนโฺต  นิสาเมถ                  ยถา  ภาสติ  จกฺขุมา   
                สลฺลกตฺโต  มหาวีโร                  สีโหว  นทตี  วเน ฯ   
                พฺรหฺมภูต  อติตุล                          มารเสนปฺปมทฺทน   
                โก  ทิสฺวา  นปปฺสีเทยฺย                  อป  กณฺหาภิชาติโก ฯ    
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                โย  ม  อิจฺฉติ  อเนฺวตุ          โย  วา  นิจฺฉติ  คจฺฉตุ   
                อิธาห  ปพฺพชสิฺสามิ          วรป ฺสฺส  สนฺติเกติ  (๑) 
คาถตฺตยมาห  ยถา  ต  ปรปิากคตาย  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา   
โจทิยมาโน ฯ   
        ตตฺถ  กณฺหาภิชาติโกติ  นีจชาติโก  ตโมตมปรายณภาเว   
 ิโต ฯ   
        ตโต  เตป  มาณวกา  เหตุสมฺปนฺนตาย  ตตฺเถว  ปพฺพชฺชา-   
เปกฺขา  หุตฺวา   
                เอต  เจ  รุจฺจตี  โภโต          สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน   
                มยมฺป  ปพฺพชสิฺสาม          วรป ฺสฺส  สนฺติเกติ  (๑)   
คาถมาหสุ  ยถา  ต  เตน  สทฺธึ  กตาธิการา  กุลปุตฺตา ฯ   
        อถ  เสโล  เตสุ  มาณวเกสุ  ตุฏจิตฺโต  เต  ทสเฺสนฺโต   
ปพฺพชฺช ฺจ  ยาจมาโน   
                พฺราหฺมณา  ติสตา  อิเม          ยาจนฺติ  ป ฺชลีกตา   
                พฺรหฺมจริย  จรสิฺสาม          ภควา  ตว  สนฺติเกติ  (๑)   
คาถมาห ฯ   
        ตโต  ภควา  ยสฺมา  เสโล  เหฏา  วุตฺตนเยน  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโต  กาเล  เตสเยว  ติณฺณ  ปุริสสตาน  คณเชฏโ  หุตฺวา   
โรปตกุสลมโูล  อิทานิ  ปจฺฉิมภเวป  เตสเยว  อาจริโย  หุตฺวา   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๐/๓๘๕  ฯ    
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นิพฺพตฺโต  าณ ฺจสฺส  เตส ฺจ  ปริปกฺก  เอหิภิกฺขุภาวสฺส  จ   
อุปนิสฺสโย  อตฺถิ  ตสฺมา  เต  สพฺเพว  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพชชฺาย   
ปพฺพาเชนฺโต   
                สวฺากฺขาต  พฺรหฺมจริย  (๑)          สนฺทิฏ ิกมกาลิก   
                ยตฺถ  อโมฆา  ปพฺพชฺชา                  อปฺปมตฺตสฺส  สิกฺขโตติ  (๒)   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สนฺทิฏ ิกนฺติ  ปจฺจกฺข ฯ   
        อกาลิกนฺติ  มคฺคานนฺตรผลุปฺปตฺติโต  น  กาลนฺตเร   
ปตฺตพฺพผล ฯ   
        ยตฺถาติ  ยนิมิตฺตา ฯ  มคฺคพฺรหฺมจริยนิมิตฺตา  หิ  ปพฺพชชฺา   
อโมฆา  อนิปฺผลา  ยตฺถาติ  วา  ยสฺม ึ สาสเน  อปฺปมตฺตสฺส   
สติวิปฺปวาสรหิตสฺส  ตีส ุ สิกฺขาสุ  สกิฺขโต ฯ   
        เอว ฺจ  วตฺวา  เอถ  ภิกฺขโวติ  ภควา  อโวจ ฯ  ตาวเทว   
เต  สพฺเพ  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  หุตฺวา  สฏ ิวสฺสิกตฺเถรา  วิย   
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปริวาเรสุ ฯ   
        โส  เอว  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  สตฺตเม   
ทิวเส  สปริโส  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๓)   
                นคเร  หสวติยา  วีถิสามี  อโหสห   
                มม  าตี  สมาเนตฺวา  อิท  วจนมพฺรวึ ฯ   
#๑.  สฺยา.  ม.  สฺวาขาต  พฺรหฺมจริย  (เสลาติ  ภควา)   
#๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๐/๓๘๕  ฯ  ๓.  ขุ. อ.  ๓๒/๓๙๔/๔๙๗  ฯ    
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                พุทฺโธ  โลเก  สมุปฺปนฺโน          ปุ ฺกฺเขตฺโต  อนุตฺตโร   
                อาสิ  โส  สพฺพโลกสฺส                  อาหุตีน  ปฏิคฺคโห ฯ   
                ขตฺติยา  เนคมา  เจว                          มหาสาลา  จ  พฺราหฺมณา   
                ปสนฺนจิตฺตา  สุมนา                  ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                หตฺถาโรหา  อนีกฏา                  รถิกา  ปตฺติการกา   
                ปสนฺนจิตฺตา  สุมนา                  ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                อุคฺคา  จ  ราชปุตฺตา  จ                  เวสิยานา  จ  พฺราหฺมณา   
                ปสนฺนจิตฺตา  สุมนา                  ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                อาฬาริกา  จ  สทูา  จ  (๒)          นฺหาปกา  มาลการกา   
                ปสนฺนจิตฺตา  สุมนา                  ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                รชกา  เปสการา  จ                          จมฺมการา  จ  นฺหาปกา ฯ  (๓)   
                ปสนฺนจิตฺตา  สุมนา                  ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                อุสุการา  ภมการา                          จมฺมการา  จ  ตจฺฉกา   
                ปสนฺนจิตฺตา  สุมนา                  ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                กมฺมารา  โสณฺณการา  จ                  ติปุโลหกรา  ตถา   
                ปสนฺนจิตฺตา  สุมนา                  ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                ภตกา  เจฏกา  เจว                          ทาสกมฺมกรา  พหู   
                ยถาสเกน  ถาเมน                          ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
#๑.  ย.ุ อาธาโร  ฯ  ๒.  สยฺา. อาฬาริกา  จ  สูทา  จ  ฯ   
#๓.  สฺยา. ตุนฺนวายา  จ  นฺหาปกา  ฯ  ๔.  สฺยา. เจลกา  ฯ  ยุ. คีตกา  ฯ    
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                เลมที่  26  วีสตินิปาตวณฺณนา  หนา  506   
 
                อุทหารา  กฏหารา                          กสกิา  (๑)  ติณหารกา   
                ยถาสเกน  ถาเมน                          ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                ปปฺุผิกา  มาลิกา  เจว                  ปณฺณิกา  ผลหารกา   
                ยถาสเกน  ถาเมน                          ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                คณิกา  กุมฺภทาสี  จ                          ปูวิกา  มจฺฉิกาป  จ  (๒)   
                ยถาสเกน  ถาเมน                          ปูคธมฺม  อกสุ  เต ฯ   
                เอถ  (๓)  สพฺเพ  สมาคนฺตฺวา          คณ  พนฺธาม  (๔)  เอกโต   
                อธิการ  กริสฺสาม                          ปุ ฺกฺเขตฺเต  อนุตฺตเร ฯ   
                เต  เม  สุตฺวาน  วจน                  คณ  พนฺธสึุ  ตาวเท   
                อุปฏานสาล  สุกต                          ภิกขฺุสฆสฺส  การยุ ฯ   
                นฏิาเปตฺวาน  ต  สาล                  อุทคฺโค  ตุฏมานโส   
                ปเรโต  เตหิ  สพฺเพหิ                  สมฺพุทฺธมุปสงฺกมึ ฯ   
                อุปสงฺกมฺม  สมฺพุทฺธ                  โลกนาถ  นราสภ   
                วนฺทิตฺวา  สตฺถุโน  ปาเท                  อิท  วจนมพฺรวึ ฯ   
                อิเม  ตีณิ  สตา  วีร                          ปุริสา  เอกโต  คณา   
                อุปฏานสาล  สุกต                          นิยยฺาเทนฺติ  ตุว  (๕)  มุน ิฯ   
                ภิกฺขุสฆสฺส  ปรุโต                          สมฺปฏิจฺฉตฺว  (๖)จกฺขุมา   
                ติณฺณ  สตาน  ปุรโต                  อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
#๑.  สฺยา. กสิกา  ฯ  ๒.  ยุ. มจฺฉกายิกา  ฯ  ๓.  สฺยา. เอเต  ฯ   
#๔.  สฺยา.  คณพนฺธาว  ฯ  ๕.  สฺยา.  ตว  ฯ  ๖.  สฺยา. สมฺปฏิจฺฉตุ  ฯ    
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                ติสตาป  จ  เชฏโ  จ                  อนุวตฺตึสุ  เอกโต   
                สมฺปตฺตึ  (๑)  หิ  กริตฺวาน          สพฺเพ  อนุภวิสฺสถ ฯ   
                ปจฺฉิเม  ภเว  สมฺปตฺเต                  สีติภาวมนุตฺตร   
                อชร  อมร  สนฺต                          นิพฺพาน  ปสฺสยิสสฺถ ฯ  (๒)   
                เอว  พุทฺโธ  วิยากาสิ                  สพฺพ ฺ ู  สมณุตฺตโร  (๓) 
                พุทฺธสฺส  วจน  สุตฺวา                  โสมนสฺส  ปเวทยึ ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสานิ                          เทวโลเก  รมึ  อห   
                เทวาธิโป  ป ฺจสต                          เทวรชฺชมการยึ ฯ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ  ราชา  จ                  จกฺกวตฺตี  อโหสห   
                เทวรชฺช  กโรนฺตสฺส                        มหาเทวา อวนฺทิสุ  (๒)   
                อิธ  มานุสเก  รชฺช  (๕)                ปริสา  โหนฺติ  พนธฺวา   
                ปจฺฉิเม  ภเว  สมฺปตฺเต                  วาเสฏโ  นาม  พฺราหฺมโณ ฯ   
                อสีติโกฏิ  นิจโย                          ตสฺส  ปุตฺโต  อโหสห   
                เสโล  อิติ  มม  นาม                          ฉฬงฺเค  ปารมึ  คโต ฯ   
                ชงฺฆาวิหาร  วิจร                          สสิสฺเสหิ  ปุรกฺขโต   
                ชฏาภาริกภริต          (๖)                        เกณิย  นาม  ตาปส ฯ   
                ปฏิยตฺตาหุตึ  ทิสฺวา                          อิท  วจนมพฺรวึ   
                อาวาโห  วา  วิวาโห  วา                  ราชา  วา  เต  นิมนฺติโต ฯ   
#๑.  สฺยา. สมฺปตฺตี  ฯ  ๒.  สฺยา. ปสฺสยิสฺสถ  ฯ  ยุ.  ผุสฺสยิสฺสถ  ฯ   
#๓.  สฺยา. สพฺพ ฺ ูตมนุตฺตโร  ฯ  ม.  สมณุตฺตโร  ฯ  ๔.  สฺยา. 
#ปเทสรชฺช  วิปุล  คณนาโต  อสงฺขย  ฯ  ๕.  สฺยา. รชฺเช  ฯ   
#๖.  สยฺา. ชฏาภารภริตป  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 508 

                เลมที่  26  วีสตินิปาตวณฺณนา  หนา  508   
 
                อาหุตึ  ยิฏ ุกาโมห                  พฺราหฺมเณ  เทวสมฺมเต   
                น  นิมนฺเตมิ  ราชาน          อาหุตี  เม  น  วิชชฺติ ฯ   
                น  จตฺถิ  มยฺหมาวาโห          วิวาโห  เม  น  วิชชฺติ   
                สกฺยาน  นนฺทชินโน          เสฏโ  โลเก  สเทวเก ฯ   
                สพฺพโลกหิตตฺถาย  (๑)          สพฺพสตฺตสุขาวโห   
                โส  เม  นิมนติฺโต  อชชฺ          ตสฺเสต  ปฏิยาทน ฯ   
                ติมฺพรูสกวณฺณาโภ                  อปฺปเมยฺโย  อนูปโม   
                รูเปนาสทิโส  พุทฺโธ          สฺวาตนาย  นิมนฺติโต ฯ   
                อุกฺกามุขปหฏโว  (๒)        ขทิรงฺคารสนฺนิโภ   
                วิชชฺูปโม  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  (๓)  นมินฺติโต ฯ   
                ปพฺพตคฺเค  ยถา  อจฺจิ          ปุณฺณมาเยว  จนฺทิมา   
                นฬคฺคิวณฺณสงฺกาโส          โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                อสมฺภีโต  ภยาตีโต                  ภวนฺตกรโณ  มุน ิ  
                สหีูปโม  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                กสุโล  พุทฺธธมฺเมหิ  (๔)                อปสยฺโห  ปเรหิ  โส   
                นาคูปโม  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                สทฺธมฺมปารกุสโล  (๕)          พุทฺธนาโค  อสาทิโส   
                อุสภูปโม  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  นิมนติฺโต ฯ   
#๑.  สฺยา. ...หิตตฺภาสิ  ฯ  ๒.  ยุ. อุกฺกามุขปหโต  ว  ฯ  ๓.  สฺยา. นาโถ  ฯ   
#๔.  สฺยา. พุทฺธธมฺเมสุ  ฯ  ๕.  สฺยา.  สทฺธมฺมาจารกุสโล  ฯ    
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                อนนฺตวณฺโณ  อมิตยโส                  วิจิตฺตสพฺพลกฺขโณ   
                สกฺกูปโม  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                วสี  คณี  ปตาป  จ  เตชสี                  จ  ทุราสโท   
                พฺรหฺมูปโม  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                มหคฺคธมฺโม  (๑)  ทสพโล          พลาติพลปารโค  (๒)   
                ธรณูปโม  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นมินฺติโต ฯ   
                สลีวีจิ  (๓)  สมากิณฺโณ                  ธมฺมวิ ฺาณโขภิโต   
                อุทธูปโม  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                ทรุาสโท  ทุปปฺสโห                  อจโล  อุคฺคโต  พฺรหา  (๔)   
                เนรูปโม  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                อนนฺตาโณ  อสโม  (๕)          อตุโล  อคฺคต  คโต   
                คคนูปโม  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                ปติฏา  ภยภีตาน                          ตาโณ  สรณคามิน   
                อสฺสาสโก  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                อาสโย  พุทฺธิมนฺตาน                  ปุ ฺกฺเขตฺต  สุเขสิน   
                รตนากโร  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นมินฺติโต ฯ   
                อสฺสาสโก  เวทกโร  (๖)                  สาม ฺผลทายโก   
                เมฆูปโม  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นมินฺติโต ฯ   
#๑.  สฺยา. มหคฺคธมฺโม  ฯ  ย.ุ  มหนฺตธมฺโม  ฯ  ๒.  สฺยา. ....ปารคู  ฯ   
#๓.  สฺยา.  สลีธิติ  ฯ  ๔.  สฺยา.  พรฺหฺมา  ฯ  ๕.  สฺยา.  อสโม 
#๖.  สฺา. เทวกโร  ฯ    
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                โลเก  สมุสฺสิโต  วีโร  (๑)          สพฺพตมวิโนทโน   
                สรุิยูปโม  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นมินฺติโต ฯ   
                อารมฺมณวิมุตฺตีสุ                          สภาวทสฺสโน  (๒)  มุนิ   
                จนฺทูปโม  มหาวีโร                          โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                พุทฺโธ  สมุสฺสโิต  โลเก                  ลกฺขเณหิ  อลงฺกโต   
                อปฺปเมยฺโย  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                ยสฺส  าณ  อปฺปเมยฺย                  สีล  ยสฺส  อนูปม   
                วิมุตฺติ  อสทิสา  ยสฺส                  โส  เม  พุทฺโธ  นิมนฺติโต ฯ   
                ยสฺส  ธีติ  อสทิสา                          ถาโม  ยสฺส  อจินฺติโย   
                ยสฺส  ปรกฺกโม  เชฏโ                  โส  เม  พุทฺโธ  นมินฺติโต ฯ   
                ราโค  โทโส  จ  โมโห  จ          วิสา  สพฺเพ  สมูหตา   
                อคทูปโม  (๓)  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  นมินฺติโต ฯ   
                เกลฺสพฺยาธิพหุทุกฺข-                  สพฺพตมวิโนทโน  (๔)   
                เวชฺชูปโม  (๕)  มหาวีโร                  โส  เม  พุทฺโธ  นมินฺติโต ฯ   
                พุทฺโธติ  โภ  ย  (๖)  วเทสิ          โฆโสเปโส  (๗)  สทุุลฺลโภ   
                พุทฺโธ  พุทโฺธติ  สุตฺวาน  (๘)          ปติ  เม  อุทปชชฺถ ฯ   
                อพฺภนฺตร  อคณฺหนฺต                  ปติ  เม  พหิ  นิจฺฉเร   
                โสห  ปติมโน  สนฺโต                  อิท  วจนมพฺรวึ ฯ   
#๑.  สฺยา.  โลเก  สมุสฺสโิต  วีโร  ฯ  ๒.  สฺยา.  สภาวทสฺสโก  ฯ   
#๓.  ยุ.  อครปูโม  ฯ  ๔.  สฺยา.  กิเลสพฺยาธิ  พหุทุกฺขา  โอสถีว   
#วิโนทโก  ฯ  ๕.  สฺยา. วิชฺชูปโม  ฯ  ๖.  สยฺา. พุทโฺธติ  โฆส  ฯ   
#๗.  สฺยา. โฆโส  เม  โส  ฯ  ๘.  สฺยา. พุทฺโธติ  โฆสน  สุตวา  ฯ    
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                กห  นุ  โข  โส  ภควา                  โลกเชฏโ  นราสโภ   
                ตตฺถ  คนฺตฺวา  นมสฺสิสฺส                  สาม ฺผลทายก ฯ   
                ปคฺคยฺห  ทกฺขิณ  พาหุ                  เวทชาโต  กต ฺชลี   
                อาจิกฺขิ  (๑)  เม  ธมฺมราช                  โสกสลฺลวิโนทน ฯ   
                อุเทนฺตว  มหาเมฆ                          นีล  อ ฺชนสนฺนิภ   
                สาคร  วิย  ทิสสฺนฺต                          ปสสฺเสต  มหาวน ฯ   
                เอตฺถ  โส  วสเต  พุทฺโธ                  อทนฺตทมโก  มุน ิ  
                วินยนฺโต  จ  เวเนยฺเย                  โพเธนฺโต  โพธิปกขิฺเย ฯ   
                ปปาสิโตว  อุทก                          โภชนว  ชิฆจฺฉิโต  (๒)   
                คาวี  ยถา  วจฺฉคิทฺธา                  เอวาห  วิจินึ  ชิน ฯ   
                อาจารอุปจาร ฺ ู                          ธมฺมานุจฺฉวิสวร   
                สกิฺขาเปมิ  สเก  สิสฺเส                  คจฺฉนฺเต  (๓)  ชนิสนฺติก ฯ   
                ทรุาสทา  ภควนฺโต                          สีหาว  เอกจาริโน   
                ปเท  ปท  นิกฺขิปนฺตา                  อาคจฺเฉยฺยาถ  มาณวา ฯ   
                อาสีวิโส  ยถา  โฆโร                  มิคราชาว  เกสร ี  
                มตฺโตว  กุ ฺชโร  ทนฺตี  (๔)          เอว  พุทฺธา  ทุราสทา ฯ   
                อุกฺกาสิต ฺจ  ขิปต                          อชฌฺุเปกฺขิย  (๕)  มาณวา   
                ปเท  ปท  นิกฺขิปนฺตา                  อุเปถ  พุทฺธสนฺติก ฯ   
#๑.  สฺยา. อาจิกฺข  ฯ  ๒  สฺยา. ชิคจฺฉโต  ฯ  ๓.  ย.ุ คจฺฉนฺโต  ฯ   
#๔.  สฺยา. ทนฺโต  ฯ  ๕.  สฺยา. อชฺฌุเปกฺขาย  ฯ    
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                ปฏิสลลฺานครุกา                          อปฺปสทฺทา  ทุราสทา   
                ทรุูปสงฺกมา  พุทฺธา                          ครู  โหนฺติ  สเทวเก ฯ   
                ยทาห  (๑)  ป ฺห  ปุจฺฉามิ          ปฏิสมโฺมทยามิ  (๒)  วา   
                อปฺปสทฺทา  ตทา  โหถ                  มุนิภูตาว  ติฏถ ฯ   
                ย  โส  เทเสติ  สทฺธมฺม  (๓)          เขม  นิพฺพานปตฺติยา   
                ตเมวตฺถ  นิสาเมถ                          สทฺธมฺมสฺสวน  สขุ  (๔)  ฯ   
                อุปสงฺกมฺม  สมฺพุทฺธ                  สมฺโมทึ  มุนินา  อห   
                ต  กถ  วีติสาเรตฺวา                          ลกฺขเณ  อุปธารยึ ฯ   
                ลกฺขเณ  เทฺว  จ  กงฺขามิ  (๕)          ปสสฺามิ  ตึสลกขฺเณ   
                โกโสหิตวตฺถคุยฺห                          อิทฺธิยา  ทสฺสยี  มนุิ ฯ   
                ชิวฺห  นินฺนามยิตฺวาน                  กณฺณโสเต  จ  นาสิเก   
                ปฏิมสิ  (๖)  นลาฏนฺต                  เกวล  ฉาทยี  ชิโน ฯ   
                ตสฺสาห  ลกฺขเณ  ทิสฺวา                  ปริปณฺุเณ  สพฺย ฺชเน   
                พุทฺโธติ  นฏิ  คนฺตฺวาน                  สห  สิสฺเสหิ  ปพฺพชึ ฯ   
                สเตหิ  ตีหิ  สหิโต                          ปพฺพชึ  อนคาริย   
                อฑฺฒมาเส  อสมฺปตฺเต                  สพฺเพ  ปตฺตามฺห  นิพฺพุตึ ฯน   
                เอกโต  กมฺม  กตฺวาน                  ปุ ฺกฺเขตฺเต  อนุตฺตเร   
                เอกโต  สสริตฺวาน                          เอกโต  วินิวตฺตยุ ฯ   
#๑.  สฺยา. ยมห  ฯ  ย.ุ ยาวาห  ฯ  ๒.  ยุ. ปฏิสมฺโมทิยามิ  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#สทฺธมฺม  ฯ  ๔.  สยฺา.  สภุ  ฯ  ๕.  สฺยา. น ทกฺขามิ  ฯ  ยุ. ว กงฺขามิ  ฯ 
#๖.  สยฺา. ปฏิมสฺส  ฯ    
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                โคปานสิโย  ทตฺวาน          ปูคธมฺเม  วสึ  อห   
                เตน  กมฺเมน  สุกเตน          อฏ  เหตู  ลภามห ฯ   
                ทสิาสุ  ปูชิโต  โหมิ          โภคา  จ  อมิตา  มม   
                ปติฏา  โหมิ  สพฺเพส          ตาโส  มม  น  วิชชฺติ ฯ   
                พฺยาธโย  (๑)  เม  น  วิชชฺนติฺ          ทีฆายุ  ปาลยามิ  จ   
                สขุุมจฺฉวิโก  โหมิ                  อาวาเส  ปตฺถิเต  วเส  (๒)  ฯ   
                อฏ  โคปานสี  ทตฺวา          ปูคธมฺเม  วสึ  อห   
                ปฏิสมฺภิทารหตฺต ฺจ          เอต  เม  อปรฏม ฯ   
                สพฺพโวสิตโวสาโน                  กตกิจฺโจ  อนาสโว   
                อฏ  โคปานสี  นาม          ตว  ปุตฺโต  มหามุนิ ฯ   
                ป ฺจ  ถมฺภานิ  ทตฺวาน          ปูคธมฺเม  วสึ  อห   
                เตน  กมฺเมน  สุกเตน          ป ฺจ  เหตู  ลภามห ฯ   
                อจโล  โหม ิ เมตฺตาย          อนูนงฺโค  ภวามห  (๓)   
                อาเทยฺยวจโน  โหมิ                  น  ธเสมิ  ยถา  อห ฯ   
                อภนฺต  โหติ  เม  จิตฺต          อขิโล  (๔)  โหมิ  กสฺสจิ   
                เตน  กมฺเมน  สุกเตน          วิมโล  โหมิ  สาสเน ฯ   
                สคารโว  สปฺปติสฺโส          กตกิจฺโจ  อนาสโว   
                สาวโก  เต  มหาวีร                  ภิกฺขุ  ต  วนฺทเต  มุนิ ฯ   
                กตฺวา  สุกตปลฺลงฺก                  สาลาย  ป ฺเปสห   
                เตน  กมฺเมน  สุกเตน          ป ฺจ  เหตู  ลภามห ฯ   
#๑.  ย.ุ พฺยาธโิย  ฯ  ๒.  สยฺา. ปตฺติเต  วสฺเส  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#อนูนโภความห  ฯ  ๔.  ยุ. อจโล  ฯ    
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                อุจฺเจ  กุเล  ปชายิตฺวา  (๑)                มหาโภโค  ภวามห   
                สพฺพสมฺปตฺติโก  โหมิ                  มจฺเฉร  เม  น  วิชฺชติ ฯ   
                คมเน  ปตฺถิเต  มยฺห                  ปลฺลงฺโก  อุปติฏติ   
                สห  ปลลฺงฺกเสฏเน                  คจฺฉามิ  มม  ปตฺถิต ฯ   
                เตน  ปลฺลงฺกทาเนน                          ตม  สพฺพ  วิโนทยึ   
                สพฺพาภิ ฺาพลปฺปตฺโต                  เถโร  วนฺทติ  ต  มุนิ  (๒)  ฯ   
                ปรกิจฺจตฺตกิจฺจานิ                          สพฺพกิจฺจานิ  สาธยึ   
                เตน  กมฺเมน  สุกเตน                  ปาวิสึ  อภย  ปุร ฯ   
                ปรินิฏ ิตสาลมฺหิ                          ปริโภคมทาสห   
                เตน  กมฺเมน  สุกเตน                  เสฏตฺต  อชฺฌุปาคโต ฯ   
                เย  เกจิ  ทมกา  โลเก                  หตฺถิอสฺเส  ทเมนฺติ  เย  (๓)   
                กรตฺิวา  (๔)  การณา  นานา          ทารุเณน  ทเมนฺติ  เต ฯ   
                น  เหว  (๕)  ตฺว  มหาวีร                  ทเมสิ  นรนารโิย   
                อทณฺเฑน  อสตฺเถน                          ทเมสิ  อุตฺตเม  ทเม.   
                ทานสฺส  วณฺเณ  กิตฺเตนฺโต          เทสนากุสโล  มุนิ   
                เอกป ฺห  กเถนฺโตว                  โพเธสิ  ติสเต  มุนิ ฯ   
                ทนฺตา  มย  สารถินา                  สุวิมุตฺตา  อนาสวา   
                สพฺพาภิ ฺาพลปตฺตา                  นิพฺพุตา  อุปธิกฺขเย ฯ   
#๑.  สฺยา.  ปชายามิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  มุเน  ฯ  ๓.  สฺยา. เต  ฯ  ย.ุ เมฯ   
#๔.  สฺยา. กาเรตฺวา  ฯ  ยุ. กเรตฺวา  ฯ  ๕.  สฺยา. นเหว  ฯ    
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                สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  ย  ทานมททึ  ตทา   
                อติกฺกนฺตา  ภยา  สพฺเพ                  สาลาทานสฺสิท  ผล ฯ   
                กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
          อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อ ฺ   
  พฺยากโรนฺโต          
                  ย  ต  สรณมาคมฺห  (๑)          อิโต  อฏมิ  (๒)  จกขฺุม   
                สตฺตรตฺเตน  ภควา                  ทนฺตามฺห  ตว  สาสเนติ�   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุม  ภควา  ยสฺมา  มย   
อิโต  อตีเต  อฏเม  ทิวเส  ต  สรณ  อคมิมฺห ฯ  ตสฺมา   
สตฺตรตฺเตน  ตว  สาสเน  ทมเกน  (๔)  ทนฺตา  อมฺห  อโห  เต   
สรณคมนสฺส  อานุภาโวติ ฯ  ตโต  ปร   
                ตุว  พุทฺโธ  ตุว  สตฺถา          ตุว  มาราภิภู  มุนิ   
                ตุว  อนุสเย  เฉตฺวา                  ติณฺโณ  ตาเรสิม  ปช ฯ   
                อุปธี  เต  สมติกฺกนฺตา          อาสวา  เต  ปทาลิตา   
                สโีหว  อนุปาทาโน                  ปหีนภยเภรโวติ  (๕) 
อิมาหิ  ทฺวีหิ  คาถาหิ  อภิตฺถวิตฺวา  โอสานคาถาย  สตฺถาร   
วนฺทน  ยาจติ   
#๑.  สฺยา.  สรณมาคมฺม  ฯ  ๒.  สฺยา. อฏมิ  ฯ  ๓.  ขุ.  
#เถร. ๒๖/๓๙๐/๓๘๕  ฯ  ๔.  สี. อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ   
#๕.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๐/๓๘๖  ฯ    
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                ภิกฺขโว  ติสตา  อิเม                          ติฏนฺติ  ป ฺชลกีตา   
                ปาเท  วีร  ปสาเรหิ  นาคา          วนฺทนฺตุ  สตฺถุโนติ  (๑)  ฯ   
          ตตฺถ  ตุว  พุทฺโธติ  ตฺวเมว  อิมสฺมึ  โลเก  สพฺพ ฺ ุ-   
พุทฺโธ ฯ  ทิฏธมฺมิกาทิอตฺเถน  สตฺตาน  อนุสาสนโต  ตฺวเมว   
สตฺถา ฯ  สพฺเพส  มาราน  อภิภวนโต  มาราภิภู ฯ  มุนิภาวโต   
มุนิ ฯ   
        อนุสเย  เฉตฺวาติ  กามราคาทิเก  อนุสเย  อริยมคฺคสตฺเถน   
ฉินฺทิตฺวา ฯ   
        ติณฺโณติ  สย  สสารมโหฆ  ติณฺโณ  เทสนาหตฺเถน  อิม   
ปช  สตฺตกาย  ตาเรสิ ฯ   
        อุปธีติ  ขนฺธูปธิอาทโย  สพฺเพ  อุปธิ ฯ   
        อนุปาทาโนติ  สพฺพโส  ปหีนกามุปาทานาทิโก ฯ  เอว   
วตฺวา  เถโร  สปริโส  สตฺถาร  อภิวนฺทตีติ ฯ   
                เสลตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๐/๓๘๖  ฯ    
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        ยาต  เม  หตฺถิคีวายาติอาทิกา  อายสฺมสโต  ภทฺทิยตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถารา  เอก  ภิกฺขุ  อุจฺจา-   
กุลิกาน  อคฺคฏาเน  ปยมาน  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร   
ปตฺเถตฺวา  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน   
ทตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ   
        สตฺถาปสฺส  อนนฺตราเยน  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  พฺยากาสิ   
โสป  ต  พฺยากรณ  สุตฺวา  อุจฺจากุลิกสวตฺตนิก  กมมฺ  ปุจฺฉิตฺวา   
ธมฺมสฺสวนสฺส  การาปน  ธมฺมมณฺฑเป  อาสนทาน  พีชนีทาน  (๑)   
ธมฺมกถิกาน  ปูชาสกฺการกรณ  อุโปสถาคาเร  ปฏสิฺสยทานนฺติ   
เอวมาทึ  ยาวชีว  พหุปุ ฺ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  อปรภาเค  อมฺหาก  ภควโต   
อุปฺปตฺติยา  ปุเรตร  พาราณสิย  กฏุมฺพิกฆเร  นิพฺพตฺโต  สมฺพหุเล   
ปจฺเจกพุทฺเธ  ปณฺฑาย  จรตฺิวา  เอกสฺมึเยว  าเน  สมาคนฺตฺวา   
ภตฺตวิสฺสคฺค  กโรนฺเต  ทสิฺวา  ตตฺถ  ปาสาณผลกานิ  อตฺถริตฺวา   
ปาโททกาทึ  อุปฏเปนฺโต  ยาวชีว  อุปฏหิ ฯ   
#๑  สี.  พีชนทาน  ฯ    
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        โส  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุนคเร  สากิยราชกุเล  นิพฺพตฺติ  ภทฺทิโยติสฺส   
นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  อนุรทฺุธาทีหิ  ป ฺจหิ  ขตฺติเยหิ   
สทฺธึ  สตฺถริ  อนุปยมฺพวเน  วิหรนฺเต  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        ต  สตฺถา  อปรภาเค  เชตวเน  อริยคณมชฺเฌ  นสิินฺโน   
อุจฺจากุลิกาน  ภิกฺขูน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  โส  ผลสุเขน   
นิพฺพานสุเขน  จ  วีตินาเมนฺโต  อร ฺคโตป  รุกขฺมูลคโตป   
สุ ฺาคารคโตป  อโห  สุข  อโห  สขุนฺติ  อภิกฺขณ  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ภิกขฺู  สตฺถุ  อาโรเจสุ  อายสฺมา   
ภทฺทิโย  กาลโิคธาย  ปุตฺโต  อภิกฺขณ  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ   
วทติ  อนภิรโต  ม ฺเ  พฺรหฺมจริย  จรตีติ ฯ   
        สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภททฺิย   
อภิกฺขณ  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  วทสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส   
สจฺจ  ภควาติ  ปฏิชานิตฺวา  ปุพฺเพ  เม  ภนฺเต  รชชฺ  กาเรนฺตสฺส   
สุสวิหิตารกฺโข  อโหส ึ ตถาป  ภีโต  อุพฺพิคฺโค  อุสฺสงฺกิโต   
วิหาสึ ฯ  อิทานิ  ปน  ปพฺพชิโต  อภีโต  อนุพฺพิคฺโค  อนุสฺสงฺกิโต   
วิหรามีติ  วตฺวา   
                ยาต  เม  หตฺถิคีวาย                  สุขุมา  วตฺถา  ปธาริตา   
                สาลีน  โอทโน  ภุตฺโต          สุจิมสูปเสจโน ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 519 

        เลมที ่ 26  กาลโิคธาปุตฺตภทฺทิยตฺเถรคาถาวณฺณนา  519   
 
                โสชฺช  ภทฺโท  สาตติโก                  อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รโต   
                ฌายติ  อนุปาทาโน                          ปุตฺโต  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                ปสุกูลี  สาตติโก                          อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รโต   
                ฌายติ  อนุปาทาโน                          ปุตฺโต  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                ปณฺฑปาตี  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                เตจีวรี  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                สปทานจารี  สาตติโก                 ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                เอกาสนี  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                ปตฺตปณฺฑี  สาตติโก                 ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                ขลุปจฺฉาภตฺตี  สาตติโก                 ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                อาร ฺ ิโก  สาตติโก                 ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                รกุขฺมูลิโก  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                อพฺโภกาสี  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                โสสานิโก  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                ยถาสนฺถติโก  สาตติโก                 ฯเปฯ  โคธาย  ภททฺิโย ฯ   
                เนสชฺชิโก  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                อปฺปจฺโฉ  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                สนฺตุฏโ  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                ปวิวิตฺโต  สาตติโก                        ฯเปฯ  โคธาย  ภททฺิโย ฯ   
                อสสฏโ  สาตติโก                         ฯเปฯ  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ    
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                อารทฺธวีริโย  สาตติโก                  อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รโต   
                ฌายติ  อนุปาทาโน                          ปุตฺโต  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                หตฺิวา  สตปล  กส                          โสวณฺณ  สตราชกิ   
                อคฺคหึ  มตฺติกาปตฺต                  อิท  ทุติยาภิเสจน ฯ   
                อุจฺเจ  มณฺฑลิปากาเร                  ทฬหฺมฏฏาลโกฏเก   
                รกขิฺโต  ขคฺคหตฺเถหิ                  อุตฺตส  วิหรึ  ปุเร ฯ   
                โสชฺช  ภทฺโท  อนุตฺราสี                  ปหีนภยเภรโว   
                ฌายติ  วนโมคยฺห                          ปุตฺโต  โคธาย  ภทฺทิโย ฯ   
                สลีกฺขนฺเธ  ปติฏาย                  สตึ  ป ฺ ฺจ  ภาวย   
                ปาปุณึ  อนุปุพฺเพน                          สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ   
อิมาหิ  คาถาหิ  สตฺถ ุ ปรุโต  สีหนาท  นทิ ฯ   
        ตตฺถ  ยาต  เม  หตฺถคีิวายาติ  ภนฺเต  ปุพฺเพ  มยา   
คจฺฉนฺเตนาป  หตฺถิคีวาย  หตฺถิกฺขนฺเธ  นิสีทิตฺวา  ยาต  จริต ฯ   
วตฺถานิ  ปรหิรนฺเตนาป  สุขุมา  สุขสมฺผสฺสา  กาสิกวตฺถวิเสสา   
ธาริตา ฯ  โอทน  ภุ ฺชนฺเตนาป  ติวสฺสิกาน  ปุราณคนฺธสาลีน   
โอทโน  ติตฺติรกป ฺชราทินา  สุจินา  มเสน  อุปสิตฺตตาย   
สุจิมสูปเสจโน  ภุตฺโต  ตถาป  ต  สุข  น  มยฺห  จิตฺตปริโตสกร   
อโหสิ  ยถา  เอตรหิ  วิเวกสุขนฺติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  โสชชฺ   
ภทฺโทติอาทิ ฯ  เอตฺถ  จ  หตฺถิคฺคหเณเนว  อสฺสรถยานานิ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๑/๓๘๖  ฯ    
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วตฺถคฺคหเณน  สพฺพราชาลงฺการา  โอทนคฺคหเณน  สพฺพ-   
โภชนวิกติ  คหิตาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        โสชฺชาติ  โส  อชชฺ  เอตรหิ  ปพฺพชฺชาย   ิโต ฯ   
        ภทฺโทติ  สลีาทิคุเณหิ  สมนฺนาคตตฺตา  ภทฺโท ฯ   
        สาตติโกติ  สมณธมฺเม  ทิฏธมฺมสุขวิหาเร  สาตจฺจยุตฺโต ฯ   
        อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รโตติ  อุ ฺฉาจริยาย  ปตฺเต  อาคเต   
ปตฺตปริยาปนฺเน  อภิรโต  เตเนว  สนตฺุฏโติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ฌายตีติ  ผลสมาปตฺติฌาเนน  ฌายติ ฯ   
        ปุตฺโต  โคธายาติ  กาลิโคธาย  นาม  ขตฺติยาย  ปุตฺโต ฯ   
        ภทฺทิโยติ  เอวนาโม  อตฺตานเมว  เถโร  อ ฺ  วิย  กตฺวา   
วทติ ฯ   
        คหปติจีวร  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปสุกูลกิงฺคสมาทาเนน  ปสุกูลิโก ฯ   
สฆภตฺต  ปฏกิฺขิปตฺวา  ปณฺฑปาติกงฺคสมาทาเนน  ปณฺฑปาติโก ฯ   
        อติเรกจีวร  ปฏิกฺขิปตฺวา  เตจีวริกงฺคสมาทาเนน  เตจีวริโก ฯ   
        โลลุปฺปจาร  ปฏิกฺขิปตฺวา  สปทานจาริกงฺคสมาทาเนน   
สปทานจารี ฯ   
        นานาสนโภชน  ปฏกิฺขิปตฺวา  เอกาสนิกงฺคสมาทาเนน   
เอกาสนิโก ฯ  ทุติยกภาชน  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปตฺตปณฺฑิกงฺค-   
สมาทาเนน  ปตฺตปณฺฑิโก ฯ  อติริตฺตโภชน  ปฏิกขิฺปตฺวา  ขลุ-   
ปจฺฉาภตฺติกงฺคสมาทาเนน  ขลุปจฺฉาภตฺติโก ฯ  คามนฺตเสนาสน    
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ปฏิกฺขิปตฺวา  อาร ฺ ิกงฺคสมาทาเนน  อาร ฺ ิโก ฯ  ฉนฺนวาส   
ปฏิกฺขิปตฺวา  รุกฺขมูลิกงฺคสมาทาเนน  รุกฺขมูลิโก ฯ  ฉนฺนรุกฺข-   
มูลานิ  ปฏิกขิฺปตฺวา  อพฺโภกาสิกงฺคสมาทาเนน  อพฺโภกาสิโก ฯ   
นสุสาน  ปฏกิฺขิปตฺวา  โสสานิกงฺคสมาทาเนน  โสสานิโก ฯ   
เสนาสนโลลปฺุป  ปฏิกฺขิปตฺวา  ยถาสนฺถติกงฺคสมาทาเนน  ยถา-   
สนฺถติโก ฯ  สยน  ปฏิกฺขิปตฺวา  เนสชฺชิกงฺคสมาทาเนน  เนสชฺชโิก ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปน  ธุตงฺคกถา  วิสุทธฺิมคฺเค   
วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺพา ฯ   
        อุจฺเจติ  อุจฺจาทิฏาเน  อุปริปาสาทตาย  วา  อุจฺเจ ฯ   
        มณฺฑลปิากาเรติ  มณฺฑลากาเรน  ปาการปริกขิฺตฺเต ฯ   
ฬฺหมฏฏาลโกฏเกติ  ถิเรหิ  อฏฏาเลหิ  ทฺวารโกฏเกหิ  จ   
สมนฺนาคเต  นคเรติ  อตฺโถ ฯ   
        สตึ  ป ฺ ฺจาติ  เอตฺถ  สติสีเสน  สมาธึ  วทติ  ผล-   
สมาปตฺตินิโรธสมาปตฺติโย  สนฺธาย  สตึ  ป ฺ ฺจ  ภาวยนฺติ   
วุตฺโต ฯ  เสส  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานเมว ฯ   
        เอว  เถโร  สตฺถ ุ สมฺมุขา  สีหนาท  นทิ ฯ  ต  สุตฺวา   
ภิกฺขู  อภิปฺปสนฺนา  อเหสุ ฯ   
        กาลโิคธาปุตฺตภทฺทิยตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        คจฺฉ  วเทสิ  สมณ   ิโตมฺหีติอาทิกา  อายสฺมโต  องฺคุลิมาลตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย          กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย   
โกสลร ฺโ  ปุโรหิตสฺส  ภคฺควสฺส  นาม  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต   
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ชาตทิวเส  สกลนคเร  อาวุธานิ  ปชชฺลสึุ   
ร ฺโ  จ  มงฺคลาวุธ  สยนปเ  ปต  ปชฺชลิ  ต  ทสิฺวา   
ราชา  ภีโต  สวิคฺโค  นิทฺท  น  ลภิ ฯ   
        ปุโรหิโต  ตาย  เวลาย  นกฺขตฺตโยค  อุลฺโลเกนฺโต   
โจรนกฺขตฺเตน  ชาโตติ  สนฺนิฏานมกาสิ ฯ  โส  วิภาตาย  รตฺติยา   
ร ฺโ  สนฺติก  คโต  สุขเสยฺย  ปุจฺฉิ ฯ  ราชา  กโุต  อาจริย   
สุขเสยฺย  รตฺติย  มยฺห  มงฺคลาวุธ  ปชฺชลิ  ตสฺส  โก  นุ  โข   
วิปาโก  ภวิสสฺตีติ ฯ  มา  ภายิ  มหาราช  มยฺห  ฆเร  ทารโก   
ชาโต  ตสฺส  อานุภาเวน  สกลนคเรป  อาวุธานิ  ปชฺชลึสูติ ฯ   
กึ  ภวิสฺสติ  อาจริยาติ ฯ  ทารโก  โจโร  ภวิสฺสตีติ ฯ  ก ึ  
เอกจารี  โจโร  อุทาหุ  คณเชฏโกติ ฯ  เอกจาริโก  เทว ฯ   
กึ  น  มาเรมาติ ฯ  เอกจาริโก  เจ  ปฏชิคฺคถ  ตาว  นนฺติ   
อาห ฯ  ตสฺส  นาม  กโรนฺตา  ยสฺมา  ชายมาโน  ร ฺโ   
จิตฺต  วิเหเสนฺโต  ชาโต  ตสฺมา  หึสโกติ  กตฺวา  ปจฺฉา  ทิฏ ึ    
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อทิฏนฺติ  วิย  อหึสโกติ  โวหรึส ุฯ   
        โส  วยปฺปตฺโต  ปุพฺพกมฺมพเลน  สตฺตนฺน  หตฺถีน  พล   
ธาเรติ  ตสฺสิท  ปุพฺพกมฺม   
        พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  กสฺสโก  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  เอก   
ปจฺเจกพุทฺธ  วสฺโสทเกน  ตินฺต  อลฺลจีวร  สีตปฬิต  อตฺตโน   
เขตฺตภูมึ  อุปคต  ทิสฺวา  ปุ ฺกฺเขตฺต  เม  อุปฏ ิตนฺติ   
โสมนสฺสชาโต  อคฺคึ  กตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  ตสฺส  กมฺมสฺส   
พเลน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  ถามชวพลสมฺปนโฺน  จ  หุตฺวา   
อิมสฺมึ  ปจฺฉิมตฺตภาเว  สตฺตนฺน  หตฺถนี  พล  ธาเรติ ฯ   
        โส  ตกกฺสิล  คนฺตฺวา  ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส  สนฺติเก   
ธมฺมนฺเตวาสี  หุตฺวา  สิปปฺ  อุคฺคณฺหนฺโต  อาจริยพฺราหฺมณ   
ตสฺส  ภริย ฺจ  สกฺกจฺจ  ปฏิชคฺคติ ฯ  เตนสฺส  สา  พฺราหฺมณี   
เคเห  ลพฺภมาเนน  ภตฺตาทินา  สงฺคห  กโรติ ฯ  ต  อสหมานา   
อ ฺเ  มาณวา  อาจริเยน  สทฺธ ึ เภท  อกสุ ฯ  พฺราหฺมโณ   
เตส  วจน  เทฺว  ตโย  วาเร  อสทฺทหนฺโต  หุตฺวา  ปจฺฉา   
สทฺทหิตฺวา  มหาพโล  มาณโว  น  สกกฺา  เกนจิ  มาราเปตุ   
อุปาเยน  น  มาเรสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  นิฏ ิตสิปฺป  อตฺตโน   
นคร  คนฺตุ  อาปุจฺฉนฺต  มาณว  อาห  ตาต  อหึสก   
นิฏ ิตสิปฺเปน  นาม  อนฺเตวาสินา  อาจริยสฺส  ครทุกฺขิณา   
ทาตพฺพา  ต  มยฺห  เทหีติ ฯ  สาธุ  อาจริย  กึ  ทสฺสามีติ ฯ    
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มนุสฺสาน  สหสฺสทกฺขิณหตฺถงฺคุลิโย  อาเนหีติ ฯ  พฺราหฺมณสฺส   
กิร  อยมสฺส  อธิปฺปาโย  พหูสุ  มาริยมาเนสุ  เอกนฺตโต  เอโก   
น  มาเรยฺยาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อหึสโก  อตฺตโน  จิรปริจิต  นิกฺกรณุต   
ปุรกฺขตฺวา  สนฺนทฺธป ฺจาวุโธ  โกสลร ฺโ  วิชิเต  ชาลิน  วน   
ปวิสิตฺวา  มหามคฺคสมีเป  ปพฺพตนฺตเร  วสนฺโต  ปพฺพตสิขเร   
ตฺวา  มคฺเคน  (๑)  คจฺฉนฺเต  มนุสฺเส  โอโลเกตฺวา  เวเคน  คนฺตฺวา   
องฺคุลิโย  คเหตฺวา  รุกฺขคฺเค  โอลมฺเพสิ ฯ  ตา  คิชฌฺาป  กากาป   
ขาทึสุ  ภูมิย  นิกฺขิตฺตา  ปูติภาว  อคมสุ ฯ  เอว  คณนาย   
อปริปูรมานาย  ลทฺธา  ลทฺธา  องฺคุลิโย  สุตฺเตน  คนฺถิตฺวา   
มาล  กตฺวา  ย ฺโปจิต  วิย  องฺเส  โอลมฺเพสิ  ตโต  ปฏาย   
องฺคุลิมาโลเตฺววสฺส  สม ฺา  อโหสิ ฯ   
        เอว  ตสมฺึ  มนุสฺเส  มาเรนฺเต  มคฺโค  อวฬ ฺโช  อโหสิ ฯ   
โส  มคฺเค  มนุสฺเส  อลภนฺโต  คามูปจาร  คนฺตฺวา  นิลียิตฺวา   
อาคตาคเต  มนุสฺเส  มาเรตฺวา  องฺคุลิโย  คเหตฺวา  คจฺฉติ ฯ   
ต  ตฺวา  มนุสฺสา  คามโต  อปกฺกมึสุ  คามา  สุ ฺา  อเหสุ   
ตถา  นิคมา  ชนปทา  จ ฯ  เอว  เตน  โส  ปเทโส  อุพฺพาสิโต   
อโหสิ ฯ  องฺคุลิมาลสฺส  จ  เอกาย  อูนา  สหสฺสองฺคุลิโย  สงฺคหา   
อเหสุ ฯ  อถ  มนุสฺสา  ต  โจรุปทฺทว  โกสลร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ   
#๑  สี.  มคฺเค  ฯ    
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ราชา  ปาโตว  นคเร  เภร ึ จราเปสิ  สฆี  องฺคุลิมาลโจร   
คณฺหาม  พลกาโย  อาคจฺฉตูติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  องฺคุลิมาลสฺส  มาตา  มนฺตานี  นาม  พฺราหฺมณี   
ตสฺส  ปตร  อาห  ปุตฺโต  กิร  เต  โจโร  หุตฺวา  อิท ฺจิท ฺจ   
กโรติ  ต  อีทสิ  มา  กรีติ  ส ฺาเปตฺวา  อาเนหิ  อ ฺถา   
น  ราชา  ฆาเตยฺยาติ ฯ  พฺราหฺมโณ  น  มยฺห  ตาทิเสหิ   
ปุตฺเตหิ  อตฺโถ  ราชา  ย  วา  ต  วา  กโรตูติ  อาห ฯ   
อถ  พฺราหฺมณี  ปุตฺตสิเนเหน  (๒)  ปาเถยฺย  คเหตฺวา  มม  ปุตฺต   
ส ฺาเปตฺวา  อาเนสฺสามีติ  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ   
        ภควา  อย  องฺคุลิมาล  อาเนสฺสามีติ  คจฺฉติ  สเจ   
สา  คมิสฺสติ  องฺคุลิมาโล  องฺคุลิสหสฺส  ปูเรสฺสามีติ  มาตรมฺป   
มาเรสฺสติ  โส  จ  ปจฺฉิมภวิโก  สจาห  น  คมิสฺส  มหาชานิ   
ภวิสฺสาติ  ตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  สยเมว   
ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  องฺคุลิมาล  อุทฺทิสสฺ  ตึสโยชนกิ  มคฺค  ปทสาว   
ปฏิปชชฺมาโน  อนฺตรามคฺเค  โคปาลกาทีหิ  วาริยมาโนป  ชาลนิ   
วน  อุปคจฺฉิ ฯ   
        ตสฺมึ  จ  ขเณ  ตสฺส  มาตา  เตน  ทิฏา  โส  มาตร   
ทูรโตว  ทิสวฺา  มาตรมฺป  มาเรตฺวา  อชฺช  อูนงฺคุลึ  ปูเรสฺสามีติ   
อสึ  อุกฺขิปตฺวา  อุปธาวิ  เตส  อุภินฺน  อนฺตเร  ภควา  อตฺตาน   
ทสฺเสสิ  องฺคุลิมาโล  ภควนฺต  ทิสฺวา  กึ  เม  มาตร  วธิตฺวา   
#๑.  ส.ี  ปุตฺตสิเนหสฺส  พลวภาเวน  ฯ    
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องฺคุลิยา  คหิเตน  ชีวตุ  เม  มาตา  ยนนฺูนาห  อิม  สมณ   
ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  องฺคุลึ  คเณฺหยฺยนฺติ  อุกฺขิตฺตาสิโก  ภควนฺต   
ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธิ ฯ   
        อถ โข  ภควา  ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขาสิ  (๑)   
ยถา  ปกติอิรยิาปเถน  คจฺฉนฺตมฺป  อตฺตาน  องฺคุลิมาโล   
สพฺพถาเมน  ธาวนฺโตป  น  สกโฺกติ  สมฺปาปุณิตุ ฯ  โส   
ปริหีนชโว  ฆุรุฆุรุปสฺสาสี  กจฺเฉหิ  เสท  มุ ฺจนฺโต  ปท  (๒)   
อุทฺธริตุมฺป  อสกฺโกนฺโต  ขาณุ  วิย   ิโต  ภควนฺต  ติฏ   
ติฏ  สมณาติ  อาห ฯ  ภควา  คจฺฉนฺโตว   ิโต  อห   
องฺคุลิมาล  ตฺว ฺจ  ติฏาติ  อาห ฯ  โส  อิเม  โข  สมณา   
สกฺยปุตฺติยา  สจฺจวาทิโน  อย  สมโณ  คจฺฉนฺโตเยว   ิโต  อห   
องฺคุลิมาล  ตฺว ฺจ  ติฏาติ  อาห  อห ฺจมฺหิ   ิโต  โก  น ุ  
โข  อิมสฺส  อธิปฺปาโย  ปุจฺฉิตฺวา  น  ชานิสฺสามีติ  ภควนฺต   
คาถาย  อชฺฌภาสิ   
                        คจฺฉ  วเทสิ  สมณ   ิโตมฺหิ   
                        มม ฺจ  พฺรูสิ   ิตมฏ ิโตติ   
                        ปุจฺฉามิ  ต  สมณ  เอตมตฺถ   
                        กถ  (๓)   ิโต  ตฺว  อหมฏ ิโตมฺหีติ  (๔)  ฯ   
        ตตฺถ  สมณาติ  ภควนฺต  อาลปติ ฯ  มมนฺติ  ม ฯ   
        กถนฺติ  เกนากาเรน ฯ  อยเ ฺหตฺถ  อตฺโถ  ฯ   
#๑.  ส.ี  อภิสงฺขริ  ฯ  ๒.  ส.ี  ปาท  ฯ  ๓.  สฺยา. กสมฺา  ฯ   
#๔.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๒/๓๘๘  ฯ    
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        สมณ  ตฺว  คจฺฉนฺโตว  สมาโน   ิโตมฺหีติ  วเทสิ ฯ   
มม ฺจ   ิตเยว  อฏ ิโตติ  พฺรูสิ  วเทสิ  การเณเนตฺถ  ภวิตพฺพ   
ตสฺมา  ต  สมณ  อห  เอตมตฺถ  ปุจฺฉามิ ฯ  กถ  เกนากาเรน   
ตฺว   ิโต  อโหสิ  อห ฺจ  อฏ ิโตมฺหีติ ฯ  เอว  วุตฺเต  ภควา   
                         ิโต  อห  องฺคุลิมาล  สพฺพทา   
                        สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ   
                        ตุว ฺจ  ปาเณสุ  อส ฺโตสิ   
                        ตสฺมา   ิโตห  ตุวมฏ ิโตสีติ  (๑)   
คาถาย  ต  อชฺฌภาสิ ฯ   
        ตตฺถ   ิโต  อห  องฺคุลิมาล  สพฺพทา  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย   
ทณฺฑนฺติ  องฺคุลิมาล  อห  สพฺพทา  สพฺพกาเล  อาทิมชฺฌ-   
ปริโยสาเนสุ  ตสถาวรเภเทสุ  สพฺเพสุ  สตฺเตสุ  ทณฺฑ  นิธาย   
นิหิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถ  ลชชฺี  ทยาปนฺโน  ตโต  อ ฺถา   
อวตฺตนโต  เอวรูเปเนว   ิโต ฯ   
        ตุว  จ  ปาเณสุ  อส ฺโตสีติ  ตฺว  ปน  สตฺเตสุ   
ส ฺมรหิโต  อสิ  ลุทฺโธ  โลหิตปาณิ  หตปหเต  นิวิฏโ   
อทยาปนฺโน  ตสฺมา  อส ฺโต  วิรติวเสน  อฏ ิโต  ตโต  เอว   
ตาสุ  ตาสุ  คตีสุ  ปริพฺภมนโตป  ตุว  อิทานิ  อิริยาปเถน   
 ิโตป  อฏ ิโต  อสิ  อห  ปน  วุตฺตปฺปกาเรน   ิโตติ ฯ  ตโต   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๒/๓๘๘  ฯ    
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องฺคุลิมาโล  ยถาภุจฺจคุณปฺปภาวิตสฺส  ชลตเล  เตลสฺส  วิย   
สกล  โลก  อภิพฺยาเปตฺวา   ิตสฺส  ภควโต  กิตฺติสทฺทสฺส   
สุตปุพฺพตฺตา  เหตุสมฺปตฺติยา  าณสฺส  จ  ปริปากคตตฺตา  อย   
โส  ภควาติ  ส ฺชาตปติโสมนสฺโส  มหา  อย  สีหนาโท   
มหนฺต  คชฺชติ  นยิท  อ ฺสฺส  ภวิสฺสติ  สมณสฺส  ม ฺเ   
โคตมสฺส  เอต  คชฺชิต  ทฏิโ  วตมฺหิ  มเหสินา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
มยฺห  สงฺคหกรณตฺถ  ภควา  อิธาคโตติ  จินฺเตตฺวา   
                        จิรสฺส  วต  เม  มหิโต  มเหสี   
                        มหาวน  สมโณ  ปจฺจปาทิ  (๑)   
                        โสห  จชสิฺสามิ  สหสฺสปาป   
                        สุตฺวาน  คาถ  ตว  ธมฺมยุตฺตนฺติ  (๒)   
อิม  คาถ  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  จรสฺส  วตาติ  จิรกาเลน  วต ฯ   
        เมติ  มยหฺ  อนุคฺคหตฺถาย ฯ   
        มหิโตติ  สเทวเกน  โลเกน  มหติยา  ปูชาย  ปชูิโต ฯ   
มหนฺเต  สีลกฺขนฺธาทิคุเณ  เอสิ  คเวสีติ  มเหสี  ฯ   
        มหาวน  สมโณ  ปจฺจปาทีติ  อิม  มหาร ฺ  สมิตสพฺพปาโป   
ภควา  ปฏิปชฺช ิฯ   
        โสห  จชิสฺสามิ  สหสฺสปาป  สุตฺวาน  คาถ  ตว  ธมฺมยุตฺตนฺติ   
#๑.  สฺยา. ปจฺจุปาทิ  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๒/๓๘๘  ฯ    
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โสห  ธมฺมยตฺุต  ธมฺมูปสหิต  ตว  คาถ  สุณึ ฯ  โสห  ต   
สุตฺวาน  จิรสฺสมฺป  จิรกาเลนป  สงฺคต  ปริจิต  ปาปสหสฺส   
ปชหิสฺสนฺติ  จินฺเตตฺวา  อิทานิ  น  อ ฺทตฺถุ  ปริจฺจชิสฺสามีติ   
อตฺโถ ฯ  เอว  ปน  วตฺวา  ยถา  ปฏิปชชฺิ  ยถา  จ  ภควโต   
อนุคฺคหิโต  ต  ทสฺเสตุ   
                        อิจฺเจว  โจโร  อสิมาวุธ ฺจ   
                        โสพฺเภ  ปปาเต  นรเก  อนฺวกาสิ   
                        อวนฺทิ  โจโร  สุคตสฺส  ปาเท   
                        ตตฺเถว  ปพฺพชฺชมยาจิ  พุทฺธ ฯ   
                        พุทฺโธ  จ  โข  การุณิโก  มเหสิ   
                        โย  สตฺถา  โลกสฺส  สเทวกสฺส   
                        ตเมหิ  ภิกขฺูติ  ตทา  อโวจ   
                        เอเสว  ตสฺส  อหุ  ภิกฺขุภาโวติ  (๑)   
สงฺคีติการา  อิมา  เทฺว  คาถา  เปสุ ฯ   
        ตตฺถ  อิจฺเจวาติ  อิติ  เอว  เอว  วตฺวา  อนนฺตรเมว ฯ   
        โจโรติ  องฺคุลิมาโล ฯ  อสินฺติ  ขคฺค ฯ  อาวุธนฺติ  เสสาวุธ ฯ   
        โสพฺเภติ  สมนฺตโต  ฉินฺนตเฏ ฯ   
        ปปาเตติ  เอกโต  ฉินฺนตเฏ ฯ   
        นรเกติ  ภูมิยา  ผลิตวิวเร ฯ  อิธ  ปน  ตีหิป  ปเทหิ  ยตฺถ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๒/๓๘๘  ฯ    
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ปตฺต  (๑)  อ ฺเน  คเหตุ  น  สกฺกา  ตาทิส  ปพฺพตนฺตรเมว  วทติ ฯ   
        อนฺวกาสีติ  อนุ  อกาสิ  ป ฺจวิธมฺป  อตฺตโน  อาวุธ  อนุขิป   
ฉฑฺเฑสิ  ตานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  ภควโต  ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา   
ปพฺพาเชถ  ม  ภนฺเต  ติ  อาห ฯ  เตน  วตฺุต  อวนฺทิ  โจโร   
สุคตสฺส  ปาเท  ตตฺเถว  ปพฺพชฺชมยาจิ  พุทฺธนฺติ ฯ  เอว  เตน   
ปพฺพชฺชาย  ยาจิตาย  สตฺถา  ตสฺส  ปรุิมกมฺม  โอโลเกนฺโต   
เอหิภิกฺขุภาวาย  เหตุสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา   
เอหิ  ภิกฺขุ  สวฺากฺขาโต  ธมฺโม  จร  พฺรหฺมจริย  สมมฺา  ทุกฺขสฺส   
อนฺตกิริยายาติ  อาห ฯ   
        สา  เอว  ตสฺส  ปพฺพชฺชา  อุปสมฺปทา  จ  อโหสิ ฯ   
เตนาห  ตเมหิ  ภิกฺขูติ  ตทา  อโวจ  เอเสว  ตสฺส  อหุ   
ภิกฺขุภาโวติ ฯ   
        เอว  เถโร  สตฺถ ุ สนฺติเก  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพชฺช   
อุปสมฺปท ฺจ  ลภิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  อรหตฺต   
ปตฺวา  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวเทนฺโต  ปติโสมนสฺสชาโต  อุทานวเสน   
                โย  จ  ปุพฺเพ  ปมชฺชิตฺวา          ปจฺฉา  โส  นปฺปมชฺชติ   
                โสม  โลก  ปภาเสติ          อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา ฯ   
                ยสฺส  ปาป  กต  กมฺม          กุสเลน  ปธยีติ   
                โสม  โลก  ปภาเสติ          อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา ฯ   
#๑.  สฺยา.  ปถียติ  ฯ    
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                โย  หเว  ทหโร  ภิกฺขุ          ยุ ฺชตี  พุทฺธสาสเน   
                โสม  โลก  ปภาเสติ          อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมาติ  (๑)   
คาถาตฺตย  (๒)  อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปุคฺคโล  คหฏโ  วา  ปพฺพชิโต  วา   
กลฺยาณมิตฺตสสคฺคโต  ปุพฺเพ  ปาปมิตฺตสสคฺเคน  วา  อตฺตโน  วา   
ปฏิสงฺขานาภาเวน  ปมชฺชิตฺวา  สมฺมาปฏิปตฺติย  ปมาท   
อาปชฺชิตฺวา  ปจฺฉา  กลฺยาณมิตฺตสสคฺเคน  โยนโิส  อุมฺมุชฺชนโฺต   
นปฺปมชฺชติ  สมฺมา  ปฏิปชฺชติ  สมถวิปสฺสน  อนุยุ ฺชนฺโต  ติสโฺส   
วิชฺชา  ฉ  อภิ ฺา  ปาปุณาติ  โส  อพฺภาทีหิ  มุตฺโต  จนฺโท   
วิย  โอกาสโลก  อตฺตนา  อธิคตาหิ  วิชฺชาภิ ฺาหิ  อิม   
ขนฺธาทิโลก  (๓)  โอภาเสตีติ ฯ   
        ยสฺส  ปคฺุคลสฺส  กต  อุปจิต  ปาปกมฺม  กมฺมกขฺยกเรน   
โลกุตฺตรกุสเลน  อวิปาการหภาวสฺส  อาหริตตฺตา  วิปากุปฺปาทเน   
ทฺวารปธาเนน  ปธียติ  ถกียติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        ทหโรติ  ตรโุณ  เตนสฺส  โยคกฺขมสรีรต  ทสฺเสติ ฯ   
โส  ห ิ อุปฺปนฺน  วาตาตปปริสฺสย  อภิภวิตฺวา  โยค  กาตุ   
สกฺโกติ ฯ  ยุ ฺชตี  พุทฺธสาสเน  สิกฺขตฺตเย  ยุตฺตปฺปยุตฺโต  โหติ   
สกฺกจฺจ  สมฺปาเทตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปติโสมนสฺสชาโต  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺโต  (๔)  ยทา   
#๑.  ๒๖/๒๙๒/๒๘๙  ฯ  ๒.  ม. คาถตฺตย  ฯ  ๓.  ส.ี  เอตฺถนฺตเร  ฯ   
#๔.  สี.  วิมตฺุติสุขวิหาเรน  ฯ    
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นคร  ปณฺฑาย  ปวิสติ  ตทา  อ ฺเนป  ขิตฺโต  เลฑฺฑุ   
เถรสฺส  กาเย  นิปตฺติ  อ ฺเนป  ขิตฺโต  ทณฺโฑ  ตสฺเสว   
กาเย  นิปตฺติ ฯ  โส  ภินฺเนน  ปตฺเตน  วิหาร  ปวิสิตฺวา  สตฺถุ   
สนฺติก  คจฺฉติ ฯ  สตฺถา  ต  โอวทิ  อธิวาเสหิ  ตฺว  พฺราหฺมณ   
อธิวาเสหิ  ตฺว  พฺราหฺมณ  ยสฺส  โข  ตฺว  พฺราหฺมณ  กมฺมสฺส   
วิปาเกน  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย  ปจฺเจยฺยาสิ  ตสฺส  ตฺว   
พฺราหฺมณ  กมฺมสฺส  วิปาก  ทฏิเว  ธมฺเม  ปฏิสเวเทสีติ ฯ   
อถ  เถโร  อโนธิโส  สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตจิตฺต  อุปฏเปตฺวา   
                        ทิสาป  เม  ธมฺมกถ  สณุนฺตุ   
                        ทิสาป  เม  ยุ ฺชนฺตุ  พุทฺธสาสเน   
                        ทิสาป  เม  เต  มนุเช  (๑)  ภชนฺตุ   
                        เย  ธมฺมเมวาทปยนฺติ  สนฺโต ฯ   
                ทสิา  หิ  เม  ขนฺติวาทาน                  อวิโรธปฺปสสิน   
                สณุนฺตุ  ธมฺม  กาเลน                  ต ฺจ  อนุวิธียนฺตุ ฯ   
                น  หิ  ชาตุ  โส  มม  หึเส                  อ ฺ  วา  ปน  ก ฺจิ  น  (๒)   
                ปปฺปุยฺย  ปรม  สนฺตึ                  รกฺเขยฺย  ตสถาวเร ฯ   
                        อุทก  หิ  นยนฺติ  เนตฺติกา   
                        อุสุการา  ทมยนฺติ  (๓)  เตชน   
                        ทารุ  ทมยนฺติ  ตจฺฉกา   
                        อตฺตาน  ทมยนฺติ  (๓)  ปณฺฑิตา ฯ   
#๑.  สฺยา.  มนุสฺเส  ฯ  ๒.  ม.  ก ฺจิ  น  ฯ  ๓.  สฺยา.  นมยนฺติ  ฯ    
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                ทณฺเฑเนเก  ทมยนฺติ                  องฺกุเสภิ  กสาหิ  จ   
                อทณฺเฑน  อสตฺเถน                          อห  ทนฺโตมฺหิ  ตาทินา ฯ   
                อหึสโกติ  เม  นาม                          หึสกสฺส  ปุเร  สโต   
                อชฺชาห  สจฺจนาโมมฺหิ                  น  น  หึสามิ  ก ฺจิ  น ฯ   
                โจโร  อห  ปุเร  อาสึ                  องฺคุลิมาโลติ  วิสฺสุโต   
                วุยหฺมาโน  มโหเฆน                  พุทฺธ  สรณมาคม ฯ   
                โลหิตปาณิ  ปุเร  อาสึ                  องฺคุลิมาโลติ  วิสฺสุโต   
                สรณคมน  ปสสฺ                          ภวเนตฺติ  สมูหตา ฯ   
                ตาทิส  กมฺม  กตฺวาน                  พหุ  ทุคฺคติคามิน   
                ผุฏโ  กมฺมวิปาเกน                          อนโณ  ภุ ฺชามิ  โภชน ฯ   
                ปมาทมนุยุ ฺชนฺติ                          พาลา  ทุมฺเมธิโน  ชนา   
                อปฺปมาท ฺจ  เมธาวี                  ธน  เสฏว  รกฺขติ ฯ   
                มา  ปมาทมนุยุ ฺเชถ                  มา  กามรติสนฺถว   
                อปฺปมตฺโต  ห ิ ฌายนฺโต                  ปปโฺปติ  ปรม  สุข ฯ   
                สวฺาคต  นาปคต                          เนต  ทมฺุมนฺติต  มม   
                สวิภตฺเตสุ  ธมฺเมสุ                          ย  เสฏ  ตทุปาคม ฯ   
                สวฺาคต  นาปคต                          เนต  ทมฺุมนฺติต  มม   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา          กต  พุทธฺสฺส  สาสน ฯ   
                อร ฺเ  รุกฺขมูเล  วา                  ปพฺพเตสุ  คุหาสุ  วา   
                ตตฺถ  ตตฺเถว  อฏาสึ                  อุพฺพิคฺคมนโส  ตทา ฯ    
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                สขุ  สยามิ  ายามิ                          สุข  กปฺเปมิ  ชีวิต   
                อหตฺถปาโส  มารสฺส                  อโห  สตฺถานุกมฺปโต ฯ   
                พฺรหฺมชจฺโจ  ปุเร  อาสึ                  อุทิจฺโจ  อุภโต  อหุ   
                โสชฺช  ปุตฺโต  สุคตสฺส                  ธมฺมราชสฺส  สตฺถุโน ฯ   
                วีตตโณฺห  อนาทาโน                  คุตฺตทฺวาโร  สุสวุโต   
                อฆมูล  วธิตฺวาน                          ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโย ฯ   
                ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา                  กต  พุทฺธสฺส  สาสน   
                โอหิโต  ครุโก  ภาโร                  ภวเนตฺติ  สมูหตาติ   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทสิาปติ  มยฺห  ทิสาป  อมิตฺตา  ปจฺจตฺถิกาป  เย   
ม  เอว  อุปวทนฺติ  ยถา  มย  องฺคุลิมาลสฺส  วเสน   
าติวิโยคทุกฺขปเรตา  ทุกฺข  ปาปุณาม  เอว  องฺคุลิมาโลป  ทกฺุข   
ปาปุณาตูติ ฯ   
        เม  ธมมฺกถ  สุณนฺตูติ  มยา  สตฺถ ุ สนฺติเก  สุต   
จตุสจฺจธมฺมปฏิสยุตฺต  กถ  สุณนฺตุ ฯ   
        ยุ ฺชนฺตูติ  สุตฺวา  จ  ตทตฺถาย  ปฏิปชชฺนฺตุ ฯ   
        เต  มนุเช  ภชนฺตูติ  ตาทิเส  สปฺปุริเส  กลฺยาณมิตฺเต   
ภชนฺตุ  เสวนฺตุ ฯ   
        เย  ธมฺมเมวาทปยนฺติ  สนฺโตติ  เย  สปฺปุริสา  กสุลธมฺมเมว   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมเมว  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรธมฺมเมว  จ  อาทเปนฺติ   
#๑.  สฺยา. อหุ  ฯ  ๒.  ย.ุ  วมิตฺวาน  ฯ  ๓.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๒/๓๘๙  ฯ    
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สมาทเปนฺติ  (๑)  คณฺหาเปนฺติ ฯ   
        ขนฺติวาทานนฺติ  อธิวาสนขนฺติเมว  วทนฺตาน  ตโต  เอว   
อวิโรธปฺปสสินนฺติ  เกนจิ  อวิโรธภูตาย  เมตฺตาย  เอว   
ปสสนสีลาน ฯ   
        สุณนฺตุ  ธมฺม  กาเลนาติ  ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเล  เตส  สนฺติเก   
ธมฺม  สุณนฺตุ ฯ   
        ต ฺจ  อนุวิธียนฺตูติ  ต ฺจ  ยถาสุต  ธมฺม  สมมฺเทว   
อุคฺคหิตฺวา  อนุกโรนฺตุ  ธมฺมานุธมฺม  ปฏิปชฺชนฺตูติ  อตฺโถ ฯ   
        น  หิ  ชาตุ  โส  มม  หึเสติ  โส  มยฺห  ทิโส  ปจฺจตฺถิโก   
ชาตุ  เอกเสเนว  ม  น  หึเส  น  พาเธยฺย ฯ   
        อ ฺ  วา  ปน  ก ฺจิ  นนฺติ  น  เกวล  มเยว  อ ฺ   
วาป  ก ฺจิ  สตฺต  น  หึเสยฺย  ปปฺปุยยฺ  ปรม  สนติฺนฺติ   
ปรม  อุตฺตม  สนฺตึ  นิพฺพาน  ปาปุเณยฺย  ปาปุณิตฺวา  จ   
รกฺเขยฺย  ตสถาวเรติ  สพฺเพ  จ  สตฺเต  ปรมาย  รกฺขาย  รกฺเขยฺย   
สิสฺส  ปุตฺต  วิย  ปริปาเลยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  เถโร  อิมาหิ  คาถาหิ  ปเร  ปาปโต  ปริโมเจนฺโต   
ปริตฺตกิริย  นาม  กตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปกาเสนฺโต  อุทก   
หีติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปวิยา  ถลฏาน  ขณิตฺวา  นินฺนฏาน  ปูเรตฺวา   
#๑  สี.  อาทาเปนฺติ  สมาทาเปนฺติ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 537 

        เลมที ่ 26  องฺคุลิมาลตฺเถรคาถาวณฺณนา  537   
 
มาติก  วา  กตฺวา  รุกฺขโทณึ  วา  เปตฺวา  อตฺตนา   
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน  อุทก  เนนฺตีติ  เนตฺติกา  อุทกหาริโน ฯ   
        เตชนนฺติ  กณฺฑ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เนตฺติกา  อตฺตโน   
รุจิยา  อุทก  นยนฺติ  อุสุการาป  ตาเปตฺวา  วงฺกาภาว  หรนฺตา   
เตชน  อุสุ  ทมยนฺติ  อุชุก  กโรนฺติ  ตจฺฉกาป  เนมิอาทีน   
อตฺถาย  ตจฺฉนฺตา  ทารุ  ทมยนฺติ  อตฺตโน  รุจิยา  อุชุ  วา   
วงฺก  วา  กโรนฺติ ฯ  เอว  เอตฺตก  อารมฺมณ  กตฺวา  ปณฺฑิตา   
สปฺป ฺา  อริยมคฺค  อุปปฺาเทนฺตา  อตฺตาน  ทเมนฺติ  อรหตฺตปฺ-   
ปตฺตา  ปน  เอกนฺตทนฺตา  นาม  โหนตีฺติ ฯ   
        อิทานิ  ปุริสทมฺมสารถินา  สตฺถารา  อตฺตโน  ทมิตาการ   
กต ฺ ุต ฺจ  ปกาเสนฺโต  ทณฺเฑเนเกติอาทิกา  ป ฺจ  คาถา   
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทณฺเฑเนเก  ทมยนฺตีติ  ราชราชมหามตฺตาทโย   
ทณฺเฑน  หตฺถิอสฺสาทินา  พลกาเยน  จ  ปจฺจตฺถิกาทิเก  ทเมนฺติ   
โคปาลาทโย  จ  คาวาทิเก  ทณฺเฑน  ยฏ ิยา  ทเมนฺติ ฯ   
หตฺถาจริยา  หตฺถึ  องฺกุเสหิ  อสฺสาจริยา  อสฺเส  กสาหิ  จ   
ทเมนฺติ ฯ   
        อทณฺเฑน  อสตฺเถน  อห  ทนฺโตมหฺิ  ตาทินาติ  อห  ปน   
อิฏาทีสุ  (๑)  ตาทิภาวปฺปตฺเตน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  วินา  เอว   
#๑  สี.  อิฏานิฏาทีสุ  อารมฺมเณสุ  ฯ    
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ทณฺเฑน  วินา  สตฺเถน  นหิิตทณฺฑนิหิตสตฺถภาเวน  ทนฺโต   
ทมิโต  นิพฺพิเสวโน  คโต  อมฺหิ ฯ   
        อหึสโกติ  เม  นาม  หึสกสฺส  ปุเร  สโตติ  สตฺถารา   
สมาคมโต  ปุพฺเพ  หึสกสฺส  เม  สมานสฺส  อหึสโกติ  นามมตฺต   
อโหสิ ฯ   
        อชชฺาหนฺติ  อิทานิ  ปนาห  อหึสโกติ  สจฺจนาโม   
อวิตถนาโม  อมฺหิ  ตสฺมา  น  น  หึสามิ  ก ฺจิป  สตฺต  น   
หึสามิ  น  พาเธมิ  นนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ   
        วิสฺสุโตติ  ปาณาติปาตี  ลุทฺโธ  โลหิตปาณีติอาทินา   
ป ฺาโต ฯ   
        มโหเฆนาติ  กาโมฆาทินา  มหตา  โอเฆน  ตสฺส  โอฆสฺส   
วิจฺเฉทกร  พุทฺธ  สรณ  พุทฺธสงฺขาต  สรณ  อคม  อุปคจฺฉึ ฯ   
        โลหิตปาณีติ  ปาณมติปาตเนน  ปเรส  โลหิเตน  รุหิเรน   
มกฺขิตปาณิ ฯ   
        สรณคมน  ปสฺสาติ  มหปฺผล  นาม  สรณคมน  ปสฺสาติ   
อตฺตานเมวาลปติ ฯ   
        ตาทิส  กมฺมนฺติ  อเนกสตปุริสวธ  ทารุณ  ตถารูป   
ปาปกมฺม ฯ   
        ผุฏโ  กมฺมวิปาเกนาติ  ปุพฺเพ  กตสฺส  ปาปกมฺมสฺส  วิปาเกน   
#๑.  ม. นนฺติ  ฯ  ๒.  ม. ลทฺุโท  ฯ    
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ผุฏโ  สพฺพโส  ปหีนกมฺโม  วิปากมตฺต  ปจฺจนุโภนฺโต ฯ   
อถวา  ผุฏโ  กมฺมวิปาเกนาติ  อุปนิสฺสยภูตสฺส  กสุลกมฺมสฺส   
ผลภูเตน  โลกุตฺตรมคฺเคน  โลกุตฺตรกมฺมสฺเสว  วา  ผเลน  วิมุตฺติ-   
สุเขน  ผุฏโ ฯ   
        สพฺพโส  กิเลสาน  (๑)  ขีณตฺตา  อนโณ  ภุ ฺชามิ  โภชน   
โภชนาปเทเสน  จตฺตาโรป  ปจฺจเย  วทติ ฯ   
        อิทานิ  ปุพฺเพ  อตฺตโน  ปมาทวิหาร  ครหามุเขน  ปจฺฉา   
อปฺปมาทปฏิปตฺตึ  ปสสนฺโต  ตตฺถ  จ  ปเรส  อุสฺสาห  ชเนนฺโต   
ปมาทมนุยุ ฺชนฺตีติอาทิกา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  พาลาติ  พาเลฺยน  สมนฺนาคตา  อิธโลกปรโลกตฺถ   
อชานนฺตา ฯ   
        ทุมฺเมธิโนติ  นิปฺป ฺา  เต  ปมาเท  อาทีนว  อปสฺสนฺตา   
ปมาท  อนุยุ ฺชนฺติ  ปวตฺเตนฺติ  ปมาเทเนว  (๒)  กาล  วีตินาเมนฺติ ฯ   
        เมธาวีติ  ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคโต  ปน  ปณฺฑิโต   
กุลวสาคต  เสฏ  อุตฺตม  สตฺตรตนธน  วิย  อปฺปมาท   
รกฺขติ ฯ  ยถา  หิ  อุตฺตม  ธน  นิสฺสาย  โภคสมฺปตฺตึ   
ปาปุณิสฺสาม  ปุตฺตทาร  โปเสสฺสาม  สุคติมคฺค  (๓)  โสเธสฺสามาติ   
ธเน  อานิสส  ปสฺสนฺตา  ธน  รกฺขนฺติ  เอว  ปณฺฑิโตป   
อปฺปมาท  นิสฺสาย  ปมชฺฌานาทีนิ  ปฏิลภิสฺสามิ  มคฺคผลานิ   
#๑.  ส.ี  สพฺพกิเลสาน  ฯ  ๒.  ส.ี  ปมาเทน  ฯ  ๓  สี.  สุคติคมนมคฺค  ฯ    
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ปาปุณิสฺสามิ  ติสฺโส  วิชชฺา  ฉ  อภิ ฺา  สมฺปาเทสฺสามีติ   
อปฺปมาเท  อานิสส  ปสฺสนฺโต  ธน  เสฏว  อปฺปมาท  รกฺขตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        มา  ปมาทนฺติ  ปมาท  มา  อนุยุ ฺเชถ  ปมาเทน  กาล   
มา  วีตินามยิตฺถ ฯ   
        กามรติสนฺถวนฺติ  วตฺถุกาเมสุ  กิเลสกาเมสุ  จ  รติสงฺขาต   
ตณฺหาสนฺถวมฺป  มา  อนุยุ ฺเชถ  มา  วินฺทิตฺถ  มา  ปฏลิภิตฺถ ฯ   
        อปฺปมตฺโต  หีติ  อุปฏ ิตสติตาย  อปฺปมตฺโต  ปุคฺคโล   
ฌายนฺโต  ฌายนปฺปสุโต  ปรม  อุตฺตม  นิพฺพานสุข  ปาปุณาติ ฯ   
        สฺวาคต  นาปคตนฺติ  ย  ตทา  มม  สตฺถุ  สนฺติเก  อาคต   
อาคมน  สตฺถุ  วา  ตสฺมึ  มหาวเน  อาคมน  ต  สฺวาคต   
สฺวาคมน  นาปคต  อตฺถโต  อเปต  วิคต  น  โหติ ฯ   
        เนต  ทมฺุมนฺติต  มมาติ  ย  ตทา  มยา  สตฺถุ   
สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ  มนฺติต  อิทมฺป  มม  น  ทมฺุมนฺติต   
สุมนฺติตเมว ฯ  กสฺมา  สวิภตฺเตสุ  ธมฺเมสูติ  สาวชชฺานวชฺชาทิ-   
วเสน  ปการโต  วิภตฺเตสุ  ธมฺเมสุ  ย  เสฏ  อุตฺตม  (๑)  ปวร   
นิพฺพาน ฯ  ตทุปาคม  ตเทว  อุปคจฺฉินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ยทา  ปถุุชชฺนกาเล  ปโยคาสยวิปนฺนตาย  อร ฺาทีสุ   
ทุกฺข  วิหาสึ  อิทานิ  ปโยคาสยสมฺปนฺนตาย  ตตฺถ  สุข  วิหรามีติ   
#๑.  ส.ี  เอตฺถนฺตเร  ปสฏนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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สุขวิหารภาว ฺเจว  ปุพฺเพ  ชาติมตฺเตน  พฺราหฺมโณ  อิทานิ   
สตฺถุ  โอรสปุตฺตตาย  พฺราหฺมโณติ  ปรมตฺถพฺราหฺมณภาว ฺจ   
ทสฺเสนฺโต  อร ฺเติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สขุ  สยามีติ  สยนฺโตป  สุข  สุเขน  นิทุกเฺขน   
จิตฺตุตฺราสาทีน  อภาเวน  เจโตทุกฺขรหิโต  (๑)  สยามิ ฯ   
        ายามีติ  ติฏามิ ฯ  (๒)   
        อหตฺถปาโส  มารสฺสาติ  กิเลสมาราทีน  อโคจโร ฯ   
        อโห  สตฺถานุกมฺปโตติ  สตฺถารานุกมฺปโต  อโห ฯ   
        พฺรหฺมชจฺโจติ  พฺราหฺมณชาติโก ฯ   
        อุทิจฺโจ  อุภโตติ  มาติโต  จ  ปติโต  จ  อุภโต  อุทิโต   
สสุทฺธคหณิโก ฯ  เสส  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตนยเมว ฯ   
                องฺคุลิมาลตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  ทุกฺขรหโต  หุตฺวา  ฯ  ๒.  ม.  ามิ  ฯ    
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        ปหาย  มาตาปตโรติอาทิกา  อายสฺมโต  อนุรทฺุธตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  วิภวสมฺปนฺโน  กุฏมฺพิโก  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  โส  เอกทิวส   
วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนติฺเก  ธมฺม  สณุนฺโต  สตฺถาร  เอก   
ภิกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต   
านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  สตสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส  ภควโต  สตฺตาห   
มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ภควโต  ภิกขฺุสฆสฺส   
จ  อุตฺตมานิ  วตฺถานิ  ทตฺวา  ปณิธานมกาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส   
อนนฺตราเยน  สมชิฺฌนภาว  ทิสฺวา  อนาคเต  โคตมสฺส  นาม   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  โสป  ตตฺถ  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต   
นิฏ ิเต  สตฺตโยชนิเก  สุวณฺณเจติเย  อเนกสหสฺเสหิ  ทีปรกฺุเขหิ   
ทีปกปลฺลิกาหิ  จ  ทิพฺพจกฺขุาณสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหตูติ   
อุฬาร  ทีปปชู  อกาสิ ฯ   
        เอว  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  พาราณสิย  กุฏมฺพิกเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถร ิ ปรินิพฺพุเต  นิฏ ิเต  โยชนิเก  กนกถูเป   
พหู  กสปาติโย  กาเรตฺวา  สปฺปมณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา  มชฺเฌ    
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เอเกก  คุฬปณฺฑ  เปตฺวา  มุขวฏฏิยา  มุขวฏฏ ึ ผุสาเปนฺโต   
เจติย  ปริกฺขิปาเปตฺวา  อตฺตนา  เอก  มหตึ  กสปาตึ  กาเรตฺวา   
สปฺปมณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา  สหสฺสวฏฏิโย  ชาลาเปตฺวา  สีเส   
เปตฺวา  สพฺพรตฺตึ  เจติย  อนุปริยายิ ฯ   
        เอว  ตสมฺิมฺป  อตฺตภาเว  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  ตโต   
จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต   
จุโต  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  พาราณสิยเยว  ทุคฺคตกุเล  นิพฺพตฺติ   
อนฺนภาโรติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  สุมนเสฏ ิสฺส  นาม  เคเห   
กมฺม  กโรนฺโต  ชีวติ ฯ  โส  เอกทิวส  อุปรฏิ  นาม  ปจฺเจกพุทฺธ   
นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏาย  คนฺธมาทนปพฺพตโต  อากาเสนา-   
คนฺตฺวา  พาราณสีนครทฺวาเร  โอตริตฺวา  จีวร  ปารปุตฺวา   
นคเร  ปณฺฑาย  ปวิสนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ปตฺต  คเหตฺวา   
อตฺตโน  อตฺถาย  ปต  เอก  ภาคภตฺต  ปตฺเต  ปกขิฺปตฺวา   
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทาตุกาโม  อารภิ ฯ  ภริยาปสฺส  อตฺตโน   
ภาคภตฺต  ตตฺเถว  ปกฺขิป ฯ  โส  ต  เนตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส   
หตฺเถ  เปสิ ฯ   
        ปจฺเจกพุทฺโธ  ต  คเหตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ   
ต  ทิสฺวา  รตฺตึ  สุมนเสฏ ิสฺส  ฉตฺเต  อธิวตฺถา  เทวตา  อโห   
ทาน  ปรมทาน  อุปริฏเ  สุปฺปติฏ ิตนฺติ  มหาสทฺเทน  อนุโมทิ ฯ   
ต  สุตฺวา  สุมนเสฏ ี  เอว  เทวตาย  อนุโมทิต  อิทเมว    
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อุตฺตมทานนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  ปตฺตึ  ยาจิ ฯ  อนฺนภาโร  ปน   
ตสฺส  ปตฺตึ  อทาสิ  เตน  ปสนฺนจิตฺโต  สุมนเสฏ ี  ตสฺส  สหสฺส   
ทตฺวา  อิโต  ปฏาย  ตุยหฺ  สหตฺเถน  กมฺมกรณกจฺิจ  นตฺถิ   
ปฏิรูป  เคห  กตฺวา  นิจฺจ  วสาหีติ  อาห ฯ   
        ยสฺมา  นิโรธโต  วุฏ ิตสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทนิฺนปณฺฑปาโต   
ตทิวสเมว  อุฬารตรวิปาโก  โหติ  ตสฺมา  ตทิวส  สุมนเสฏ ี   
ร ฺโ  สนฺติก  คจฺฉนฺโต  ต  คเหตฺวา  อคมาสิ ฯ  ราชา   
ปน  ต  อาทรวเสน  โอโลเกสิ ฯ  เสฏ ี  มหาราช  อย   
โอโลเกตพฺพยุตฺโตเยวาติ  วตฺวา  ตทา  เตน  กตปุ ฺ  อตฺตนาปสฺส   
สหสฺส  ทินนฺภาว  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  ตุสฺสิตฺวา  สหสฺส   
ทตฺวา  อสุกสฺมึ  นาม  าเน  เคห  กตฺวา  วสาติ  เคหฏานมสฺส   
อาณาเปสิ ฯ  ตสฺส  ต  าน  โสธาเปนฺตสฺส  มหนฺติโย  นิธิกุมฺภิโย   
อุฏหึสุ  ตา  ทิสฺวา  โส  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  สพฺพ   
ธน  อุทฺธราเปตฺวา  ราสิกต  ทิสฺวา  เอตฺตก  ธน  อิมสฺมึ   
นคเร  กสฺส  เคเห  อตฺถีติ ฯ  น  กสฺสจิ  เทวาติ ฯ  เตน   
หิ  อย  อนฺนภาโร  อิมสฺม ึ นคเร  มหาธนเสฏ ี  นาม  โหตูติ   
ตทิวสเมว  ตสฺส  เสฏ ิฉตฺต  อุสฺสาเปสิ ฯ   
        โส  ตโต  ปฏาย  ยาวชีว  กุสลกมฺม  กตฺวา  ตโต  จุโต   
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กปลวตฺถุนคเร   
สุกฺโกทนสกกฺสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  อนุรุทฺโธติสฺส  นาม    
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อโหสิ ฯ  โส  มหานามสฺส  สกฺกสฺส  กนิฏภาตา  สตฺถุ  จูฬปตุ   
ปุตฺโต  ปรมสุขุมาโล  มหาปุ ฺโ  ติณฺณ  อุตูน  อนุจฺฉวิเกสุ   
ตีสุ  ปาสาเทสุ  อลงฺกตนาฏกิตฺถีหิ  ปริวุโต  เทโว  วิย  สมฺปตฺตึ   
อนุภวนฺโต  สุทฺโธทนมหาราเชน  อุสฺสาหิเตหิ  สกฺยราชูหิ  สตฺถ ุ  
ปริวารตฺถ  เปสิเตหิ  ภทฺทิยกุมาราทีหิ  อนุปยมฺพวเน  วิหรนฺต   
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อนฺโตวสฺเสเยว   
ทิพฺพจกฺขุ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ปุน  ธมฺมเสนาปติสฺส  สนฺติเก   
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  เจติยรฏเ  ปาจีนวสทาย  คนฺตฺวา   
สมณธมฺม  กโรนฺโต  สตฺตมหาปุริสวิตกฺเก  วิตกฺเกตฺวา  อฏม   
ชานิตุ  นาสกฺขิ ฯ  ตสฺส  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  สตฺถา  อฏม   
มหาปุริสวิตกฺก  กเถตฺวา  จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนารามปฏิมณฺฑิต   
มหาอริยวสปฏิปท  เทเสติ ฯ   
        โส  เทสนานุสาเรน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อภิ ฺา-   
ปฏิสมฺภิทาปริวาร  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                สุเมธ  ภควนฺตาห                  โลกเชฏ  นราสภ   
                วูปกฏ  วิหรนฺต                  อทฺทส  โลกนายก ฯ   
                อุปคนฺตฺวาน  สมฺพุทฺธ          สุเมธ  โลกนายก   
                อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวาน          พุทฺธเสฏมยาจห ฯ   
                อนุกมฺป  มหาวีร                  โลกเชฏ  นราสภ   
                ปทีป  เต  ปทสฺสามิ                  รุกฺขมูลมฺหิ  ฌายโต ฯ  
#๑.  ขุ. อ.  ๓๒/๖/๕๑  ฯ    
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                อธิวาเสสิ  โส  ธีโร                  สยมฺภู  วทต  วโร   
                ทุเมสุ  วินิวิชฺฌตฺิวา                  ยนฺต  โยเชตฺวหนฺตทา  (๑) ฯ   
                สหสฺสวฏฏึ  ปาทาสึ          พุทฺธสฺส  โลกพนฺธุโน   
                สตฺตาห  ปชฺชลิตฺวาน          ทีปา  วูปสมสึุ  เม.  (๒)   
                เตน  จิตฺตปฺปสาเทน          เจตนาปณิธีหิ  จ   
                ชหิตฺวา  มานุส  เทห          วิมานมุปปชฺชห ฯ   
                อุปปนฺนสฺส  เทวตฺต          พฺยมฺห  (๓)  อาสิ  สุนิมฺมิต  (๔)   
                สมนฺตโต  ปชชฺลติ                  ทีปทานสฺสิท  ผล ฯ   
                สมนฺตา  โยชนสต  (๕)          วิโรเจสิมห  ตทา   
                สพฺเพ  เทเว  อภิโภมิ          ทีปทานสฺสิท  ผล ฯ   
                ตึสกปฺปานิ  เทวินฺโท          เทวรชชฺมการยึ   
                น  ม  เกจีติม ฺนฺติ          ทีปทานสฺสิท  ผล ฯ   
                อฏวีสติกฺขตฺตุ ฺจ                  จกฺกวตฺตี  อโหสห   
                ทวิา  รตฺตึ  จ  ปสฺสามิ          สมนฺตา  โยชน  ตทา ฯ   
                สหสฺสโลก  าเณน          ปสฺสามิ  สตฺถุ  สาสเน   
                ทพฺิพจกฺขุมนุปฺปตฺโต          ทีปทานสฺสิท  ผล ฯ   
                สุเมโธ  นาม  สมฺพุทฺโธ          ตึสกปฺปสหสฺสิโต  (๖)   
                ตสฺส  ทีโป  มยา  ทินฺโน          วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส ฯ เ ป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  โยเชตฺวหนฺตทา  ฯ  ๒.  สยฺา.  ปทีปา  วูปสมฺมิสุ  ฯ 
#๓.  ยุ. ถมโก  ฯ  ๔.  สฺยา. พฺยมฺโห  อาสิ  สุนิมฺมิโต  ฯ  ๕.  สฺยา. 
#โยชน  สพฺพ  ฯ  ๖.  สฺยา. ตึสกปฺปสหสฺสิโก  ฯ    
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        อถ  น  สตฺถา  อปรภาเค  เชตวนมหาวิหาเร  อริยคณมชฺเฌ   
นิสินฺโน  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺคฏาเน  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว   
มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ทิพฺพจกฺขุกาน  ยทิท  อนุรุทโฺธติ  ฯ   
        โส  วิมตฺุติสุข  ปฏิสเวที  วิหรนฺโต  เอกทิวส  อตฺตโน   
ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปติโสมนสฺสชาโต  อุทานวเสน  ปหาย   
มาตาปตโรติอาทิกา  คาถา  อภาสิ ฯ  เกจิ  ปน  เถรสฺส   
ปพฺพชฺช  อรหตฺตปฺปตฺติ ฺจ  ปกาเสนฺเตหิ  สงฺคีติกาเรหิ  อาทิโต   
จตสฺโส  คาถา  ภาสิตา  ตโต  ปรา  เถรสฺส  อริยวสปฏิปตฺติยา   
อาราธิตจิตฺเตน  ภควตา  ภาสิตา ฯ  อิตรา  สพฺพาป  เตน  เตน   
การเณน  เถเรเนว  ภาสิตาติ  วทนฺติ ฯ  อิติ  สพฺพถาป   
อิมา  คาถา  เถเรน  ภาสิตาป  เถร  อุททฺิสฺส  ภาสิตาป  เถรสฺส   
เจตา  คาถาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เสยฺยถีท   
                ปหาย  มาตาปตโร                  ภคินี  าติภาตโร   
                ป ฺจ  กามคุเณ  หิตฺวา          อนุรุทฺโธว  ฌายติ ฯ   
                สเมโต  นจฺจคีเตหิ                  สมฺมตาฬปฺปโพธโน   
                น  เตน  สุทฺธิมชฺฌค  (๑)          มารสฺส  วิสเย  รโต ฯ   
                เอต ฺจ  สมติกฺกมฺม                  รโต  พุทธฺสฺส  สาสเน   
                สพฺโพฆ  สมติกฺกมฺม          อนุรุทฺโธว  ฌายติ ฯ   
                รปูา  สทฺทา  รสา  คนฺธา          โผฏพฺพา  จ  มโนรมา   
                เอเต  จ  สมติกกฺมฺม                  อนุรุทฺโธว  ฌายติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  สทฺุธิมชฺฌคมา  ฯ    
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                ปณฺฑปาตมติกฺกนฺโต  (๑)                เอโก  อทุติโย  มนุิ   
                เอสติ  ปสุกูลานิ                          อนุรุทโฺธ  อนาสโว ฯ   
                วิจินี  (๒)  อคฺคหี  โธวิ                  รชยี  ธารยี  มุน ิ  
                ปสุกูลานิ  มติมา                          อนุรุทโฺธ  อนาสโว ฯ   
                มหิจฺโฉ  จ  อสนฺตุฏโ                  สสฏโ  โย  จ  อุทฺธโต   
                ตสฺส  ธมฺมา  อิเม  โหนฺติ                  ปาปกา  สงฺกิเลสิกา ฯ   
                สโต  จ  โหติ  อปฺปจฺโฉ                  สนฺตุฏโ  อวิฆาตวา   
                ปวิเวกรโต  วิตฺโต                          นิจฺจมารทฺธวีริโย ฯ   
                ตสฺส  ธมฺมา  อิเม  โหนฺติ                  กสุลา  โพธิปกฺขิกา   
                อนาสโว  จ  โส  โหติ                  อิติ  วุตฺต  มเหสินา ฯ   
                มม  สงฺกปฺปม ฺาย                  สตฺถา  โลเก  อนุตฺตโร   
                มโนมเยน  กาเยน                          อิทฺธิยา  อุปสงฺกมิ ฯ   
                ยทา  เม  อหุ  สงฺกปฺโป                  ตโต  อุตฺตรึ  (๓)  เทสยิ   
                นปิฺปป ฺจรโต  พุทฺโธ                  นิปฺปป ฺจมเทสยิ ฯ   
                ตสฺสาห  ธมฺมม ฺาย                  วิหาสึ  สาสเน  รโต   
                ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปฺปตฺตา          กต  พุทธฺสฺส  สาสน ฯ   
                ป ฺจป ฺาสวสฺสานิ                  ยโต  เนสชฺชิโก  อห   
                ป ฺจวีสติวสฺสานิ                          ยโต  มิทฺธ  สมูหต ฯ   
                นาหุ  อสฺสาสปสฺสาสา  (๔)                   ิตจิตฺตสฺส  ตาทิโน   
                อเนโช  สนฺติมารพฺภ                  จกฺขุมา  ปรินิพฺพุโต ฯ   
#๑.  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  ฯ  ๒.  สฺยา.  วิจินิ  ฯ  ๓.  สฺยา.  อุตฺตรึ  ฯ   
#๔.  สฺยา ...ปสฺสาโส  ฯ    
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                อสลฺลีเนน  จิตฺเตน                          เวทน  อชฌฺวาสยิ   
                ปชฺโชตสฺเสว  นิพฺพาน                  วิโมกโฺข  เจตโส  อหุ ฯ   
                เอเต  ปจฺฉิมกา  ทานิ                  มุนิโน  ผสฺสป ฺจมา   
                นา ฺเ  ธมฺมา  ภวิสฺสนฺติ          สมฺพุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต ฯ   
                นตฺถิ  ทานิ  ปนุาวาโส                  เทวกายสฺมิ  ชาลิน ิ  
                วิกขีฺโณ  ชาติสสาโร                  นตฺถ ิ ทานิ  ปุนพฺภโว ฯ   
                                ยสฺส  มุหุตฺเตน  สหสฺสธา   
                                โลโก  สวิทิโต  สพฺรหฺมกปฺโป   
                                วสี  อิทฺธิคุเณ  จุตูปปาเต   
                                กาเล  ปสฺสติ  เทวตา  ส  ภิกฺขุ.   
                อนฺนภาโร  ปุเร  อาสึ                  ทลิทฺโท  ฆาสหารโก   
                สมณ  ปฏิปาเทสึ                          อุปรฏิ  ยสสฺสิน ฯ   
                โสมฺหิ  สกฺยกุเล  ชาโต                  อนุรทฺุโธติ  ม  วิทู   
                อุเปโต  นจฺจคีเตหิ                          สมฺมตาฬปฺปโพธโน ฯ   
                อถทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธ                  สตฺถาร  อกุโตภย   
                ตสฺมึ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา                  ปพฺพชึ  อนคาริย ฯ   
                ปพฺุเพนิวาส  ชานามิ                  ยตฺถ  เม  วุสิต  ปุเร   
                ตาวตึเสสุ  เทเวสุ                          อฏาสึ  สกฺกชาติยา ฯ   
                สตฺตกฺขตฺตุ  มนุสฺสินฺโท                  อห  รชชฺมการยึ   
                จาตุรนฺโต  วิชติาวี                          ชมฺพุสณฺฑสฺส  อิสฺสโร   
                อทณฺเฑน  อสตฺเถน                          ธมฺเมน  อนุสาสยึ ฯ    
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                อิโต  สตฺต  ตโต  สตฺต                  สสารานิ  จตุทฺทส   
                นวิาสมภิชานิสฺส                          เทวโลเก   ิโต  ตทา ฯ   
                ป ฺจงฺคิเก  สมาธิมฺหิ                  สนฺเต  เอโกทิภาวิเต   
                ปฏิปฺปสฺสทฺธลิทฺธมฺหิ                  ทิพฺพจกฺขุ  วิสุชฺฌิ  เม.   
                จุตูปปาต  ชานามิ                          สตฺตาน  อาคตึ  คตึ   
                อิตฺถภาว ฺถาภาว                          ฌาเน  ป ฺจงฺคิเก   ิโต ฯ   
                ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา                 กต  พุทธสฺส  สาสน   
                โอหิโต  ครุโก  ภาโร                ภวเนตฺติ  สมูหตา ฯ   
                วชชฺีน  เวฬุวคาเม                          อห  ชีวิตสงฺขยา   
                เหฏโต  เวฬุคุมฺพสฺมึ                  นิพฺพายิสฺส  อนาสโวติ ฯ   
        ตตฺถ  ปหายาติ  ปชหิตฺวา ฯ  มาตาปตโรติ  มาตร ฺจ   
ปตร ฺจ ฯ   
        อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  ยถา  อ ฺเ  เกจิ  าติ-   
ปาริชุ ฺเน  วา  โภคปารชิุ ฺเน  วา  อภิภูตา  ปพฺพชนฺติ   
ปพฺพชิตา  จ  กิจฺจนฺตรปสุตา  วิหรนฺติ  น  เอว  มย  มย   
ปน  มหนฺต  าติปริวฏฏ  มหนฺต ฺจ  โภคกฺขนฺธ  ปหาย   
กาเมสุ  นิรเปกฺขา  ปพฺพชิตาติ ฯ   
        ฌายตีติ  อารมฺมณูปนิชฺฌาน  ลกขฺณูปนิชฺฌาน ฺจาติ   
ทุวิธมฺป  ฌาน  อนุยุตฺโต  วิหรติ ฯ           
#๑.  สฺยา. อิโต  ฯ  ๒. สฺยา. ทิพฺพจกฺขุ  ฯ  ๓.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๓/๓๙๑  ฯ    
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        สเมโต  นจฺจคีเตหีติ  นจฺเจหิ  จ  คีเตหิ  จ  สมงฺคีภูโต   
นจฺจานิ  ปสฺสนฺโต  คีตานิ  สุณนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สมฺมโตติ  จ   
ปนฺติ  นจฺจคีเตหิ  ปูชิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        สมฺมตาฬปฺปโพธโนติ  สมฺมตาฬสทฺเทหิ  ปจฺจูสกาเล   
ปโพเธตพฺโพ ฯ   
        น  เตน  สุทฺธิมชฺฌคนฺติ  เตน  กามโภเคน  สสารสุทฺธึ   
นาธิคจฺฉึ ฯ   
        มารสฺส  วิสเย  รโตติ  กิเลสมารสฺส  วิสยภูเต  กามคุเณ   
รโต  กิเลสมารสฺส  วิสยภูเตน  กามคุณโภเคน  สสารสุทฺธิ   
โหตีติ  เอวทิฏ ิโก  อหุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  เอต ฺจ   
สมติกฺกมฺมาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  เอตนฺติ  เอต  ป ฺจวิธมฺป  กามคุณ ฯ  สมติกฺกมฺมาติ   
สมติกฺกมิตฺวา  อนเปกฺโข  ฉฑฺเฑตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        สพฺโพฆนฺติ  กาโมฆาทิก  สพฺพมฺป  โอฆ ฯ   
        ป ฺจ  กามคุเณ  สรูปโต  ทสฺเสตุ  รูปา  สทฺทาติอาทิ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  มโนรมาติ  โลภนียฏเน  มน  รมยนฺตีติ  มโนรมา   
มนาปยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถาห  กตเม  ป ฺจ  มนาปยา   
รูปา  มนาปยา  สทฺทาติอาทิ ฯ   
        ปณฺฑปาตมติกฺกนฺโตติ  ปณฺฑปาตคฺคหณ  อติกฺกนฺโต    
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ปณฺฑปาตคฺคหณโต  นิวตฺเตนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        เอโกติ  เอกากี  อปจฺฉาสมโณ ฯ   
        อทุติโยติ  นิตฺตโณฺห ฯ  ตณฺหา  หิ  ปุริสสฺส  ทติุโย   
นาม.  ยถาห  ตณฺหาทุติโย  ปุรโิสติ ฯ  เอสตีติ  ปริเยสติ ฯ   
        วิจินีติ  เอสนฺโตว  ตตฺถ  ตตฺถ  สงฺการกูฏาทิเก  ปสุกูลุปฺ-   
ปตฺติฏาเน  (๑)  วิจินิ ฯ   
        อคฺคหีติ  วิจินิตฺวา  อสุจิมกฺขิตมฺป  อชิคุจฺฉนฺโต  คณฺหิ ฯ   
โธวีติ  วิกฺขาเลสิ ฯ   
        รชยีติ  โธวิตฺวา  คหิต  สิพฺพิตฺวา  กปฺปยรชเนน  รชย ิฯ   
        ธารยีติ  รชิตฺวา  กปปฺพินฺทุ  ทตฺวา  ธาเรสิ  นิวาเสสิ   
เจว  ปารุป  จ ฯ   
        อิทานิ  ปาจีนวสทาเย  สตฺถารา  ทินฺนโอวาท  ตสฺส  จ   
อตฺตนา  มตฺถกปฺปตฺตภาว  (๒)  ทีเปนฺโต  มหิจฺโฉ  จ  อสนฺตุฏโติ-   
อาทิกา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มหิจฺโฉติ  มหติยา  ปจฺจยิจฺฉาย  สมนฺนาคโต   
อุฬารุฬาเร  พหู  จ  ปจฺจเย  อิจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        อสนฺตุฏโติ  นิสฺสนฺตุฏโ  ยถาลาภสนฺโตสาทินา  สนฺโตเสน   
วิรหิโต ฯ   
#๑.  ส.ี  สงฺการกูฏาทีสุ  ปสุกูลุปฺปตฺติฏาเนสุ  ฯ  ๒.  สี. เตน  จ  อตฺตโน   
#อตฺถสิทฺธิยา  มตฺถกปตฺตภาว  ฯ    
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        สสฏโติ  คิหีหิ  เจว  ปพฺพชิเตหิ  จ  อนนุโลมิเกน  สสคฺเคน   
สสฏโ ฯ  อุทฺธโตติ  อุกขิฺตฺโต ฯ  (๑)   
        ตสฺสาติ  มหิจฺโฉติอาทินา  วุตฺตปุคฺคลสฺส ฯ   
        ธมฺมาติ  มหิจฺฉตา  อสนฺโตโส  สสฏตา  วิกฺเขโปติ   
อีทิสา ฯ  ลามกฏเน  ปาปกา ฯ   
        สงฺกิเลสิกาติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  มลนีภาวกรณโต  สงฺกิเลสิกา   
ธมฺมา  โหนฺติ ฯ   
        สโต  จ  โหติ  อปฺปจฺโฉติ  ยทา  ปนาย  ปุคฺคโล   
กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺโต  ภชนฺโต  ปยิรปุาสนฺโต  สทฺธมฺม  สุณนฺโต   
โยนิโส  มนสิ  กโรนฺโต  สติมา  จ  มหิจฺฉต  ปหาย  อปฺปจฺโฉ   
จ  โหติ ฯ  อสนฺโตส  ปหาย  สนฺตุฏโ  จิตฺตสฺส  วิฆาตกร   
วิกฺเขป  ปหาย  อวิฆาตวา  อวิกฺขิตฺโต  สมาหิโต  คณสงฺคณิก   
ปหาย  ปวิเวกรโต  วิเวกาภิรติยา  นิพฺพิทาย  ธมฺมปติยา  วิตฺโต   
สุมโน  ตุฏจิตฺโต  สพฺพโส  โกสชฺชปหาเนน  อารทฺธวีริโย ฯ   
        ตสฺส  เอว  อปฺปจฺฉตาทิคุณสมนฺนาคตสฺส  อิเม  สติ-   
ปฏานาทโย  สตฺตตึ  สปฺปเภทา  ติวิธวิปสฺสนาสงฺคหา  โกสลลฺ-   
สมฺภูตฏเน  กุสลา  มคฺคปริยาปนฺนา  โพธิปกฺขิกา  ธมฺมา   
โหนฺติ ฯ   
        โส  เตหิ  สมนฺนาคโต  สพฺพโส  อาสวาน  เขปเนน   
#๑.  ส.ี  อุกฺขิตฺตจิตฺโต  ฯ    
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อคฺคมคฺคกฺขณโต  ปฏาย  อนาสโว  จ  โหติ ฯ  อิติ  เอว   
วุตฺต  มเหสินา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ปาจีนวสทาเย  มหาปุริส-   
วิตกฺเก  มตฺถก  ปาปนวเสนาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        มม  สงฺกปฺปม ฺายาติ  อปจฺฉสฺสาย  ภิกฺขเว  ธมฺโม   
นาย  ธมฺโม  มหิจฺฉสฺสาติอาทินา  (๑)  มหาปุริสวิตกฺกวเสน  อารทฺธ   
เต  จ  มตฺถก  ปาเปตุ  อสมตฺถภาเวน   ิต  มม  สงฺกปฺป   
ชานิตฺวา ฯ   
        มโนมเยนาติ  มโนมเยน  วิย  มนสา  นิมฺมิตสทิเสน   
ปริณามิเตนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทฺธิยาติ  อย  กาโย  อิท  จิตฺต  วิย  โหตูติ  เอว   
ปวตฺตอธิฏานิทฺธิยา ฯ   
        ยทา  เม  อหุ  สงฺกปฺโปติ  ยสฺม ึ กาเล  มยฺห  กีทิโส   
นุ  โข  อฏโม  มหาปุริสวิตกฺโกติ  ปริวิตกฺโก  อโหสิ ฯ  ตโต   
มม  สงฺกปฺปม ฺาย  อิทฺธิยา  อุปสงฺกมีติ  โยชนา ฯ   
        อุตฺตรึ  เทสยีติ  นิปฺปป ฺจารามสฺสาย  ภิกฺขเว  ธมฺโม   
นิปฺปป ฺจรติโน  นาย  ธมฺโม  ปป ฺจารามสฺส  ปป ฺจรติโนติ   
อิมมฏม  มหาปุริสวิตกฺก  ปูเรนโฺต  อุปริ  เทสยิ ฯ  ต  ปน   
เทสิต  ธมฺม  เทเสนฺโต  อาห  นิปฺปป ฺจรโต  พุทฺโธ  นิปฺปป ฺจ-   
มเทสยีติ ฯ   
        ปป ฺจา  นาม  ราคาทโย  กิเลสา  เตส  วูปสมตาย   
ตทภาวโต  จ  โลกุตฺตรธมฺมา  นิปฺปป ฺจา  นาม  ตสฺมึ    
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นิปฺปป ฺเจ  รโต  อภิรโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ยถา  ต  ปาปุณามิ   
ตถา  ตาทิส  ธมฺม  อเทสย ิ สามุกฺกสิก  จตุสจฺจธมฺมเทสน   
ปกาสยีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺสาห  ธมฺมม ฺายาติ  ตสฺสา  สตฺถุ  เทสนาย  ธมฺม   
ชานิตฺวา  ยถานุสิฏ  ปฏปิชฺชนฺโต  วิหาสึ  สิกฺขตฺตยสงฺคเห   
สาสเน  รโต  อภิรโต  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        สตฺถารา  อตฺตโน  สมาคม  เตน  สาธิตมตฺถ  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  อตฺตโน  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  อารทฺธวิริยต  กาเย   
อนเปกฺขตาย  เสยฺยสุขปสฺสสุขาน  (๑)  ปริจฺจาค  อปฺปมิทฺธกาลโต   
ปฏาย  อารทฺธวิริยต ฺจ  ทสฺเสนฺโต  ป ฺจป ฺาสวสฺสานีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยโต  เนสชชฺิโก  อหนฺติ  ยโต  ปฏาย  โยคานุกูลตา   
กมฺมฏานปริยุฏ ิตสปฺปุริสจริยา  สลเฺลขวุตฺตีติ  เอวมาทิคุเณ   
ทิสฺวา  เนสชฺชิโก  อโหส ึ ตานิ  ป ฺจป ฺาส  วสฺสานิ ฯ   
        ยโต  มทิฺธ  สมูหตนฺติ  ยโต  ปฏาย  มยา  นทิทฺา   
ปริจฺจตฺตา  ตานิ  ป ฺจวีสติวสฺสานิ ฯ  เถรสฺส  ป ฺจป ฺาสาย   
วสฺเสสุ  เนสชฺชิกสฺส  สโต  อาทิโต  ป ฺจวีสติวสฺสานิ  นิทฺทา   
นาโหสิ  ตโต  ปร  สรีรกลิมเถน  ปจฺฉิมยาเม  นิทฺทา  อโหสีติ   
วทนฺติ ฯ   
        นาหุ  อสฺสาสปสฺสาสาติอาทิกา  ติสฺโส  คาถา  สตฺถ ุ  
#๑.  ส.ี  ผสสฺสุขาน  ฯ    
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ปรินิพฺพานกาเล  ภิกฺขูหิ  กึ  ภควา  ปรนิิพฺพุโตติ  ปุฏโ   
ปรินิพฺพานภาว  ปเวเทนฺโต  อาห ฯ   
        ตตฺถ  นาหุ  อสฺสาสปสฺสาสา   ิตจิตฺตสฺส  ตาทิโนติ  อนุโลม-   
ปฏิโลมโต  อเนกาการโวการา  (๑)  สพฺพา  สมาปตฺติโย  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  สพฺพปจฺฉา  จตุตฺถชฺฌาเน   ิตจิตฺตสฺส  ตาทิโน  พุทฺธสฺส   
ภควโต  อสฺสาสปสฺสาสา  นาหุ  นาเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอเตน  ยสฺมา  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส  กายสงฺขารา   
นิรุชฺฌนฺติ  กายสงฺขาราติ  จ  อสฺสาสปสฺสาสา  วุจฺจนฺติ  ตสฺมา   
จตุตฺถชฺฌานกฺขณโต  ปฏาย  อสฺสาสปสฺสาสา  นาเหสุนฺติ   
ทสฺเสติ ฯ   
        ตณฺหาสงฺขาตาย  เอชาย  อภาวโต  อเนโช  สมาธิสฺมึ   
 ิตตฺตา  วา  อเนโช ฯ   
        สนฺติมารพฺภาติ  อนุปาทิเสส  นิพฺพาน  อารพฺภ  ปฏิจฺจ   
สนฺธาย ฯ   
        จกฺขุมาติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมา ฯ  ปรินิพฺพุโตติ   
ปรินิพฺพายิ ฯ   
        อย  เหตฺถ  อตฺโถ  นิพฺพานารมฺมณจตุตฺถชฺฌานผลสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา  ตทนนฺตรเมว  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
#๑.  ส.ี  อเนกาการโวกิณฺณา  ฯ    
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        อสลลฺีเนนาติ  อลีเนน  อสงฺกุฏิเตน  (๑)  สุวิกสิเตเนว  จิตฺเตน ฯ   
เวทน  อชฺฌวาสยีติ  สโต  สมฺปชาโน  หุตฺวา  มารณนฺติก   
เวทน  อธิวาเสสิ  น  เวทนานุวตฺตี  หุตฺวา  อิโต  จิโต  จ   
สมฺปริวตฺติ ฯ   
        ปชฺโชตสฺเสว  นิพฺพาน  วิโมกโฺข  เจตโส  อหูติ  ยถา  เตล ฺจ   
ปฏิจฺจ  วฏฏิ ฺจ  ปฏิจฺจ  ปชฺชลนฺโต  ปชฺโชโต  ปทีโป  เตส   
ปริกฺขเย  นิพฺพายติ  นิพฺพุโต  จ  กตฺถจิ  คนฺตฺวา  น  ติฏติ   
อ ฺทตฺถุ  อนฺตรธายติ  อทสฺสนเมว  คจฺฉติ  เอว  กิเลสาภิ-   
สงฺขาเร  นิสสฺาย  ปวตฺตมาโน  ขนฺธสนฺตาโน  เตส  ปรกิฺขเย   
นิพฺพายติ  นิพฺพุโต  จ  กตฺถจิ  คนฺตฺวา  น  ติฏติ  อ ฺทตฺถุ   
อนฺตรธายติ  อทสฺสนเมว  คจฺฉตีติ  ทสฺเสติ ฯ  เตน  วุตฺต   
นิพฺพนฺติ  ธีรา  ยถาย  ปทโีปติ  อจฺจิ  ยถา  วาตเวเคน   
ขิตฺตาติ  จ  อาทิ ฯ   
        เอเตติ  ปรินิพฺพานกฺขเณ  สตฺถุ  สนฺตาเน  ปวตฺตมานาน   
ธมฺมาน  อตฺตโน  ปจฺจกฺขตาย  วุตฺต ฯ  ปจฺฉิมกา  ตโต  ปร   
จิตฺตุปฺปาทาภาวโต ฯ  ทานีติ  เอตรหิ ฯ   
 
        ผสฺสป ฺจมาติ  ผสฺสป ฺจมกาน  ธมฺมาน  ปากฏภาวโต   
วุตฺต ฯ  ตถา  หิ  จิตฺตุปฺปาทกถายมฺป  ผสฺสป ฺจมกาว  อาทิโต   
วุตฺตา ฯ    
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อ ฺเ  ธมฺมาติ  สห  นิสสฺเยน  อ ฺเ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา   
น  ปรินิพฺพานจิตฺตเจตสิกา ฯ  นน ุ เตป  น  ภวิสฺสนฺเตวาติ  ฯ   
สจฺจ  น  ภวิสฺสนฺติ  อาสงฺกาภาวโต  ปน  เต  สนธฺาย  น   
ภวิสฺสนฺตีติ  นุ  วตฺตพฺพเมว ฯ  อิตเร  ปน  เสกฺขปุถุชชฺนาน   
วิย  ภวิสฺสนติฺ  นุ  โขติ  สิยา  อาสงฺกาติ  ตทาสงฺกานิวตฺตนตฺถ   
นา ฺเ  ธมฺมา  ภวิสฺสนฺตีติ  วุตฺต ฯ   
        นตฺถ ิ ทานิ  ปุนาวาโส  เทวกายสฺมิ  ชาลินีติ  เอตฺถ  ชาลินติี   
เทวต  อาลปติ  เทวเต  เทวกายสฺมึ  เทวสมูเห  อุปปชฺชนวเสน   
ปุน  อาวาโส  อาวสน  อิทานิ  มยฺห  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ   
การณมาห  วิกฺขีโณติอาทินา ฯ   
        สา  กิร  เทวตา  ปุริมตฺตภาเว  เถรสฺส  ปาทปรจิาริกา   
ตสฺมา  อิทานิ  เถร  ชิณฺณ  วุฑฺฒ  ทสิฺวา  ปุริมสิเนเหน   
อาคนฺตฺวา  ตตฺถ  จิตฺต  ปณิเธหิ  ยตฺถ  เต  วุสิต  ปุเรติ  เทวูปปตฺตึ   
ยาจิ ฯ  อถ  ทานิ  นตฺถีติอาทินา  เถโร  ตสฺสา  ปฏิวจน   
อทาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เทวตา  วิหตาสา  ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
        อถ  เถโร  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อตฺตโน  อานุภาว   
สพฺรหฺมจารีน  ปกาเสนฺโต  ยสฺส  มุหตฺุเตนาติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  ขีณาสวภิกฺขุโน  มุหุตฺตมตฺเตน  เอว   
สหสฺสธา  สหสฺสปฺปกาโร  ติสหสฺสิมหาสหสฺสิปเภโท  โลโก   
สพฺรหฺมกปฺโป  สหพฺรหฺมโลโก  สวิทิโต  สมฺมเทว  วิทิโต  าโต    
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ปจฺจกฺข  กโต  เอว  อิทฺธคุิเณ  อิทฺธิสมฺปทาย  จุตูปปาเต  จ   
วสีภาวปฺปตฺโต  โส  ภิกฺขุ  อุปคตกาเล  เทวตา  ปสฺสติ  น   
ตสฺส  เทวตาน  ทสฺสเน  ปริหานีติ ฯ  เถเรน  กริ  ชาลินิยา   
เทวตาย  ปฏิวจนทานวเสน  นตฺถ ิ ทานีติ  คาถาย  วุตฺตาย   
ภิกฺขู  ชาลิน ึ อปสฺสนฺตา  กึ  น ุ โข  เถโร  ธมฺมาลปนวเสน   
กิ ฺจิ  อาลปตีติ  จินฺเตสุ ฯ  เตส  จิตฺตาจาร  ตฺวา  เถโร   
ยสฺส  มุหุตฺเตนาติ  อิม  คาถมาห ฯ   
        อนฺนภาโร  ปุเรติ  เอวนฺนาโม  ปรุิมตฺตภาเว ฯ  ฆาสหารโกติ   
ฆาสมตฺตสฺส  อตฺถาย  ภตึ  กตฺวา  ชีวนโก ฯ   
        สมณนฺติ  สมิตปาป ฯ   
        ปฏิปาเทสินฺติ  ปฏิมโุข  หุตฺวา  ปาทาสึ  ปสาเทน  อภิมุโข   
หุตฺวา  อาหารทาน  อทาสินฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อุปรฏินฺติ  เอวนามก  ปจฺเจกพุทฺธ ฯ  ยสสฺสินนฺติ  กิตฺติมนฺต   
ปตฺถฏยส ฯ  อิมาย  คาถาย  ยาว  จริมตฺตภาวา  อุฬาร-   
สมฺปตฺติเหตุภูต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห  โสมฺหิ   
สกฺยกุเล  ชาโตติอาทิ ฯ   
        อิโต  สตฺตาติ  อิโต  มนุสฺสโลกโต  จวิตฺวา  เทวโลเก   
ทิพฺเพน  อาธิปจฺเจน  สตฺต ฯ   
        ตโต  สตฺตาติ  ตโต  เทวโลกโต  จวิตฺวา  มนุสฺสโลเก   
จกฺกวตฺติภาเวน  สตฺต ฯ    
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        สสารานิ  จตุทฺทสาติ  จตุทฺทส  ภวนฺตรสสรณานิ ฯ   
        นิวาสมภิชานิสฺสนฺติ  ปุพฺเพนิวาส  อ ฺาสึ ฯ   
        เทวโลเก   ิโต  ตทาติ  ต ฺจ  โข  น  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว   
อปจ  โข  (๑)  ยทา  อิโต  อนนฺตราตีเต  อตฺตภาเว  เทวโลเก   ิโต   
ตทา  อ ฺาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  อตฺตนา  ทิพฺพจกฺขุาณจุตูปปาตาณาน  อธิ-   
คตาการ  ทสฺเสนฺโต  ป ฺจงฺคิเกติอาทินา  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจงฺคิเก  สมาธิมฺหีติ  อภิ ฺาปาทกจตุตฺถชฺฌาน-   
สมาธิมฺหิ  โส  หิ  ปติผรณตา  สุขผรณตา  เจโตผรณตา   
อาโลกผรณตา  ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺตนฺติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคตตฺตา  ป ฺจงฺคิโก  สมาธีติ  วุจฺจติ ฯ   
        สนฺเตติ  ปฏิปกฺขวูปสเมน  องฺคสนฺตตาย  จ  สนฺเต ฯ   
        เอโกทภิาวิเตติ  เอโกทิภาวคเต  สุจิณฺเณ  วสีภาวปฺปตฺเตติ   
อตฺโถ ฯ   
        ปฏิปฺปสฺสทฺธิลทฺธมหฺีติ  กิเลสาน  ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา  ลทฺเธ ฯ   
        ทิพฺพจกฺขุ  วิสุชฺฌ ิ เมติ  เอววิเธ  สมาธิมฺหิ  สมฺปาทิเต   
มยฺห  ทิพฺพจกฺขุาณ  วิสุชฺฌิ  เอกาทสหิ  อุปกฺกิเลเสหิ   
วิมุตฺติยา  วิสุทฺธ  อโหส ิฯ   
        จุตูปปาต  ชานามีติ  สตฺตาน  จุติ ฺจ  อุปปตฺติ ฺจ  ชานามิ   
#๑.  ส.ี  อถ  โข  ฯ    
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ชานนฺโต  จ  อิเม  สตฺตา  อมุมฺหา  โลกมฺหา  อาคนฺตฺวา   
อิธูปปนฺนา  อิมมฺหา  จ  โลกา  คนฺตฺวา  อมุมฺหิ  โลเก   
 ุปปชฺชิสฺสนตีฺติ  สตฺตาน  อาคตึ  คติ ฺจ  ชานามิ  ชานนฺโต   
เอว  จ  เนส  อิตฺถภาว  มนุสฺสภาว  ตโต  อ ฺถาภาว   
อ ฺถาติรจฺฉานภาว ฺจ  อุปปตฺติโต  ปุเรตรเมว  ชานามิ ฯ  ตยิท   
สพฺพมฺป  ป ฺจงฺคิเก  สมาธิมฺหิ  สมฺปาทิเต  เอวาติ  ทสฺเสนฺโต   
อาห  ฌาเน  ป ฺจงฺคิเก   ิโตติ ฯ  ตตฺถ  ป ฺจงฺคิเก  ฌาเน   
 ิโต  ปติฏ ิโต  หุตฺวา  เอว  ชานามีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  วชิชฺาตฺตย  ทสฺเสตฺวา  ตปฺปสงฺเคน  ปุพฺเพ  ทสฺสิตมฺป   
ตติยวิชฺช  สห  กิจฺจนิปฺผตฺติยา  ทสฺเสนฺโต  ปริจิณฺโณ  มยา   
สตฺถาติอาทินา  คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  วชฺชีน  เวฬุวคาเมติ  วชฺชิรฏสฺส  เวฬุวคาเม   
วชฺชิรฏเ  ยตฺถ  ปจฺฉิมวสฺส  อุปคจฺฉิ  เวฬุวคาเม.  เหฏโต   
เวฬุคุมฺพสฺมินฺติ  ตตฺถ  อ ฺตรสฺส  เวฬุคุมฺพสฺส  เหฏา ฯ   
นิพฺพายิสฺสนฺติ  นิพฺพายิสฺสามิ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ   
                อนุรุทฺธตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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        สมณสฺส  อหุ  จินฺตาติอาทิกา  อายสฺมโต  ปาราปริยตฺเถรสฺส  (๑)   
คาถา ฯ  อิมสฺส  วตฺถ ุ เหฏา  อาคตเมว  ตา  จ  คาถา   
สตฺถริ  ธรนฺเต  อตฺตโน  ปุถุชชฺนกาเล  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน   
นิคฺคณฺหนจินฺตาย  ปกาสนวเสน  ภาสิตา ฯ  อิมา  ปน  อปรภาเค   
สตฺถริ  ปรินพฺิพุเต  อตฺตโน  จ  ปรินิพฺพาเน  อุปฏ ิเต  ตทา   
อายติ ฺจ  ภิกฺขูน  อุทฺธมมฺปฏิปตฺติยา  ปกาสนวเสน  ภาสิตา ฯ   
ตตฺถ   
                สมณสฺส  อหุ  จินฺตา          ปุปฺผิตมฺหิ  มหาวเน   
                เอกคฺคสฺส  นิสินฺนสฺส          ปวิวิตฺตสฺส  ฌายิโนติ  (๒)   
อย  คาถา  สงฺคีติกาเรหิ  ปตา ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เหฏา  วุตฺตนโยว ฯ   
        อย  ปน  สมฺพนฺโธ  สตฺถริ  อคฺคสาวเกสุ  เอกจฺเจสุ   
มหาเถเรสุ  จ  ปรินิพฺพุเตสุ  อตีตสตฺถุเก  ปาวจเน  สุพฺพเจสุ   
สิกฺขากาเมสุ  ภิกฺขูสุ  ทลฺุลเภสุ  ทุพฺพเจสุ  มิจฺฉาปฏิปตฺติพหุเลสุ   
ภิกฺขูสุ  จ  ชาเตสุ  สุปุปฺผิเต  มหนฺเต  สาลวเน  นิสินฺนสฺส   
ปวิวิตฺตสฺส  เอกคฺคสฺส  ฌายนสีลสฺส  สมิตปาปตาย  สมณสฺส   
ปาราปริยตฺเถรสฺส  ปฏิปตฺตึ  นิสฺสาย  จินฺตา  วีมสา  อโหสีติ ฯ   
อิตรา   
#๑.  ม. ย.ุ ปาราปริยตฺเถร  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๔/๓๙๔  ฯ    
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                อ ฺถา  โลกนาถมฺหิ          ติฏนฺเต  ปรุิสุตฺตเม   
                อิรยิ  อาสิ  ภิกฺขูน                  อ ฺถา  ทานิ  ทิสฺสติ ฯ   
                สตีวาตปริตฺตาณ                  หิริโกปนฉาทน   
                มตฺตฏ ิย  อภุ ฺชึสุ                  สนฺตุฏา  อิตรีตเร ฯ   
                  ปณีต  ยทิ  วา  ลูข                  อปฺป  วา  ยท ิ วา  พหุ   
                ยาปนตฺถ  อภุ ฺชึสุ                  อคิทฺธา  นาธิมุจฺฉิตา ฯ   
                  ชวิีตาน  ปริกขฺาเร                  เภสชฺเช  อถ  ปจฺจเย   
                น  พาฬฺห  อุสสฺุกา  อาสุ          ยถา  เต  อาสวกฺขเย ฯ   
                  อร ฺเ  รุกฺขมูเลสุ                  กนฺทราสุ  คุหาสุ  จ   
                วิเวกมนุพฺรูหนฺตา                  วิหสุ  (๑)  ตปฺปรายนา ฯ   
                  นีจา  นิวิฏา  สุภรา                  มุทู  อถทฺธมานสา   
                อพฺยาเสกา  อมุขรา                  อตฺถจินฺตาวสานุกา  (๒)  ฯ   
                  ตโต  ปาสาทิก  อาสิ          คต  ภุตฺต  นิเสวิต   
                สนิิทฺธา  เตลธาราว                  อโหสิ  อิริยาปโถ ฯ   
                  สพฺพาสวปริกฺขีณา                  มหาฌายี  มหาหิตา   
                นพฺิพุตา  ทานิ  เต  เถรา          ปริตฺตา  ทานิ  ตาทิสา ฯ   
                  กสุลาน ฺจ  ธมฺมาน                  ป ฺาย  จ  ปริกฺขยา   
                สพฺพาการวรูเปต                  ลชฺุชเต  ชนิสาสน ฯ   
                  ปาปกาน ฺจ  ธมฺมาน          กิเลสาน ฺจ  โย  อุตุ   
                อุปฏ ิตา  วิเวกาย                  เย  จ  สทธฺมฺมเสสกา ฯ   
#๑.  สฺยา.  วิหึสุ  ฯ  ๒.  สฺยา. ม.  อตฺถจินฺตาวสานุคา  ฯ    
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                  เต  กิเลสา  ปวฑฺฒนฺตา                  อาวิสนฺติ  พหุ  ชน   
                กฬีนฺติ  ม ฺเ  พาเลหิ                  อุมฺมตฺเตหิว  รกฺขสา ฯ   
                  กเิลเสหาภิภูตา  เต                          เตน  เตน  วิธาวิตา   
                นรา  กิเลสวตฺถูสุ                          สสงฺคาเมว  (๑)  โฆสิเต ฯ   
                  ปริจฺจชิตฺวา  สทฺธมฺม                  อ ฺม ฺเหิ  ภณฺฑเร   
                ทฏิ ิคตานิ  อเนฺวนฺตา                  อิท  เสยฺโยติ  ม ฺเร ฯ   
                  ธน ฺจ  ปุตฺต  ภริย ฺจ                  ฉฑฺฑยิตฺวาน  นิคฺคตา   
                กฏจฺฉุภิกฺขเหตูป                          อกิจฺฉานิ  นิเสวเร ฯ   
                  อุทราวเทหก  ภุตฺวา                          สยนฺตุตฺตานเสยฺยกา   
                กถา  วฑฺเฒนฺติ  (๒)  ปฏิพุทฺธา          ยา  กถา  สตฺถุครหิตา ฯ   
                  สพฺพการุกสิปฺปานิ                          จิตฺตึ  กตฺวาน  (๓)  สิกฺขเร   
                อวูปสนฺตา  อชฌฺตฺต                  สาม ฺตฺโถติ  อจฺฉติ  (๔)  ฯ   
                  มตฺติก  เตลจุณฺณ ฺจ                  อุทกาสนโภชน   
                คิหีน  อุปนาเมนฺติ                          อากงฺขนฺตา  พหุตฺตร ฯ   
                  ทนฺตโปณ  กปฏ ฺจ  (๕)          ปุปฺผ  ขาทนิยานิ  จ  (๖)   
                ปณฺฑปาเต  จ  สมฺปนฺเน                  อมฺเพ  อามลกานิ  จ ฯ   
                  เภสชฺเชสุ  ยถา  เวชฺชา                  กิจฺจากิจฺเจ  ยถา  คิหี   
                คณิกาว  วิภูสาย                          อิสฺสเร  ขตฺติยา  ยถา ฯ   
#๑.  สฺยา. สยคาเหว  ฯ  ๒.  สฺยา. กถ  วตฺเตนฺติ  ฯ  ม. วฑฺเฒนฺติ  ฯ   
#ยุ. วเทนฺติ  ฯ  โปราณ. กถ วฑฺเฒนฺ๖ ิ  ฯ  ๓.  ม. จิตฺตึ  กตฺวาน  ฯ  ย.ุ 
#จิตฺติกตฺวาน  ฯ  ๔.  ม. สาม ฺตฺโถติอจฺฉติ  ฯ  ๕.  สฺยา.  ทนฺตโปณ 
#กปฏ ฺจ  ฯ  ๖.  สยฺา. ปุปฺผขาทนิยานิ  จ  ฯ    
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                  เนกติกา  ว ฺจนิกา                  กูฏสกฺขี  อปาฏกา  (๑)   
                พหูหิ  ปริกปฺเปหิ                  อามิส  ปรภุิ ฺชเร ฯ   
                  เลสกปฺเป  ปริยาเย                  ปริกปฺเปนุธาวิตา   
                ชีวิกตฺถา  อุปาเยน                  สงฺกฑฺฒนฺติ  พหุ  ธน ฯ   
                  อุปฏาเปนฺติ  ปริส  (๒)          กมฺมโต  โน  จ  ธมฺมโต   
                ธมฺม  ปเรส  เทเสนฺติ          ลาภโต  โน  จ  อตฺถโต ฯ   
                  สฆลาภสฺส  ภณฺฑนฺติ          สฆโต  ปรพิาหิรา   
                ปรลาโภปชีวนฺตา                  อหิรีกา  น  ลชชฺเร ฯ   
                  นานุยุตฺตา  ตถา  เอเก          มุณฺฑา  สงฺฆาฏิปารุตา   
                สมฺภาวนเยวิจฺฉนฺติ                  ลาภสกฺการมุจฺฉิตา ฯ   
                  เอว  นานปฺปยาตมฺหิ          น  ทานิ  สุกร  ตถา   
                อผุสิต  วา  ผุสิตุ                  ผุสิต  วานุรกฺขิตุ ฯ   
                  ยถา  กณฺฏกฏานมฺหิ          จเรยฺย  อนุปาหโน   
                สตึ  อุปฏเปตฺวาน                  เอว  คาเม  มุนี  จเร ฯ   
                  สริตฺวา  ปุพฺพเก  โยคี          เตส  วตฺตมนุสฺสร   
                กิ ฺจาป  ปจฺฉิโม  กาโล          ผุเสยฺย  อมต  ปท ฯ   
                  อิท  วตฺวา  สาลวเน                  สมโณ  ภาวิตินฺทฺริโย   
                พฺราหฺมโณ  ปรินิพฺพายี          อิสิ  ขีณปุนพฺภโวติ  (๓)   
อิมา  คาถา  เถเรเนว  ภาสิตา ฯ   
        ตตฺถ  อิริย  อาสิ  ภิกขฺูนนฺติ  ปุริสตฺุตเม  โลกนาถมฺหิ   
#๑.  สฺยา. อวาฏกา  ฯ  ๒.  สฺยา. อุปฏเปนฺติ  ปุริส  ฯ 
#๓.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๔/๓๙๔  ฯ    
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สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ติฏนฺเต  ธรนฺเต  เอตรหิ  ปฏิปตฺติภาวโต   
อ ฺถา  อ ฺเน  ปกาเรน  ภิกฺขูน  อิริย  จริต  อโหสิ   
ยถานุสิฏ  ปฏิปตฺติภาวโต ฯ   
        อ ฺถา  ทานิ  ทิสสฺตีติ  อิทานิ  ปน  ตโต  อ ฺถา   
ภิกฺขูน  อิริย  ทิสฺสติ  อยาถาวปฏิปตฺติภาวโตติ  อธิปฺปาโย  (๑)  ฯ   
        อิทานิ  สตฺถริ  ธรนฺเต  เยนากาเรน  ภิกฺขูน  ปฏิปตฺติ   
อโหสิ  ต  ตาว  ทสฺเสตุ  สตีวาตปริตฺตาณนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  มตฺตฏ ิยนฺติ  ต  มตฺต  ปโยชน ฯ  ยาวเทว   
สีตวาตปริตฺตาณ  ยาวเทว  หิรโิกปนปฏิจฺฉาทน  กตฺวา  จีวร   
ปริภุ ฺชึสุ ฯ  กถ  สนฺตุฏา  อิตรีตเร  ยสฺมึ  ตสฺมึ  หเีน   
ปณีเต  วา  ยถาลทฺเธ  ปจฺจเย  สนฺโตส  อาปนฺนา ฯ   
        ปณีตนฺติ  อุฬาร  สปฺปอาทินา  สสฏ  ตทภาเวน  ลูข ฯ   
        อปฺปนติฺ  จตุป ฺจาโลปมตฺตมฺป ฯ   
        พหุ  ยาปนตฺถ  อภุ ฺชึสูติ  ปณีต  พหุ  ภุ ฺชนตฺาป   
ยาปนมตฺตเมว  อาหาร  ภุ ฺชึสุ ฯ  ตโต  เอว  อคิทฺธา  เคธ   
อนาปนฺนา ฯ  นาธิมุจฺฉิตา  น  อชโฺฌสติา  อกฺขพฺภ ฺชน  วิย   
สากฏิกา  (๒)  วณเลปน  วิย  วณิโน  อภุ ฺชึสุ ฯ   
        ชีวิตาน  ปริกฺขาเร  เภสชฺเช  อถ  ปจฺจเยติ  ชีวิตาน   
ปวตฺติยา  ปริกฺขารภูเต  เภสชฺชสงฺขาเต  ปจฺจเย  คิลานปจฺจเย ฯ   
#๑.  ส.ี  อย  ตาว  ปฏิปตฺติภาวโต  วิเสโส  ฯ  ๒.  สี.  สากฏิกาน  ฯ    
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        ยถา  เตติ  ยถา  เต  ปุริมกา  ภิกขฺู  อาสวกฺขเย  อุสฺสุกา   
ยุตฺตา  อาสุ  ตถา  เต  โรคาภิภูตาป  คิลานปจฺจเย  พาฬฺห   
อติวิย  อุสฺสุกา  นาเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ตปฺปรายนาติ  วิเวกปรายนา  วิเวกโปณา ฯ  เอว  จตูหิ   
คาถาหิ  จตุปจฺจยสนฺโตส  (๑)  ภาวนาภิรติ ฺจ  ทสฺเสนฺเตน  เตส   
อริยวสปฏิปทา  ทสฺสิตา ฯ   
        นีจาติ  มย  ปสุกูลิกา  ปณฺฑปาติกาติ  อตฺตุกฺกสน-   
ปรวมฺภนานิ  อกตฺวา  นีจวุตฺติโน  นิวาตวุตฺติโนติ  อตฺโถ ฯ   
        นิวิฏาติ  สาสเน  นวิิฏสทฺธา ฯ   
        สุภราติ  อปฺปจฺฉตาทิภาเวน  สุโปสา  (๒)  ฯ   
        มุทูติ  วตฺตปฏิปตฺติย  สกเล  จ  พฺรหฺมจริเย  มทุู   
สุปริกมฺมกตสุวณฺณ  วิย  วินิโยคกฺขมา ฯ   
        มุทูติ  วา  อภากุฏิกา  อุตฺตานมุขา  ปุปฺผิตมุเขน  ปฏ-ิ   
สนฺถารวุตฺติโน  สุติตฺถ  วิย  (๓)  สุขาวหาติ  วุตฺต  โหต ิฯ   
        อถทฺธมานสาติ  อกถินจิตฺตา  เตน  สุพฺพจภาวมาห ฯ   
        อพฺยาเสกาติ  สติวิปฺปวาสาภาวโต  กิเลสพฺยาเสกรหิตา   
อนฺตรนฺตรา  ตณฺหาทิฏ ิมานาทีหิ  อโวกิณฺณาติ  อตฺโถ ฯ   
        อมุขราติ  น  มุขรา  น  มุเขน  ขรา  วจีปาคพฺภิยรหิตาติ   
วา  อตฺโถ ฯ   
#๓.  สี.  ปจฺจยสนฺโตส  ฯ  ๒.  ส.ี  สปฺุโปสา  ฯ   
#๓.  สี.  สุหติ  ฯ    
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        อตฺถจินตฺาวสานุคาติ  (๑) หิตจินฺตาวสานุคา  หิตจินฺตาวสิกา   
อตฺตโน  ปเรส ฺจ  หิตจินฺตเมว  (๒)  อนุปริวตฺตนกา ฯ   
        ตโตติ  ตสฺมา  นีจวุตฺตาทิเหตุ ฯ   
        ปาสาทิกนฺติ  ปสาทชนิก  (๓)  ปฏิปตฺตึ  ปสฺสนฺตาน   
สุณนฺตาน ฺจ  ปสาทาวห ฯ   
        คตนฺติ  อภิกฺกนฺตปฏิกฺกนฺตปริวตฺตนาทิคมน ฯ  คตนฺติ  วา   
กายวาจาปวตฺติ ฯ   
        ภุตฺตนฺติ  จตุปจฺจยปริโภโค ฯ   
        นิเสวิตนฺติ  โคจรนิเสวน ฯ   
        สินิทฺธา  เตลธาราวาติ  ยถา  อนิวตฺติตา  กุสลชนาภิสิ ฺจิตา   
สวนฺตี  เตลธารา  อวิจฺฉินฺนา  สินิทฺธา  มฏา  ทสฺสนียา   
ปาสาทิกา  โหติ  เอว  เตส  อากปฺปสมฺปนฺนาน  อิริยาปโถ   
อจฺฉิทฺโท  สโณฺห  มฏโ  ทสฺสนีโย  ปาสาทิโก  อโหสิ ฯ   
        มหาฌายีติ  มหนฺเตหิ  ฌาเนหิ  ฌายนสีลา  มหนฺต  วา   
นิพฺพาน  ฌายนฺตีติ  มหาฌายี ฯ  ตโต  เอว  มหาหิตา  มหนฺเตหิ   
หิเตหิ  สมนฺนาคตาติ  อตฺโถ ฯ   
        เต  เถราติ  เต  ยถาวุตฺตปฺปการา  ปฏิปตฺติปรายนา  เถรา   
อิทานิ  ปรินพฺิพุตาติ  อตฺโถ ฯ   
        ปริตฺตา  ทานิ  ตาทิสาติ  อิทานิ  ปจฺฉิเม  กาเล  ตาทิสา   
#๑.  ม. อตฺถจินฺตาวสานุคาติ  ฯ  ๒.  สี.  จินฺตนเมว  ฯ   
#๓.  สี.  ปสาทชนก  ฯ    
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ตถารูปา  เถรา  ปริตฺตา  อปฺปกา  กติปยา  เอวาติ  (๑)  วุตฺต   
โหติ ฯ   
        กุสลาน ฺจ  ธมฺมานนฺติ  วิวฏฏสสฺ  อุปนิสฺสยภูตาน   
วิโมกฺขสมฺภาราน  อนวชชฺธมฺมาน ฯ   
        ป ฺาย  จาติ  ตถารูปาย  ป ฺาย  จ ฯ   
        ปรกิฺขยาติ  อภาวโต  อนุปฺปตฺติโต ฯ  กาม ฺเจตฺถ  ป ฺาป   
สิยา  อนวชชฺธมฺมา  (๒)  พหุการภาวทสฺสนตฺถ  ปนสฺสา  วิสุ  คหณ   
ยถา  ปุ ฺาณสมฺภาราติ ฯ   
        สพฺพาการวรูเปตนฺติ  อาทิกลฺยาณตาทีหิ  สพฺเพหิ  อาการ-   
วเรหิ  ปการวิเสเสหิ  อุเปต  ยุตฺต  ชินสฺส  ภควโต  สาสน   
ลุชชฺติ  วินสสฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปาปกาน ฺจ  ธมฺมาน  กิเลสาน ฺจ  โย  อุตูติ  กาย-   
ทุจฺจริตาทีน  ปาปธมฺมาน  โลภาทีน ฺจ  กิเลสาน  โย  อุตุ  โย   
กาโล  โส  อย  วตฺตตีติ  วจนเสโส ฯ   
        อุปฏ ิตา  วิเวกาย  เย  จ  สทฺธมฺมเสสกาติ  เย  ปน   
เอวรูเป  กาเล  กายจิตฺตอุปธิวิเวกตฺถาย  อุปฏ ิตา  อารทฺธวิริยา   
เต  จ  เสสปฏิปตฺติสทฺธมฺมกา  โหนฺติ ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย   
        สุวิสุทฺธสีลาจาราป  สมานา  อิทานิ  เอกจฺเจ  ภิกฺขู   
อิริยาปถสณฺาปน  สมถวิปสฺสนาภาวนาวิธาน  มหาปลิโพธูปจฺ-   
#๑.  ส.ี  อปฺปกา  เอวาติ  ฯ  ๒.  ส.ี  อนุวชฺชธมฺเมสุ  ฯ    
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เฉโท  ขุทฺทกปลิโพธูปจฺเฉโทติ  เอวมาทิปุพฺพกิจฺจ  สมฺปาเทตฺวา   
ภาวนมนุยุ ฺชนฺติ ฯ  เต  เสสปฏิปตฺติสทฺธมฺมกา  (๑)  ปฏิปตฺตึ  มตฺถก   
ปาเปตุ  น  สกฺโกนฺตีติ   
        เต  กิเลสา  ปวฑฺฒนฺตาติ  เย  ภควโต  โอรสปุตฺเตหิ  จ   
ตทา  ปริกฺขย  ปรยิาทาน  คมิตา  กิเลสา  เต  เอตรหิ   
ลทฺโธกาสา  ภิกฺขูสุ  วุฑฺฒึ  วิรฬฺุหึ  เวปุลฺล  อาปชฺชนฺตา ฯ   
        อาวิสนฺติ  พหุ  ชนนติฺ  กลยฺาณมิตฺตรหิต  อโยนิโสมนสิ-   
การพหุล  อนฺธพาลชน  อภิภวิตฺวา  อวส  กโรนฺตา  อาวิสนฺติ   
สนฺตาน  อนุปวิสนฺติ ฯ  เอวภูตา  จ  เต  กีฬนฺติ  ม ฺเ  พาเลหิ   
อุมฺมตฺเตหิว  รกฺขสา  ยถา  นาม  เกฬิสลีา  รกฺขสาภิสกฺกรหิเต   
อุมฺมตฺเต  อาวิสิตฺวา  เต  อนพฺยสน  อาปาเทนฺตา  เตหิ  กีฬนฺติ   
เอว  เต  กิเลสา  สมฺมาสมฺพุทฺธภิสกฺกรหิเต  อนฺธพาเล  ภิกฺขู   
อาวิสิตฺวา  เตส  ทิฏธมฺมิกาทิเภท  อนตฺถ  อุปฺปาเทนฺตา  เตหิ   
สทฺธึ  กฬีนฺติ  ม ฺเ  กีฬนฺตา  วิย  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เตน  เตนาติ  เตน  เตน  อารมฺมณภาเคน ฯ   
        วิธาวิตาติ  วิรูป  ธาวิตา  อสารุปฺปวเสน  ปฏิปชฺชนฺตา ฯ   
        กิเลสวตฺถูสูติ  ปม  อุปฺปนฺน  กิเลสา  ปจฺฉา  อุปฺปชฺชน-   
กาน  การณภาวโต  กิเลสาว  กิเลสวตฺถูนิ  เตสุ  กเิลสวตฺถูสุ   
สมูหิเตสุ ฯ   
#๑.  ส.ี  ภาวนมนุยุ ฺชนฺตา  เสสปฏิปตฺติกา  สทฺธมฺมกตา  ฯ    
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        สสงฺคาเมว  โฆสิเตติ  หิร ฺสุวณฺณมณิมุตฺตาทิก  ธน   
วิปฺปกิริตฺวา  ย  ย  หริ ฺสุวณฺณาทิ  ยสฺส  ยสฺส  หตฺถคต   
ต  ต  ตสฺส  ตสฺเสว  โหตูติ  เอว  กามโฆสนา  สสงฺคามโฆสนา   
นาม.  ตตฺถายมตฺโถ   
        กิเลสวตฺถูสุ  โย  โย  กิเลโส  ย  ย  สตฺต  คณฺหาติ   
อภิภวติ  โส  โส  ตสฺส  ตสฺส  โหตูติ  กิเลสเสนาปตินา  มาเรน   
สสงฺคาเม  โฆสิเต  วิย ฯ  เตหิ  เตหิ  กเิลเสหิ  อภิภูตา  เต   
พาลปุถุชฺชนา  เตน  เตน  อารมฺมณภาเคน  วิธาวิตา  โวสิตาติ   
        เต  เอว  วิธาวิตา  กึ  กโรนฺตีติ  อาห  ปริจฺจชิตฺวา   
สทฺธมฺม  อ ฺม ฺเหิ  ภณฺฑเรติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปฏิปตฺติสทฺธมฺม  ฉฑฺเฑตฺวา  อามิสกิ ฺชกฺขเหตุ   
อ ฺม ฺเหิ  ภณฺฑเร  กลห  กโรนฺตีติ ฯ   
        ทฏิ ิคตานีติ  วิ ฺาณมตฺตเมว  อตฺถิ  นตฺเถว  รูปธมฺมาติ   
ยถา  ปุคฺคโล  นาม  ปรมตฺถโต  นตฺถิ  เอว  สภาวธมฺมาป 
ปรมตฺถโต  นตฺถิ  โวหารมตฺตเมวาติ  จ  เอวมาทีนิ  ทิฏ ิคตานิ   
มิจฺฉาคาเห  อเนฺวนฺตา  อนุคจฺฉนฺตา  อิท  เสยฺโย  อิทเมว  เสฏ   
อ ฺ  มิจฺฉาติ  ม ฺนฺติ ฯ   
        นิคฺคตาติ  เคหโต  นกิฺขนฺตา ฯ   
        กฏจฺฉุภิกฺขเหตูปติ  กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขานิมิตฺตมฺป ฯ  ต  ททนฺตสฺส   
คหฏสฺส  อนนุโลมิกสสคฺควเสน  อกิจฺจานิ  ปพฺพชิเตน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 572 

                เลมที่  26  วีสตินิปาตวณฺณนา  หนา  572 
 
อกตฺตพฺพานิ  กมฺมานิ  นิเสวเร  กโรนฺติ ฯ   
        อุทราวเทหก  ภุตฺวาติ  อูนูทโร  มิตาหาโรติ  วุตฺตวจน   
อจินฺเตตฺวา  อุทรปูร  ภุ ฺชิตฺวา ฯ   
        สยนฺตุตฺตานเสยฺยกาติ  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สีหเสยฺย   
กปฺเปติ  ปาเท  ปาท  อจฺจาธาย  สโต  สมฺปชาโนติ  วุตฺตวิธาน   
อนนุสฺสริตฺวา  อุตฺตานเสยฺยกา  สยนฺติ ฯ   
        ยา  กถา  สตฺถุครหิตาติ  ราชกถาทิติรจฺฉานกถ  สนฺธาย   
วทติ ฯ   
        สพฺพการุกสิปฺปานีติ  สพฺเพหิ  เวสฺสาทีหิ  การุเกหิ   
กตฺตพฺพานิ  ภตฺตตาลวณฺฏกรณาทีนิ  หตฺถสิปฺปานิ ฯ   
        จิตฺตึ  กตฺวานาติ  สกฺกจฺจ  สาทร  กตฺวา ฯ   
        อวูปสนฺตา  อชฺฌตฺตนฺติ  กิเลสวูปสมาภาวโต  คทฺทุหน-   
มตฺตมฺป  สมาธานาภาวโต  จ  อชฺฌตฺต  อวูปสนฺตา  อวูปสนฺต-   
จิตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        สาม ฺตฺโถติ  สมณธมฺโม.  ฯ   
        อติอจฺฉตีติ  เตส  อาชีวกิจฺจปสุตตาย  เอกเทสมฺป  อผุสนโต   
วิสสเยว  นิสีทติ  อนลลฺียตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        มตฺติกนติฺ  ปากติก  วา  ป ฺจวณฺณ  วา  คิหีน   
วินิโยคกฺขม  มตฺติก ฯ   
        เตลจุณฺณ ฺจาติ  ปากติก  อภิสงฺขต  วา  เตล ฺจ    
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จุณฺณ ฺจ  (๑)  ฯ   
        อุทกาสนโภชนนฺติ  อุทก ฺจ  อาสน ฺจ  โภชน ฺจ ฯ   
        อากงฺขนฺตา  พหุตฺตรนฺติ  พหุ  ปณฺฑปาตาทิอุตฺตรุตฺตร   
อากงฺขนฺตา  อเมฺหหิ  มตฺติกาทีสุ  ทินฺเนสุ  มนุสฺสา  ทฬฺห-   
ภตฺติกา  หุตฺวา  พหุ  อุตฺตรุตฺตร  จตุปจฺจยชาต  ทสฺสนฺตีติ   
อธิปฺปาเยน  คิหีน  อุปนาเมนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ทนฺเต  ปุนนฺติ  โสเธนฺติ  เอเตนาติ  ทนฺตโปณ  ทนฺตกฏ ฯ   
        กปฏนฺติ  กปฏผล ฯ  ปุปฺผนฺติ  สุมนจมฺปกาทิปุปฺผ ฯ   
        ขาทนียานีติ  อฏารสวิเธป  ขชฺชกวิเสเส ฯ   
        ปณฺฑปาเต  จ  สมฺปนฺเนติ  พฺย ฺชนาทิสมฺปยุตฺเต  (๒)  โอทน-   
วิเสเส ฯ   
        อมฺเพ  อามลกานิ  จาติ  จสทฺเทน  มาตุลุงฺคตาล-   
นาฬิเกราทิผลานิ  อวุตฺตานิ  สงฺคณฺหาติ ฯ  สพฺพตฺถ  คิหีน   
อุปนาเมนฺติ  อากงฺขนฺตา  พหุตฺตรนฺติ  โยชนา ฯ   
        เภสชฺเชสุ  ยถา  เวชชฺาติ  คิหีน  เภสชฺชปฺปโยเคสุ  ยถา   
เวชฺชา  ตถา  ภิกฺขู  ปฏิปชชฺนฺตีติ  อธิปปฺาโย ฯ   
        กิจฺจากิจฺเจ  ยถา  คิหีติ  คหฏาน  ขุทฺทเก  เจว  มหนฺเต   
จ  กิจฺเจ  กตฺตพฺเพ  คิหี  วิย ฯ   
        คณิกาว  วิภูสายนฺติ  อตฺตโน  สรรีสฺส  วิภูสเน  รูปูป-   
#๑.  ส.ี  นหานียจุณฺณ ฺจ  ฯ  ๒.  ม.  วณฺณาทิสมฺปยุตฺเต  ฯ    
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ชีวินิโย  วิย ฯ   
        อิสฺสเร  ขตฺติยา  ยถาติ  อิสฺสเร  อิสฺสริยปวตฺตเน  ยถา   
ขตฺติยา  เอว  กุลปตี  หุตฺวา  วตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เนกติกาติ  นิกติย  นยิุตฺตา  อมณึเยว  มณึ  อสุวณฺณเยว   
สุวณฺณ  กตฺวา  ปฏิรูปสาจิโยคนิรตา ฯ   
        ว ฺจนิกาติ  กูฏมานาทีหิ  วิปฺปลมพฺกา ฯ   
        กฏูสกฺขีติ  อยาถาวสกฺขิโน ฯ   
        อปาฏกาติ  วามกา  อสยตวุตฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        พหูหิ  ปริกปฺเปหีติ  ยถาวุตฺเตหิ  อ ฺเหิ  จ  พหูหิ   
มิจฺฉาชีวปฺปกาเรหิ ฯ   
        เลสกปฺเปติ  กปฺปยเลเส  กปฺปยปฏิรูเป ฯ   
        ปรยิาเยติ  ปจฺจเยสุ  ปริยายสฺส  โยเค ฯ   
        ปรกิปฺเปติ  วฑฺฒิอาทิวิกปฺปเน  สพฺพตฺถ  วิสเย  ภุมฺม ฯ   
        อนุธาวิตาติ  มหิจฺฉตาทีหิ  ปาปธมฺเมหิ  อนุธาวิตา   
โวสิตา ฯ   
        ชีวิกตฺถา  ชีวิกปฺปโยชนา  อาชีวเหตุกา ฯ   
        อุปาเยนาติ  ปริกถาทินา  อุปาเยน  ปจฺจยุปฺปาทนนเยน ฯ   
        สงฺกฑฺฒนฺตีติ  สหรนฺติ ฯ   
        อุปฏาเปนฺติ  ปริสนฺติ  ปริสาย  อตฺตาน  อุปฏเปนฺติ   
ยถา  ปริสา  อตฺตาน  อุปฏเปนฺติ  เอว  ปริส  สงฺคณฺหนฺตีติ    
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อตฺโถ ฯ   
        กมฺมโตติ  กมฺมเหตุ ฯ  เต  ห ิ อตฺตโน  กตฺตพฺพเวยฺยา-   
วจฺจนิมิตฺต  อุปฏเปนฺติ ฯ   
        โน  จ  ธมฺมโตติ  ธมฺมนิมิตฺต  โน  จ  อุปฏเปนฺติ ฯ   
โย  สตฺถารา  อุลฺลุมฺปนสภาวสณฺ ิตาย  ปริสาย  สงฺคโห  (๑)   
อนุ ฺาโต  เตน  น  สงฺคณฺหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ลาภโตติ  ลาภเหตุ  อยฺโย  พหุสสฺุโต  ภาณโก  ธมฺมกถิโกติ   
เอว  สมฺภาเวนฺโต  มหาชโน  มยฺห  ลาภสกฺกาเร  อุปนยิสฺสตีติ   
อิจฺฉาจาเร  ตฺวา  ลาภนิมิตฺต  ปเรส  ธมฺม  เทเสนฺติ ฯ   
        โน  จ  อตฺถโตติ  โย  โส  วิมุตฺตายตนสีเส  ตฺวา  สทฺธมฺม   
กเถนฺเตน  ปตฺตพฺโพ  อตฺโถ  น  ตทิฏธมฺมิกาทิเภทหิตนิมิตฺต   
ธมฺม  เทเสนฺตีติ  (๒)  อตฺโถ ฯ   
        สฆลาภสฺส  ภณฺฑนฺตีติ  สฆลาภเหตุ  ภณฺฑนฺติ  (๓)  มยฺห   
ปาปุณาติ  น  ตุยฺหนฺติอาทินา  กลห  กโรนฺติ ฯ   
        สฆโต  ปริพาหิราติ  อริยสฆโต  พหิภูตา  อริยสงฺเฆ   
ตทภาวโต ฯ   
        ปรลาโภปชีวนฺตาติ  สาสเน  ลาภสฺส  อนฺธพาลปุถชฺุชเนหิ   
ปเร  สลีาทิคุณสมฺปนฺเน  เสกฺเข  อุทฺทิสฺส  อุปฺปนนฺตฺตา  ต   
#๑.  ส.ี  ปริสลงฺคโห  ฯ  ๒.  ส.ี  อตฺโถ  น  เตน  อตฺเถน   
ทิฏธมฺมิกาทิเภทหิตนิมิตฺต  ธมฺม  น  เทเสนฺติ  ฯ  ๓.  สี.  ภณฺเฑนฺติ  ฯ    
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ปรลาภ  ปรโต  วา  ทายกโต  ลทฺธพฺพลาภ  อุปชีวนฺโต   
ภณฺฑนการกา  ภิกฺขู  ปาปชิคุจฺฉาย  อภาวโต  อหิริกา  สมานา   
จ  มย  ปรลาภ  ภุ ฺชาม  ปรปฏิพทฺธชวิีกาติป  น  ลชฺชเร   
น  หิริยนฺติ ฯ   
        นานุยุตฺตาติ  สมณกรเณหิ  ธมฺเมหิ  อนนุยุตฺตา ฯ   
        ตถาติ  ยถา  ปุพฺเพ  วุตฺตา  พนฺธนการกาทโย  ตถา ฯ   
        เอเกติ  เอกจฺเจ ฯ   
        มุณฺฑา  สงฺฆาฏิปารุตาติ  เกวล  มุณฺฑิตเกสตาย  มุณฺฑา   
ปโลติกขณฺเฑหิ  (๑)  สงฺฆฏิตฏเน  สงฺฆาฏีติ  ลทฺธนาเมน  จีวเรน   
ปารุตสรีรา ฯ   
        สมฺภาวนเยวิจฺฉนฺติ  ลาภสกฺการมุจฺฉิตาติ  ลาภสกฺการาสาย  (๒)   
มุจฺฉิตา  อชฺโฌสิตา  หุตฺวา  เปสโล  ธตุวาโท  พหุสฺสุโตติ   
วา  มธุรวจนมนุยุตฺตา  อริโยติ  จ  เกวล  สมฺภาวน  พหุมานเยว   
อิจฺฉนฺติ  เอสนฺติ  น  ตนฺนิมิตฺเต  คุเณติ  อตฺโถ ฯ   
        เอวนฺติ  กุสลาน ฺจ  ธมฺมาน  ป ฺาย  จ  ปริกขฺยาติ   
วุตฺตนเยน ฯ   
        นานปฺปยาตมฺหีติ  นานปฺปกาเร  เภทนธมฺเม  ปยาเต   
สมกเต  นานปฺปกาเรน  วา  สงฺกิเลสธมฺเม  ปยาตุ  ปวตฺติตุ   
อารทฺเธ ฯ   
#๑.  ส.ี  ปโลติกขณฺเฑ  ฯ  ๒.  สี.  ลาภสกฺกาเรสุ  ฯ    
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น  ทานิ  สุกร  ตถาติ  อิทานิ  อิมสฺมึ  ทุลฺลภกลฺยาณมิตฺเต   
ทุลฺลภสปฺปายสทฺธมฺมสฺสวเน  จ  กาเล  ยถา  สตฺถร ิ ธรนฺเต   
อผุสิต  อผุฏ  อนธิคต  ฌานวิปสฺสน  ผุสิต  อธิคนฺตุ  ผุสิต   
วา  หานภาคิย   ิติภาคิยเมว  วา  อหุตฺวา  ยถา  วิเสสภาคิย   
โหติ  ตถา  อนุรกฺขิตุ  ปาเลตุ  สุกร  ตถา  น  สุกร  ตถา   
สมฺปาเทตุ  น  สกฺกาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  อตฺตโน  ปรนิีพฺพานกาลสฺส  อาสนฺนตฺตา  สงฺขิตฺเตน   
โอวาเทน  สพฺรหฺมจารึ  โอวทนฺโต  ยถา  กณฺฏกฏานมฺหีติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  ปุริโส  เกนจิเทว  ปโยชเนน  กณฺฏกนิจิเต   
ปเทเส  อนุปาหโน  วิจรนฺโต  มา  ม  กณฺฏโก  วิชฺฌติี   
สตึ  อุปฏเปตฺวาว  วิจรติ  เอว  กิเลสกณฺฏกนิจิเต  โคจรคาเม   
ปโยชเนน  จรนฺโต  มุนิ  สตึ  อุปฏเปตฺวาน  สติสมฺปช ฺ-   
ยุตฺโต  อปฺปมตฺโตว  จเรยฺย  กมฺมฏาน  อวิชหนฺโตติ  วุตฺต   
โหติ ฯ   
        สริตฺวา  ปุพฺพเก  โยคี  เตส  วตฺตมนุสฺสรนฺติ  ปุริมเก   
โยเค  ภาวนาย  ยุตฺตตาย  โยคี  อารทฺธวิปสฺสเก  สรตฺิวา  เตส   
วตฺต  อาคมานุสาเรน  สมมฺาปฏิปตฺติภาวนาวิธึ  อนุสฺสรนฺโต   
ธุรนิกฺเขป  อกตฺวา  ยถาปฏิปชชฺนฺโต ฯ   
        กิ ฺจาป  ปจฺฉิโม  กาโลติ  ยทิปาย  อตีตสตฺถุโก  จรโิม  กาโล    
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                เลมที่  26  วีสตินิปาตวณฺณนา  หนา  578   
 
ตถาป  ยถาธมฺมเมว  ปฏปิชฺชนฺโต  วิปสฺสน  อุสฺสกฺุกาเปนฺโต   
ผุเสยฺย  อมต  ปท  นิพฺพาน  อธิคจฺเฉยฺย ฯ   
        อิท  วตฺวาติ  ยถาทสฺสิต  สงฺกิเลสโวทาเนสุ  อิม  ปฏ-ิ   
ปตฺติวิธึ  กเถตฺวา ฯ   
        อย ฺจ  โอสานคาถา  สงฺคีติกาเรหิ  เถรสฺส  ปรินิพฺพาน   
ปกาเสตุ  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
                ปาราปริยตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                        วีสตินิปาตสฺส  นิฏ ิตา  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 579 

                                เลมที่  26  หนา  579   
 
                                ตึสนปิาตวณฺณนา   
                        ปุสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ตึสนิปาเต  ปาสาทิเก  พหู  ทิสฺวาติอาทิกา  อายสฺมโต  ปุสสฺตฺเถรสฺส  (๑)   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺส  มณฺฑลิกร ฺโ  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
ปุสฺโสติ  นาม  อโหส ิฯ  โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ขตฺติยกุมาเรหิ   
สิกฺขิตพฺพสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  คโต  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา  กาเมสุ   
อลคฺคจิตฺโต  อ ฺตรสฺส  มหาเถรสฺส  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  จริยานุกูล  กมฺมฏาน  คเหตฺวา   
ภาวน  อนุยุ ฺชนฺโต  ฌานานิ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานปาทก   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ   
อเถกทิวส  ปณฺฑรโคตฺโต  (๒)  นาม  เอโก  ตาปโส  ตสฺส  สนฺติเก   
ธมฺม  สุตฺวา  นิสินฺโน  สมพฺหุเล  ภิกฺขู  สีลาจารสมฺปนฺเน   
สุสวุตินฺทฺริเย  ภาวิตกาเย  ภาวิตจิตฺเต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต   
สาธุ  วตาย  ปฏิปตฺติ  โลเก  จิร  ติฏเยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  กถ   
นุ  โข  ภนฺเต  อนาคตมทฺธาน  ภิกฺขูน  ปฏิปตฺติ  ภวิสฺสตีติ   
#๑.  ม. ย.ุ  ผุสฺส....  ฯ  ๒.  ส.ี  ปณฺฑรสฺสโคตฺโต  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 580 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  580   
 
เถร  ปุจฺฉิ ฯ  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  สงฺคีติการา   
                ปาสาทิเก  พหู  ทิสฺวา          ภาวิตตฺเต  สุสวุเต   
                อิสิ  ปณฺฑรสโคตฺโต          อปุจฺฉิ  ปุสฺสสวฺหยนฺติ  (๑)   
คาถ  อาทิโต  เปสุ ฯ   
        ตตฺถ  ปาสาทิเกติ  อตฺตโน  ปฏิปตฺติยา  ปสาทารเห ฯ   
พหูติ  สมฺพหุเล ฯ  ภาวิตตฺเตติ  สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ  ภาวิต-   
จิตฺเต ฯ  สุสวุเตติ  สุฏ ุ  สวุตินฺทฺริเย ฯ  อิสีติ  ตาปโส ฯ   
ปณฺฑรสโคตฺโตติ  ปณฺฑรสฺส  นาม  อิสิโน  วเส  ชาตตฺตา   
เตน  สมานโคตฺโต ฯ  ปุสสฺสวฺหยนฺติ  ปุสฺสสทฺเทน  อวฺหาตพฺพ   
ปุสฺสนามกนฺติ  อตฺโถ ฯ   
                ก ึ ฉนฺทา  กิมธิปฺปายา          กิมากปฺปา  ภวิสฺสเร   
                อนาคตมฺหิ  กาลมฺหิ                  ต  เม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ  (๒)   
อย  ตสฺส  อิสิโน  ปุจฺฉาคาถา ฯ   
        ตตฺต  ก ึ ฉนฺทาติ  อิมสฺมึ  สาสเน  อนาคเต  ภิกฺขู   
กีทิสจฺฉนฺทา  กีทิสาธิมุตฺติกา  กึ  หีนาธิมุตฺติกา  อุทาหุ   
ปณีตาธิมุตฺติกาติ  อตฺโถ ฯ  กิมธิปฺปายาติ  กีทิสาธิปฺปายา   
กีทิสชฺฌาสยา  กึ  สงฺกิเลสชฺฌาสยา  อุทาหุ  โวทานชฺฌาสยาติ   
อตฺโถ ฯ  อถวา  ฉนฺทา  นาม  กตฺตุกมฺยตา  ตสฺมา  กทีิสี  (ภ)   
#๑.  ม.  ผุสสฺสวฺหยนฺติ  ฯ  ขุ.  ๒๖/๓๙๕/๓๙๗  ฯ  ๒.  ขุ. เถร. 
#๒๖/๓๙๕/๓๙๘  ฯ  ๓.  สี.  ตสฺมา  กทีสจฺฉนฺทา  กีทิสี  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 581 

                เลมที่  26  ปุสสฺตฺเถรคาถาวณฺณนา  581   
 
เตส  กตฺตุกมฺยตาติ  อตฺโถ ฯ  อธิปฺปาโย  อชฌฺาสโยเยว ฯ   
กิมากปฺปาติ  กีทิสากปฺปา ฯ  อากปฺปาติ  จ  เวสคหณาทิ-   
วาริตฺตจาริตฺตวนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ภวิสสฺเรติ  ภวิสฺสนฺติ ฯ  ต  เมติ   
ต  อนาคเต  ภิกฺขูน  ฉนฺทาธิปฺปายากปฺปเภท  ปุจฺฉิโต  มยฺห   
อกฺขาหิ  กเถหีติ  เถร  อชฺเฌสติ ฯ  ตสฺส  เถโร  ตมตฺถ   
อาจิกฺขนฺโต  สกฺกจฺจสวเน  ตาว  นิโยเชตุ   
                สโุณหิ  วจน  มยฺห                  อิสิ  ปณฺฑรสวฺหย   
                สกฺกจฺจ  อุปธาเรหิ                  อาจิกฺขิสฺสามฺยนาคตนฺติ  (๑)   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โภ  ปณฺฑรนาม  อิสิ  ย  ตฺว  ม  ปุจฺฉสิ  ต   
ต  อนาคต  อาจิกฺขิสฺสามิ  อาจิกฺขโต  ปน  มม  วจน  สุณาหิ   
อนาคตตฺถทีปนโต  สเวคาวหโต  จ  สกฺกจฺจ  อุปธาเรหีติ ฯ   
        อถ  เถโร  อนาคตสาเณน  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน ฺจ  ภาวินึ  (๒)   
ปวตฺตึ  ยถาภูต  ทิสฺวา  ตสฺส  อาจิกฺขนฺโต   
                โกธนา  อุปนาหี  จ                  มกฺขี  ถมถฺี  สา  พหู   
                อิสฺสุกี  นานาวาทา  จ          ภวิสฺสนฺติ  อนาคเต ฯ   
                อ ฺาตมานิโน  ธมฺเม          คมฺภีเร  ตีรโคจรา   
                ลหุกา  อครู  ธมฺเม                  อ ฺม ฺมคารวา ฯ   
                พหู  อาทีนวา  โลเก                  อุปฺปชชฺสิฺสนฺตฺยนาคเต   
                สุเทสิต  อิม  ธมฺม                  กิเลสิสฺสนติฺ  (๓)  ทุมฺมตี ฯ   
#๑.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๕/๓๙๘  ฯ  ๒.  สี.  ภาวิต  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#กิลิสิสฺสนฺติ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 582 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  582   
 
                  คุณหีนาป  สฆมฺหิ                  โวหรนฺตา  วิสารทา   
                พลวนฺโต  ภวิสฺสนฺติ          มุขรา  อสฺสุตาวิโน ฯ   
                  คุณวนฺโตป  สฆมฺหิ                  โวหรนฺตา  ยถาตฺถโต  (๑)   
                ทพฺุพลา  เต  ภวิสฺสนฺติ          หิรีมนา  อนตฺถิกา ฯ   
                  รชต  ชาตรูป ฺจ                  เขตฺต  วตฺถุมเชฬก   
                ทาสีทาส ฺจ  ทุมฺเมธา          สาทิยิสฺสนฺตฺยนาคเต ฯ   
                  อุชฺฌานส ฺ ิโน  พาลา          สีเลสุ  อสมาหิตา   
                อุนฺนฬา  วิจรสิฺสนฺติ                  กลหาภิรตา  มคา ฯ   
                  อุทฺธตา  จ  ภวิสฺสนฺติ          นีลจีวรปารุตา   
                กหุา  ถทฺธา  ลปา  สิงฺคี          จริสฺสนฺตฺยริยา  วิย ฯ   
                  เตลสณฺเหิ  (๒)  เกเสหิ          จปลา  อ ฺชนกฺขิกา   
                รถยิาย  คมิสฺสนฺติ                  ทนฺตวณฺณกปารุตา ฯ   
                  อเชคุจฺฉ  วิมุตฺเตหิ                  สุรตฺต  อรหทฺธช   
                ชคุิจฺฉิสฺสนฺติ  กาสาว          โอทาเตสุ  สมุจฺฉิตา ฯ   
                  ลาภกามา  ภวิสฺสนฺติ          กุสีตา  หีนวีริยา   
                กิจฺฉนฺตา  วนปตฺถานิ          คามนฺเตสุ  วสิสฺสเร ฯ   
                  เย  เย  ลาภ  ลภิสฺสนฺติ          มิจฺฉาชีวรตา  สทา   
                เต  เตว  อนุสิกขฺนฺตา          ภมิสฺสนฺติ  อส ฺตา ฯ  (๔)   
                  เย  เย  อลาภิโน  ลาภ          น  เต  ปุชชฺา  ภวิสฺสเร   
                สุเปสเลป  เต  ธีเร                  เสวิสฺสนฺติ  น  เต  ตทา ฯ   
 #๑.  สฺยา.  เตลสเณฺหหิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ทนฺตวณิณกปารุตา  ฯ   
 #๓.  สฺยา.  คมิสฺสนฺติ  อส ฺตา  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 583 

                เลมที่  26  ปุสสฺตฺเถรคาถาวณฺณนา  583   
  
                 มลิกฺขุรชนรตฺต                  ครหนฺตา  สก  ธช   
                ติตฺถิยาน  ธช  เกจิ                 ธาริสฺสนฺตฺยวทาตก  (๑)ฯ   
                  อคารโว  จ  กาสาเว                  ตทา  เตส  ภวิสฺสติ   
                ปฏิสงฺขา  จ  กาสาเว          ภิกฺขูน  น  ภวิสฺสติ ฯ   
                  อภิภูตสฺส  ทุกเฺขน                  สลฺลวิทฺธสฺส  รุปฺปโต   
                ปฏิสงฺขา  มหาโฆรา          นาคสฺสาสิ  อจินฺติยา ฯ   
                  ฉทฺทนฺโต หิ ตทา ทิสฺวา         สุรตฺต  อรหทฺธช   
                ตาวเทว  ภณี  (๒)  คาถา          คโช  อตฺโถปสหิตา ฯ   
                  อนิกฺกสาโว  กาสาว                  โย  วตฺถ  ปริทเหสฺสติ  (๓)   
                อเปโต  ทมสจฺเจน                  น  โส  กาสาวมรหติ ฯ   
                  โย  จ  วนฺตกสาวสฺส          สีเลสุ  สุสมาหิโต   
                อุเปโต  ทมสจฺเจน                  ส  เว  กาสาวมรหติ ฯ   
                  วิปนฺนสีโล  ทมฺุเมโธ          ปากโฏ  กามการิโย   
                วิพฺภนฺตจิตฺโต  นิสฺสุกฺโก          น  โส  กาสาวมรหติ ฯ   
                  โย  จ  สีเลน  สมฺปนฺโน          วีตราโค  สมาหิโต   
                โอทาตมนสงฺกปฺโป                  ส  เว  กาสาวมรหติ ฯ   
                  อุทฺธโต  อุนฺนโฬ  พาโล          สลี  ยสฺส  น  วิชชฺติ   
                โอทาตก  อรหติ                  กาสาว  กึ  กริสฺสติ ฯ   
#สฺยา. ธาเรสฺสนฺตฺยวทาตก  ฯ  ๒.  ม. ตาวเทวภณี  ฯ   
#๒.  สฺยา.  ปริทเหสฺสติ  ฯ  ย.ุ ปริทหิสฺสติ  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 584 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  584   
 
                ภิกฺขู  จ  ภิกฺขุนิโย  จ          ทุฏจิตฺตา  อนาทรา   
                ตาทีน  เมตฺตจิตฺตาน          นคฺิคณฺหิสฺสนฺตฺยนาคเต ฯ   
                  สกิฺขาเปนฺตาป  เถเรหิ          พาลา  จีวรธารณ   
                น  สุณิสฺสนฺติ  ทุมฺเมธา          ปากฏา  กามการิยา ฯ   
                  เต  ตถา  สกิฺขิตา  พาลา          อ ฺม ฺ  อคารวา   
                นาทิยิสฺสนฺตุปชฺฌาเย          ขลุงฺโก  วิย  สารถึ ฯ   
                 เอว  อนาคตทฺธาน                  ปฏิปตฺติ  ภวิสฺสติ   
                ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน ฺจ                  ปตฺเต  กาลมฺหิ  ปจฺฉิเม.   
                  ปุรา  อาคจฺฉเต  เอต                  อนาคต  มหพฺภย   
                สพฺุพจา  โหถ  สขิลา          อ ฺม ฺ  สคารวา ฯ   
                  เมตฺตจิตฺตา  การุณิกา          โหถ  สีเลส ุ สวุตา   
                อารทฺธวีริยา  ปหิตตฺตา          นิจฺจ  ทฬฺหปรกฺกมา ฯ   
                  ปมาท  ภยโต  ทิสฺวา          อปฺปมาท ฺจ  เขมโตl   
                ภาเวถฏงฺคิก  มคฺค                  ผุสนฺตา  (๑)  อมต  ปทนฺติ  (๒)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โกธนาติ  กุชฌฺนสีลา ฯ   
        ภวิสฺสนฺติ  อนาคเตติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ก ึ เถรสฺส  กาเล   
ตถา  นาเหสุนฺติ  น  นาเหสุ  ตทา  ปน  กลฺยาณมิตฺตพหุลตาย   
โอวาทเกสุ  วิ ฺาปเกสุ  สพฺรหฺมจารีสุ  พหูสุ  วิชชฺมาเนสุ   
#๑.  สฺยา.  ผุสนฺติ  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๕/๓๙๘  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 585 

                เลมที่  26  ปุสสฺตฺเถรคาถาวณฺณนา  585   
 
กิเลเสสุ  พลวนฺเตสุ  ปฏสิงฺขานพหุลตาย  จ  เยภุยฺเยน  ภิกฺขู   
อกฺโกธนา  อเหสุ  (๑)  อายตึ  ตพฺพิปรยิาเย  อติโกธนาฑ  ภวิสฺสนฺติ   
ตสฺมา  อนาคเตติ  วุตฺต ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อุปนาหีติ  อาฆาตวตฺถูสุ  อาฆาตสฺส  อุปนยหนสีลา   
อุปนาหสมฺภวโต  วา  อุปนาหี ฯ  ตตฺถ  ปุริมกาลิโก  พฺยาปาโท   
โกโธ  อปรกาลิโก  อุปนาโห ฯ  สก ึ ปวตฺโต  วา  โทโส  โกโธ   
อเนกกฺขตฺตุ  ปวตฺโต  อุปนาโห ฯ  ปเรส  วิชชฺมาเน  คุเณ  มกฺขนฺติ   
ปุ ฺชนฺติ  เตส  วา  อุทกปุ ฺชนิยา  วิย  อุทกสฺส  มกฺโข  มกฺขน   
ปุ ฺชน  เอเตส  อตฺถีติ  มกฺขี ฯ   
        อติมานลกฺขโณ  ถมโฺภ  เอเตส  อตฺถีติ  ถมฺภี ฯ   
        สาติ  อสนฺตคุณวิภาวนลกฺขเณน  สาเยฺเยน  สมนฺนาคตา ฯ   
        อิสฺสุกีติ  ปรสมฺปตฺติขิยฺยนลกฺขณาย  อิสฺสาย  สมนฺนาคตา ฯ   
        นานาวาทาติ  อ ฺม ฺ  วิรุทฺธวาทา  วิรุทฺธทิฏ ิกา   
กลหการกา  จาติ  อตฺโถ ฯ   
        อ ฺาตมานิโน  ธมฺเม  คมฺภีเร  ตีรโคจราติ  คมฺภีเร  ทุโรภาเส   
สทฺธมฺเม  อ ฺาเต  เอว  าโตติ  ทิฏโติ  เอว  มานิโน   
ตโต  เอว  ตสฺส  โอรภาเค  ปวตฺติตาย  โอริมตีรโคจรา ฯ   
        ลหุกาติ  ลหุสภาวา  จปลา ฯ   
        อครู  ธมฺเมติ  สทฺธมฺเม  คารวรหิตา ฯ   
#๑.  ส.ี  โกธนา  นาเหสุ  ฯ    
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        อ ฺม ฺมคารวาติ  อ ฺม ฺสฺมึ  อปฺปติสฺสา  สงฺเฆ   
สพฺรหฺมจารีสุ  จ  ครุคารววิรหา ฯ   
        พหู  อาทีนวาติ  วุตฺตปฺปการา  วกฺขมานา  จ  พหู   
อเนกโทสา  อนฺตรายา ฯ  โลเกติ  สตฺตโลเก ฯ   
        อุปฺปชชฺิสฺสนฺตฺยนาคเตติ  อนาคเต  ปาตุ  ภวิสสฺนฺติ ฯ   
        สุเทสิต  อิม  ธมฺมนฺติ  (๑)  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สุฏ ุ  อวิปรตี   
อาทิกลฺยาณาทิปฺปกาเรน  เทสิต  อิม  อาคมสทฺธมฺม ฯ   
กิเลสิสฺสนฺตีติ  กิลฏิ  กิเลสทูสิต  กริสฺสนฺติ  อาปตฺตึ  อนาปตฺตีติ   
ครุกาปตฺตึ  ลหุกาปตฺตีติอาทินา  ทุจฺจริตสงฺกิเลเสน  อสทฺธมฺเมน   
สณฺหสุขุม  รปูารูปธมฺม  ปฏิกฺขิปสฺสนฺติ  ทิฏ ิสงฺกิเลเสน  อุภยตฺราป   
ตณฺหาสงฺกิเลเสน  สงฺกิเลสิสฺสนฺติ  มลนี  กริสฺสนฺติ ฯ   
        ทุมฺมตีติ  นิปฺป ฺา ฯ  วุตฺต  เหต  ภควตา  ภวิสฺสนฺติ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อนาคตมทฺธาน ฯเปฯ  อภิธมฺมกถ  เวทลฺลกถ   
กเถนฺตา  กณฺหธมฺม  โอกกฺมมานา  น  พุชฺฌิสฺสนฺตีติ ฯ   
        คุณหีนาติ  สีลาทิคุณวิรหิตา  ทุสฺสีลา  อลชชฺิโน  จ ฯ   
อถ  วา  คุณหีนาติ  วินยวาริตฺตาทิคุเณน  หีนา  ธมฺมวินเย   
อปฺปกต ฺ ุโน ฯ   
        สฆมฺหีติ  สฆมชฺเฌ ฯ  โวหรนฺตาติ  กเถนฺตา  สงฺเฆ   
วินิจฺฉยกถาย  วตฺตมานาย  ยงฺกิ ฺจิ  ภณนฺตา ฯ   
        วิสารทาติ  นิพฺภยา  ปคพฺภา ฯ    
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        พลวนโฺตติ  ปกฺขพเลน  พลวนโฺต ฯ   
        มุขราติ  มุขขรา  ขรวาทิโน ฯ  อสฺสุตาวิโนติ  น  สุตวนฺโต   
เกวล  ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสเยน  คุณธรา  หุตฺวา  ธมฺม   
อธมฺโมติ  อธมฺม ฺจ  ธมฺโมติ  วินย  อวินโยติ  อวินย ฺจ  วินโยติ   
เอว  อตฺตนา  ยถิจฺฉิตมตฺถ  สฆมชฺเฌ  ปติฏเปนฺตา  พลวนฺโต   
ภวิสฺสนฺติ ฯ   
        คุณวนฺโตติ  สีลาทิคุณสมฺปนฺนา ฯ   
        โวหรนตฺา  ยถาตฺถโตติ  อตฺถานุรูป  อวิปรีตตฺถ  ธมฺม   
ธมฺโมติ  อธมฺม  อธมฺโมติ  วินย  วินโยติ  อวินย  อวินโยติ   
เอว  ทีเปนฺตา ฯ   
        ทุพฺพลา  เต  ภวิสฺสนตีฺติ  ปริสาย  อลชฺชุสฺสนฺนตาย   
พลวิรหิตา  เต  ภวิสฺสนฺติ  เตส  วจน  น  ติฏ ิสฺสติ ฯ   
        หิรีมนา  อนตฺถิกาติ  หิรีมนฺโต  เกนจิ  อนตฺถิกา ฯ  เต   
หิ  ธมฺเมน  วตฺตุ  สมตฺถาป  ปาปชิคุจฺฉตาย  อปฺปกิจฺจตาย   
จ  เกหิจิ  วิโรธ  อกโรนฺตา  อตฺตโน  วาท  ปติฏาเปตุ  น   
วายมนฺตา  ทิฏาวิกมฺม  วา  อธิฏาน  วา  อกตฺวา  ตุณฺหี   
โหนฺติ ฯ   
        รชตนฺติ  รูปย  เตน  กหาปณโลหมาสกาทีนมฺป  สงฺคโห   
ทฏพฺโพ ฯ   
        ชาตรูปนฺติ  สุวณฺณ  เตน  มณิมุตฺตาทีนมฺป  สงฺคโห    
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ทฏพฺโพ ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจยตฺโถ  อปทา  วาติอาทีสุ  วิย ฯ   
รชตชาตรูป ฺจาติ  วา  ปาโ ฯ   
        เขตฺตนฺติ  ยตฺถ  ปุพฺพณฺณาปรณฺณ  (๑)  รุหติ  ต  เขตฺต ฯ   
ตทตฺถ  อกตภูมิภาโค  วตฺถุ ฯ   
        อเชฬกนฺติ  เอฬกา  นาม  อชาเยว  เต  เปตฺวา  อวเสสา   
ปสุชาตี  อชา  นาม.  อเชฬกคฺคหเณเนว  เหตฺถ  โคมหึสาทีนมฺป   
สงฺคโห  กโต ฯ   
        ทาสีทาส ฺจาติ  ทาสิโย  จ  ทาเส  จ ฯ   
        ทุมฺเมธาติ  อวิทฺทสุโน  กปฺปยากปฺปย  สารปฺุปาสารุปฺป   
อชานนฺตา  อตฺตโน  อตฺถาย  สาทิยิสสฺนฺติ  สมฺปฏจฺิฉิสฺสนฺติ ฯ   
        อุชฌฺานส ฺ ิโนติ  ปเร  เหฏโต  กตฺวา  โอโลกนจิตฺตา   
อนุชฺฌายิตพฺพฏาเนป  วา  อุชฺฌานสีลา ฯ   
        พาลาติ  ทุจฺจินฺติตจินฺตนาทินา  พาลลกฺขเณน  สมนฺนาคตา   
ตโต  เอว  สีเลสุ  อสมาหิตา  จตุปาริสุทฺธิสีเลสุ  น  สมาหิต-   
จิตฺตา ฯ   
        อุนฺนฬาติ  สมุสฺสิตตุจฺฉมานา ฯ  วิจริสฺสนฺตีติ  มานทฺธช   
อุกฺขิปตฺวา  วิจริสฺสนฺติ ฯ   
        กลหาภิรตา  มคาติ  สารมฺภพหุลตาย  กรณุตฺตริยปสุตา   
กลเห  เอว  อภิรตา  มคสทิสา  มิคา  วิย  อตฺตหิตาเปกฺขา   
ฆาเสสนาภิรตา  ทุพฺพลวิเหสปราติ  อตฺโถ ฯ   
#๑.  ส.ี  ปุพฺพนฺนาปรนฺน  ฯ    
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        อุทฺธตาติ  อุทฺธจฺเจน  สมนฺนาคตา  จิตฺเตกคฺคตารหิตา ฯ   
        นลีจีวรปารุตาติ  อกปฺปยรชนรตฺเตน  นีลวณฺเณน  จีวเรน   
ปารุตา  ตาทิส  จีวร  นิวาเสตฺวา  เจว  ปารุปตฺวา  จ   
วิจรณกา ฯ   
        กุหาติ  สามนฺตชปฺปนาทินา  กุหนวตฺถุนา  กหุกา   
อสนฺตคุณสมฺภาวนิจฺฉาย  โกห ฺ  กตฺวา  ปเรส  วิมฺหาปยา ฯ   
        ถทฺธาติ  โกเธน  มาเนน  จ  ถทฺธมานสา  กกฺขฬหทยา ฯ   
        ลปาติ  ลปนกา  กุหนวุตฺติกา  ปสนฺนมานเสหิ  มนุสฺเสหิ   
เกน  ภนฺเต  อยฺยสฺส  อตฺโถติ  ปจฺจยทายกาน  วทาปนกา   
ปยุตฺตวาจาวเสน  นิปฺเปสกิตาวเสน  จ  ปจฺจยตฺถ  ลปกาติ  วา   
อตฺโถ ฯ   
        สิงฺคีติ  ตตฺถ  กตม  สิงฺค  ย  สิงฺค  สิงฺคารตา  จาตุรตา   
จาตุริย  ปริกขฺตตา  ปาริกฺขติยนฺติ  เอว  วุตฺเตหิ  สิงฺคสทิเสหิ   
ปากฏกิเลเสหิ  สมนฺนาคตา  สิงฺคารจริตาติ  อตฺโถ ฯ  อริยา   
วิยาติ  อิท  กหุาติ  เอตสฺเสว  อตฺถทสฺสน ฯ  กุหกาน ฺหิ   
อริยานมิว   ิตภาว  ทสฺเสนฺโต  อริยา  วิย  วิจรนฺตีติ  อาห ฯ   
        เตลสณฺเหีติ  สิตฺถกเตเลน  วา  อุทกเตเลน  วา   
โอสณฺ ิเตหิ ฯ   
        จปลาติ  กายมณฺฑนปริกฺขารมณฺฑนาทินา  จาปลฺเลน   
ยุตฺตา ฯ   
        อ ฺชนกฺขิกาติ  อลงฺการ ฺชเนน  อ ฺชิตเนตฺตา ฯ    
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        รถิยาย  คมิสฺสนฺตีติ  ภิกฺขาจริยาย  กุลูปสงฺกมนาปเทเสหิ   
มหารจฺฉาย  อิโต  จิโต  จ  ปริพฺภมิสฺสนฺติ ฯ   
        ทนฺตวณฺณกปารุตาติ  ทนฺตวณฺณรตฺเตน  จีวเรน  ปารุต-   
สรีรา ฯ   
        อเชคุจฺฉนฺติ  อชิคุจฺฉิตพฺพ ฯ  วิมุตฺเตหีติ  อริเยหิ ฯ   
        สุรตฺตนฺติ  กปฺปยรชเนน  สฏุ ุ  รตฺต  อรหนฺตาน   
พุทฺธาทีน  จิณฺณตาย  อรหทฺธช  ชิคุจฺฉิสฺสนฺติ  กาสาว ฯ   
กสฺมา  โอทาเตสุ  สมุจฺฉิตา  เคธ  อาปนฺนา ฯ  ทนฺตวณฺณ-   
ปารุปนสฺส  หิ  อิท  การณวจน ฯ  เต  หิ  เสตก  สมฺภาเวนฺตา   
สพฺเพน  สพฺพ  เสตเก  คหิเต  ลิงฺคปริจฺจาโค  เอว  วิยาติ   
ทนฺตวณฺณ  ปารุปนฺติ  ฯ   
        ลาภกามาติ  ลาภคิทฺธา ฯ  ภิกฺขาจริยาสุป  โกสชฺชโยคโต   
กุสีตา ฯ   
        สมณธมฺม  กาตุ  จิตฺตสฺส  อุสฺสาหาภาเวน  หีนวีริยา ฯ   
        กิจฺฉนฺตาติ  กิลมนฺตา  วนปตฺเถสุ  วสิตุ  กิจฺฉนฺตา   
กิลนฺตจิตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        คามนฺเตสูติ  คามนฺตเสนาสเนสุ  คามสมีเปสุ  เสนาสเนสุ   
คามทฺวาเรสุ  วา  เสนาสเนสุ ฯ  วสิสฺสเรติ  วสิสฺสนฺติ ฯ   
        เต  เตว  อนุสิกฺขนฺตาติ  เย  เย  (๑)  มิจฺฉาชีวปฺปโยเคน   
#๑.  ส.ี เย เยว  ฯ    
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ลทฺธลาภา  เต  เต  เอว  ปคฺุคเล  อนุสิกฺขนฺตา  ภมิสฺสนฺติ ฯ   
        ภมิสฺสนฺตีติ  สยมฺป  เต  วิย  มิจฺฉาชีเวน  ลาภ  อุปฺปาเทตุ   
ราชกุลาทีนิ  เสวนฺตา  ปริพฺภมิสฺสนฺติ ฯ  ภชิสฺสนฺตีติ  วา  ปาโ   
เสวิสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อส ฺตาติ  สีลส ฺมรหิตา ฯ   
        เย  เย  อลาภิโน  ลาภนฺติ  เย  เย  ภิกฺขู  มิจฺฉาชีว-   
ปริวชฺชเนน  อปฺปปุ ฺตาย  จ  ลาภสฺส  ปจฺจยสฺส  น   
ลาภิโน  เต  ปุชฺชา  ปูชนยีา  ปาสสา  ตทา  อนาคเต  กาเล   
น  ภวิสฺสนฺติ ฯ   
        สุเปสเลป  เต  ธีเรติ  ธิติสมฺปนฺนตาย  ธีเร  สฏุ ุ  เปสเลป   
เต  ภิกฺขู  น  เสวิสฺสนฺติ  ตทา  อนาคเต  เต  ลาภิโน   
ลาภกามาว  ภิกฺขูติ  อตฺโถ ฯ   
        มลิกฺขุรชนรตฺตนฺติ  กาลกจฺฉกรชเนน  รตฺต ฯ  สมาสปท   
เหต  คาถาสุขตฺถ  สานุนาสิกนิทฺเทโส ฯ   
        ครหนฺตา  สก  ธชนติฺ  อตฺตโน  ธชภูต  กาสาว   
ชิคุจฺฉนฺตา ฯ  สาสเน  ปพฺพชิตาน  หิ  กาสาโว  ธโชนาม  ฯ   
        ติตฺถิยาน  ธช  เกจีติ  เกจิ  สกฺยปตฺุติยภาว  ปฏิชานนฺตา   
เอว  ติตฺถิยาน  เสตวตฺถิกาน  ธชภูต  อวทาตก  เสตวตฺถ   
ธาเรสฺสนฺติ ฯ   
        อคารโว  จ  กาสาเวติ  อรหทฺธชภูเต  กาสาเว  อคารโว   
อพหุมาน  ตทา  อนาคเต  เตส  ภวิสฺสติ ฯ    
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        ปฏิสงฺขา  จ  กาสาเวติ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวร  ปฏ-ิ   
เสวามีติอาทินา  นเยน  ปจฺจเวกฺขณมตฺตมฺป  กาสาวปริโภเค  น   
ภวิสฺสติ ฯ   
        กาสาว  ธาเรนฺเตน  กาสาว  พหุมาเนน  ทุจฺจริตโต   
โอรมิตพฺพนฺติ  กาสาวสฺส  ครุกาตพฺพภาเว  ฉทฺทนฺตชาตก- 
มุทาหรนฺโต  อภิภูตสฺส  ทุกฺเขนาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สลฺลวิทฺธสฺสาติ  ปุถุนา  สวิเสน  สลฺเลน  วิทฺธสฺส   
ตโต  เอว  มหตา  ทุกฺเขน  อภิภูตสฺส ฯ  รุปฺปโตติ  สรีรวิการ   
อาปชฺชโต ฯ   
        มหาโฆราติ  สรีรชีวิเตสุ  นิรเปกฺขตาย  ภีมา  (๑)  ครุตรา   
ปฏิสงฺขา  อ ฺเหิ  อจินฺติยา  จินฺตามตฺเตน  ปวตฺเตตุ   
อสกฺกุเณยฺยา  ฉทฺทนฺตมหานาคสฺส  อาสิ  อโหส ิฯ   
                ฉทฺทนฺตนาคราชกาเล  หิ  โพธิสตฺโต  โสณุตฺตเรน  นาม   
เนสาเทน  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน  ตฺวา  วิสปเตน  สลฺเลน  วิทฺโธ   
มหตา  ทุกฺเขน  อภิภูโต  ต  คเหตฺวา  ปริทหิต  กาสาว  ทิสฺวา   
อย  อริยทฺธเชน  ปฏิจฺฉนฺโน  น  มยา  หึสิตพฺโพติ  ตตฺถ   
เมตฺตจิตฺตเมว  ปจฺจุปฏเปตฺวา  อุปริธมฺม  เทเสสิ ฯ  ยถาห   
                        สมปฺปโต  ปุถุสลฺเลน  นาโค   
                        อทุฏจิตฺโต  ลุทฺทกมชฌฺภาสิ   
#๑.  ม.  ภิมฺมา  ฯ    
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                        กิมตฺถยิ  (๑)  กิสฺส  วา  สมฺม  เหตุ   
                        มม  วธี  กสฺส  วาย  ปโยโคติอาทิ  (๒)  ฯ   
        อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  เถโร  ฉทฺทนโฺต  หีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สรุตฺต  อรหทธฺชนฺติ  โสณุตฺตเรน  ปริทหิตกาสาว   
สนฺธายาห ฯ  อภณีติ  อภาสิ ฯ  คาถาติ  คาถาโย ฯ   
        คโชติ  ฉทฺทนฺโต  นาคราชา ฯ  อตฺโถปสหิตาติ  อตฺถ-   
สนฺนิสฺสิตา  หิตา  หิตยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        ฉทฺทนตฺนาคราเชน  วุตฺตคาถาสุ  อนิกฺกสาโวติ  ราคาทีหิ   
กสาเวหิ  กสาโว ฯ  ปริทเหสฺสตีติ  นิวาสนปารุปนอตฺถรณวเสน   
ปริภุ ฺชิสฺสติ ฯ  ปริธสฺสตีติ  วา  ปาโ ฯ   
        อเปโต  ทมสจฺเจนาติ  อินฺทฺริยทเมน  เจว  ปรมตฺถ-   
สจฺจปกฺขิเกน  วจีสจฺเจน  จ  อเปโต  วิยุตฺโต  ปริจฺจตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ   
        น  โสติ  โส  เอวรูโป  ปุคฺคโล  กาสาว  ปริทหิตุ   
นารหติ ฯ   
        วนฺตกสาวสฺสาติ  จตูหิ  มคฺเคหิ  วนฺตกสาโว  ฉฑฺฑิตกสาโว   
ปหีนกสาโว  อสฺส  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        สีเลสูติ  จตุปาริสุทฺธิสีเลสุ ฯ  สุสมาหิโตติ  สุฏ ุ  สมาหิโต ฯ   
        อุเปโตติ  อินฺทฺริยทเมน  เจว  วุตฺตปฺปกาเรน  สจฺเจน  จ   
#๑.  สฺยา. กมตฺถย  ฯ  ๒.  ฉทฺทนฺตชาตก  ฯ   
#ขุ.  ชา.  ตึส.  ๒๗/๒๓๔๓/๔๙๖  ฯ    
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อุปคโต  สมนฺนาคโต ฯ   
        ส  เวติ  โส  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ต  คนฺธกาสาววตฺถ   
เอกนฺเตน  อรหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        วิปนฺนสีโลติ  ภินฺนสีโล ฯ  ทุมฺเมโธติ  นิปฺป ฺโ  สีล-   
วิโสธนป ฺาย  วิรหิโต ฯ   
        ปากโฏติ  ทุสฺสีโล  อยนฺติ  ปากโฏ  ปกาโส  วิกฺขิตฺตินฺทฺริย-   
ตาย  วา  ปากโฏ  ปากฏนิฺทฺริโยติ  อตฺโถ ฯ   
        กามการิโยติ  ภินฺนสวรตาย  ยถจฺิฉิตการโก  กามสฺส  วา   
มารสฺส  ยถากามกรณีโย ฯ   
        วิพฺภนฺตจิตฺโตติ  รูปาทีสุ  วิสเยสุ  วิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ   
        นิสฺสุกโฺกติ  อสุกฺโก  สุกฺกธมฺมรหิโต  หิโรตฺตปฺปวิวชฺชิโต   
กุสลธมฺมสมปฺาทนอุสฺสุกฺกรหิโต  วา ฯ   
        วีตราโคติ  วิคตจฺฉนฺทราโค ฯ  โอทาตมนสงฺกปฺโปติ  สจิุ-   
สุทฺธมโนวิตกฺโก  อนาวิลสงฺกปฺโป  วา ฯ   
        กาสาว  กึ  กริสฺสตีติ  ยสฺส  สีล  นตฺถิ  ตสฺส  กาสาว   
กึ  นาม  ปโยชน  สาเธสฺสติ  จิตฺตกตสทิส  ตสฺส  ปพฺพชิตลิงฺคนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        ทฏุจิตฺตาติ  ราคาทิโทเสหิ  ทูสติจิตฺตา ฯ  อนาทราติ  สตฺถริ   
ธมฺเม  อ ฺม ฺ ฺจ  อาทรรหิตา  อคารวา ฯ   
        ตาทีน  เมตฺตจิตฺตานนฺติ  เมตฺตาภาวนาย  สมฺปยุตฺตหทเย    
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เตเนว  อรหตฺตาธิคเมน  (๑)  อิฏาทีสุ  (๒)  ตาทิภาวปฺปตฺเต  อุฬารคุเณ ฯ   
อุปโยคตฺเถ  หิ  อิท  สามิวจน ฯ   
        นิคฺคณฺหิสฺสนฺตีติ  สีลาทิสมฺปนฺเน  ทิสฺวา  เต  สมฺภาเวนฺตา   
วิปนฺนสีเล  อเมฺห  น  พหุ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ  อตฺตนิ  อคารวภเยน   
ยถา  เต  อุพฺพาฬฺหา  ปกฺกมิสฺสนฺติ  ตถา  พาธิสฺสนฺตีติ  (๓)  อตฺโถ ฯ   
        สิกฺขาเปนฺตาปติ  สิกฺขาปยมานาป ฯ  กมฺมตฺเถ  หิ  อย   
กตฺตุนิทฺเทโส ฯ  เถเรหีติ  อตฺตโน  อาจริยุปชฺฌาเยหิ ฯ   
        จีวรธารณนฺติ  อิท  สมณปฏิปตฺติยา  นิทสฺสนมตฺต  ตสฺมา   
เอว  เต  อภิกฺกมิตพฺพ  เอว  เต  ปฏิกฺกมิตพฺพนฺติอาทินา   
สิกฺขาปยมานาปติ  อตฺโถ ฯ   
        น  สุณิสฺสนฺตีติ  โอวาท  น  คณฺหิสฺสนฺติ ฯ   
        เต  ตถา  สิกฺขิตา  พาลาติ  เต  อนธฺพาลา  อาจริย-ุ   
ปชฺฌาเยหิ  สกิฺขาปยมานาป  อนาทรตาย  อสิกฺขิตาติ ฯ   
        นาทิยิสสฺนฺตุปชฺฌาเยติ  อุปชฺฌาเย  อาจริเย  จ  อาทร   
น  กโรนฺติ  เตส  อนุสาสนิย  น  ติฏนฺติ ฯ  ยถา  กึ  ฯ   
ขลุงฺโก  วิย  สารถึ  ยถา  ขลุงฺโก  ทฏุสฺโส  อสฺสทมก  นาทิยติ   
น  ตสฺส  อุปเทเส  ติฏติ  เอว  เตป  อุปชฺฌายาจริเย  น   
ภายนฺติ  น  สารชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอวนฺติอาทิ  วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  นคิมน ฯ   
#๑.  สพฺพตฺเถ  อรหตฺตาธิคเมน  วาติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#๒.  ส.ี  อิฏานิฏาทีสุ  ๓.  ส.ี  พาเธสฺสนฺตีติ  ฯ    
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        ตตฺถ  เอวนฺติ  วุตฺตปฺปกาเรน ฯ  อนาคตทฺธานนฺติ  อนาคต3   
มทฺธาน  อนาคเต  กาเลติ  อตฺโถ ฯ   
        ตเยว  สรูปโต  ทสฺเสนฺโต  ปตฺเต  กาลมฺหิ  ปจฺฉิเมติ   
อาห ฯ  ตตฺถ  กตโม  ปจฺฉิมกาโล  ตติยสงฺคีติโต  ปฏาย   
ปจฺฉิมกาโลติ  เกจิ  ต  เอเก  นานุชานนฺติ ฯ  สาสนสฺส  หิ   
ป ฺจยุคานิ  วิมุตฺติยุค  สมาธิยุค  สีลยคุ  สุตยุค  ทานยุคนฺติ ฯ   
เตสุ  ปม  วิมุตฺติยุค  ตสฺมึ  อนฺตรหิเต  สมาธิยุค  วตฺตติ   
ตสฺมิมฺป  อนตฺรหิเต  สีลยคุ  วตฺตติ  ตสฺมิมฺป  อนฺตรหิเต  สุตยุค   
วตฺตเตว ฯ  อปริสุทฺธสีโล  หิ  เอกเทเสน  ปรยิตฺติพาหุสจฺจ  ปคฺคยฺห   
ติฏติ  ลาภาทิกามตาย ฯ  ยถา  ปน  มาติกาปริโยสานา  ปริยตฺติ   
สพฺพโส  อนฺตรธายติ  ตโต  ปฏาย  ลงฺิคมตฺตเมว  อวสิสฺสติ   
ตทา  ยถา  ตถา  ธน  สหริตฺวา  ทานมุเข  (๑)  วิสฺสชฺเชนฺติ  สา   
กิร  เนส  จรมิา  สมฺมาปฏิปตฺติ ฯ  ตตฺถ  สุตยุคโต  ปฏาย   
ปจฺฉิมกาโล  สีลยุคโต  ปฏายาติ  อปเร ฯ   
        ตตฺถ  ปรุา  อาคจฺฉเต  เอตนฺติ  เอต  มยา  ตุมฺหาก   
วุตฺต  ปฏิปตฺติอนฺตรายกร  อนาคต  มหาภย  อาคจฺฉติ  ปุรา   
ยาว  อาคมิสฺสติ  ตาวเทวาติ  อตฺโถ ฯ   
        สุพฺพจาติ  วจนกฺขมา  โสวจสฺสการเกหิ  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคตา  ครูน  อนุสาสนิโย  ปทกขิฺณคฺคาหิโน  โหถาติ   
#๑.  ม.  ทานมุเขน  ฯ    
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อตฺโถ ฯ  สขิลาติ  มุทุหทยา ฯ   
        เมตฺตจิตฺตาติ  สพฺพสตฺเตสุ  หิตูปสหารลกฺขณาย  เมตฺตาย   
สมฺปยุตฺตจิตฺตา ฯ   
        การุณิกาติ  กรุณาย  นิยุตฺตา  ปเรส  ทุกฺขาปนยนาการ-   
วุตฺติยา  กรุณาย  สมนฺนาคตา ฯ   
        อารทฺธวีริยาติ  อกุสลาน  ปหานาย  กุสลาน  อุปสมฺปทาย   
ปคฺคหิตวิริยา ฯ   
        ปหิตตฺตาติ  นิพฺพาน  ปฏิเปสิตฺจิตฺตา ฯ   
        นิจฺจนฺติ  สพฺพกาล ฯ  ทฬฺหปรกฺกมาติ  ถิรวิริยา ฯ   
        ปมาทนฺติ  ปมชชฺน  กุลสาน  ธมมฺาน  อนนุฏาน  อกุสเลสุ   
จ  ธมฺเมสุ  จิตฺตโวสฺสคฺโค ฯ  วุตฺต  ห ิ  
                ตตฺถ  กตโม  ปมาโท  กายทุจฺจริเต  วา  วจีทุจฺจริเต   
        วา  มโนทุจฺจริเต  วา  ป ฺจสุ  วา  กามคุเณสุ  จิตฺตสฺส   
        โวสฺสคฺโค  โวสฺสคฺคานุปฺปทาน  กุสลาน  ธมมฺาน  ภาวนาย   
        อสกฺกจฺจกิริยตาติอาทิ ฯ   
        อปฺปมาทนฺติ  อปฺปมชฺชน  โส  ปมาทสฺส  ปฏปิกฺขโต   
เวทิตพฺโพ ฯ  อตฺถโต  หิ  อปฺปมาโท  นาม  สติยา  อวิปฺปวาโส   
อุปฏ ิตาย  สติยา  เอว  เจต  นาม ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ   
        ยสฺมา  ปมาทมูลกา  สพฺเพ  อนตฺถา  อปฺปมาทมูลกา  จ   
สพฺเพ  อตฺถา  ตสฺมา  ปมาท  ภยโต  อุปทฺทวโต  ทสิฺวา    
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อปฺปมาท ฺจ  เขมโต  อนปุทฺทวโต  ทสิฺวา  อปฺปมาทปฏิปตฺติยา   
สิขาภูต  สีลาทิกฺขนฺธตฺตยสงฺคห  สมฺมาทิฏ ิอาทีน  อฏนฺน   
องฺคาน  วเสน  อฏงฺคิก  อริยมคฺค  ภาเวถ  อมต  นิพฺพาน   
ผุสนฺตา  สจฺฉิกโรนฺตา  อตฺตโน  สนฺตาเน  อุปฺปาเทถ  ทสฺสน-   
มคฺคมตฺเต  อฏตฺวา  อุปริ  ติณฺณ  มคฺคาน  อุปฺปาทนวเสน   
วฑฺเฒถ  เอว  โว  อปฺปมาทภาวนา  สิขาปตฺตา  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        เอว  เถโร  สมฺปตฺตปริส  โอวทติ ฯ  อิมา  เอว  จิมสฺส   
เถรสฺส  อ ฺาพฺยากรณคาถา  อเหสุนฺติ ฯ   
                ปสฺุสตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                        สาริปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยถาจารี  ยถาสโตติอาทิกา  อายสฺมโต  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ   
ตสฺส  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  จ  วตฺถุ  เอว   
เวทิตพฺพ  ฯ   
        อตีเต  อิโต  สตสหสฺสกปฺปาธิเก  อสงฺเขยฺยมตฺถเก  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นพฺิพตฺติ  นาเมน  สรทมาณโว   
นาม  อโหสิ ฯ  มหา-  โมคฺคลฺลาโน  คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติ   
นาเมน  สิริวฑฺฒกุฏมฺพิโก  นาม  อโหสิ ฯ  เต  อุโภป  สห- 
ปสุกีฬกสหายา  อเหสุ ฯ   
        เตสุ  สรทมาณโว  ปตุ  อจฺจเยน  กลุสนฺตก  ธน    
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ปฏิปชชฺิตฺวา  เอกทิวส  รโหคโต  จินฺเตสิ  อิเมส  สตตฺาน   
มรณ  นาม  เอกนฺติก  ตสฺมา  มยา  เอก  ปพฺพชชฺ  อุปคนฺตฺวา   
โมกฺขมคฺโค  คเวสิตพฺโพติ  สหาย  อุปสงฺกมิตฺวา  สมฺม  อห   
ปพฺพชิตุกาโม  ก ึ ตฺว  ปพฺพชิตุ  สกฺขิสฺสสีติ  วตฺวา  เตน   
น  สกฺขิสฺสามีติ  วุตฺเต  โหตุ  อหเมว  ปพฺพชิสฺสามีติ   
รตนโกฏาคารานิ  วิวราเปตฺวา  กปณทฺธิกาทีน  มหาทาน   
ทตฺวา  ปพฺพตปาท  คนฺตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพช ิฯ  ตสฺส   
ปพฺพชฺช  อนุปพฺพชิตา  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา  พฺราหฺมณปุตฺตา   
อเหสุ ฯ  โส  ป ฺจ  อภิ ฺาโย  อฏ  จ  สมาปตฺติโย   
นิพฺพตฺเตตฺวา  เตสมฺป  ชฏลิาน  กสิณปริกมฺม  อาจิกฺขิ ฯ  เตป   
สพฺเพ  ป ฺจาภิ ฺา  อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตสุ ฯ   
        เตน  สมเยน  อโนมทสฺสี  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก   
อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  สตฺเต  สสารมโหฆโต   
ตาเรตฺวา  (๒)  เอกทิวส  สรทตาปสสฺส  จ  อนฺเตวาสิกาน ฺจ   
สงฺคห  กริสสฺามีติ  เอโก  อทุติโย  ปตฺตจีวรมาทาย  อากาเสน   
คนฺตฺวา  พุทฺธภาว  เม  ชานาตูติ  ตาปสสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว   
อากาสโต  โอตริตฺวา  ปวิย  ปติฏาสิ ฯ   
        สรทตาปโส  สตฺถุ  สรีเร  มหาปรุิสลกฺขณานิ  อุปธาเรตฺวา   
สพฺพ ฺ ุพุทฺโธเยวายนฺติ  นิฏ  คนฺตฺวา  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา   
อาสน  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  นิสีทิ  ภควา  ป ฺตฺเต    
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อาสเน ฯ  สรทตาปโส  สตฺถุ  สนฺติเก  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  ตสฺส  อนฺเตวาสิกา  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา   
ชฏลิา  ปณีตปณีตานิ  โอชวนฺตานิ  ผลาผลานิ  คเหตฺวา  อาคตา   
สตฺถาร  ทิสวฺา  ส ฺชาตปฺปสาทา  อตฺตโน  อาจริยสฺส  จ  สตฺถุ   
จ  นิสินฺนาการ  โอโลเกตฺวา  อาจริย  มย  ปุพฺเพ  ตุเมฺหหิ   
มหนฺตตโร  โกจิ  นตฺถีติ  วิจราม  (๑)  อย  ปน  ปุรโิส  ตุเมฺหหิ   
มหนฺตตโร  ม ฺเติ  อาหสุ ฯ  กึ  วเทถ  ตาตา  สาสเปน   
สทฺธึ  อฏสฏ ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธ  สิเนรุ  สม  กาตุ  อิจฺฉถ   
สพฺพ ฺ ุพุทฺเธน  ม  ตุลฺย  มา  กริตฺถาติ ฯ   
        อถ  เต  ตาปสา  อาจริยสฺส  วจน  สุตฺวา  ยาว   
มหา  วตาย  ปุริสุตฺตโมติ  สพฺเพว  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  สตฺถาร   
วนฺทึสุ ฯ   
        อถ  เต  อาจริโย  อาห  ตาตา  สตฺถุ  อนุจฺฉวิโก   
โน  เทยฺยธมโฺม  นตฺถิ  สตฺถา  จ  ภิกฺขาจารเวลาย  อิธาคโต   
หนฺท  มย  เทยฺยธมฺม  ยถาพล  ทสฺสาม.  ตุเมฺหหิ  ย  ย   
ปณีต  ผลาผล  อาภต  ต  ต  อาหรถาติ  อาหราเปตฺวา  หตฺเถ   
โธวิตฺวา  สย  ตถาคตสฺส  ปตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ  สตฺถารา  จ   
ผลาผเล  ปฏคฺิคณฺหิตมตฺเต  เทวตา  ทิพฺโพช  ปกฺขิปสุ ฯ   
        ตาปโส  อุทกมฺป  สยเมว  ปริสฺสาเวตฺวา  อทาสิ ฯ  ตโต   
#๑.  ส.ี  วิจรมิฺหา  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 601 

                เลมที่  26  สารปิุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  601   
 
โภชนกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา  สตฺถร ิ นิสนิฺเน  สพฺเพ  อนฺเตวาสิเก   
ปกฺโกสิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  สารณีย  กถ  กเถนฺโต  นิสีทิ ฯ   
สตฺถา  เทฺว  อคฺคสาวกา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตูติ   
จินฺเตสิ ฯ  เต  สตฺถ ุ จิตฺต  ตฺวา  ตาวเทว  สตสหสฺส-   
ขีณาสวปริวารา  อคฺคสาวกา  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  อฏสุ ฯ   
        ตโต  สรทตาปโส  อนฺเตวาสิเก  อามนฺเตสิ  ตาตา  สตฺถุ   
ภิกฺขุสฆสฺส  จ  ปุปฺผาสเนน  ปชูา  กาตพฺพา  ตสฺมา  ปุปฺผานิ   
อาหรถาติ ฯ  เต  ตาวเทว  อิทฺธิยา  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ   
ปุปฺผานิ  อาหริตฺวา  พุทฺธสฺส  โยชนปฺปมาณ  ปุปฺผาสน   
ป ฺาเปสุ  อุภินฺน  อคฺคสาวกาน  ติคาวุต  เสสภิกฺขูน   
อฑฺฒโยชนิกาทิเภท  สฆนวกสฺส  อุสภมตฺต  ป ฺาเปสุ ฯ  เอว   
เตส  ป ฺตฺเตสุ  อาสเนสุ  สรทตาปโส  ตถาคตสฺส  ปุรโต   
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   ิโต  (๑)  ภนฺเต  มยหฺ  อนุคฺคหตฺถาย  อิม   
ปุปฺผาสน  อภิรุหถาติ  อาห ฯ   
        นิสีท ิ ภควา  ปุปฺผาสเน ฯ  สตฺถริ  นิสินฺเน  เทฺว   
อคฺคสาวกา  เสสภิกฺขู  จ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสเน   
นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  มหปฺผล  โหตูติ  นิโรธ  สมาปชฺชิ ฯ   
สตฺถุ  สมาปนฺนภาว  ตฺวา  เทฺว  อคฺคสาวกาป  เสสภิกฺขูป   
นิโรธ  สมาปชฺชึส ุฯ  ตาปโส  สตฺตาห  นิรนฺตร  ปุปฺผจฺฉตฺต    
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ธาเรนฺโต  อฏาสิ ฯ  อิตเร  ปน  วนมูลผลาผล  ปรภุิ ฺชิตฺวา   
เสสกาเล  อ ฺชลึ  ปคฺคห  อฏสุ ฯ   
        สตฺถา  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  นิโรธโต  วุฏาย  อคฺคสาวก   
นิสภตฺเถร  อามนฺเตสิ  ตาปสาน  ปุปฺผาสนานุโมทน  กโรหีติ ฯ   
เถโร  สาวกปารมีาเณ  ตฺวา  เตส  ปุปฺผาสนานุโมทน   
อกาสิ ฯ  ตสฺส  เทสนาวสาเน  สตฺถา  ทุติย  อคฺคสาวก   
อโนมตฺเถร  อามนฺเตสิ  ตฺวมฺป  อิเมส  ธมฺม  เทเสหีติ  (๑)  ฯ   
        โสป  เตปฏก  พุทฺธวจน  สมฺมสิตฺวา  เตส  ธมฺม  กเถสิ ฯ   
ทฺวินฺนมฺป  เทสนาย  เอกสฺสป  ธมฺมาภิสมโย  นาโหสิ ฯ  อถ   
สตฺถา  พุทฺธวิสเย  ตฺวา  ธมฺมเทสน  อารภิ ฯ  เทสนาวสาเน   
เปตฺวา  สรทตาปส  อวเสสา  สพฺเพป  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา   
ชฏลิา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ   
ปสาเรสิ ฯ  เต  ตาวเทว  อนฺตรหิตตาปสเวสา  อฏปริกฺขาร-   
วรธรา  สฏ ิวสฺสิกตฺเถรา  วิย  อเหสุ ฯ   
        สรทตาปโส  ปน  อโห  วตาหมฺป  อย  นิสภตฺเถโร   
วิย  อนาคเต  เอกสฺส  พุทธฺสฺส  อคฺคสาวโก  ภเวยฺยนฺติ  สตฺถุ   
เทสนากาเล  อุปฺปนฺนปริวิตกฺกตาย  อ ฺวิหิโต  หุตฺวา  มคฺคผลานิ   
ปฏิวิชฺฌิตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถ  ตถาคต  วนฺทิตฺวา  ตถา  ปณิธาน   
#๑.  ส.ี  ตมฺป  ภิกฺขุ  ฯ  ธมฺมปทฺ  ตฺวมฺป  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสหีติ  ฯ   
#องฺคุตฺตร.  ตฺวมฺป  ธมฺม  เทเสหีติ  ฯ    
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อกาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส  อนนฺตราเยน  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา   
อิโต  ตฺว  กปปฺสตสหสฺสาธิก  เอก  อสงฺเขยฺย  อติกฺกมิตฺวา   
โคตมสฺส  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อคฺคสาวโก  สาริปุตฺโต  นาม   
ภวิสฺสสีติ  พฺยากริตฺวา  ธมฺมกถ  วตฺวา  ภิกฺขุสฆปริวุโต   
อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ   
        สรทตาปโสป  สหายกสฺส  สริิวฑฺฒสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา   
สมฺม  มยา  อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  อนาคเต   
อุปฺปชฺชนกสฺส  โคตมสฺส  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อคฺค-   
สาวกฏาน  ปตฺถิต  ตฺวมฺป  ตสฺส  ทุติยสาวกฏาน  ปตฺเถหีติ ฯ   
สิริวฑฺโฒ  ต  อุปเทส  สุตฺวา  อตฺตโน  นิเวสนทฺวาเร   
อฏกรีสมตฺต  าน  สมตล  กาเรตฺวา  ลาชป ฺจมานิ  ปุปฺผานิ   
วิกิริตฺวา  นีลปฺุปลจฺฉทน  มณฺฑป  กาเรตฺวา  พุทฺธาสน   
ป ฺาเปตฺวา  ภิกฺขูนมฺป  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  มหนฺต   
สกฺการสมฺมาน  สชฺเชตฺวา  สรทตาปเสน  สตฺถาร  นิมนฺตาเปตฺวา   
สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  มหารเหหิ   
วตฺเถหิ  อจฺฉาเทตฺวา  ทุติยสาวกภาวาย  ปณิธาน  อกาสิ ฯ   
        สตฺถาปสฺส  อนนฺตราเยน  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  วุตฺตนเยน   
พฺยากริตฺวา  ภตฺตานุโมทน  กตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  สริิวฑฺโฒ   
หฏปหฏโ  ยาวชีว  กุสลกมฺม  กตฺวา  ทุติยจิตฺตวาเร  กามา-   
วจรเทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  สรทตาปโส  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร    
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ภาเวตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺติ ฯ   
        ตโต  ปฏาย  เนส  อุภินฺนมฺป  อนฺตรากมฺม  น  กถิต ฯ   
อมฺหาก  ปน  ภควโต  อุปปฺตฺติโต  ปุเรตรเมว  สรทตาปโส   
ราชคหสฺส  อวิทูเร  อุปติสฺสคาเม  รูปสาริยา  พฺราหฺมณิยา   
กุจฺฉิมฺหิ  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตทิวสเมวสฺส  สหาโยป  ราชคหสฺเสว   
อวิทูเร  โกลติคาเม  โมคฺคลฺลิยา  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหิ ฯ   
        ตานิ  กริ  เทฺวป  กลุานิ  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฏา   
อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกาเนว ฯ  เตส  ทฺวินฺน  เอกทิวสเมว   
คพฺภปริหารมทสุ ฯ  ทสมาสจฺจเยน  ชาตานมฺป  เตส  ฉสฏ ี   
ธาติโย  อุปฏาเปสุ  นามคฺคหณทิวเส  รูปสาริพฺราหฺมณิยา   
ปุตฺตสฺส  อุปติสฺสคาเม  เชฏกุลสฺส  ปุตฺตตฺตา  อุปติสฺโสติ  นาม   
อกสุ  อิตรสสฺ  โกลิตคาเม  เชฏกุลสสฺ  ปุตฺตตฺตา  โกลิโตติ   
นาม  อกสุ ฯ  เต  อุโภป  มหตา  ปริวาเรน  วฑฺฒนฺตา   
วุฑฺฒิมนฺวาย  สพฺพสิปฺปาน  ปาร  อคมสุ ฯ   
        อเถกทวิส  เต  ราชคเห  คิรคฺคสมชฺช  ปสฺสนตฺา  มหาชน   
สนฺนิปติต  ทิสฺวา  าณสฺส  ปริปากคตตฺตา  โยนิโส  อุมฺมุชชฺนตฺา   
สพฺเพปเม  โอร  วสฺสสตาน  มจฺจุมุเข  ปติสฺสนฺตีติ  สเวค   
ปฏิลภิตฺวา  อเมฺหหิ  โมกขฺธมฺโม  ปริเยสิตพฺโพ  ต ฺจ   
ปริเยสนฺเตหิ  เอก  ปพฺพชชฺ  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  นิจฺฉย  กตฺวา    
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ป ฺจหิ  มาณวกสเตหิ  สทฺธึ  ส ฺชยสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  สนฺติเก   
ปพฺพชึสุ ฯ  เตส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ส ฺชโย  ลาภคฺค-   
ยสคฺคปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ   
        เต  กติปาเหเนว  สพฺพ  ส ฺชยสสฺ  สมย  ปรคฺิคณฺหิตฺวา  (๑)   
ตตฺถ  สาร  อทิสฺวา  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  เต  เต   
ปณฺฑิตสมฺมเต  สมณพฺราหฺมเณ  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  เต  เตหิ  ปฏุา   
เนว  สมฺปายนฺติ  อ ฺทตฺถุ  เตเยว  เตส  ป ฺห  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ   
เอว  เต  โมกขฺ  ปริเยสนฺตา  กติก  อกสุ  อเมฺหสุ  โย   
ปม  อมต  อธิคจฺฉติ  โส  อิตรสฺส  อาโรเจตูติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อมหฺาก  สตฺถร ิ ปมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา   
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  อนุปุพฺเพน  อุรุเวลกสฺสปาทิเก  สหสฺสชฏเิล   
ทเมตฺวา  ราชคเห  วิหรนเฺต  เอกทิวส  อุปติสฺโส  ปริพฺพาชโก   
ปริพฺพาชการาม  คจฺฉนฺโต  อายสฺมนฺต  อสฺสชิตฺเถร  ราชคเห   
ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  น  มยา  เอวรูโป  อากปฺปสมฺปนฺโน   
ปพฺพชิโต  ทฏิปุพฺโพ  สนฺตธมฺเมน  นาม  เอตฺถ  ภวิตพฺพนฺติ   
ส ฺชาตปฺปสาโท  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ  อายสฺมนฺต  อุทิกขฺนฺโต  ปฏ ิโต   
ปฏ ิโต  อนพุนฺธิ ฯ   
        เถโรป  ลทฺธปณฺฑปาโต  ปริภุ ฺชิตุ  ปฏิรูป  โอกาส  คโต   
ปริพฺพาชโก  อตฺตโน  ปรพฺิพาชกป  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ   
#๑.  ส.ี ปฏิมชฺชิตฺวา  ฯ    
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ภตฺตกิจฺจปริโยาสเน  จสฺส  อตฺตโน  กุณฺฑิกาย  อุทก  อทาสิ ฯ   
        เอว  โส  อาจริยวตฺต  กตฺวา  กตภตฺตกิจฺเจน  เถเรน   
สทฺธึ  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  โก  วา  เต  สตฺถา  กสฺส  วา   
ตฺว  ธมฺม  โรเจสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  สมมฺาสมฺพุทฺธ  อปทิสิ ฯ   
ปุน  เตน  กึ  วาที  ปนายสฺมโต  สตฺถาติ  ปุฏโ  อิมสฺส   
สาสนสฺส  คมฺภีรต  ทสฺเสสฺสามีติ  อตฺตโน  นวกภาว  ปเวเทตฺวา   
สงฺเขปวเสน  จสฺส  สาสนธมฺม  กเถนฺโต  เย  ธมฺมา   
เหตุปฺปภวาติ  (๑)  คาถมาห ฯ  ปริพฺพาชโก  ปมปททฺวยเมว  สุตฺวา   
สหสฺสนยสมฺปนฺเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ  อิตร  ปททฺวย   
โสตาปนฺนกาเล  นิฏาสิ ฯ   
        คาถาปริโยสาเน  ปน  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  อุปริ  วิเสเส   
อปฺปวตฺเตนฺเต  ภวิสฺสติ  เอตฺถ  การณนฺติ  สลลฺกฺเขตฺวา  เถร   
อาห  มา  ภนเฺต  อุปริ  ธมมฺเทสน  วฑฺฒยิตฺถ  เอตฺตกเมว   
โหตุ  กห  อมฺหาก  สตฺถา  วสตีติ ฯ  เวฬุวเนติ ฯ  ภนฺเต  ตุเมฺห   
ปุรโต  คจฺฉถ  อห  มยฺห  สหายกสฺส  กตปฏิ ฺ  โมเจตฺวา   
ต  คเหตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ติกฺขตฺตุ   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  เถร  อุยฺโยเชตฺวา  ปรพฺิพาชการาม  อคมาสิ ฯ   
        โกลิตปริพฺพาชโก  ต  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
มุขวณฺโณ  น  อ ฺทิวเสสุ  วิย  อทฺธาเนน  อมต  อธิคต   
ภวิสฺสตีติ  เตเนวสฺส  วิเสสาธิคม  สมฺภาเวตฺวา  อมตาธิคม    
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ปุจฺฉิ ฯ  โสปสฺส  อามาวุโส  อมต  อธิคตนฺติ  ปฏิชานิตฺวา   
ตเมว  คาถ  อภาสิ ฯ  คาถาปริโยสาเน  โกลโิต  โสตาปตฺติ-   
ผเล  ปติฏหิตฺวา  อาห  กห  โน  สตฺถาติ ฯ  เวฬุวเนติ ฯ   
เตนหิ  อาวุโส  อายาม  สตฺถาร  ปสฺสสิฺสามาติ ฯ  อุปติสฺโส   
สพฺพกาลมฺป  อาจริยปูชโกว  ตสฺมา  ส ฺชยสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา   
สตฺถุ  คุเณ  ปกาเสตฺวา  ตมฺป  สตฺถุ  สนฺติก  เนตุกาโม   
อโหสิ ฯ   
        โส  ลาภาสาปกโต  อนฺเตวาสิกภาว  อนิจฺฉนฺโต  น   
สกฺโกมิ  จาฏิ  หุตฺวา  อุทกสิ ฺจน  โหตุนฺติ  ปฏิกฺขิป ฯ  เต   
อเนเกหิ  การเณหิ  ต  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตา  อตฺตโน  โอวาเท   
วตฺตมาเนหิ  อฑฺฒเตยฺยสเตหิ  อนฺเตวาสิเกหิ  สทฺธึ  เวฬุวน   
อคมสุ ฯ  สตฺถา  เต  ทรูโตว  อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  เอต   
เม  สาวกยุค  ภวิสฺสติ  มคฺค  ภทฺทยุคนฺติ  วตฺวา  เตส  ปริสาย   
จริยวเสน  ธมฺม  เทเสตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  เอหิภิกฺขุ-   
ภาเวน  อุปสมฺปท  อทาสิ ฯ  ยถา  เตส  เอว  อคฺคสาวกานมฺป   
อิทฺธิมยปตฺตจีวร  อาคตเมว ฯ  อุปริมคฺคตฺตย-  กิจฺจ  ปน  น   
นิฏาติ ฯ  กสฺมา  สาวกปารมีาณสฺส  มหนฺตตาย ฯ   
        เตสุ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม   
ทิวเส  มคธรฏเ  กลลฺวาลคาเม  สมณธมฺม  กโรนฺโต  ถีนมิทฺเธ   
โอกฺกนฺเต  สตฺถารา  สเวชิโต  ถีนมิทฺธ  วิโนเทตฺวา  ธาตุ-    
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กมฺมฏาน  สุณนฺโต  เอว  อุปริมคฺคตฺตย  อธิคนฺตฺวา  สาวก-   
ปารมี  าณสฺส  มตฺถก  ปาปุณิ ฯ   
        อายสฺมา  ปน  (๒)  สาริปุตฺโต  ปพฺพชิตทิวสโต  อฑฺฒมาส   
อติกฺกมิตฺวา  สตฺถารา  สทธฺึ  ราชคเห  สูกรขาตเลเณ  วิหรนฺโต  อตฺตโน   
ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส  เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต   
เทสิยมาเน  เทสนานุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  ปรสฺส  วฑฺฒิต   
ภตฺต  ภุ ฺชนฺโต  วิย  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถก  ปาปุณิ ฯ   
        อิติ  ทฺวินฺนมฺป  อคฺคสาวกาน  สตฺถุสมีเป  เอว  สาวก-   
ปารมีาณ  มตฺถก  ปตฺต ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                หมิวนฺตสฺส  อวิทูเร                          ลมพฺโก  นาม  ปพฺพโต   
                อสฺสโม  สกุโต  มยฺห                  ปณฺณสาลา  สุมาปตา ฯ   
                อุตฺตานกูลา  นทิกา                          สุปติตฺถา  มโนรมา   
                สสุุทฺธปุลินากิณฺณา                          อวิทูเร  มมสฺสม ฯ   
                อสกฺขรา  อปพฺภารา                  สาทุ  อปฺปฏิคนฺธิกา   
                สนฺทนฺตี  (๒)  นทิกา  ตตฺถ          โสภยนฺตา  มมสฺสม ฯ   
                กมฺุภีลา  มกรา  เจตฺถ                  สุสุมารา  (๓)  จ  กจฺฉปา   
                จรนฺติ  นทิยา  ตตฺถ                          โสภยนฺตา  มมสฺสม ฯ   
                ปา ีนา  ปาวุสา  มจฺฉา                  พลชา  มุ ฺชโรหิตา   
                วคฺคุฬา  (๔)  ปปตายนฺติ  (๕)          โสภยนฺติ  (๖)  มมสฺสม ฯ   
#๑.  ขุ. อ.  ๓๒/๓/๒๒  ฯ  ๒.  สฺยา. สนฺทนฺติ  ฯ  ๓.  สฺยา.  สุสุมารา  ฯ   
#๔.  สฺยา. วคฺคุฬา  ฯ  ๕.  สฺยา. ปปตายนฺติ  ฯ  ๖.  สฺยา. โสภยนฺตา  ฯ    
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                อุโภ  กูเลส ุ นทยิา  (๑)                  ปุปฺผิโน  ผลโิน  ทมุา   
                อุภโต  อภิลมพฺนฺตา  (๒)                  โสภยนฺติ  (๓)  มมสฺสม ฯ   
                อมฺพา  สาลา  จ  ติลกา                  ปาฏล ี สินฺทุวาริกา  (๔)   
                ทพฺิพคนฺธา  สมฺปวนฺติ                  ปุปฺผิตา  มม  อสฺสเม.   
                จมฺมกา  (๕)  สฬลา  นีปา                  นาคปุนฺนาคเกตกา   
                ทพฺิพคนฺธา  สมฺปวนฺติ                  ปุปฺผิตา  มม  อสฺสเม   
                อติมุตฺตา  อโสกา  จ                  ภคินีมาลา  จ  ปุปฺผิตา   
                องฺโกลา  พิมฺพิชาลา  จ                  ปุปฺผิตา  มม  อสฺสเม.   
                เกตกา  กทล ี (๖)  เจว                  โคธุกา  (๗)  ติณสูลกิา   
                ทพฺิพคนฺธ  สมฺปวนฺตา                  โสภยนฺติ  มมสฺสม  (๘)  ฯ   
                กณิการา  กณฺณิกา  จ  (๙)                  อสนา  อชฺชุนา  (๑๐)  พหู   
                ทพฺิพคนฺธ  สมฺปวนฺตา                  โสภยนฺติ  มมสฺสม  (๘)  ฯ   
                ปนฺุนาคา  คิริปุนฺนาคา  (๑๑)        โกวิฬารา  จ  ปุปฺผิตา   
                ทพฺิพคนฺธ  สมฺปวนฺตา                  โสภยนฺติ  มมสฺสม  (๘)  ฯ   
                อุทฺทาลกา  จ  กุฏชา                  กทมฺพา  วกุลา  พหู   
                ทพฺิพคนฺธ  สมฺปวนฺตา                  โสภยนฺติ  มมสฺสม  (๘)  ฯ   
#๑.  สฺยา. อุโภกูเลสุ  ฯ  ๒.  สฺยา. อติลมฺพนฺติ  ฯ  ๓.  สฺยา.  โสภยนฺตา  ฯ   
#๔.  สิยา. สนิทุวาริตา  ฯ  ๕.  สฺยา. จมฺปกา  ฯ  ๖.  สฺยา. กทลี  ฯ   
#๗.  สฺยา. เกพุกา  ฯ  ๘.  สฺยา. ทิพฺพา  คนฺธา  สมฺปวนฺติ  โสภยนฺตา   
#มมสฺสม  ฯ  ๙.  สฺยา. กณิกา กณฺณิการา  จ  ฯ  ๑๐.  สฺยา. อ ฺชนา  ฯ   
#๑๑.  สฺยา. ปุณิณาวา  คิริปุณณาวา  ฯ    
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                อาฬกา  อิสิมุคฺคา  จ                          กทลิมาตุลุงฺคิโย   
                คนฺโธทเกน  สวฑฺฒา                  ผลานิ  ธารยนฺติ  เต ฯ   
                อ ฺเ  ปุปฺผนฺติ  ปทุมา                  อ ฺเ  ชายนฺติ  เกสรี   
                อ ฺเ  โอปุปฺผา  ปทุมา                  ปุปผิฺตา  ตฬาเก  ตทา ฯ   
                คพฺภ  คณฺหนฺติ  ปทุมา                  นิทฺธาวนฺติ  มุฬาลโิย   
                สิงฺฆาฏิ (๑) ปตฺตมากิณฺณา          โสภนฺติ (๒)  ตฬาเก  ตทา ฯ   
                นยิตา  อมฺพคณฺฑี  จ                  อุตฺตรา  (๓)  หิ  พนฺธุชีวกา   
                ทพฺิพคนฺธา  สมฺปวนฺตา                  ปุปฺผิตา  ตาฬเก  ตทา ฯ   
                ปา ีนา  ปาวุสา  มจฺฉา                  พลชา  มุ ฺชโรหิตา   
                สงฺกุลา  (๔)  มคฺคุรา  เจว                  วสนฺติ  ตฬาเก  ตทา ฯ   
                กมฺุภีลา  สสสมุารา  จ                  ตนฺติคาหา  จ  รกฺขสา   
                โอคาหา  (๕)  อชครา  จ                  วสนฺติ  ตฬาเก  ตทา ฯ   
                ปาเรวตา  รวิหสา                          จกฺกวากา  นทีจรา   
                โกกิลา  สุกสาฬิกา                          อุปชวีนฺติ  ต  สร ฯ   
                กกฺุกุตฺถกา  กฬุีรกา                          วเน  โปกฺขรสาตกา   
                ทนิฺทิภา  สุวโปตา  จ                  อุปชีวนฺติ  ต  สร ฯ   
                หสา  โก ฺจา  มยูรา  จ                  โกกิลา  ตมฺพจูฬกา  (๖)   
                ปมฺปกา  ชีวชีวา  (๗)  จ                          อุปชีวนฺติ  ต  สร ฯ   
#๑.  สยา. สิงฆาฏ... ฯ  ๒.  สฺยา. โสภยนฺติ  ฯ  ๓.  สยฺา. อุตฺตรา  หิ  ฯ   
#๔.  สฺยา. สงฺกุลา  ฯ  ๕.  สฺยา. โอคาหา  ฯ  ๖.  สยฺา. ลมฺพจูฬกา  ฯ   
#๗.  สฺยา. จมฺปกา  ฯ  ชีวชีวา  จ  ฯ    
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                โกสิกา  โปฏสีสา  จ                  กุรรา  เสนกา  พหู   
                มหากาฬา  จ  สกุณา                  อุปชีวนฺติ  ต  สร ฯ   
                ปสทา  จ  วราหา  จ                          จมรา  คณฺฑกา  พหู  (๑)   
                โรหิจฺจา  สุตฺตโปตา  (๒)  จ          อุปชีวนฺติ  ต  สร ฯ   
                สหีพฺยคฺฆา  จ  ทีป  จ                  อจฺฉโกกตรจฺฉกา  (๓)   
                ติธา  ปภินฺนมาตงฺคา                  อุปชีวนฺติ  ต  สร ฯ   
                กนิฺนรา  วานรา  เจว                          อโถป  วนกมฺมกิา   
                เจตา  จ  ลุทฺทกา  เจว                  อุปชีวนฺติ  ต  สร ฯ   
                ตินฺทุกานิ  ปยาลานิ                          มธุเก  กาสมาริโย  (๔)   
                ธุว  ผลานิ  ธาเรนฺติ                          อวิทูเร  มมสฺสม ฯ   
                โกสุมฺพา  สฬลา  นีปา                  สาทุผลสมายุตา  (๕)   
                ธุว  ผลานิ  ธาเรนฺติ                          อวิทูเร  มมสฺสม ฯ   
                หรีตกา  อามลกา                          อมฺพชมฺพุวิภีตกา  (๖)   
                โกลา  ภลลฺาตกา  พิลฺลา                  ผลานิ  ธารยนฺติ  เต ฯ   
                อาลุวา  จ  กฬมฺพา  จ                  พิฬาลีตกฺกฬานิ  จ   
                ชีวกา  สมฺพกา  (๗)  เจว                  พหุกา  มม  อสฺสเม.   
                อสฺสมสฺสาวิทูรมฺหิ                          ตฬากาสุ  (๘)  สนุิมฺมิตา   
                อจฺโฉทกา  สีตชลา                          สุปติตฺถา  มโนรมา ฯ   
#๑.  สฺยา. ปสทา  มิคา  วราหา  จ  วกา  เภรณิฑกา  พหู  ฯ  ๒.  สฺยา.   
#สุตฺตโปตา  ฯ  ๔.  สฺยา. มธุกา  กาสมาริโย  ฯ  ๕.  สฺยา. โกสุมฺภา  
#สลฬา  นีปา  สารผลสมายุตา  ๖.  สฺยา. ....วิเภทกา  ฯ  ๘.  สฺยา. 
#ตฬากาสิ  ฯ  ๓  ม.  สุกโปตา    
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                ปทุมุปฺปลส ฺฉนฺนา                          ปณฺุฑรีกสมายุตา   
                มนฺทาลเกหิ  ส ฺฉนฺนา                  ทิพฺโพคนฺโธ  ปวายติ ฯ   
                เอว  สพฺพงฺคสมฺปนฺเน                  ปุปฺผิเต  ผลิเต  วเน   
                สกุเต  อสฺสเม  รมฺเม                  วิหรามิ  อห  ตทา ฯ   
                สลีวา  วตฺตสมฺปนฺโน                  ฌายี  ฌานรโต  สทา   
                ป ฺจาภิ ฺาพลปฺปตฺโต                  สุรุจิ  นาม  ตาปโส ฯ   
                จตุวีสสหสฺสานิ                          สิสฺสา  มยฺห  อุปฏหุ   
                สพฺเพ  ม  (๑)  พฺราหฺมณา  เอเต  ชาติมนฺโต  ยสสฺสโิน ฯ   
                ลกฺขเณ  อิติหาเส  จ                          สนคิณฺฑุ  (๒)  สเกฏเภ   
                ปทกา  เวยฺยากรณา                          สธมเฺม  (๓)  ปารมึ  คตา ฯ   
                อุปฺปาเตสุ  นิมิตฺเตสุ                  ลกฺขเณสุ  จ  โกวิทา   
                ปพฺยา  ภุมฺมนฺตลิกฺเข                  มม  สิสฺสา  สุสิกขิฺตา ฯ   
                อปฺปจฺฉา  นิปกา  เอเต                  อปฺปาหารา  อโลลปุา   
                ลาภาลาเภน  สนฺตุฏา                  ปริวาเรนฺติ  ม  สทา ฯ   
                ฌายี  ฌานรตา  ธีรา                          สนตฺจิตฺตา  สมาหิตา   
                อากิ ฺจ ฺ  ปตฺถยนฺตา                  ปริวาเรนฺติ  ม  สทา ฯ   
                อภิ ฺาปารมิปฺปตฺตา                  เปตฺติเก  โคจเร  รตา   
                อนฺตลิกฺขจรา  ธีรา                          ปริวาเรนฺติ  ม  สทา ฯ   
                สวุตา  ฉสุ  ทฺวาเรสุ                          อเน ฺชา  รกฺขิตินฺทฺริยา   
                อสสฏา  จ  เต  ธีรา                  มม  สิสสฺา  ทุราสทา ฯ   
#๑.  สฺยา.  สพฺเพว  ฯ  ๒.  สฺยา.  สนิฆณิฑุ  ฯ  ๓.  สฺยา.  สทฺธมเฺม  ฯ    
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                ปลฺลงฺเกน  นิสชฺชาย                  านา  จงฺกมเนน  จ   
                วีตินาเมนฺติ  เต  รตฺตึ                  มม  สิสสฺา  ทุราสทา ฯ   
                รชนีเย  น  รชฺชนฺติ                          โทสนีเย  น  ทุสสฺเร   
                โมหนีเย  น  มุยหฺนฺติ                  มม  สิสสฺา  ทุราสทา ฯ   
                อทิฺธึ  วีมสมานา  เต                          วตฺตนฺติ  นิจฺจกาลิก   
                ปวึ  เต  ปกมฺเปนฺติ                  สารมฺเภน  (๑)  ทุราสทา ฯ   
                กฬีมานาว  เต  สิสิสา                  กีฬนฺติ  ฌานกีฬิต   
                ชมฺพุโต  ผลมาเนนฺติ                  มม  สสิฺสา  ทุราสทา ฯ   
                อ ฺเ  คจฺฉนฺติ  โคยาน                  อ ฺเ  ปุพฺพวิเทหน   
                อ ฺเ  จ  อุตฺตรกุรุ                          เอสนาย  (๒)  ทุราสทา ฯ   
                ปรุโต  เปเสนฺติ  (๓)  ขารึ          ปจฺฉโต  จ  วชนฺติ  เต   
                จตุวีสสหสฺเสหิ                          ฉาทิต  โหติ  อมฺพร ฯ   
                อคฺคิปากี  (๔)  อนคฺคึ  จ                  ทนฺโตทุกฺขลิกาป  จ   
                อมฺพนา  โกฏกิา  (๕)                  เกจิ  ปวตฺตผลโภชนา ฯ   
                อุทโกโรหกา  เกจิ                          สาย  ปาโต  สุจีรตา   
                โตยาภิเสจนกรา  (๖)                  มม  สิสสฺา  ทุราสทา ฯ   
                ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา                          ปงฺกทนฺตา  รชสฺสิรา   
                คนฺธิตา  สีลคนฺเธน                          มม  สิสฺสา  ทุราสทา ฯ   
#๑.  สฺยา. สารมฺเภน  ฯ  ๒.  สฺยา. มม  สิสฺสา  ฯ  ๓.  สฺยา. เอตฺถนฺเร   
#เตติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๔.  สฺยา. อคฺคิปาก  อนคฺคึ  จ  ฯ  ๕.  สฺยา. อมฺพนา   
#โกฏิกา  ฯ  ๖.  สยฺา. โตยาภิเสกจรณา  ฯ    
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                ปาโต  ว  สนฺนปิาเตตฺวา  (๑)          ชฏลิา  อุคฺคตาปนา   
                ลาภาลาภ  ปกิตฺเตตฺวา                  คจฺฉนฺติ  อมฺพเร  ตทา ฯ   
                เอเตส  ปกฺกมนตฺาน                          มหาสทฺโท  ปวตฺตติ   
                อชินจมฺมสทฺเทส                          มุทิตา  (๒)  โหนฺติ  เทวตา ฯ   
                ทโิสทิส  (๓)  ปกฺกมนฺติ                  อนฺตลิกฺขจรา  อิส ี  
                สกพเลนุปตฺถทฺธา                          เต  คจฺฉนฺติ  ยถจฺิฉก  (๔)  ฯ   
                ปวีกมฺปกา  เอเต                          สพฺเพว  นภจาริโน   
                อุคฺคเตชา  ทุปฺปสหา                  สาคโรว  อโขภิยา ฯ   
                านจงฺกมิโน  (๕)  เกจิ                  เกจิ  เนสชฺชิกา  อิสี   
                ปวตฺตโภชนา  เกจิ  มม                  สิสฺสา  ทุราสทา ฯ   
                เมตฺตาวิหาริโน  เอเต                  หิเตสี  สพฺพปาณิน   
                อนตฺตุกฺกสกา  สพฺเพ                  น  เต  วมฺเภนฺติ  กสฺสจิ ฯ   
                สหีราชาวสมฺภีตา                          คชราชาว  ถามวา   
                ทรุาสทา  พฺยคฺฆาริว                  อาคจฺฉนฺติ  มมนฺติเก ฯ   
                วิชชฺาธรา  เทวตา  จ                          นาคคนฺธพฺพรกฺขสา   
                กมฺุภณฺฑา  ทานวา  ครุฬา                  อุปชีวนฺติ  ต  สร ฯ   
                เต  ชฏาขาริภริตา                          อชินุตฺตรวาสิโน  (๖)   
                อนฺตลิกฺขจรา  สพฺเพ                  อุปชีวนฺติ  ต  สร ฯ   
#๑.  สฺยา. สนฺนิปาเตตฺวา  ฯ  ๒.  สฺยา. โมทิตา  ฯ  ๓.  สฺยา. ทโิสทิสา  ฯ 
#๔.  สฺยา. ยถิจฺฉก  ฯ  ๕.  สฺยา. านจงฺกมิยา  ฯ  ๖.  สฺยา. วาสิโน  ฯ    
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                ตทานุจฺฉวิกา  (๑)  เอเต                  อ ฺม ฺ  สคารวา   
                จตุพฺพีสสหสฺสาน                          ขิตฺตสทฺโท  น  วิชชฺติ ฯ   
                ปาเท  ปาท  นิกขิฺปนฺตา                  อปฺปสทฺทา  สุสวุตา   
                อุปสงฺกมฺม  สพฺเพ  เต  (๒)          สิรสา  วนฺทเร  มม ฯ   
                เตหิ  สิสฺเสหิ  ปริวุโต                  สนฺเตหิ  จ  ตปสฺสภิิ   
                วสามิ  อสฺสเม  ตตฺถ                  ฌายี  ฌานรโต  อห ฯ   
                อิสีน  สลีคนฺเธน                          ปุปฺผคนฺเธน  จูภย   
                ผลีน  ผลคนฺเธน                          คนฺธิโต  โหติ  อสฺสโม.  ฯ   
                รตฺตินฺทิว  น  ชานามิ                  อรติ  เม  น  วิชฺชติ   
                สเก  สิสฺเส  โอวทนฺโต                  ภิยฺโย  หาส  ลภามห ฯ   
                ปปฺุผาน  ปุปฺผมานาน                  ผลาน ฺจ  วิปจฺจต   
                ทพฺิพคนฺธา  ปวายนฺติ                  โสภยนฺตา  มมสฺสม ฯ   
                สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา                  อาตาป  นิปโก  อห   
                ขาริภาร  คเหตฺวาน                          วน  อชฺโฌคหึ  อห ฯ   
                อุปฺปาเต  สุปเน  จาป                  ลกฺขเณสุ  สุสิกฺขิโต   
                ปวตฺตมาน  มนฺตปท                  ธารยาม ิ อห  ตทา ฯ   
                อโนมทสฺสี  ภควา                          โลกเชฏโ  นราสโภ   
                วิเวกกาโม  สมพฺุทฺโธ                  หิมวนฺตมุปาคมิ ฯ   
                อชฺโฌคาเหตฺวา  หิมวนฺต                  อคฺโค  การุณิโก  มุน ิ  
                ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวาน                  นิสีทิ  ปรุิสุตฺตโม.   
#๑.  สฺยา. ตทานุจฺฉวิกา  ฯ  ๒.  สฺยา.  สพฺเพ  เต  ฯ    
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                ตมทฺทสาห  สมฺพุทฺธ                  สปฺปภาส  มโนรม   
                อินฺทีวรว  ชลติ                          อาทิตฺตว  หุตาสน ฯ   
                ชลนฺต  ทีปรุกขฺว                          วิชชฺชว  (๑)  คคเน  ยถา   
                สผุุลฺล  สาลราชว                          อทฺทส  โลกนายก ฯ   
                อย  นาโค  มหาวีโร                          ทุกฺขสฺสนฺตกโร  มุนิ   
                อิม  ทสฺสนมาคมฺม                          สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจเร ฯ   
                ทสิฺวานาห  เทวเทว                          ลกขฺณ  อุปธารยึ   
                พุทฺโธ  น ุ โข  น  วา  พุทโฺธ          หนฺท  ปสฺสามิ  จกฺขุม ฯ   
                สหสฺสารานิ  จกฺกานิ                  ทิสฺสนฺติ  จรณุตฺตเม   
                ลกฺขณานิสฺส  ทิสฺวาน                  นฏิ  ค ฺฉึ  ตถาคเต ฯ   
                สมฺมชฺชน ึ คเหตฺวาน                  สมฺมชชฺิตฺวานห  ตทา   
                อฏ  ปุปฺเผ  สมาเนตฺวา                  พุทฺธเสฏ  อปูชย ึฯ   
                ปชูยิตฺวาน  ต  พุทฺธ                          โอฆติณฺณมนาสว   
                เอกส  อชิน  กตฺวา                          นมสสฺึ  โลกนายก ฯ   
                เยน  าเณน  สมฺพุทโฺธ                  วิหรติ  อนาสโว   
                ต  าณ  กิตฺตยิสฺสามิ                  สุณาถ  มม  ภาสโต ฯ   
                สมุทฺธรยิม  โลก                          สยมภฺู  อมิโตทย   
                ตว  ทสฺสนมาคมฺม                          กงฺขาโสต  ตรนฺติ  เต ฯ   
                ตุว  สตฺถา  จ  เกตุ  จ                  ธโช  ยูโป  จ  ปาณิน   
                ปรายโน  ปติฏา  จ                  ทีโป  จ  ทฺวิปทุตฺตโม.   
#๑.  สฺยา.  วิชฺชุต  ฯ    
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                สกฺกา  สมุทฺเท  อุทก                  ปเมตุ  อาฬฺหเกน  วา   
                น  เตฺวว  ตว  สพฺพ ฺ ุ                  าณ  สกฺกา  ธเรตเว ฯ   
                ธาเรตุ  ปวึ  สกฺกา                          เปตฺวา  ตุลมณฺฑเล   
                น  เตฺวว  ตว  สพฺพ ฺ ุ                  าณ  สกฺกา  ปเมตเว ฯ   
                อากาส  มินิตุ  สกฺกา                  รชชฺุยา  องฺคุเลน  วา   
                น  เตฺวว  ตว  สพฺพ ฺ ุ                  าณ  สกฺกา  ปเมตเว ฯ   
                มหาสมุทฺเท  อุทก                          ปวิ ฺจาขิล ฺชเห   
                พุทฺธาณ  อุปาทาย                          อุปมาโต  น  ยุชชฺเร ฯ   
                สเทวกสฺส  โลกสฺส                          จิตฺต  เยส  ปวตฺตติ   
                อนฺโตชาลีคตา  (๑)  เอเต                  ตว  าณมฺหิ  จกฺขุม.   
                เยน  าเณน  ปตฺโตสิ                  เกวล  โพธิมุตฺตม   
                เตน  าเณน  สพฺพ ฺ ุ                  มทฺทสี  ปรติตฺถิเย ฯ   
                อิมา  คาถา  ปเตฺวา                  สุรุจิ  นาม  ตาปโส   
                อชิน  ปตฺถริตฺวาน                          ปวิย  นิสีท ิ โส ฯ   
                จุลลฺาสีติสหสฺสานิ                          อชโฺฌคาโฬฺห  มหณฺณเว   
                อจฺจุคฺคโต  ตาวเทว                          คิริราชา  ปวุจฺจติ ฯ   
                ตาว  อจฺคุคฺคโต  เนร ุ                 อายโต  วิตฺถโต  จ  โส   
                จุณฺณิโต  สงฺขเภเทน                  โกฏิสตสหสฺสิโย  (๒)  ฯ   
#๑.  สฺยา.  คตา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  สฺยา. ....สหสฺสิโย  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 618 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  618   
 
                ลกฺเข  ปยมานมฺหิ                          ปรกิฺขยมคจฺฉก   
                น  เตฺวว  ตว  สพฺพ ฺ ุ                  าณ  สกฺกา  ปเมตเว ฯ   
                สขุุมจฺฉิเกน  ชาเลน                          อุทก  โย  ปริกฺขิเป   
                เย  เกจิ  อุทเก  ปาณา                  อนฺโตชาลีกตา  สิยุ ฯ   
                ตเถว  ห ิ มหาวีร                          เย  เกจิ  ปุถุติตฺถิยา   
                ทฏิ ิคหณปกฺขนฺตา                  ปรามาเสน  โมหิตา ฯ   
                ตว  สุทฺเธน  าเณน                  อนาวรณทสฺสินา   
                อนฺโตชาลีกตา  เอเต                  าณ  เต  นาติวตฺตเร ฯ   
                ภควา  ตมฺหิ  สมเย                          อโนมทสฺสี  มหายโส   
                วุฏหิตฺวา  สมาธิมฺหา                  ทิส  โอโลกย ี ชิโน ฯ   
                อโนมทสฺสมิุนิโน                          นิสโภ  นาม  สาวโก   
                ปริวุโต  สตสหสฺเสหิ                  สนฺตจิตฺเตหิ  ตาทิภิ ฯ   
                ขีณาสเวหิ  สุทฺเธหิ                          ฉฬภิ ฺเหิ  ตาทิหิ   
                จิตฺตม ฺาย  พุทฺธสฺส                  อุเปสิ  โลกนายก ฯ   
                อนฺตลิกฺเข   ิตา  ตตฺถ                  ปทกฺขิณมกสุ  เต   
                นมสฺสนฺตา  ป ฺชลิกา                  โอรุหุ  พุทฺธสนฺติเก ฯ   
                อโนมทสฺสี  ภควา                          โลกเชฏโ  นราสโภ   
                ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  สิต  ปาตุ  กรี  ชโิน ฯ   
                วรโุณ  นามุปฏาโก                  อโนมทสฺสิสฺส  สตฺถโุน   
                เอกส  จีวร  กตฺวา                          อาปุจฺฉิ  โลกนายก ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 619 

                เลมที่  26  สารปิุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  619   
 
                โก  น ุ โข  ภควา  เหตุ                  สิตกมฺมสฺส  สตฺถโุน   
                น  หิ  พุทฺธา  อเหตูหิ                  สิต  ปาตุ  กโรนฺติ  เต ฯ   
                อโนมทสฺสี  ภควา                          โลกเชฏโ  นราสโภ   
                ภิกฺขุมชฺเฌ  นสิีทิตฺวา                  อิม  คาถ  อภาสถ ฯ   
                โย  ม  ปุปฺเผน  ปูเชสิ                  าณ ฺจาป  อนุตฺถวิ   
                ตมห  กิตฺตยิสสฺามิ                          สุณาถ  มม  ภาสโต ฯ   
                พุทฺธสฺส  คิรม ฺาย                  สพฺเพ  เทวา  สมาคตา  (๑)   
                สทฺธมฺม  โสตุกามา  เต                  สมฺพุทฺธมุปสงฺกมม.   
                ทสสุ  โลกธาตูสุ                          เทวกายา  มหิทฺธิกา   
                สทฺธมฺม  โสตุกามา  เต                  สมฺพุทฺธมุปสงฺกมม.   
                หตฺถี  อสฺสา  รถา  ปตฺตี                  เสนา  จ  จตุรงฺคินี   
                ปริวาเรสฺสนฺติ  ม  นิจฺจ                  พุทฺธปชูายิท  ผล ฯ   
                สฏ ี  ตุริยสหสฺสานิ                  เภริโย  สมลงฺกตา   
                อุปฏ ิสฺสนฺติ  ม  นิจฺจ                  พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
                โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ                          นาริโย  สมลงฺกตา   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา                          อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ   
                อาฬารมุขา  (๒)  หสุลา                  สุส ฺา  ตนุมชฺฌิมา   
                ปริวาเรสฺสนฺติ  ม                          นิจฺจ  พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสานิ                          เทวโลเก  รมิสฺสติ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ  จกฺกวตฺตี                  ราชา  รฏเ  ภวิสสฺติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  สมานุสา  ฯ  ๒.  สฺยา.  อาฬารมุขา  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 620 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  620   
 
                สหสฺสกฺขตฺตุ  เทวินฺโท                  เทวรชฺช  กริสฺสติ   
                ปเทสรชฺช  วิปลุ                          คณนาโต  อสงฺขฺย  (๑)  ฯ   
                ปจฺฉิเม  ภวสมฺปตฺเต                  มนุสฺสตฺต  คมิสฺสติ   
                พฺราหฺมณี  สาริยา  นาม                  ธารยิสฺสติ  กุจฺฉินา ฯ   
                มาตุยา  นามโคตฺเตน                  ป ฺายิสฺสติย  นโร   
                สาริปุตฺโตติ  นาเมน                  ติกฺขป ฺโ  ภวิสฺสติ ฯ   
                อสีติโกฏี  ฉฑฺเฑตฺวา                  ปพฺพชสิฺสติ  กิ ฺจโน   
                คเวสนฺโต  สนติฺปท                          จรสิฺสติ  มหึ  อิม ฯ   
                อปฺปริเมยฺเย  อิโต  กปฺเป                  โอกกฺากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโท                  โอรโส  ธมฺมนิมฺมโิต   
                สาริปุตฺโตติ  นาเมน                  เหสฺสติ  อคฺคสาวโก ฯ   
                อย  ภาคีรถี  (๒)  คงฺคา                  หิมวนฺตา  ปภาวิตา   
                มหาสมุทฺทมปฺเปติ                          ตปฺปยนฺตี  มโหทธึ ฯ   
                ตเถวาย  สารีปตฺุโต                          สกฺโก  (๓)  ตีสุ  วิสารโท   
                ป ฺาย  ปารมึ  คนฺตฺวา                  ตปฺปยิสฺสติ  ปาณิโน ฯ  (๔)   
                หมิวนฺตมุปาทาย                          สาคร ฺจ  มโหทธึ   
                เอตฺถนฺตเร  ย  ปุฬิน                          คณนาโต  อสงฺขฺย ฯ   
#๑.  สฺยา.  อสงฺขย  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  สฺยา.  ภาคีรสี  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#สกฺโก  ฯ  ๔.  สฺยา.  ปาณิโน  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 621 

                เลมที่  26  สารปิุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  621   
 
                ตมฺป  สกฺกา  อเสเสน                  สงฺขฺยาตุ  (๑)  คณนา  ยถา   
                น  เตฺวว  สาริปุตฺตสฺส                  ป ฺายนฺโต  ภวิสสฺติ ฯ   
                ลกฺเข  ปยมานมฺหิ                          ขีเย  คงฺคาย  วาลุกา   
                น  เตฺวว  สาริปุตฺตสฺส                  ป ฺายนฺโต  ภวิสสฺติ ฯ   
                มหาสมุทฺเท  อูมิโย                          คณนาโต  อสงฺขฺยา   
                ตเถว  สาริปุตฺตสฺส                          ป ฺายนฺโต  น  เหสฺสติ ฯ   
                อาราธยิตฺวา  สมฺพุทฺธ                  โคตม  สกฺยปุงฺคว   
                ป ฺาย  ปารมึ  คนฺตฺวา                  เหสฺสติ  อคฺคสาวโก ฯ   
                ปวตฺติต  ธมฺมจกฺก                          สกฺยปุตฺเตน  ตาทินา   
                อนุวตฺเตสฺสติ  (๒)  สมฺมา          วสฺสนฺโต  (๓)  ธมฺมวุฏ ิโย ฯ   
                สพฺพเมต  อภิ ฺาย                          โคตโม  สกฺยปงฺุคโว   
                ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  อคฺคฏาเน  เปสฺสติ ฯ   
                อโห  เม  สุกต  กมฺม                  อโนมทสสฺิสฺส  สตฺถโุน   
                ยสฺสาธิการ  (๔)  กตฺวาน                  สพฺพตฺถ  ปารมึ  คโต ฯ   
                อปริเมยฺเย  กต  กมฺม                  ผล  ทสฺเสสิ  เม  อิธ   
                สมุุตฺโต  สรเวโคว                          กิเลเส  ฌาปยึ  อห ฯ   
                อสงฺขต  คเวสนฺโต                          นิพฺพาน  อจล  ปท   
                วิจิน  ติตฺถิเย  สพฺเพ                          เอสาห  สสรึ  ภเว ฯ   
#๑.  สฺยา.  สงฺขฺยาตุ  ฯ  ๒.  สฺยา.  อนุวตฺติสฺสติ  ฯ  ๓.  สฺยา 
#วสฺสนฺโต  ฯ  ๔.  สฺยา.  ยสฺสาธิการ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 622 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  622   
 
                ยถาป  พฺยาธิโก  (๑)  โปโส          ปริเยเสยฺย  โอสถ   
                วิจิเนยฺย  ธน  (๒)  สพฺพ                  พฺยาธิโต  ปริมุตฺติยา ฯ   
                อสงฺขต  คเวสนฺโต                          นิพฺพาน  อมต  ปท   
                อพฺโพกิณฺณ  ป ฺจสต                  ปพฺพชึ  อิสิปพฺพช ฯ   
                ชฏาภาเรน  ภริโต                          อชินตฺุตรนิวาสโน  (๓)   
                อภิ ฺาปารมึ  คนฺตฺวา                  พฺรหฺมโลก  อค ฺฉิห ฯ   
                นตฺถิ  พาหิรเก  สุทฺธ ิ                 เปตฺวา  ชินสาสน   
                เย  เกจิ  พุทฺธิมา  สตฺตา                  สุชฺฌนฺติ  ชินสาสเน ฯ   
                อตฺตการมย  เอต  (๔)                นยิท  อิติหีติห   
                อสงฺขต  คเวสนฺโต                          กุติตฺเถ  (๕)  ส ฺจรึ  อห ฯ   
                ยถา  สารตฺถิโก  โปโส                  กทลึ  เฉตฺวาน  ผาลเย   
                น  ตตฺถ  สาร  วินฺเทยฺย                  สาเรน  ริตฺตโก  หิ  โส ฯ   
                ตเถว  ติตฺถิยา  โลเก                          นานาทิฏ ี  พหุชฺชนา   
                อสงฺขเตน  ริตฺตา  เต                  สาเรน  กทลี  ยถา ฯ   
                ปจฺฉิเม  ภวสมฺปตฺเต                  พฺรหฺมพนฺธุ  อโหสห   
                มหาโภค  ฉฑฺฑยิตฺวาน                  ปพฺพชึ  อนคาริย ฯ   
                อชฺฌายโก  มนฺตธโร                  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู   
                พฺราหฺมโณ  ส ฺชโย  นาม          ตสฺส  มูเล  วสามห ฯ   
#๑  สฺยา..  พฺยาธิโก  ฯ  ๒.  สฺยา.  ธน  ฯ  ๓.  สฺยา.  อชินุตฺตรนิวาสห  ฯ   
#๔  สยฺา.  อตฺถกาม  มมเมต  น  หิ  นสิึ  อห  อิติ  ฯ  ๕.  สฺยา.  กุติตฺถ  ฯ   
#๖.  สยฺา.  รตฺิตา  เต  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 623 

                เลมที่  26  สารปิุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  623   
 
                สาวโก  เต  มหาวีร                          อสฺสชิ  นาม  พฺราหฺมโณ   
                ทรุาสโท  อุคฺคเตโช                  ปณฺฑาย  จรตี  ตทา ฯ   
                ตมทฺทสาสึ  สปฺป ฺ                  มุน ึ โมเน  สมาหิต   
                สนฺตจิตฺต  มหานาค                          สุผุลฺล  ปทุม  ยถา ฯ   
                ทสิฺวา  เม  จิตฺตมุปฺปชฺชิ                  สุทนฺต  สุทฺธมานส   
                อุสภ  ปวร  วีร                                  อรหาย  ภวิสฺสติ ฯ   
                ปาสาทิโก  อิริยติ                          อภิรูโป  สุสวุโต   
                อุตฺตเม  ทมเถ  ทนฺโต                  อมตทสฺสี  ภวิสฺสติ ฯ   
                ยนฺนูนาห  อุตฺตมตฺถ                  ปุจฺเฉยฺย  ตุฏมานส   
                โส  เม  (๑)  ปฏุโ  กเถสฺสติ          ปฏิปจฺุฉามห  ตทา ฯ   
                ปณฺฑปาต  (๒)  จรนฺตสฺส          ปจฺฉโต  อคมาสห   
                โอกาส  ปฏิมาเนนฺโต                  ปุจฺฉิตุ  อมต  ปท ฯ   
                วีถนิฺตเร  อนุปปฺตฺต                          อุปคนฺตฺวาน  ปุจฺฉห   
                กถ  โคตฺโตสิ  ตฺว  วีร                  กสฺส  สิสฺโสสิ  มาริส ฯ   
                โส  เม  ปุฏโ  วิยากาสิ                  อสมฺภีโตว  เกสรี   
                พุทฺโธ  โลเก  สมุปฺปนฺโน          ตสฺส  สสิฺโสมฺหิ  อาวุโส  (๓)  ฯ   
                กทีิส  เต  มหาวีร                          อนุชาต  มหายส  (๔)   
                พุทฺธสฺส  สาสน  ธมฺม                  สาธุ  เม  กถยสฺสุ  โภ ฯ   
#สฺยา.  เจ  ฯ  ๒.  สฺยา. ปณฑจาร  ฯ  ๓.  ยุ  สาวโก  ฯ  ๔.  ย.ุ มหายโส  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 624 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  624   
 
                โส  เม  ปุฏโ  กถี  สพฺพ                  คมฺภีร  นิปุณ  ปท   
                ตณฺหาสลฺลสฺส  หนฺตาร                  สพฺพทุกฺขาปนูทน ฯ   
                เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวา                  เตส  เหตุ  ตถาคโต  อาห   
                เตส ฺจ  โย  นโิรโธ                          เอววาที  มหาสมโณ ฯ   
                โสห  วิสฺสชชฺเิต  ปเ ฺห                  ปม  ผลมชฺฌค   
                วิรโช  วิมโล  อาสึ                          สุตฺวาน  ชินสาสน ฯ   
                สตฺุวาน  มุนิโน  วากฺย                  ปสฺสตฺิวา  ธมฺมมุตฺตม   
                ปริโยคาฬฺหสทฺธมฺโม                  อิม  คาถมภาสห ฯ   
                เอเสว  ธมฺโม  ยทิ  ตาวเทว          ปจฺจพฺยถ  ปทมโสก   
                อทิฏ  อพฺภตีต                          พหุเกหิ  กปฺปนหุเตหิ ฯ   
                ยฺวาห  ธมฺม  คเวสนฺโต                  กุติตฺเถ  ส ฺจรึ  อห   
                โส  เม  อตฺโถ  อนุปฺปตฺโต          กาโล  เม  นปฺปมชฺชตุิ ฯ   
                โตสิโตห  อสฺสชินา                  ปตฺวาน  อจล  ปท   
                สหายก  คเวสนฺโต                          อสฺสม  อคมาสห ฯ   
                ทรูโตว  มม  ทสิฺวา                          สหาโย  เม  สุสิกขิฺโต   
                อิรยิาปถสมฺปนฺโน                          อิท  วจนมพฺรวิ ฯ   
                ปสนฺนมุขเนตฺโตสิ                          มุนภิาโวว  ทิสฺสติ   
                อมตาธิคโต  กจฺจิ                          นิพฺพานมจฺจุต  ปท ฯ   
                สภุานุรูโป  อายาสิ                          อาเน ฺชการิโต  วิย   
                ทนฺโตว  ทนฺตทมโถ  (๑)                  อุปสนฺโตสิ  พฺราหฺมณ ฯ   
#๑.  สฺยา.  ทนฺตทมเถ  ฯ  ยุ.  ทนฺโต  จ  อุตฺตทมเถ  ฯ    
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                อมต  มยาธิคต                          โสกสลลฺาปนูทน   
                ตฺวมฺป  ต  อธิคจฺเฉสิ                  คจฺฉาม  พุทฺธสนฺติก ฯ   
                สาธูติ  โส  ปฏสิฺสุตฺวา                  สหาโย  เม  สุสิกฺขิโต   
                หตฺเถน  หตฺถ  คณฺหิตฺวา                  อุปคมฺม  ตวนฺติก ฯ   
                อุโภป  ปพฺพชสิฺสาม                  สกฺยปุตฺต  ตวนฺติเก   
                ตว  สาสนมาคมฺม                          วิหราม  อนาสวา ฯ   
                โกลิโต  อิทฺธิยา  เสฏโ                  อห  ป ฺาย  ปารโค   
                อุโภว  เอกโต  หุตฺวา                  สาสน  โสภยามเส ฯ   
                อปริโยสิตสงฺกปฺโป                          กติุตฺเถ  ส ฺจรึ  อห   
                ตว  ทสฺสนมาคมฺม                          สงฺกปฺโป  ปรูิโต  มม.   
                ปวิย  ปติฏาย                          ปุปฺผนติฺ  สมเย  ทุมา   
                ทพฺิพคนฺธา  สมฺปวนฺติ                  โตเสนฺติ  สพฺพปาณิน ฯ   
                ตเถวาห  มหาวีร                          สกฺยปุตฺต  มหายส   
                สาสเน  เต  ปติฏาย                  สมเยสามิ  ปุปฺผิตุ ฯ   
                วิมุตฺติปุปฺผ  เอสนฺโต                  ภวสสารโมจน   
                วิมุตฺติปุปฺผลาเภน                          โตเสมิ  สพฺพปาณิน ฯ   
                ยาวตา  พุทฺธเขตฺตมฺป                  เปตฺวาน  มหามุนึ   
                ป ฺาย  สทิโส  นตฺถ ิ                 ตว  ปตฺุตสฺส  จกฺขุม.   
#๑.  สฺยา.  โสกสลฺลวิโนทน  ฯ  ๒.  สฺยา. อธิคจฺเฉหิ  ฯ  ๓.  ย.ุ 
#อุปาคมี  สตฺถุ  สนฺติก  ฯ  ๔.  สฺยา. โสภยาม  เส  ฯ  ๕.  สฺยา. โว  ฯ    
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                สวิุนีตา  จ  เต  สิสฺสา                  ปริสา  จ  สุสิกฺขิตา   
                อุตฺตเม  ทมเถ  ทนฺตา                  ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                ฌายี  ฌานรตา  ธีรา                          สนตฺจิตฺตา  สมาหิตา   
                มนุี  โมเนยฺยสมฺปนฺนา                  ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                อปฺปจฺฉา  นิปกา  ธีรา                  อปฺปาหารา  อโลลปุา   
                ลาภาลาเภน  สนฺตุฏา                  ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                อาร ฺ ิกา  ธุตรตา                          ฌายโิน  ลูขจีวรา   
                วิเวกาภิรตา  ธีรา                          ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                ปฏิปนฺนา  ผลฏา  จ                  เสขา  ผลสมงฺคิโน   
                อาสีสกา  (๑)  อุตฺตมตฺถ                  ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                โสตาปนฺนา  จ  วิมลา                  สกทาคามิโน  จ  เย   
                อนาคามี  จ  อรหา                          ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                สติปฏานกุสลา                          โพชฺฌงฺคภาวนารตา   
                สาวกา  โว  พหู  สพฺเพ                  ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                อิทฺธิปาเทสุ  กุสลา                          สมาธิภาวนารตา   
                สมฺมปฺปธานานุยุตฺตา  (๒)          ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                เตวิชฺชา  ฉฬภิ ฺา  จ                  อิทฺธิยา  ปารมึ  คตา   
                ป ฺาย  ปารมึ  ปตฺตา                  ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
                เอทิสา  (๓)  โว  มหาวีร                  ตว  สิสฺสา  สุสิกขิฺตา   
                ทรุาสทา  อุคฺคเตชา                          ปริวาเรนฺติ  ต  สทา ฯ   
#๑.  สฺยา.  อาสึสกา  ฯ  ๒.  สฺยา. สมมฺปฺธานมนุยุตฺตา  ฯ   
#๓.  สฺยา.  อีทิสา  ฯ    
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                เตหิ  สิสฺเสหิ  ปริวุโต                  ส ฺเตหิ  ตปสฺสิภิ   
                มคิราชาวสมฺภีโต                          อุฬรุาชาว  โสภส ิฯ   
                ปวิย  ปติฏาย                          รุหนฺติ  ธรณีรุหา   
                เวปุลฺลตฺต  (๒)  ปาปุณนฺติ          ผล ฺจ  ทสฺสยนฺติ  เต ฯ   
                ปวีสทิโส  ตฺวสิ                          สกฺยปุตฺต  มหายส   
                สาสเน  เต  ปติฏาย                  ลภนฺติ  อมต  ผล ฯ   
                สนิฺธุ  สรสฺสตี  เจว                          นนฺทโิย  จนฺทภาคิกาง   
                คงฺคา  จ  ยมุนา  เจว                          สรภู  จ  อโถ  มหี ฯ   
                เอตาส  สนฺทมานาน                  สาคโรว  สมฺปฏิจฺฉติ   
                ชหนฺติ  ปุริม  นาม                          สาคโรเตว  ายติ ฯ   
                ตเถวิเม  จตุพฺพณฺณา                  ปพฺพชิตฺวา  ตวนฺติเก   
                ชหนฺติ  ปุริม  นาม                          พุทฺธปุตฺตาติ  ายเร ฯ   
                ยถาป  จนฺโท  วิมโล                  คจฺฉ  อากาสธาตุยา   
                สพฺเพ  ตารคเณ  โลเก                  อาภาย  อติโรจติ ฯ   
                ตเถว  ตฺว  มหาวีร                          ปริวุโต  เทวมานุเส   
                เอเต  สพฺเพ  อติกฺกมฺม                  ชลสิ  สพฺพทา  ตุว ฯ   
                คมฺภีเร  อุฏ ิตา  อูมิ                          น  เวลมติวตฺตเร   
                สพฺพา  เวลว  ผุสนฺติ                  ส ฺจุณฺณา  วิกิรนฺติ  ตา ฯ   
#๑.  สฺยา. นทิโย  ฯ  ๒.  ยุ. นทิยา  จนฺทภาคิโย  ฯ  ๓.  สฺยา.  
#สาคโรเตวฺว  ฯ  ๔.  สฺยา. พุทธกฺเขตฺต  ฯ  ๕.   ฺยา. สพฺพเวล  ปผุสฺสนฺติ ฯ    
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                ตเถว  ติตฺถิยา  โลเก                          นานาทิฏ ี  พหุชฺชนา   
                ธมฺม  วาทิตุกามา  (๑)  เต                  นาติวตฺตนฺติ  ต  มุนึ ฯ   
                สเจ  จ  ต  ปาปุณนฺติ                  ปฏิวาเทหิ  (๒)  จกฺขุม   
                ตวนฺติก  อุปคนฺตฺวา                          ส ฺจุณฺณาว  ภวนฺติ  เต ฯ   
                ยถาป  อุทเก  ชาตา                          กุมุทา  มนฺทาลกา  (๓)  พหู   
                อุปลิมฺปนฺติ  โตเยน                          กททฺมกลเลน  จ ฯ   
                ตเถว  พหุกา  สตฺตา                          โลเก  ชาตา  วิรหูเร   
                อฏฏิตา  (๔)  ราคโทเสน                  กททฺเม  กุมุท  ยถา ฯ   
                ยถาป  ปทุม  ชลช                          ชลมชฺเฌ  วิรูหติ  (๕)   
                น  โส  ลิมฺปติ  โตเยน                  ปริสุทโฺธ  หิ  เกสร ีฯ   
                ตเถว  ตฺว  มหาวีร                          โลเก  ชาโต  มหามนุิ   
                โนปลิมฺปสิ  โลเกน                          โตเยน  ปทุม  ยถา ฯ   
                ยถาป  (๖)  รมฺมเก  มาเส                  พหู  ปุปฺผนฺติ  วาริชา   
                นาติกฺกมนฺติ  ต  มาส                  สมโย  ปปฺุผนาย  โส ฯ   
                ตเถว  ตฺว  มหาวีร  (๗)                  ปุปฺผิโต  เต  วิมุตฺติยา   
                สาสน  นาติวตฺตนฺติ                          ปทมุ  วาริช  (๘)  ยถา ฯ   
                สปุุปฺผิโต  สาลราชา                  ทิพฺพคนฺธ  ปวายติ   
                อ ฺสาเลหิ  ปริวุโต                  สาลราชาว  โสภติ  (๙)  ฯ   
#๑.  สฺยา. ตรตุิกามา  ฯ  ๒.  สฺยา. ปฏวิาเรหิ  ฯ  ๓.  ย.ุ มทฺทาลกา  ฯ 
#๔.  สฺยา. อฑฺฑิตา  ฯ  ๕.  สฺยา. วิโรจติ  ฯ  ๖.  สฺยา. ยถา  หิ  ฯ   
#๗.  สฺยา. สกฺยปุตฺต  ฯ  ๘.  สฺยา. วารินา  ฯ  ๙.  สยฺา. สาลราชาติโสภติ  ฯ    
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                ตเถว  ตฺว  มหาวีร                          พุทฺธาเณน  ปุปฺผิโต   
                ภิกฺขุสฆปริวุโต                          สาลราชาว  โสภส ิฯ   
                ยถาป  เสโล  หมิวา                          โอสโถ  สพฺพปาณิน   
                นาคาน  อสุราน ฺจ                          เทวตาน ฺจ  อาลโย  (๑) ฯ   
                ตเถว  ตฺว  มหาวีร                          โอสโถ  วิย  ปาณิน   
                เตวิชฺชา  ฉฬภิ ฺา  จ                  อิทฺธิยา  ปารมึ  คตา ฯ   
                อนุสิฏา  มหาวีร                          ตยา  การุณิเกน  เต   
                รมนฺติ  ธมฺมรติยา                          วสนฺติ  ตว  สาสเน ฯ   
                มคิราชา  ยถา  สีโห                          อภินิกฺขมฺม  อาสยา   
                จตุทฺทิสานุวิโลเกตฺวา  (๒)          ติกฺขตฺตุ  อภินาทติ ฯ   
                สพฺเพ  มิคา  อุตฺตสนฺติ                  มิคราชสฺส  คชฺชโต   
                ตถา  หิ  ชาติมา  เอโส                  ปส ู (๓)  ตาเสติ  สพฺพทา ฯ   
                คชฺชโต  เต  มหาวีร                          วสุธา  สมฺปกมฺปติ  (๔)   
                โพธเนยฺยาวพุชฺฌนฺติ  (๕)          ตสนฺติ  มารกายิกา ฯ   
                ตสนฺติ  ติตฺถิยา  สพฺเพ                  นทโต  เต  มหามุนิ   
                กากา  เสนาว  วิพฺภนฺตา                  มิคร ฺา  ยถา  มิคา ฯ   
                เย  เกจิ  คณิโน  โลเก                  สตฺถาโรติ  ปวุจฺจเร   
                ปรมฺปราคต  (๖)  ธมฺม                  เทเสนฺติ  ปริสาย  เต ฯ   
#๑.  สฺยา. เทวาน  อาลโยปจ  ฯ  ๒.  สยฺา. จตุทฺทิสา  วิโลเกตฺวา  ฯ   
#๓.  สฺยา. ปสุ  ฯ  ๔.  สฺยา. พสุธาย  ปกมฺปติ  ฯ  ๕.  สฺยา. โพธเนยฺยา   
#ปพุชฺฌนฺติ  ฯ  ๖.  สยฺา. ปรมฺปราภต  ฯ    
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                น  เหว  ตฺว  (๑)  มหาวีร                  ธมฺม  เทเสสิ  ปาณิน   
                สาม  สจฺจานิ  พุชฺฌิตฺวา                  เกวล  โพธิปกฺขิย  (๒)  ฯ   
                อาสยานุสย  ตฺวา                          อินฺทรฺิยาน  พลาพล   
                ภพฺพาภพฺเพ  วิทิตฺวาน                  มหาเมโฆว  คชชฺสิ ฯ   
                จกกฺวาฬปริยนตฺา                          นิสินนฺา  ปริสา  ภเว   
                นานาทิฏ ี  วิจินนฺต  (๓)                  วิมติจฺเฉทนาย  ต ฯ   
                สพฺเพส  จิตฺตม ฺาย                  โอปมฺมกุสโล  มนุิ   
                เอก  ป ฺห  กเถนฺโตว                  วิมตึ  ฉินฺทิ  ปาณิน ฯ   
                อุปติสฺสสทิเสเหว  (๔)                  วสุธา  ปูริตา  ภเว   
                สพฺเพว  เต  ป ฺชลิกา                  กิตฺตยุ  โลกนายก ฯ   
                กปฺป  วา  เต  กิตฺตยนฺตา                  นานาวณฺเณหิ  กิตฺตยุ   
                ปริเมตุ  น  สกเฺกยฺยุ  (๕)                  อปฺปเมยฺโย  ตถาคโต ฯ   
                ยถา  (๖)  สเกน  ถาเมน                  กิตฺติโต  หิ  มยา  ชโิน  (๗)   
                กปฺปโกฏ ี ปกตฺิเตนฺตา  (๑)          เอวเมว  (๘)  ปกิตฺตยุ ฯ   
                สเจ  หิ  โกจิ  เทโว  วา                  มนุสโฺส  วา  สุสิกขิฺโต   
                ปเมตุ  ปริกปฺเปยฺย  (๙)                  วิฆาตว  ลเภยฺย  โส ฯ   
                สาสเน  เต  ปติฏาย                  สกฺยปุตฺต  มหายส   
                ป ฺาย  ปารมึ  คนฺตฺวา                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
#๑.  สฺยา.  เหว  ฯ  ๒.  สยฺา. โพธิปกฺขิก  ฯ  ๓.  สฺยา. วิจินฺเตนฺติ  ฯ   
#๔.  สฺยา. อุปทิสาสทิเสเหว  ฯ  ๕.  สยฺา. กปฺเปยฺยุ  ฯ  ยุ. ปปฺเปฺย  ฯ   
#๖.  สยฺา. ตถา  ฯ  ๗.  สยฺา. มหาชิโน  ฯ  ๘.  สฺยา. เอวเมว  ฯ   
#๙.  ย.ุ ปรูิต  ปริกทฺเธยฺย  ฯ    
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                ติตฺถิเย  สมฺปมทฺทามิ                  วตฺเตมิ  ชินสาสน   
                ธมฺมเสนาปติ  อชฺช                          สกฺยปุตฺตสฺส  สาสเน ฯ   
                อปริเมยฺเย  กต  กมฺม                  ผล  ทสฺเสสิ  เม  อิธ   
                สขิุตฺโต  (๑)  สารเวโคว  (๒)          กิเลเส  ฌาปยี  มม.  (๓)  ฯ   
                โย  โกจิ  มนโุช  ภาร                  ธาเรยฺย  มตฺถเก  สทา   
                ภาเรน  ทุกฺขิโต  อสฺส                  ภาเรหิ  (๔)  ภริโต  ตถา ฯ   
                ฑยฺหมาโน  ตีหคฺคีหิ                  ภเวสุ  สสรึ  อห   
                ภรโิต  ภวภาเรน  คิร ึ                 อุจฺจาริโต  (๕)  ยถา ฯ   
                โอโรปโต  จ  เม  ภาโร                  ภวา  อุคฺฆาฏิตา  มยา   
                กรณีย  กต  สพฺพ                          สกฺยปตฺุตสฺส  สาสเน ฯ   
                ยาวตา  พุทฺธเขตฺตมฺหิ                  เปตฺวา  สกฺยปุงฺคว   
                อห  อคฺโคมฺหิ  ป ฺาย                  สทิโส  เม  น  วิชชฺติ ฯ   
                สมาธิมฺหิ  สุกสุโล                          อิทฺธิยา  ปารมึ  คโต   
                อิจฺฉมาโน  จห  อชฺช                  สหสฺส  อภินิมฺมิเน ฯ   
                อนุปุพฺพวิหารสฺส                          วสีภูโต  มหามุนิ   
                กเถสิ  สาสน  มยฺห                          นิโรโธ  สยน  มม.   
                ทพฺิพจกฺขุ  วิสุทฺธ  เม                  สมาธิกสุโล  อห   
                สมฺมปฺปธานานุยุตฺโต  (๖)          โพชฺฌงฺคภาวนารโต ฯ   
#๑.  สฺยา. สมุุตโต  ฯ  ยุ. สุขิโต  ฯ  ๒.  สฺยา. ม. สรเวโคว  ฯ 
#๓.  สฺยา. ฌาปยึ  มม  ฯ  ๔.  สฺยา. ภาโร ห ิ ฯ  ๕.  สฺยา. เนร ุ
#อุทฺธริโต  ฯ  ๖.  สยฺา. สมฺมปฺปธานมนุยุตฺโต  ฯ    
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                สาวเกน  หิ  ปตฺตพฺพ                  สพฺพเมว  กต  มยา  (๑)   
                โลกนาถ  เปตฺวาน                          สทิโส  เม  น  วิชชฺติ ฯ   
                สมาปตฺตีน  กุสโล  (๒)                  ฌานวิโมกฺขาน  ขิปฺปปฏิลาภี   
                โพชฺฌงฺคภาวนารโต                  สาวกคุณปารมิคโตสฺมิ ฯ   
                สาวกคุเณนป  ผุสฺเสน  (๓)          พุทฺธิยา  ปริสุตฺตมภารวา  (๔)   
                ย  (๕)  สทฺธาสงฺคหิต  จิตฺต          สทา  สพฺรหฺมจารีสุ ฯ   
                อุทฺธตวิโสว  (๖)  สปฺโป                  ฉินนฺวิสาโณว  อุสโภ   
                นกิฺขิตฺตมานทปฺโปว                  อุเปมิ  ครุคารเวน  คณ ฯ   
                ยทิ  รูปน ี ภเวยฺย                          ป ฺา  เม  วสุมตีป  น  สเมยฺย  (๗)   
                อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต                  ผลเมต  าณถวนาย ฯ   
                ปวตฺติต  ธมฺมจกฺก                          สกฺยปุตฺเตน  ตาทินา   
                อนุวตฺเตมห  สมฺมา                          าณถวนายิท  ผล ฯ   
                มา  เม  กทาจิ  ปาปจฺโฉ                  กุสโีต  (๘)  หีนวีริโย   
                อปฺปสฺสุโต  อนาจาโร                  สเมโต  อหุ  กตฺถจิ ฯ   
                พหุสฺสุโต  จ  เมธาวี                  สีเลส ุ สสุมาหิโต   
                เจโตสมถานุยุตฺโต  อป                  มุทฺธนิ  ติฏตุ ฯ   
                ต  โว  วทามิ  ภทฺทนฺเต  (๙)          ยาวนฺเตตฺถ  สมาคตา   
#๑.  สฺยา. มม  ฯ มม  ฯ  ๒.  ย.ุ สมาปตฺติวินยกุสโล  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#สาวกคุณผุสฺเสน  ฯ  ๔.  สฺยา. ปรุิสุตฺตมคารวา  ฯ  ๕.  สฺยา.  อย   
#ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๖.  สฺยา. อุทฺธฏทาโฒว  ฯ  ๗.  สฺยา. วสุ ปตีน  สเมยฺย  ฯ   
#๘.  สฺยา. สเมโต  ฯ  ๙.  สฺยา. ภทฺท  โว  ฯ    
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                อปฺปจฺฉา  โหถ  สนฺตุฏา          ฌายี  ฌานรตา  สทา  (๑)  ฯ   
                ยมห  ปม  ทิสวฺา                          วิรโช  วิมโล  อหุ  (๒)   
                โส  เม  อาจริโย  ธโีร                  อสฺสช ิ นาม  สาวโก ฯ   
                ตสฺสาห  วาหสา  (๓)  อชชฺ          ธมฺมเสนาปตี  อหุ  (๒)   
                สพฺพตฺถ  ปารมึ  ปตฺวา                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
                โย  เม  อาจริโย  อาสิ                  อสฺสชิ  นาม  สาวโก   
                ยสฺส  ทิสาย  วสติ                          อุสฺสีสมฺหิ  กโรมห ฯ   
                มม  กมฺม  สรตฺิวาน                          โคตโม  สกฺยปงฺุคโว   
                ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  อคฺคฏาเน  เปสิ  ม ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห  ฯ  เป ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  ฯ   
        อปรภาเค  ปน  สตฺถา  เชตวนมหาวิหาเร  อริยคณมชฺเฌ   
นิสินฺโน  อตฺตโน  สาวเก  เตน  เตน  คุณวิเสเสน  เอตทคฺเค   
เปนฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  มหาป ฺาน   
ยทิท  สารีปตฺุโตติ  (๔)  เถร  มหาป ฺภาเวน  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ   
        โส  เอว  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถก  ปตฺวา  ธมฺม-   
เสนาปติฏาเน  ปติฏหิตฺวา  สตฺตหิต  กโรนฺโต  เอกทิวส   
สพฺรหฺมจารีน  อตฺตโน  จริยวิภาวนมุเขน  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                        ยถาจารี  ยถาสโต  สตีมา   
                        ยตสงฺกปปฺชฺฌายิ  (๕)  อปฺปมตฺโต   
#๑.  สฺยา.  ทาน  ทตฺวา  สทา  อหุ  ฯ  ๒.  สฺยา.  อหุ  ฯ  ๓.  สยิา. 
#สาวโก  ฯ  ๔.  องฺ  เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑  ฯ  ๕.  สฺยา.  ยถา 
#สงฺกปฺปจริยาย  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 634 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  634   
 
                        อชฌฺตฺตรโต  สุสมาหิตตฺโต   
                        เอโก  สนตฺุสิโต  ตมาหุ  ภิกฺขุ ฯ   
                อลฺล  สุกฺข  วา  ภุ ฺชนฺโต          น  พาฬฺห  สุหิโต  สยิา   
                อูนูทโร  มิตาหาโร                          สโต  ภิกฺขุ  ปรพฺิพเช ฯ   
                จตฺตาโร  ป ฺจ  อาโลเป                  อภุตฺวา  อุทก  ปเว   
                อล  ผาสุวิหาราย                          ปหิตตฺตสฺส  ภิกฺขุโน ฯ   
                กปฺปย  ต ฺเจ  ฉาเทติ  (๑)          จีวร  อิทมตฺถิก   
                อล  ผาสุวิหาราย                          ปหิตตฺตสฺส  ภิกฺขุโน ฯ   
                ปลฺลงฺเกน  นิสนฺนสฺส                  ชณฺณุเก  นาภิวสฺสติ   
                อล  ผาสุวิหาราย                          ปหิตตฺตสฺส  ภิกฺขุโน ฯ   
                โย  สุข  ทุกฺขโต  อทฺท  (๒)        ทุกฺขมทฺทกฺขิ  สลลฺโต   
                อุภยนฺตเรน  นาโหสิ                  เกน  โลกสฺมิ  ก ึ สยิา ฯ   
                มา  เม  กทาจิ  ปาปจฺโฉ                  กุสโีต  หีนวีริโย   
                อปฺปสฺสุโต  อนาทโร                  เกน  โลกสฺมิ  กึ  สยิา ฯ   
                พหุสฺสุโต  จ  เมธาวี                  สีเลสุ  สสุมาหิโต   
                เจโตสมถมนุยตฺุโต                          อป  มุทฺธนิ  ติฏตุ ฯ   
                โย  ปป ฺจมนุยุตฺโต                  ปป ฺจาภิรโต  มโค  (๓)   
                วิราธยี  โส  นิพฺพาน                  โยคกฺเขม  อนุตฺตร ฯ   
                โย  จ  ปป ฺจ  หิตฺวาน                  นิปฺปป ฺจปเถ  รโต   
                อาราธยี  โส  นพฺิพาน                  โยคกฺเขม  อนุตฺตร ฯ   
#๑.  สฺยา.  กปฺปยต ฺจ  อาเทติ  ฯ  ๒.  สฺยา.  อทฺทกฺข  ฯ 
#๓.  สฺยา.  มโน  ฯ    
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                คาเม  วา  ยท ิ วาร ฺเ                  นินฺเน  วา  ยทิ  วา  ถเล   
                ยตฺถ  อรหนฺโต  วิหรนฺติ                  ต  ภูมริามเณยฺยก ฯ   
                รมณียานิ  อร ฺานิ                  ยตฺถ  น  รมตี  ชโน   
                วีตราคา  รมิสฺสนฺติ                          น  เต  กามคเวสิโน ฯ   
                นธิีนว  ปวตฺตาร                          ย  ปสฺเส  วชชฺทสฺสนิ   
                นคฺิคยฺหวาทึ  เมธาวึ                          ตาทิส  ปณฺฑิต  ภเว   
                ตาทิส  ภชมานสฺส                          เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย ฯ   
                โอวเทยฺยานุสาเสยฺย                          อสพฺภา  จ  นิวารเย   
                สต  หิ  โส  ปโย  โหติ                  อสต  โหติ  อปฺปโย ฯ   
                อ ฺสฺส  ภควา  พุทฺโธ                  ธมมฺ  เทเสสิ  จกฺขุมา   
                ธมฺเม  เทสิยมานมฺหิ                  โสตโมเธสิมตฺถิโก   
                ต  เม  อโมฆ  สวน                          วิมุตฺโตมฺหิ  อนาสโว ฯ   
                เนว  ปุพฺเพนิวาสาย                          นป  ทิพฺพสฺส  จกฺขุโน   
                เจโตปริยาย  อิทฺธิยา                  จุติยา  อุปปตฺติยา   
                โสตธาตุวิสุทฺธิยา                          ปณิธ ี เม  น  วิชฺชติ ฯ   
                รกุขฺมูลว  นิสฺสาย                          มุณฺโฑ  สงฺฆาฏิปารุโต   
                ป ฺาย  อุตฺตโม  เถโร                  อุปติสฺโสว  ฌายติ ฯ   
                อวิตกฺก  สมาปนฺโน                          สมมฺาสมฺพุทฺธสาวโก   
                อรเิยน  ตุณฺหีภาเวน                          อุเปโต  โหติ  ตาวเท ฯ   
                ยถาป  ปพฺพโต  เสโล                  อจโล  สปฺุปติฏ ิโต   
                เอว  โมหกฺขยา  ภิกฺขุ                  ปพฺพโตว  น  เวธติ ฯ    
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                อนงฺคณสฺส  โปสสฺส                  นิจฺจ  สุจิคเวสิโน   
                วาลคฺคมตฺต  ปาปสฺส                  อพฺภมตฺตว  (๑)  เวธติ ฯ   
                นาภินนฺทามิ  มรณ                          นาภินนฺทามิ  ชีวิต   
                นกิฺขิปสฺส  อิม  กาย                          สมปฺชาโน  ปติสฺสโต ฯ   
                นาภินนฺทามิ  มรณ                          นาภินนฺทามิ  ชีวิต   
                กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามิ                          นิพฺพิส  ภตโก  ยถา ฯ   
                อุภเยน  มิท  มรณเมว                  นามรณ  ปจฺฉา  วา  ปุเร  วา   
                ปฏิปชชฺถ  มา  วินสฺสถ                  ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา ฯ   
                นคร  ยถา  ปจฺจนฺต                          คุตฺต  สนฺตรพาหิร   
                เอว  โคเปถ  อตฺตาน                  ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา   
                ขณาตีตา  หิ  โสจนฺติ                  นิรยมฺหิ  สมปฺปตา ฯ   
                อุปสนฺโต  อุปรโต                          มนฺตภาณี  อนุทฺธโต   
                ธนุาติ  ปาปเก  ธมฺเม                  ทุมปตฺตว  มาลุโต ฯ   
                อุปสนฺโต  อุปรโต                          มนฺตภาณี  อนุทฺธโต   
                อปฺปาสิ  (๒)  ปาปเก  ธมฺเม          ทุมปตฺุตว  มาลุโต ฯ   
                อุปสนฺโต  อนายาโส                  วิปฺปสนฺโน  อนาวิโล  (๓)   
                กลฺยาณสีโล  เมธาวี                          ทุกขฺสฺสนฺตกโร  สิยา ฯ   
                        น  วิสฺสเส  เอกติเยสุ  เอว   
                        อคาริสุ  ปพฺพชิเตสุ  จาป   
#๑.  สฺยา.  อพฺภมุตฺตว  ฯ  ๒.  สฺยา.  อพฺพหิ  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#วิปฺปสนฺนมนาวิโล  ฯ    
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                        สาธูป  หุตฺวาน  อสาธุ  โหนฺติ   
                        อสาธุ  หุตฺวา  ปุน  สาธ ุ โหนฺติ ฯ   
                กามจฺฉนฺโท  จ  พฺยาปาโท          ถีนมิทฺธ ฺจ  ภิกฺขุโน   
                อุทฺธจฺจ  วิจิกิจฺฉา  จ                          ป ฺเจเต  จิตฺตเกลิสา ฯ   
                ยสฺส  สกฺกริยมานสฺส                  อสกฺกาเรน  จูภย   
                สมาธิ  น  วิกมปฺติ                          อปฺปมาทวิหาริโน ฯ   
                ต  ฌายิน  สาตติก                          สุขุมทิฏ ิปสฺสก   
                อุปาทานกฺขยาราม                          อาหุ  สปฺปุริโส  อิติ ฯ   
                มหาสมุทฺโท          ปวี                  ปพฺพโต  อนิโลป  จ   
                อุปมาย  น  ยุ ฺชนฺติ  (๑)                  สตฺถุ  วรวิมุตฺติยา ฯ   
                จกกฺานุวตฺตโก  เถโร                  มหาาณี  สมาหิโต   
                ปวาปคฺคิสมาโน                          น  รชชฺติ  น  ทุสฺสติ ฯ   
                ป ฺาปารมิต  ปตฺโต                  มหาพุทฺธิ  มหามติ  (๒)   
                อชโฬ  ชฬสมาโน                          สทา  จรติ  นิพฺพุโต ฯ   
                ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา                 กต  พุทฺธสฺส  สาสน 
                โอหิโต  ครุโก  ภาโร                ภวเนตฺติ  สมูหตา ฯ   
                สมฺปาเทถปฺปมาเทน                  เอสา  เม  อนุสาสนี   
                หนฺทาห  ปรินพฺิพิสฺส                  วิปฺปมุตฺโตมฺหิ  สพฺพธีติ  (๓)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ  อิมา  หิ  กาจิ  คาถา  เถเรน  ภาสิตา   
#๑.  สฺยา. ยุ ฺชนฺติ  ฯ  ๒.  สฺยา.  มหามุนิ  ฯ  ๓.  ขุ.เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑  ฯ    
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กาจิ  เถร  อารพฺภ  ภควตา  ภาสิตา  สพฺพา  ปจฺฉา  อตฺตโน   
ริยปเวทนวเสน  เถเรน  ภาสิตตฺตา  เถรสฺเสว  คาถา  อเหสุ ฯ   
        ตตฺถ  ยถาจารีติ  ยถา  กายาทีหิ  สยโต  สวุโต  หุตฺวา   
จรติ  วิหรติ  ยถา  จรณสีโลติ  วา  ยถาจารี  สีลสมปฺนฺโนติ   
อตฺโถ ฯ   
        ยถาสโตติ  ยถาสนฺโต ฯ  คาถา  สุขตฺถ  หิ  อนุนาสิกโลป   
กตฺวา  นิทฺเทโส  กโต  สนฺโต  วิย  อรเิยหิ  นิพฺพิเสโสติ   
อตฺโถ ฯ   
        สตีมาติ  ปรมาย ฯ  สติยา  สมนฺนาคโต ฯ   
        ยตสงฺกปฺปชฺฌายีติ  สพฺพโส  มิจฺฉาสงฺกปฺป  ปหาย  เนกฺขมฺม-   
สงฺกปฺปาทิวเสน  สยตสงฺกปฺโป  หุตฺวา  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน   
ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  จ  ฌายนสีโล ฯ   
        อปฺปมตฺโตติ  ตสฺมึเยว  ยถาจาริภาเว  ยตสงฺกปฺโป  หุตฺวา   
ฌายเนน  จ  ปมาทรหิโต  สพฺพตฺถ  สปฺุปติฏ ิตสติสมฺปช ฺโ ฯ   
        อชฌฺตฺตรโตติ  โคจรชฺฌตฺเต  กมมฺฏานภาวนาย  อภิรโต ฯ   
        สมาหิตตฺโตติ  ตาย  เอว  ภาวนาย  เอกคฺคจิตฺโต ฯ   
        เอโกติ  อสหาโย  คณสสคฺค  กิเลสสสคฺค ฺจ  ปหาย   
กายวิเวก  จิตฺตวิเวก ฺจ  ปริพฺรูหยนฺโต ฯ   
        สนฺตุสิโตติ  ปจฺจยสนฺโตเสน  จ  ภาวนารามสนฺโตเสน  จ   
สมฺมเทว  ตุสิโต  ตุฏโ ฯ  ภาวนาย  หิ  อุปรูปริ  วิเสส    
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อาวหนฺติยา  อุฬาร  ปติปาโมชฺช  อุปฺปชฺชติ  มตฺถก  ปตฺตาย   
ปน  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ   
        ตมาหุ  ภิกฺขุนฺติ  ต  เอวรูป  ปุคฺคล  สิกฺขตฺตยปาริปูริยา   
ภย  อิกฺขนตาย  ภินฺนกิเลสตาย  จ  ภิกขฺูติ  วทนติ ฯ   
        อิทานิ  ยถาวุตฺตสนฺโตสทฺวเย  ปจฺจยสนฺโตส  ตาว  ทสฺเสนฺโต   
อลฺล  สุกฺข  วาติ  อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อลฺลนฺติ  สปฺปอาทิอุปเสเกน  ตินฺต  สินทิฺธ ฯ   
        สุกฺขนฺติ  ตทภาเวน  (๑)  ลูข ฯ  วาสทฺโท  อนิยมตฺโถ  อลฺล   
วา  สุกฺข  วาติ ฯ   
        พาฬฺหนฺติ  อติวิย ฯ  สุหิโตติ  ธาโต  น  สิยาติ  อตฺโถ ฯ   
กถ  ปน  สิยาติ  อาห  อูนูทโร  มิตาหาโรติ  ปณีต  ลูข   
วาป  โภชน  ภุ ฺชนฺโต  ภิกฺขุ  ยาวทตฺถ  อภุ ฺชิตฺวา  อูนูทโร   
สลฺลหุกุทโร  ตโต  เอว  มติาหาโร  ปรมิิตโภชโน  อฏงฺค-   
สมนฺนาคต  อาหาร  อาหรนฺโต  ตตฺถ  มตฺต ฺ ุตาย   
ปจฺจเวกฺขณสติยา  จ  สโต  หุตฺวา  ปรพฺิพเช  วิหเรยฺย ฯ   
        ยถา  ปน  อูนูทโร  มิตาหาโร  จ  นาม  โหติ  ต   
ทสฺเสตุ  จตฺตาโรติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อภุตฺวาติ  จตฺตาโร  วา  ป ฺจ  วา  อาโลเป  กพเฬ   
อภุ ฺชิตฺวา  ตตฺตกสฺส  อาหารสฺส  โอกาส  เปตฺวา  ปานีย   
#๑.  ส.ี  ตจภาเวน  ฯ    
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ปเวยฺย ฯ  อย  หิ  อาหาเร  สลฺลหุกวุตฺติ ฯ  นิพฺพาน  หิ  เปสิต-   
จิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  ผาสุวิหาราย  ฌานาทีน  อธิคมโยคฺยตาย   
สุขวิหาราย  อล  ปริยตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิมินา  กุจฺฉิปริหาริย   
ปณฺฑปาต  วทนฺโต  ปณฺฑปาเต  อิตรีตรสนฺโตส  ทสฺเสติ ฯ   
ภุตฺวานาติ  วา  ปาโ  โส  จตุป ฺจาโลปมตฺเตนาป  อาหาเรน   
สรีร  ยาเปตุ  สมตฺถสฺส  อติวิย  ถิรปกติกสฺส  ปุคฺคลสฺส  วเสน   
วุตฺโต  สิยา  อุตฺตรคาถาหิป  สสนฺทติ  เอว  อปฺปกสฺเสว  จีวรสฺส   
เสนาสนสฺส  จ  วกฺขมานตฺตา ฯ   
        กปฺปยนฺติ  ย  กปฺปยกปฺปยานุโลเมสุ  โขมาทีสุ  อ ฺตรนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ต ฺเจ  ฉาเทตีติ  กปฺปย  จีวร  สมาน  ฉาเทตพฺพ  าน   
ฉาเทติ  เจ  สตฺถารา  อนุ ฺาตชาติย  สนฺต  เหฏ ิมนฺเตน   
อนุ ฺาตปมาณยุตฺต  เจ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทมตฺถกินฺติ  อิท  ปโยชนตฺถ  สตฺถารา  วุตฺตปโยชนตฺถ   
ยาวเทว  สีตาทิปฏิฆาตนตฺถ ฺเจว  (๑)  หิริโกปนปฏจฺิฉาทนตฺถ ฺจาติ   
อตฺโถ ฯ  เอเตน  กายปรหิาริย  จีวร  ตตฺถ  อิตรีตรสนฺโตส ฺจ   
วทติ ฯ   
        ปลฺลงฺเกน  นิสนฺนสฺสาติ  ปลฺลงฺก  วุจฺจติ  สมนฺตโต   
อูรุพทฺธาสน  เตน  นิสินฺนสฺส  ติสนฺธิปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
นิสนฺนสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        ชณฺณุเก  นาภิวสฺสตีติ  ยสฺส  กฏุยิ  ตถา  นิสนิฺนสฺส    
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เทเว  วสฺสนฺเต  ชณฺณุกทฺวย  วสฺโสทเกน  น  เตมิยติ  เอตฺตกมฺป   
สพฺพปริยนฺตเสนาสน  สกฺกา  หิ  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  อตฺถกามรูเปน   
กุลปุตฺเตน  สทตฺถ  นิปฺผาเทตุ ฯ  เตนาห  อล  ผาสุวิหาราย   
ปหิตตฺตสฺส  ภิกฺขุโนติ ฯ   
        เอว  เถโร  อิมาหิ  จตูหิ  คาถาหิ  เย  เต  ภิกฺขู   
มหิจฺฉา  อสนฺตุฏา  เตส  ปรมกฺุกสคต  สลฺเลขโอวาท  ปกาเสตฺวา   
อิทานิ  เวทนามุเขน  ภาวนารามสนฺโตส  ทสฺเสนฺโต  โย  สุขนฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สขุนฺติ  สุขเวทน ฯ  ทุกฺขโตติ  วิปริณามทุกฺขโต ฯ   
        อทฺทาติ  อทฺทส  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย   
ยถาภูต  โย  อปสฺสีติ  อตฺโถ ฯ  สุขเวทนา  หิ  ปรโิภคกาเล   
อสฺสาทิยมานาป  วิสมิสฺส  วิย  โภชน  วิปริฌามกาเล  (๑)  ทกฺุขาเยว   
โหติ ฯ  เตเนตฺถ  ทุกฺขานุปสฺสน  ทสฺเสติ ฯ   
        ทุกฺขมทฺทกฺขิ  สลลฺโตติ  ทุกฺขเวทน  โย  สลลฺนฺติ  ปสฺส ิฯ   
ทุกฺขเทวนา  หิ  ยถา  สลฺล  สรรี  อนุปวิสนฺตมฺป  อนุปวิสิตฺวา   
 ิตมฺป  อุทฺธริยมานมฺป  ปฬนเมว  ชเนติ  เอว  อุปปฺชฺชมานาป   
 ิติปตฺตาป  ภิชฺชมานาป  วิพาธติเยวาติ ฯ  เอเตเนตฺถ  ทุกฺขานุ-   
ปสฺสนเยว  อุกฺกเสตฺวา  วทติ  เตน  จ  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตาติ   
วจนโต  (๒)  เวทนาทฺวเย  อตฺตตฺตนิยคาห ฯ  วินิเวเติ ฯ   
#๑.  ปริณมนกาเล  ฯ  ๒.  ส. ขนฺธ. ๑๗/๔๒/๒๘  ฯ   
#๑๗/๑๕๒/๑๐๑  ฯ    
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        อุภยนฺตเรนาติ  อุภเยส  อนฺตเร  สขุทุกฺขเวทนาน  มชฺฌภูเต   
อทุกฺขมสุเขติ  อตฺโถ ฯ   
        นาโหสีติ  ยถาภูตาวโพธเน  อตฺตตฺตนิยาภินิเวสน  อโหส ิฯ   
        เกน  โลกสฺมิ  ก ึ สยิาติ  เอว  เวทนามุเขน  ป ฺจป   
อุปาทานกฺขนฺเธ  ปรชิานิตฺวา  ตปฺปฏิพทฺธ  สกลกิเลสชาล   
สมุจฺฉินฺทิตฺวา   ิโต  เกน  นาม  กิเลเสน  โลกสฺม ึ พทฺโธ   
เทวตาทีสุ  กึ  วา  อายติ  สิยา  อ ฺทตฺถุ  ฉินฺนพนฺธโน   
อป ฺตฺติโกว  สิยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  มิจฺฉาปฏิปนฺเน  ปุคฺคเล  ครหนฺโต  สมฺมาปฏิปนฺเน   
ปสสนฺโต  มา  เมติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มา  เม  กทาจิ  ปาปจฺโฉติ  โย  อสนฺตคุณ-   
สมฺภาวนิจฺฉาย  ปาปจฺโฉ  สมณธมฺเม  อุสฺสาหาภาเวน  กุสีโต   
ตโตเยว  หีนวีริโย  สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิปฏิสยุตฺตสฺส  สุตสฺส   
อภาเวน  อปฺปสฺสุโต  โอวาทานุสาสนีสุ  อาทราภาเวน  อนาทโร   
ตาทิโส  อติหีนปุคฺคโล  (๑)  มม  สนติฺเก  กทาจิป  มา  โหตุ ฯ   
        กสฺมา  เกน  โลกสฺม ิ กึ  สิยาติ  โลกสฺมึ  สตฺตนิกาเย   
ตสฺส  ตาทิสสฺส  ปุคฺคลสสฺ  เกน  โอวาเทน  กึ  ภวิตพฺพ  เกน   
วา  กเตน  ก ึ สิยา  นริตฺถกเมวาติ  อตฺโถ ฯ   
        พหุสฺสโุต  จาติ  โย  ปุคฺคโล  สีลาทิปฏิสยุตฺตสฺส   
#๑.  ส.ี  หีนปุคฺคโล  ฯ    
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สุตฺตเคยฺยาทิเภทสฺส  พหุโน  สุตสฺส  สมฺภเวน  พหุสฺสุโต   
ธมฺโมชป ฺาย  ปาริหาริยป ฺาย  ปฏิเวธป ฺาย  จ  วเสน   
เมธาวี  สีเลสุ  จ  สุฏ ุ  ปติฏ ิตตฺตา  สุสมาหิโต  เจโตสมถ   
โลกิยโลกุตฺตรเภท  จิตฺตสมาธาน  อนุยุตฺโต  ตาทิโส  ปุคฺคโล   
มยฺห  มตฺถเกป  ติฏตุ  ปเคว  สหวาโส ฯ   
        โย  ปป ฺจมนุยุตฺโตติ  โย  ปน  ปุคฺคโล  กมมฺารามตาทิ-   
วเสน  รูปาภิสงฺคาทิวเสน  จ  ปวตฺติยา  ปป ฺจนฏเน   
ตณฺหาทิเภท  ปป ฺจ  อนุยุตฺโต  ตตฺถ  จ  อนาทีนวทสฺสเนน   
อภิรโต  มคสทิโส  โส  นิพฺพาน  วิราธยิ  โส  นิพฺพานา   
สุวิทูรวิทูเร   ิโต ฯ   
        โย  จ  ปป ฺจ  หิตฺวานาติ  โย  ปน  ปุคฺคโล  ตณฺหาปป ฺจ   
ปหาย  ตทภาวโต  นิปฺปป ฺจสฺส  นิพฺพานสฺส  ปเถ  อธิคมุปาเย   
อริยมคฺเค  รโต  ภาวนาภิสมเย  อภิรโต  โส  นิพฺพาน  อาราธยิ   
สาเธสิ  (๒)  อธิคจฺฉีติ  อตฺโถ ฯ   
        อเถกทวิส  เถโร  อตฺตโน  กนิฏภาติกสฺส  เรวตตฺเถรสฺส   
กณฺฏกนิจิตขทิรรุกฺขส ฺฉนฺเน  นิรุทกกนฺตาเร  วาส  ทิสฺวา  ต   
ปสสนฺโต  คาเม  วาติอาทิกา  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  คาเม  วาติ  กิ ฺจาป  อรหนฺโต  คามนฺเต  กายวิเวก   
น  ลภนฺติ  จิตฺตวิเวก  ปน  ลภนฺเตว ฯ  เตส  หิ  ทิพฺพ-   
#๑.  ม.  ( ตณฺหาทิปป ฺจ ? )  ฯ  ๒.  สี.  สาธยี  ฯ    
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ปฏิภาคานิป  อารมฺมณานิ  จิตฺต  จาเลตุ  น  สกฺโกนฺติ  ตสฺมา   
คาเม  วา  โหตุ  อร ฺาทีสุ  อ ฺตร  วา  ยตฺถ  อรหนฺโต   
วิหรนฺติ  ต  ภูมิรามเณยฺยกนฺติ  โส  ภูมิปฺปเทโส  รมณีโย   
เอวาติ  อตฺโถ ฯ   
        อร ฺานีติ  สุปุปฺผิตตรุสณฺฑมณฺฑิตานิ  วิมลสลิลาสย-   
สมฺปนฺนานิ  อร ฺานิ  รมณียานีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        ยตฺถาติ  เยสุ  อร ฺเสุ  วิกสิเตสุ  วิย  รมมาเนสุ   
กามปกฺขิโก  กามคเวสโก  ชโน  น  รมติ ฯ   
        วีตราคาติ  วิคตราคา  ปน  ขีณาสวา  ภมรมธุกรา  วิย   
ปทุมวเนสุ  ตถารูเปสุ  อร ฺเสุ  รมิสฺสนฺตีติ ฯ   
        น  เต  กามคเวสิโนติ  ยสฺมา  เต  วีตราคา  กามคเวสิโน   
น  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปุน  เถโร  ราธ  นาม  ทุคฺคตพฺราหฺมณ  อนุกมฺปาย   
ปพฺพาเชตฺวา  อุปสมฺปาเทตฺวา  ตเมว  ปจฺฉาสมณ  กตฺวา   
วิจรนฺโต  เอกทิวส  ตสฺส  จ  สุพฺพจภาเวน  ตุสิตฺวา  โอวาท   
เทนฺโต  นิธนีวาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  นธิีนวาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  นิท  หิตฺวา  ปตาน  หิร ฺ-   
สุวณฺณาทิปูราน  นิธิกุมฺภีน ฯ   
        ปวตฺตารนฺติ  กิจฺฉชวิีเก  ทุคฺคตมนุสฺเส  อนุกมฺป  กตฺวา   
เอหิ  เต  สุเขน  ชีวิตุ  อุปาย  ทสฺเสสฺสามีติ  นิธิฏาน  เนตฺวา    
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หตฺถ  ปสาเรตฺวา  อิม  คเหตฺวา  สุข  ชวีาหีติ  อาจิกฺขิตาร 
วิย ฯ   
        วชชฺทสสฺินนฺติ  เทฺว  วชฺชทสฺสิโน  อิมินา  น  อสารุปฺเปน   
        วา  ขลิเตน  วา  สฆมชฺเฌ  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  รนฺธคเวสโก  จ   
อ ฺาต  าเปตุกาโม  าต  อสฺสาเทนฺโต  สลีาทิวุทฺธิกามตาย   
ต  ต  วชฺช  โอโลเกนฺโต  อุลฺลุมฺปนสภาวสณฺ ิโต  จาติ  อย   
อิธ  อธิปฺเปโต ฯ   
        ยถา  ห ิ ทุคฺคตมนุสฺโส  อิม  นิธ ึ คณฺหาหีติ   
นิคฺคยฺหมาโนป  นิธิทสฺสเน  โกป  น  กโรติ  ปมุทโิตว  โหติ   
เอว  เอวรูเปสุ  ปุคฺคเลสุ  อสารุปฺป  วา  ขลิต  วา  ทสิฺวา   
อาจิกฺขนฺเต  โกโป  น  กาตพฺโพ  ตุฏจิตฺเตเนว  ภวิตพฺพ   
ภนฺเต  ปุนป  ม  เอวรูป  วเทยฺยาถาติ  ปวาเรตพฺพเมว ฯ   
        นิคฺคยฺหวาทินฺติ  โย  วชฺช  ทิสฺวา  อย  เม  สทฺธวิิหาริโก   
อนฺเตวาสิโก  อุปการโกติ  อจินฺเตตฺวา  วชฺชานุรูป  ตชฺเชนฺโต   
ปณาเมนฺโต  ทณฺฑกมฺม  กโรนฺโต  สกิฺขาเปติ  อย  นิคฺคยฺหวาที   
นาม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิย ฯ  วุตฺต  เหต  นิคฺคยฺห  นิคฺคยฺหาห   
อานนฺท  วกฺขามิ  ปวยฺห  ปวยฺหาห  (๑)  อานนฺท  วกฺขามิ  โย  สาโร   
โส  สฺสตีติ  (๒)  ฯ   
        เมธาวินฺติ  ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคต ฯ   
#๑.  สฺยา.  ปวยฺหาห  ฯ  ๒.  ม.  อุปริ  ๑๔/๓๕๖/๒๔๕  ฯ    
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        ตาทิสนฺติ  เอวรูป  ปณฺฑิต ฯ   
        ภเชติ  ปยิรุปาเสยฺย ฯ  ตาทิส  ห ิ อาจริย  ภชมานสฺส   
อนฺเตวาสิกสฺส  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย  วุฑฺฒิเยว  โหติ  โน   
ปริหานีติ  อตฺโถ ฯ   
        อเถกทา  อสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ  กีฏาคิริสฺมึ  อาวาเส  ทูสิเต   
สตฺถารา  อาณตฺโต  อตฺตโน  ปริสาย  มหาโมคฺคลฺลาเนน  จ   
สทฺธึ  ตตฺถ  คโต  ธมฺมเสนาปติ  อสฺสชิปุนพฺพสุเกสุ  โอวาท   
อนาทิยนฺเตสุ  อิม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  โอวเทยฺยาติ  โอวาท  อนุสิฏ ึ  ทเทยฺย ฯ   
        อนุสาเสยฺยาติ  ตสฺเสว  ปริยายวจน ฯ  อถวา  อุปฺปนฺเน   
วตฺถุสฺมึ  วทนฺโต  โอวทติ  นาม  อนปฺุปนฺเน  อยโสป  (๑)  เต   
สิยาติอาทึ  อนาคต  อุทฺทิสฺส  วทนฺโต  อนุสาสติ  นาม.  ฯ   
สมฺมุขา  วทนฺโต  วา  โอวทติ  นาม  ปรมฺมุขา  ทตู  สาสน   
วา  เปเสตฺวา  วทนฺโต  อนสุาสติ  นาม.  สกึ  วทนฺโต  วา   
โอวทติ  (๒)  นาม  ปุนปปฺุน  วทนฺโต  อนุสาสติ  นาม  ฯ   
        อสพฺภา  จาติ  อกุสลา  ธมฺมา  จ  นิวารเย  กุสเล  ธมฺเม   
จ  ปติฏาเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        สต  หิ  โสติ  เอวรูโป  ปุคฺคโล  สาธูน  ปโย  โหติ ฯ   
เย  ปน  อสนฺตา  อสปฺปุริสา  วิติณฺณปรโลกา  อามิสจกฺขุกา   
#๑.  ส.ี  อย  โทโสป  ฯ  ๒.  ส.ี  สกึ  วา  วทนฺโต  โอวทติ  ฯ    
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ชีวิกตฺถาย  ปพฺพชิตา  เตส  โส  โอวาทโก  อนุสาสโก   
น  ตฺว  อมฺหาก  อุปชฺฌาโย  น  อาจริโย  กสฺมา  อเมฺห  วทสีติ   
เอว  มุขสตฺตีหิ  วิชฺฌนฺตาน  อปฺปโย  โหตีติ ฯ   
        ย  อารพฺภ  สตฺถา  ธมฺม  เทเสติ  โส  เอว  อุปนิสฺสย-   
สมฺปนฺโนติ  ภิกฺขูสุ  กถาย  สมฏุ ิตาย  นยิทเมตนฺติ  ทสฺเสนฺโต   
อ ฺสฺสาติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺสฺสาติ  อตฺตโน  ภาคิเนยฺย  ทีฆนขปริพฺพาชก   
สนฺธายาห ฯ  (๑)  ตสฺส  หิ  สตฺถารา  เวทนาปริคฺคหสุตฺเต  เทสิยมาเน   
อย  มหาเถโร  ภาวนามคฺเค  อธิคนฺตฺวา  สาวกปารมีาณสฺส   
มตฺถก  ปตฺโต ฯ   
        โสตโมเธสิมตฺถิโกติ  สตฺถาร  พีชยมาโน   ิโต  อตฺถิโก   
หุตฺวา  สุสฺสูสนฺโต  โสต  โอทหึ ฯ   
        ต  เม  อโมฆ  สวนนฺติ  ต  ตถา  สตุ  สวน  มยหฺ   
อโมฆ  อว ฺฌ  อโหส ิ อคฺคสาวเกน  ปตฺตพฺพ  สมฺปตฺตีน   
อวสฺสโย  อโหสิ ฯ  เตนาห  วิมุตฺโตมหฺีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  เนว  ปุพฺเพนิวาสายาติ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  ปุพฺเพ-   
นิวาสชานนาณตฺถาย  ปณิธิ  เม  เนว  วิชชฺตีติ  โยชนา ฯ   
ปริกมฺมกรณวเสน  ตทตฺถ  จิตฺตปณิธานมตฺตมฺป  เนวตฺถิ  เนว   
อโหสีติ  (๒)  อตฺโถ ฯ   
#๑.  ส.ี  สนธฺาย  วทติ  ฯ  ๒.  ส.ี  น  วิชฺชตีติ  ฯ    
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        เจโตปรยิายาติ  เจโตปริยาณสฺส ฯ   
        อิทฺธิยาติ  อิทฺธิวิธาณสฺส ฯ   
        จุติยา  อุปปตฺติยาติ  สตฺตาน  จุติยา  อุปปตฺติยา  จ   
ชานนาณสฺส  จุตูปปาตาณตฺถาย ฯ   
        โสตธาตุวิสุทฺธิยาติ  ทิพฺพโสตาณสฺส ฯ   
        ปณิธี  เม  น  วิชชฺตีติ  อิเมส  อภิ ฺาวิเสสาน  อตฺถาย   
ปริกมฺมวเสน  จิตฺตสฺส  ปณิธิ  จิตฺตาภินีหาโร  เม  นตฺถิ  นาโหสีติ   
อตฺโถ ฯ  สพฺพ ฺ ุคุณา  วิย  หิ  พุทฺธาน  อคฺคมคฺคาธิคเมเนว   
สาวกาน  สพฺเพ  สาวกคุณา  หตฺถคตา  โหนฺติ  น  เตส   
อธิคมาย  วิสุ  ปรกิมฺมกรณกิจฺจ  อตฺถีติ ฯ   
        รกฺุขมูลนฺติอาทิกา  ติสฺโส  คาถา  กโปตกนฺทราย   
วิหรนฺตสฺส  ยกฺเขน  ปหตกาเล  สมาปตฺติพเลน  อตฺตโน   
นิพฺพิการตาทีปนวเสน  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  มณฺุโฑติ  นโวโรปตเกโส ฯ   
        สงฺฆาฏิปารุโตติ  สงฺฆาฏึ  ปารุปตฺวา  นิสินฺโน ฯ   
สงฺฆาฏิยา  สุปารุโตติ  จ  ปนฺติ ฯ   
        ป ฺาย  อุตฺตโม  เถโรติ  เถโร  หุตฺวา  ป ฺาย   
อุตฺตโม  สาวเกสุ  ป ฺาย  เสฏโติ  อตฺโถ ฯ   
        ฌายตีติ  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  จ   
#๑.  ส.ี  โวโรปตเกโส  ฯ    
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ฌายติ  พหุล  สมาปตฺติวิหาเรน  วิหรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อุเปโต  โหติ  ตาวเทติ  ยทา  ยกฺเขน  สีเส  มหโต   
ตาวเทว  อวิตกฺก  จตุตฺถชฺฌานิกผลสมาปตฺตึ  สมาปนฺโน  อริเยน   
ตุณฺหีภาเวน  อุเปโต  สมนฺนาคโต  อโหสิ ฯ  อตีตตฺเถ  หิ  โหตีติ   
อิท  วตฺตมานวจน ฯ   
        ปพฺพโตว  น  เวธตีติ  โมหกฺขยา  ภินฺนสพฺพกิเลโส  ภิกฺขุ   
โส  เสลมยปพฺพโต  วิย  อจโล  สุปฺปติฏ ิโต  อิฏาทินา  (๑)  เกนจิ   
น  เวธติ  สพฺพตฺถ  นิพฺพิกาโร  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อเถกทวิส  เถรสฺส  อสติยา  นิวาสนกณฺเณ  (๒)  โอลมฺพนฺเต   
อ ฺตโร  สามเณโร  ภนเฺต  ปริมณฺฑล  นิวาเสตพฺพนฺติ   
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  ภทฺท  ตยา  สุฏ ุ  วุตฺตนฺติ  สิรสา   
วิย  สมฺปฏิจฺฉนฺโต  ตาวเทว  โถก  อปกฺกมิตฺวา  ปริมณฺฑล   
นิวาเสตฺวา  มาทิสาน  อยมฺป  โทโสเยวาติ  ทสฺเสนฺโต   
อนงฺคณสฺสาติ  คาถมาห ฯ   
        ปุน  มรเณ  ชีวิเต  จ  อตฺตโน  สมจิตฺตต  ทสฺเสนฺโต   
นาภินนฺทามีติอาทินา  เทฺว  คาถา  วตฺวา  ปเรส  ธมฺม  กเถนฺโต   
อุภเยน  มิทนฺติอาทินา  คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  อุภเยนาติ  อุภเยสุ  อุโภส ุ กาเลสูติ  อตฺโถ ฯ   
        มิทนฺติ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  อิท  มรณเมว  มรณ   
#๑.  ส.ี  อิฏานิฏาทินา  ฯ  ๒.  ส.ี  จีวรโกเณ  ฯ    
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อตฺเถว  นาม  อมรณ  นาม  นตฺถ ิฯ  เกสุ  อุโภส ุ กาเลสูติ  อาห   
ปจฺฉา  วา  ปุเร  วาติ  มชฌฺิมวยสฺส  ปจฺฉา  วา  ชราชิณฺณกาเล   
ปุเร  วา  ทหรกาเล  มรณเมว  มรณ  เอกนฺติกเมว ฯ  ตสฺมา   
ปฏิปชชฺถ  สมฺมาปฏิปตฺตึ  ปูเรถ  วิปฺปฏิปชชฺิตฺวา  มา  วินสฺสถ   
อปาเยสุ  มหาทุกฺข  มานุภวถ ฯ   
        ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคาติ  อฏหิ  อกฺขเณหิ  วิวชฺชิโต   
อย  นวโม  ขโณ  มา  ตุเมฺห  อติกฺกมีติ  อตฺโถ ฯ   
        อเถกทวิส  อายสฺมนฺต  มหาโกฏ ิก  ทิสฺวา  ตสฺส  คุณ   
ปกาเสนฺโต  อุปสนฺโตติอาทินา  ติสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
ตตฺถ  อนุทฺเทสิกวเสน  ธุนาตีติ  วุตฺตเมวตฺถ  ปุน   
เถรสนฺนิสฺสติ  กตฺวา  วทนฺโต  อปฺปาสีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปาสีติ  อธุนา  ปหาสีติ  อตฺโถ ฯ   
อนายาโสติ  อปริสฺสโม  กิเลสทุกฺขรหิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        วิปฺปสนฺโน  อนาวิโลติ  วิปฺปสนฺโน  อสทฺธยิาทีน  อภาเวน   
สุฏ ุ  ปสนฺนจิตฺโต  อนาวิลสงฺกปฺปตาย  อนาวิโล ฯ   
        น  วิสฺสเสติ  คาถา  เทวทตฺต  สทฺทหิตฺวา  ตสฺส  ทฏิ ึ   
โรเจตฺวา   ิเต  วชชฺิปุตฺตเก  อารพฺภ  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  น  วิสฺสเสติ  วิสฺสฏโ  น  ภเวยฺย  น  สทฺทเหยฺยาติ   
อตฺโถ ฯ   
        เอกติเยสูติ  เอกจฺเจสุ  อนวฏ ิตสภาเวสุ  ปุถุชฺชเนสุ ฯ    
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        เอวนฺติ  ยถา  ตุเมฺห  เทวทตฺโต  สมฺมา  ปฏิปนโฺนติ   
วิสฺสาส  อาปชฺชิตฺถ  เอว ฯ   
        อคาริสูติ  คหฏเสุ ฯ   
        สาธูป  หุตฺวานาติ  ยสฺมา  ปุถชฺุชนภาโว  นาม  อสฺสปฏเ   
ปตกุมฺภณฺฑ  วิย  ถุสราสิมฺหิ  นิขาตขาณุก  วิย  จ  (๑)  อนวฏ ิโต   
ตสฺมา  เอกจฺเจ  อาทิโต  สาธู  หุตฺวา   ิตาป  ปจฺฉา  อสาธู   
โหนฺติ ฯ   
        ยถา  เทวทตฺโต  ปุพฺเพ  สีลสมฺปนโฺน  อภิ ฺา-   
สมาปตฺติลาภี  หุตฺวา  ลาภสกฺการปกโต  อิทานิ  ปริหีนวิเสโส   
ฉินฺนปกฺขกาโก  วิย  อาปายิโก  ชาโต  ตสฺมา  ตาทิโส   
ทิฏมตฺเตน  สาธูติ  น  วิสฺสาสิตพฺโพ ฯ  เอกจฺเจ  ปน  กลฺยาณ-   
มิตฺตสสคฺคาภาเวน  อาทิโต  อสาธู  หตฺุวาป  ปจฺฉา  กลฺยาณ-   
สสคฺเคน  สาธู  โหนฺติเยว  ตสฺมา  เทวทตฺตสทิเส  สาธุปฏิรูเป   
สาธูติ  น  วิสฺสาเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        เยส  กามจฺฉนฺทาทโย  จิตฺตุปกฺกิเลสา  อวิคตา  เต   
อสาธู ฯ  เยส  เต  วิคตา  เต  สาธูติ  ทสฺเสตุ  กามจฺฉนฺโทติ   
คาถ  วตฺวา  อสาธารณโต  อุกฺกสคต  สาธุลกฺขณ  ทสฺเสตุ   
ยสฺส  สกกฺรยิมานสฺสาติอาทินา  คาถาทฺวย  วุตฺต ฯ   
        อสาธารณโต  ปน  อุกฺกสคต  ต  ทสฺเสตุ  สตฺถาร   
#๑  สี.  ขาณุ  วิย  จ  ฯ    
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อตฺตาน ฺจ  อุทาหรนฺโต  มหาสมุทฺโทติอาทิกา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มหาสมุทฺโทติ  อย  มหาสมุทฺโท  มหาปวี  เสโล   
ปพฺพโต  ปุรตฺถิมาทิเภทโต  อนิโล  จ  อตฺตโ  นอเจตนาภาเวน   
อิฏานิฏ  สหนฺติ  น  ปฏิสงฺขานพเลน  สตฺถา  ปน  ยสฺสา   
อรหตฺตุ  ปฺปตฺติยา  วเสน  อุตฺตเม  ตาทิภาเว   ิโต  อิฏาทีสุ   
สพฺพตฺถ  สโม  นิพฺพิกาโร  ตสฺสา  สตฺถุ  วรวิมุตฺติยา  อคฺคผล-   
วิมุตฺติยา  เต  มหาสมุทฺทาทโย  อุปมาย  อุปมาภาเวน  น   
ยุ ฺชนฺติ  กลภาคมฺป  น  อุเปนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        จกฺกานุวตฺตโกติ  สตฺถารา  วตฺติตสฺส  ธมฺมจกฺกสฺส   
อนุวตฺตโก ฯ   
        เถโรติ  อเสกฺเขหิ  สีลกฺขนฺธาทีหิ  สมนฺนาคเมน  เถโร ฯ   
        มหาาณีติ  มหาป ฺโ ฯ   
        สมาหิโตติ  อุปจารปฺปนาสมาธินา  อนุตฺตรสมาธินา  จ   
สมาหิโต ฯ   
        ปวาปคฺคิสมาโนติ  อิฏาทิอารมฺมณสนฺนิปาเต  นิพฺพิการ-   
ตาย  ปวิยา  อาเปน  อคฺคินา  จ  สทสิวุตฺติโก ฯ  เตนาห   
น  รชฺชติ  น  ทุสฺสตีติ ฯ   
        ป ฺาปารมิต  ปตฺโตติ  สาวกาณสฺส  ปารมึ  ปารโกฏ ึ  
ปตฺโต ฯ   
        มหาพุทฺธีติ  มหาปุถหุาสชวนติกฺขนิพฺเพธิกภาวปฺปตฺตาย   
มหติยา  พุทฺธิยา  ป ฺาย  สมนฺนาคโต ฯ    
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        มหามตีติ  ธมฺมนฺวยเวทิตสงฺขาตาย  มหติยา  นยคฺคาห-   
มติยา  สมนฺนาคโต ฯ  เย  หิ  เต  จตุพฺพิธา  โสฬสวิธา   
จตุจตฺตาฬีสวิธา  เตสตฺตติวิธา  จ  ป ฺปฺปเภทา  เตส  สพฺพโส   
อนวเสสาน  อธิคตตฺตา  มหาป ฺตาทิวิเสสโยคโต  จ  อย   
มหาเถโร  สาติสย  มหาพุทฺธีติ  วตฺตพฺพต  อรหติ ฯ  ยถาห   
ภควา   
                ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  มหาป ฺโ  ภิกฺขเว   
        สารีปุตฺโต  ปถุุป ฺโ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  หาสป ฺโ   
        ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  ชวนป ฺโ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺต   
        ติกฺขป ฺโ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  นิพฺเพธิกป ฺโ  ภิกฺขเว   
        สารีปุตฺโตติอาทิ  (๑)  ฯ   
        ตตฺถาย  ปณฺฑิตภาวาทีน  วิภาควิภาวนา ฯ  ธาตุกุสลตา   
อายตนกุสลตา  ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา  านาฏานกุสลตาติ   
อิเมหิ  จตูหิ  การเณหิ  ปณฺฑิโต ฯ   
        มหาป ฺตาทีน  วิภาคทสฺสเน  อย  ปาลิ   
        กตมา  มหาป ฺา  มหนฺเต  อตฺเถ  ปริคฺคณฺหาตีติ   
มหาป ฺา  มหนฺเต  ธมฺเม  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺตา   
นิรุตฺติโย  ปรคฺิคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺตานิ  ปฏิภาณานิ   
ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺเต          สีลกฺขนฺเธ  ปริคฺคณฺหาตีติ   
มหาป ฺา  มหนฺเต  สมาธิกฺขนฺเธ  ปรคฺิคณฺหาตีติ  มหาป ฺา   
#๑.  ม.  อุปร ิ ๑๔/๑๕๔/๑๑๖  ฯ    
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มหนฺเต  ป ฺากฺขนฺเธ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺเต   
วิมุตฺติกฺขนฺเธ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺเต  วิมุตฺติ-   
าณทสฺสนกฺขนฺเธ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺตานิ   
านาฏานานิ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺตา  วิหาร-   
สมาปตฺติโย  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺตานิ  อริยสจฺจานิ   
ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺเต  สติปฏาเน  ปริคฺคณฺหาตีติ   
มหาป ฺา  มหนฺเต  สมฺมปฺปธาเน  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา   
มหนฺเต  อิทฺธิปาเท  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺตานิ   
อินฺทฺริยานิปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺตานิ  พลานิ   
ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺเต  โพชฺฌงฺเค  ปรคฺิคณฺหาตีติ   
มหาป ฺา  มหนฺเต  อริยมคฺเค  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา   
มหนฺตานิ  สาม ฺผลานิ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺตา   
อภิ ฺาโย  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺต  ปรมตฺถ   
นิพฺพาน  ปรคฺิคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  (๑)  ฯ   
        กตมา  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ   
ปุถุป ฺา  ปุถุนานาธาตูสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถ-ุ   
นานาอายตเนสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานา-   
ปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถนุานา-   
สุ ฺตมนุปลพฺเภสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปถุุป ฺา  ปุถุนานา-   
#๑.  ขุ.  ปฏิ  ๓๑/๖๖๕/๕๗๐  ฯ    
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อตฺเถสุ  าณ  ปวตฺตตีติปุถุป ฺา  ปุถุนานาธมฺเมสุ  าณ   
ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถนุานานิรุตฺตีสุ  าณ  ปวตฺตตีติ   
ปุถุป ฺา  ปุถุนานาปฏิภาเณสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา   
ปุถุนานาสีลกฺขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปถุุป ฺา  ปุถ-ุ   
นานาสมาธิกฺขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปถุุป ฺา  ปุถุนานา-   
ป ฺากฺขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานา-   
วิมุตฺติกฺขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาวิมุตฺติ-   
าณทสฺสนกฺขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปถุุป ฺา  ปุถุนานา-   
านาฏาเนสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาวิหาร-   
สมาปตฺตีสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาอริย-   
สจฺเจสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปถุุป ฺา  ปุถุนานาสติปฏาเนสุ   
าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาสมฺมปฺปธาเนสุ  าณ   
ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถนุานาอิทฺธิปาเทสุ  าณ  ปวตฺตตีติ   
ปุถุป ฺา  ปุถุนานาอินฺทฺริเยสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา   
ปุถุนานาพเลสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานา-   
โพชฺฌงฺเคสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาอริยมคฺเคสุ   
าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาสาม ฺผเลสุ  าณ   
ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  ปุถนุานาอภิ ฺาสุ  าณ  ปวตฺตตีติ   
ปุถุป ฺา  ปุถุชชฺนสาธารเณ  ธมฺเม  อติกฺกมฺม  ปรมตฺเถ   
นิพฺพาเน  าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา  (๑)ฯ   
#๑.  ขุ.  ปฏิ ฯ  ๓๑/๖๖๖/๕๗๑  ฯ    
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        กตมา  หาสป ฺา  อิเธกจฺโจ  หาสพหุโล  เวทพหุโล   
ตุฏ ิพหุโล  ปาโมชฺชพหโุล  สีลานิ  ปริปูเรตีติ  หาสป ฺา   
หาสพหุโล ฯเปฯ  ปาโมชฺชพหุโล  อินฺทฺริยสวร  ปริปูเรตีติ  หาส-   
ป ฺา  หาสพหุโล ฯเป ฯ  ปาโมชชฺพหุโล  โภชเน  มตฺต ฺ ุต   
ปริปูเรตีติ  หาสป ฺา  หาสพหุโล ฯเปฯ  ปาโมชชฺพหุโล   
ชารคิยา  นุโยค  ปริปูเรตีติ  หาสป ฺา  หาสพหุโล ฯ เป ฯ   
ปาโมชฺชพหโุล  สีลกฺขนฺธ  ฯเปฯ  สมาธิกฺขนฺธ ฯ  ป ฺากฺขนฺธ ฯ   
วิมุตฺติกฺขนฺธ ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ  ปริปูเรตีติ ฯ เป ฯ  ปฏ-ิ   
วิชฺฌตีติ ฯ  วิหารสมาปตฺติโย  ปริปูเรตีติ ฯ  อริยสจฺจานิ  ปฏิ-   
วิชฺฌตีติ ฯ  สติปฏาเน  ภาเวตีติ ฯ  สมมฺปฺปธาเน  ภาเวตีติ ฯ   
อิทฺธิปาเท  ภาเวตีติ ฯ  อินทฺฺริยานิ  ภาเวตีติ ฯ  พลานิ  ภาเวตีติ ฯ   
โพชฺฌงฺเค  ภาเวตีติ ฯ  อรยิมคฺค  ภาเวตีติ ฯเปฯ  สาม ฺผลานิ   
สจฺฉิกโรตีติ  หาสป ฺา  หาสพหุโล  เวทพหุโล  ตุฏ ิพหุโล   
ปาโมชฺชพหโุล  อภิ ฺาโย  ปฏิวิชฌฺตีติ  หาสป ฺา  หาสพหุโล   
เวทพหุโล  ตุฏ ิพหุโล  ปาโมชฺชพหุโล  ปรมตฺถ  นิพฺพาน   
สจฺฉิกโรตีติ  หาสป ฺา  (๑)  ฯ   
        กตมา  ชวนป ฺา  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคต-   
ปจฺจุปฺปนิน ฯเปฯ  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ  รูป  อนิจฺจโต   
ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา  ทุกฺขโต  ขิปปฺ  ชวตีติ  ชวนป ฺา   
#๑.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๖๗๔/๕๘๒  ฯ    
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อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา  ยา  กาจิ  เวทนา ฯ เป ฯ   
ยงฺกิ ฺจิ  วิ ฺาณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ  สพฺพ   
วิ ฺาณ  อนิจฺจโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา  ทุกฺขโต  ขิปฺป   
ชวตีติ  ชวนป ฺา  อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ   
จกฺขุ.  เปฯ  ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯ  อนิจฺจโต   
ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา  ทุกฺขโต  ขิปปฺ  ชวตีติ  ชวนป ฺา   
อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ   
        รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  ขยฏเน  ทุกฺข   
ภยฏเน  อนตฺตา  อสารกฏเนาติ  ตุลยิตฺวา  ตีรยิตฺวา   
วิภาวยิตฺวา  กตฺวา  รูปนิโรเธ  นิพฺพาเน  ขิปฺป  ชวตีติ   
ชวนป ฺา ฯเปฯ  เวทนา ฯเปฯ  ส ฺา ฯ  สงฺขารา ฯ   
วิ ฺาณ ฯ  จกฺขุ.  เปฯ  ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อนิจฺจ  ขยฏเน  ทุกฺข  ภยฏเน  อนตฺตา  อสารกฏเนาติ   
ตุลยิตฺวา  ตีรยิตฺวา  วิภาวยิตฺวา  วิภูต  กตฺวา  ชรามรณนิโรเธ   
นิพฺพาเน  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ   
        รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  สงฺขต  ปฏิจฺจ-   
สมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม  นิโรธธมฺมนฺติ  ตุลยิตฺวา   
วิภาวยิตฺวา  วิภูต  กตฺวา  รูปนิโรเธ  นพฺิพาเน  ขิปฺป  ชวตีติ   
ชวนป ฺา ฯ  เวทนา ฯเปฯ  ส ฺา ฯ  สงฺขารา ฯ   
วิ ฺาณ ฯ  จกฺขุ.  เปฯ  ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อนิจฺจ  ขยฏเน  ทุกฺข  ภยฏเน  อนตฺตา  อสารกฏเนาติ 
ตุลยิตฺวา  ตีรยิตฺวา  วิภาวยิตฺวา  วิภูต  กตฺวา  ชรามรณนิโรเธ   
นิพฺพาเน  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ   



        รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  สงฺขต  ปฏิจฺจ-   
สมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม  นิโรธธมฺนติฺ  ตุลยิตฺวา   
วิภาวยิ๖ ิวา  วิภูต  กตฺวา  รูปนิโรเธ  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวน- 
ป ฺา  ฯ  เวทนา  ฯ เป ฯ  ส ฺา  ฯ  สงฺขารา  ฯ  วิ ฺาณ  ฯ 
จกฺขุ  ฯ เป ฯ  ชรามรน  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนิน  อนิจฺจ  สงฺขต    
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ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม  นิโรธธมฺมนฺติ   
ตุลยิตฺวา  ตีรยิตฺวา  วิภาวยิตฺวา  วิภูต  กตฺวา  ชรามรณนิโร 
นิพฺพาเน  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา  (๑)  ฯ   
        กตมา  ติกฺขป ฺา  ขิปฺป  กิเลเส  ฉินฺทตีติ  (๒)  ติกฺขป ฺา   
อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ   
นภาว  คเมตีติ  ติกฺขป ฺา  อุปฺปนฺน  พฺยาปาทวิตกฺก   
นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมตีติ   
ติกฺขป ฺา  อุปฺปนฺน  วิหสึาวิตกฺก  นาธิวาเสติ ฯ เป ฯ   
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  นาธิวาเสติ  ปชหติ   
วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมตีติ  ติกฺขป ฺา  อุปฺปนฺน   
ราค  นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว   
คเมตีติ  ติกฺขป ฺา  อุปฺปนฺน  โทส ฯเปฯ  อุปฺปนฺน  โมห ฯ   
อุปฺปนฺน  โกธ ฯ  อุปฺปนฺน  อุปนาห ฯ  มกฺข ฯ  ปลาส ฯ   
อิสฺส ฯ  มจฺฉริย ฯ  มาย ฯ  สาเยฺย ฯ  ถมฺภ ฯ  สารมฺภ ฯ   
มาน ฯ  อติมาน ฯ  มท ฯ  ปมาท ฯ  สพฺเพ  กิเลเส ฯ  สพฺเพ   
ทุจฺจริเต ฯ  สพฺเพ  อภิสงฺขาเร ฯเปฯ  สพฺเพ  ภวคามิกมฺเม   
นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมตีติ   
ติกฺขป ฺา  เอกสฺมึ  อาสเน  จตฺตาโร  จ  อริยมคฺคา  จตฺตาริ   
สาม ฺผลานิ  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทาโย  ฉ  อภิ ฺาโย  อธิคตา   
#๑.  ขุ.  ปฏิ  ๓๑/๖๗๕/๕๘๓  ฯ  ๒.  สฺยา  ภินฺทตีติ  ฯ    
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โหนฺติ  สจฺฉิกตา  ผสฺสิตา  ป ฺายาติ  ติกฺขป ฺา  (๑)  ฯ   
        กตมา  นิพฺเพธิกป ฺา  อิเธกจฺโจ  สพฺพสงฺขาเรสุ   
อุพฺเพคพหุโล  (๒)  โหติ  อุตฺตาสพหุโล  อุกฺกณฺนพหุโล  อรติพหุโล   
อนภิรติพหุโล  พหิมุโข  น  รมติ  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ   
อปทาลิตปุพฺพ  โลภกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิก-   
ป ฺา  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปทาลิตปุพฺพ  โทสกฺขนฺธ  นิพฺพิชฌฺติ   
ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิกป ฺา  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปทาลิตปุพฺพ   
โมหกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิกป ฺา  อนิพฺพิทฺธ-   
ปุพฺพ  อปทาลิตปุพฺพ  โกธ ฯเปฯ  อุปนาห ฯเปฯ  สพฺเพ   
ภวคามิกมฺเม  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิกป ฺาติ  (๓)  ฯ  
        เอว  ยถาวุตฺตวิภาคาย  มหติยา  ป ฺาย  สมนฺนาคตตฺตา   
มหาพุทฺธีติ  วุตฺต ฯ   
        อปจ  อนุปทธมฺมวิปสฺสนาวเสนาป  อิมสฺส  เถรสฺส   
มหาป ฺาตา  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต  เหต   
        สาริปุตฺโต  ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส  อนุปทธมฺมวิปสฺสน   
วิปสฺสติ ฯ  ตตฺริท  ภิกฺขเว  สาริปุตฺตสฺส  อนุปทธมมฺวิปสฺสนาย   
โหติ ฯ   
        อิธ  ภิกขฺเว  สาริปุตฺโต  วิวิจฺเจว  กาเมหิ ฯเปฯ  ปม   
ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ ฯ  เย  จ  ปเม  ฌาเน  ธมมฺา  วิตกฺโก   
#๑.  ขุ.  ปฏิ  ๓๑/๖๗๖/๕๘๔  ฯ  ๒.  สฺยา.  อุพฺเพธพหุโล  ฯ   
#๓.  ขุ.  ปฏ ิ ๓๑/๖๗๗/๕๘๕  ฯ    
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จ ฯเปฯ  จิตฺเตกคฺคตา  จ  ผสฺโส  เวทนา  ส ฺา  เจตนา   
จิตฺต  ฉนฺโท  อธิโมกฺโข  วิริย  สต ิ อุเปกฺขา  มนสิกาโร ฯ   
ตฺยาสฺส  ธมฺมา  อนุปทววตฺถิตา  โหนฺติ  ตฺยาสฺส  ธมฺมา  วิทิตา   
อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนฺติ  วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ ฯ   
โส  เอว  ปชานาติ  เอว  กิร  เม  ธมฺมา  อหุตฺวา  สมฺโภนฺติ   
หุตฺวา  ปฏิเวนฺตีติ ฯ  โส  เตสุ  ธมฺเมสุ  อนุปาโย  อนปาโย   
อนิสฺสิโต  อปฺปฏิพทฺโธ  วิปฺปมุตฺโต  วิสยุตฺโต  วิมริยาทีกเตน   
เจตสา  วิหรติ  โส  อตฺถ ิ อนุตฺตริ  (๑)  นิสฺสรณนฺติ  ปชานาติ ฯ   
ตพฺพหุลีการา  อตฺถิเตฺววสฺส  (๒)  โหติ  ฯ   
        ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  สาริปุตฺโต  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา ฯเปฯ  ทุติย  ฌาน ฯ  ตติย  ฌาน ฯ  จตุตฺถ  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  อากาสาน ฺจายตน ฯ  วิ ฺาณ ฺจายตน ฯ   
อากิ ฺจ ฺายตน ฯ  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน  สมติกฺกมฺม   
เนวส ฺานาส ฺายตน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ ฯ  โส  ตาย   
สมาปตฺติยา  สโต  วุฏหติ  โส  ตาย  สมาปตฺติยา  สโต   
วุฏหิตฺวา  เย  ธมฺมา  อตีตา  นิรุทฺธา  วิปริณตา  เต  ธมฺเม   
สมนุปสฺสติ  เอว  กิร  เม  ธมฺมา  อหุตฺวา  สมฺโภนติฺ  หุตฺวา   
ปฏิเวนฺตีติ ฯ  โส  เตสุ  ธมฺเมสุ  อนุปาโย  อนปาโย  อนิสฺสิโต   
อปฺปฏิพทฺโธ  วิปฺปมุตฺโต  วิสยุตฺโต  วิมริยาทีกเตน  เจตสา  วิหรติ   
#๑.  สฺยา. อุตฺตรึ  ฯ  ๒.  สฺยา.  อตฺถ ิ เตฺววสฺส  ฯ    
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โส  อตฺถ ิ อุตฺตริ  นิสฺสรณนฺติ  ปชานาติ ฯ  ตพฺพหุลีการา   
อตฺถิเตฺววสฺส  (๑)  โหติ  ฯ   
        ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  สาริปุตฺโต  สพฺพโส  เนวส ฺานา-   
ส ฺายตน  สมติกฺกมฺม  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
ป ฺาย  จสฺส  ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺติ ฯ  โส   
ตาย  สมาปตฺติยา  สโต  วุฏหติ  โส  ตาย  สมาปตฺติยา  สโต   
วุฏหิตฺวา  เย  ธมฺมา  อตีตา  นิรุทฺธา  วิปริณตา  เต  ธมฺเม   
สมนุปสฺสติ  เอว  กิร  เม  ธมฺมา  อหุตฺวา  สมฺโภนติฺ  หุตฺวา   
ปฏิเวนฺตีติ ฯ  โส  เตสุ  ธมฺเมสุ  อนุปาโย  อนปาโย  อนิสฺสิโต   
อปฺปฏิพทฺโธ  วิปฺปมุตฺโต  วิสยุตฺโต  วิมริยาทีกเตน  เจตสา  วิหรติ   
โส  นตฺถิ  (๒)  อุตฺตริ  นิสฺสรณนฺติ  ปชานาติ ฯ  ตพฺพหุลีการา   
นตฺถิเตฺววสฺส  โหติ ฯ   
        ย  โข  ต  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  วสิปฺปตฺโต   
ปารมิปฺปตฺโต  อริยสฺม ึ สีลสฺมึ  วสิปฺปตฺโต  ปารมิปฺปตฺโต   
อริยสฺมึ  สมาธิสฺมึ  วสิปฺปตฺโต  ปารมิปฺปตฺโต  อริยาย  ป ฺาย   
วสิปฺปตฺโต  ปารมิปฺปตฺโต  อริยาย  วิมุตฺติยาติ ฯ  สาริปุตฺตเมวต 
 สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺยาติ  (๓)  ฯ   
        เอว  มหาปุถุหาสชวนติกฺขนิพฺเพธิกภาวปฺปตฺตาย  มหติยา   
พุทฺธิยา  สมนฺนาคตตฺตา  เถโร  มหาพทฺุธีติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมนฺวย-   
#๑.  สฺยา.  อตฺถิ  เตฺววสฺส  ฯ  ๒.  สฺยา.  อตฺถ ิ ฯ  ๓.  ม. อุปร.ิ 
#๑๔/๑๕๕-๑๖๔/๑๑๖-๑๒๑  ฯ    
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เวทิตา  ปนสฺส  สมฺปสาทนียสุตฺเตน  (๑)  ทีเปตพฺพา ฯ  ตตฺถ  หิ   
สพฺพ ฺ ุตาณสทิโส  เถรสฺส  นยคฺคาโห  วุตฺโต ฯ   
        อชโฬ  ชฬสมาโนติ  สาวเกสุ  ป ฺาย  อุกฺกสคตตฺตา   
สพฺพถาป  อชโฬ  สมาโน  ปรมปฺปจฺฉตาย  อตฺตาน  อชานนฺต   
วิย  กตฺวา  ทสฺสเนน  ชฬสทิโส  มนฺทสริกฺโข  กิเลส-   
ปริฬาหาภาเวน  นิพฺพุโต  สีติภูโต  สทา  จรติ  นิจฺจ  วิหรตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        ปริจิณฺโณติ  คาถา  เถเรน  อตฺตโน  กตกิจฺจต  ปกาเสนฺเตน   
ภาสิตา  สาป  วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        สมฺปาเทถปฺปมาเทนาติ  อย  ปน  อตฺตโน  ปรินิพฺพาน-   
กาเล  สนฺนิปติตาน  ภิกฺขูน  โอวาททานวเสน  ภาสิตา  สาป   
วุตฺตตฺถาเยวาติ ฯ   
                สาริปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณณา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ท.ี  ปา.  ๑๑/๗๓/๑๐๘  ฯ    
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        ปสุเณน  จ  โกธเนนาติ  อาทิกา  อายสฺมโต  อานนฺทตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  สตฺถุ  เวมาติกภาตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
สุมโนติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  ปตา  ปนสฺส  อานนฺทราชา   
นาม  ฯ  โส  อตฺตโน  ปุตฺตสฺส  สุมนกมุารสฺส  วยปฺปตฺตสฺส   
หสวติโต  วีสโยชนสเต  าเน  โภคนคร  อทาสิ ฯ  โส  กทาจิ   
กทาจิ  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร ฺจ  ปตร ฺจ  ปสฺสติ ฯ  ตทา   
ราชา  สตฺถาร ฺจ  สตสหสฺสปริมาณ  ภิกฺขุสฆ ฺจ  สยเมว   
สกฺกจฺจ  อุปฏหิ  อ ฺเส  อุปฏาตุ  น  เทติ ฯ   
        เตน  สมเยน  ปจฺจนฺโต  กุปโต  อโหสิ ฯ  กุมาโร  ตสฺส   
กุปตภาว  ร ฺโ  อนาโรเจตฺวา  สยเมว  ต  วูปสเมติ ฯ  ต   
สุตฺวา  ราชา  ตุฏมานโส  ปุตฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  วร  เต   
ตาต  ทมฺมิ  วร  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  กุมาโร  สตฺถาร   
ภิกฺขสงฺฆ ฺจ  เตมาส  อุปฏหนฺโต  ชวิีต  อว ฺจุ  กาตุ  อิจฺฉามีติ   
อาห ฯ  เอต  น  สกฺกา  อ ฺ  วเทหีติ ฯ  เทว  ขตฺติยาน   
เทฺวกถา  นาม  นตฺถ ิ เอตเทว  เม  เทหิ  น  มยฺห  อ ฺเน   
อตฺโถติ ฯ  สเจ  สตฺถา  อนุชานาติ  ทินฺนเมวาติ ฯ  โส  สตฺถ ุ  
จิตฺต  ชานิสฺสามีติ  วิหาร  คโต ฯ  เตน  จ  สมเยน  ภควา    
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ภตฺตกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปวิฏโ  โหติ  โส  ภิกฺขู   
อุปสงฺกมิตฺวา  อห  ภนฺเต  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อาคโต  ทสฺเสถ   
เม  ภควนฺตนฺติ  อาห ฯ  ภิกฺขู  สุมโน  นาม  เถโร  สตฺถุ   
อุปฏาโก  ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉาหีติ  อาหสุ ฯ  โส  เถรสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  สตฺถาร  ภนเฺต  เม  ทสฺเสถาติ   
อาห ฯ  อถ  เถโร  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  ปวิย  นมิุชฺชิตฺวา   
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  ราชปุตฺโต  ตุมฺหาก  ทสฺสนาย   
อาคโต  ติ  อาห ฯ  เตนหิ  ภิกฺขุ  พหิ  อาสน  ป ฺาเปหีติ ฯ   
เถโร  ปุนป  ตสฺส  ปสฺสนตฺสฺเสว  พุทฺธาสน  คเหตฺวา   
อนฺโตคนฺธกุฏิย  นิมุชชฺิตฺวา  พหิปริเวเณ  ปาตุภวิตฺวา  คนฺธกุฏ-ิ   
ปริเวเณ  อาสน  ป ฺาเปสิ ฯ  กุมาโร  ต  ทิสฺวา  มหนฺโต   
วตาย  ภิกฺขูติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ   
        ภควาป  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีท ิฯ   
ราชปุตฺโต  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  ปฏิสนถฺาร  กตวา  อย  ภนฺเต   
เถโร  ตุมฺหาก  สาสเน  วลฺลโภ  ม ฺเติ ฯ  อาม  กุมาร   
วลฺลโภติ ฯ  กึ  กตฺวา  ภนเฺต  เอส  วลลฺโภ  โหตีติ ฯ  ทานาทีนิ   
ปุ ฺานิ  กตฺวาติ ฯ  ภควา  อหมฺป  อย  เถโร  วิย  อนาคเต   
พุทฺธสาสเน  วลฺลโภ  โหตุกาโมติ  สตฺตาห  ขนฺธาวารภตฺต   
นาม  ทตฺวาป  สตฺตเม  ทวิเส  ภนฺเต  มยา  ปตุ  สนฺติกา   
เตมาส  ตุมฺหาก  ปฏชิคฺคนวโร  ลทโฺธ  เตมาส  เม  วสฺสาวาส    
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อธิวาเสถาติ ฯ  ภควา  อตฺถิ  นุ  โข  ตตฺถ  คเตน  อตฺโถติ   
โอโลเกตฺวา  อตฺถีติ  ทิสฺวา  สุ ฺาคาเร  โข  กุมาร  ตถาคตา   
อภิรมนฺตีติ  อาห ฯ  กุมาโร  อ ฺาต  ภควา  อ ฺาต  สุคตาติ   
วตฺวา  อห  ภนฺเต  ปุริมตร  คนฺตฺวา  วิหาร  กาเรมิ  มยา   
เปสิเต  ภิกฺขุสตสหสฺเสน  สทฺธ ึ อาคจฺฉถาติ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา   
ปตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ทินฺนา  เม  เทว  ภควตา  ปฏิ ฺา   
มยา  ปหิเต  ภควนฺต  เปเสยฺยาถาติ  ปตร  วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา   
โยชเน  โยชเน  วิหาร  กโรนฺโต  วีสโยชนสต  อทฺธาน  คโต ฯ   
คนฺตฺวา  จ  อตฺตโน  นคเร  วิหารฏาน  วิจินนฺโต  โสภนสฺส   
นาม  กุฏมฺพิกสฺส  อุยฺยาน  ทิสฺวา  สตสหสฺเสน  กิณิตฺวา   
สตสหสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา  วิหาร  กาเรสิ ฯ  ตตฺถ  ภควโต  คนฺธกฏุึ   
เสสภิกฺขูน ฺจ  รตฺติฏานทิวาฏานตฺถาย  กฏุิเลณมณฺฑเป   
กาเรตฺวา  ปาการปริกฺเขป  ทฺวารโกฏก ฺจ  นิฏาเปตฺวา  ปตุ   
สนฺติก  เปเสสิ  นฏิ ิต  มยฺห  กิจฺจ  สตฺถาร  ปหิณถาติ ฯ   
        ราชา  ภควนฺต  โภเชตฺวา  ภควา  สุมนสฺส  กิจฺจ   
นิฏ ิต  ตุมฺหาก  คมน  ปจฺจาสึสตีติ  อาห ฯ  ภควา  สตสหสฺส-   
ภิกฺขุปริวุโต  โยชเน  โยชเน  วิหาเรสุ  วสมาโน  อคมาสิ ฯ   
กุมาโร  สตฺถา  อาคจฺฉตีติ  สุตฺวา  โยชน  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   
คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยมาโน  (๒)  สตสหสฺเสน  กีเต  โสภเน  นาม   
#๑.  มโนรถ.  ภควนฺต  ปฏิ ฺ  คาหาเปตตฺวา  ฯ  ๒.  ส.ี เอตฺถนฺตเร 
#ภควนฺต  อาเนตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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อุยฺยาเน  สตสหสฺเสน  การิต  วิหาร  ปเวเสตฺวา   
                สตสหสฺเสน  เม  กีต          สตสหสฺเสน  มาปต   
                โสภน  นาม  อุยฺยาน          ปฏิคฺคณฺห  มหามุนีติ   
ต  นิยฺยาเทสิ ฯ  โส  วสฺสปูนายิกทิวเส  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา   
อิมินาว  นีหาเรน  ทาน  ทเทยฺยาถาติ  ปุตฺตทาเร  อมจฺเจ  จ   
กิจฺจกรณีเยสุ  จ  นิโยเชตฺวา  สย  สุมนตฺเถรสฺส  วสนฏาน-   
สมีเปเยว  วสนฺโต  เตมาส  สตฺถาร  อุปฏหนฺโต  อุปกฏาย   
ปวารณาย  คาม  ปวิสิตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา   
สตฺตเม  ทิวเส  สตฺถ ุ ภิกขฺุสตสหสฺสสฺส  จ  ปาทมูเล  ติจีวรานิ   
เปตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ยเทต  มยา  สตฺตาห  ขนฺธา-   
วารทานโต  ปฏาย  (๑)  ปุ ฺ  กต  น  ต  สคฺคสมฺปตฺติอาทิน   
อตฺถาย  อถ  โข  อห  อย  สุมนตฺเถโร  วิย  อนาคเต  เอกสฺส   
พุทฺธสฺส  อุปฏาโก  ภเวยฺยนฺติ  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส   
อนนฺตรายต  ทิสฺวา  พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        โสป  ตสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  วสฺสสตสหสฺส  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
ตโต  ปรมฺป  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  อุฬารานิ  ปุ ฺกมฺมานิ   
อุปจินิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล   
ปณฺฑาย  จรโต  เอกสฺส  เถรสฺส  ปตฺตคฺคหณตฺถ  อุตฺตรสาฏก   
ทตฺวา  ปูช  อกาสิ ฯ  ปุน  สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จุโต   
#๑.  ส.ี  ยเทต  มหาทานโต  ปฏาย  ฯ    
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พาราณสิราชา  หุตฺวา  อฏ  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา  เต  โภเชตฺวา   
อตฺตโน  มงฺคลุยฺยาเน  อฏ  ปณฺณสาลาโย  กาเรตฺวา  เตส   
นิสีทนตฺถาย  อฏ  สพฺพรตนมยปเ  เจว  มณิอาธารเก  จ   
ปฏิยาเทตฺวา  ทสวสฺสสหสฺสานิ  อุปฏาน  อกาสิ ฯ  เอตานิ   
ปากฏฏานานิ ฯ   
        กปฺปสตสหสฺส  ปน  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ  กโรนโฺตว   
อมฺหาก  โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จุโต   
อมิโตทนสกฺกสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  สพฺเพ  าตเก   
อานนฺทิเต  กโรนฺโต  ชาโตติ  อานนฺโทเตฺวว  นาม  อโหสิ ฯ   
โส  อนุกกฺเมน  วยปฺปตฺโต  กตาภินิกฺขมเน  สมฺมาสมฺโพธึ   
ปตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  ปม  กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา  ตโต   
นิกฺขนฺเต  ภควติ  ตสฺส  ปริวารตฺถ  ปพฺพชิตุ  นิกฺขนฺเตหิ   
ภทฺทิยาทีหิ  สทฺธึ  นิกฺขมิตฺวา  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
น  จิรสฺเสว  อายสฺมโต  ปณฺุณสฺส  มนตฺานิปุตฺตสฺส  สนฺติเก   
ธมฺมกถ  สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ภควโต  ปมโพธิย  วีสติวสฺสานิ   
อนิพทฺธอุปฏากา  อเหสุ ฯ  เอกทา  นาคสมาโล  ปตฺตจีวร   
คเหตฺวา  วิจริ  เอกทา  นาคิโต  เอกทา  อุปวาโน  เอกทา   
สุนกฺขตฺโต  เอกทา  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  เอกทา  สาคโต   
เอกทา  เมฆิโย  เต  เยภุยฺเยน  สตฺถ ุ จิตฺต  นาราธยึสุ ฯ    
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อเถกทิวส  ภควา  คนฺธกุฏิปริเวเณ  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน   
ภิกฺขุสฆปริวุโต  นิสินโฺน  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อห  ภิกขฺเว   
อิทานิมฺหิ  มหลฺลโก  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  อิมินา  มคฺเคน  คจฺฉามาติ   
วุตฺเต  อ ฺเน  คจฺฉนฺติ  เอกจฺเจ  มยฺห  ปตฺตจีวร  ภูมิย   
นิกฺขิปนฺติ  มยฺห  นิพทฺธุปฏาก  ภิกฺขุ  ชานาถาติ ฯ  ต  สุตฺวา   
ภิกฺขูน  ธมฺมสเวโค  อุทปาทิ ฯ  อถายสฺมา  สาริปุตฺโต  อุฏาย   
ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อห  ภนฺเต  ตุเมฺห  อุปฏหิสฺสามีติ   
อาห ฯ  ต  ภควา  ปฏิกฺขิป ฯ  เอเตนุปาเยน  มหาโมคฺคลฺลาน   
อาทึ  กตฺวา  สพฺเพ  มหาสาวกา  อห  อุปฏหิสฺสามิ  อห   
อุปฏหิสฺสามีติ  อุฏหึส ุ เปตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เตป   
ภควา  ปฏิกฺขิป ฯ  โส  ปน  ตุณฺหีเยว  นิสีทิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู   
อาหสุ  อาวุโส  ตฺวมฺป  สตฺถุ  อุปฏากฏาน  ยาจาหีติ ฯ   
ยาจิตฺวา  ลทธฺฏาน  นาม  กีทิส  โหติ  สเจ  รุจฺจติ  สตฺถา   
สยเมว  วกฺขตีติ ฯ  อถ  ภควา  น  ภิกฺขเว  อานนฺโท  อ ฺเหิ   
อุสฺสาเหตพฺโพ  สยเมว  ชานิตฺวา  ม  อุปฏหิสฺสตีติ  อาห ฯ   
ตโต  ภิกฺขู  อุฏเหิ  อาวุโส  อานนฺท  สตฺถาร  อุปฏากฏาน   
ยาจาหีติ  อาหสุ ฯ   
        เถโร  อุฏหิตฺวา  สเจ  เม  ภนฺเต  ภควา  อตฺตนา   
ลทฺธ  ปณีตจีวร  น  ทสฺสติ  ปณีตปณฺฑปาต  น  ทสฺสติ   
เอกคนฺธกุฏิย  วสิตุ  น  ทสฺสติ  นิมนฺตน  คเหตฺวา  น  คมิสฺสติ    
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เอวาห  ภควนฺต  อุปฏหสิฺสามีติ  อาห ฯ  เอตฺตเก  (๑)  คุเณ   
ลภโต  สตฺถุ  อุปฏาเน  โก  ภาโรติ  อุปวาทโมจนตฺถ  อิเม   
จตฺตาโร  ปฏกิฺเขปา  จ  สเจ  ภนฺเต  ภควา  มยา  คหิต-   
นิมนฺตน  คมิสฺสติ  สจาห  เทสนฺตรโต  อาคตาคเต  ตาวเทว   
ทสฺเสตุ  ลจฺฉามิ ฯ  ยทา  เม  กงฺขา  อุปปฺชฺชติ  ตาวเทว   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตุ  ลจฺฉามิ  สเจ  ภควา  ปรมฺมุขา  เทสิต   
ธมฺม  ปุน  มยฺห  กเถสฺสติ  เอวาห  ภควนฺต  อุปฏหิสฺสามีติ   
เอตฺตกมฺป  สตฺถุ  สนฺติเก  อนุคฺคห  น  ลภตีติ  อุปวาท-   
โมจนตฺถ ฺเจว  ธมฺมภณฺฑาคาริกภาวปารมีปูรณตฺถ ฺจ  อิมา   
จตสฺโส  อายาจนา  จาติ  อฏ  วาเร  คเหตฺวา  นิพทฺธุปฏาโก   
อโหสิ ฯ  ตสฺเสว  านนฺตรสฺส  อตฺถาย  กปฺปสตสหสฺส  ปูริตาน   
ปารมีน  ผล  ปาปุณิ  โส  อุปฏากฏาน  ลทฺธทิวสโต  ปฏาย   
ทสพล  ทุวิเธน  อุทเกน  ติวิเธน  ทนฺตกฏเน  หตฺถปาทปริกมฺเมน   
ปฏ ิปริกมฺเมน  คนฺธกุฏปิริเวณสมฺมชฺชเนนาติ  เอวมาทีหิ  กิจฺเจหิ   
อุปฏหนฺโต  อิมาย  นาม  เวลาย  สตฺถุ  อิท  นาม  ลทฺธุ   
วฏฏติ  อิท  นาม  กาตุ  วฏฏตีติ  ทิวสภาค  สนฺติกาวจโร   
หุตฺวา  รตฺติภาเค  มหนฺต  ทณฺฑทีปก  คเหตฺวา  คนฺธกุฏิปริเวณ   
นว  วาเร  อนุปริยายติ  สตฺถริ  ปกฺโกสนฺเต  ปฏิวจนทานาย   
ถีนมิทฺธวิโนทนตฺถ ฯ   
#๑  สี.  น  อุปฏหิสฺสามีติ  เอตฺตกเมว  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 670 

                เลมที่  26  ตึสนิปาตวณฺณนา  หนา  670   
 
        อถ  น  สตฺถา  เชตวเน  อริยคณมชฺเฌ  นิสินโฺน  อเนก-   
ปริยาเยน  ปสสิตฺวา  พหุสฺสุตาน  สติมนฺตาน  คติมนฺตาน   
ธิติมนฺตาน  อุปฏากาน ฺจ  ภิกฺขูน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ   
เอว  สตฺถารา  ป ฺจสุ  าเนสุ  เอตทคฺเค  ปโต  จตูหิ   
อจฺฉริยพฺภุตธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สตฺถุ  ธมฺมโกสารกฺโข  อย   
มหาเถโร  เสโขว  สมาโน  สตฺถริ  ปรนิิพฺพุเต  เหฏา  วุตฺตนเยน   
ภิกฺขูหิ  สมุตฺเตชิโต  เทวตาย  จ  สเวชิโต  เสฺวเยว  จ  ทานิ   
ธมฺมสงฺคีติ  กาตพฺพา  น  โข  ปน  เมต  ปฏริูป  ยวฺาย  เสโข   
สกรณีโย  หตฺุวา  อเสเขหิ  เถเรหิ  สทธฺึ  ธมฺม  สงฺคายิตุ   
สนฺนิปาต  คนฺตุนฺติ  ส ฺชาตุสฺสาโห  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา   
พหุเทวรตฺตึ  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  จงฺกเม  วิริยสมต   
อลภิตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  สยเน  นิสีทตฺิวา  สยิตุกาโม  กาย   
อาวฏเฏสิ ฯ  อปฺปตฺต ฺจ  สีส  พิมฺโพหน  ปาทา  จ  ภูมิโต   
มุตฺตมตฺตา  เอตสฺมึ  อนฺตเร  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจิ   
ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                อารามทฺวารา  นิกฺขมฺม                  ปทุมตฺุตโร  มหามนุิ   
                วสฺเสนฺโต  อมต  วุฏ ึ                  นิพฺพาเปสิ  มหาชน ฯ   
                สตสหสฺสา  (๒)  เต  ธีรา          ฉฬภิ ฺา  มหิทฺธิกา   
                ปริวาเรนฺติ  สมฺพุทฺธ                  ฉายาว  อนุปายินี  (๓)  ฯ   
#๑.  ขุ. อ. ๓๒/๑๒/๗๕  ฯ  ๒.  สฺยา. สตสหสฺส  ฯ  ๓.  สฺยา. อนปายินี  O    
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                หตฺถิกฺขนฺธคโต  อาสึ                  เสตจฺฉตฺต  วรุตฺตม   
                สจุารุรูป  (๑)  ทิสฺวาน                  ปติ  เม  อุทปชชฺถ ฯ   
                โอรุยฺห  หตฺถิขนฺธมฺหา                  อุปคจฺฉึ  นราสภ   
                รตนามยฉตฺต  เม                          พุทฺธเสฏสฺส  ธารยึ ฯ   
                มม  สงฺกปฺปม ฺาย                  ปทุมุตฺตโร  มหาอิสิ   
                ต  กถ  ปยิตฺวาน                          อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
                โย  โส  ฉตฺตมธาเรสิ  (๒)          โสณฺณาลงฺการภูสิต   
                ตมห  กิตฺตยิสสฺามิ                          สุณาถ  มม  ภาสโต ฯ   
                อิโต  คนฺตฺวา  อย  โปโส                  ตุสิต  อาวสิสฺสติ   
                อนุโภสฺสติ  สมฺปตฺตึ                  อจฺฉราหิ  ปุรกฺขโต ฯ   
                จตุตึสติกฺขตฺตุ  จ                          เทวรชชฺ  กริสฺสติ   
                นราธิโป  อฏสต                          วสุธ  อาวสิสฺสติ ฯ   
                อฏป ฺาสกฺขตฺตุ  จ                  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ   
                ปเทสรชฺช  วิปลุ                          มหิยา  การยิสฺสติ ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                          โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
                สกฺยาน  กลุเกตุสฺส                          าติพนธุ  ภวิสฺสติ   
                อานนฺโท  นาม  นาเมน                  อุปฏาโก  มเหสิโน ฯ   
#๑.  สฺยา.  สตุานุรูป  ฯ  ๒.  สฺยา.  ฉตฺต  อธารยิ  ฯ    
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                อาตาป  นิปโก  จาป                  พาหุส   ฺเจสุ  โกวิโท   
                นวิาตวุตฺติ  อตฺถทฺโธ                  สพฺพปา ี  ภวิสฺสติ ฯ   
                ปธานปหิตตฺโต  โส                  อุปสนฺโต  นิรูปธ ิ  
                สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ   
                สนฺติ  อาร ฺกา  นาคา                  กุ ฺชรา  สฏ ิหายนา   
                ติธปฺปภินฺนา  มาตงฺคา                  อีสาทนฺตา  อุรุฬฺหวา ฯ   
                อเนกสตสหสฺสา                          ปณฺฑิตาป  มหิทฺธิกา   
                สพฺเพ  เต  พุทฺธนาคสฺส                  น  โหนฺตุ  ปณิธิมฺหิ  เต  (๑)  ฯ   
                อาทิยา  เม  (๒)  นมสฺสามิ          มชฺฌิเม  อถ  ปจฺฉิเม   
                ปสนฺนจิตฺโต  สุมโน                  พุทฺธเสฏ  อุปฏหึ ฯ   
                อาตาป  นิปโก  จาป                  สมฺปชาโน  ปฏิสฺสโต   
                โสตาปตฺติผล  ปตฺโต                  เสขภูมีสุ  โกวิโท ฯ   
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  ย  กมฺมมภินีหรึ   
                ตาห  ภูมิมนุปฺปตฺโต                   ิตา  สทฺธมฺมมาจลา  (๓)  ฯ   
                สวฺาคต  วต  เม  อาสิ ฯ เป ฯ          กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  สงฺคีติมณฺฑป  ปวิ  สิตฺวา  ธมฺม   
สงฺคายนฺโต  ตตฺถ  ตตฺถ  ภิกฺขูน  โอวาททานวเสน  อตฺตโน   
ปฏิปตฺติทีปนาทิวเสน  จ  ภาสิตคาถา  เอกชฺฌ  กตฺวา  อนุกฺกเมน   
#๑.  สฺยา. น  โหนฺติ  ปริวิมฺภิตา  ฯ  ม. น  โหนตุปณิธฺมฺหิ  ฯ 
#๒.  สฺยา.  อาทิยาเม  ฯ  ๓.  สฺยา. สทธฺา  มหปฺผลา  ฯ    
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ขุทฺทกนิกายสงฺคายนกาเล  เถรคาถาสุ  สงฺคีตึ  อาโรเปนฺโต   
                        ปสุเณน  จ  โกธเนน  จ   
                        มจฺฉรินา  จ  วิภูตินนฺทินา  (๑)   
                        สขิต  น  กเรยฺย  ปณฺฑิโต   
                        ปาโป  กาปุริเสน  สงฺคโม.   
                        สทฺเธน  จ  เปสเลน  จ   
                        ป ฺวตา  พหุสฺสุเตน  จ   
                        สขิต  (๒)  หิ  กเรยฺย  ปณฺฑิโต   
                        ภทฺโท  สปฺปุริเสน  สงฺคโม.   
                ปสฺส  จิตฺตกต  พิมฺพ          อรุกาย  สมุสสฺิต   
                อาตุร  พหุสงฺกปฺป                  ยสฺส  นตฺถ ิ ธุว   ิติ ฯ   
        [        ปสฺส  จิตฺตกต  รูป                  มณินา  กณฺุฑเลน  จ   
                อฏ ิตเจน  โอนทฺธ                  สห  วตฺเถหิ  โสภติ ฯ   
                อลตฺตกกตา  ปาทา                  มุข  จุณฺณกมกฺขิต   
                อล  พาลสฺส  โมหาย          โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
                อฏปทกตา  เกสา                  เนตฺตา  อ ฺชนมกฺขิตา   
                อล  พาลสฺส  โมหาย          โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
                อ ฺชนีว  นวา  จิตฺตา          ปูติกาโย  อลงฺกโต   
                อล  พาลสฺส  โมหาย          โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
#๑.  สฺยา.  วิภูตินนฺทินา  ฯ  ๒.  สฺยา.  เอตฺถนฺตเร  หีติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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                โอทหิ  มิคโว  ปาส                          นาสทา  วาคุร  มโิค   
                ภุตฺวา  นิวาป  คจฺฉาม                  กนฺทนเฺต  มิคพนฺธเก ฯ   
                ฉินฺโน  ปาโส  มิควสฺส                  นาสทา  วาคุร  มโิค   
                ภุตฺวา  นิวาป  คจฺฉาม                  โสจนฺเต  มิคลุทฺทเก ฯ  ] 
                พหุสฺสุโต  จิตฺตกถี                          พุทฺธสฺส  ปริจารโก   
                ปนฺนภาโร  วิส ฺ ุตฺโต          เ        สยยฺ  กปฺเปติ  โคตโม.   
                ขีณาสโว  วิส ฺ ุตฺโต                  สงฺคาตีโต  สุนิพฺพุโต   
                ธาเรติ  อนฺติม  เทห                          ชาติมรณปารคู ฯ   
                ยสฺมึ  ปติฏ ิตา  ธมฺมา                  พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน   
                นพิฺพานคมเน  มคฺเค                  โสย  ติฏติ  โคตโม.   
                ทวฺาสีติ  พุทฺธโต  คณฺหึ  (๑)          เทฺว  สหสฺสานิ  ภิกฺขุโต   
                จตุราสีติสหสฺสานิ                          เย  เม  ธมฺมา  ปวตฺติโน ฯ   
                อปฺปสฺสุตาย  ปุริโส                          พลพิทฺโทว  ชีรติ   
                มสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ                  ป ฺา  ตสฺส  น  วฑฺฒติ ฯ   
                พหุสฺสุโต  อปปฺสฺสุต                  โย  สุเตนาติม ฺติ   
                อนฺโธ  ปทีปธาโรว                          ตเถว  ปฏิภาติ  ม ฯ   
                พหุสฺสุต  อุปาเสยฺย                          สุต ฺจ  น  วินาสเย   
                ต  มูล  พฺรหฺมจริยสฺส                  ตสฺมา  ธมฺมธโร  สิยา ฯ   
                ปพฺุพาปร ฺ ู  อตฺถ ฺ ู                  นิรุตฺติปทโกวิโท   
                สคฺุคหีต ฺจ  คณฺหาติ                  อตฺถ ฺโจปปริกฺขติ ฯ   
#[  ]  สฺยามโปตฺถเก  นตฺถ ิ ฯ  ๑.  สฺยา.  คุณหีติป  ทสิฺสติ  ฯ    
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                ขนฺตฺยา  ฉนฺทิกโต  โหติ                  อุสสฺหิตฺวา  ตุเลติ  ต   
                สมเย  โส  ปทหติ                          อชฺฌตฺต  สุสมาหิโต ฯ   
                พหุสฺสุต  ธมฺมธร                          สปฺป ฺ  พุทฺธสาวก   
                ธมฺมวิ ฺาณมากงฺข                  ต  ภเชถ  ตถาวิธ ฯ   
                พหุสฺสุโต  ธมมฺธโร                  โกสารกฺโข  มเหสิโน   
                จกขฺุ  สพฺพสฺส  โลกสฺส                  ปชูเนยฺโย  พหุสฺสุโต ฯ   
                ธมฺมาราโม  ธมฺมรโต                  ธมฺม  อนุวิจินฺตย   
                ธมฺม  อนุสฺสร  ภิกฺขุ                  สทฺธมฺมา  น  ปริหายติ ฯ   
                กายมจฺเฉรครุโน                          หิยฺยมาเน  อนุฏเห   
                สรีรสุขคิทฺธสฺส                          กโุต  สมณผาสุตา ฯ   
                น  ปกฺขนฺติ  ทสิา  สพฺพา                  ธมมฺา  น  ปฏิภนฺติ  ม   
                คเต  กลยฺาณมิตฺตมฺหิ                  อนฺธการว  ขายติ ฯ   
                อพฺภตีตสหายสฺส                          อตีตคตสตฺถุโน   
                นตฺถิ  เอตาทิส  มิตฺต                  ยถา  กายคตา  สติ ฯ   
                เย  ปุราณา  อตีตา  เต                  นเวหิ  น  สเมติ  เม   
                สวฺชฺช  เอโกว  ฌายามิ                  วสฺสุเปโตว  ปกฺขิมา ฯ   
                ทสฺสนาย  อติกฺกนฺเต  (๑)                  นานาเวรชฺชเก  พหู   
                มา  วารยิตฺถ  โสตาโร                  ปสฺสนตฺุ  สมโย  มม ฯ   
                ทสฺสนาย  อติกฺกนฺเต  (๑)                นานาเวรชฺชเก  ปุถุ  (๒)   
                กโรติ  สตฺถา  โอกาส                  น  นิวาเรติ  จกฺขุมา ฯ   
#๑.  สฺยา.  อภิกฺกนฺเต  ฯ  ๒.  สฺยา.  ปถุู  ฯ    
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                ปณฺณวีสติ  วสฺสานิ                  เสขภูตสฺส  เม  สโต   
                น  กามส ฺา  อุปฺปชฺชิ          ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมต ฯ   
                ปณฺณวีสติ  วสฺสานิ                  เสขภูตสฺส  เม  สโต   
                น  โทสส ฺา  อุปฺปชฺช ิ         ปสฺส  ธมมฺสุธมฺมต ฯ   
                ปณฺณวีสติ  วสฺสานิ                  ภควนฺต  อุปฏหึ   
                เมตฺเตน  กายกมฺเมน          ฉายาว  อนุปายินี  (๑)ฯ   
                ปณฺณวีสติ  วสฺสานิ                  ภควนฺต  อุปฏหึ   
                เมตฺเตน  วจีกมฺเมน                  ฉายาว  อนุปายินี  (๑)ฯ   
                ปณฺณวีสติ  วสฺสานิ                  ภควนฺต  อุปฏหึ   
                เมตฺเตน  มโนกมฺเมน          ฉายาว  อนุปายินี  (๑)ฯ   
                พุทฺธสฺส  จงฺกมนฺตสฺส          ปฏ ิโต  อนุจงฺกมึ   
                ธมฺเม  เทสิยมานมฺหิ          าณ  เม  อุทปชฺชถ ฯ   
                อห  สกรณีโยมฺหิ                  เสโข  อปปฺตฺตมานโส   
                สตฺถุ  จ  ปรินพฺิพาน                  โย  อมฺห  อนุกมฺปโก ฯ   
                ตทาสิ  ย  ภึสนก                  ตทาสิ  โลมหสน   
                สพฺพ (๒) การวรูเปเต          สมฺพุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต ฯ   
                พหุสฺสุโต  ธมมฺธโร          โกสารกฺโข  มเหสิโน   
                จกขฺุ  สพฺพสฺส  โลกสฺส          อานนฺโท  ปรินิพฺพุโต ฯ   
                พหุสฺสุโต  ธมมฺธโร          โกสารกฺโข  มเหสิโน   
                จกขฺุ  สพฺพสฺส  โลกสฺส          อนฺธกาเร  ตโมนุโท ฯ   
#๑.  สฺยา.  อนุปายินี  ฯ  ๒.  สฺยา.  สพฺพา.... ฯ    
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                คติมนฺโต  สติมนฺโต          ธิติมนฺโต  จ  โย  อิสิ   
                สทฺธมฺมธารโก  (๑)  เถโร  อานนฺโท  รตนากโร ฯ   
                ปริจิณฺโณ  มยา                  สตฺถา  กต  พุทฺธสฺส  สาสน   
                โอหิโต  ครุโก  ภาโร          นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโวติ  (๒)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปสุเณน  จาติ  อาทิโต  เทฺว  คาถา  ฉพฺพคฺคิเย   
ภิกฺขู  เทวทตฺตปกฺขิเยหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  สสคฺค  กโรนฺเต  ทิสฺวา   
เตส  โอวาททานวเสน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  ปสุเณนาติ  ปสุณาย   
วาจาย ฯ  ตาย  ห ิ ยุตฺโต  ปุคฺคโล  ปสโุณติ  วุตฺโต  ยถา   
นีลคุณยุตฺโต  ปโฏ  นีโลติ ฯ  โกธเนนาติ  กุชฺฌนสีเลน ฯ   
อตฺตสมฺปตฺตินิคูหณลกฺขณสฺส  มจฺเฉรสฺส  สมฺภวโต  มจฺฉรินา ฯ   
วิภูตินนฺทินาติ  สตฺตาน  วิภูต  วิภวน  วินาส  อิจฺฉนฺเตน   
วิภูต  วา  วิสุ  ภาโว  เภโท  ต  นนฺทเนน  สพฺพเมต   
เทวทตฺตปกฺขิเยว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เต  หิ  ป ฺจวตฺถุทีปนาย   
พหู  ชเน  สมฺมาปฏิปนฺเน  ภินฺทนฺตา  สตฺถริ  พหิทฺธตาย  (๓)   
ถทฺธมจฺฉริยาทิมจฺฉริยปกตามหาชนสฺส  มหโต  อนตฺถาย   
ปฏิปชชฺึสุ ฯ  สขิตนฺติ  สหายภาว  สสคฺค  น  กเรยยฺ  ก ึ
การณา  ปาโป  กาปุริเสน  สงฺคโม  กาปุริเสน  ปาป-   
ปุคฺคเลน  สมาคโม  นิหีโน  ลามโก ฯ  เย  หิสฺส  ทิฏานุคตึ   
#๑.  สฺยา.  สทฺธมฺมาธารโก  ฯ  ๒.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๗/๔๐๕  ฯ   
#๓.  สี.  อวหิตฺถตาย  ฯ    
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อาปชฺชนฺติ ฯ  เตส  ทุจินฺติตาทิเภท  พาลลกฺขณเมว  อาวหติ  ปเคว   
วจนกรสฺส ฯ  เตนาห  ภควา  ยานิ  กานิจิ  ภิกฺขเว  ภยานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺพานิ  ตานิพาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ  โน   
ปณฺฑิตโตติอาทิ ฯ   
        เยน  ปน  สสคฺโค  กาตพฺโพ  ต  ทสฺเสตุ  สทเฺธน   
จาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  สทฺเธนาติ  กมฺมกมฺมผลสทฺธาย  เจว  รตนตฺตยสทฺธาย   
จ  สมนฺนาคเตน ฯ  เปสเลนาติ  ปยสีเลน  สลีสมฺปนเฺนน ฯ   
ป ฺวตาติ  อุทยตฺถคามินิยา  (๓)  นพฺิเพธิกาย  ป ฺาย  วเสน   
ป ฺาสมฺปนฺเนน ฯ  พหุสฺสุเตนาติ  ปริยตฺติปฏิเวธพาหุสจฺจาน   
ปาริปูริยา  พหุสฺสุเตน ฯ  ภทฺโทติ  เตน  ตาทิเสน  สาธุนา   
สงฺคโม  ภทฺโท  สุนฺทโร  กลฺยาโณ  ทฏิธมฺมิกาทิเภท  อตฺถ   
อาวหตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ปสฺส  จิตฺตกตนฺติอาทิกา  สตฺต  คาถา  อตฺตโน  รูป-   
สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  กามส ฺ  อุปฺปาเทนฺติยา  อุตฺตราย  นาม   
อุปาสิกาย  กายวิจฺฉนฺทชนนตฺถ  ภาสติา ฯ  อมฺพปาลึ  คณิก   
ทิสฺวา  วิกฺขิตฺตจิตฺตาน  โอวาททานตฺถนฺติป  วทนฺติ ฯ  ตา  เหฏา   
วุตฺตตฺถาเอว ฯ   
        พหุสฺสโุต  จิตฺตกถติีอาทิกา  เทฺว ฯ  คาถา  เถเรน  อรหตฺต   
#๑.  ส.ี  อุทยพฺพยคามินิยา  ฯ    
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ปตฺวา  อุทานวเสน  ภาสิตา ฯ  ตตฺถ  ปริจารโกติ  อุปฏาโก ฯ   
เสยฺย  กปฺเปตีติ  อรหตฺตปฺปตฺติสมนนฺตร  สยิตตฺตา  วุตฺต ฯ  เถโร   
หิ  พหุเทว  รตฺตึ  จงฺกเมน  วีตินาเมตฺวา  สรรี  อุตุ  คาหาเปตุ   
โอวรก  (๑)  ปวิสิตฺวา  สยิตุ  ม ฺจเก  นสิินฺโน  ปาทา  จ  ภูมิโต   
มุตฺตา  อปฺปตฺต ฺจ  สีส  พิมฺโพหน  เอตฺถนฺตเร  (๒)  อรหตฺต  ปตฺวา   
สยิ ฯ   
        ขีณาสโวติ  ปริกฺขีณจตุราสโว  ตโต  เอว  จตูหิป  โยเคหิ   
วิสยุตฺโต  ราคสงฺคาทีน  อติกฺกนฺตตฺตา  สงฺคาตีโต  สพฺพโส   
กิเลสปริฬาหสฺส  วูปสนฺตตฺตา  สุนิพฺพุโต  สีติภูโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ยสฺม ึ ปติฏ ิตา  ธมฺมาติ  เถร  อุทฺทิสฺส  ขีณาสวมหา-   
พฺรหฺมุนา  ภาสิตา  คาถา ฯ  อุปฏ ิตาย  หิ  ธมฺมสงฺคีติยา   
เถร  อุทฺทิสฺส  เยหิ  ภิกฺขูหิ  เอโก  ภิกฺขุ  วิสฺสคนฺธ  วายตีติ   
วุตฺต ฯ  อถ  เถโร  อธิคเต  อรหตฺเต  สตฺตปณฺณิคุหาทฺวาร   
สฆสฺส  สามคฺคี  ทานตฺถ  อาคโต  ตสฺส  ขีณาสวภาวปฺปกาสเนน   
สุทฺธาวาสมหาพฺรหฺมา  เต  ภิกฺขู  ลชชฺาเปนฺโต  ยสฺมึ  ปติฏ ิตา   
ธมฺมาติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  พุทฺธสฺส  ภควโต  ธมฺมา   
เตเนว  อธิคตา  ปเวทิตา  จ  ปฏิเวธปริยตฺติธมฺมา  ยสฺมึ   
ปุริสวิเสเส  ปติฏ ิตา  โสย  โคตฺตโต  โคตโม  ธมมฺภณฺฑาคาริโก   
สอุปาทิเสสนิพฺพานสฺส  อธิคตตฺตา  อิทานิ  อนุปาทิเสส-   
#๑.  ส.ี  โอวรณ  ฯ  ๒.  สี.  น  เอตฺถนฺตเร  ฯ    
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นิพฺพานคมเน  มคฺเค  ปติฏหิ  ตสฺส  เอกสภาคีติ ฯ   
        อเถกทวิส  โคปกโมคฺคลฺลาโน  นาม  พฺราหฺมโณ  เถร   
ปุจฺฉิ  ตฺว  พหุสฺสุโตติ  พุทฺธสฺส  สาสเน  ปากโฏ  กิตฺตกา   
ธมฺมา  เต  สตฺถารา  ภาสิตา  ตยา  ธาริตาติ  ตสฺส  เถโร   
ปฏิวจน  เทนฺโต  ทฺวาสีตีติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ทฺวาสีติ  
สหสฺสานีติ  โยชนา  พุทฺธโต  คณฺหินฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺธโต   
อุคฺคณฺหึ  ทฺวิสหสฺสาธิกานิ  อสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ  สตฺถุ   
สนฺติกา  อธิคณฺหินฺติ  อตฺโถ ฯ  เทฺว  สหสฺสานิ  ภิกฺขุโตติ  เทฺว   
ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ  ภิกฺขุโต  คณฺหึ  ธมฺมเสนาปติอาทีน  ภิกฺขูน   
สนฺติกา  อธิคจฺฉึ ฯ  จตุราสีติสหสฺสานีติ  ตทุภย  สโมธาเนตฺวา   
จตุสหสฺสาธิกานิ  อสีติสหสฺสานิ ฯ  เย  เม  ธมฺมา  ปวตฺติโนติ   
เย  ยถาวุตฺตปริมาณา  ธมฺมกฺขนฺธา  มยฺห  ปคุณา  วาจุคฺคตา   
ชิวฺหคฺเค  ปริวตฺตนฺตีติ ฯ   
        อเถกทา  เถโร  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาธุเรป   
คนฺถธุเรป  อนนุยุตฺต  เอก  ปุคฺคล  ทิสวฺา  พาหุสจฺจาภาเวน   
อาทีนว  ปกาเสนฺโต  อปปฺสฺสุตายนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปสฺสุตายนฺติ  เอกสฺส  ทวิฺนฺน  วา  ปณฺณาสาน   
อถวา  ปน  วคฺคาน  อนฺตมโส  เอกสฺส  ทฺวินฺน  วา   
สุตฺตนฺตานมฺป  อุคฺคหิตาน  อภาเวน  อปฺปสฺสุโต  อย  กมฺมฏาน   
ปน  อุคฺคเหตฺวา  (๑)  อนยุุ ฺชนฺโต  พหุสฺสุโต  ว ฯ  พลิพทฺโทว   
#๑  สี.  คเหตฺวา  ฯ    
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ชีรตีติ  ยถา  พลิพทฺโท  ชรีมาโน  วฑฺฒมาโน  เนว  มาตุ  น   
ปตุ  น  เสสาตกาน  อตฺถาย  วฑฺฒติ  อถโข  นิรตฺถกเมว   
ชีรติ  เอวเมว  อยมฺป  น  อุปชฺฌายวตฺต  กโรติ  น  อาจริยวตฺต   
น  อาคนฺตุกวตฺตาทีนิ  น  ภาวน  อนุยุ ฺชติ  นิรตฺถกเมว   
ชีรติ ฯ  มสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺตีติ  ยถา  พลิพทฺทสฺส  กสน-   
ภารวหนาทีสุ  อสมตฺโถ  เอโสติ  อร ฺเ  วิสฺสฏสฺส  ยถา   
ตถา  วิจรนฺตสฺส  ขาทนฺตสฺส  ปวนฺตสฺส  มสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ   
เอวเมว  อิมสฺสาป  อุปชฌฺายาทีหิ  วิสฺสฏสฺส  สงฺฆ  นิสฺสาย   
จตฺตาโร  ปจฺจเย  ลภิตฺวา  อุทฺธวิเรจนาทีนิ  กตฺวา  กาย   
โปเสนฺตสฺส  มสานิ  วฑฺฒนฺติ  ถูลสรโีร  หุตฺวา  วิจรติ ฯ   
ป ฺาติ  โลกิยโลกุตฺตรา  ปนสฺส  ป ฺา  เอกงฺคุลิมตฺตาป  น   
วฑฺฒติ  อร ฺเ  คจฺฉลตาทีนิ  วิย  อสฺส  ฉทฺวารานิ  (๑)  นิสฺสาย   
ตณฺหา  เจว  นววิธมาโน  จ  วฑฺฒตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        พหุสฺสโุตติ  คาถา  อตฺตโน  พาหุสจฺจ  นิสฺสาย  อ ฺ   
อติม ฺนฺต  เอก  ภิกฺขุ  อุทฺทิสฺส  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  สุเตนาติ   
สุตเหตุ  อตฺตโน  พาหุสจฺจนิมิตฺต ฯ  อติม ฺตีติ  อติกฺกมิตฺวา   
ม ฺติ  อตฺตาน  อุกฺกเสนฺโต  ปร  ปริภวติ ฯ  ตเถวาติ  ยถา   
อนฺโธ  อนฺธกาเร  เตลปชโฺชต  ธาเรนฺโต  อาโลกทาเนน   
ปเรสเยว  อตฺถาวโห  น  อตฺตโน  ตเถว  ปรยิตฺติพาหุสจฺเจน   
#๑.  ส.ี เอตฺถนฺตเร  ปนาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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สุตวา  ปุคฺคโล  สุเตน  อนปุปนฺโน  อตฺตโน  อตฺถ  อปริปูเรนฺโต   
อนฺโธ  าณาโลกทาเนน  ปเรสเยว  อตฺถาวโห  น  อตฺตโน   
ทีปธาโร  อนฺโธ  วิย  มยหฺ  อุปฏาตีติ ฯ   
        อิทานิ  พาหุสจฺเจ  อานิสส  ทสฺเสนฺโต  พหุสสฺุตนฺติ   
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อุปาเสยฺยาติ  ปยิรุปาเสยฺย ฯ  สุต ฺจ  น   
วินาสเยติ  พหุสฺสุต  ปยิรปุาสิตฺวา  ลทฺธ  สุต ฺจ  น  วินาเสยฺย   
น  สุสฺเสยฺย  ธารณปริจยปริปุจฺฉามนสิกาเรหิ  วฑฺเฒยฺย ฯ  ต   
มูล  พฺรหฺมจริยสฺสาติ  ยสมฺา  พหุสฺสุต  ปยริูปาสิตฺวา  ลทฺธ  ต   
สุต  ปริยตฺติพาหุสจฺจ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  มลู  ปธานการณ ฯ   
ตสฺมา  ธมฺมธโร  สิยา  วิมุตฺตายตนสีเส  ตฺวา  ยถาสุตสฺส   
ธมฺมสฺส  ธารเณ  (๑)  ปม  ปรยิตฺติธมฺมธโร  ภเวยฺย ฯ   
        อิทานิ  ปริยตฺติพาหุสจฺเจน  สาเธตพฺพมตฺถ  ทสฺเสตุ   
ปุพฺพาปร ฺ ูติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปพฺุพ ฺจ  อปร ฺจ  ชานาตีติ   
ปุพฺพาปร ฺ ู ฯ  เอกิสฺสา  หิ  คาถาย  ปุพฺพภาเค  อป ฺาย-   
มาเนป  ปุพฺพภาเค  วา  ป ฺายมาเน  อปรภาเค  อป ฺาย-   
มาเนป  อิมสฺส  อปรภาคสฺส  อิมินา  ปุพฺพภาเคน  อิมสฺส   
วา  ปุพฺพภาคสฺส  อิมินา อปรภาเคน  ภวิตพฺพนฺติ  ชานนฺโต   
ปุพฺพาปร ฺ ู  นาม  ฯ  อตฺตตฺถาทิเภท  ตสฺส  ตสฺส  ภาสิตสฺส   
อตฺถ  ชานาตีติ  อตฺถ ฺ ู ฯ  นิรุตฺติปทโกวิโทติ  นริุตฺติย   
เสสปเทสุป  จาติ  จตูสุป  ปฏิสมฺภิทาสุ  เฉโก ฯ  สุคฺคหีต ฺจ   
#๑  สี.  กรเณน  ฯ    
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คณฺหาตีติ  เตเนว  โกวิทภาเวน  อตฺถโต  พฺย ฺชนโต  จ  ธมฺม   
สุคหิตเมว  กตฺวา  คณฺหาติ ฯ  อตฺถ ฺโจปปริกฺขตีติ  ยถาสุตสฺส   
ยถาปริยตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อตฺถ  อุปปรกิฺขติ  อิติ  สลี  อิติ   
สมาธิ  อิติ  ป ฺา  อิเม  รูปารูปธมฺมาติ  มนสา  อนุเปกฺขติ ฯ   
        ขนฺตฺยา  ฉนฺทิกโต  โหตีติ  เตสุ  มนสา  อนุเปกฺขิเตสุ   
ธมฺเมสุ  ทิฏ ินิชฺฌานกขนฺติยา  นิชฺฌาน  ขมาเปตฺวา  รูป-   
ปริคฺคหาทิมุเขน  วิปสฺสนาภินิเวเส  ฉนฺทิกโต  ฉนทฺชาโต  โหติ ฯ   
ตถาภูโต  จ  วิปสฺสนาย  กมฺม  (๑)  กโรนฺโต  อุสสฺหิตฺวา  ตุเลติ   
ตตปจฺจยนามรูปทสฺสนวเสน  อุสฺสาห  กตฺวา  ตโต  ปร  ติลกขฺณ   
อาโรเปตฺวา  ตุเลติ  อนิจฺจนฺติป  ทุกฺขนติฺป  อนตฺตาติป   
ต  นามรูป  ตีเรติ  วิปสฺสติ ฯ  สมเย  โส  ปทหติ  อชฺฌตฺต   
สุสมาหิโตติ  โส  เอว  ปสฺสนฺโต  ปคฺคเหตพฺพาทิสมเย  จิตฺตสฺส   
ปคฺคณฺหนาทินา  ปทหติ  ปทหนฺโต  จ  อชฺฌตฺต  โคจรชฺฌตฺเต   
วิปสฺสนาสมาธินา  มคฺคสมาธินา  จ  สฏุ ุ  สมาหิโต  ภเวยฺย   
อสมาธานเหตุภูเต  กิเลเส  ปชเหยฺย ฯ  สฺวาย  คุโณ  สพฺโพป   
ยสฺมา  พหุสฺสุต  ธมฺมธร  สปฺป ฺ  พุทฺธสาวก  ปยิรุปาสนฺตสฺส   
โหติ  ตสฺมา  อสงฺขต  ธมฺม  อารพฺภ  ทุกฺขาทีสุ  ปริ ฺาทิ-   
วิสิฏกิจฺจตาย  ธมฺมวิ ฺาณสงฺขาต  ธมฺมาณ  อากงฺขนฺโต   
ตถาวิธ  วุตฺตปฺปการ  กลฺยาณมิตฺต  ภเชถ  เสเวยฺย  ปยิรุปา-   
เสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
#๑  สี.  วิปสสฺนากมฺม  ฯ    
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        เอว  พหุปการตาย  ตสฺส  ปูชนียต  ทสฺเสนฺโต  พหุสฺสุโตติ   
คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  สตฺุตเคยฺยาทิ  พหุ  สุต  เอตสฺสาติ   
พหุสฺสุโต  ตเมว  เทสนาธมฺม  สุวณฺณภาชเน  ปกฺขิตฺตสีหวสา   
วิย  อวินสฺสนฺต  ธาเรตีติ  ธมฺมธโร  ตโต  เอว  มเหสิโน   
ภควโต  ธมฺมโกส  ธมฺมรตน  อารกฺขตีติ  โกสารกโฺข  ยสฺมา   
สเทวกสฺส  โลกสฺส  สมทสฺสเนน  จกฺขุภูโต  ตสฺมา  จกฺขุ  สพฺพสฺส   
โลกสฺส  ปชูเนยฺโย  มานนีโยติ  พหุสสฺุตภาเวน  พหุชนสฺส  ปชูนีย-   
ภาวทสฺสนตฺถ  นิคมนวเสน  ปุนป  พหุสฺสุโตติ  วุตฺต ฯ   
        เอวรูป  กลฺยาณมิตฺต  ลภิตฺวาป  การกสฺเสว  อปริหานิ   
น  อการกสฺสาติ ฯ  ทสฺเสนฺโต  ธมฺมาราโมติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ   
นิวาสนฏเน  สมถวิปสฺสนาธมฺโม  อาราโม  ตสฺมึ  เอว  ธมฺเม   
รโต  อภิรโตติ  ธมฺมรโต  ตสฺเสว  ธมฺมสฺส  ปุนปฺปนุ  วิจินฺตเนน   
ธมฺม  อนุวิจินฺตย  ธมฺม  อาวชฺเชนฺโต  มนสิ  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ   
อนุสฺสรนฺติ  ตเมว  ธมฺม  อนุสฺสรนฺโต ฯ  สทฺธมฺมาติ  เอวรูโป   
ภิกฺขุ  สตฺตตึสปเภทา  โพธิปกฺขิ  ยธมมฺา  นววิธโลกุตฺตรธมฺมา   
จ  น  ปริหายติ  น  กทาจิ  ตสฺส  ตโต  ปริหานิ  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        อเถกทวิส  กาเย  อวีตราค  กุสีต  หีนวิริย  โกสลฺลายาติ-   
นาม  (๑)  ภิกฺขุ  สเวเชนฺโต  กายมจฺเฉรครุโนติ  คาถมาห ฯ   
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ตตฺถ  กายมจฺเฉรครุโนติ  กายทฬฺหีพหุลสฺส  กาเย   
มมตฺตสฺส  อาจริยุปชฺฌายานมฺป  กาเยน  กตฺตพฺพ  กิ ฺจิ   
อกตฺวา  วิจรนฺตสฺส ฯ  หยิฺยมาเนติ  อตฺตโน  กาเย  ชีวิเต  จ  ขเณ   
ขเณ  ปริหิยฺยมาเน ฯ  อนุฏเหติ  สีลาทีน  ปริปรูณวเสน   
อุฏานวิริย  น  กเรยฺย ฯ  สรีรสุขคิทฺธสฺสาติ  อตฺตโน  สรีรสฺส   
สุขาปเนเนว  เคธ  อาปนฺนสฺส ฯ  กุโต  สมณผาสุตาติ  เอวรูปสฺส   
ปุคฺคลสฺส  สาม ฺวเสน  กุโต  สุขวิหาโร  ผาสุวิหาโร  น   
ตสฺส  วิชชฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        น  ปกฺขนฺตีติอาทิกา  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  ธมฺม-   
เสนาปติโน  ปรินิพฺพุตภาว  สุตฺวา  เถเรน  ภาวิตา ฯ  (๑)  ตตฺถ   
น  ปกฺขนฺติ  ทิสา  สพฺพาติ  ปุรตฺถิมาทิเภทา  สพฺพา  ทิสา   
น  ปกฺขยนฺติ  ทิสมูโฬฺหติ  อตฺโถ ฯ  ธมมฺา  น  ปฏิภนฺติ   
มนฺติ  ปุพฺเพ  สุฏ ุ  ปคุณาป  ปรยิตฺติธมฺมา  อิทานิ  สกฺกจฺจ   
สมนฺนาหริยมานาป  มยฺห  น  อุปฏหนฺติ ฯ  คเต  กลฺยาณ-   
มิตฺตมฺหีติ  สเทวกสฺส  โลกสฺส  กลฺยาณมิตฺตภูเต  ธมฺมเสนาปติมฺหิ   
อนุปาทิเสสนิพฺพาน  คเต ฯ  อนฺธการว  ขายตีติ  สพฺโพปาย   
โลโก  อนฺธกาโร  วิย  อุปฏาติ ฯ   
        อพฺภตีตสหายสฺสาติ  อปคตสหายสฺส  กลฺยาณมิตฺต-   
รหิตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อตีตคตสตฺถุโนติ  อายสฺมโต  อตีโต  หุตฺวา  
#๑  ม. ภาสิตา  ฯ    
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นิพฺพานคตสตฺถุกสฺส  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเตติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  กายคตา   
สตีติ  กายคตาสติภาวนา  ตกฺกรสฺส  ยถา  เอกนฺตหิตาวหา   
เอว  เอตาทิส  อนาถสฺส  ปุคฺคลสฺส  เอกนฺตหิตาวห  อ ฺ   
มิตฺต  นาม  นตฺถิ  สนาถสฺส  อ ฺาป  ภาวนา  หิตาวหา   
เอวาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ปุราณาติ  โปราณา  สาริปุตฺตาทิเก  กลฺยาณมิตฺเต  สนฺธาย 
วทติ ฯ  นเวหีติ  นวเกหิ ฯ  น  สเมติ  เมติ  มยฺห  จิตฺต  น   
สมาคจฺฉติ  น  เต  มม  จิตฺต  อาราเธนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สฺวชชฺ   
เอโกว  ฌายามีติ  โสห  อชฺช  วุฑฺฒตเรหิ  วิรหิโต  เอโกว   
หุตฺวา  ฌายามิ  ฌานปสุโต  โหมิ ฯ  วสฺสุเปโตติ  วสฺสกาเล   
กุลาวก  อุเปโต  ปกฺขี  วิย ฯ  วาสุเปโตติป  ปาลิ  วาส  อุปคโตติ   
อตฺโถ ฯ   
        ทสฺสนาย  อติกฺกนฺเตติ  คาถา  สตฺถารา  ภาสิตา ฯ   
ตสฺสตฺโถ  มม  ทสฺสนาย  อติกฺกนฺเต  นานาวิธวิเทสปวาสิก-   
พหุชเน  อานนฺท  มม  อุปสงฺกมน  มา  วาเรสิ ฯ  กสฺมา  ฯ  เต   
สตาโร  ธมฺมสฺส  มม  ปสสฺนฺตุ  อยเมว  ทสฺสนาย  สมโยติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  ทสสฺนาย  อติกฺกนฺเตติ  อปร   
คาถมาห ฯ  อิมาย  หิ  คาถาย  สมฺพนธฺตฺถ  ปรุิมคาถา  อิธ   
นิกฺขิตฺตา ฯ  เตเนว  สจาห  เทสนฺตรโต  อาคตาคเต  ตาวเทว   
ทสฺเสตุ  ลจฺฉามีติ  เอตสฺส  ปทสฺส  อตฺถสิทฺธึ  ทสฺเสติ ฯ    
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        ปณฺณวีสติ  วสฺสานีติ  ป ฺจ  คาถา  อตฺตโน  อคฺคุ-   
ปฏากภาว  ทีเปตุ  วุตฺตา ฯ  อารทฺธกมมฺฏานภาเวน  หิ   
สตฺถุ  อุปฏานปสุตภเวน  จ  เถรสฺส  มคฺเคน  อสมุจฺฉินฺนาป   
กามส ฺาทโย  น  อุปฺปชฺชึส ุ กายวจีมโนกมฺมานิ  จ  สพฺพ- 
กาล  สตฺถริ  เมตฺตาปุพฺพงฺคมานิ  เมตฺตานุปริวตฺตานิ  อเหสุ ฯ   
ตตฺถ  ปณฺณวีสติ  วสฺสานีติ  ป ฺจวีสติ  สวจฺฉรานิ ฯ  เสขภูตสฺส   
เม  สโตติ  เสขภูมิย  โสตาปตฺติผเล   ิตสฺส  เม  สโต ฯ  กาม-   
ส ฺาติ  กามสหคตา  ส ฺา  น  อุปฺปชฺช ิ เอตฺถ  จ   
กามส ฺาทิอนุปฺปตฺติวจเนน  (๑)  อตฺตโน  อาสยสุทฺธึ  ทสฺเสติ   
เมตฺเตน  กายกมฺเมนาติอาทินา  ปโยคสุทฺธึ ฯ  ตตฺถ  คนฺธกุฏิย   
ปริภณฺฑกรณาทินา  สตฺถุ  วตฺตปฏิวตฺตกรเณน  จ  เมตฺต   
กายกมฺม  เวทิตพฺพ  ธมฺมเทสนากาลาโรจนาทินา  เมตฺต  วจีกมฺม   
รโหคตสฺส  สตฺถาร  อุททฺิสฺส  หิตูปสหารมนสิกาเรน  เมตฺต   
มโนกมฺม ฯ  าณ  เม  อุทปชฺชถาติ  อตฺตโน  เสกฺขภูมิ-   
ปตฺติมาห ฯ   
        อห  สกรณีโยมฺหีติ  สตฺถุ  ปรินิพฺพาเน  อุปฏ ิเต   
มณฺฑลมาฬ  ปวิสิตฺวา  กปสีส  อาลมฺพิตฺวา  โสกาภิภูเตน   
วุตฺตคาถา ฯ  ตตฺถ  สกรณีโยมฺหีติ  ทุกขฺปริชานนาทินา  กรณีเยน   
สกรณีโย  อมฺหิ ฯ  อปฺปตฺตมานโสติ  อนธิคตารหตฺโต ฯ  สตฺถ ุ  
จ  ปรินิพฺพานนฺติ  มยฺห  สตฺถุ  ปรินิพฺพาน ฺจ  อุปฏ ิต ฯ   
#๑.  ส.ี  อนุปฺปตฺติวเสน  ฯ    
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โย  อมฺห  อนุกมฺปโกติ  โย  สตฺถา  มยฺห  อนุคฺคาหโก ฯ   
        ตทาสิ  ย  ภึสนกนฺติ  คาถา  สตฺถุ  ปรินิพฺพานกาเล  ปวี-   
กมฺปนเทวทุนฺทุภิผลนาทิเก  ทิสฺวา  ส ฺชาตสเวเคน  วุตฺตคาถา ฯ   
        พหุสฺสโุตติอาทิกา  ติสฺโส  คาถา  เถร  ปสสนฺเตหิ   
สงฺคีติกาเรหิ  ปตา ฯ  ตตฺถ  คติมนฺโตติ  อสทิสาย  าณคติยา   
สมนฺนาคโต ฯ  สติมนฺโตติปรเมน  สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต ฯ   
ธิติมนฺโตติ  อสาธารณาย  พฺย ฺชนตฺถาวธารณสมตฺถาย  ธิติ-   
สมฺปตฺติยา  สมนฺนาคโต ฯ  อย  หิ  เถโร  เอกปเทเยว   
ตฺวา  สฏ ิปทสหสฺสานิ  สตฺถารา  กถิตนิยาเมเนว  คณฺหาติ   
คหิต ฺจ  สุวณฺณภาชเน  ปกฺขิตฺตสีหวสา  วิย  สพพฺกาล  น   
วินสฺสติ  อวิปรีตพฺย ฺชนาวธารณสมตฺถาย  สติปพฺุพงฺคมาย   
ป ฺาย  อตฺถาวธารณสมตฺถาย  ป ฺาปุพฺพงฺคมาย  สติยา   
จ  สมนฺนาคโต ฯ  เตนาห  ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม   
สาวกาน  ภิกฺขูน  พหุสฺสุตานนฺติอาทึ ฯ  (๑)  ตถา  จาห  ธมฺม-   
เสนาปติ  อายสฺมา  อานนฺโท  อตฺถกสุโลติอาทึ ฯ  (๒)  รตนากโรติ   
สทฺธมฺมรตนสฺส  อากรภูโต ฯ   
        ปริจิณฺโณติ  คาถา  ปรินิพฺพานกาเล  เถเรน  ภาสิตา   
สา  วุตฺตตฺถา  เอว ฯ   
                อานนฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                ตึสนิปาตสฺส  อตฺถวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
#๑  องฺ  เอกฺ  ๒๐/๑๔๙/๓๒  ฯ  ๒.  องฺ  ป ฺจก ๒๒/๑๖๙/๒๒๕  ฯ    
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                                จตฺตาลีสนิปาตฺวณฺณนา   
                                มหากสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        จตฺตาฬีสนิปาเต  น  คเณน  ปุรกขฺโต  จเรติอาทิกา  อายสฺมโต   
มหากสฺสปตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปปฺตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  เวเทโห   
นาม  อสีติโกฏิวิภโว  กฏุมฺพิโก  อโหสิ ฯ  โส  พุทฺธมามโก   
ธมฺมมามโก  สฆมามโก  อุปาสโก  หตฺุวา  วิหรนฺโต  เอกสฺมึ   
อุโปสถทิวเส  ปาโตว  สโุภชน  ภุ ฺชตฺิวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย   
คนฺธปุปฺผาทีนิ  คเหตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  ปเูชตฺวา   
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ   
        ตสฺมึ  จ  ขเณ  สตฺถา  มหานิสภตฺเถร  นาม  ตติยสาวก   
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ธุตวาทาน  ยทิท   
นิสโภติ  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  อุปาสโก  ต  สุตฺวา  ปสนฺโน   
ธมฺมกถาวสาเน  มหาชเน  อุฏาย  คเต  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา   
เสฺว  มยฺห  ภิกฺข  อธิวาเสถาติ  นิมนฺเตสิ ฯ  มหา  โข  อุปาสก   
ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ  กิตฺตโก  ภนฺเตติ  อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺสนฺติ ฯ   
ภนฺเต  เอก  สามเณรมฺป  วิหาเร  อเสเสตฺวา  มยฺห  ภิกฺข   
อธิวาเสถาติ ฯ  สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ  อุปาสโก  สตฺถุ  อธิวาสน   
 ิทิตฺวา  เคห  คนฺตฺวา  มหาทาน  สชฺเชตฺวา  ปุนทิวเส  สตฺถ ุ  
กาล  อาโรจาเปสิ ฯ  สตฺถา  ปตฺตจีวรมาทาย  ภิกฺขุสฆปริวุโต    
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อุปาสกสฺส  ฆร  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสินฺโน  ทกฺขิ-   
โณทกาวสาเน  ยาคุอาทีนิ  สมฺปฏิจฺฉนฺโต  ภตฺตวิสฺสคฺค  อกาสิ ฯ   
อุปาสโกป  สตฺถุ  สนฺติเก  นิสีท ิฯ   
        ตสฺมึ  อนฺตเร  มหานิสภตฺเถโร  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตเมว   
วีถึ  ปฏิปชชฺิ ฯ  อุปาสโก  ทิสฺวา  อุฏาย  คนฺตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา   
ปตฺต  ภนฺเต  เทถาติ  อาห ฯ  เถโร  ปตฺต  อทาสิ ฯ  ภนฺเต   
อิเธว  ปวิสถ  สตฺถาป  เคเห  นิสินฺโนติ ฯ  น  วฏฏิสสฺติ   
อุปาสกาติ ฯ  โส  เถรสฺสว  ปตฺต  คเหตฺวา  ปณฺฑปาตสฺส  ปูเรตฺวา   
อทาสิ ฯ  ตโต  เถร  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺโต  สตฺถุ  สนติฺเก  นิสีทิตฺวา   
เอวมาห  มหานิสภตฺเถโร  ภนฺเต  สตฺถาป  เคเห  นิสินฺโนติ   
วุตฺเตป  ปวิสิตุ  น  อิจฺฉิ  อตฺถิ  น ุ โข  เอตสฺส  ตุมฺหาก   
คุเณหิ  อติเรกคุโณ  ติ ฯ  พุทฺธาน ฺจ  วณฺณมจฺเฉร  นาม  นตฺถ ิ  
ตสฺมา  สตฺถา  เอวมาห  อุปาสก  มย  ภิกฺข  อาคมยมานา   
เคเห  นิสีทาม  โส  ปน  ภิกฺขุ  น  เอว  นิสีทิตฺวา  ภิกฺข   
อุทิกฺขติ  มย  คามนฺตเสนาสเน  วสาม  โส  อร ฺสฺมึเยว  วสติ   
มย  ฉนฺเน  วสาม  โส  อพฺโภกาเสเยว  วสตีติ  ภควา  อย ฺจ   
อย ฺเจตสฺส  คุโณติ  (๑)  มหาสมุทฺท  ปูรยมาโน  วิย  ตสฺส  คุณ   
กเถสิ ฯ   
        อุปาสโก  ปกติยาป  ชลมานปทีโป  เตเลน  อาสิตฺโต  วิย   
สุฏ ุตร  ปสนฺโน  หุตฺวา  จินฺเตสิ  กึ  มยฺห  อ ฺาย  สมฺปตฺติยา    
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อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก  ธุตวาทาน  อคฺคภาวตฺถาย   
ปตฺถน  กริสสฺามีติ ฯ  โส  ปุนป  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  เตเนว   
นิยาเมน  สตฺต  ทิวเส  มหาทาน  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  มหาภิกฺขุสฆสฺส  ติจีวรานิ  ทตฺวา  สตฺถ ุ  
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  เอวมาห  ย  เม  ภนฺเต  สตฺต  ทิวเส   
ทาน  เทนฺตสฺส  เมตฺต  กายกมฺม  เมตฺต  วจีกมฺม  เมตฺต   
มโนกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต  อิมินาห  น  อ ฺ  เทวสมฺปตฺตึ  วา   
สกฺกมารพฺรหฺมสมฺปตฺตึ  วา  ปตฺเถมิ  อิท  ปน  เม  กมฺม  อนาคเต   
เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก  มหานิสภตฺเถเรน  ปตฺตฏานนฺตร   
ปาปุณนตฺถาย  เตรสธุตงฺคธราน  อคฺคภาวสฺส  อธิกาโร   
โหตูติ ฯ  สตฺถา  มหนฺต  าน  อิมินา  ปตฺถิต  สมิชฌฺิสฺสติ   
นุ  โข  โนติ  โอโลเกนฺโต  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  อาห   
มนาป  เต  าน  ปตฺถิต  อนาคเต  สตสหสฺสกปฺปาวสาเน   
โคตโม  นาม  พุทฺโธ  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตฺว  ตติยสาวโก   
มหากสฺสปตฺเถโร  นาม  ภวิสฺสสีติ  พฺยากาสิ ฯ  ต  สุตฺวา   
อุปาสโก  พุทฺธาน  เทฺว  กถา  นาม  นตฺถีติ  ปุนทิวเส   
ปตฺตพฺพ  วิย  ต  สมฺปตฺตึ  อม ฺ ิตฺถ ฯ  โส  ยาวตายุก  ทาน   
ทตฺวา  สีล  สมาทาย  รกขิฺตฺวา  นานปฺปการ  กลฺยาณกมฺม   
กตฺวา  กาล  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติ ฯ   
        ตโต  ปฏาย  เทวมนุสฺเสสุ  สมปฺตฺตึ  อนุภวนฺโต  อิโต    
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เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺเธ  พนฺธุมตีนคร  อุปนิสสฺาย   
เขเม  มิคทาเย  วิหรนฺเต  เทวโลกา  จวิตฺวา  อ ฺตรสฺมึ   
ปริชิณฺณพฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติ ฯ  ตสฺมึ  จ  กาเล  วิปสฺสี   
ภควา  สตฺตเม  สตฺตเม  สวจฺฉเร  ธมฺม  กเถสิ  มหนฺต  โกลาหล   
โหติ ฯ  สกลชมฺพูทีเป  เทวตา  สตฺถา  ธมฺม  กเถสฺสตีติ   
อาโรเจสุ ฯ  พฺราหฺมโณ  ต  สาสน  อสฺโสสิ ฯ  ตสฺส  จ   
นิวาสนสาฏโก  เอโกเยว  โหติ  ตถา  พฺราหฺมณิยา ฯ  ปารุปน   
ปน  ทฺวินฺนมปฺ  เอกเมว  โส  สกลนคเร  เอกสาฏกพฺราหฺมโณติ   
ป ฺายิ ฯ  โส  พฺราหฺมณาน  เกนจิเทว  กิจฺเจน  สนฺนิปาเต   
สติ  พฺราหฺมณึ  เคเห  เปตฺวา  สย  ต  วตฺถ  ปารุปตฺวา   
คจฺฉติ  พฺราหฺมณีน  สนนฺิปาเต  สติ  สย  เคเห  อจฺฉติ   
พฺราหฺมณี  ต  วตฺถ  ปารุปตฺวา  คจฺฉติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  ทิวเส   
พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณึ  อาห  โภติ  กึ  รตฺตึ  ธมฺม  สุณิสฺสสิ   
ทิวาติ ฯ  มย  มาตุคาเม  ชาติกา  (๒)  นาม  รตฺตึ  โสตุ  น  สกฺโกม   
ทิวา  โสสฺสามาติ  พฺราหฺมณ  เคเห  เปตฺวา  ต  วตฺถ  ปารุปตฺวา   
อุปาสิกาหิ  สทฺธึ  ทิวา  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺเต   
นิสินฺนา  ธมมฺ  สุตฺวา  อุปาสิกาหิเยว  สทฺธึ  อาคมาสิ ฯ  อถ   
พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณึ  เคเห  เปตฺวา  ต  วตฺถ  ปารปุตฺวา   
วิหาร  คโต ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา  ปริสมชฺเฌ  อลงฺกตธมฺมาสเน  นิสินฺโน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 693 

        เลมที ่ 26  มหากสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  693   
 
จิตฺตพีชนึ  อาทาย  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  สิเนรุ  มนถฺ   
กตฺวา  สาคร  นิมฺมเถนฺโต  วิย  ธมฺมกถ กเถสิ ฯ  พฺราหฺมณสฺส   
ปริสปริยนฺเต  นิสินฺนสฺส  ธมฺม  สุณนฺตสฺส  ปมยามสฺมึเยว   
สกลสรรี  ปรูยมานา  ป ฺจวณฺณา  ปติ  อุปฺปชชฺิ ฯ  โส   
ปารุตวตฺถ  สงฺฆริตฺวา  ทสพลสฺส  ทสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ   
อถสฺส  อาทนีวสหสฺส  ทสฺสยมาน  มจฺเฉร  อุปฺปชฺชิ ฯ  โส   
พฺราหฺมณิยา  มยฺห ฺจ  (๑)  เอกเมว  วตฺถ  อ ฺ  กิ ฺจิ  ปารุปน   
นตฺถิ  อปารปุตฺวา  จ  นาม  พหิ  วิจริตุ  น  สกฺกาติ 
สพฺพถาป  อทาตุกาโม  อโหสิ  อถสฺส  นิกฺขนฺเต  ปมยาเม   
มชฺฌิมยาเมป  ตเถว  (๒)  ปติ  อุปฺปชฺช ิฯ  ตเถว  จินฺเตตฺวา  ตเถว   
อทาตุกาโม  อโหสิ ฯ  อถสฺส  (๓)  มชฌฺิมยาเม  นิกขฺนฺเต  ปจฺฉิมยาเมป   
ตเถว  ปติ  อุปฺปชฺช ิฯ  ตทา  โส  ย  วา  โหตุ  ต  วา   
ปจฺฉาป  ชานิสฺสามีติ  วตฺถ  สงฺฆริตฺวา  สตฺถุ  ปาทมูเล   
เปสิ ฯ  ตโต  วามหตฺถ  อาภุชิตฺวา  ทกฺขิเณน  หตฺเถน  ติกฺขตฺตุ   
อปฺโผเฏตฺวา  ชิต  เม  ชิต  เมติ  ตโย  วาเร  นท ิฯ   
        ตสฺมึ  จ  สมเย  พนฺธมุราชา  ธมฺมาสนสฺส  ปจฺฉโต   
อนฺโตสณิย  นิสินฺโน  ธมมฺ  สุณาติ ฯ  ร ฺโ  จ  นาม   
ชิต  เมติ  สทโฺท  อมนาโป  โหติ ฯ  โส  ปุริส  เปเสสิ  คจฺฉ   
เอต  ปุจฺฉ  กึ  วทสีติ ฯ  โส  เตน  คนฺตฺวา  ปุจฺฉิโต  อวเสสา   
#๑.  ส.ี เอตฺถนฺตเร  จาติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  สี.  ตถา  ฯ   
#๓.  สี.  ตสสฺ  ฯ    
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หตฺถิยานาทีนิ  อารุยฺห  อสิจมฺมาทีนิ  คเหตฺวา  ปรเสน  ชินนฺติ   
น  ต  อจฺฉริย ฯ  อห  ปน  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺตสฺส  กูฏโคณสฺส   
มุคฺคเรน  สีส  ภินฺทิตฺวา  ต  ปลา  เปนฺโต  วิย  มจฺเฉรจิตฺต   
มทฺทิตฺวา  ปารุตวตฺถ  ทสพลสฺส  อทาสึ  ต  เม  มจฺฉริย  ชิตนฺติ   
อาห ฯ  โส  ปุริโส  อาคนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ   
ราชา  อาห  อเมฺห  ภเณ  ทสพลสฺส  อนุรูป  น  ชานิมฺห   
พฺราหฺมโณ  ชานีติ  (๑)  วตฺถยุค  เปเสสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  พฺราหฺมโณ   
จินฺเตสิ  อย  มยฺห  ตุณฺหีนิสินฺนสฺส  ปม  กิ ฺจิ  อทตฺวา   
สตฺถุ  คุเณ  กเถนฺตสฺส  อทาสิ  สตฺถุ  คุเณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺเนน   
ปน  มยฺห  โก  อตฺโถติ  ตมฺป  วตฺถยุค  ทสพลสฺเสว  อทาสิ ฯ   
ราชาป  ก ึ พฺราหฺมเณน  กตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมฺป  เตน   
วตฺถยุค  ตถาคตสฺเสว  ทินฺนนฺติ  สุตฺวา  อ ฺานิป  เทฺว   
วตฺถยุคานิ  เปเสสิ  โส  ตานิป  อทาสิ ฯ  ราชา  อ ฺานิป   
จตฺตารีติ  เอว  ยาว  ทฺวตฺตึส  วตฺถยุคานิ  เปเสสิ ฯ  อถ   
พฺราหฺมโณ  อิท  วฑฺเฒตฺวา  วฑฺเฒตฺวา  คหณ  วิย  โหตีติ   
อตฺตโน  อตฺถาย  เอก  พฺราหฺมณิยา  เอกนฺติ  เทฺว  วตฺถยุคานิ   
คเหตฺวา  ตึสยุคานิ  ตถาคตสฺเสว  อทาสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  จ   
โส  สตฺถุ  วิสฺสาสิโก  ชาโต ฯ   
        อถ  น  ราชา  เอกทิวถ  สตสมเย  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม   
#๑.  ส.ี  ชานาตีติ  ฯ    
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สุณนฺต  ทิสฺวา  สตสหสฺสคฺฆนก  อตฺตนา  ปารุตรตฺตกมฺพล   
ทตฺวา  อาห  อิโต  ปฏาย  อิม  ปารุปตฺวา  ธมฺม  สณุาหีติ ฯ   
โส  กึ  เม  อิมินา  กมฺพเลน  อิมสฺมึ  ปติูกาเย  อุปนีเตนาติ   
จินฺเตตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิย  ตถาคตสฺส  ม ฺจสฺส  อุปริ  วิตาน   
กตฺวา  อคมาสิ ฯ  อเถกทวิส  ราชา  ปาโตว  วิหาร  คนฺตฺวา   
อนฺโตคนฺธกุฏิย  สตฺถุ  สนฺติเก  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย   
ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสฺมิโย  กมฺพเล  ปฏหิ ฺนฺติ  กมฺพโล  อติวิย   
วิโรจติ ฯ  ราชา  อุลโฺลเกนฺโต  ส ฺชานิตฺวา  อาห  อมฺหาก   
ภนฺเต  เอส  กมฺพโล  อเมฺหหิ  เอกสาฏกพฺราหฺมณสฺส  ทินฺโนติ ฯ   
ตุเมฺหหิ  มหาราช  พฺราหฺมโณ  ปชูิโต  พฺราหฺมเณน  มย   
ปูชิตาติ ฯ  ราชา  พฺราหฺมโณ  ยุตฺต  อ ฺาสิ  น  มยนฺติ   
ปสีทิตฺวา  ย  มนุสฺสาน  อุปการภูต  ต  สพฺพ  อฏฏก  กตฺวา   
สพฺพฏก  นาม  ทาน  ทตฺวา  ปุโรหิตฏาเน  เปสิ ฯ  โสป   
อฏฏก  นาม  จตุสฏ ี  โหตีติ  จตุสฏ ี  สลากภตฺตานิ-   
อุปนิพนฺธาเปตฺวา  ยาวชีว  ทาน  ทตฺวา  สีล  รกฺขิตฺวา  ตโต   
จุโต  สคฺเค  นิพฺพตฺติ ฯ   
        ปุน  ตโต  จุโต  อิมสฺมึ  กปฺเป  โกนาคมนสฺส  จ  ภควโต   
กสฺสปทสพลสฺส  จาติ  ทฺวินฺน  พุทฺธาน  อนฺตเร  พาราณสิย   
กุฏมฺพิยฆเร  นิพฺพตฺโต ฯ  โส  วุทฺธมนวฺาย  ฆราวาส  วสนฺโต   
เอกทิวส  อร ฺเ  ชงฺฆวิหาร  จรติ ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย    
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ปจฺเจกพุทฺโธ  นทีตีเร  จีวรกมฺม  กโรนฺโต  อนุวาเต  อปฺปโหนเฺต   
สงฺฆริตฺวา  (๑)  เปตุ  อารทฺโธ ฯ  โส  ทิสฺวา  กสฺมา  ภนฺเต   
สงฺฆริตฺวา  (๑)  เปถาติ  อาห ฯ  อนุวาโต  นปฺปโหตีติ ฯ  อิมนิา   
ภนฺเต  กโรถาติ  อุตฺตรสาฏก  ทตฺวา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน   
เม  เกนจิ  ปริหานิ  มา  โหตูติ  ปตฺถน  ปฏเปสิ ฯ   
        ฆเรปสสฺ  ภคินิยา  สทฺธึ  ภริยาย  กลห  กโรนฺติยา   
ปจฺเจกพุทฺโธ  ปณฺฑาย  ปาวิสิ  อถสฺส  ภคินี  ปจฺเจกพุทฺธสฺส   
ปณฺฑปาต  ทตฺวา  ตสฺส  ภริย  สนฺธาย  (๒)  เอวรูป  พาล   
โยชนสเตน  ปริวชฺเชยฺยนติฺ  ปตฺถน  ปฏเปสิ ฯ  สา  เคหงฺคเณ   
 ิตา  สุตฺวา  อิมาย  ทินฺนภตฺต  มา  เอส  ภุ ฺชตูติ  ปตฺต   
คเหตฺวา  ปณฺฑปาต  ฉฑฺเฑตฺวา  กลลสฺส  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ   
อิตรา  ทิสฺวา  พาเล  ตฺว  ม  ตาว  อกฺโกส  วา  ปหร  วา   
เอวรูปสฺส  ปน  เทฺว  อสงฺเขยฺยานิ  ปูริตปารมิสฺส  ปตฺตโต   
ภตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  กลล  ทาตุ  น  ยุตฺตนติฺ  อาห ฯ  อถสฺส   
ภริยาย  ปฏิสงฺขาน  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  ติฏถ  ภนฺเตติ  กลล   
ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺต  โธวิตฺวา  คนฺธจุณฺเณน  อุพฺพฏเฏตฺวา   
ปณีตภตฺตสฺส  จตุมธุรสสฺ  จ  ปูเรตฺวา  อุปริ  อาสิตฺเตน  ปทุม-   
คพฺภวณฺเณน  สปฺปนา  วิชฺโชตมาน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ   
เปตฺวา  ยถา  อย  ปณฺฑปาโต  โอภาสชาโต  เอว  โอภาส-   
#๑  สี.  สหรตฺิวา  ฯ  ๒.  สี.  สนฺธาย  เอวมาห  ฯ    
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ชาต  เม  สรรี  โหตูติ  ปตฺถน  ปฏเปสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ   
อนุโมทิตฺวา  (๑)  อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ   
        เตป  ชายมฺปติกา  ยาวตายุก  กุสล  กตฺวา  สคฺเค   
นิพฺพตฺติตฺวา  ปุน  ตโต  จวิตฺวา  อุปาสโก  กสฺสปสมฺมา-   
สมฺพุทฺธกาเล  พาราณสิย  อสีติโกฏิวิภวสฺส  เสฏ ิโน  ปุตฺโต   
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  อิตราป  ตาทิสสฺเสว  เสฏ ิโน  ธีตา  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  วุทฺธิปปฺตฺตสฺส  ตเมว  เสฏ ิธีตร  อานยึสุ ฯ   
ตสฺสา  ปุพฺเพ  อนิฏวิปากสฺส  ปาปกมฺมสฺส  อานุภาเวน   
ปติกุล  ปวฏิมตฺตาย  อุมฺมารพฺภนฺตเร  สกลสรรี  อุคฺฆาฏิต-   
จฺจกุฏิ  วิย  ทคฺุคนฺธ  ชาต ฯ  เสฏ ิกุมาโร  กสฺสาย  คนฺโธติ   
ปุจฺฉิตฺวา เสฏก ฺายาติ  สุตฺวา  นหีรถ  นีหรถาติ   
อาภตนิยาเมเนว  (๒)  กุลฆร  เปเสสิ ฯ  สา  เอเตเนว  นีหาเรน   
สตฺตสุ  าเนสุ  ปฏินิวตฺติตา  (๓)  ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  กสสฺปทสพโล  ปรินิพฺพายิ  ตสฺส  ฆน-   
โกฏฏิมาหิ  สตสหสฺสคฺ-  ฆนิกาหิ  รตตฺสุวณฺณิฏกาหิ  โยชนุพฺเพธ   
เจติย  อารภึสุ ฯ  ตสฺมึ  เจติเย  กริยมาเน  สา  เสฏ ิธีตา   
จินฺเตสิ  อห  สตฺตสุ  าเนสุ  ปฏินิวตฺติตา  กึ  เม  ชวิีเตนาติ   
อตฺตโน  อาภรณภณฺฑ  ภ ฺชาเปตฺวา  สุวณฺณิฏก  กาเรสิ   
รตนายต  วิทตฺถิวิตฺถินฺน  จตุรงฺคุลุพฺเพธ ฯ  ตโต  หริตาล-   
#๑.  ส.ี  อนุโมทน  กตฺวา  ฯ  ๒.  สี.  อาคตยาเนเนว  ฯ   
#๓.  สี  ปฏนิิวตฺติ  ฯ    
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มโนสิลาปณฺฑ  คเหตฺวา  อฏ  อุปฺปลหตฺเก  อาทาย  เจติย-   
กรณฏาน  คตา ฯ   
        ตสฺมึ  จ  ขเณ  เอกา  อิฏกาปนฺติ  ปริกฺขิปตฺวา   
อาคจฺฉมานา  ฆฏนิฏกาย  อูนา  โหติ  เสฏ ิธีตา  วฑฺฒกึ   
อาห  อิม  อิฏก  เอตฺถ  เปถาติ ฯ  อมฺม  ภทฺทเก  กาเล   
อาคตาสิ  สยเมว  เปหีติ ฯ  สา  อารุยฺห  เตเลน  หริตาล-   
มโนสิลาป  ณฺฑ  โยเชตฺวา  เตน  พนฺธเนน  อิฏก  ปติฏเปตฺวา   
อุปริ  อฏหิ  อุปฺปลหตฺถเกหิ  ปชู  กตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิพฺพตฺต-   
นิพฺพตฺตฏาเน  เม  กายโต  จนฺทนคนฺโธ  วายตุ  มขุโต   
อุปฺปลคนฺโธติ  ปตฺถน  กตฺวา  เจติย  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
อคมาสิ ฯ   
        อถ  ตสฺมึเยว  ขเณ  ยสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส  ปม  เคห   
นีตา  ตสฺส  ต  อารพฺภ  สติ  อุทปาทิ ฯ  นคเรป  นกขฺตฺต   
สงฺฆุฏ  โหติ ฯ  โส  อุปฏาเก  อาห  ตทา  อิธ  อานีตา   
เสฏ ิธีตา  อตฺถิ  กห  สาติ ฯ  กลุเคเห  สามีติ ฯ  อาเนถ   
น  นกฺขตฺต  กีฬิสฺสามาติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา   
 ิตา  กึ  ตาตา  อาคตตฺถาติ  ตาย  ปฏุา  ต  ปวตฺตึ   
อาจิกฺขึสุ ฯ  ตาตา  มยา  อาภรณภณฺเฑน  เจติย  ปชูิต   
อาภรณ  เม  นตฺถีติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  เสฏ ิปุตฺตสฺส  อาโรเจสุ ฯ   
อาเนถ  น  ปลนฺธน  ลภิสสฺตีติ ฯ  เต  อานยึสุ  ตสฺสา  สห    
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ฆรปเวสเนน  สกลเคห  จนฺทนคนฺโธ  เจว  นีลุปฺปลคนฺโธ  จ   
วายิ ฯ  เสฏ ิปุตฺโต  ต  ปจฺุฉิ  ปม  ตว  สรรีโต  ทคฺุคนฺโธ   
วายิ  อิทานิ  ปน  เต  สรีรโต  จนฺทนคนฺโธ  มุขโต   
อุปฺปลคนฺโธ  วายติ  ก ึ เอตนฺติ ฯ  สา  อาทิโต  ปฏาย   
อตฺตนา  กตกมฺม  อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ิปุตฺโต  นิยฺยานิก  วต   
พุทฺธสาสนนฺติ  ปสีทิตฺวา  โยชนิก  สุวณฺณเจติย  กมฺพลก ฺจุเกน   
ปริกฺขิปตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  รถจกฺกปฺปมาเณหิ  สุวณฺณปทุเมหิ   
อลงฺกริ ฯ  เตส  ทฺวาทสหตฺถา  โอลมฺพกา  โหนฺติ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต   
จุโต  พาราณสิโต  โยชนมตฺเต  าเน  อ ฺตรสฺมึ  อมจฺจกุเล   
นิพฺพตฺติ  เสฏ ิก ฺาป  เทวโลกโต  จวิตฺวา  ราชกุเล  เชฏธตีา   
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  เตสุ  วยปฺปตฺเตสุ  กุมารสฺส  วสนคาเม   
นกฺขตฺต  สงฺฆุฏ ฯ  โส  มาตร  อาห  สาฏก  เม  อมฺม   
เทหิ  นกฺขตฺต  กีฬิสฺสามีติ ฯ  สา  โธตวตฺถ  นีหรตฺิวา   
อทาสิ ฯ  อมมฺ  ถูล  อิทนติฺ  อาห ฯ  สา  อ ฺ  นีหริตฺวา   
อทาสิ  ตมฺป  ปฏิกฺขิป ฯ  อถ  น  มาตา  อาห  ตาต   
ยาทิเส  เคเห  มย  ชาตา  นตฺถิ  โน  อิโต  สุขุมตรสฺส   
ปฏิลาภาย  ปุ ฺนฺติ ฯ  เตนหิ  ลภนฏาน  คจฺฉามิ   
อมฺมาติ ฯ  ปตฺุต  อห  อชฺเชว  ตุยฺห  พาราณสินคเร  รชฺชปฏ-ิ   
ลาภมฺป  อิจฺฉามีติ ฯ  โส  มาตร  วนฺทตฺิวา  อาห  คจฺฉามิ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 700 

                เลมที่  26  จตฺตาลีสนิปาตฺวณฺณนา  หนา  700   
 
อมฺมาติ ฯ  คจฺฉ  ตาตาติ ฯ  เอว  กริสฺสา  จิตฺต  อโหสิ  กห   
คมิสฺสติ  อิธ  วา  เอตฺถ  วา  เคเห  นิสีทิสฺสตีติ ฯ  โส  ปน   
ปุ ฺนิยาเมน  นิกฺขมิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  อุยฺยาเน  มงฺคล-   
สิลาปฏเฏ  สสีส  ปารุปตฺวา  นิปชฺช ิฯ  โส  จ  พาราณสิร ฺโ   
กาลงฺกตสฺส  สตฺตโม  ทิวโส  โหติ ฯ   
        อมจฺจา  ร ฺโ  สรีรกิจฺจ  กตฺวา  ราชงฺคเณ  นิสีทิตฺวา   
มนฺตยึสุ  ร ฺโ  เอกา  ธตีาว  อตฺถิ  ปตฺุโต  นตฺถ ิ อราชก   
รชฺช  นสฺสต ิ โก  ราชา  โหตีติ  ตฺว  โหหิ  ตฺว  โหหีติ   
อาหสุ ฯ  ปุโรหิโต  อาห  พหุ  โอโลเกตุ  น  วฏฏติ  ปุสฺสรถ  (๑)   
วิสฺสชฺเชมาติ ฯ  เต  กุมุทวณฺเณ  จตฺตาโร  สินฺธเว  โยเชตฺวา   
ป ฺจวิธ  ราชกกุธภณฺฑ  เสตจฺฉตฺต ฺจ  รถสฺมึเยว  เปตฺวา   
รถ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปจฺฉโต  ตุริยานิ  ปคฺคณฺหาเปสุ ฯ  รโถ   
ปาจีนทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  อุยฺยานาภิมุโข  อโหส ิฯ  ปริจเยน   
อุยฺยานาภิมุโข  คจฺฉติ  นิวตฺเตมาติ  เกจิ  อาหสุ ฯ  ปุโรหิโต   
มา  นิวตฺตยิตฺถาติ  อาห  ฯ  รโถกุมาร  ปทกฺขิณ  กตฺวา 
อาโรหนสชโฺช  หุตฺวา  อฏาสิ  ปุโรหิโต  ปารุปนกณฺณ 
อปเนตฺวา  ปาทตลานิ  โอโลเกนฺโต  ติฏตุ  อย  ทีโป 
ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ  จตูสุ  มหาทีเปสุ  เอส  รชชฺ  กาเรตุ 
ยุตฺโตติ  วตฺวา  ปุนป  ตูริยานิ  ปคฺคณฺหถ  ปุนป  ปคฺคณหถาติ 
#๑.  ม.  ผุสสฺรถ  ฯ    
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ติกฺขตฺตุ  ตุริยานิ  ปคฺคณฺหาเปสิ ฯ   
        อถ  กุมาโร  มุข  วิวริตฺวา  โอโลเกตฺวา  เกน  กมฺเมน   
อาคตตฺถาติ  คาห ฯ  เทว  ตุมฺหาก  รชชฺ  ปาปุณาตีติ ฯ  ราชา   
กหนฺติ ฯ  เทวตฺต  คโต  สามีติ ฯ  กติ  ทิวสา  อติกกฺนฺตาติ ฯ   
อชฺช  สตฺตโม  ทิวโสติ ฯ  ปุตฺโต  วา  ธีตา  วา  นตฺถีติ ฯ   
ธีตา  อตฺถิ  เทว  ปุตฺโต  นตฺถีติ ฯ  กรสิฺสามิ  รชชฺนฺติ ฯ   
เต  ตาวเทว  อภิเสกมณฺฑป  กาเรตฺวา  ราชธีตร  สพฺพา-   
ลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา  อุยฺยาน  อาเนตฺวา  กุมารสฺส  อภิเสก   
อกสุ ฯ  อถสสฺ  กตาภิเสกสฺส  สตสหสฺสคฺฆนก  วตฺถ  อุปหรึสุ ฯ   
โส  กิมิท  ตาตาติ  อาห ฯ  นิวาสนวตฺถ  เทวาติ ฯ  นนุ   
ตาตา  ถูลนฺติ ฯ  มนุสฺสาน  ปรโิภควตฺเถสุ  อิโต  สขุุมตร   
นตฺถิ  เทวาติ ฯ  ตุมฺหาก  ราชา  เอวรูป  นิวาเสสีติ ฯ  อาม   
เทวาติ ฯ  น  ม ฺเ  ปุ ฺวา  ตุมฺหาก  ราชา  สุวณฺณภิงฺคาร   
อาหรถ  ลภิสฺสาม  วตฺถนฺติ ฯ  สุวณฺณภิงฺคาร  อาหรึสุ ฯ  โส   
อุฏาย  หตฺเถ  โธวิตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตฺวา  หตฺเถน  อุทก   
อาทาย  ปุรตฺถิมทิสาย  อพฺภุกฺกิริ  ตาวเทว  ฆนปวึ  ภินฺทิตฺวา   
อฏ  กปฺปรกฺุขา  อุฏหึสุ ฯ  ปุน  อุทก  คเหตฺวา  ทกฺขิณาย   
ปจฺฉิมาย  อุตฺตรายนฺติ  เอว  จตูสุ  ทิสาสุ  อพฺภุกฺกิร ิ สพฺพทิสาสุ   
อฏฏก  กตฺวา  ทฺวตฺตึส  กปฺปรุกฺขา  อุฏหึสุ ฯ  โส  เอก   
ทิพฺพทุสฺส  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  นนฺทร ฺโ  วิชิเต    
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สุตฺตกนฺติกา  อิตฺถิโย  มา  สุตฺต  กนฺตึสูติ  (๑)  เอว  เภรึ  จราเปถาติ   
วตฺวา  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  อลงฺกตปฏิยตฺโต  หตฺถิกขฺนฺธวรคโต   
นคร  ปวิสิตฺวา  ปาสาท  อารุยฺห  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวิ ฯ   
        เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  เอกทิวส  เทวี  ร ฺโ  มหาสมฺปตฺตึ   
ทิสฺวา  อโห  ตปสฺสีติ  การุ ฺาการ  ทสฺเสติ ฯ  กมิิท  เทวีติ   
จ  ปุฏา  อติมหตี  เต  เทว  สมฺปตฺติ  อตีเต  พุทฺธาน   
สทฺทหิตฺวา  กลฺยาณ  อกตฺถ  อิทานิ  อนาคตสฺส  ปจฺจย  กุสล   
น  กโรถาติ  อาห ฯ  กสฺส  ทสฺสาม  สลีวนฺโต  นตฺถีติ ฯ   
อสุ ฺโ  เทว  ชมฺพูทโีป  อรหนฺเตหิ  ตุเมฺห  ทานเมว  สชฺเชถ   
อห  อรหนฺเต  ลจฺฉามีติ  อาห ฯ  ราชา  ปุนทิวเส  ปาจีน-   
ทฺวาเร  ทาน  สชชฺาเปสิ ฯ  เทวี  ปาโตว  อุโปสถงฺคานิ   
อธิฏาย  อุปริปาสาเท  ปุรตฺถาภิมุขา  อุเรน  นิปชชฺิตฺวา  สเจ   
เอติสฺส  ทิสาย  อรหนโฺต  อตฺถิ  เสฺวว  อาคนฺตฺวา  อมฺหาก   
ภิกฺข  คณฺหนฺตูติ  อาห ฯ  ตสฺส  ทิสาย  อรหนฺโต  นาเหสุ   
ต  สกฺการ  กปณยาจกาน  (๒)  อทสุ ฯ  ปุนทิวเส  ทกฺขิณทฺวาเร   
ทาน  สชฺเชตฺวา  ตเถว  อกาสิ  ปุนทิวเส  ปจฺฉิมทฺวาเร ฯ   
อุตฺตรทฺวาเร  สชชฺิตทิวเส  ปน  เทวิยา  ตเถว  นิมนฺเตนฺติยา   
หิมวนฺเต  วสนฺตาน  ปทุมวติยา  ปุตฺตาน  ป ฺจสตาน  ปจฺเจก-   
พุทฺธาน  เชฏโก  มหาปทุมปจฺเจกพุทฺโธ  ภาติเก  อามนฺเตสิ   
#๑.  ส.ี  กนตฺนฺตูติ  ฯ  ๒.  สี. ยาจกาทีน  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 703 

        เลมที ่ 26  มหากสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  703   
 
มาริสา  นนฺทราชา  ตุเมฺห  นิมนฺเตติ  อธิวาเสถ  ตสฺสาติ  เต   
อธิวาเสตฺวา  ปุนทิวเส  อโนตตฺตทเห  มุข  โธวิตฺวา  อากาเสน   
อาคนฺตฺวา  อุตฺตรทฺวาเร  โอตรึสุ ฯ  มนุสฺสา  ทิสฺวา  คนฺตฺวา   
ป ฺจสตา  เทว  ปจฺเจกพุทฺธา  อาคตาติ  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ   
ราชา  สทฺธึ  เทวิยา  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  ปจฺเจก-   
พุทฺเธ  ปาสาทอาโรเปตฺวา  ตตฺร  เนส  ทาน  ทตฺวา   
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ราชา  สฆตฺเถรสฺส  เทวี  สฆนวกสฺส   
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  อยฺยา  ปจฺจเยหิ  น  กลิมิสฺสนติฺ  มย   
ปุ ฺเน  น  หายิสฺสาม  (๑)  อมฺหาก  ยาวชีวอิธ  นวิาสาย   
ปฏิ ฺ  เทถาติ  ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  อุยฺยาเน  ป ฺจปณฺณ-   
สาลาสตานิ  ป ฺจจงฺกมนสตานีติ  สพฺพากาเรน  นิวาสนฏ-   
านานิ  สมฺปาเทตฺวา  ตตฺถ  วสาเปสุ ฯ   
        เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  ร ฺโ  ปจฺจนฺโต  กุปโต ฯ  โส   
อห  ปจฺจนฺต  วูปสเมตุ  คจฺฉามิ  ตฺว  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  มา   
ปมชฺชีติ  เทวึ  โอวทิตฺวา  คโต ฯ  ตสฺม ึ อนาคเตเยว  ปจฺเจก-   
พุทฺธาน  อายุสงฺขารา  ขีณา ฯ  มหาปทุมปจฺเจกพุทฺโธ   
ติยามรตฺตึ  ฌานกีฬ  กีฬตฺิวา  อรุณุคฺคมเน  อาลมฺพนผลก   
อาลมฺพิตฺวา   ิตโกว  อนปุาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพายิ  เอเตนุปาเยน  เสสาปติ  สพฺเพว  ปรินิพฺพุตา ฯ   
#๑.  ส.ี น หายิสฺสามิ  ฯ    
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ปุนทิวเส  เทวี  ปจฺเจกพุทฺธาน  นิสีทนฏาน  หริตูปลิตฺต   
กาเรตฺวา  ปุปฺผานิ  วิกิริตฺวา  ธูป  ทตฺวา  เตส  อาคมน   
โอโลกยนฺตี  นิสินฺนา  อาคมน  อปสฺสนฺตี  ปุริส  เปเสสิ   
คจฺฉ  ตาต  ชานาหิ  กึ  อยยฺาน  กิ ฺจิ  อผาสุกนฺติ ฯ  โส   
คนฺตฺวา  มหาปทุมสฺส  ปณฺณสาลาย  ทฺวาร  วิวริตฺวา  ตตฺถ   
อปสฺสนฺโต  จงฺกมน  คนฺตฺวา  อาลมฺพนผลก  นิสฺสาย   ิต   
ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  กาโล  ภนฺเตติ  อาห ฯ  ปรินิพฺพุตสรีร   
กึ  กเถสฺสติ  โส  นิทฺทายติ  ม ฺเติ  คนฺตฺวา  ปฏ ิปาเท   
หตฺเถน  ปรามสิตฺวา  ปาทาน  สีตลตาย  เจว  ถทฺธตาย  จ   
ปรินิพฺพุตภาว  ตฺวา  ทุติยสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  เอว   
ตติยสฺสาติ  สพฺเพส  ปรนิิพฺพุตภาว  ตฺวา  ราชกุล  คโต ฯ   
กห  ตาต  ปจฺเจกพุทฺธาติ  ปฏุโ  ปรนิิพฺพุตา  เทวีติ  อาห ฯ   
เทวี  กนฺทนตีฺ  โรทนฺตี  นิกฺขมิตฺวา  นาคเรหิ  สทฺธึ  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  สาธุกีฬิต  กาเรตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธาน  สรีรกิจฺจ   
กาเรตฺวา  ธาตุโย  คเหตฺวา  เจติย  ปติฏาเปสิ ฯ   
        ราชา  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  อาคโต  ปจฺจุคฺคมน  อาคต   
เทวึ  ปุจฺฉิ  ก ึ ภทฺเท  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  นปฺปมชฺช ิ นโิรคา   
อยฺยาติ  ปรินพฺิพุตา  เทวาติ ฯ  ราชา  จินฺเตสิ  เอวรูปานมฺป   
ปณฺฑิตาน  มรณ  อุปฺปชฺชติ  อมฺหาก  กุโต  โมกฺโขติ ฯ  โส   
นคร  อคนฺตฺวา  อุยฺยานเมว  ปวิสิตฺวา  เชฏปุตฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 705 

        เลมที ่ 26  มหากสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  705   
 
ตสฺส  รชฺช  นิยฺยาเทตฺวา  (๑)  สย  สมณปพฺพชฺช  ปพฺพชิ  เทวีป   
อิมสฺมึ  ปพฺพชิเต  อห  กึ  กริสฺสามีติ  ตตฺเถว  อุยฺยาเน   
ปพฺพชิตฺวา  เทฺวป  ฌาน  ภาเวตฺวา  ตโต  จุตา  พฺรหมฺโลเก   
นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
        เตสุ  ตตฺเถว  วสนฺเตสุ  อมฺหาก  สตฺถา  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา   
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน  ราชคห  ปาวิสิ ฯ  สตฺถร ิ  
ตตฺถ  ปฏิวสนฺเต  อย  ปปผฺลิมาณโว  (๒)  มคธรฏเ  มหาติตฺถ-   
พฺราหฺมณคาเม  กปลพฺราหฺมณสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ   
นิพฺพตฺโต  อย  ภทฺทา  กาปลานี  มทฺทรฏเ  สาคลนคเร  โกสิย-   
โคตฺตพฺราหฺมณสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺตา ฯ  เตส   
อนุกฺกเมน  วฑฺฒมานาน  ปปฺผลิมาณวสฺส  วีสติเม  ภทฺทาย   
โสฬสเม  วสฺเส  สมฺปตฺเต  มาตาปตโร  ปุตฺต  โอโลเกตฺวา   
ตาต  ตฺว  วยปฺปตฺโต  กลุวโส  นาม  ปติฏเปตพฺโพติ  อติวิย   
นิปฺปฬยึสุ ฯ  มาณโว  อาห  มยฺห  โสตปเถ  เอวรูป  กถ   
มา  กเถุ ฯ  อห  ยาว  ตุเมหฺ  ธรถ  ตาว  ปฏิชคฺคิสฺสามิ   
ตุมฺหาก  อจฺจเยน  (๓)  นกิฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เต  กติปาห   
อติกฺกมิตฺวา  ปุน  กถยึสุ ฯ  โสป  ตเถว  ปฏิกฺขิป ฯ  ตโต   
ปฏาย  นิรนฺตร  กเถติเยว ฯ   
        มาณโว  มม  มาตร  ส ฺาเปสฺสามีติ  รตฺตสุวณฺณสฺส   
#๑.  ม.  นิยฺยาเตตฺวา  ฯ  ๒  ม.  ปปฺปลิมาณโว  ๓.  ส.ีปจฺฉโต  ฯ    
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นิกฺขสหสฺส  ทตฺวา  สพฺพกาเมหิ  สนฺตปฺเปตฺวา  สุวณฺณกาเรหิ   
เอก  อิตฺถีรูป  การาเปตฺวา  ตสฺส  มชชฺนฆฏฏนาทิกมฺมปริโยสาเน   
ต  รตฺตวตฺถ  นิวาสาเปตฺวา  วณฺณสมฺปนฺเนหิ  ปุปฺเผหิ  เจว   
นานาอลงฺกาเรหิ  จ  อลงฺการาเปตฺวา  มาตร  ปกฺโกสาเปตฺวา   
อาห  อมฺม  เอวรูป  อารมฺมณ  ลภนฺโต  เคเห  วสิสสฺามิ   
อลภนฺโต  น  วสิสฺสามีติ ฯ  ปณฺฑิตา  พฺราหฺมณี  จินฺเตสิ  มยฺห   
ปุตฺโต  ปุ ฺวา  ทินฺนทาโน  กตาภินีหาโร  ปุ ฺ  กโรนฺโต   
น  เอกโกว  อกาสิ  อทฺธา  เอเตน  สหกตปุ ฺา  สุวณฺณ-   
รูปปฏิภาคาว  ภวิสฺสตีติ  อฏ  พฺราหฺมเณ  ปกฺโกสาเปตฺวา   
สพฺพกาเมหิ  สนฺตปฺเปตฺวา  สุวณฺณรูปก  รถ  อาโรเปตฺวา   
คจฺฉถ  ตาตา  ยตฺถ  อมฺหาก  ชาติโคตฺตโภเคหิ  สมาเน  กุเล   
เอวรูป  ทารกิ  ปสฺสถ  อิมเมว  สุวณฺณรูปก  ปณฺณาการ   
กตฺวา  เอถาติ  อุยฺโยเชสิ ฯ   
        เต  อมหฺาก  นาม  เอต  กมฺมนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  กตฺถ   
คมิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  มทฺทรฏ  นาม  อิตฺถากโร  มทฺทรฏ   
คมิสฺสามาติ  มทฺทรฏเ  สาคลนคร  อคมสุ ฯ  ตตฺถ  ต   
สุวณฺณรูปก  นฺหานติตฺเถ  เปตฺวา  เอกมนฺเต  นิสีทึสุ ฯ  อถ   
ภทฺทาย  ธาตี  ภทฺท  นฺหาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา  สิริคพฺเภ   
นิสีทาเปตฺวา  สย  นฺหายิตุ  อุทกติตฺถ  คตา  ตตฺถ  ต   
สุวณฺณรูปก  ทิสฺวา  กิสฺสาย  อวินีตา  อิธาคนฺตฺวา   ิตาติ    
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ปฏ ิปสฺเส  ปหริตฺวา  สุวณฺณรูปกนฺติ  ตฺวา  อยฺยธีตา   
เมติ  ส ฺ  อุปฺปาเทสึ  อย  ปน  เม  อยฺยธีตาย  นิวาสน-   
ปฏิคฺคาหิกายาป  อสทิสาติ  อาห ฯ  อถ  น  เต  มนุสฺสา   
ปริวาเรตฺวา  เอวรูปา  เต  สามิธีตาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  กึ  เอสา   
อิมาย  สุวณฺณปฏิมาย  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  มยฺห  อยฺยธีตา   
อภิรูปตรา  ทวฺาทสหตฺเถ  คพฺเภ  นิสินฺนาย  ปทีปกจฺิจ  นตฺถิ   
สรีโรภาเสเนว  ตม  วิธมตีติ ฯ  เตนหิ  อาคจฺฉาติ  ต  ขุชชฺ   
คเหตฺวา  สุวณฺณรูปก  รเถ  อาโรเปตฺวา  โกสิยโคตฺตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  ฆรทฺวาเร  ตฺวา  อาคมน  นิเวทยึสุ ฯ   
        พฺราหฺมณา  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  กโุต  อาคตตฺถาติ   
ปุจฺฉิ ฯ  มคธรฏเ  มหาติตฺถคาเม  กปลพฺราหฺมณสฺส  ฆรโตติ ฯ   
กึการณา  อาคตาติ ฯ  อิมินา  นาม  การเณนาติ ฯ  กลฺยาณ   
ตาตา  สมชาติโคตฺตวิภโว  อมฺหาก  พฺราหฺมโณ  ทสฺสามิ   
ทาริกนฺติ  ปณฺณาการ  คณฺหิ ฯ  เต  กปลพฺราหฺมณสฺส  สาสน   
ปหิณึสุ  ลทธฺา  ทาริกา  กตฺตพฺพ  กโรถา  ติ ฯ  ต  สาสน   
สุตฺวา  ปปฺผลิมาณวสฺส  อาโรจยึสุ  ลทฺธา  กิร  ทาริกาติ ฯ   
มาณโว  อห  น  ลภิสฺสนตีฺติ  (๑)  จินฺเตสึ  อิเม  ลทธฺาติ  วทนฺติ   
อนตฺถิโก  หตฺุวา  ปณฺณ  เปเสสฺสามีติ  รโหคโต  ปณฺณ  ลิขิ   
ภทฺทา  อตฺตโน  ชาติโคตฺตโภคานุรูป  ฆราวาส  ลภตุ  อห   
#๑.  ส.ี  น  ลภิสฺสนฺติ  ฯ    
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นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามิ  มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสารินี  อโหสีติ ฯ   
ภทฺทาป  อสุกสฺส  กริ  ม  ทาตุกาโมติ  สุตฺวา  ปณฺณ   
เปเสสฺสามีติ  รโหคตา  ปณฺณ  ลิขิ  อยยฺปุตฺโต  อตฺตโน   
ชาติโคตฺตโภคานุรูป  ฆราวาส  ลภตุ  อห  ปพฺพชิสสฺามิ  มา   
ปจฺฉา  วิปฺปฏิสารี  อโหสีติ ฯ  เทฺวป  ปณฺณานิ  อนฺตรามคฺเค   
สมาคจฺฉึสุ ฯ  อิท  กสฺส  ปณฺณนฺติ ฯ  ปปฺผลิมาณเวน  ภทฺทาย   
ปหิตนฺติ ฯ  อิท  กสฺสาติ ฯ  ภทฺทาย  ปปฺผลิมาณวสฺส  ปหิตนฺติ   
จ  วุตฺเต  เต  เทฺวป  วาเจตฺวา  ปสฺสถ  ทารกาน  กมมฺนฺติ   
ผาเลตฺวา  อร ฺเ  ฉฑฺเฑตฺวา  อ ฺ  ตสมาน  ปณฺณ  ลิขิตฺวา   
อิโต  เอตฺโต  จ  เปเสสุ ฯ  อิติ  กุมารสฺส  กุมาริกาย  จ   
สทิส  ปณฺณ  โลกสฺสาทรหิตเมวาติ  อนิจฺฉมานานเยว  ทฺวินฺน   
สมาคโม  อโหสิ ฯ   
        ตทิวสเยว  (๑)  ปปผฺลิมาณโว  เอก  ปุปฺผทาม  คนฺถาเปสิ   
ภทฺทาป  ตานิ  สยนมชฺเฌ  เปสุ  ภุตฺตสายมาสา  อุโภป   
สยน  อารุหสิฺสามาติ  มาณโว  ทกฺขิณปสฺเสน  สยน  อารุหิ   
ภทฺทา  วามปสฺเสน  อภิรุหิตฺวา  อาห  ยสฺส  ปสฺเส  ปุปฺผานิ   
มิลายนฺติ  ตสฺส  ราคจิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ  วิชานิสฺสาม  อิม   
ปุปฺผทาม  น  อลฺลิยิตพฺพนฺติ ฯ  เต  ปน  อ ฺม ฺ  สรีร-   
สมฺผสฺสภเยน  ติยามรตฺตึ  นิทฺท  อโนกฺกมนฺตาว  วีตินาเมนฺติ   
#๑.  ส.ี  ต  ทวิเสเยว  ฯ    
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ทิวา  ปน  หสิตมตฺตมฺป  นาโหสิ ฯ  เต  โลกามิเสน  อสสฏา   
ยาว  มาตาปตโร  ธรนฺติ  ตาว  กุฏมฺพ  อวิจาเรตฺวา  เตสุ   
กาลงฺกเตสุ  วิจารยึสุ ฯ  มหตี  มาณวสฺส  สมฺปตฺติ  เอกทิวส   
สรีร  อุพฺพฏเฏตฺวา  ฉฑฺเฑตพฺพ  สุวณฺณจุณฺณ  เอว  มคธนาฬิยา   
ทฺวาทสนาฬิมตฺต  ลทฺธุ  วฏฏติ ฯ  ยนตฺพทฺธานิ  สฏ ิมหา-   
ตฬากานิ  กมฺมนฺโต  ทฺวาทสโยชนิโก  อนุราธปุรปมาณา   
จุทฺทส  คามา  จุทฺทส  หตฺถานีกานิ  จุทฺทส  อสฺสานีกานิ   
จุทฺทส  รถานีกานิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อลงฺกตอสฺส  อารุยฺห  มหาชนปริวุโต   
กมฺมนฺต  คนฺตฺวา  เขตฺตโกฏิย   ิโต  นงฺคเลหิ  ภินฺนฏานโต   
กากาทโย  สกุเณ  คณฺฑุปฺปาทาทิปาณเก  อุทฺธริตฺวา  ขาทนฺเต   
ทิสฺวา  ตาตา  อิเม  ก ึ ขาทนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  คุณฺฑุปฺปาเท   
อยฺยาติ ฯ  เอเตหิ  กต  ปาป  กสฺส  โหตีติ ฯ  ตุมฺหาก   
อยฺยาติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  สเจ  เอเตหิ  กต  ปาป  มยหฺ  โหติ  ฯ   
กึ  เม  กริสฺสติ  สตฺตอสีติโกฏิธน  ก ึ ทฺวาทสโยชโน  กมฺมนโฺต   
กึ  ยนฺตพทฺธานิ  ตฬากานิ  ก ึ จุทฺทส  คามา  สพฺพเมต   
ภทฺทกาปลานิยา  (๑)  นยิยฺาเทตฺวา  นิกฺขมฺม  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        ภทฺทาป  กาปลานี  ตสฺมึ  ขเณ  อนฺตรวตฺถุมฺหิ  ตโย   
ติลกุมฺเภ  ปตฺถราเปตฺวา  ธาตีหิปริวุตา  นิสินฺนา  กาเก   
ติลปาณเก  ขาทมาเน  ทิสฺวา  อมฺมา  กึ  อิเม  ขาทนฺตีติ    
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ปุจฺฉิ ฯ  ปาณเก  อยฺเยติ ฯ  อกุสล  กสฺส  โหตีติ ฯ  ตุมฺหาก   
อยฺเยติ ฯ  สา  จินฺเตสิ  มยหฺ  จตุหตฺถวตฺถ  นาฬโิกทน-   
มตฺต ฺจ  ลทธฺุ  วฏฏติ  ยทิ  ปเนต  เอตฺตเกน  ชเนน  (๑)  กต   
อกุสล  มยฺห  โหติ  ภวสหสฺเสนป  วฏฏโต  สีส  อุกฺขิปตุ  น   
สกฺกา  อยฺยปตฺุเต  อาคตมตฺเตเยว  สพฺพ  ตสฺส  นิยยฺาเทตฺวา   
นิกฺขมฺม  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        มาณโว  อาคนฺตฺวา  นหาตฺวา  ปาสาท  อารุยฺห  มหารเห   
ปลฺลงฺเก  นิสทีิ  อถสฺส  จกฺกวตฺติโน  อนุจฺฉวิก  โภชน  สชฺชยสึุ   
เทฺวป  ภุ ฺชิตฺวา  ปริชเน  นิกฺขนฺเต  รโหคตา  ผาสุกฏาเน   
นิสีทึสุ ฯ  ตโต  มาณโว  ภทฺท  อาห  ภทฺเท  อิม  ฆร   
อาคจฺฉนฺตี  ตฺว  กิตฺตก  ธน  อาหรสีติ  ป ฺจปณฺณาส  สกฏ-   
สหสฺสานิ  อยฺยาติ ฯ  ต  สพฺพ  ยา  จ  อิมสฺมึ  ฆเร  สตฺต-   
อสีติโกฏิโย  ยนฺตพทฺธสฏ ิตฬากาทิเภทา  จ  สมปฺตฺติ  อตฺถิ  ต   
สพฺพ ฺจ  ตุยฺหเยว  นิยฺยาเทมีติ ฯ  ตุเมหฺ  ปน  กห  คจฺฉถ   
อยฺยาติ ฯ  อห  ปพฺพชิสสฺามีติ ฯ  อยยฺ  อหมฺป  ตุมฺหากเยว   
อาคมน  โอโลกยมานา  นสิินฺนา  อหมฺป  ปพฺพชิสสฺามีติ ฯ  เตส   
อาทิตฺตปณฺณกุฏิ  วิย  ตโย  ภวา  อุปฏหึสุ  เต  อนฺตราปณโต   
กสายรสปตานิ  วตฺถานิ  มตฺติกาปตฺเต  จ  อาหราเปตฺวา   
อ ฺม ฺ  เกเส  โอโรเปตฺวา  เย  โลเก  อรหนฺโต  เต   
#๑.  ส.ี  เอตฺตเกหิ  ชเนหิ  ฯ    
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อุทฺทิสฺส  อมหฺาก  ปพฺพชชฺาติ  ปพฺพชตฺิวา  ถวิกาสุ  ปตฺเต   
ปกฺขิปตฺวา  องฺเส  ลคฺเคตฺวา  ปาสาทโต  โอตรึส ุฯ  เคเห  ทาเสสุ   
วา  กมฺมกเรสุ  วา  น  โกจิ  ส ฺชานิ ฯ   
        อถ  เน  พฺราหฺมณคามโต  นิกฺขมมฺ  ทาสคามทฺวาเรน   
คจฺฉนฺเต  อากปฺปกุตฺต-  วเสน  ทาสคามวาสิโน  ส ฺชานึสุ ฯ  เต   
โรทนฺตา  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  กึ  อเมฺห  อนาเถ  กโรถ   
อยฺยาติ  อาหสุ ฯ  มย  ภเณ  อาทิตฺตปณฺณสาลา  วิย  ตโย   
ภวาติ  ปพฺพชิมฺหา  สเจ  ตุเมฺหสุ  เอเกก  ภุชิสฺส  กโรม   
วสฺสสตมฺป  นปฺปโหติ ฯ  ตุเมฺหว  ตุมฺหาก  สีส  โธวิตฺวา  ภุชิสฺสา   
หุตฺวา  ชีวถาติ  วตฺวา  เตส  โรทนฺตานเยว  ปกฺกมึสุ ฯ   
        เถโร  ปรุโต  คจฺฉนฺโต  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  จินฺเตสิ   
อย  ภทฺทา  กาปลานี  สกลชมฺพูทีปคฺฆนิกา  อิตฺถี  มยฺห  ปจฺฉโต   
อาคจฺฉติ  าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ย  โกจิเทว  เอว  จินฺเตยฺย   
อิเม  ปพฺพชติาป  วินา  ภวิตุ  น  สกฺโกนฺติ  อนนุจฺฉวิก  กโรนฺตีติ   
โกจิ  ปาเปน  มน  ปทูเสตฺวา  อปายปูรโก  ภเวยฺย  อิม  ปหาย   
มยฺห  คนฺตุ  วฏฏตีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  โส  ปุรโต  คจฺฉนฺโต   
เทฺวธาปถ  ทิสฺวา  ตสฺส  มตฺถเก  อฏาสิ ฯ  ภทฺทาป  อาคนฺตฺวา   
วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  อาห  ภทเฺท  ตาทิสึ  อิตฺถึ   
มม  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา  อิเม  ปพฺพชิตาป  วินา  ภวิตุ   
น  สกโฺกนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  อเมฺหสุ  ปทฏุจิตฺโต  มหาชโน    
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อปายปูรโก  ภเวยฺย ฯ  อิมสฺมึ  เทฺวธาปเถ  ตฺว  เอก  คณฺห   
อหเมเกน  คมิสฺสามีติ ฯ  อาม  อยฺย  ปพฺพชิตาน  มาตุคาโม   
ปลิโพโธ  ปพฺพชิตฺวาป  วินา  น  ภวนฺตีติ  อมฺหาก  โทส   
ทสฺเสสฺสนฺติ  ตุเมฺห  เอก  มคฺค  คณฺหถ  วินา  ภวิสฺสามาติ   
ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  ป ฺจปติฏ ิเตน   
วนฺทิตฺวา  ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  สตสหสฺส-   
กปฺปปริมาเณ  อทฺธาเน  กโต  มิตฺตสนฺถโว  อชชฺ  ภิชฺชตีติ   
วตฺวา  ตุเมฺห  ทกฺขิณชาติกา  นาม  ตุมหฺาก  ทกฺขิณมคฺโค   
วฏฏติ  มย  มาตุคามา  นาม  วามชาติกา  อมฺหาก  วามมคฺโค   
วฏฏตีติวนฺทิตฺวา  มคฺค  ปฏิปนฺนา ฯ  เตส  เทฺวธาภูตกาเล   
อย  มหาปวี  อห  จกฺกวาฬสิเนรุปพฺพเต  ธาเรตุ  สกฺโกนฺตีป   
ตุมฺหาก  คุเณ  ธาเรตุ  น  สกฺโกมีติ  วทนฺตี  วิย  วิรวมานา   
กมฺป  อากาเส  อสนิสทฺโท  วิย  ปวตฺติ  จกฺกวาฬสิเนรุปพฺพโต   
อุนฺนทิ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เวฬวุนมหาวิหาเร  คนฺธกฏุิย  นิสินฺโน   
ปวีกมฺปนสทฺท  สุตฺวา  กิสฺส  น ุ โข  ปวี  กมฺปตีติ   
อาวชฺเชนฺโต  ปปฺผลิมาณโว  จ  ภทฺทา  จ  กาปลานี  ม   
อุทฺทิสฺส  อปปฺเมยฺย  สมฺปตฺตึ  ปหาย  ปพฺพชิตา  เตส   
วิโยคฏาเน  อุภินฺน  คุณพเลน  อย  ปวีกมฺโป  ชาโต  มยาป   
เอเตส  สงฺคห  กาตุ  วฏฏตีติ  คนฺธกฏุิโต  นิกฺขมฺม  สยเมว    
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ปตฺตจีวรมาทาย  อสีติมหาเถเรสุ  ก ฺจิป  อนามนฺเตตฺวา  ติคาวุต   
มคฺค  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ราชคหสฺส  จ  นาลนฺทาย  จ   
อนฺตเร  พหุปุตฺตกนิโคฺรธรุกฺขมูเล  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสีทิ ฯ   
นิสีทนฺโต  ปน  อ ฺตรปสุกูลิโก  วิย  อนิสีทิตฺวา  พุทฺธเวส   
คเหตฺวา  อสีติหตฺถฆนพุทฺธรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  นิสีทิ ฯ  อิติ   
ตสฺมึ  ขเณ  ปณฺณจฺฉตฺตสกฏจกฺกกูฏาคาราทิปฺปมาณา  พุทฺธ-   
รสฺมิโย  อิโต  จิโต  จ  วิปผฺรนฺติโย  วิธาวนฺติโย  จนฺทสหสฺส-   
สุริยสหสฺสอุคฺคมนกาโล  วิย  กุรุมานา  ต  วนนฺต  เอโกภาส   
อกสุ ฯ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสิริยา  สมุชชฺลตาราคเณน  วิย   
คคน  สุปุปฺผิตกมลกุวลเยน  วิย  สลลิ  วนนฺต  วิโรจิตฺถ   
นิโคฺรธรุกฺขสฺส  นาม  ขนฺโธ  เสโต  โหติ  ปตฺตานิ  นลีานิ   
ปกฺกานิ  รตฺตานิ ฯ  ตสฺมึ  ปน  ทิวเส  สตสาโข  นิโคฺรโธ   
สุวณฺณวณฺโณว  อโหสิ ฯ   
        มหากสฺสปตฺเถโร  อย  อมฺหาก  สตฺถา  ภวิสฺสติ  อิม   
อห  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชโิตติ  ทฏิฏานโต  ปฏาย  โอณโตณโตว   
คนฺตฺวา  ตีสุ  าเนสุ  วนฺทิตฺวา  สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา   
สาวโกหมสฺมิ  สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา  สาวโกหมสฺมีติ   
อาห ฯ  อถ  น  ภควา  อาห  กสฺสป  สเจ  ตฺว  อิม   
นิปจฺจการ  มหาปวิยา  กเรยฺยาสิ  สาป  ธาเรตุ  น   
สกฺกุเณยฺย ฯ  ตถาคตสฺส  เอว  คุณมหนฺตต  ชานตา  (๑)  ตยา  กโต   
#๑.  องฺ  คุณมหนฺตชาตสฺส  ฯ    
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นิปจฺจกาโร  มยฺห  โลมมฺป  จาเลตุ  น  สกฺโกติ ฯ  นิสีท  กสฺสป   
ทายชฺช  เต  ทสฺสามีติ ฯ  อถสฺส  ภควา  ตีหิ  โอวาเทหิ   
อุปสมฺปทมทาสิ ฯ  ทตฺวา  พหุปุตฺตนิโคฺรธมูลโต  นิกฺขมิตฺวา  เถร   
ปจฺฉาสมณ  กตฺวา  มคฺค  ปฏปิชชฺิ ฯ  สตฺถุ  สรีร  ทฺวตฺตึส- 
มหาปุริสลกขฺณวิจิตฺต  มหากสฺสปสฺส  สรรี  สตฺตมหาปุริส-   
ลกฺขณปฏิมณฺฑิต  โส  ก ฺจนมหานาวาย  ปจฺฉาพทฺโธ  วิย   
สตฺถุ  ปทานุปทิก  อนุคจฺฉิ ฯ  สตฺถา  โถก  มคฺค  คนฺตฺวา   
มคฺคา  โอกฺกมฺม  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล  นิสชฺชาการ  ทสฺเสสิ ฯ   
เถโร  นิสีทิตุกาโม  สตฺถาติ  ตฺวา  อตฺตโน  ปารปุต-   
ปฏปโลติกสงฺฆาฏึ  จตุคฺคุณ  กตฺวา  ป ฺเปสิ ฯ   
        สตฺถา  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  หตฺเถน  จีวร  ปริมชฺชนฺโต   
มุทุกา  โข  ตฺยาย  กสฺสป  ปฏปโลติกาน  สงฺฆาฏีติ  อาห ฯ  เถโร   
สตฺถา  มม  สงฺฆาฏิยา  มุทุภาว กเถติ  ปารุปตุกาโม  ภวิสฺสตีติ   
ตฺวา  ปารุปตุ  ภนฺเต  ภควา  สงฺฆาฏินฺติ  อาห ฯ  ตฺว   
กึ  ปารุปสฺสสิ  กสฺสปาติ ฯ  ตุมฺหาก  นิวาสน  ลภนฺโต   
ปารุปสฺสามิ  ภนฺเตติ ฯ  ก ึ ปน  ตฺว  กสฺสป  อิม  ปริโภคชิณฺณ   
ปสุกูล  ธาเรตุ  สกฺขิสฺสส ิ มยา  หิ  อิมสฺส  ปสุกูลสฺส   
คหิตทิวเส  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  มหาปวี  กมฺป  อิม  พุทฺธาน   
ปริโภคชิณฺณจีวร  นาม  น  สกฺกา  ปริตฺตคุเณน  ธาเรตุ   
ปฏิพเลเนวิท  ปฏิปตฺติปูรณสมตฺเถน  ชาติปสุกูลิเกน  ธาเรตุ    
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วฏฏตีติ  วตฺวา  เถเรน  สทฺธึ  จีวร  ปรวิตฺเตสิ ฯ   
        เอว  ปน  จีวรปริวตฺตน  กตฺวา  เถรสฺส  ปารตุจีวร   
ภควา  ปารุป  สตฺถ ุ จีวร  เถโร ฯ  ตสฺม ึ สมเย  อเจตนาป   
อย  มหาปวี  ทุกฺกร  ภนฺเต  อกตฺถ  อตฺตนา  ปารุตจีวร   
สาวกสฺส  ทนิฺนปุพฺโพ  นาม  นตฺถิ  อห  ตุมฺหาก  คุณ   
ธาเรตุ  น  สกฺโกมีติ  วทนฺตี  วิย  อุทกปริยนฺต  กตฺวา   
กมฺป ฯ  เถโรป  ลทฺธ  ทานิ  มยา  พุทฺธาน  ปริโภคจีวร   
กึ  เม  อิทานิ  อุตฺตรึ  กตฺตพฺพ  อตฺถีติ  อุนฺนตึ  อกตฺวา   
พุทฺธาน  สนฺติเกเยว  เตรส  ธุตคุเณ  สมาทาย  สตฺตทิวสมตฺต   
ปุถุชชฺโน  อโหสิ  อฏเม  ทิวเส  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
                ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต          โลกเชฏสฺส  ตาทิโน   
                นพฺิพุเต  โลกนาถสฺมึ          ปชู  กุพฺพนฺติ  สตฺถุโน ฯ   
                อุทคฺคจิตฺตา  ชนตา                  อาโมทิตปฺปโมทิตา   
                เตสุ  สเวคชาเตสุ                  ปติ  เม  อุทปชฺชถ  (๒)  ฯ   
                าติมิตฺเต  สมาเนตฺวา          อิท  วจนมพฺรวึ   
                ปรินิพฺพุโต  มหาวีโร          หนฺท  ปชู  กโรมเส ฯ   
                สาธูติ  เต  ปฏิสสฺุตฺวา          ภิยฺโย  หาส  ชนึสุ  เม   
                พุทฺธสฺมึ  โลกนาถสฺมึ          กาหาม  ปุ ฺส ฺจย ฯ   
#๑.  ขุ. อ. ๓๒/๕/๔๘  ฯ  ๒.  สฺยา.  อุปปชฺชถ  ฯ    
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                อคฺฆิย  สุกต  กตฺวา                          สตหตฺถสมุคฺคต   
                ทยิฑฺฒหตฺถปตฺถฏ  (๑)                  วิมาน  นภมุคฺคต ฯ   
                กตฺวาน  หมฺมิย  (๒)        ตตฺถ          ตาลปนฺตีหิ (๓)  จิตฺติต   
                สก  จิตฺต  ปสาเทตฺวา                  เจติย  ปชูยุตฺตม ฯ   
                อคฺคิกฺขนฺโธว  ชลิโต  (๔)                ก ึ สุโก  อิว  (๕)  ผุลลฺิโต           
                อินฺทลฏ ีว  อากาเส                          โอภาเสติ (๖)  จตุทฺทิสา ฯ   
                ตตฺถ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา                  กตฺวาน  กุสล  พหุ   
                ปพฺุพกมฺม  สรตฺิวาน                  ติทส  อุปปชฺชห ฯ   
                สหสฺสยุตฺต  หยวาหึ                  ทิพฺพยานมธิฏ ิโต   
                อุพฺพิทฺธ  ภวน  มยฺห                  สตฺตภูมฺม  สมุคฺคต ฯ   
                กฏูาคารสหสฺสานิ                          สพฺพโสณฺณมยา  อหุ (๗)   
                ชลนฺติ  สกเตเชน                          ทิสา  สพฺพา  ปภาสย (๘)  ฯ   
                สนฺติ  อ ฺเป  นิยฺยูหา                  โลหติงฺคมยา  ตทา   
                เตป  โชตนฺติ  อาภาย                  สมนฺตา  จตุโร  ทิสา ฯ   
                ปุ ฺกมฺมาภินิพฺพตฺตา                  กูฏาคารา  สุนิมฺมิตา   
                มณิมยาป  โชตนฺติ                          ทิสา  ทส (๑๐)  สมนฺตโต ฯ   
                เตส  อุชโฺชตมานาน                  โอภาโส  วิปุโล  อหุ  (๑๑)   
                สพฺเพ  เทเว  อภิโภมิ                  ปุ ฺกมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
#๑.  สฺยา. ทยิฑฺฒ  หตฺถสตป  ฯ  ๒.  สฺยา.  อคฺฆิย  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#กุสลปนฺตีหิ  ฯ  ๔.  สฺยา.  ชลติ  ฯ  ๕.  สฺยา.  สาลราชาว  ฯ   
#๖.  สยฺา.  โอภาสติ  ฯ  ๗.  สฺยา.  อหุ  ฯ  ย.ุ  สพฺเพ  โสวณฺณมยา   
#อห  ฯ  ๘.  สฺยา.  ปภาสยุ  ฯ  ๙.  สฺยา.  โลหิตงฺกมยา  ฯ   
#๑๐.  สฺยา.  ทิโสทิส  ฯ  ๑๑.  สฺยา.  ม.  อหุ  ฯ    
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        เลมที ่ 26  มหากสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  717   
 
        สฏ ิกปฺปสหสฺสมฺหิ                  อุพฺพิทฺโธ  นาม  ขตฺติโย   
        จาตุรนฺโต  วิชิตาวี                          ปวึ  อาวสึ  อห ฯ   
        ตเถว  ภทฺทเก  กปฺเป                  ตึสกฺขตฺตุ  อโหสห   
        สกกมฺมาภิรทฺโธมฺหิ                  จกฺกวตฺตี  มหพฺพโล ฯ   
        สตฺตรตนสมฺปนฺโน                  จตุทีปมฺหิ  อิสฺสโร   
        ตตฺถาป  ภวน  มยฺห                  อินฺทลฏ ีว  อุคฺคต ฯ   
        อายามโต  จตุพฺพีส                  วิตฺถาเรน  จ  ทวฺาทส   
        รมฺมก  (๑)  นาม  นคร                  ทฬฺหปาการโตรณ ฯ   
        อายามโต  ป ฺจสต                  วิตฺถาเรน  ตทฑฺฒก   
        อากิณฺณ  ชนกาเยหิ                  ติทสาน  ปุร  วิย ฯ   
        ยถา  สจิูฆเร  สูจี                          ปกฺขิตฺตา  ปณฺณวีสติ   
        อ ฺม ฺ  ปฆฏเฏนฺติ                  อากิณฺณ  โหติ  ลงฺกต ฯ  (๒)   
        เอวมฺป  นคร  มยฺห                  หตฺถิสฺสรถสงฺกุล  (๓)   
        มนุสฺเสหิ  สทากิณฺณ  (๔)          รมฺมณ  (๑)  นครุตฺตม ฯ   
        ตตฺถ  ภุตฺวา  ปวิตฺวา  จ          ปุน  เทวตฺตน  คโต   
        ภเว  ปจฺฉิมเก  มยฺห                  อโหสิ  กลุสมฺปทา ฯ   
        พฺรหฺม ฺกุลสมฺภูโต                  มหารตนส ฺจโย   
        อสีติโกฏิโย  หิตฺวา                  หริ ฺสฺส  ปพฺพชึ ฯ (๖)   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส ฯเ ป ฯ          กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  รมฺมก  ฯ  ๒.  สฺยา.  อากิณฺณา  โหติ  สตตา  ฯ   
#๓.  สฺยา.  หตฺถสฺสรถสงฺกุล  ฯ  ๔.  สยฺา.  ตทากิณฺณ  ฯ  ยุ.  ต   
#ตทา  ฯ  ๕.  สฺยา.  เทวทตฺตน  ฯ  ๖.  สฺยา.  หิร ฺสฺส  ปริพฺพชึ  ฯ    
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        อถ  น  สตฺถา  กสฺสโป  ภิกฺขเว  จนฺทูปโม  กลุานิ   
อุปสงฺกมติ  อปกสฺเสว  กาย  อปกสฺส  จิตฺต  นิจฺจนวโก  กุเลสุ   
อปฺปคพฺโภติ  เอวมาทินา  ปสสิตฺวา  อปรภาเค  อริยคณมชฺเฌ   
นิสินฺโน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ธุตวาทาน   
ยทิท  มหากสฺสโปติ  (๑)  ธุตงฺคธราน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  โส   
วิเวกาภิรติกิตฺตนมุเขน  ภิกฺขูน  โอวาท  เทนฺโต  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ   
ปกาเสนฺโต   
                        น  คเณน  ปุรกฺขโต  จเร   
                        วิมโน  โหติ  สมาธิ  ทลฺุลโภ   
                        นานาชนสงฺคโห  ทุโข   
                        อิติ  ทิสฺวาน  คณ  น  โรจเย ฯ   
                        น  กลุานิ  อุปพฺพเช  มนุิ   
                        วิมโน  โหติ  สมาธิ  ทลฺุลโภ   
                        โส  อุสฺสกฺุโก  รสานุคิทฺโธ   
                        อตฺถ  ริ ฺจติ  โย  สุขาวโห  (๒)  ฯ   
                        ปงฺโกติ  ห ิ น  อเวทยุ   
                        ยาย  วนฺทนปูชนา  กุเลสุ   
                        สุขุม  สลลฺ  ทุรจฺจย  (๓)   
                        สกฺกาโร  กาปุริเสน  ทชฺุชโห ฯ   
#๑.  องฺ.  ๒๐/๑๔๖/๓๑  ฯ  ๒.  สฺยา.  สขุาธิวาโห  ฯ   
#๓.  สฺยา.  ทรุจฺจย  ฯ    
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        สนาสนมฺหา  โอรุยฺห                  นคร  ปณฺฑาย  ปาวิสึ   
        ภุ ฺชนตฺ  ปุริส  กฏุ ึ                  สกฺกจฺจนฺต  อุปฏหึ ฯ   
        โส  เม  ปกฺเกน  หตฺเถน                  อาโลป  อุปนามยิ   
        อาโลป  ปกฺขิปนฺตสฺส                  องฺคุลี  เจตฺถ  (๒)  ฉิชชฺติ  (๓)  ฯ  
        กุฑฺฑมูล ฺจ  (๔)  นสิฺสาย          อาโลป  ต  อภุ ฺชิส   
        ภุ ฺชมาเน  วา  ภุตฺเต  วา                  เชคุจฺฉ  เม  น  วิชชฺติ ฯ   
        อุตฺติฏปณฺโฑ  อาหาโร                  ปูติมุตฺต ฺจ  โอสถ   
        เสนาสน  รกฺุขมูล                          ปสุกูล ฺจ  จีวร   
        ยสฺเสเต  อภิสมฺภุตฺวา                  ส  เว  จาตุทฺทิโส  นโร ฯ   
        ยตฺถ  อเก  วิห ฺนฺติ                  อารุหนฺตา  (๕)  สิลุจฺจย   
        ตตฺถ  (๖)  พุทฺธสฺส  ทายาโท          สมฺปชาโน  ปติสฺสโต   
        อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธ                          กสฺสโป  อภิรูหติ ฯ   
        ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต                  เสลมารุยฺห  กสฺสโป   
        ฌายติ  อนุปาทาโน                          ปหีนภยเภรโว ฯ   
        ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต                  เสลมารุยฺห  กสฺสโป   
        ฌายติ  อนุปาทาโน                          ฑยฺหมาเนสุ  นิพฺพุโต ฯ   
        ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต                  เสลมารุยฺห  กสฺสโป   
        ฌายติ  อนุปาทาโน                          กตกิจฺโจ  อนาสโว ฯ   
#๑.  ย.ุ  ต  ฯ  ๒.  ยุ. เปตฺถ  ฯ  ๓.  สฺยา.  ฉิชชฺติ  ฯ   
#๔.  สฺยา.  กฑฺุฑมูล ฺจ  ฯ  ๕.  ย.ุ  อารุหนฺโต  ฯ  ๖.  ยุ. 
#ตสฺส  ฯ    
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        เลมที ่ 26  จตฺตาลีสนิปาตฺวณฺณนา  หนา  720   
 
        กเรริมาลาวิตตา                          ภูมิภาคา  มโนรมา   
        กุ ฺชราภิรุทา  รมฺมา                  เต  เสลา  รมยนฺติ  ม ฯ   
        นลีพฺภวณฺณา  รุจิรา                          วาริสีตา  สุจินฺธรา   
        อินฺทโคปกส ฺฉนฺนา                  เต  เสลา  รมยนฺติ  ม ฯ   
        นลีพฺภกูฏสทิสา                          กูฏาคารวรูปมา   
        วารณาภิรุทา  รมฺมา                          เต  เสลา  รมยนฺติ  ม ฯ   
        อภิวุฏา  รมฺมตลา                          นคา  อิสิภิ  เสวิตา   
        อพฺภุนฺนทิตา  สิขีภิ                          เต  เสลา  รมยนฺติ  ม ฯ   
        อล  ฌายิตุกามสฺส                          ปหิตตฺตสฺส  เม  สโต   
        อล  เม  อตฺถกามสฺส                  ปหิตตฺตสฺส  ภิกฺขุโน ฯ   
        อล  เม  ผาสุกามสฺส                          ปหิตตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  (๑)   
        อล  เม  โยคกามสฺส                          ปหิตตฺตสฺส  ตาทิโน ฯ   
        อุมาปุปฺเผน (๒)  สมานา                  คคนาวพฺภฉาทิตา   
        นานาทิชคณากิณฺณา                  เต  เสลา  รมยนฺติ  ม ฯ   
        อนากิณฺณา  คหฏเหิ                  มิคสงฺฆนิเสวิตา   
        นานาทิชคณากิณฺณา                  เต  เสลา  รมยนฺติ  ม ฯ   
        อจฺโฉทิกา  ปุถุสลิา                          โคนงฺคุลมคิายุตา   
        อมฺพุเสวาลส ฺฉนฺนา                  เต  เสลา  รมยนฺติ  ม ฯ   
        น  ป ฺจงฺคิเกน  ตุริเยน                  รติ  เม  โหติ  ตาทิสี   
        ยถา  เอกคฺคจิตฺตสฺส                  สมฺมา  ธมฺม  วิปสฺสโต ฯ   
#๑.  สฺยา.  สกิฺขโต  ฯ  ย.ุ ภิกฺขุโต  ฯ  ๒.  สฺยา.  อุมฺมาปุปฺเผน  ฯ    
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                        กมฺม  พหุก  น  การเย   
                        ปริวชฺเชยยฺ  ชน  น  อุยยฺเม   
                        อุสฺสุกฺโก  โส  รสานุคิทฺโธ   
                        อตฺถ  ริ ฺจติ  โย  สุขาวโห  (๑)  ฯ   
                        กมฺม  พหุก  น  การเย   
                        ปริวชฺเชยยฺ  อนตฺตเนยฺยเมต  (๒)   
                        กิจฺฉติ  กาโย  กิลมติ   
                        ทุกฺขิโต  โส  สมถ  น  วินฺทติ ฯ   
        โอฏปฺปหตมตฺเตน                  อตฺตานมฺป  น  ปสฺสติ   
        ปตฺถทฺธคีโว  (๓)  จรติ                  อห  เสยฺโยติ  ม ฺติ ฯ   
        อเสยฺโย  เสยฺยสมาน                  พาโล  ม ฺติ  อตฺตาน   
        น  ต  วิ ฺ ู  ปสสนฺติ                  ปตฺถทฺธมานส  นร ฯ   
        โย  จ  เสยฺโยหมสฺมติี                  นาห  เสยฺโยติ  วา  ปน  (๔)   
        หีโน  ตสทิโส  (๕)  วาติ          วิธาสุ  น  วิกมปฺติ ฯ   
        ป ฺวนฺต  ตถา  ตาทึ  (๖)        สเีลสุ  สุสมาหิต   
        เจโตสมถมนุยุตฺต                          ต ฺเจ  (๗)  วิ ฺ ู  ปสสเร ฯ   
        ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสุ                  คารโว  นูปลพฺภติ   
        อารกา  โหติ  สทฺธมมฺา                  นภโต  ปุถวี  (๘)  ยถา ฯ   
#๑.  สฺยา.  สขุาธิวาโห  ฯ  ๒.  สฺยา.  อนตฺถเมต  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#ปตฺถทฺธติ  ฯ  ๔.  สฺยา  ปุน  ฯ  ๕.  สฺยา.  หีโนห  สทิโส  ฯ   
#๖.  สยฺา.  ตถาวาทึ  ฯ  ๗.  สฺยา.  ตึ  เว  ฯ  ๘.  สฺยา.  นภโส   
#ปุถุวี  ฯ    
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        เยส ฺจ  หิริ  โอตฺตปฺป                  สทา  สมฺมา  อุปฏ ิต   
        วิรฬฺูหพฺรหฺมจริยา  เต  (๑)        เตส  ขีณา  ปนุพฺภวา ฯ   
        อุทฺธโต  จปโล  ภิกฺขุ                  ปสุกูเลน  ปารุโต   
        กปว  สหีจมฺเมน                          น  โส  เตนุปโสภติ ฯ   
        อนุทฺธโต  อจปโล                          นิปโก  สวุตินฺทฺริโย   
        โสภติ  ปสุกูเลน                          สีโหว  คิริคพฺภเร ฯ   
        เอเต  สมฺพหุลา  เทวา                  อิทฺธิมนฺโต  ยสสฺสิโน   
        ทสเทวสหสฺสานิ                          สพฺเพ  เต  พฺรหฺมกายิกา ฯ   
        ธมฺมเสนาปตึ  ธีร                          มหาฌายึ  สมาหิต   
        สาริปุตฺต  นมสฺสนฺตา                  ติฏนฺติ  ป ฺชลีกตา ฯ   
        นโม  เต  ปุริสาช ฺ                  นโม  เต  ปรุสิุตฺตม   
        ยสฺส  เต  นาภิชานาม                  ยมฺป  นิสฺสาย  ฌายติ ฯ   
        อจฺเฉร  วต  พุทฺธาน                  คมฺภีโร  โคจโร  สโก   
        เย  มย  นาภิชานาม                  วาลเวธิสมาคตา  (๒)  ฯ   
        ต  ตถา  เทวกาเยหิ                          ปูชิต  ปูชนารห   
        สาริปุตฺต  ตทา  ทิสวฺา                  กปฺปนสฺส  สิต  อหุ (๓)  ฯ   
        าวตา  พุทฺธเขตฺตมฺหิ                  ปยิตฺวา  มหามุนึ   
        ธุตคุเณ  วิสิฏโห                          สทิโส  เม  น  วิชชฺติ ฯ   
        ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา                  กต  พุทฺธสสฺ  สาสน   
#๑.  สฺยา.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  พาลเวธี  สมาคตา  ฯ   
#๓.  สฺยา.  อหู  ฯ  ม.  อหุ  ฯ  
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        โอหิโต  ครุโก  ภาโร                  นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโว (๑)  ฯ  
        น  จีวเร  น  สยเน                          โภชเน  นุปลิปฺปติ  (๒)   
        โคตโม  อนปฺปเมยฺโย                  มุฬาลปุปฺผ (๓)  วิมลว   
        อมฺพุนา  เนกฺขมฺมนินฺโน          ติภวาภินิสฺสโฏ ฯ   
        สติปฏานคีโว  โส                  สทฺธาหตฺโถ  มหามุนิ   
        ป ฺาสีโส  มหาาณี                  สทา  จรติ  นิพฺพุโตติ  (๔)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  อาทิโต  ติสฺโส  คาถา  คเณสุ   
กุเลสุ  จ  สสฏเ  ภิกฺขู  ทสิฺวา  เตส  โอวาททานวเสน   
วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  น  คเณน  ปุรกขฺโต  จเรติ  ภิกฺขุคเณหิ  ปุรกฺขโต   
ปริวาริโต  หตฺุวา  น  จเรยฺย  น  วิหเรยยฺ ฯ  กสฺมา  วิมโน   
โหติ  สมาธิ  ทุลฺลโภ  คณ  ปริหรนฺตสฺส  ทุกฺขุปฺปตฺติยา   
พฺยากุลมนตาย  อุทฺเทเสน  โอวาเทน  อนุสาสนิยา  อนุคฺคห   
กโรนฺโต  ยถานุสิฏ  อปฺปฏิปตฺติยา  จ  วิมโน  วิการิภูตจิตฺโต   
โหติ  ตโต  สสคฺเคน  เอกคฺคต  อลภนฺตสฺส  สมาธิ  ทลฺุลโภ   
โหติ ฯ  ตถารูปสฺส  ห ิ อุปจารสมาธิมตฺตมฺป  น  อิชฺฌติ  ปเคว   
อิตโร ฯ   
        นานาชนสงฺคโหติ  นานชฺฌาสยสฺส  นานารุจิกสฺส  ชนสฺส   
เปยฺยขชฺชาทินา  สงฺคโห ฯ   
#๑.  สฺยา.  ภวเนตฺติ  สมูหตา  ฯ  ๒.  สฺยา.  นุปลิปปฺติ  ฯ   
#๓.  สฺยา.  นปุลิปฺปติ  ฯ  ๓.  สฺยา.  มฬุาลิปุปฺผ  ฯ   
#๔.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๙๘/๔๐๙  ฯ  
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        ทุโขติ  กิจฺโฉ  กสิโร ฯ   
        อิติ  ทิสวฺานาติ  เอว  คณสงฺคเห  พหุวิธ  อาทีนว  ทิสฺวา   
าณจกฺขุนา  โอโลเกตฺวา ฯ  คณ  คณวาส  น  โรจเย  น   
โรเจยฺย  น  อิจฺเฉยฺย ฯ   
        น  กลุานิ  อุปพฺพเช  มุนีติ  อิมสมฺึ  สาสเน  ปพฺพชิโต   
ขตฺติยาทิกุลูปโก  หุตฺวา  น  อุปคจฺเฉยฺย ฯ  กึ  การณา  ฯ   
วิมโน  โหติ  สมาธิ  ทลฺุลโภ ฯ  โส  อุสฺสุกฺโก  กลุปูสงฺกมเน   
อุสฺสุกฺก  อาปนฺโน  กุเลสุ  ลทฺธพฺเพสุ  มธุราทิรเสสุ  อนุคิทฺโธ   
เคธ  อาปนฺโน  ตตฺถ  อุปปฺนฺเนสุ  กิจฺจกรณีเยสุ  อตฺตนาว  โยค   
อาปชฺชนฺโต ฯ   
        อตฺถ  ริ ฺจติ  โย  สขุาวโหติ  โย  อตฺตโน  มคฺคผล- 
นิพฺพานสุขาวโห  ต  สีลวิสุทฺธิอาทิสงฺขาต  อตฺถ  ริ ฺจติ  ชหติ   
นานุยุ ฺชตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตติยคาถา  เหฏา  วุตฺตา  เอว ฯ   
        เสนาสนมฺหา  โอรุยหฺาติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  ปจฺจเยสุ   
อตฺตโน  สนโฺตสทสฺสนมุเขน  ภิกฺขุนา  นาม  เอว  ปฏิปชชฺ-ิ   
ตพฺพนฺติ  ภิกฺขูน  โอวาททานวเสน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  เสนาสนมฺหา   
โอรุยฺหาติ  ปพฺพตเสนาสนตฺตา  วุตฺต ฯ   
        สกฺกจฺจ  ต  อุปฏหินฺติ  ต  กุฏ ิปุริส  อาฬารสมฺปตฺตึ   
ปาเปตุกามตาย  ภิกฺขาย  อตฺถิโก  หุตฺวา  ปณีตภิกฺขทายก  กุล    
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มหิจฺฉปุคฺคโล  วิย  อาทเรน  อุปคนฺตฺวา  อฏาสึ ฯ   
        ปกฺเกนาติ  อฏ ิคตกุฏโรคตาย  อุปกฺเกน  กถุเิตน ฯ   
        องฺคุลี  เจตฺถ  ฉิชฺชตีติ  เอตฺถ  ปตฺเต  ตสฺส  ตสฺส   
องฺคุลิ  ฉิชฺชตฺิวา  อาหาเรน  สทฺธ ึ ปตตีติ  อตฺโถ ฯ   
        กุฑฺฑมูล  นิสฺสายาติ  ตสฺส  ปุริสสฺส  ปสาทชนนตฺถ  ตาทิเส   
ฆรภิตฺติสมีเป  นิสีทิตฺวา  อาโลป  ต  อภุ ฺชิส  ปรภุิ ฺชึ ฯ  อย   
ปน  เถรสฺส  ปฏิปตฺติ  สิกขฺาปเท  อป ฺตฺเตติ  ทฏพฺพ ฯ   
ปฏิกฺกูเล  จ  อปฺปฏิกฺกูเล  อิว  อปฺปฏิกกฺูลส ฺ ิตาย  อริยิทฺธิยา   
อุกฺกสคตตฺตา  เถรสฺส  ต  อชฺโฌหรนฺตสฺส  ชิคุจฺฉา  น   
อุปฺปชฺชิ  ปุถชฺุชนสฺส  ปน  ตาทิส  ภุ ฺชนฺตสฺส  อนตฺานิ   
นิกฺขเมยฺยุ ฯ  เตนาห  ภุ ฺชมาเน  จ  ภุตฺเต  วา  เชคุจฺฉ   
เม  น  วิชฺชตีติ ฯ   
        อุตฺติฏปณฺโฑติ  อุตฺติฏ ิตฺวา  ปเรส  ฆรทฺวาเร  ตฺวา   
คเหตพฺพปณฺโฑ  ชงฺฆพล  นิสฺสาย  อนุฆร  คนฺตฺวา  ลทฺธพฺพ-   
มิสฺสกภิกฺขาติ  อตฺโถ ฯ   
        ปูติมุตฺตนฺติ  โคมุตฺตปริภาวิตหรีฏกาทิ  จ ฯ   
ยสฺเสเต  อภิสมฺภุตฺวาติ  โย  ภิกฺขุ  เอเต  อุตฺติฏ-   
ปณฺฑาทโย  จตฺตาโร  ปจฺจเย  อนฺติมนฺเตน  อภิรมิตฺวา   
ปริภุ ฺชติ ฯ   
        ส  เว  จาตุทฺทิโส  นโรติ  โส  ปุคฺคโล  เอกเสน    
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จาตุทฺทิโส  ปุรตฺถิมาทิจตุทิสาโยโคฺย  กตฺถจิ  อปฺปฏิโฆ  ยาย   
กายจิ  ทิสาย  วิหริตุ  สกฺโกตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  เถโร  อตฺตโน  มหลฺลกกาเล  มนุสฺเสหิ  กถ  ภนฺเต   
ตุเมฺห  เอวรูปาย  ชราย  วตฺตมานาย  ทิเน  ทิเน  ปพฺพต   
อภิรูหถาติ  วุตฺเต  ยตฺถ  เอเกติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา   
อภาสิ ฯ  ตตฺถ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  ปจฺฉิมวเย ฯ  เอเกติ  เอกจฺเจ ฯ   
วิห ฺนฺตีติ  สรีรกิลมเถน  จิตฺเตน  วิฆาต  อาปชฺชนฺติ ฯ   
        สลิุจฺจยนฺติ  ปพฺพต ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ชราชิณฺณกาเลป ฯ   
        สมฺปชาโน  ปติสฺสโตติ  อิมินา  จิตฺตเขทาภาว  ทสฺเสติ   
        อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธติ  อิมินา  สรรีเขทาภาว ฯ   
        ภยเหตูน  กิเลสาน  สมุจฺฉินฺนตฺตา  ปหีนภยเภรโว ฯ   
        ฑยฺหมาเนสูติ  ราคคฺคิอาทีหิ  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  สตฺเตสุ   
ฑยฺหมาเนสุ ฯ  สงฺกิเลสปริฬาหาภาเวน  นิพฺพุโต  สีติภูโต ฯ   
        ปุน  มนุสฺเสหิ  กึ  ภนฺเต  ชิณฺณกาเลป  อร ฺ-   
ปพฺพเตเยว  วิหรถ  นนุ  อิเม  เวฬุวนาทโย  วิหารา  มโนรมาติ   
วุตฺเต  อร ฺปพฺพตา  เอว  มยฺห  มโนรมาติ  ทสฺเสนฺโต   
กเรริมาลาวิตตาติอาทิกา  ทฺวาทส  คาถา  อภาสิ ฯ  ตตฺถ   
กเรริมาลาวิตตาติ  วรุณรุกขฺปนฺตีหิ  สมาคตา ฯ  กาลวณฺณ-   
ปุปฺเผหิ  โอตฺถฏาติป  วทนฺติ ฯ  กุ ฺชราภิรุทาติ  ปฏิโฆสาทิ-    
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คุณีภูเตหิ  หตฺถีน  โคจเรสีน  คชชฺิเตหิ  อภิตฺถนิตา ฯ   
        อภิวุฏาติ  มหาเมเฆน  อภิปฺปวุฏา  (๑)  ฯ  รมฺมตลาติ  เตเนว   
รโชชลลฺปณฺเณยฺยาทีน  อปคเมน  รมณียตลา ฯ  นคาติ  เทสนฺตร   
อคมนโต  นคาติ  เสลมยตาย  เสลาติ  จ  ลทฺธนามา  ปพฺพตา ฯ   
อพฺภุนฺนทิตา  สิขีภีติ  มธรุสฺสเรน  อุนนฺทิตา ฯ   
        อลนฺติ  ยุตฺต  สมตฺถ  วา ฯ  ฌายิตุกามสฺส  อตฺถกามสฺสาติ 
อาทีสุป  อิมินา  นเยน  โยเชตพฺพ ฯ  ภิกฺขุโนติ  ภินฺนกิเลส-  
ภิกฺขุโน  เมติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        อุมาปุปฺเผน  สมานาติ  เมจกนิภตาย  อุมากุสุมสทิสา ฯ   
        คคนาวพฺภฉาทิตาติ  ตโต  เอว  สรทสฺส  คคนอพฺภา  วิย  (๒)   
กาฬเมฆส ฺฉาทิตา  นีลวณฺณาติ  อตฺโถ ฯ   
        อนากิณฺณาติ  อสงฺกิณฺณา  อสมฺพาธา ฯ   
        ป ฺจงฺคิเกนาติ  อาตตาทีหิ  ป ฺจหิ  องฺเคหิ  ยุตฺเตน   
ตูริเยน  ปริวาริยมานสฺส  ตาทิสีป  น  โหติ  ยถา  ยาทิสี   
เอกคฺคจิตฺตสฺส  สมาหิตจิตฺตสฺส  สมฺมเทว  รูปารูปธมฺม   
อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสนฺตสฺส  รติ  โหติ ฯ  เตนาห  ภควา   
                ยโต  ยโต  สมมฺติ                  ขนฺธาน  อุทยพฺพย   
                ลภตี  ป  ติปาโมชฺช                  อมต  ต  วิชานตนฺติ  (๓) ฯ   
        กมฺม  พหุกนฺติอาทินา  เทฺว  คาถา  กมฺมารามาน  (๔)   
#๑.  ส.ี  อติปฺปวุฏา  ฯ  ๒.  ส.ี  สรทสมเย  คคน  อพฺภ  วิย  ฯ   
#๓.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๕/๖๖  ฯ  ๔.  สี.  กมฺม  กรมานาน  ฯ    
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ปจฺจยคิทฺธาน  ภิกฺขูน  โอวาททานวเสน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  กมฺม   
พหุก  น  การเยติ  กมฺมาราโม  หุตฺวา  พหุ  นาม  กมฺม   
น  การเย  น  อธิฏเห  ขณฺฑผุลฺลปฏสิงฺขรณ  ปน  สตฺถารา   
อนุ ฺาตเมว ฯ  ปริวชฺเชยฺย  ชนนฺติ  อกลฺยาณมิตฺตภูต  ชน   
วชฺเชยฺย ฯ  น  อุยฺยเมติ  ปจฺจยุปฺปาทนคณพนฺธาทิวเสน  วายาม   
น  กเรยฺย ฯ   
        อนตฺตเนยฺยเมตนฺติ  เอต  นวกมฺมาธิฏานาทิก  อตฺตโน   
อตฺถาวห  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  การณมาห  กิจฺฉติ   
กาโย  กลิมตีติ ฯ  นวกมฺมาทิปสุตสฺส  หิ  ตห  ตห  วิจรโต   
กายสุขาทิอลาเภน  กิจฺฉปฺปตฺโต  โหติ  กิลมติ  เขท  อาปชฺชติ   
เตน  จ  กายกิลมเถน  ทุกขิฺโต ฯ  วตฺถวิุสทอตฺตเนยฺยกิริยาทีน   
อภาเวน  โส  ปุคฺคโล  สมถ  น  วินฺทติ  จิตฺตสมาทาน  น   
ลภตีติ ฯ   
        โอฏปฺปหตมตฺเตนาติอาทินา  เทฺว  คาถา  สตุปรมสฺส   
ปณฺฑิตมานิโน  ครหวเสน  ตโต  ปรา  เทฺว  ปณฺฑิตสฺส   
ปสสาวเสน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  โอฏปฺปหตมตฺเตนาติ  สชฺฌายสีเสน   
โอฏปริวตฺตนมตฺเตน  พุทฺธวจน  สชฺฌายกรณมตฺเตนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อตฺตานมฺป  น  ปสฺสตีติ  อนตฺถ ฺ ุตาย  อตฺตโน   
ปจฺจกฺขภูตมฺป  อตฺถ  น  ชานาติ  ยาถาวโต  อตฺตโน  ปมาณ   
น  ปริจฺฉินฺทตีติ  อตฺโถ ฯ    
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        ปตฺถทฺธคีโว  จรตีติ  อห  พหุสฺสุโต  สติมา  ป ฺวา   
น  มยา  สทิโส  อ ฺโ  อตฺถีติ  มานตฺถทฺโธ  หุตฺวา  ครฏุ-   
 ฺานิยานมฺป  อปจิตึ  อทสฺเสนฺโต  อโยสลาก  คิลิตฺวา   ิโต  วิย   
ถทฺธคีโว  จรติ ฯ   
        อห  เสยฺโยติ  ม ฺตีติ  อหเมว  เสยฺโย  อุตฺตโมติ   
ม ฺติ ฯ   
        อเสยฺโย  เสยฺยสมาน  พาโล  ม ฺติ  อตฺตานนฺติ  อย   
อเสยฺโย  หีโน  สมาโน  อ ฺเน  เสยฺเยน  อุตฺตเมน  สมาน   
สทิส  กตฺวา  อตฺตาน  พาโล  มนฺทพุทธฺิ  พาลภาเวเนว   
ม ฺตีติ ฯ   
        น  ต  วิ ฺ ู  ปสสนฺตีติ  ต  ตาทิส  พาล  ปคฺคหิตจิตฺตตาย   
ปตฺถทฺธมานส  ถมฺภิตตฺต  นร  วิ ฺ ู  ปณฺฑิตา  น  ปสสนฺติ   
อ ฺทตฺถุ  ครหนฺติเยว ฯ   
        เสยฺโยหมสฺมีติ  โย  ปน  ปณฺฑิโต  ปุคฺคโล  เสยฺโยหมสฺมติี   
วา  หีนสทิสมานวเสน  นาห  เสยฺโยติ  วา  ก ฺจิป  มาน   
อชปฺเปนฺโต  วิธาสุ  นวสุ  มานโกฏาเสสุ  กสฺสจิป  วเสน   
น  วิกมฺปติ ฯ   
        ป ฺวนฺตนฺติ  อคฺคผลป ฺาวเสน  ป ฺวนฺต  อิฏาทีสุ   
ตาทิภาวปฺปตฺติยา  ตาทึ  อเสกฺขผลสีเสสุ  สฏุ ุ  ปติฏ ิตตฺตา   
สีเลสุ  สุสมาหิต  อรหตฺตผลสมาปตฺติสมาปชฺชเนน   
        เจโตสมถมนุยุตฺตนฺติ  ตาทิส  สพฺพโส  ปหนีมาน  ขีณาสว    
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วิ ฺ ู  พุทฺธาทโย  ปณฺฑิตา  ปสสเร  วณฺเณนฺติ  โถเมนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        ปุน  อ ฺตร  ทุพฺพจ  ภิกฺขุ  ทสิฺวา  โทวจสฺสตาย  อาทีนว   
โสวจสฺสตาย  อานิสส ฺจ  ปกาเสนฺโต  ยสฺส  สพฺรหฺมจารีสูติ-   
อาทิกา  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ  ตา  วุตฺตตฺถา  เอว ฯ   
        ปุน  อุทธฺต  อุนฺนฬ  เอก  ภิกฺขุ  ทสิฺวา  อุทฺธตาทิ-   
ภาเว  โทส  อนุทฺธตาทิภาเว  จ  คุณ  วิภาเวนฺโต  อุทฺธโต   
จปโล  ภิกฺขูติอาทิกา  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  กปว   
สีหจมฺเมนาติ  สีหจมฺเมน  ปารุโต  มกฺกโฏ  วิย  โส  อุทฺธตาทิ-   
โทสสยุตฺโต  ภิกฺขุ  เตน  ปสุกูเลน  อรยิทฺธเชน  น  อุปโสภติ   
อริยคุณาน  อภาวโต ฯ   
        โย  ปน  อุปโสภติ  ต  ทสฺเสตุ  อนุทฺธโตติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        เอเต  สมฺพหุลาติอาทิกา  ป ฺจ  คาถา  อายสฺมนฺต   
สาริปุตฺต  นมสฺสนฺเต  พฺรหฺมกายิเก  เทเว  ทิสฺวา  อายสฺมโต   
กปฺปนสฺส  สติปาตุกมฺมนิมิตฺต  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  เอเตติ  เตส   
ปจฺจกฺขตาย  วุตฺต ฯ  สมฺพหุลาติ  พหุภาวโต  ต  ปน  พหุภาว   
ทสเทวสหสฺสานีติ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อาห ฯ  เทวาติ  อุปปตฺติเทวา ฯ   
ต  เตส  เทวภาว  อ ฺเหิ  วิเสเสตฺวา  ทสฺเสนฺโต  สพฺเพ  เต   
พฺรหฺมกายิกาติ  อาห ฯ  ยสฺมา  เต  อตฺตโน  อุปปตฺติทฺธิยา   
มหติยา  เทวิทฺธิยา  สมนนฺาคตา  ปริวารสมฺปนฺนา  จ  ตสฺมา   
อาห  อิทฺธิมนฺโต  ยสสฺสโินติ ฯ    
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        โก  นุ  เสนาปติ  โภโตติ  ปุจฺฉาย  วิสฺสชชฺนวเสน  มยา   
ปวตฺติต  ธมฺมจกฺก  อนุตฺตร  สาริปุตฺโต  อนุวตฺเตตีติ  วทนฺเตน   
ภควตา  อายสฺมโต  สารปิุตฺตตฺเถรสฺส  ธมฺมเสนาปติภาโว   
อนุ ฺาโตติ  อาห  ธมฺมเสนาปตึ  ธีร  มหาฌายึ  สมาหิต   
สาริปุตฺตนฺติ ฯ  ตตฺถ  ธีรนฺติ  กิเลสมาราทีน  นิมฺมถเนน  วิริยวนฺต   
มหาวิกฺกนฺต  (๑)  ฯ  มหาฌายินฺติ  ทิพฺพวิหาราทีน  อุกฺกสคมเนน   
มหนฺต  ฌายึ ฯ  ตโต  เอว  สพฺพโส  วิกเฺขปวิทฺธสนวเสน   
สมาหิต ฯ  นมสฺสนฺตาติ  สิรสิ  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  นมสฺสมานา   
ติฏนฺติ ฯ   
        ยมฺป  นสิฺสายาติ  ย  นุ  โข  อารมฺมณ  นิสฺสาย  อารพฺภ   
ฌายตีติ  นาภิชานามาติ  ปุถุชชฺนภาเวน  พฺรหฺมาโน  เอว   
อาหสุ ฯ   
        อจฺเฉร  วตาติ  อจฺฉริย  วต ฯ   
        พุทฺธานนฺติ  จตุสจฺจพุทฺธาน ฯ   
        คมฺภีโร  โคจโร  สโกติ  ปรมคมภีฺโร  อติทุทฺทโส  ทรุนุโพโธ   
ปุถุชชฺเนหิ  อสาธารโณ  อวิสโย ฯ  อิทานิ  ตสฺส  คมฺภีรภาเว   
การณ  ทสฺเสตุ  เย  มยนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  วาลเวธิสมาคตาติ   
เย  มย  วาลเวธิธนุคฺคหสทิสา  อติสุขุมมฺป  วิสย  ปฏิวิชฺฌิตุ   
สมตฺถา  อาคตา  อุปปริกขฺนฺตา  นาภิชานาม  คมฺภีโร  วต   
พุทฺธาน  วิสโยติ  อตฺโถ ฯ   
#๑.  ส.ี  มหาวิกฺกม  ฯ    
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        ต  ตถา  เทวกาเยหีติ  ต  ตถารูป  สาริปุตฺต  สเทวกสฺส   
โลกสฺส  ปชูนารห  เตหิ  พฺรหฺมกายิเกหิ  ตทา  ตถา  ปชูิต   
ทิสฺวา  อายสฺมโต  มหากปฺปนสฺส  สิต  อโหส ิฯ  อิเมส   
โลกสมฺมตาน  พฺรหฺมูนมปฺ  อวิสโย  ยตฺถ  สาวกาน  วิสโยติ ฯ   
        ยาวตา  พุทฺธเขตฺตมฺหีติ  คาถา  เถเรน  อตฺตาน  อารพฺภ   
สีหนาท  นทนฺเตน  ภาวิตา ฯ  ตตฺถ  พุทฺธเขตฺตมฺหีติ  อาณาเขตฺต   
สนฺธาย  วทติ ฯ   
        ปยิตฺวา  มหามุนินฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  เปตฺวา ฯ  พุทฺธา   
หิ  ภควนฺโต  ธุตคุเณหิป  สพฺพสตฺเตหิ  ปรมุกฺกสคตา  เอว   
เกวล  ปน  มหากรุณาส ฺโจทิตมานสา  สตฺตาน  ตาทิส  มหนฺต   
อุปการ  โอโลเกตฺวา  คามนฺตเสนาสนวาสาทึ  อนุวตฺตนฺตีติ  ต   
ต  ธุตธมฺมวิโรธี  โหติ ฯ   
        ธุตคุเณติ  กิเลสาน  ธุเตน  คุเณน  อาร ฺกาทิภาเวน   
อเปกฺขิตคุเณ ฯ  กรณตฺเถ  วา  เอต  ภุมมฺวจน ฯ  สทโิส  เม   
น  วิชชฺติ  กโุต  ปน  อุตฺตรินฺติ  (๒)  อธิปฺปาโย ฯ  ตถา  เหส   
เถโร  ตตฺถ  อคฺคฏาเน  ปโต ฯ   
        น  จีวเรติ  คาถาย  ปยิตฺวา  มหามุนินฺติ  วุตฺตเมวตฺถ   
ปากฏตร  กโรติ  จีวราทีสุ  ตณฺหาย  อนุปเลโป  ธุตงฺคผล ฯ   
ตตฺถ  น  จีวเร  สมฺปตฺเต  ตณฺหาเลเปนาติ  โยชนา ฯ   
        สยเนติ  เสนาสเน ฯ   
        โคตโมติ  ภควนฺต  โคตฺเตน  กิตฺเตติ ฯ    
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        อนปฺปเมยฺโยติ  ปมารกรกิเลสาภาวโต  อปริมาณคุณตาย   
จ  อนปฺปเมยฺโย ฯ   
        มฬุาลปุปฺผ  วิมลว  อมฺพุนาติ  ยถา  นิมฺมล  วิรช  นฬิน  (๑)   
อุทเกน  น  ลปิฺปติ  เอว  โคตโม  ภควา  ตณฺหาเลปาทินา   
น  ลิปฺปตีติ  อตฺโถ ฯ  เนกฺขมฺมนินฺโน  อภินิกฺขมฺมนินฺโน  ตโต   
เอว  ติภวาภินิสฺสโฏ  ภวตฺตยโต  วินิสฺสโฏ  วิสยุตฺโต ฯ   
        เยส  สติปฏานคีวาทีน  ภาวนาปาริปูริยา  ยตฺถ  กตฺถจิ   
อนุปลิตฺโต  เนกฺขมฺมนินฺโนว  อโหสิ  เต  องฺคภูเต  ทสฺเสนฺโต   
สติปฏานคีโวติ  โอสานคาถมาห ฯ  ตตฺถ  คุณราสิโต  อุตฺตมงฺค-   
ภูตาย  ป ฺาย  อธิฏานภาวโต  สติปฏาน  คีวา  เอตสฺสาติ   
สติปฏานคีโว  อนวชชฺธมฺมาน  อาทาเน  สทฺธา  หตฺโถ   
เอตสฺสาติ  สทฺธาหตฺโถ ฯ  คุณสรีรสฺส  อุตฺตมงฺคภาวโต  ป ฺา   
สีส  เอตสฺสาติ  ป ฺาสีโส ฯ  มหาสมุทาคมนตาย  มหา-   
วิสยตาย  มหานุภาวตาย  มหาพลตาย  จ  มหนฺต  สพฺพ ฺ ุต-   
สงฺขาต  าณ  เอตสฺส  อตฺถีติ  มหาาณี ฯ  สทา  สพฺพกาล   
นิพฺพุโต  สีติภูโต  จรติ ฯ  สุสมาหิโต ฯ เป ฯ  นาโคติ   
สุตฺตปท ฺเจตฺถ  นิทสฺเสตพฺพ ฯ  ย  ปเนตฺถ  อตฺถโต  อวิภตฺต   
ต  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                มหากสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  ส.ี  ยถา  นีลุปฺปล  วิรช  ฯ    
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                        ป ฺาสนิปาตวณฺณนา   
                        ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺาสนิปาเต  กทา  นุห  ปพฺพตกนฺทราสูติ  อายสฺมโต   
ตาลปุฏตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห   
อ ฺตรสฺมึ  นฏกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  กลุานุรูเปสุ   
นจฺจฏาเนสุ  นิปฺผตฺตึ  คนฺตฺวา  สกลชมฺพูทีเป  ปากโฏ   
นฏคามณิ  อโหสิ ฯ   
        โส  ป ฺจสตมาตุคามปริวาโร  มหตา  นฏวิภเวน  คามนิคม-   
ราชธานีสุ  สมชฺช  ทสฺเสตฺวา  มหนฺต  ปูชาสกฺการ  ลภิตฺวา   
วิจรนฺโต  ราชคห  อาคนฺตฺวา  นครวาสีน  สมชฺช  ทสฺเสตฺวา  ลทฺธ-   
สมฺมานสกฺกาโร  าณสฺส  ปริปาก  คตตฺตา  สตฺถุ  สนฺติก   
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน  ภควนฺต  เอตทโวจ   
สุตเมต  ภนฺเต  ปุพฺพกาน  อาจริยปาจริยาน  นฏาน  ภาสมานาน   
โย  โส  นโฏ  รงฺคมชฺเฌ  สมชฺชมชฺเฌ  สจฺจาลิเกน  ชน  หาเสติ   
รเมติ  โส  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  ปหาสาน  เทวาน   
สหพฺยต  อุปปชฺชตีติ ฯ  อิธ  ภควา  กิมาหาติ ฯ   
        อถ  น  ภควา  ติกฺขตฺตุ  ปฏิกฺขิป  มา  ม  เอต    
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ปุจฺฉีติ ฯ  จตุตฺถวาร  (๒)  ปุฏโ  อาห  คามณิ  อิเม  สตฺตา   
ปกติยาป  ราคพนฺธนพทฺธา  โทสพนธฺนพทฺธา  โมหพนฺธนพทฺธา   
เตส  ภิยฺโยป  รชนีเย  โทสนีเย  โมหนีเย  ธมฺเม  อุปสหรนฺโต   
ปมาเทตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  นิรเย  อุปปชฺชติ ฯ   
สเจ  ปนสฺส  เอวทิฏ ิ  โหติ  โย  โส  นโฏ  รงฺคมชฺเฌ   
สมชฺชมชฺเฌ  สจฺจาลิเกน  ชน  หาเสติ  รเมติ  โส  กายสฺส   
เภทา  ปร  มรณา  ปหาสาน  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺชตีติ   
สาสฺส  โหติ  มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิสฺส  จ  ทฺวินฺน  คตีน   
อ ฺตรา  คติ  อิจฺฉิตพฺพา  นิรยสฺส  วา  ติรจฺฉานโยนิยา   
วาติ ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิสฺส  จ  ทฺวินฺน  คตีน  อ ฺตรา  คติ 
อิจฺฉิตพฺพา  นิรยสฺส  วา  ติรจฺฉานโยนิยา  วาติ  ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตาลปุโฏ  คามณิ  ปโรทิ ฯ  นนุ  คามณิ   
ปเคว  มยา  ปฏิกฺขิตฺโต  มา  ม  เอต  ปุจฺฉีติ ฯ  นาห   
ภนฺเต  เอต  โรทามิ  ย  ม  ภควา  นฏาน  อภิสมฺปราย   
เอวมาหาติ ฯ  อป  จาห  ภนฺเต  ปุพฺพเกหิ  อาจริยปาจริเยหิ   
นเฏหิ  ว ฺจิโต  นโฏ  มหาชนสฺส  นฏสมชชฺ  ทสเฺสตฺวา   
สุคตึ  อุปปชชฺตีติ ฯ  โส  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมปฺนฺโน  วิปสสฺนาย  กมฺม   
กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ  อธิคตารหตฺโต  ปน   
#๑.  ส.ี  จตุตฺถวาเร  ฯ    
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อรหตฺตปฺปตฺติโต  ปุพฺเพ  เยนากาเรน  อตฺตโน  จิตฺต  นิคฺคณฺหน-   
วเสน  โยนิโสมนสิกาโร  อุทปาทิ  ต  อเนกธา  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ   
                        กทา  นุห  ปพฺพตกนฺทราสุ   
                        เอกากิโย  อทฺทุติโย  วิหสฺส   
                        อนิจฺจโต  สพฺพภว  วิปสฺส   
                        ต  เม  อิท  ต  น ุ กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  นุห  ภินฺนปฏนฺธโร  มุน ิ  
                        กาสาววตฺโถ  อมโม  นิราโส  (๑)   
                        ราค ฺจ  โทส ฺจ  ตเถว  โมห   
                        หิตฺวา  (๒)  สุขี  ปวนคโต  วิหสฺส ฯ   
                        กทา  อนิจฺจ  วธโรคนฬี  (๓)   
                        กาย  อิม  มจฺจุชรายุปทฺทุต  (๔)   
                        วิปสฺสมาโน  วีตภโย  วิหสฺส   
                        เอโก  วเน  ต  นุ  กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  นุห  ภยชนนึ  ทุขาวห  (๕)   
                        ตณฺหาลต  พหุวิธานุวตฺตนึ   
                        ป ฺามย  ติขิณมสึ  คเหตฺวา   
                        เฉตฺวา  วเส  ตมฺป  กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  นริาสโย  ฯ  ๒.  สฺยา.  หิตฺวา  ฯ  ๓.  สฺยา.  วธโรคนิทฺธ  ฯ   
#๔.  สฺยา.  มจฺจุราชสฺส  ปทูต  ฯ  ๕.  สยฺา.  ทุกฺขาวห  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 737 

        เลมที ่ 26  ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  737   
 
                        กทา  นุ  ป ฺามยมุคฺคเตช   
                        สตฺถ  อิสนี  สหสาทิยตฺิวา  (๑)   
                        มาร  สเสน  สหสา  ภ ฺชิสฺส   
                        สีหาสเน  ต  นุ  กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  นุห  สพฺภิ  สมาคเมสุ   
                        ทฏิโ  ภเว  ธมฺมครูหติาทิหิ   
                        ยาถาวทสฺสีหิ  ชิตินฺทรฺเิยหิ   
                        ปธานิโย  ต  นุ  กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  นุ  ม  ตนฺทิ  ขุทา  ปปาสา  (๒)   
                        วาตาตปา  กีฏสิรึสปา  (๓)  วา   
                        น  พาธยิสฺสนฺติ  (๔)  น  ต  คิริพฺพเช   
                        อตฺถตฺถิย  (๕)  ต  น ุ กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  นุ  โข  ย  วิทิต  มเหสินา   
                        จตฺตาริ  สจฺจานิ  สุทุทฺทสานิ   
                        สมาหิตตฺโต  สติมา  อคจฺฉ   
                        ป ฺาย  ต  ต  น ุ กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  นุ  รเูป  อมิเต  จ  สทฺเท   
                        คนฺเธ  รเส  ผุสิตพฺเพ  จ  ธมฺเม   
#๑.  สฺยา.  อมหาทยิตฺวา  ฯ  ๒.  สฺยา.  ตนฺทิขุทาปปาสา  ฯ   
#๓.  สฺยา.  กฏีสรีสปา  ฯ  ๔.  สยฺา.  นพิาธยิสฺสนฺติ  ฯ   
#๕.  สฺยา.  อตฺตตฺถิย  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 738 

        เลมที ่ 26  ป ฺาสนิปาตวณฺณนา  หนา  738   
 
                        อาทิตฺตโตห  สมเถหิ  ยตฺุโต   
                        ป ฺาย  ทจฺฉ  (๑)  ตทิท  กทา  เม.   
                        กทา  นุห  ทุพฺพจเนน  วุตฺโต   
                        ตโต  นิมตฺิต  (๒)  วิมโน  น  เหสสฺ   
                        อโถ  ปสตฺโถป  ตโต  นิมิตฺต  (๒)   
                        ตุฏโ  น  เหสฺส  ตทิท  กทา  เม.   
                        กทา  นุ  กฏเ  จ  ติเณ  ลตา  จ   
                        ขนฺเธ  อิเมห  อมิเต  จ  ธมฺเม   
                        อชฌฺตฺติกาเนว  จ  พาหิรานิ  จ   
                        สม  ตุเลยยฺ  ตทิท  กทา  เม.   
                        กทา  นุ  ม  ปาวุสกาลเมโฆ   
                        นเวน  โตเยน  สจีวร  วเน   
                        อิสิปฺปยาตมฺหิ  ปเถ  วชนฺต   
                        โอวสฺสเต  ต  น ุ กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  มยูรสฺส  สิขณฺฑิโน  วเน   
                        ทชิสฺส  สตฺุวา  คิริคพฺภเร  รุต   
                        ปจฺจุฏหิตฺวา  อมตสฺส  ปตฺติยา   
                        ส ฺจินฺตเย  ต  นุ  กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  นุ  คงฺค  ยมุน  สรสฺสตึ   
                        ปาตาลขิตฺต  วฬวามุข ฺจ   
#สฺยา.  ทุกฺข  ฯ  ๒.  สฺยา.  ตโตนิมิตฺต  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 739 

        เลมที ่ 26  ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  739   
 
                        อสชชฺมาโน  ปตเรยฺยมทิฺธิยา   
                        วิภึสน  (๑)  ต  นุ  กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  นุ  นาโคว  สงฺคามจารี  (๒)   
                        ปทาลเย  กามคุเณสุ  ฉนฺท   
                        นิพฺพชชฺย  สพฺพสุภ  นมิิตฺต   
                        ฌาเน  ยโุต  (๓)  ต  น ุ กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        กทา  อิณฏโฏว  ทลิททฺโก  นิธึ   
                        อาราธยิตฺวา  ธนิเกหิ  ปฬิโต   
                        ตุฏโ  ภวิสฺส  อธิคมฺม  สาสน   
                        มเหสิโน  ต  นุ  กทา  ภวิสฺสติ ฯ   
                        พหูนิ  วสฺสานิ  ตยามฺหิ  ยาจิโต   
                        อคารวาเสน  อล  น ุ เต  อิท   
                        ต  ทานิ  ม  ปพฺพชิต  สมาน   
                        ก ึ การณา  (๔)  จิตฺต  ตุว  น  ยุ ฺชสิ ฯ   
                        นน ุ อห  จิตฺต  ตยามฺหิ  ยาจิโต   
                        คิริพฺพเช  จิตฺรฉทา  วิหงฺคมา   
                        มหินฺทโฆสตฺถนิตาภิคชฺชิโน   
                        เต  ต  รเมสฺสนฺติ  วนมฺหิ  ฌายิน ฯ   
                        กลุมฺหิ  มตฺิเต  จ  ปเย  จ  าตเก   
                        ขิฑฺฑารตึ  กามคุณ ฺจ  โลเก   
#๑.  ส.ี  วิภีสน  ฯ  ๒.  ส.ี  สงฺคามจารี  ฯ  ๓.  สฺยา.  ยุตฺโต  ฯ   
#๔.  สฺยา.  กกึารณ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 740 

        เลมที ่ 26  ป ฺาสนิปาตวณฺณนา  หนา  740   
 
                        สพฺพ  ปหาย  อิ  (๑)  มมชฺฌุปาคโต   
                        อโถป  ตฺว  จิตฺต  น  มยหฺ  ตุสฺสสิ ฯ   
                        มเมว  เอต  น  หิ  ตฺว  (๒)  ปเรส   
                        สนฺนาหกาเล  ปริเทวิเตน  กึ   
                        สพฺพ  อิท  จลมิติ  เปกขฺมาโน   
                        อภินิกฺขมึ  อมตปท  ชคีิส ฯ   
                        สุยุตฺตวาที  (๒)  ทฺวิปทานมุตฺตโม   
                        มหาภิสกฺโก  นรทมฺมสารถิ   
                        จิตฺต  จล  มกฺกฏสนฺนิภ  อิติ   
                        อวีตราเคน  สุทุนฺนิวารย ฯ   
                        กามา  ห ิ จิตฺรา  มธุรา  มโนรมา   
                        อวิทฺทสู  ยตฺถ  สิตา  ปถุุชชฺนา   
                        เต  ทกฺุขมิจฺฉนฺติ  ปุนพฺภเวสิโน   
                        จิตฺเตน  นตีา  นิรเย  นริากตา  (๔)  ฯ   
                        มยรูโก ฺจาภิรุตมฺหิ  (๕)  กานเน   
                        ทีปหิ  พฺยคฺเฆหิ  ปุรกขฺโต  วส   
                        กาเย  อเปกฺข  ชห  มา  วิราธย  (๖)   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นยิุ ฺชสิ ฯ   
#๑.  สฺยา.  อิท...  ฯ  ๒.  สฺยา.  น  หิต  ฯ  สี. น  หิ  ต  ฯ  ๓.  สฺยา 
#สุวุตฺตวาที  ฯ  ๔.  สฺยา.  นิรงฺกตา  ฯ  ๕.  สฺยา. ....ภิรุทมฺหิ  ฯ   
#๖.  สยฺา.  ปธารย  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 741 

        เลมที ่ 26  ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  741   
 
                        ภาเวหิ  ฌานานิ  จ  อินฺทฺริยานิ  จ   
                        พลานิ  โพชฺฌงฺคสมาธิภาวนา   
                        ติสฺโส  จ  วิชฺชา  ผุส  พุทฺธสาสเน   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นยิุ ฺชสิ ฯ   
                        ภาเวหิ  มคฺค  อมตสฺส  ปตฺติยา   
                        นิยฺยานิก  สพฺพทุขกฺขโยคธ   
                        อฏงฺคิก  สพฺพกิเลสโสธน   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นยิุ ฺชสิ ฯ   
                        ทุกฺขนฺติ  ขนฺเธ  ปฏิปสฺส  โยนิโส   
                        ยโต  จ  ทกฺุข  สมุเทติ  ต  ชห   
                        อิเธว  ทุกขฺสฺส  กโรหิ  อนฺต   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นยิุ ฺชสิ ฯ   
                        อนิจฺจ  ทุกขฺนฺติ  วิปสฺส  โยนิโส   
                        สุ ฺ  อนตฺตาติ  อฆ  วธนฺติ  จ   
                        มโนวิจาเร  อุปรุนฺธ  เจตโส   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นยิุ ฺชสิ ฯ   
                        มุณฺโฑ  วิรูโป  อภิสาปมาคโต   
                        กปาลหตฺโถว  กุเลสุ  ภิกฺขสุ  (๑)   
                        ยุ ฺชสฺสุ  สตฺถุ  วจเน  มเหสิโน   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นยิุ ฺชสิ ฯ   
#๑.  สฺยา  ภิกฺขสฺสุ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 742 

        เลมที ่ 26  ป ฺาสนิปาตวณฺณนา  หนา  742   
 
                        สุสวุตตฺโต  วิสิขนฺตเร  (๑)  จร   
                        กุเลส ุ กาเมสุ  อสงฺคมานโส   
                        จนฺโท  ยถา  โทสินปุณฺณมาสิยา   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นยิุ ฺชสิ ฯ   
                        อาร ฺ ิโก  โหหิ  (๒)  จ  ปณฺฑปาติโก   
                        โสสานิโก  โหหิ  จ  ปสุกูลิโก   
                        เนสชชฺิโก  โหหิ  สทา  ธุเต  รโต   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นยิุ ฺชสิ ฯ   
                        โรเปตฺว  รกฺุขานิ  ยถา  ผเลสี   
                        มูเล  ตรุ  เฉตฺตุ  ตเมว  อิจฺฉสิ   
                        ตถูปม  จิตฺตมิท  (๓)  กโรสิ   
                        ย  ม  อนิจฺจมฺหิ  จเล  นยิุ ฺชสิ ฯ   
                        อรูป  ทรูงฺคม  เอกจาริ   
                        น  เต  กรสิฺส  วจน  อิทานิห   
                        ทุกฺขา  ห ิ กามา  กฏกา  มหพฺภยา   
                        นิพฺพานเมวาภิมโน  จริสฺส ฯ   
                        นาห  อลกขฺฺยา  อหิริกฺกตาย  วา   
                        น  จิตฺตเหตู  น  ทูรกนตฺนา   
                        อาชีวเหตู  จ  อห  น  นกิฺขมึ   
#๑.  สฺยา.  วิสิขนฺตร  ฯ  ๒.  ม.  โหห ิ ฯ  ๓.  สฺยา.  จิตฺต  อิท  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 743 

        เลมที ่ 26  ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  743   
 
                        กโต  จ  เต  จิตฺต  ปฏิสสฺโว  มยา ฯ   
                        อปฺปจฺฉตา  สปฺปุริเสหิ  วณฺณิตา   
                        มกฺขปฺปหาน  วูปสโม  ทุขสฺส   
                        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ตทา  นิยุ ฺชสิ   
                        อิทานิ  ตฺว  คจฺฉสิ  ปุพฺพจิณฺณ ฯ   
                        ตณฺหา  อวิชฺชา  จ  (๑)  ปยาปย ฺจ   
                        สุภานิ  รูปานิ  สุขา  จ  เวทนา   
                        มนาปยา  (๒)  กามคุณา  จ  วนฺตา   
                        วนฺเต  อห  อาวมิตุ  (๓)  น  อุสฺสเห ฯ   
                        สพฺพตฺถ  เต  จิตฺต  วโจ  กต  มยา   
                        พหูสุ  ชาตีสุ  นเมสิ  โกปโต   
                        อชฌฺตฺตสมฺภโว  กต ฺ ุตาย  เต   
                        ทุกฺเข  จิร  สสริต  ตยา  กเต ฯ   
                        ตฺว ฺเว  โน  จิตฺต  กโรสิ  พฺราหฺมโณ   
                        ตฺว  ขตฺติโย  ราชทสี  (๔)  กโรสิ   
                        เวสฺสา  จ  สุทฺทา  จ  ภวาม  เอกทา   
                        เทวตฺตน  วาป  ตเวว  วาหสา ฯ   
                        ตเวว  เหตู  อสุรา  ภวามเส   
                        ตฺวมูลก  เนรยิกา  ภวามเส   
#๑.  สฺยา.  ตณฺห  วิรชชฺจ  ฯ  ๒.  สฺยา.  มโนปยา  ๓.  สฺยา. 
#อาวสิตุ  ฯ  ยุ.  อาคมิตุ  ฯ  ๔.  สฺยา.  ราชาทิสี  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 744 

        เลมที ่ 26  ป ฺาสนิปาตวณฺณนา  หนา  744   
 
                        อโถ  ติรจฺฉานคตาป  เอกทา   
                        เปตตฺตน  วาป  ตเวว  วาหสา ฯ   
                        นน ุ ทุพฺภิสฺสสิ  ม  ปุนปฺปุน   
                        มุหุ  มุหุ  จารณิกว  (๒)  ทสฺสย   
                        อุมฺมตฺตเกเนว  มยา  ปโลภสิ   
                        กิ ฺจาป  เต  จิตฺต  วิราธิต  มยา ฯ   
                        อิท  ปุเร  จิตฺตมจาริ  จาริก   
                        เยนิจฺฉก  ยตฺถกาม  ยถาสุข   
                        ตทชชฺห  นิคฺคเหสฺสามิ  โยนิโส   
                        หตฺถิปฺปภินฺน  วิย  องฺกุสคฺคโห ฯ   
                        สตฺถา  จ  เม  โลกมิม  อธิฏหิ   
                        อนิจฺจโต  อทฺธุวโต  อสารโต   
                        ปกฺขนฺท  ม  จิตฺต  ชินสฺส  สาสเน   
                        ตาเรหิ  โอฆา  มหตา  สุทุตฺตรา ฯ   
                        น  เต  อิท  จิตฺต  ยถา  ปุราณก   
                        นาห  อล  ตุยฺห  วเส  นวิตฺติตุ   
                        มเหสิโน  ปพฺพชิโตมฺหิ  สาสเน   
                        น  มาทิสา  โหนฺติ  วินาสธาริโน ฯ   
                        นคา  สมทฺุทา  สริตา  วสุนฺธรา   
#๑.  สฺยา.  น  นูน  ฯ  ๒.  สฺยา.  วารณิกว  ทุสฺสห  ฯ  ย.ุ  ทสฺสห  ฯ   
#๓.  สฺยา.  ยถาปุราณก  ฯ    
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                        ทิสา  จตสฺโส  วิทิสา  อโธ  ทิวา  (๑)   
                        สพฺเพ  อนจฺิจา  ติภวา  อุปทฺทุตา   
                        กุห ึ คโต  จิตฺต  สุข  รมิสฺสสิ ฯ   
                        ธิติปฺปร  (๒)  กึ  มม  จิตฺต  กาหสิ   
                        น  เต  อล  จิตฺต  วสานุวตฺตโก   
                        น  ชาตุ  ภสฺต  อุภโตมุข  ฉุเป   
                        ธิรตฺถุ  ปูร  นวโสตสนทฺนึ ฯ   
                        วราหเอเณยฺยวิคาฬฺหเสวิเต   
                        ปพฺภารกูเฏ  ปกเตว  (๓)  สุนฺทเร   
                        นวมฺพุนา  ปาวุสสิตฺตกานเน   
                        ตหึ  คุหาเคหคโต  รมสิฺสสิ ฯ   
                        สุนลีคีวา  สุสิขา  สุเปขุนา   
                        สุจิตฺตปตฺตจฺฉทนา  วิหงฺคมา   
                        สุม ฺชุโฆสตฺถนิตาธิคชฺชิโน   
                        เต  ต  รเมสฺสนฺติ  วนมฺหิ  ฌายิน ฯ   
                        วุฏมฺหิ  เทเว  จตุรงฺคุเล  ติเณ   
                        สมฺปุปฺผิเต  เมฆนิภมฺหิ  กานเน   
                        นคนฺตเร  วิฏปสโม  สยิสฺส   
                        ต  เม  มุท ู เหหิติ  (๔)  ตูลสนฺนิภ ฯ   
#๑.  สฺยา.  อโธทิสา  ฯ  ๒.  สฺยา.  ธ ี ธี  ปร  ฯ  ๓.  สฺยา.  
#ม.  ปพฺภารกูเฏ  ปกเฏว  ฯ  ๔.  สยฺา.  โหหิติ  ฯ    
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                        ตถา  ตุ  กสฺสามิ  (๑)  ยถาป  อิสฺสโร   
                        ย  ลพฺภติ  เตนป  โหตุ  เม  อล   
                        น  ตาห  (๒)  กสฺสามิ  (๑)  ยถา  อตนฺทิโต   
                        ทฬิารภสฺตว  ยถา  สุมทฺทิต ฯ   
                        ตถา  ตุ  กสฺสามิ  (๑)  ยถาป  อิสฺสโร   
                        ย  ลพฺภติ  เตนป  โหตุ  เม  อล   
                        วิริเยน  ต  มยฺห  วสานยิสฺส   
                        คชว  มตฺต  กุสลงฺกุสคฺคโห ฯ   
                        ตยา  สุทนเฺตน  อวฏ ิเตน  หิ   
                        หเยน  (๑)  โยคฺคาจริโยว  อุชชฺุนา   
                        ปโหม ิ มคฺค  ปฏิปชชฺตุิ  สิว   
                        จิตฺตานุรกฺขีหิ  สทา  นิเสวิต ฯ   
                        อารมฺมเณ  ต  พลสา  นพินฺธิส   
                        นาคว  ถมภฺมฺหิ  ทฬฺหาย  รชชฺุยา   
                        ต  เม  สุคุตฺต  สติยา  สภุาวิต   
                        อนิสฺสิต  สพฺพภเวสุ  เหหิสิ ฯ   
                        ป ฺาย  เฉตฺวา  วิปถานุสาริน   
                        โยเคน  นคฺิคยฺห  ปเถ  นิเวสิย   
                        ทิสฺวา  สมทุย  วิภว ฺจ  สมฺภว   
                        ทายาทโก  เหหิสิ  อคฺควาทิโน ฯ   
#๑.  สฺยา.  กริสฺสามิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ต  ต  ฯ    
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                        จตุพฺพิปลฺลาสวส  อธฏิ ิต   
                        คามณฺฑลว  ปริเนสิ  จิตฺต  ม   
                        นน ุ ส ฺโชนพนฺธนจฺฉิท   
                        สเสวเส  การุณิก  มหามุนึ ฯ   
                        มิโค  ยถา  เสริ  สุจิตฺตกานเน   
                        รมฺม  คิร ึ ปาวุสอพฺภมาลินึ  (๑)   
                        อนากุเล  ตตฺถ  นเค  รมิสฺส  (๒)   
                        อสสย  จิตฺต  ปรา  ภวิสฺสสิ  (๓)  ฯ   
                        ย  ตุยฺห  ฉนฺเทน  วเสน  วตฺติโน   
                        นรา  จ  นารี  จ  อนโุภนฺติ  ย  สุข   
                        อวิทฺทสู  มารวสานุวตฺติโน   
                        ภวาภินนฺที  ตว  จิตฺต  สาวกาติ  (๔)ฯ   
        ตตฺถ  กทา  นุหนฺติ  กทา  นุ  อห ฯ   
ปพฺพตกนฺทราสูติ  ปพฺพเตสุ  จ  กนฺทเรสุ  จ  ปพฺพตสฺส   
วา  กนฺทราสุ ฯ   
        เอกากิโยติ  เอกโก ฯ  อทฺทุติโยติ  นิตฺตโณฺห ฯ  ตณฺหา   
หิ  ปุริสสฺส  ทุติโย  นาม.  วิหสฺสนฺติ  วิหริสฺสามิ ฯ   
        อนิจฺจโต  สพฺพภว  วิปสฺสนฺติ  กามภวาทิเภท  สพฺพมฺป   
#๑.  สฺยา.  ปาวิสิ  อพฺภมาลิน  ฯ  ๒.  สฺยา.  รมิสฺสสิ  ฯ   
#๓.  สฺยา.  ปราภวิสฺสติ  ฯ  ๔.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๙/๔๑๓  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 748 

        เลมที ่ 26  ป ฺาสนิปาตวณฺณนา  หนา  748   
 
ภว  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจนฺติ  วิปสฺสนฺโต  กทา  นุ   
วิหริสฺสนฺติ  โยชนา ฯ  นทิสฺสนมตฺถ  เจต  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข   
ย  ทุกฺข  ตทนตฺตาติ  วจนโต  อิตรมปฺ  ลกฺขณทฺวย  วุตฺตเมวาติ   
วตฺตพฺพ ฯ   
        ต  เม  อิท  ต  นุ  กทา  ภวิสฺสตีติ  ต  อิท  เม   
ปริวิตกฺกิต  กทา  นุ  ภวิสฺสติ  กทา  นุ  โข  มตฺถก   
ปาปุณิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ต  นูติ  เจตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ   
กทา  นุ  โข  อห  มหาคโช  วิย  สงฺขลกิพนฺธน  คิหพินฺธน   
ฉินฺทิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  กายวิเวก  ปริพฺรูหยนฺโต  เอกากี   
ปพฺพตกนฺทราสุ  อทุติโย  สพฺพตฺถ  นริเปกฺโข  สพฺพสงฺขารคต   
อนิจฺจาทิโต  วิปสฺสนฺโต  วิหริสฺสามีติ ฯ   
        ภินฺนปฏนฺธโรติ  ภินฺนวตฺถธโร  คาถาสุขตฺถ  นการาคม   
กตฺวา  วุตฺต ฯ  สตฺถกจฺฉินฺนอคฺฆผสฺสวณฺณภินฺน  ปฏจีวร   
ธาเรนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        มุนีติ  ปพฺพชิโต ฯ   
        อมโมติ  กุเล  วา  คเณ  วา  มมตฺตาภาเวน  อมโม  ฯ   
กตฺถจิป  อารมฺมเณ  อาสึสนาย  อภาเวน  นิราโส ฯ   
        หนฺตฺวา  สุขี  ปวนคโต  วิหสฺสนติฺ  ราคาทิเก  กิเลเส   
อริยมคฺเคน  สมุจฺฉินฺทิตฺวา  มคฺคสุเขน  ผลสุเขน  สขีุ  มหาวนคโต    
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กทา  นุ  โข  อห  วิหริสฺสามิ ฯ   
        วธโรคนีฬนฺติ  มรณสฺส  จ  โรคสฺส  จ  กุลาวกภูต ฯ   
กาย  อิมนฺติ  อิม  ขนฺธป ฺจกสงฺขาต  กาย ฯ  ขนฺธ-   
ป ฺจโกป  ห ิ อวิชชฺาคตสฺส  ภิกฺขเว  ปุริสปุคฺคลสฺส  ตณฺหา-   
นุคตสฺส  อยเมว  กาโย  พหิทฺธา  นามรูปนฺติอาทีสุ  กาโย   
วุจฺจติ ฯ   
        มจฺจุชรายุปทฺทุตนฺติ  มรเณน  เจว  ชราย  จ  ปฬิต   
วิปสฺสมาโน  อห  ภยเหตุปหาเนน  วีตภโย  ต  น ุ กทา   
ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ภยชนนนิฺติ  ป ฺจวีสติยา  มหาภยาน  อุปฺปาทการณภูต   
กายิกสฺส  จ  เจตสิกสฺส  จ  สกลสฺสป  วฏฏทุกฺขสฺส  อาวหนโต   
ทุขาวห ฯ   
        ตณฺหาลต  พหุวิธานุวตฺตนินฺติ  พหุวิธ ฺจ  อารมฺมณ   
ภวเมว  วา  อนุวตฺตติ  สนฺตโนตีติ  พหุวิธานุวตฺตนึ  ตณฺหา-   
สงฺขาตลต ฯ   
        ป ฺามยนฺติ  มคฺคป ฺามย  สุนิสิต  อสิขคฺค  วิริย-   
ปคฺคหิเตน  สทฺธาหตฺเถน  คเหตฺวา  สมุจฺฉินฺทิตฺวา  กทา  นุห   
วเสติ  ย  ปรวิิตกฺกิต  ตมฺป  กทา  ภวิสฺสตีติ  โยชนา ฯ   
        อุคฺคเตชนฺติ  สมถวิปสฺสนาวเสน  นิสิตตาย  ติกฺขเตช ฯ   
        สตฺถ  อิสีนนฺติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกอิสีน  สตฺถภูต ฯ    
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        มาร  สเสน  สหสา  ภ ฺชิสฺสนฺติ  กิเลสเสนาย  สเสน   
อภิสงฺขาราทิมาร  สหสา  สีฆเมว  ภ ฺชิสฺสามิ ฯ   
        สีหาสเนติ  ถริาสเน  อปราชิตปลฺลงฺเกติ  อตฺโถ ฯ   
        สพฺภิ  สมาคเมสุ  ทิฏโ  ภเวติ  ธมฺมคารวยุตฺตตาย   
ธมฺมครูหิ  ตาทิลกฺขณปฺปตฺติยา  ตาทีหิ  อวิปรีตทสฺสิตาย   
ยาถาวทสฺสีหิ  อริยมคฺเคเนว  ปาปชิตินฺทฺริยตาย  ชติินฺทฺริเยหิ   
พุทฺธาทีหิ  สาธูหิ  สมาคเมสุ  กทา  นุ  อห  ปธานิโยติ   
 ิฏโ  ภเวยฺยนฺติ  ย  เม  ปริวิตกฺกิต  ต  นุ  กทา  ภวิสฺสตีติ   
โยชนา ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพตฺถ  ปทโยชนา  เวทิตพฺพา   
ปทตฺถมตฺตเมว  วณฺณยิสฺสาม.  ฯ   
        ตนฺทีติ  อาลสิย ฯ  ขุทาติ  ชิฆจฺฉา ฯ   
        กฏีสิรึสปาติ  กีฏ ฺเจว  สิรึสปา  จ ฯ   
        น  พาธยิสฺสนฺตีติ  ม  น  พฺยาธยิสฺสนฺติ  สุขทุกขฺโสมนสฺส-   
โทมนสฺสาน  ฌาเนหิ  ปฏิพาหิตตฺตาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        คิริพฺพเชติ  ปพฺพตกนฺทราย ฯ   
        อตฺถตฺถยินฺติ  สทตฺถสงฺขาเตน  อตฺเถน  อตฺถิก ฯ   
        ย  วิทิต  มเหสินาติ  ย  จตุสจฺจ  มเหสินา  สมฺมา-   
สมฺพุทฺเธน  สยมฺภูาเณน  าต  ปฏวิิทฺธ  ตานิ  จตฺตาริ   
สจฺจานิ  อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ  สุฏ ุ  ทุทฺทสานิ  มคฺคสมาธินา   
สมาหิตตฺโต  สมฺมาสติยา  สติมา  อริยมคฺคป ฺาย  อห  อคจฺฉ    
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ปฏิวิชฺฌิสฺส  อธิคมิสฺสนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        รูเปติ  จกฺขุวิ ฺเยฺยรูเป ฯ   
        อมิเตติ  าเณ  อมิเต  อปริจฺฉินฺเน  อปริ ฺาเตติ   
อตฺโถ ฯ   
        ผุสิตพฺเพติ  โผฏพฺเพ ฯ  ธมฺเมติ  มโนวิ ฺเยฺยธมฺเม  ฯ 
        อมิเตติ  วา  อปริมาเณ  นีลาทิวเสน  อเนกเภทภินฺเน   
รูเป  เภริสททฺาทิวเสน  มูลรสาทิวเสน  กกฺขฬมุทุตาทิวเสน   
สุขทุกฺขาทิวเสน  จ  อเนกเภทสทฺทาทิเก  จาติ  อตฺโถ ฯ   
        อาทิตฺตโตติ  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  อาทิตฺตภาวโต ฯ   
        สมเถหิ  ยุตฺโตติ  ฌานวิปสฺสนามคฺคสมาธีหิ  สมนฺนาคโต ฯ   
        ป ฺาย  ทจฺฉนฺติ  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย   
ทกฺขิสฺส ฯ  (๑)   
        ทุพฺพจเนน  วุตฺโตติ  ทุรุตฺตวจเนน  ฆฏฏิโต ฯ   
        ตโต  นมิิตฺตนฺติ  ผรุสวาจาเหตุ ฯ   
        วิมโน  น  เหสฺสนฺติ  โทมนสฺสิโต  น  ภเวยฺย ฯ   
        อโถติ  อถ ฯ  ปสตฺโถติ  เกนจิ  ปสสิโต ฯ   
        กฏเติ  ทารุกฺขนฺเธ ฯ  ติเณติ  ติณาน  ขนฺเธ ฯ  อิเมติ   
อิเม  มม  สนตฺติปริยาปนฺเน  ป ฺจ  ขนฺเธ ฯ   
        อมิเต  จ  ธมฺเมติ  ตโต  อ ฺเน  อินฺทฺริยกฺขนฺเธน  อมิเต   
#๑.  ส.ี  วิปสสฺนาป ฺาย  ทกฺขิสฺส  ฯ    
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รูปธมฺเม.  เตนาห  อชฺฌตฺติกาเนว  จ  พาหิรานิ  จาติ ฯ  
        สม  ตุเลยฺยนฺติ  อนจฺิจาทิวเสน  เจว  อสาราทิอุปมาวเสน   
จ  สพฺพ  สมเมว  กตฺวา  ตีเรยฺย ฯ   
        อิสิปฺปยาตมฺหิ  ปเถ  วชนฺตนฺติ  พุทฺธาทีหิ  มเหสีหิ   
สมฺมเทว  ปยาเต  สมถวิปสฺสนามคฺเค  วชนฺต  ปฏิปชฺชนฺต ฯ   
ปาวุสสมเย  กาลเมโฆ  นเวน  โตเยน  วสฺโสทเกน  สจีวร  ปวเน   
กทา  นุ  โอวสฺสติ  เตเมตีติ  อตฺตโน  อพฺโภกาสิกภาวปริวิตกฺกิต   
ทสฺเสติ ฯ   
        มยรูสฺส  สิขณฺฑิโน  วเน  ทิชสฺสาติ  มาตุกุจฺฉิโต  อณฺฑโกสโต   
จาติ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ชายนวเสน  ทชิสฺส  สขิาสมฺภเวน  สิขณฺฑิโต   
จ  มยูรสฺส  วเน  กทา  ปน  คิริคพฺภเร  รุต  เกการว  สุตฺวา   
เวล  สลลฺกฺขิตฺวา  สยนโต  วุฏหิตฺวา  อมตสฺส  ปตฺติยา   
นิพฺพานาธิคมาย ฯ   
        ส ฺจินฺตเยติ  วุจฺจมาเน  ภเว  อนิจฺจาทิโต  มานสิ  กเรยฺย   
วิปสฺเสยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        คงฺค  ยมุน  สรสฺสตินฺติ  เอตา  มหานทิโย  อสชฺชมาโน   
ภาวนามยาย  อิทฺธิยา  กทา  นุ  ปตเรยฺยนฺติ  โยชนา ฯ   
        ปาตาลขิตฺต  วฬวามุข ฺจาติ  ปาตาย  อล  ปรยิตฺตนฺติ   
ปาตาล  ตเทว  ขิตฺต  ปวิยา  สณฺหนกาเล  ตถา   ิตนฺติ   
ปาตาลขิตฺต ฯ  โยชนสติกาทิเภทานิ  สมุทฺทสฺส  อนฺโตปวิยา    
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ตีรฏานานิ  เยสุ  กานิจิ  นาคาทีน  วสนฏานานิ  โหนฺติ   
กานิจิ  สุ ฺานิเยว  หุตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  พฬวามุขนฺติ  มหาสมุทฺเท   
มหนฺต  อาวฏฏมุข ฯ  มหานิรยทฺวารสฺส  หิ  วิวฏกาเล  มหา-   
อคฺคิกฺขนฺโธ  ตโต  นกิฺขนฺโต  ตทภิมุข  อเนกโยชนสตายาม-   
วิตฺถาร  เหฏา  สมุทฺทปเทส  ฑหติ  ตสฺมึ  ทฑฺเฒ  อุปริ  อุทก   
อาวฏฏากาเรน  ปริพฺภมนฺต  มหตา  สทฺเทน  เหฏา  นิปตติ   
ตตฺถ  พฬวามุขสม ฺา  อิติ  ต ฺจ  ปาตาลขิตฺต  พฬวามุข ฺจ   
วิภึสน  ภยานก  อสชฺชมาโน  อิทฺธิยา  กทา  นุ  ปตเรยฺยนฺติ   
ย  ปริวิตกฺกิต  ต  กทา  น ุ ภวิสฺสติ  ภาวนามย  อิทฺธึ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  กทา  นุ  เอว  อิทฺธึ  วฬ ฺชิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ   
        นาโคว  สงฺคามจารี  ปทาลเยติ  ยถา  มตฺตวารโณ   
ทฬฺหถมฺภ  ภินฺทิตฺวา  อยสงฺขลิก  วิทธฺเสตฺวา  สงฺคามจารี  วน   
ปวิสิตฺวา  เอโก  อทุติโย  หุตฺวา  อตฺตโน  รุจิวเสน  จรติ   
เอวมห  กทา  น ุ สพฺพสุภ  นิมิตฺต  นิพฺพชฺชย  นิรวเสสโต   
วชฺชยนฺโต  กามจฺฉนฺทวโส  อหุตฺวา  ฌาเน  ยุโต  ปยุตฺโต  (๑)   
กามคุเณสุ  ฉนฺท  สมฺมเทว  ปทาเลยฺย  ฉินฺเทยฺย  ปชเหยฺยนฺติ   
ย  ปริวิตกฺกิต  ต  กทา  น ุ ภวิสฺสติ ฯ   
        อิณฏโฏว  ทลิทฺทโก  นิธ ึ อาราธยิตฺวาติ  ยถา  โกจิ   
ทลิทฺโท  ชีวิกปกโต  อิณ  คเหตฺวา  ต  โสเธตุ  อสกโฺกนฺโต   
#๑.  ส.ี  ยุตฺโต  ปยุตฺโต  ฯ    
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อิณฏโฏ  อิเณน  อฏฏิโต  ธนิเกหิ  ปฬิโต  นิธึ  อาราธยิตฺวา   
อธิคนฺตฺวา  อิณ ฺจ  โสเธตฺวา  สุเขน  จ  ชีวนฺโต  ตุฏโ  ภเวยฺย   
เอว  อหมฺป  กทา  นุ  อิณสทิส  กามจฺฉนฺท  ปหาย  มเหสิโน   
อริยธนสมฺปุณฺณตาย  มณิกนกาทิรตนสมฺปุณฺณนิธิสทิส  พุทฺธสสฺ   
สาสน  อธิคนฺตฺวา  ตุฏโ  ภเวยฺยนฺติ  ย  ปริวิตกฺกิต  ต  กทา   
นุ  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        เอว  ปพฺพชิโต  ปุพฺเพ  เนกฺขมฺมวิตกฺกวเสน  ปวตฺต   
อตฺตโน  วิตกฺกปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ปพฺพชิตฺวา  เยหากาเรหิ   
อตฺตาน  โอวทิตฺวา  อธิคจฺฉิ  เต  ทสฺเสนฺโต  พหูนิ  วสฺสานีติ-   
อาทิกา  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  พหูนิ  วสฺสานิ  ตยามฺหิ  ยาจิโต  อคารวาเสน   
อล  น ุ เต  อิทนฺติ  อเนกสวจฺฉรานิ  วิวิธทุกฺขานุพนฺเธน   
อคารมชฺเฌ  วาเสน  อล  ปริยตฺตเมว  เตติ  อมฺโภ  จิตฺต  อิท   
ตยา  (๑)  อเนกานิ  สวจฺฉรานิ  อห  อมฺหิ  นนุ  ยาจิโต ฯ   
        ต  ทานิ  ม  ปพฺพชิต  สมานนฺติ  ต  ม  ตยา  ตถา   
อุสฺสาหเนน  ปพฺพชิต  สมาน  เกน  การเณน  จิตฺต  ตุว  น   
ยุ ฺชสิ  สมถวิปสฺสน  ฉฑฺเฑตฺวา  นิหีเน  อาลสิเย  นโิยเชสีติ   
อตฺโถ ฯ   
        นน ุ อห  จิตฺต  ตยามฺหิ  ยาจิโตติ  อมฺโภ  จิตฺต  อห   
#๑  สี.  ปริยตฺตเมว  อมฺโภ  จิตฺต  อิท  เต  ตยา  ฯ    
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ตยา  นนุ  ยาจิโต  อมฺหิ  อายาจิโต  ม ฺเ  ยทิ  ยาจิโต   
กสฺมา  อิทานิ  ตทนุรูป  น  ปฏิปชชฺสติี  อธิปฺปาโย ฯ   
        คิรพฺพเชติอาทินา  ยาจิตาการ  ทสฺเสติ ฯ   
        จิตฺรฉทา  วิหงฺคมา  วิจิตฺรเปขุณปกฺขิโน  มยรูาติ  อตฺโถ ฯ   
        มหินฺทโฆสตฺถนิตาภิคชฺชิโนติ  ชลโฆสตฺถนเิตน  เหตุนา   
สุฏ ุ  คชชฺนสีลา ฯ   
        เต  ต  รเมสฺสนฺติ  วนมฺหิ  ฌายินนฺติ  เต  มยรูา  ต   
วเน  ฌานปสุต  รเมสฺสนฺตีติ  นนุ  ตยา  ยาจิโตติ  ทสฺเสติ ฯ   
        กลุมฺหีติ  กลุปริวฏเฏ ฯ   
        อิมมชฌฺุปาคโตติ  อิม  อร ฺฏาน  ปพฺพชฺช  วา   
อชฺชุปาคโต ฯ   
        อโถป  ตฺว  จิตฺต  น  มยฺห  ตุสฺสสติี  ตฺว  อนุวตฺติตฺวา   
 ิตมฺป  ม  (๑)  นาราเธสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ   
        มเมว  เอต  น  หิ  ตฺว  ปเรสนฺติ  เอต  จิตฺต  มเมว   
ตสฺมา  ตฺว  ปเรส  น  โหส ิฯ  ตฺว  ปน  อ ฺเส  วิย  กตฺวา   
สนฺนาหกาเล  กิเลสมาเร  ยุชฺฌิตุ  ภาวนาสนฺนาหกาเลนติ   
วตฺวา  ปริเทวิเตน  กึ  ปโยชน  อิทานิ  ต  อ ฺถา  วตฺติตุ   
น  ทสฺสามีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        สพฺพ  อิท  จลมิติ  เปกฺขมาโนติ  ยสฺมา  อิท  จิตฺต   
#๑.  ส.ี  ตุสสฺตีติ  อนุวตฺติตฺวาป  ม  ฯ    
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อ ฺ ฺจ  สพฺพ  เตภูมิกสงฺขาร  จล  อนวฏ ิตนฺติ  ป ฺา-   
จกฺขุนา  โอโลเกนฺโต  เคหโต  กาเมหิ  จ  อภินิกฺขมึ  อมตปท   
นิพฺพาน  ชิคีส  ปริเยสนฺโต  ตสฺมา  จิตฺต  อนนุวตฺตนฺโต   
นิพฺพาน  ปรเิยสนเมว  กโรมีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อวีตราเคน  สุทุนฺนิวารย  จิตฺต  จล  มกฺกฏสนนฺิภ   
วนมกฺกฏสทสิ  อิติ  สุยุตฺตวาที  สุภาสิตวาที  ทฺวิปทานมุตฺตโม   
มหาภิสกฺโก  นรทมฺมสารถีติ  โยชนา ฯ   
        อวิทฺทส ู ยตฺถ  สิตา  ปุถุชชฺนาติ  ยตฺถ  เยสุ  วตฺถุกาเมสุ   
กิเลสกาเมสุ  จ  สิตา  ปฏพิทฺธา  เต  อนฺธปุถุชชฺนา  เตน   
กามราเคน  ปุนพฺภเวสิโน  เอกนฺเตเนว  ทุกฺข-  มิจฺฉนฺติ  อิจฺฉนฺตา   
จ  จิตฺเตน  นีตา  นิรเย  นริากตาติ  จิตฺตวสิกา  นิรยสวตฺตนิก   
กมฺม  กโรนฺตา  หิตสุขโต  นิรากตา  หุตฺวา  อตฺตโน  จิตฺเตเนว   
นิรเย  นีตา  น  อ ฺถาติ  จิตฺตสฺเสว  นิคฺคเหตพฺพต  ทสฺเสติ ฯ   
        ปุนป  จิตฺตเยว  นิคฺคเหตุ  มนฺเตนฺโต  มยรูโก ฺจา-   
ภิรุตมฺหีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  มยูรโก ฺจาภิรุตมฺหีติ  สิขีหิ  สารเสหิ  จ  อภิกูชิเต ฯ   
ทีปหิ  พฺยคฺเฆหิ  ปุรกฺขโต  วสนฺติ  เมตฺตาวิหาริตาย   
เอวรูเปหิ  ติรจฺฉานคเตหิ  ปุรกฺขโต  ปริวาริโต  หตฺุวา  วเน   
วสนฺโต  เอเตน  สุ ฺภาวปริพฺรูหนมาห ฯ   
        กาเย  อเปกฺข  ชหาติ  สพฺพโส  กาเย  นิรเปกฺโข  ชห    
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เอเตน  ปหิตตตฺต  วทติ ฯ   
        มา  วิราธยาติ  อิม  สทุุลฺลภ  นวม  ขณ  มา  วิราเธหิ ฯ   
        อิติสฺสุ  ม  จิตฺต  ปุเร  นิยุ ฺชสีติ  เอว  หิ  ตฺว  จิตฺต   
ม  ปพฺพชิตโต  (๑)  ปุพฺเพ  สมฺมาปฏปิตฺติย  อุยฺโยเชสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ภาเวหีติ  อุปฺปาเทหิ  วฑฺเฒหิ  จ ฯ   
        ฌานานีติ  ปมาทีนิ  จตฺตาริ  ฌานานิ ฯ   
        อินฺทฺริยานีติ  สทฺธาทีนิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
        พลานีติ  ตานิเยว  ป ฺจ  พลานิ ฯ   
        โพชฺฌงฺคสมาธิภาวนาติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  จตสฺโส   
สมาธิภาวนา  จ ฯ   
        ติสฺโส  จ  วิชฺชาติ  ปพฺุเพนิวาสาณาทิกา  ติสฺโส  วิชฺชา   
จ ฯ  ผุส  ปาปุณาหิ  พุทฺธสาสเน  สมฺมาสมฺพุทฺธโอวาเท   ิโต ฯ   
        นิยฺยานกินฺติ  วฏฏทกฺุขโต  นิยฺยานวห ฯ   
        สพฺพทุขกฺขโยคธนฺติ  อมโตคธ  นิพฺพานปติฏ  นิพฺพานา-   
รมฺมณ ฯ   
        สพฺพกิเลสโสธนนฺติ  อนวเสสกิเลสมลวิโสธน ฯ   
        ขนฺเธติ  อุปาทานกฺขนฺเธ ฯ   
        ปฏิปสสฺ  โยนิโสติ  โรคโต  คณฺฑโต  สลลฺโต  อฆโต   
อาพาธโตติ  เอวมาทีหิ  วิวิเธหิ  ปกาเรหิ  วิปสฺสนาาเณน   
#๑  ม.  ปพฺพชฺชโต  ฯ    
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สมฺมา  อุปาเยน  นเยน  ปสฺส ฯ   
        ต  ชหาติ  ต  ทกฺุขสฺส  สมุทย  ตณฺห  ปชห  สมุจฺฉินฺท ฯ   
        อิเธวาติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ   
        อนิจฺจนฺติอาทิ  อนฺตวนฺตโต  อนิจฺจนฺติกโต  ตาวกาลิกโต   
นิจฺจปฏิกฺเขปโต  จ  อนิจฺจนฺติ  วา  ปสฺส  ทุกฺขนฺติ  เต  อุทยพฺพย-   
ปฏิปฬนโต  สปฺปฏิภยโต  ทุกฺขมโต  (๑)  สุขปฏิกฺเขปโต  ทุกฺขนฺติ   
วา  ปสฺส ฯ   
        สุ ฺนฺติ  อวสวตฺตนโต  อสามิกโต  อสารโต  อตฺต-   
ปฏิกฺเขปโต  จ  สุ ฺ  ตโต  เอว  อนตฺตาติ ฯ  วิครหิตพฺพโต   
อวฑฺฒิอาพาธนโต  จ  อฆนฺติ  จ  วธนฺติ  จ  วิปสสฺ  โยนิโสติ   
โยชนา ฯ   
        มโนวิจาเร  อุปรุนฺธ  เจตโสติ  มโนวิจารส ฺ ิโน  เคหสิต-   
โสมนสฺสุปวิจาราทิเก  อฏารส  เจตโส  อุปรุนฺธ  วาเรหิ   
นิโรเธหิ ฯ   
        มุณฺโฑติ  มุณฺฑภาว  อุปคโต  โอหาริตเกสมสฺสุโก ฯ   
        วิรโูปติ  เตน  มุณฺฑภาเวน  ปรุฬหฺโลมตาย  ฉินฺนภินฺน-   
กาสายวตฺถตาย  (๒)  วิรโูป  เววณฺณิย  อุปคโต ฯ   
        อภิสาปมาคโตติ  ปณฺโฑโล  วิจรติ  ปตฺตปาณีติ  อริเยหิ   
กาตพฺพ  อติสาป  อุปคโต ฯ  วุตฺต  เหต  อภิสาโปย  ภิกฺขเว   
#๑.  ส.ี  ทุกฺขโต  ฯ  ๒.  ส.ี  กาสาววตฺถตาย  ฯ    
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โลกสฺม ึ ปณฺโฑโล  วิจรสิ  ปตฺตปาณีติ ฯ   
        เตนาห  กปาลหตฺโถว  กุเลส ุ ภิกขฺสูติ ฯ   
        ยุ ฺชสฺสุ  สตฺถุวจเนติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โอวาเท  โยค   
กโรหิ  อนุยุ ฺชสฺสุ ฯ   
        สุสวุตตฺโตติ  สุฏ  กายวาจาจิตฺเตหิ  สมฺมเทว  สวุโต ฯ   
        วิสิขนฺตเร  จรนฺติ  ภิกฺขาจริยาย  รจฺฉาวิเสเสสุ  จรนฺโต ฯ   
        จนฺโท  ยถา  โทสินปุณฺณมาสิยาติ  วิคตโทสาย  ปุณฺณมาย   
กุเลสุ  นิจฺจนวตาย  ปาสาทิกตาย  จนฺทิมา  วิย  จราติ   
โยชนา ฯ   
        สทา  ธุเต  รโตติ  สพฺพกาล ฺจ  ธุตคุเณ  อภิรโต ฯ   
        ตถูปม  จิตฺตมิท  กโรสีติ  ยถา  โกจิ  ปุรโิส  ผลานิ   
อิจฺฉนฺโต  ผลรุกฺเข  โรเปตฺวา  ตโต  อลทฺธผโลว  (๑)  เต  มลูโต   
ฉินฺทิตุ  อิจฺฉติ  จิตฺต  ตฺว  ตถูปม  ตปฺปฏิภาค  อิท  กโรสิ ฯ   
        ย  ม  อนิจฺจมฺหิ  จเล  นิยุ ฺชสีติ  ย  ม  ปพฺพชชฺาย   
นิโยเชตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อทฺธาคต  ปพฺพชฺาผล  อนิจฺจมฺหิ  จเล   
สสารมุเข  นิยุ ฺชสิ  นโิยชนวเสน  ปวตฺเตสิ ฯ   
        รูปาภาวโต  อรูป ฯ  จิตฺตสฺส  หิ  ตาทิส  สณฺาน   
นีลาทิวณฺณเภโท  วา  นตฺถิ  ตสฺมา  วุตฺต  อรูปาติ ฯ   
        ทูรฏานปฺปวตฺติยา  ทูรงฺคม.  ยทปิ  จิตฺตสฺส  มกฺกฏ-   
#๑.  ส.ี  ลทฺธผโลว  ฯ    
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สุตฺตมตฺตมฺป  ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน  คมน  นาม  นตฺถิ  ทูเร   
สนฺต  ปน  อารมฺมณ  สมปฺฏิจฺฉตีติ  ทูรงฺคม  ฯ   
        เอโกเยว  หุตฺวา  จรณวเสน  ปวตฺตนโต  เอกจาริ  อนฺตมโส   
เทฺว  ตีณิป  จิตฺตานิ  เอกโต  อุปฺปชชฺิตุ  สมตฺถานิ  นาม  นตฺถิ   
เอกเมว  ปน  จิตฺต  เอกสฺมึ  สนฺตาเน  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมึ  นิรุทฺเธ   
อปรมฺป  เอกเมว  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  เอกจาริ ฯ   
        น  เต  กริสฺส  วจน  อิทานิหนฺติ  ยทิป  ปุพฺเพ  ตว   
วเส  อนุวตฺตึ  อิทานิ  ปน  สตฺถุ  โอวาท  ลทฺธกาลโต  ปฏาย   
จิตฺตวสิโก  น  ภวิสฺสามิ ฯ  กสฺมาติ  เจ  ทุกฺขา  หิ  กามา   
กฏกา  มหพฺภยา  กามา  นาเมเต  อตีเตป  ทุกฺขา  อายติมฺป   
กฏกผลา  อตฺตานุวาทาทิเภเทน  มหตา  ภเยน  อนุพนฺธนฺตา   
มหพฺภยา ฯ  นิพฺพานเมวาภิมโน  จริสสฺ  ตสฺมา  นพฺิพานเมว   
อุทฺทิสฺส  อภิมุขจิตฺโต  วิหริสฺส ฯ   
        ตเมว  นิพฺพานาภิมุขภาว  ทสฺเสนฺโต  นาห  อลกฺขฺยาติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  นาห  อลกฺขฺยาติ  อลกฺขิกตาย  นิสฺสริีกตาย  นาห   
เคหโต  นิกฺขมินฺติ  โยชนา ฯ   
        อหิริกกฺตายาติ  ยถาวชฺช  เกฬ ึ กโรนฺโต  วิย   
นิลฺลชฺชตาย ฯ   
        จิตฺตเหตูติ  เอกทา  นิคณฺโ  เอกทา  ปริพฺพาชกาทิโก    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 761 

        เลมที ่ 26  ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  761   
 
โหนฺโต  อนวฏ ิตจิตฺโต  ปุริโส  วิย  จิตฺตวสิโก  หตฺุวา ฯ   
        ทูรกนฺตนาติ  ราชาทีหิ  เมตฺต  กตฺวา  เตสุ  ทุพฺภิตฺวา   
ทุพฺภิภาเวน ฯ   
        อาชีวเหตูติ  อาชีวการณา  ชีวิกาปกโต  หุตฺวา  อาชีวิกา-   
ภเยน  อห  น  นิกฺขมึ  น  ปพฺพชึ ฯ   
        กโต  จ  เต  จิตฺต  ปฏิสฺสโว  มยาติ  ปพฺพชิตกาลโต   
ปฏาย  น  ตว  วเส  วตฺตามิ  มเมว  ปน  วเส  วตฺตามีติ   
จิตฺต  มยา  นนุ  ปฏิ ฺา  กตาติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อปฺปจฺฉตา  สปฺปุริเสหิ  วณฺณิตาติ  ปจฺจเยสุ  สพฺพโส   
อปฺปจฺฉา  นาม  สาธูติ  พุทฺธาทีหิ  ปสฏา  ตถา  มกฺขปฺปหาน   
ปเรส  คุเณ  มกฺขนสฺส  ปหาน  วูปสโม  สพฺพสฺส  ทุกฺขสฺส   
วูปสโม  นิพฺพาน  สปฺปุริเสหิ  วณฺณิต ฯ  อิติสฺสุ  ม  จิตฺต   
ตทา  นิยุ ฺชสิ  สมฺม  ตยา  เตสุ  คุเณสุ  ปติฏาตพฺพนฺติ   
จิตฺต  ตฺว  เอว  ตทา  นิยุ ฺชสิ ฯ  อิทานิ  ตฺว  คจฺฉสิ  ปุพฺพจิณฺณ   
อิทานิ  ม  ตฺว  ปหาย  อตฺตโน  ปรุิมาจิณฺณ  มหิจฺฉตาทึ   
ปฏิปชชฺสิ  ก ึ นาเมตนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ยมตฺถ  สนฺธาย  คจฺฉสิ  ปุพฺพจิณฺณนฺติ  วุตฺต  ต  ทสฺเสตุ   
ตณฺหา  อวิชฺชา  จาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ตณฺหาติ  ปจฺจเยสุ  ตณฺหา  อวิชฺชาติ  ตตฺเถว   
อาทีนวปฏิจฺฉาทิกา  อวิชฺชา ฯ    
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        ปยาปยนฺติ  ปุตฺตทาราทีสุ  เปมสงฺขาโต  ปยภาโว   
เจว  ปนฺตเสนาสเนสุ  อธิกุสลธมฺเมสุ  อนภิรติสงฺขาโต  อปฺปยภาโว   
จ  อุภยตฺถ  อนุโรธปฏิวิโรโธ ฯ   
        สุภานิ  รูปานีติ  อชฌฺตฺต  พหิทฺธา  จ  สุภรูปานิ ฯ   
        สุขา  เวทนาติ  อิฏารมฺมเณ  ปฏจฺิจ  อุปฺปชฺชนสุข-   
เวทนา ฯ   
        มนาปยา  กามคุณาติ  วุตฺตาวเสสา  มโนรมา  กาม-   
โกฏาสา ฯ   
        วนฺตาติ  นิรูปโต  ตนิสฺสิตสฺส  ฉนฺทราคสฺส  วิกฺขมฺภน-   
ปหาเนน  ฉฑฺฑิตตาย  ปริจฺจตฺตตาย  จ  วนฺตา ฯ   
        วนฺเต  อห  อาวมิตุ  น  อุสฺสเหติ  เอว  เต  ฉฑฺฑิเต   
ปุน  ปจฺจาวมิตุ  อห  น  สกฺโกมิ  ปรจฺิจตฺตา  เอว  โหนฺตีติ   
วทติ ฯ   
        สพฺพตฺถาติ  สพฺเพสุ  ภเวสุ  สพฺพาสุ  โยนีส ุ สพฺพาสุ   
คตีสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  จ ฯ   
        วโจ  กต  มยาติ  อมโฺภ  จิตฺต  ตว  วจน  มยา  กต ฯ   
        กโรนฺโต  จ  พหูสุ  ชาตีสุ  น  เมสิ  โกปโตติ  อเนกาสุ   
ชาตีสุ  ปน  มยา  น  โกปโต  อสิ ฯ   
        มยา  เนว  ปริภวิโต  ตถาป  อชฺฌตฺตสมฺภโว  อตฺตนิ   
สมฺภูโต  หุตฺวาป  ตว  อกต ฺ ุตาย  ทุกฺเข  จิร  สสริต  ตยา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 763 

        เลมที ่ 26  ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  763   
 
กเตติ  นิพฺพตฺติเต  อนาทิมติ  (๑)  สสารทุกฺเข  สุจิรกาล  มยา  สสริต   
ปริพฺภมิต ฯ   
        อิทานิ  ทุกฺเข  จิร  สสริต  ตยา  กเตติ  สงฺเขปโต   
วุตฺตมตฺถ  อุปฺปตฺติเภเทน  คติเภเทน  จ  วิตฺถารโต  ทสฺเสนฺโต   
ตว ฺเวาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ราชทสีติ  ราชา  อสิ ฯ  ทกาโร  ปทสนธฺิกโร ฯ   
เวสฺสา  จ  สุทฺทา  จ  ภวาม  เอกทา  ตเวว  วาหสาติ   
โยชนา ฯ   
        เทวตฺตน  วาปติ  เทวภาว  วาป  ตฺวเยว  โน  อมฺหาก   
จิตฺต  กโรสีติ  โยชนา ฯ  วาหสาติ  การณภาเวน ฯ   
        ตเวว  เหตูติ  ตเวว  เหตุภาเวน ฯ   
        ตฺวมูลกนฺติ  ตฺวนิมิตฺต ฯ   
        นน ุ ทพฺุภิสฺสสิ  ม  ปุนปฺปุนนฺติ  ปุนปฺปุน  ทพฺุภิสฺสสิ   
นนุ  ยถา  ปพฺุเพ  ตฺว  อนนฺตาสุ  ชาตีสุ  จิตฺต  มิตฺตปฏิรูปโก   
สปตฺโต  หุตฺวา  มยฺห  ปนุปฺปุน  ทุพฺภิ  อิทานิ  ตถา  ทุพฺภิสฺสสิ   
ม ฺเ  ปุพฺเพ  วิย  จาเรตุ  น  ทสฺสามติี  อธิปฺปาโย ฯ   
        มุหุ  มหุุ  จารณิกว  ทสฺสยนฺติ  อภิณฺหโต  จรณารห   
วิย  มโน  ทสฺเสนฺโต  จรณารห  ปุริส  ว ฺเจตฺวา  จรโคปก   
นิปฺผาเทนฺโต  วิย  ปุนปฺปนุ  ต  ต  ภว  ทสฺเสนฺโต ฯ   
#๑.  ส.ี  อนาทิก ฯ    
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        อุมฺมตฺตเกเนว  มยา  ปโลภสีติ  อุมฺมตฺตกปุริเสน  วิย  มยา   
สทฺธึ  กฬีนฺโต  ต  ต  ปโลภนีย  ทสฺเสตฺวา  ปโลภส ิฯ   
        กิ ฺจาป  เต  จิตฺต  วิราธิต  มยนฺติ  อมฺโภ  จิตฺต  ก ึ  
นาม  เต  มยา  วิรทฺธ  ต  กเถหีติ  อธิปปฺาโย ฯ   
        อิท  ปุเร  จิตฺตนฺติ  อิท  จิตฺต  นาม  อิโต  ปุพฺเพ   
รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  รชชฺนาทินา  เยน  อากาเรน  อิจฺฉติ   
ยตฺเถว  จสฺส  กาโม  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  วเสน  ยตฺถกาม  ยถา   
วิจรนฺตสฺส  สุข  โหติ  ตเถว  จ  จรนฺโต  ยถาสุข  ทฆีรตฺต   
จาริก  อจริ  อชฺชาห  ปภินฺนมท  มตฺตหตฺถึ  หตฺถาจริยสงฺขาโต   
เฉโก  องฺกุสคฺคโห  องฺกุเสน  วิย  โยนโิสมนสิกาเรน  น   
นิคฺคเหสฺสามิ  นสฺส  วีติกฺกมิตุ  ทสฺสามีติ ฯ   
        สตฺถา  จ  เม  โลกมมิ  อธิฏหีติ  มม  สตฺถา  สมฺมา-   
สมฺพุทฺโธ  อิม  อนวเสสขนฺธโลก  าเณน  อธิฏหิ  (๑)  กินฺติ   
หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจโต  กสฺสจิป  ธุวสฺส  ถาวรสฺส   
อภาวโต  อทฺธุวโต  สุขสาราทีน  อภาวโต  อสารโต ฯ   
        ปกฺขนฺท  ม  จิตฺต  ชินสฺส  สาสเนติ  ตสฺมา  ยาถาวโต   
ปฏิปชชฺิตุ  จิตฺต  ม  ชินสสฺ  ภควโต  สาสเน  ปกฺขนฺเทหิ   
อนุปฺปเวเสหิ ฯ  ปกฺขนฺทิมนฺติป  ปาลิ  ชินสฺส  สาสเน  อิม   
โลก  าเณน  ปกฺขนฺท  ยาถาวโต  ตาเรหิ  ปกฺขนฺทนฺโต  จ   
#๑.  ส.ี  อธิฏาติ  ฯ    
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วิปสฺสนาาณมคฺเคน  ยาเปนฺโต  สุทตฺุตรโต  สสารมโหฆโต  ม   
ตาเรหิ ฯ   
        น  เต  อิท  จิตฺต  ยถา  ปุราณกนฺติ  อมฺโภ  จิตฺต   
อิท  อตฺตภาวเคห  โปราณก  วิย  ตว  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
กสฺมา  นาห  อล  ตุยฺห  วเส  นิวตฺติตุนฺติ  อิทานาห  ตว   
วเส  นิวตฺติตุ  น  ยุตฺโต ฯ  ยสฺมา  มเหสิโน  ภควโต   
ปพฺพชิโตมฺหิ  สาสเน ฯ  ปพฺพชิตกาลโต  จ  ปฏาย  สมณา   
นาม  มาทิสาว  น  โหนฺติ  วินาสธาริโน  เอกสโต  สมณาเยว   
โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        นคาติ  สิเนรุหิมวนฺตาทโย  สพฺเพ  ปพฺพตา ฯ   
สมุทฺทาติ  ปุรตฺถิมสมุทฺทาทโย  สีตสมุทฺทาทโย  จ  สพฺเพ   
สมุทฺทา ฯ   
        สริตาติ  คงฺคาทโย  สพฺพา  นทิโย  จ ฯ   
        วสุนฺธราติ  ปวี ฯ   
        ทิสา  จตสฺโสติ  ปุรตฺถิมาทิเภทา  จตสฺโส  ทสิา ฯ   
        วิทิสาติ  ปุรตฺถิมทกขิฺณาทโย  จตสฺโส  อนุทสิา ฯ   
        อโธติ  เหฏา  ยาว  อุทกสนฺธารกวายุขนฺธา ฯ   
        ทิวาติ  เทวโลกา ฯ  ทิวาคฺคหเณน  เจตฺถ  ตตฺถ  คเต   
สตฺตสงฺขาเร  วทติ ฯ   
        สพฺเพ  อนิจฺจา  ติภวา  อุปทฺทุตาติ  สพฺเพ  กามภวาทโย    
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ตโย  ภวา  อนิจฺจา  เจว  ชาติอาทีหิ  ราคาทีหิ  กิเลเสหิ  จ   
อุปทฺทุตา  ปฬิตา  จ  น  เอตฺถ  กิ ฺจิ  เขมฏาน  นาม  
อตฺถิ  ตทภาวโต  กุห ึ คโต  จิตฺต  สุข  รมิสฺสสิ  ตสฺมา  ตโต   
นิสฺสรณ ฺเจตฺถ  ปริเยสาหีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ธิติปฺปรนฺติ  ธิติปรายณ  ปรม  ถิรภาเว   ิต  มม  จิตฺต           
กึ  กาหิสิ  ตโต  อีสกมฺป  ม  จาเลตุ  นาสกฺขิสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ   
        เตนาห  น  เต  อล  จิตฺต  วสานุวตฺตโกติ ฯ  อิทานิ   
ตเมวตฺถ  ปากฏตร  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  น  ชาตุ  ภสตฺ   
อุภโตมุข  ฉุเป  ธิรตฺถุ  ปรู  นวโสตสนฺทนินฺติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  ภสฺตนฺติ  รุตฺตึ ฯ   
        อุภโตมขุนฺติ  ปุโตฬยิา  (๑)  อุภโตมุข ฯ   
        น  ชาตุ  ฉุเปติ  เอกเสเนว  ปาเทนาป  น  ฉุเปยฺย   
ตถา  ธิรตฺถ ุ ปูร  นวโสตสนฺทนินฺติ  นานปฺปการสฺส  อสุจิโน   
ปูร  นวหิ  โสเตหิ  วณมุเขหิ  อสุจิสนฺทนึ  สวตึ ฯ  ตาย   
วจฺจกุฏิยา  ธี  อตฺถุ  ตสฺส (๒)  ครหา  โหตุ ฯ   
        เอว  อฏวีสติยา  คาถาหิ  นิคฺคณฺหนวเสน  จิตฺต   
โอวทิตฺวา  อิทานิ  วิเวกฏ-  านาจิกฺขณาทินา  สมฺปหเสนฺโต   
วราหเอเณยฺยวิคาฬฺหเสวิเตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  วราหเอเณยฺยวิคาฬฺหเสวิเตติ  วราเหหิ  เจว  เอเณยฺเยหิ   
#๑.  มโูตฬิยา  ฯ  ๒.  ม.  ตสฺสา  ฯ  
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จ  โอคาเหตฺวา  เสวิเต ฯ   
        ปพฺภารกูเฏติ  ปพฺภารฏาเน  เจว  ปพฺพตสิขเร  จ ฯ   
        ปกเตว  สุนฺทเรติ  ปกติยา  เอว  สุนฺทเร  อติตฺติมโน 
หเร ฯ  ปกติวสุนฺธเรติ  วา  ปาโ  ปากติเก  ภูมิปเทเสติ   
อตฺโถ ฯ   
        นวมฺพุนา  ปาวุสสิตฺตกานเนติ  ปาวุสวเสน  วุฏเน   
เมโฆทเกน  อุปสิตฺตวสฺเส  สุเถเว  วเน  (๑) ฯ  
        ตหึ  คุหาเคหคโต  รมิสฺสสีติ  ตสฺมึ  ปพฺพตกานเน 
คุหาสงฺขาต  เคห  อุปคโต  ภาวนารติยา  อภิรมิสฺสสิ ฯ   
        เต  ต  รเมสฺสนฺตีติ  เต  มยูราทโย  วนส ฺ  อุปฺปาเทนฺตา 
ต  รเมสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        วุฏมฺห ิ เทเวติ  เมเฆ  อธิปฺปวุฏเ (๒)  ฯ   
        จตุรงฺคุเล  ติเณติ  เตเนว  คสฺโสทกปาเตน  ตตฺถ  ตตฺถ   
ติเณ  สุรตฺตวณฺณกมฺพลสทิเส  จตุรงฺคุเล  ชาเต ฯ   
        สปุปฺผิเต  เมฆนิภมฺหิ  กานเนติ  ปาวุสเมฆสงฺกาเส   
กานเน  สมฺมเทว  ปุปฺผิเต ฯ   
        นคนฺตเรติ  ปพฺพตนฺตเร ฯ   
        วิฏปสโม  สยิสฺสนฺติ  ตรุสทโิส  อปริคฺคโห  หุตฺวา   
นิปชฺชิสฺส ฯ   
#๑.  ส.ี  อุปสิตฺเต  วเน  ฯ  ๒.  ส.ี  อธิวุฏเ  ฯ  
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        ต  เม  มทุู  เหหิติ  ตูลสนฺนิภนฺติ  ต  ติณปจฺจตฺถรณ   
มุทุ  สุขสมฺผสฺส  ตูลสนฺนภิ  ตูลิกสทิส  สยน  เม  ภวิสฺสติ ฯ   
        ตถา  ตุ  กสฺสามิ  ยถาป  อิสฺสโรติ  ยถา  โกจิ  อิสฺสรปุรโิส   
อตฺตโน  วจนกรทาสาทึ  วเส  วตฺเตติ  อหมฺป  จิตฺต  ต  ตถา   
กริสฺสามิ  มยฺห  วเส  วตฺเตมิเยว ฯ  กถ  ย  ลพฺภติ  เตนป   
โหตุ  เม  อลนฺติ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ย  ยาทิส  วา  ตาทสิ   
วา  ลพฺภติ  เตน  จ  มยฺห  อล  ปริยตฺต  โหตุ ฯ  เอเตน 
อิท  ทสฺเสติ  
        ยสฺมา  อิเธกจฺเจ  สตฺตา  ตณฺหุปฺปาทเหตุ  จิตฺตสฺส  วเส 
อนุวตฺตนติ  อห  ปน  ตณหุปฺปาท  ทูรโต  วชฺเชนฺโต  จิตต 
ทาส  วิย  กโรนฺโต  อตฺตโน  วเส  วตฺเตมีติ ฯ  
        น  ตาห  กสฺสามิ  ยถา  อตนฺทิโต  พิฬารภสฺตว  ยถา   
สุมทฺทิตนฺติ  จิตฺต  ตณฺหุปฺปาทปริวชฺชน-  เหตุ  ปุน  ตนฺติ  จิตฺต   
อามสติ  ยถา  อ ฺโป  โกจิ  สมฺมปฺปธานโยเคน  ภาวนาย   
อตนฺทิโต  อตฺตโน  จิตฺต  กมฺมกฺขม  กมฺมโยคฺค  กโรติ  ตถา  
อหมฺป  จิตฺต  ต  กมฺมกฺขม  กมฺมโยคฺค  มยฺห  วเส  วตฺต   
กริสฺสามิ ฯ  ยถา  ก ึ พิฬารภสฺตว  ยถา  สุมทฺทิต  นอิติ  
นิปาตมตฺต ฯ  ยถา  สฏุ ุ  มทฺทิต  พิฬารภสฺต  กมฺมกฺขม   
กมฺมโยคฺค  สุเขน  ปริหรณีย ฺจ  โหติ  ตถาห  ต  (๑)  กริสฺสามิ ฯ 
#๑.  ส ี ตถา  ฯ  
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        วิริเยน  ต  มยฺห  วสานยิสฺสนฺติ  อมฺโภ  จิตฺต  ต  อตฺตโน  
วิริเยน  ภาวนาพล  อุปฺปาเทตฺวา  เตน  มยฺห  วส  อานยิสฺส ฯ  
        คชว  มตฺต  กุสลงฺกสุคฺคโหติ  ยถา  กุสโล  เฉโก   
องฺกุสคฺคโห  หตฺถาจริโย  อตฺตโน  สิกขฺาพเลน  มตฺตหตฺถึ  อตฺตโน   
วส  อาเนติ  ตเถวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตยา  สทุนฺเตน  อวฏ ิเตน  หีติ  หีติ  นิปาตมตฺ  จิตฺต 
สมถวิลปสฺสนาภาวนาหิ  สฏ ุ  ทนฺเตน  ตโต  เอว  สมฺมเทวฺ   
วิปสฺสนาวิถี  (๑)  ปฏิปนนฺตฺตา  อวฏ ิเตน  ตยา  ฯ 
        หเยน  โยคฺคาจริโยว  อุชชฺุนาติ  ยถา  สุทนฺเตน 
สุทนฺตตฺตา  เอว  อุชุนา  อวงฺกคตินา  อสฺสาชานีเยน  โยคฺคา- 
จริโย  อสฺสทมฺมสารถิ  อเขมฏานโต  เขมนฺตภูมึ  ปฏิปชชฺิตุ  
สกฺโกติ  เอว  ปโหมิ  มคฺค  ปฏิปชชฺิตุ  สิวนฺติ  อสิวภาวกราน   
กิเลสาน  อภาเวน  สิว ฯ   
        จิตฺตานุรกฺขีหีติ  อตฺตโน  จิตฺต  อนุรกฺขณสีเลหิ  พุทฺธาทหีิ 
สพฺพกาล  เสวิต  อริยมคฺค  อห  ปฏิปชชฺิตุ  อธิคนฺตุ  ปโหมิ   
สกฺโกมีติ ฯ   
        อารมฺมเณ  ต  พลสา  นิพนฺธิส  นาคว  ถมฺภมฺหิ  ทฬฺหาย 
รชฺชยุาติ  ยถา  หตฺถาจริโย  มหาหตฺถึ  อาฬานถมฺเภ  ทฬฺหาย  
ถิราย  รชชฺุยา  นิพนฺธติ  เอวมห  จิตฺต  กมฺมฏานารมฺมเณ   
#๑  สี.  วิปสสฺนาวิธึ  ฯ  
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ภาวนาพเลน  นิพนฺธิสฺส ฯ   
        ต  เม  สคุุตฺต  สติยา  สุภาวิตนฺติ  ต  ตฺว  จิตฺต  มม   
สติยา  สุคุตฺต  สุภาวิต ฺจ  หุตฺวา ฯ   
        อนิสฺสติ  สพฺพภเวสุ  เหหิสีติ  อริยมคฺคภาวนาทิพเลน   
กามภวาทีสุ  สพฺเพสุป  ภเวสุ  ตณฺหาทินิสฺสเยหิ  อนิสฺสิต   
ภวิสฺสสิ ฯ   
        ป ฺาย  เฉตฺวา  วิปถานุสารินนฺติ  อุปฺปถคามิน  อายตน-   
สมุทย  ยาถาวโต  ทิสฺวา  เยน  สมุทเยน  อุปฺปถคามี  ตสฺส   
กิเลสวิสฺสนฺทน  กิเลสวิปฺผนฺทิต  อินฺทฺริยสวรูปนิสฺสยาย  ปฏ-ิ   
สงฺขานป ฺาย  ฉินฺทิตฺวา  โสตวิจฺเฉทนวเสน  อาวรณ  กตฺวา  ฯ   
        โยเคน  นิคฺคยฺหาติ  วิปสฺสนาภาวนาสงฺขาเตน  โยเคน   
สามตฺถิยวิธมเนน  นิคฺคเหตฺวา ฯ   
        ปเถ  นิเวสิยาติ  วิปสฺสนาวีถิย  นิเวเสตฺวา  ปติฏเปตฺวา ฯ   
ยทา  ปน  วิปสฺสนา  อุสฺสุกฺกาปตา  มคฺเคน  ฆฏเฏติ  ตทา   
มคฺคป ฺาย  ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพ  ต  นโิรธธมฺมนฺติ   
นิทสฺสเนน  สพฺพโส  อายตนสมุทยสฺส  วิภว  สมภฺว ฺจ   
อสมฺโมหโต  ทิสฺวา  สเทวเก  โลเก  อคฺควาทิโน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
ทายาโท  โอรสปุตฺโต  เหหิสิ  ภวิสฺสสติี  อตฺโถ ฯ   
        จตุพฺพิปลฺลาสวส  อธิฏ ิตนฺติ  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  อสุเภ   
สุภนฺติ  ทุกฺเข  สุขนฺติ  อนตฺตนิ  อตฺตาติ  อิเมส  จตุนฺน  วิปลลฺาสาน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 771 

        เลมที ่ 26  ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  771   
 
วส  อธิฏ ิต  อนุวตฺตนฺต ฯ   
        คามณฺฑลว  ปริเนสิ  จิตฺต  มนติฺ  อมฺโภ  จิตฺต  ม   
คามทารก  วิย  ปริกฑฺฒสิ  อิโต  จิโต  ปริกฑฺฒสิ ฯ   
        นน ุ ส ฺโชนพนฺธนจฺฉิทนฺติ  ส ฺโชนสงฺขาตาน  ทสนฺน   
พนฺธนาน  เฉทก  การุณิก  มหามุนึ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  สเสวสิ   
นนุ  (๑)  ตถารูเป  มหานุภาเว  ทูรโตว  วชฺเชส ิ มาทิเส  ปน   
ตปสฺสิโน  ยถารุจิ  ปริเนสีติ  อปฺปสาทเลเสน  สตฺถาร  ปสสติ ฯ   
        มิโค  ยถาติ  ยถา  มโิค  รกฺุขคจฺฉลตาทีหิ  สุฏ ุ  จิตฺตวิจิตฺเต   
อนากุเล  กานเน  เสริ  สยวสี  รมติ ฯ   
        รมฺม  คิรึ  ปาวุสอพฺภมาลินนฺติ  เอว  ปาวุสกาเล   
สมนฺตโต  สมุาลินีหิ  ถลชชลชมาลาหิ  สมนฺนาคตตฺตา  อพฺภมาลินึ   
ชนวิวิตฺตตาย  มโนรมตาย  จ  รมฺม  ปพฺพต  ลภิตฺวา  ตตฺถ   
นเค  รมิสฺส  (๒)  อสสย  เอกเสเนว  ตฺว  จิตฺต  ปราภวิสฺสสิ   
สสารพฺยสเนหิ  สฺสสีติ  (๓)  อตฺโถ ฯ   
        เย  ตุยฺห  ฉนฺเทน  วเสน  วตฺติโนติ  สพฺเพ  ปถุุชชฺเน   
จิตฺตสาม ฺเน  คเหตฺวา  วทติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เย  นรนาริโย  อมฺโภ  จิตฺต  ตุยฺห  ฉนฺเทน   
วเสน  รุจิยา   ิตา  ย  เคหนิสฺสิต  สุข  อนุโภนฺติ  อนุภวิสฺสนฺติ   
เต  อวิทฺทสู  อนฺธพาลา  มารวสานุวตฺติโน  กิเลสมาราทีน   
#๑.  ส.ี  สเสวเส  นูน  ฯ  ๒.  ส.ี  รมิสสฺามิ  ฯ   
#๓.  สี.  สสารพฺยสเน  สฺสตีติ  ฯ  สสารพฺยสเนหิ  ภวิสฺสติ  ฯ    
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วเส  (๑)  อนวุตฺตนสีลา  ภวาภินนฺที  กามาทิภวเมว  อภินนฺทนโต   
ตว  สาวกา  อนุสิฏ ิกรา  มย  ปน  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  สาวกา   
น  ตุยฺห  วเส  อนุวตฺตามาติ ฯ   
        เอว  เถโร  ปุพฺเพ  อตฺตโน  อุปฺปนฺน  โยนิโสมนสิการ   
จิตฺตสฺส  นิคฺคณฺหนวเสน  ปวตฺต  นานปฺปการโต  วิภชิตฺวา   
สมีเป   ิตาน  ภิกฺขูน  โอวาททานวเสน  ธมฺม  กเถสิ ฯ  ย   
ปเนตฺถ  อนตฺรนฺตรา  อตฺถโต  น  วิภตฺต  ต  เหฏา   
วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ตาลปุฏตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                ป ฺาสนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#๑.  สพฺพตฺถ  วเสนาติ  ทสิฺสติ  ฯ    
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                                สฏ ินิปาตวณฺณนา   
                มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สฏ ินิปาเต  อาร ฺ ิกา  ปณฺฑปาติกาติ  อายสฺมโต  มหา-   
โมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        ตสฺส  วตฺถุ  ธมฺมเสนาปติวตฺถุมฺหิ  วุตฺตเมว ฯ  เถโร  หิ   
ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏเ  กลฺลวาลคามก   
อุปนิสฺสาย  สมณธมฺม  กโรนฺโต  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกนฺเต  สตฺถารา   
โมคฺคลฺลาน  โมคฺคลฺลาน  มา  พฺราหฺมณ  อริย  ตุณฺหีภาว   
ปมาโทติอาทินา  สเวชิโต  ถีนมิทฺธ  วิโนเทตฺวา  ภควตา   
วุจฺจมาน  ธาตุกมฺมฏาน  สุณนฺโต  เอว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
ปฏิปาฏิยา  อุปริมคฺคตฺตย  อุปคนฺตฺวา  อคฺคผลกฺขเณ  สาวก-   
ปารมีาณสฺส  มตฺถก  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๑)   
        อโนมทสฺสี  ภควา                          โลกเชฏโ  นราสโภ   
        วิหาสิ  หิมวนฺตมฺหิ                  เทวสงฺฆปุรกฺขโต ฯ   
        วรโุณ  นาม  นาเมน                  นาคราชา  อห  ตทา   
        กามรูป  วิกุพฺพามิ                          มโหทธินิวาสห ฯ   
        องฺคณิยคณ  (๒)  หตฺิวา                  ตูริย  ปฏเปสห   
        สมฺพุทธฺ  ปริวาเรตฺวา                  วาเทสุ  อจฺฉรา  ตทา ฯ   
#๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/๔/๔๕  ฯ  ๒.  สฺยา.  องฺคนิยคณ  ฯ    
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        วิชชฺมาเนสุ  (๑)  ตูริเยสุ                  เทวา  ตูรานิ  วชชฺยุ  (๒)   
        อุภินฺน  สทฺท  สุตฺวาน                  พุทฺโธป  สมฺปพุชฺฌถ ฯ   
        นิมนฺตยิตฺวาน  (๓)  สมฺพุทฺธ          สก  ภวนุปาคมึ  (๔)   
        อาสน  ป ฺเปตฺวาน                  กาลมาโรจย ึ อห ฯ   
        ขีณาสวสหสฺเสหิ                          ปริวุโต  (๕)  โลกนายโก   
        โอภาเสนฺโต  ทิสา  สพฺพา          ภวน  เม  อุปาคมิ ฯ   
        อุปวิฏ  มหาวีร                          เทวเทว  นราสภ   
        สภิกฺขุสงฺฆ  ตปฺเปสึ  (๖)          อนฺนปาเนนห  ตทา ฯ   
        อนุโมทิ  มหาวีโร                          สยมฺภู  อคฺคปุคฺคโล   
        ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
        โย  โส  สงฺฆ  อปูเชสิ                  พุทฺธ ฺจ  โลกนายก   
        เตน  จิตฺตปฺปสาเทน                  เทวโลก  คมิสฺสติ ฯ   
        สตฺตสตฺตติกฺขตฺตุ ฺจ                  เทวรชฺช  กรสิฺสติ   
        ปพฺยา  รชชฺ  อฏสต                  วสุธ  อาวสิสฺสติ ฯ   
        ป ฺจป ฺาสกฺขตฺตุ ฺจ                  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ   
        โภคา  อสงฺขยา  (๗)  ตสฺส          อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตาวเท ฯ   
        อปริเมยฺเย  อิโต  กปฺเป                  โอกกฺากกลุสมฺภโว   
        โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
#๑.  ย.ุ  อชชฺมาเนสุ  ฯ  ๒.  สฺยา.  วิชฺชมาเนสุ  ตูริเยสุ  เทวตุริยานิ   
#วชฺชยุ  ฯ  ๓.  สฺยา.  นิมนตฺยิตฺวา  ฯ  ๔.  สฺยา.  ภวนมุปาคมึ  ฯ   
#๕.  สฺยา.  ปรุิโต  ฯ  ๖.  สฺยา.  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺตปฺเปสึ  ฯ  ๗.  สฺยา. 
#อสงฺขยา  ฯ    
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        นิรยา  โส  จวิตฺวาน                  มนุสฺสตฺต  คมิสฺสติ   
        โกลโิต  นาม  นาเมน                  พฺรหฺมพนฺธุ  ภวิสฺสติ ฯ   
        โส  ปจฺฉา  ปพฺพชิตฺวาน          กสุลมูเลน  โจทิโต   
        โคตมสฺส  ภควโต                          ทุติโย  เหสสฺติ  สาวโก ฯ   
        อารทฺธวิริโย  ปหิตตฺโต                  อิทฺธิยา  ปารมึ  คโต   
        สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ   
        ปาปมิตฺโตปนิสฺสาย                  กามราควส  คโต   
        มาตร  ปตร ฺจาป                          ฆาตยึ  ทุฏมานโส ฯ   
        ย  ย  โยนุปปชฺชามิ                  นิรย  อถ  มานุส   
        ปาปกมฺมสมงฺคิตา (๑)                  ภินฺนสีโส  มรามห  (๒)  ฯ   
        อิท  ปจฺฉิมก  มยฺห                          จริโม  วตฺตเต  ภโว   
        อิธาป  เอทิโส  (๓)  มยฺห          มรณกาเล  ภวิสฺสติ ฯ   
        ปวิเวกมนุยุตฺโต                          สมาธิภาวนารโต   
        สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
        ธรณิมปฺ  สุคมฺภีร                          พหล  ทุปปฺธสิย   
        วามงฺคุฏเน  โขเภยฺย  (๔)          อิทฺธิยา  ปารมึ  คโต ฯ   
        อสฺมิมาน  น  ปสฺสามิ                  มาโน  มยฺห  น  วิชชฺติ   
        สามเณเร  อุปาทาย                  ครจิุตฺต  กโรมห ฯ   
#๑.  สฺยา.  สมงฺคิต  ฯ  ยุ.  สมงฺคีน  ฯ  ๒.  ย ุภวามห  ฯ 
#๓.  สฺยา.  อีทิส  ฯ  ๔.  สยฺา.  จาเลยฺย  ฯ    
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        อปริเมยฺเย  อิโต  กปฺเป                  ย  กมฺม  อภินีหรึ  (๑)   
        ตมห  ภูมึ  อนุปฺปตฺโต                  ปตฺโตมฺหิ  อาสวกฺขย ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส ฯ เป ฯ          กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  น  สตฺถา  อปรภาเค  เชตวนมหาวิหาเร  อริยคณ-   
มชฺเฌ  นิสินโฺน  เตน  เตน  คุเณน  อตฺตโน  สาวเก  เอตทคฺเค   
เปนฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  อิทฺธิ-   
มนฺตาน  ยทิท  มหาโมคฺโคลฺลาโนติ  (๓)  อิทฺธิมนตฺตาย  เอตทคฺเค   
เปสิ  เตน  เอว  สตฺถารา  เอตทคฺเค  ปเตน  สาวกปารมิยา   
มตฺถก  ปตฺเตน  มหาเถเรน  ต  ต  นิมตฺิต  อาคมฺม  ตตฺถ   
ตตฺถ  ภาสิตา  คาถา  ตา  สงฺคีติกาเล  ธมฺมสงฺคาหเกหิ   
        อาร ฺ ิกา  (๔)  ปณฺฑปาติกา          อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รตา   
        ทาเลมุ  มจฺจุโน  เสน                          อชฌฺตฺต  สุสมาหิตา ฯ   
        อาร ฺ ิกา  (๔)  ปณฺฑปาติกา                  อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รตา   
        ธุนาม  (๕)  มจฺจุโน  เสน                  นฬาคารว  กุ ฺชโร ฯ   
        รกฺุขมูลกิา  สาตติกา                          อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รตา   
        ทาเลมุ  มจฺจุโน  เสน                          อชฌฺตฺต  สุสมาหิตา ฯ   
        รกฺุขมูลกิา  สาตติกา                          อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รตา   
        ธุนาม  (๕)  มจฺจุโน  เสน                  นฬาคารว  กุ ฺชโร ฯ   
#๑.  สฺยา. ...นีหร  ฯ  ๒.  สฺยา.  ตมห  ฯ  ๓.  องฺ  เอก.  ๒๐/๑๔๖/๓๑  ฯ   
#๔.  ย.ุ อาร ฺกา  ฯ  ๕.  สฺยา.  ธุนามุ  ฯ    
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        อฏ ิกงฺกลกุฏิเก                                  มสนฺหารุปสิพฺพิเต   
        ธิรตฺถุ  ปูเร  ทุคฺคนฺเธ                          ปรคตฺเต  มมายเส ฯ   
        คูถภเสตฺ  ตโจนทฺเธ                          อุรคณฺฑิปสาจินิ   
        นว  โสตานิ  เต  กาเย                          ยานิ  สนฺทนฺติ  สพฺพทา ฯ   
        ตว  สรรี  นวโสต                                  ทุคฺคนฺธกร  ปริพนธฺ  (๑)   
        ภิกฺขุ  ปริวชฺชยเต  ต                        มีฬฺห  จ  ยถา  สุจิกาโม  ฯ   
        เอว ฺเจ  ต  ชโน  ช ฺา                  ยถา  ชานามิ  ต  อห   
        อารกา  ปริวชฺเชยฺย                          คูถฏานว  ปาวุเส ฯ   
        เอวเมต  มหาวีร                                  ยถา  สมณ  ภาสสิ   
        เอตฺถ  เจเก  วิสีทนฺติ                          ปงฺกมฺหิว  ชรคฺคโว ฯ   
        อากาสมฺหิ  หลิทฺทิยา  (๒)                  โย  ม ฺเถ  รเชตเว   
        อ ฺเน  วาป  รงฺเคน                          วิฆาตุทยเมว  ต ฯ   
        ตทากาสสม  จิตฺต                                  อชฺฌตฺต  สุสมาหิต   
        มา  ปาปจิตฺเต  อาสาทิ  (๓)                  อคฺคิกฺขนฺธว  ปกฺขิมา ฯ   
        ปสฺส  จิตฺตกต  พิมฺพ                          อรุกาย  สมุสฺสิต   
        อาตุร  พหุสงฺกปฺป                                  ยสฺส  นตฺถิ  ธุว   ิติ ฯ   
  [        ปสฺส  จิตฺตกต  รูป                                  มณินา  กุณฺฑเลน  จ   
        อฏ ึ  ตเจน  โอนทฺธ                          สห  วตฺเถหิ  โสภติ ฯ   
        อลตฺตกกตา  ปาทา                          มุข  จุณฺณกมกฺขิต   
        อล  พาลสฺส  โมหาย                          โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
#๑.  สฺยา.  ทคฺุคนฺธก  ปรวิชฺเชยฺย  ฯ  ๒.  สฺยา.  หลิทฺทาย  ฯ   
#๓.  สี.  อาหนิ  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 778 

        เลมที ่ 26  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  778 
 
        อฏปทกตา  เกสา                          เนตฺตา  อ ฺชนมกฺขิตา   
        อล  พาลสฺส  โมหาย  โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
  อ ฺชนีว  นวา  จิตฺตา  ปูติกาโย  อลงฺกโต   
        อล  พาลสฺส  โมหาย  โน  จ  ปารคเวสิโน ฯ   
        โอทหิ  มิคโว  ปาส  นาสทา  วาคุล  (๑)  มโิค   
        ภุตฺวา  นิวาป  คจฺฉาม  กทฺทนฺเตฺ  มิคพนฺธเก ฯ   
        ฉินฺโน  ปาโส  มิควสฺส  นาสทา  วาคล  (๑)  มิโค   
        ภุตฺวา  นิวาป  คจฺฉาม  โสจนฺเต  มิคลุทฺทเก ฯ  ] 
        ตทาสิ  ย  ภึสนก  ตทาสิ  โลมหสน   
        อเนกาการสมฺปนฺเน  สาริปุตฺตมฺหิ  นิพฺพุเต ฯ   
  อนิจฺจา  วต  สงฺขารา  อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุชฌฺนฺติ  เตส  วูปสโม  สุโข ฯ   
        สุขุม  เต  ปฏิวิชฺฌนฺติ  วาลคฺค  อุสุนา  ยถา   
        เย  ป ฺจกฺขนฺเธ  ปสฺสนฺติ  ปรโต  โน  จ  อตฺตโต ฯ   
        เย  จ  ปสฺสนฺติ  สงฺขาเร  ปรโต  โน  จ  อตฺตโต   
        ปจฺจพฺยาธึสุ  นิปุณ  วาลคฺค  อุสุนา  ยถา ฯ   
        สตฺติยา  วิย  โอมฏโ  ฑยฺหมาโนว  (๒)  มตฺถเก   
        กามราคปฺปหานาย  สโต  ภิกฺขุ  ปริพฺพเช ฯ   
        สตฺติยา  วิย  โอมฏโ  ฑยฺหมาโนว  (๒)  มตฺถเก   
        ภวราคปฺปหานาย  สโต  ภิกฺขุ  ปริพฺพเช ฯ   
[  ] สฺยามโปตฺถเก  อิมา  คาถา  นตฺถิ  ๑.  ม.  วาคุร  ฯ  ๒.  สฺยา   
#ฑยฺหมาเนว  ฯ          
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        โจทิโต  ภาวิตตฺเตน          สรรีนฺติมธารินา   
        มิคารมาตุ  ปาสาท                  ปาทงฺคุฏเน  กมฺปยึ ฯ   
        นยิท  สถิิลมารพฺภ  นยิท  อปฺเปน  ถามสา   
        นิพฺพานมธิคนฺตพฺพ  สพฺพคนฺถปโมจน ฯ   
        อย ฺจ  ทหโร  ภิกฺขุ  อยมุตฺตมโปริโส   
        ธาเรติ  อนฺติม  เทห    เชตฺวา  มาร  สวาหน ฯ   
        วิวรมนปุภนฺติ (๑) วิชฺชุตา  เวภารสฺส  จ  ปณฺฑวสฺส  จ   
        นควิวรคโต  ฌายติ  ปุตฺโต  อปฺปฏิมสฺส  ตาทิโน ฯ   
        อุปสนฺโต  อุปรโต  ปนฺตเสนาสโน  มุน ิ  
        ทายาโท  พุทฺธเสฏสฺส  พฺรหฺมนุา  อภิวนฺทิโต ฯ   
        อุปสนตฺ  อุปรต    ปนฺตเสนาสน  มุน ึ  
        ทายาท  พุทฺธเสฏสฺส  วนฺท  พฺราหฺมณ  กสฺสป ฯ   
        โย  จ  ชาติสต  คจฺเฉ  สพฺพา  พฺราหฺมณชาติโย   
        โสตฺถิโย  (๒)  เวทสมฺปนฺโน  มนุสฺเสสุ  ปุนปฺปุน ฯ   
        อชฌฺายโกป  เจ  อสสฺ  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู   
        เอตสฺส  วนฺทนาเยต (๓)  กล  นาคฺฆติ  โสฬสึ ฯ   
        โย  โส  อฏ  วิโมกขฺานิ  ปุเรภตฺต  อผุสฺสยิ  (๔)  
        อนุโลม  ปฏิโลม  ตโต  ปณฺฑาย  คจฺฉติ ฯ   
#๑.  สฺยา  วิวรมนุปตนฺติ  ฯ  ๒.  สฺยา.  โสติถิโย  ฯ  ๓.  สฺยา.         
#วนฺทนาเยก  ฯ  ๔.  สยฺา.  อผุสฺสยิ  ฯ  ยุ.  อปสฺสยิ  ฯ          



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 780 

                เลมที่  26  สฏ ินิปาตวณฺณนา  หนา  780   
 
        ตาทิส  ภิกฺขุ  มาสาทิ  (๑)                  มาต         ฺตาน  ขณิ  พฺราหฺมณ   
        อภิปฺปสาเทหิ  มน                          อรหนฺตมฺหิ  ตาทิเน   
        ขิปฺป  ป ฺชลิโก  วนทฺ                  มา  เต  วิชฏ ิ มตฺถก ฯ   
        เนโส  ปสฺสติ  สทฺธมฺม                  สสาเรน  ปุรกฺขโต   
        อโธคม  (๒)  ชิมฺหปถ                  กุมฺมคฺคมนุธาวติ ฯ   
        กิมีว  มฬีฺหปลิตฺโต  (๓)                  สงฺขาเร  อธิมุจฺฉิโต   
        ปคาโฬหฺ  ลาภสกฺกาเร                  ตุจฺโฉ  คจฺฉติ  โปฏ ิโล ฯ   
        อิม ฺจ  ปสฺส  อายนฺต                  สาริปุตฺต  สุทสฺสน   
        วิมุตฺต  อุภโตภาเค                          อชฺฌตฺต  สสุมาหิต ฯ   
        วิสลลฺ  ขีณสโยค                          เตวิชฺช  มจฺจุหายิน   
        ทกฺขิเณยฺย  มนุสฺสาน                  ปุ ฺกฺเขตฺต  อนุตฺตร ฯ   
        เอเต  สมฺพหุลา  เทวา                  อิทฺธิมนฺโต  ยสสฺสิโน   
        ทส  เทวสหสฺสานิ                          สพฺเพ  พฺรหฺมปุโรหิตา   
        โมคฺคลลฺาน  นมสฺสนฺตา                  ติฏนฺติ  ป ฺชลีกตา ฯ   
        นโม  เต  ปุริสาช ฺ                  นโม  เต  ปรุสิุตฺตม   
        ยสฺส  เต  อาสวา  ขีณา                  ทกฺขิเณยฺโยสิ  มาริส ฯ   
        ปชูิโต  นรเทเวน                          อุปฺปนฺโน  มรณาภิภู   
        ปุณฺฑรกีว  โตเยน                          สงฺขาเรนุปลิมฺปติ  (๔)  ฯ   
#๑.  ส.ี  มา  หนิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  อจงฺกม  ฯ  ๓.  สฺยา.  มฬีฺหปลิตฺโต  ฯ   
#๔.  สฺยา.  สงฺขาเรโนปลมิฺปติ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 781 

        เลมที ่ 26  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  781   
 
                        ยสฺส  มุหตฺุเตน  สหสฺสธา  โลโก   
                        สวิทิโต  สพฺรหฺมกปฺโป  วสิ   
                        อิทฺธิคุเณ  จุตูปปาเต  กาเล   
                        ปสฺสติ  เทวตา  ส  ภิกฺขุ.  (๑)   
        สาริปุตฺโตว  ป ฺาย                  สีเลน  อุปสเมน  จ   
        โยป  ปารงฺคโต  ภิกฺขุ                  เอตาวปรโม  สิยา ฯ   
        โกฏิสตสหสฺสสฺส                          อตฺตภาว  ขเณน  นิมฺมิเน   
        อห  วิกพฺุพนาสุ  กุสโล                  วสีภูโตมฺหิ  อิทฺธิยา ฯ   
                        สมาธิวิชฺชาวสิปารมีคโต   
                        โมคฺคลลฺานโคตฺโต  อสิตสฺส  สาสเน   
                        ธีโร  สมุจฺฉินฺทิ  สมาหิตินฺทฺริโย   
                        นาโค  ยถา  ปูติลตว  พนฺธน ฯ   
        ปริจิณฺโณ  มยา  สตฺถา                  กต  พุทฺธสสฺ  สาสน   
        โอหิโต  ครุโก  ภาโร                  ภวเนตฺติ  สมูหตา ฯ   
        ยสฺส  จตฺถาย  (๒)  ปพฺพชิโต          อคารสฺมา  อนคาริย   
        โส  เม  อตฺโถ  อนุปปฺตฺโต          สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
#๑.  สฺยา.        ยสฺส มุหุตฺเตน  สหสฺสธา 
                        โลโก  สวิทิโต  สพฺรหมฺมกปฺโป 
                        วสี  อิทธิคุเณ  จุตูปปาเต 
                        กาเล ปสฺสติ  เทวดา  ส  ภิกฺขุ  ฯ   
#๒.  ส.ี  ยสสฺตฺถาย  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 782 

                เลมที่  26  สฏ ินิปาตวณฺณนา  หนา  782   
 
        กีทโิส  นิรโย  อาสิ                          ยตฺถ  ทุสสฺี  อปจฺจถ   
        วิธุร  สาวกมาสชฺช                          กกุสนฺธ ฺจ  พฺราหฺมณ ฯ   
        ต  อาสิ  อโยสงฺกู                          สพฺเพ  ปจฺจตฺตเวทนา   
        อีทิโส  นิรโย  อาสิ                          ยตฺถ  ทุสสฺี  อปจฺจถ   
        วิธุร  สาวกมาสชฺช                          กกุสนฺธ ฺจ  พฺราหฺมณ ฯ   
        โย  เอตมภิชานาติ                          ภิกฺขุ  พุทฺธสฺส  สาวโก   
        ตาทิส  ภิกฺขุมาสชฺช                          กณฺห  ทกุขฺ  นิคจฺฉสิ ฯ   
        มชฺเฌสรสฺมึ  (๑)  ติฏนฺติ          วิมานา  กปฺปายิโน   
        เวฬุริยวณฺณา  รุจิรา                          อจฺจิมนฺโต  ปภสฺสรา   
        อจฺฉรา  ตตฺถ  นจฺจนฺติ                  ปุถุ  นานตฺตวณฺณิโย ฯ   
        โย  เอตมภิชานาติ ฯเ ป ฯ          กณฺห  ทุกฺข  นคิจฺฉสิ ฯ   
        โย  เว  (๒)  พุทฺเธน  โจทิโต          ภิกฺขุสฆสฺส  เปกฺขโต   
        มิคารมาตุ  ปาสาท                          ปาทงฺคุฏเน  กมฺปยิ ฯ   
        โย  เอตมภิชานาติ ฯ เป ฯ          กณฺห  ทุกฺข  นคิจฺฉสิ ฯ   
        โย  เวชยนฺตปาสาท                          ปาทงฺคุฏเน  กมฺปยิ   
        อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธ                          สเวเชสิ  จ  เทวตา ฯ   
        โย  เอตมภิชานาติ ฯ เป ฯ          กณฺห  ทุกฺข  นคิจฺฉสิ ฯ   
        โย  เวชยนฺตปาสาท                          สกฺก  โส  ปริปุจฺฉติ   
        อป  อาวุโส  ชานาสิ                  ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโย   
#๑.  สฺยา.  มชฺเฌ  สาครสฺมึ  ฯ  ส.ี  สรสฺส  ฯ  ๒.  สฺยา.  โย  จ  ฯ    
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        ตสฺส  สกฺโก  วิยากาสิ                  ป ฺห  ปุฏโ  ยถาตถ ฯ   
        โย  เอตมภิชานาติ ฯเปฯ                  กณฺห  ทกุขฺ  นิคจฺฉสิ ฯ   
        โย  พฺรหฺมาน  ปริปจฺุฉติ                  สุธมฺมาย   ิโต  สภ  (๑)   
        อชชฺาป  ตฺยาวุโส  สา  ทิฏ ิ          ยา  เต  ทฏิ ิ  ปุเร  อหุ   
        ปสฺสส ิ วีติวตฺตนฺต                          พฺรหฺมโลเก  ปภสฺสร ฯ   
 
        ตสฺส  พฺรหฺมา  วิยากาสิ                  ป ฺห  ปุฏโ  ยถาตถ   
        น  เม  มาริส  สา  ทฏิ ิ                  ยา  เม  ทิฏ ิ  ปุเร  อหุ ฯ   
        ปสฺสามิ  วีติวตฺตนฺต                  พฺรหฺมโลเก  ปภสฺสร   
        โสหมชชฺ  กถ  วชฺช                          อห  นิจฺโจมฺหิ  สสฺสโต ฯ  (๒)   
        ย  เอตมภิชานาติ ฯ เป ฯ                  กณฺห  ทุกขฺ  นิคจฺฉสิ ฯ   
        โย  มหาเนรุโน  กฏู                          วิโมกฺเขน  อปสฺสยิ  (๓)   
        วน  ปุพฺพวิเทหาน                          เย  จ  ภูมิสยา  นรา ฯ   
        โย  เอตมภิชานาติ  ฯ เป ฯ                กณฺห  ทุกขฺ  นิคจฺฉสิ ฯ   
        น  เว  อคฺคิ  เจตยติ                          อห  พาล  ฑหามิติ   
        พาโลว  ชลิต  อคฺคึ  (๓)                  อาสชฺช  น  ปฑยฺหติ ฯ   
        อวเมว  ตุว  มาร                          อาสชฺช  น  ตถาคต   
        สย  ฑหิสฺสสิ  อตฺตาน                  พาโล  อคฺคึว  สมฺผุส ฯ   
        อปุ ฺ  ปสวี  มาโร                  อาสชฺช  น  ตถาคต   
        กินฺน ุ ม ฺสิ  ปาปม                  น  เม  ปาป  วิปจฺจติ ฯ   
#๑.  สฺยา.  อภิโตสภ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ปสฺสโต  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#อปสฺสยิ  ฯ    
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        กรโต  เต  จียเต  (๑)  ปาป          จิรรตฺตาย  อนตฺก   
        มาร  นพฺิพินฺท  พุทฺธมฺหา                  อาส  มากาสิ  ภิกฺขุสุ ฯ   
        อิติ  มาร  อตชฺเชสิ                          ภิกฺขุ  เภสกฬาวเน   
        ตโต  โส  ทุมฺมโน  ยกฺโข          ตตฺเถวนฺตรธายถาติ  (๒)   
อิตฺถ  สุท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เถโร  คาถาโย   
อภาสิตฺถาติ ฯ   
        อิมินา  อนุกฺกเมน  เอกจฺจ  สงฺคห  อาโรเปตฺวา  ปตา ฯ   
        ตตฺถ  อาร ฺ ิกาติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  ภิกขฺูน   
โอวาททานวเสน  ภาสิตา ฯ  อาร ฺ ิกาติ  คามนฺตเสนาสน   
ปฏิกฺขิปตฺวา  อาร ฺกธุตงฺคสมาทาเนน  อาร ฺ ิกา ฯ  สฆภตฺต   
ปฏิกฺขิปตฺวา  ปณฺฑปาติกงฺคสมาทาเนน  ปณฺฑปาติกา  ฆเร   
ฆเร  ลทฺธปณฺฑปาเตน  ยาปนกา ฯ  อุ ฺฉาปตฺตาคเต  รตาติ   
อุ ฺฉาจริยาย  ปตฺเต  อาคเต  ปตฺตปริยาปนฺเน  รตา  เตเนว   
อภิรตา  สนฺตุฏา ฯ  ทาเลมุ  มจฺจุโน  เสนนฺติ  อตฺตาน   
อนตฺถชนเน  (๓)  สหายภาวูปคมนโต  มจฺจุราชสฺส  เสนาภูต  กิเลส-   
วาหินึ  สมุจฺฉินฺเทม.  อชฌฺตฺต  สุสมาหิตาติ  โคจรชฺฌตฺเตสุ   
สุฏ ุ  สมาหิตา  หุตฺวา  เอเตนสฺส  ปทาลนุปายมาห ฯ   
        ธุนามาติ  นิทฺธุนาม  วิทฺธเสม  ฯ   
#๑.  สฺยา.  มยิฺยเต  ฯ  ๒.  สฺยา.  ตตฺเถวนฺตรธายตีติ  ฯ  ขุ. เถร. 
#๒๖/๔๐๐/๔๒๕  ฯ  ๓.  ส.ี อนติถชนก  ฯ    
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        สาตติกาติ  สาตจฺจการิโน  ภาวนาย  สตตปวตฺตวิริยา ฯ   
        อฏ ิกงฺกลกุฏิเกติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  อตฺตาน   
ปโลเภตุ  อุปคตาย  คณิกาย  โอวาทวเสน  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อฏ ิกงฺกลกุฏิเกติ  อฏ ิสงฺขลิกามยกุฏิเก ฯ  นฺหารุป-   
สิพฺพิเตติ  นวหิ  นฺหารุสเตหิ  สมนฺตโต  สิพฺพิเต ฯ  อร ฺเ   
กุฏิโย  ทารุทณฺเฑ  อุสฺสาเปตฺวา  วลฺลิอาทีหิ  พนฺธิตฺวา  กริยนฺติ   
ตฺว  ปน  ปรมเชคุจฺเฉน  อฏ ิกงฺกเลน  ปรมเชคุจฺเฉเหว  นฺหารูหิ   
พนฺธิตฺวา  กตา  อติวิย  เชคุจฺฉา  ปฏิกกฺูลา  จาติ  ทสฺเสติ ฯ  ธิรตฺถุ   
ปูเร  ทุคฺคนฺเธติ  เกสโลมาทิโน  นานปฺปการสฺส  อสุจิโน  ปูเร   
ปริปุณฺเณ  ตโต  เอว  ทุคฺคนฺเธ  ธิรตฺถ ุ ตว  ธีกาโร  (๑)  โหตุ ฯ   
ปรคตฺเต  มมายเสติ  อิท ฺจ  เต  ทุคฺคนฺธสฺส  อุปร ิ โผฏสมุฏาน   
ปริสฺสย  เอว  อสุจิทุคฺคนฺธ  เชคุจฺฉ ปฏิกฺกูลสมาทาน  ตาทิเส   
เอว  อ ฺสฺมึ  ปเทเส  โสณสิงฺคาลกิมิกุลาทีน  คตฺตภูเต  กเฬวเร   
มมตฺต  กโรสิ ฯ   
        คูถภเสตฺติ  คูถภริตภสฺตสทิเส ฯ  ตโจนทฺเธติ  ตเจน  โอนทฺเธ   
ฉวิมตฺตปฏิจฺฉาทิตกิพฺพิเส ฯ  อุรคณฺฑิปสาจินีติ  อุเร   ิตคณฺฑ 
ทวยวตี  (๒)  ภยานกภาวโต  อนตฺถาวหโต  ปสาจสทิสี.  ยานิ   
สนฺทนฺติ  สพฺพทาติ  ยานิ  นว  โสตานิ  นว  วณมุขานิ  สพฺพทา   
รตฺตินฺทิว  สนฺทนฺติ  สวนฺติ  อสุจึ  ปคฺฆรนฺติ ฯ   
#๑.  ส.ี  ตว  ครหา  ฯ  ๒.  ส.ี  อุฏ ิตคณฺฑทฺวยวตี  ฯ    
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        ปริพนธฺนฺติ  สมฺมาปฏิปตฺติปริพนฺธภูต ฯ  ภิกขฺูติ  สสาเร   
ภย  อิกฺขนฺโต  ภินฺนกิเลโส  วา  ทรูโต  ปริวชฺชยเตติ  (๑)  มมตฺต   
น  กโรติ ฯ  มีฬฺห  จ  ยถา  สุจิกาโมติ  จอิติ  นิปาตมตฺถ   
ยถา  สุจิชาติโก  สุจิเมว  อิจฺฉนฺโต  สสีส  นฺหาโต  มีฬฺห   
ทิสฺวา  ทูรโตว  ปริวชฺเชส ิ เอวเมว  (๒)  ภิกฺขูติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว ฺเจ  ต  ชโน  ช ฺา  ยถา  ชานามิ  ต  อหนฺติ   
เอว  สรีรส ฺ ิต  อสุจิปุ ฺช  ยถา  อห  ยถาภูต  ชานามิ   
เอวเมว  มหาชโน  ชาเนยฺย  ต  อารกา  ทูรโตว  ปรวิชฺเชยฺย ฯ   
คูถฏานว  ปาวุเสติ  ปาวุสกาเล  (๓)  กลิินฺนาสุจึ  นิรนฺตร  คูถฏาน   
วิย  สุจิชาติโก ฯ  ยสฺมา  ปน  ต  ยถาภตู  น  ชานาติ  ตสฺมา   
ตตฺถ  นิมุคฺโค  สีส  น  อุกฺขิปตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  เถเรน  สรีเร  โทเส  วิภาวิเต  สา  คณิกา   
ลชชฺาว  นตมุขา  เถเร  คารว  ปจฺจุปฏเปตฺวา  เอวเมต   
มหาวีราติ  คาถ  วตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  ตตฺถ   
เอตฺถ  เจเกติ  เอว  ปากฏปฏิกฺกูลสภาเวป  เอตสฺมึ  กาเย   
เอกจฺเจ  สตฺตา  อาสตฺติพลวตาย  วิสีทนฺติ  วิสาท  อาปชฺชนฺติ ฯ   
ปงฺกมฺหิว  ชรคฺคโว  มหากทฺทมกุจฺฉิย  สมฺปติตทุพฺพลพลิพทฺโท   
วิย  พฺยสนเมว  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปุน  ต  เถโร  มาทิเส  เอวรูปา  ปฏิปตฺติ  นิรตฺถกา   
#๑.  ส.ี  ปริวชฺชยเต  ต  ฯ  ๒.  สี.  เอวเมว  ฯ   
#๓  ส.ี  ปาวุเส  กาเล  ฯ    
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วิฆาตาวหา  เอวาติ  ทสฺเสนฺโต  อากาสมฺหีติอาทินา  คาถา-   
ทฺวยมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  โย  ปุคฺคโล  หลิทฺทิยา  อ ฺเน  วา   
รงฺคชาเตน  อากาส  ร ฺชิตุ  ม ฺเยฺย  ตสฺส  ต  กมมฺ  วิฆาตุทย   
จิตฺตวิฆาตาวหเมว  สิยา  ยถา  ต  อวิสเย  โยโค ฯ   
        ตทากาสสม  จิตฺตนฺติ  ตยิท  มม  จิตฺต  อากาสสม   
กตฺถจิ  อลคฺคภาเวน  อชฌฺตฺต  สุฏ ุ  สมาหิต  ตสฺมา  มา   
ปาปจิตฺเต  อาสาทีติกาเมสุ  นิมุคฺคตาย  ลามกจิตฺเต  นิหีนจิตฺเต   
มาทิเส  มา  อาสาเทหิ ฯ  อคฺคิกฺขนฺธว  ปกฺขิมาติ  ปกฺขิมา   
สลโภ  อคฺคิกฺขนฺธ  อาสาเทนฺโต  อนตฺถเมว  ปาปุณาติ  เอว   
สมฺปทมิท  ตุยฺหนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ปสฺส  จิตฺตกตนฺติอาทิกา  สตฺต  คาถา  ตเมว  คณิก   
ทิสฺวา  วิปลลฺตฺตจิตฺตาน  ภิกฺขูน  โอวาททานวเสน  วุตฺตา  ต   
สุตฺวา  สา  คณิกา  มงฺกุภูตา  อาคตมคฺเคเนว  ปลาตา ฯ   
        ตทาสีติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  อายสฺมโต  สาริ-   
ปุตฺตตฺเถรสฺส  ปรินิพฺพาน  อารพฺภ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  อเนกาการ-   
สมฺปนฺเนติ  อเนเกหิ  สีลสวราทิปฺปกาเรหิ  ปริปุณฺเณ ฯ   
        สุขุม  เต  ปฏิวิชฺฌนฺตีติ  เต  โยคิโน  อติสุขุม  ปฏ-ิ   
วิชฺฌนฺติ  นาม  ยถา  ก ึ วาลคฺค  อุสุนา  ยถา  ยถา   
สตธาภินฺนสฺส  วาลสฺส  เอก  องฺสุอคฺค  รตฺตนฺธการติมิสาย   
วิชฺชุลลฺโตภาเสน  วิชฺฌนฺตา  วิยาติ  อตฺโถ ฯ  เก  ปน  เตติ    
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อาห  เย  ป ฺจกฺขนฺเธ  ปสฺสนฺติ  ปรโต  โน  จ  อตฺตโตติ ฯ   
ตตฺถ  ปรโตติ  อนตฺตโต ฯ  ตสฺส  อตฺตคฺคาหปฏิกฺเขปทสฺสน   
เหต ฯ  เตนาห  โน  จ  อตฺตโตติ ฯ  เอเตน  อนตฺตโต ฯ  อภิ-   
วุฏ ิตสฺส  อริยมคฺคสฺส  วเสน  ทุกฺขสจฺเจ  ปริ ฺาภิสมย  อาห   
ตทวินาภาวโต  ปน  อิตเรสมฺป  อภิสมยาน  สุปฺปฏวิิชฺฌตา   
วุตฺตา  เอว  โหตีติ  ทฏพฺพ ฯ  เกจิ  ปน  อนตฺถการกโต   
ปเร  นาม  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ  ปรโต  ปสฺสนฺตีติ  อิมินา   
วิเสสโต  สพฺโพป  สมฺมเทว  วุตฺโตติ  วทนฺติ ฯ  ปจฺจพฺยาธึสูติ   
ปฏิวิชฺฌึส ุฯ   
        สตฺติยา  วิย  โอมฏโติ  ปมคาถา  ติสฺสตฺเถร  อารพฺภ   
วุตฺตา  ทุติยา  วฑฺฒมานตฺเถร ฯ  ตา  เหฏา  วุตฺตตฺถาว ฯ   
        โจทิโต  ภาวิตตฺเตนาติ  คาถา  ปาสาทกมฺปนสุตฺตนฺต   
อารพฺภ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  ภาวิตตฺเตน  สรีรนฺติมธารินาติ  ภควนฺต   
สนฺธาย  วทติ ฯ   
        นยิท  สถิิลมารพฺภาติอาทิกา  เทฺว  คาถา  หีนวีริย   
เวทนามก  ทหรภิกฺขุ  อารพฺภ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  สถิิลมารพฺภาติ   
สิถิล  กตฺวา  วิริย  อกตฺวา ฯ  อปฺเปน  ถามสาติ  อปฺปเกน   
วิริยพเลน  นยิท  นิพฺพาน  อธิคนฺตพฺพ  มหนฺเตเนว  ปน   
จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวิริเยน  ปตฺตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        วิวรมนปุภนฺตีติอาทิกา  เทฺว  คาถา  อตฺตโน  วิเวกภาว    
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อารพฺภ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  พฺรหฺมุนา  อภิวนฺทิโตติ  มหาพฺรหฺมุนา   
สเทวเกน  โลเกน  จ  อภิมุเขน  หุตฺวา  โถมิโต  นมสฺสิโต   
จ ฯ   
        อุปสนตฺ  อุปรตนฺติอาทิกา  ป ฺจ  คาถา  ราชคห   
ปณฺฑาย  ปวิสนฺต  มหากสฺสปตฺเถร  ทิสฺวา  กาฬกณฺณี  มยา   
ทิฏาติ  โอโลเกตฺวา  (๑)   ิต  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ภาคิเนยฺย  มิจฺฉา-   
ทิฏ ิพฺราหฺมณ  ทิสฺวา  ตสฺส  อนุกมฺปาย  อย  พฺราหฺมโณ  มา   
นสฺสีติ  อริยปูวาทปฏิฆาตตฺถ  เถร  วนฺทาหีติ  ต  อุยฺโยเชนฺเตน   
วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  ชาติสต  คจฺเฉติ  ชาตีน  สต  อุปคจฺเฉยฺย ฯ   
โสตฺติโยติ  โสตฺติยชาติโก ฯ  เวทสมฺปนฺโนติ  าณสมฺปนฺโน ฯ   
เอตสฺสาติ  เถรสฺส ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  โย  ปุคฺคโล   
อุทิโตทิตา  อสมฺภินฺนา  สตพฺราหฺมณชาติโย  อนุปฏิปาฏิยา   
อุปฺปชฺชนวเสน  อุปคจฺเฉยฺย  ตตฺถ  จ  พฺราหฺมณาน  วิชชฺาสุ   
นิปฺผตฺตึ  คโต  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  สิยา  พฺราหฺมณวตฺต ฺจ   
ปูเรนฺโต  ตสฺเสต  วิชฺชาทอินุฏาน  เอตสฺส  มหากสฺสปตฺ-   
เถรสฺส  วนฺทนาย  วนฺทนามยปุ ฺสฺส  โสฬสึ  กล  นาคฺฆติ   
วนฺทนามยปุ ฺเมว  ตโต  มหนฺตตรนฺติ ฯ   
        อฏ  วิโมกฺขานีติ  รปูชฺฌานาทิเก  อฏ  วิโมกเฺข ฯ   
ภาวนาวเสน  หิ  ลทฺธานิ  รูปชฌานานิ  ปจฺจนีกธมฺเมหิ  สุฏ ุ   
#๑.  สพฺพตฺถ  ตสฺส  ปฏิฆาตตฺถ  ปุริส  โอโลเกตฺวาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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วิมุตฺตต  อภิรติวเสน  อารมฺมเณ  นิราสงฺค ฺจ  ปวตฺตึ  อุปาทาย   
วิโมกฺขานีติ  วุจฺจนฺติ  นิโรธสมาปตฺติ  ปน  ปจฺจนีกธมฺเมหิ   
วิมุตฺตตฺตา  เอว ฯ  อิธ  ปน  ฌานเมว  เวทิตพฺพ ฯ  อนุโลม   
ปฏิโลมนฺติ  ปมชฺฌานโต  ปฏาย  ยาว  เนวส ฺานา-   
ส ฺายตนา  อนุโลม  เนวส ฺานาส ฺายตนโต  ปฏาย  ยาว   
ปมชฺฌานา  ปฏิโลม ฯ  ปุเรภตฺตนฺติ  ภตฺตกิจฺจโต  ปุเรเยว ฯ   
อผุสฺสยีติ  อเนกาการโวการา  (๑)  สมาปตฺติโย  สมาปชฺชิ ฯ  ตโต   
ปณฺฑาย  คจฺฉตีติ  ตโต  สมาปตฺติโต  วุฏาย  ตโต  วา   
สมาปตฺติสมาปชฺชิตโต  (๒)  ปจฺฉา  อิทานิ  ปณฺฑาย  คจฺฉตีติ  ตทหุ   
ปวตฺต  เถรสฺส  ปฏิปตฺตึ  สนฺธาย  วทติ  เถโร  ปน  ทิวเส   
ทิวเส  ตเถว  ปฏิปชชฺติ ฯ   
        ตาทิส  ภิกฺขุ  มาสาทีติ  ยาทิสสฺส  คุณา  เอกเทเสน   
วุตฺตา  ตาทิส  ตถารูป  พุทฺธานุพุทฺธ  มหาขีณาสว  ภิกฺขุ   
มา  อาสาเทหิ ฯ  มาตฺตาน  ขณิ  พฺราหฺมณาติ  อาสาทเนน   
จ  พฺราหฺมณ  มา  อตฺตาน  ขณิ  อริยูปวาเทน  อตฺตโน  กุสล-   
ธมฺม  มา  อุมฺมุเลหิ ฯ  อภิปฺปสาเทหิ  มนนฺติ  สาธุรูโป  วต   
อย  สมโณติ  อตฺตโน  จิตฺต  ปสาเทหิ ฯ  มา  เต  วิชฏ ิ  
มตฺถกนฺติ  ตว  มตฺถก  ตสฺมึ  กเตน  อปราเธน  สตฺตธา   
มา  ผลิ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ปฏิการตฺถ  ขิปฺปเมว  ป ฺชลิโก   
#๑.  ส.ี  อเนกาการโวกิณฺณา  ฯ  ๒.  ส.ี  สมาปตฺติสมาปชฺชนโต  ฯ    
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วนฺทาติ ฯ  พฺราหฺมโณ  ต  สุตฺวา  ภีโต  สวิคฺโค  โลมหฏชาโต   
ตาวเทว  เถร  ขมาเปสิ ฯ   
        เนโส  ปสฺสตีติอาทิกา  เทฺว  คาถา  โปฏ ิล  นาม   
ภิกฺขุ  สมฺมา  อปฏิปชชฺนตฺ  (๑)  มิจฺฉาชีวกต  ทิสฺวา  โจทนาวเสน   
วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  เนโส  ปสสฺติ  สทฺธมฺมนฺติ  เอโส  โปฏ ิโล   
ภิกฺขุ  สต  พุทฺธาทีน  ธมมฺ  มคฺคผลนิพฺพาน  น  ปสฺสติ ฯ   
กสฺมา  สสาเรน  ปรุกฺขโต  สสารพนฺธนอวิชฺชาทินา  ปุรกฺขโต   
อปาเยสุ  นิพฺพตฺตนโต  (๒)  อโธคม  เหฏาคามึ  มายาสาเยฺยานุ-   
คตตฺตา  ชิมหฺปถ  มิจฺฉามคฺคภาวโต  กุมฺมคฺคภูต  มิจฺฉาชีว   
อนุธาวติ  อนุปริวตฺตติ ฯ   
        กิมีว  มฬีฺหปลิตฺโตติ  คูถกิม ี วิย  มีเฬฺหน  สมนฺตโต 
ลิตฺโต  กิเลสาสุจิวิมิสฺสิเต  สงฺขาเร  อธิมุจฺฉิโต  อชฌฺาปนฺโน ฯ   
ปคาโฬฺห  ลาภสกฺกาเรติ  ลาเภ  จ  สกกฺาเร  จ  ตณฺหาวเสน   
ปการโต  คาโฬฺห  โอคาโฬฺห ฯ  ตุจฺโฉ  คจฺฉติ  โปฏ ิโลติ   
อธิสีลสิกฺขาภาวโต  ตุจฺโฉ  อสาโร  หตฺุวา  โปฏ ิโล  ภิกฺขุ   
คจฺฉติ  ปวตฺตติ ฯ   
        อิม ฺจ  ปสฺสาติอาทิกา  เทฺว  คาถา  อายสฺมนฺต  สาริปุตฺต   
ปสสนฺเตน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  อิม ฺจ  ปสฺสาติ  อายสฺมนฺต   
สาริปุตฺตตฺเถร  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อตฺตโน  จิตฺต  อาลปติ ฯ   
#๑.  ส.ี  สมมฺาปฏิปชฺชนฺต  ฯ  ๒.  สี.  นิพฺพตฺตนโก  ฯ    
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สุทสฺสนนฺติ  อเสกฺขาน  สีลกฺขนฺธาน ฺเจว  ปาริปูริยา   
สาวกปารมีาณสฺส  จ  ปาริปูริยา  สนฺุทรทสฺสน ฯ  วิมุตฺต   
อุภโตภาเคติ  อุภโตภาคโต  วิมุตฺตตฺตา  อุภโตภาควิมุตฺต   
อุภโตภาเคติ  อรูปสมาปตฺติยา  รูปกายโต  มคฺเคน  นามกายโต   
ยถารห  เตหิเยว  วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทภาเคหิ  วิมุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
สพฺพโส  ราคสลฺลาทีน  อภาเวน  วิสลฺล  กามาทิโยคาน   
สมฺมเทว  ขีณตฺตา  ขีณสโยค  สุปริสทฺุธสฺส  วิชชฺตฺตยสฺส   
อธิคตตฺตา  เตวิชฺช  มจฺจุราชสฺส  ภ ฺชติตฺตา  มจฺจุหายิน   
ปสฺสาติ  โยชนา ฯ   
        เอเต  สมฺพหุลาติอาทิกา  คาถา  อายสฺมตา  สาริ-   
ปุตฺตตฺเถเรน  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  ปสสนฺเตน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ   
ปูชิโต  นรเทเวนาติ  นเรหิ  จ  เทเวหิ  จ  ปรมาย  ปูชาย   
ปูชิโต ฯ  อุปปฺนฺโน  มรณาภิภูติ  โลเก  อุปฺปนฺโน  หุตฺวา  มรณ   
อภิภวิตฺวา   ิโต  อถวา  ปชูิโต  นรเทเวน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
การณภูเตน  อริยาย  ชาติยา  อุปฺปนฺโน ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ห ิ  
ปม  กมฺมุนา  นโร  มนุสโฺส  หุตฺวา  ปจฺฉาป  อริยาย  ชาติยา   
อุตฺตโม  เทโว  เทวาติเทโว  อโหสิ  ตสฺมา  นรเทโวติ  วุจฺจติ   
ปูชิโต  นรเทเวน  ภควตา  ปสสาวเสน  อุปฺปนฺโน  มรณาภิภูเต   
โลเก  อุปฺปนโฺน  หุตฺวา  มรณาภิภู  มจฺจุหายี ฯ  ปุณฺฑรีกว   
โตเยน  อุทเกน  ปุณฺฑรกี  วิย  สงฺขารคเต  ตณฺหาทิฏ ิเลเปน    
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น  อุปลิมฺปติ  กตฺถจิป  อนิสฺสิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ยสฺสาติ  เยน ฯ  มุหุตฺเตติ  ขณมตฺเต  กาเล ฯ  สหสฺสธาติ   
สหสฺสปกาโร ฯ  โลโกติ  โอกาสโลโก ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  เยน   
มหิทฺธิเกน  อายสฺมตา  มหาโมคฺคลฺลาเนน  สหสฺสโิลกธาตุ   
ขเณเนว  สมฺมเทว  วิทิโต  ปจฺจกฺขโต  าโต  สพฺรหฺมกปฺโป   
มหาพฺรหฺมสทิโส  อาวชชฺนาทิวสีภาวปฺปตฺติยา  อิทฺธิสมฺปทาย   
จุตูปปาเต  จ  วสี.  กาเล  ปสฺสตีติ  ตทนุรูเป  กาเล  ทิพฺเพน   
จกฺขุนา  เทวตา  ปสฺสตีติ ฯ   
        สาริปุตฺโตวาติอาทิกา  คาถา  อายสฺมตา  มหาโมคฺคลฺลาเนน   
อตฺตโน  คุเณ  ปกาเสนฺเตน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  สาริปตฺุโตวาติ   
คาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  ป ฺาย  ป ฺาสมฺปทาย  สีเลน   
สีลสมฺปตฺติยา  อุปสเมน  กิเลสวูปสเมน  โย  ภิกฺขุ  ปารงฺคโต   
ปาร  ปริยนฺต  อุกฺกส  คโต  โส  สาริปตฺุโต  สาวเกหิ  ป ฺาทีหิ   
คุเณหิ  ปรมุกฺกสคโต ฯ  ป ฺาย  สีเลน  หิ  ปรมุกฺกสคโต ฯ   
เอตาวปรโม  สิยา  เอตปรโม  เอว  นตฺถิ  ตโต  อุตฺตรีติ ฯ   
อิม  ปน  เถโร  ยถา  สาริปุตฺโต  ป ฺาย  อุตฺตโม  ตถา   
อห  สมาธินา  อุตฺตโมติ  ทีเปตุ  อโวจ ฯ  เตเนวาห  โกฏ-ิ  
สตสหสฺสสฺสาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ขเณน  นิมฺมิเนติ  ขเณเนว  โกฏิสตสหสฺสอตฺตภาว   
นิมฺมิเนยฺย  นมิฺมิตุ  สมตฺโถ  ตสฺส  นิมมฺินเน  (๑)  น  มยฺห  ภาโร   
#๑.  ส.ี  นิมมฺาเน  ฯ    
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อตฺถิ ฯ  วิกุพฺพนาสุ  กุสโล  วสีภูโตมฺหิ  อิทฺธิยาติ  น  เกวล   
มโนมยวิกุพฺพนาสุ  เอว  สพฺพายป  อิทฺธิยา  วสีภาวปฺปตฺโต   
อมฺหิ ฯ   
        สมาธิวิชฺชาวสิปารมีคโตติ  สวิตกฺกสวิจาราทิสมาธีสุ  เจว   
ปุพฺเพนิวาสาณาทิวิชฺชาสุ  จ  วสีภาเวน  ปารมึ  โกฏึ  ปตฺโต   
อสิ ฯ  ตสฺส  ตณฺหานิสฺสยาทิรหิตสฺส  สตฺถุ  สาสเน  ยถาวุตฺเตหิ   
คุเณหิ  อุกฺกสคโต ฯ  ธิติสมฺปนฺนตาย  ธีโร  โมคฺคลฺลานโคตฺโต   
โมคฺคลฺลาโน  สฏุ ุ  ปตอินฺทฺริยตาย  สมาหิตินฺทฺริโย  ยถา   
หตฺถินาโค  ปูติลตาพนฺธน  สุเขเนว  ฉินฺทติ  เอว  สกล   
กิเลสพนฺธน  สมุจฺฉินฺทิ  เอวาติ ฯ   
        กีทโิส  นิรโย  อาสีติอาทโย  คาถา  โกฏ  อนุปวิสิตฺวา   
นิกฺขมิตฺวา   ิตมาร  ตชฺเชนฺเตน  เถเรน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ   
กีทิโสติ  กึปกาโร ฯ  ยตฺถ  ทุสฺสีติ  ยสมฺึ  นิรเย  ทุสสฺีติ   
เอวนาโม  มาโร ฯ  อปจฺจถาติ  นิรยคฺคินา  อปจฺจิ ฯ  วิธุร   
สาวกนฺติ  วิธุร  นาม  กกุสนฺธสฺส  ภควโต  อคฺคสาวก ฯ   
อาสชฺชาติ  ฆฏฏยิตฺวา  พาธิตฺวา ฯ  กกุสนฺธ ฺจ  พฺราหฺมณนฺติ   
กกุสนฺธ ฺจ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อาสชฺชาติ  อตฺโถ ฯ  ภควนฺต   
อุทฺทิสฺส  กุมาร  อาวิสิตฺวา  มาเรน  ขิตฺตา  สกฺขรา  เถรสฺส   
สีเส  ปติ ฯ   
        สต  อาสิ  อโยสงฺกูติ  ตสฺมึ  กิร  นิรเย  อุปปนนฺาน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 795 

        เลมที ่ 26  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  795   
 
ติคาวุโต  อตฺตภาโว  โหติ  ทุสฺสีมารสฺสาป  ตาทิโสว  อโหสิ ฯ   
อถ  นริยปาลา  ตาลกฺขนฺธปฺปมาณาน  อโยสูลาน  อาทิตฺตาน   
สมฺปชฺชลิตาน  สโชติภูตาน  สตเมว  คเหตฺวา  อิมสฺมึว  เต   
าเน   ิเตน  หทเยน  จินฺเตตฺวา  ปาป  กตนฺติ  สุธาโทณิย   
สุธ  โกฏเฏนตฺา  วิย  หทยมชฺฌ  โกฏเฏตฺวา  ปณฺณาส  ชนา   
ปาทาภิมุขา  ปณฺณาส  ชนา  สีสาภิมุขา  โกฏเฏนตฺา  คจฺฉนฺติ   
เอว  คจฺฉนฺตา  จ  ป ฺจหิ  วสฺสสเตหิ  อุโภ  อนฺเต  วตฺวา  (๑)   
ปุน  นิวตฺตมานา  ป ฺจหิ  วสฺสสเตหิ  หทยมชฺฌ  อุปคจฺฉนฺติ   
ต  สนฺธาย  วุตฺต  สต  อาสิ  อโยสงฺกูติ ฯ  สพฺเพ  ปจฺจตฺต-   
เวทนาติ  สยเมว  ปาฏิเยกกฺเวทนาชนกา ฯ  สา  กิร  เวทนา   
มหานิรยเวทนาโต  ทุกฺขตรา  โหติ  ยถา  หิ  สิเนหปาน-   
สตฺตาหโต  ปริารสตฺตาห  ทุกฺขตร  เอว  มหานิรยทุกฺขโต   
อุสฺสเท  วุฏานเวทนา  ทุกฺขตรา ฯ  อีทิโส  นริโย  อาสีติ  อิมสฺมึ   
าเน  เทวทูตสุตฺเตน  นิรโย  ทีเปตพฺโพ ฯ   
        โย  เอตมภิชานาตีติ  โย  มหาภิ ฺโ  เอต  กมฺมผล ฺจ   
หตฺถตเล  ปตอามลก  วิย  อภิมุข  กตฺวา  ปจฺจกฺขโต   
ชานาติ ฯ  ภิกฺขุ  พุทฺธสฺส  สาวโกติ  ภินฺนกิเลโส  ภิกฺขุ  สมฺมา-   
สมฺพุทฺธสฺส  สาวโก ฯ  กณฺห  ทุกฺข  นคิจฺฉสีติ  เอกนฺตกาฬเกหิ   
ปาปธมฺเมหิ  สมนฺนาคตตฺตา  กณฺห  มาร  ทุกฺข  วินทฺิสฺสสิ ฯ   
#๑.  ม.  ปตฺวา  ฯ    
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        มชฺเฌสรสฺมินฺติ  มหาสมุทฺทสฺส  มชฺเฌ  กิร  อุทก  วตฺถุ   
กตฺวา  นิพฺพตฺตวิมานานิ  กปฺปฏ ิติกานิ  โหนฺติ ฯ  เตนาห   
วิมานา  กปฺปายิโนติ ฯ  เตส  เวฬุริยสฺส  วิย  วณฺโณ  โหติ   
ปพฺพตมตฺถเก  ชลิตนฬคฺคิขนฺโธ  วิย  จ  เอเตส  อจฺจิโย  โชตนฺติ   
เตน  เต  อติวิย  ปภสฺสรา  ปภาสมฺปนฺนา  โหนฺติ ฯ  เตนาห   
เวฬุริยวณฺณา  รุจิรา  อจฺจิมนฺโต  ปภสฺสราติ ฯ  ปถุุ  นานตฺต-   
วณฺณิโยติ  นลีาทิวเสน  นานตฺตวณฺณา  พหู  อจฺฉรา  ตตฺถ   
เตสุ  วิมาเนสุ  นจฺจนฺติ ฯ   
        โย  เอตมภิชานาตีติ  โย  เอต  วิมาน  วตฺถุ  ปจฺจกฺข   
กตฺวา  ชานาติ ฯ  อย  ห ิ อตฺโถ  วิมานเปตวตฺถูหิ  ทีเปตพฺโพ ฯ   
        พุทฺเธน  โจทิโตติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  โจทิโต  อุยฺโยชิโต ฯ   
ภิกฺขุสฆสฺส  เปกฺขโตติ  มหโต  ภิกฺขุสฆสฺส  ปสฺสนฺตสฺส ฯ   
มิคารมาตุ  ปาสาท  ปาทงฺคุฏเน  กมปฺยีติ  (๑)  ปพฺุพาราเม  วิสาขาย   
มหาอุปาสิกาย  การิต  สหสฺสคพฺภปฏิมณฺฑิต  มหาปาสาท   
อตฺตโน  ปาทงฺคุฏเน  กมฺเปสึ ฯ  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ปุพฺพาราเม   
ยถาวุตฺตปาสาเท  ภควติ  วิหรนฺเต  สมฺพหุลา  นวกตรา  ภิกฺขู   
อุปริปาสาเท  นิสินฺนา  สตฺถารมฺป  อจินฺเตตฺวา  ติรจฺฉานกถ   
กเถตุมารทฺธา  ต  สุตฺวา  ภควา  เต  สเวเชตฺวา  อตฺตโน   
ธมฺมเทสนาย  ภาชนภูเต  กาตุกาโม  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺ-   
#๑.  ม.  มูล.  ๑๒/๕๖๖/๖๐๙  ฯ    
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คลฺลานตฺเถร  อามนฺเตสิ  ปสฺสสิ  ตฺว  โมคฺคลฺลาน  นเว  ภิกฺขู   
ติรจฺฉานกถมนุยุตฺเตติ ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  สตฺถ ุ อชฌฺาสย   
ตฺวา  อภิ ฺาปาทก  อาโปกสิณารมฺมณ  จตุตฺถชฌฺาน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ปาสาทสฺส  ปติฏ ิโตกาส  อุทก  โหตูติ   
อธิฏาย  ปาสาทมตฺถเก  ถูปก  ปาทงฺคุฏเน  ปหริ  ปาสาโท   
โอนมิตฺวา  เอเกน  ปสฺเสน  อฏาสิ ฯ  ปุนป  ปหร ิ อปเรน   
ปสฺเสน  อฏาสิ ฯ  เต  ภิกฺขู  ภีตา  สวิคฺคา  ปาสาทสฺส   
ปตนภเยน  ตโต  นิกฺขมตฺิวา  ภควโต  สมีเป  อฏสุ ฯ   
สตฺถา  เตส  อชฺฌาสย  โอโลเกตฺวา  ธมฺม  เทเสติ ฯ  ต  สุตฺวา   
เตสุ  เกจิ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ  เกจิ  สกทาคามิผเล   
เกจิ  อนาคามิผเล  เกจิ  อรหตฺตผเล  ปติฏหึสุ ฯ  สฺวายมตฺโถ   
ปาสาทกมฺปนสุตฺเตน  ทีเปตพฺโพ ฯ   
        เวชยนตฺปาสาทนฺติ  โส  เวชยนฺตปาสาโท  (๑)  ตาวตึสภวเน   
โยชนสหสฺสพฺุเพโธ  อเนกสหสฺสนิยฺยูหกูฏาคารปฏิมณฺฑิโต   
เทวาสุรสงฺคาเม  อสุเร  ชนิิตฺวา  สกฺเก  เทวานมินฺเท  นครมชฺเฌ   
 ิเต  อุฏ ิโต  วิชยนฺเตน  นิพฺพตฺตตฺตา  เวชยนฺโตติ  ลทฺธนาโม   
ปาสาโท  ต  สนฺธายาห  เวชยนฺตปาสาทนฺติ ฯ  ตมฺป  หิ   
อย  เถโร  ปาทงฺคุฏเน  กมฺเปสิ ฯ  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ภควนฺต   
ปุพฺพาราเม  วิหรนฺต  สกโฺก  เทวราชา  อุปสงฺกมิตฺวา   
#๑.  ส.ี  เวชยนฺโต  ปาสาโท  ฯ    
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ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ  ปุจฺฉิ ฯ  ตสฺส  ภควา  วิสฺสชฺเชติ  โส  ต   
สุตฺวา  อตฺตมโน  ปมุทโิต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
อตฺตโน  เทวโลกเมว  คโต ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอว   
จินฺเตสิ  อย  สกฺโก  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวรูป  คมฺภีร   
นิพฺพานปฏิสยุตฺต  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ภควตา  จ  ปโ ฺห  วิสฺสชชฺิโต   
กินฺนุ  โข  ชานิตฺวา  คโต  อุทาหุ  อชานิตฺวา ฯ  ยนนฺูนาห   
เทวโลก  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  ชาเนยฺยนฺติ ฯ  โส  ตาวเทว  ตาวตึส-   
ภวน  คนฺตฺวา  สกฺก  เทวานมินฺท  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  สกฺโก   
ทิพฺพสมฺปตฺติยา  ปมตฺโต  หุตฺวา  วิกฺเขป  อกาสิ ฯ  เถโร  ตสฺส   
สเวคชนนตฺถ  เวชยนฺตปาสาท  ปาทงฺคุฏเน  กมฺเปสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                โย  เวชยนฺตปาสาท                  ปาทงฺคุฏเน  กมฺปยิ   
                อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธ                  สเวเชสิ  จ  เทวตาติ ฯ   
        อย  ปนตฺโถ  จูฬตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติสุตฺเตน  (๑)  ทีเปตพฺโพ ฯ   
กมฺปตากาโร  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ   
        สกฺก  โส  ปริปุจฺฉตีติ  ยถาวุตฺตเมว  เถรสฺส  ตณฺหา-   
สงฺขยวิมุตฺติปุจฺฉ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เตนาห  อป  อาวุโส  ชานาสิ   
ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโยติ ฯ   
        ตสฺส  สกฺโก  วิยากาสีติ  อิท  เถเรน  ปาสาทกมฺปเน  กเต   
#๑.  ม.  มู.  ๑๒/๔๓๗/๔๖๗  ฯ    
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สวิคฺคหทเยน  ปมาท  ปหาย  โยนิโส  มนส ิ กริตฺวา  ป ฺหสฺส   
พฺยากตภาว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมเนว  หิ   
โส  ตทา  กเถสิ ฯ  เตนาห  ป ฺห  ปฏุโ  ยถาตถนฺติ ฯ  ตตฺถ   
สกฺก  โส  ปริปุจฺฉตีติ  สกฺก  เทวราช  โส  โมคฺคลลฺานตฺเถโร   
สตฺถารา  เทสิตาย  ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติยา  สมฺมเทว  คหิตภาว   
ปุจฺฉิ ฯ  อตีตตฺเถ  หิ  อิท  วตฺตมานวจน ฯ  อป  อาวุโส   
ชานาสีติ  อาวุโส  อป  ชานาสิ  กึ  ชานาสิ ฯ  ตณฺหกฺขย-   
วิมุตฺติโยติ  ยถา  ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติโย  สตฺถารา  ตุยฺห  เทสิตา   
ตถา  กึ  ชานาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโยติ  วา  ตณฺหา-   
สงฺขยวิมุตฺติสุตฺตสฺส  เทสน  ปุจฺฉติ ฯ   
        พฺรหฺมานนฺติ  มหาพฺรหฺมาน ฯ  สธุมฺมาย   ิโต  สภนฺติ   
สุธมฺมาย  สภาย ฯ  อย  ปน  พฺรหฺมโลเก  สุธมฺมสภาว  น   
ตาวตึสภวเน  สุธมฺมสภาวิรหิโต  เทวโลโก  นาม  นตฺถิ ฯ   
อชฺชาป  ตฺยาวุโส  สา  ทิฏ ิ  ยา  เต  ทฏิ ิ  ปุเร  อหูติ  อิม   
พฺรหฺมโลก  อุปคนฺตุ  สมตฺโถ  นตฺถิ  โกจิ  สมโณ  วา   
พฺราหฺมโณ  วา  สตฺถุ  อิธาคมนโต  ปุพฺเพ  ยา  ตุยหฺ  ทิฏ ิ   
อโหสิ  ก ึ อชฺชาป  อิทานิป  สา  ทิฏ ิ  น  วิคตาติ ฯ  ปสฺสสิ   
วีติวตฺตนฺต  พฺรหฺมโลเก  ปภสฺสรนฺติ  พฺรหฺมโลเก  วีติปตนฺต   
มหากปฺปนมหากสฺสปาทีหิ  สาวเกหิ  ปริวาริตสฺส  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺนสฺส  สสาวกสฺส  ภควโต  โอภาส  ปสฺสสีติ    
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อตฺโถ ฯ  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ภควา  พฺรหมฺโลเก  สุธมมฺาย   
สภาย  สนฺนิปติตฺวา  สนฺนิสินฺนสฺส  อตฺถิ  น ุ โข  โกจิ   
สมฺโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอวมหิทฺธิโก  โย  อิธ  อาคนฺตุ   
สกฺกุเณยฺยาติ  จินฺเตนฺตสฺส  พฺรหฺมโุน  จิตฺตม ฺาย  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  พฺรหฺมุโน  มตฺถเก  อากาเส  นิสินฺโน  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา  โอภาส  มุ ฺจนฺโต  มหาโมคฺคลฺลานาทีน  อาคมน   
จินฺเตสิ ฯ  สห  จินฺตเนน  เตป  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
วนฺทิตฺวา  สตฺถุ  อชฺฌาสย  ตฺวา  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา   
ปจฺเจกทิสาสุ  นิสีทิตฺวา  โอภาส  วิสฺสชฺชิตฺวา  (๑)  สกลพฺรหฺมโลโก   
เอโกภาโส  อโหสิ ฯ  สตฺถา  พฺรหฺมโุน  กลฺลจิตฺตต  ตฺวา   
จตุสจฺจปกาสน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  อเนกานิ   
พฺรหฺมสหสฺสานิ  มคฺคผเลสุ  ปติฏหึสุ  ต  สนฺธาย  โจเทนฺโต   
อชฺชาป  ตฺยาวุโส  สา  ทิฏ ีติ  คาถมาห ฯ  อย  ปนตฺโถ   
พกพฺรหฺมสุตฺเตน  (๒)  ทีเปตพฺโพ ฯ  วุตฺต  เหต  (๓)   
        เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถ-   
ปณฺฑิกสฺส  อาราเม.  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส   
พฺรหฺมุโน  เอวรูป  ปาปก  ทิฏ ิคต  อุปฺปนฺน  โหต ิ นตฺถิ   
โส  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  โย  อิธ  อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
        อถ  โข  ภควา  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  เจตสา  เจโต-   
#๑.  ส.ี  วิสฺสชฺเชสุ  ฯ  ๒.  (อ ฺตรภฺรหฺมสุตฺเตน ?)  ฯ 
#๓.  ส.  ส.  ๑๕/๕๗๓/๒๑๑  ฯ    
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ปริวิตกฺกม ฺาย  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปุรโิส  สมิ ฺชิต  (๑)   
วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสารติ  วา  พาห  สมิ ฺเชยฺย  (๒)  เอวเมว   
เชตวเน  อนฺตรหิโต  ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก  ปาตุรโหสิ ฯ  อถ  โข   
ภควา  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิ  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  เอตทโหสิ  กห   
นุ  โข  ภควา  เอตรหิ  วิหรตีติ ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควนฺต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  อุปริเวหาส  ปลลฺงฺเกน   
นิสินฺน  เตโชธาตุ  สมาปนฺน  ทิสฺวาน  เสยฺยถาป  นาม  พลวา   
ปุริโส  สมิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห   
สมิ ฺเชยฺย  เอวเมว  เชตวเน  อนฺตรหิโต  ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก   
ปาตุรโหสิ ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปุรตฺถิม   
ทิส  นิสฺสาย  ตสฺส  พฺรหมฺุโน  อุปริเวหาส  ปลฺลงฺเกน  นิสีท ิ  
เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา  นีจตร  (๓)  ภควโต ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  เอตทโหสิ  กห   
นุ  โข  ภควา  เอตรหิ  วิหรตีติ ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา   
มหากสฺสโป  ภควนฺต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺต-   
#๑.  สฺยา.  สมฺมิยฺชิต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  สฺยา.  สมฺมิ ฺเชยฺย  ฯ   
#เอวมุปริป  ฯ  ๓.  สฺยา.  นีจตรก  ฯ  เอวมุปริป  ฯ    
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มานุสเกน  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  อุปริเวสาห  ปลลฺงฺเกน  นิสินฺน   
เตโชธาตุ  สมาปนฺน  ทิสวฺาน  เสยฺยถาป  นาม  พลวา   
ปุริโส ฯเปฯ  เอวเมว  เชตวเน  อนฺตรหิโต  ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก   
ปาตุรโหสิ ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ทกฺขิณ  ทิส   
นิสฺสาย  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  อุปริเวหาส  ปลลฺงฺเกน  นิสีทิ  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา  นีจตร  ภควโต ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมโต  มหากปฺปนสฺส  เอตทโหสิ  กห   
นุ  โข  ภควา  เอตรหิ  วิหรตีติ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา   
มหากปฺปโน  ภควนฺต  ทพฺิเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺต-   
มานุสเกน  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  อุปริเวสาห  ปลลฺงฺเกน  นิสินฺน   
เตโชธาตุ  สมาปนฺน  ทิสวฺาน  เสยฺยถาป  นาม  พลวา   
ปุริโส ฯเปฯ  เอวเมว  เชตวเน  อนฺตรหิโต  ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก   
ปาตุรโหสิ ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหากปฺปโน  ปจฺฉิม  ทิส   
นิสฺสาย  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  อุปริเวหาส  ปลลฺงฺเกน  นิสีทิ   
เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา  นีจตร  ภควโต ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมโต  อนุรุทฺธสฺส  เอตทโหสิ  กห  นุ  โข   
ภควา  เอตรหิ  วิหรตีติ ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ   
ภควนฺต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  ตสฺส   
พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส  ปลฺลงฺเกน  นิสนิฺน  เตโชธาตุ  สมาปนฺน   
ทิสฺวาน  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปุริโส ฯเปฯ  เอวเมว  เชตวเน    
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อนฺตรหิโต  ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก  ปาตุรโหสิ ฯ  อถโข  อายสฺมา   
อนุรุทฺโธ  อุตฺตร  ทิส  นสิฺสาย  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส   
ปลฺลงฺเกน  นสิีทิ  เตโชธาตุ  สมาปชฺชตฺิวา  นีจตร  ภควโต ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  พฺรหมฺาน  คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
        อชชฺาป  เต  อาวุโส  สา  ทิฏ ิ          ยา  เต  ทีฏ ิ  ปุเร  อหุ   
        ปสฺสส ิ วีติวตฺตนฺต                          พฺรหฺมโลเก  ปภสฺสรนติฺ  (๑)  ฯ   
        น  เม  มาริส  สา  ทฏิ ิ                  ยา  เม  ทิฏ ิ  ปุเร  อหุ   
        ปสฺสาม ิ วีติวตฺตนฺต                  พฺรหฺมโลเก  ปภสฺสร  (๒)   
        สฺวาห  อชฺช  กถ  วชฺช                  อห  นิจฺโจมฺหิ  สสฺสโตติ ฯ   
        อถโข  ภควา  ต  พฺรหฺมาน  สเวเชตฺวา  เสยฺยถาป   
นาม  พลวา  ปุริโส ฯเปฯ  เอวเมว  ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก  อนฺตรหิโต   
เชตวเน  ปาตุรโหสิ ฯ  อถโข  โส  พฺรหฺมา  อ ฺตร   
พฺรหฺมปาริสชฺช  อามนฺเตสิ  เอหิ  ตฺว  มาริส  เยนายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เตสุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน  เอว  วเทหิ  อตฺถิ  นุ  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน   
อ ฺเป  ตสฺส  ภควโต  สาวกา  เอวมหิทฺธิกา  เอวมหานุภาวา   
เสยฺยถาป  ภว  โมคฺคลฺลาโน  กสฺสโป  กปฺปโน  อนุรุทฺโธติ ฯ   
เอว  มาริสาติ  โข  โส  พฺรหฺมปาริสชโฺช  ตสฺส  พฺรหฺมุโน   
#๑.  สฺยา.  ปรายนนฺติ  ฯ  ๒.  สฺยา  ปรายน  ฯ    
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ปฏิสฺสุณิตฺวา  (๑)  [  เยนายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน  เอตทโวจ  อตฺถิ   
นุ  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน  อ ฺเป  ตสฺส  ภควโต  สาวกา   
เอวมหิทฺธิกา  เอวมหานุภาวา  เสยฺยถาป  ภว  โมคฺคลฺลาโน   
กสฺสโป  กปปฺโน  อนรุุทโฺธติ  ฯ  ]  อถ  โข  อายสฺมา  มหา-   
โมคฺคลฺลาโน  ต  พฺรหฺมปาริสชฺช  คาถาย  อชฌฺภาสิ   
                เตวิชฺชา  อิทฺธปิตฺตา  จ          เจโตปริยายโกวิทา   
                ขีณาสวา  อรหนฺโต                  พหู  พุทฺธสฺส  สาวกาติ ฯ   
        อถ  โข  โส  พฺรหฺมปาริสชฺโช  อายสฺมโต  มหาโมคฺ-   
คลฺลานสฺส  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  เยน  โส   
พฺรหฺมา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ต  พฺรหฺมาน  เอตทโวจ   
อายสฺมา  มาริส  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอวมาห   
                เตวิชฺชา  อิทฺธปิตฺตา  จ          เจโตปริยายโกวิทา   
                ขีณาสวา  อรหนฺโต                  พหู  พุทฺธสฺส  สาวกาติ ฯ   
        อิทมโวจ  โส  พฺรหฺมปาริสชฺโช ฯ  อตฺตมโน  จ  โส   
พฺรหฺมา  ตสฺส  พฺรหฺมปาริสชฺชสฺส  ภาสิต  อภินนฺทีติ ฯ   
        อิท  สนธฺาย  วุตฺต  อย  ปนตฺโถ  พกพฺรหฺมสุตฺเตน  (๒)   
ทีเปตพฺโพติ ฯ   
        มหาเนรุโน  กฏูนฺติ  กูฏสีเสน  สกลเมว  สิเนรุปพฺพตราช   
#๑.  ม.  ปฏสิฺสุตฺวา  ฯ  [  ]  สฺยามโปตฺถเก  โถก  ฯ   
#๒.  (อ ฺตรภฺรหฺมสุตฺเตน ?)  ฯ    
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วทติ ฯ  วิโมกฺเขน  อปสฺสยีติ  ฌานวิโมกฺขนิสฺสเยน  อภิ ฺาเณน   
ปสฺสยีติ  อธปิฺปาโย ฯ  วนนฺติ  ชมฺพูทปี ฯ  โส  หิ  วนพหุลตาย   
วนนฺติ  วุตฺโต ฯ  เตนาห  ชมฺพูสณฺฑสฺส  อิสฺสโรติ ฯ  ปุพฺพ-   
วิเทหานนฺติ  ปุพฺพวิเทหฏาน  ปุพฺพวิเทหนฺติ  อตฺโถ  (๑) ฯ  เย   
จ  ภูมิสยา  นราติ  ภูมิสยา  นรา  นาม  อปรโคยานกา  จ   
อุตฺตรกุรุกา  จ  มนุสฺสา ฯ  เต  ห ิ เคหาภาวโต  ภูมิสยาติ   
วุตฺตา ฯ  เตป  สพฺเพ  อปสฺสยีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อย  ปนตฺโถ   
นนฺโทปนนฺททมเนน  ทีเปตพฺโพ  ฯ   
        เอกสฺมึ  กิร  สมเย  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  ภควโต   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เสฺว  ภนฺเต  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ   
มยฺห  เคเห  ภิกฺข  คณฺหถาติ  นิมนฺเตตฺวา  ปกฺกามิ  ตทิวส ฺจ   
ภควโต  ปจฺจูสสมเย  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  โอโลเกนฺตสฺส  นนฺโท-   
ปนนฺโท  นาม  นาคราชา  าณมุเข  อาปาถ  อาคจฺฉิ ฯ   
ภควา  อย  นาคราชา  มยฺห  าณมุเข  อาปาถ  อาคจฺฉติ   
กึ  น ุ โข  ภวิสฺสตีติ  อาวชฺเชนฺโต  สรณคมนสฺส  อุปนิสฺสย   
ทิสฺวา  อย  มจฺิฉาทิฏ ิโก  ตีสุ  รตเนสุ  อปฺปสนฺโน  โก   
นุ  โข  อิม  มิจฺฉาทิฏ ิโต  วิโมเจยฺยาติ  อาวชฺเชนฺโต  มหา-   
โมคฺคลฺลานตฺเถร  อทฺทส ฯ   
        ตโต  ปภาตาย  รตฺติยา  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  อายสฺมนฺต   
#๑.  ม.  (ปุพฺพวิเทหานนฺติ  ปุพฺพวิเทหฏาน  ทีป  ปุพฺพวิเทหนฺติ 
#อตฺโถ ?)  ฯ   
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อานนฺท  อามนฺเตสิ  อานนฺท  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  อาโรเจหิ   
ตถาคโต  เทวจาริก  คจฺฉตีติ ฯ  ตทิวส ฺจ  นนฺโทปนนฺทสฺส   
อาปานภูมึ  สชฺชยึส ุฯ  โส  ทิพฺพรตนปลฺลงฺเก  ทิพฺเพน  เสตจฺฉตฺเตน   
ธาริยมาโน  ติวิธนาฏเกหิ  เจว  นาคปริสาย  จ  ปรวุิโต   
ทิพฺพภาชเนสุ  อุปฏาปต  อนฺนปานวิธึ  โอโลกยมาโน  นิสินโฺน   
โหติ ฯ  อถโข  ภควา  ยถา  นาคราชา  ปสฺสติ  ตถา   
กตฺวา  ตสฺส  วิมานมตฺถเกเนว  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ   
ตาวตึสเทวโลกาภิมุโข  ปายาสิ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  นนฺโทปนนฺทสฺส  นาคราชสฺส   
เอวรูป  ปาปก  ทฏิ ิคต  อุปฺปนฺน  โหติ  อิเม  ห ิ นาม   
มุณฺฑกา  สมณกา  อมฺหาก  อุปริภวเนน  เทวาน  ตาวตึสาน   
ภวน  ปวิสนฺติป  นิกฺขมนฺติป  น  อิทานิ  ตโต  ปฏาย  อิเมส   
อมฺหาก  มตฺถเก  ปาทปสุ  โอกรินฺตาน  คนฺตุ  ทสฺสามีติ   
อุฏาย  สิเนรุปาท  คนฺตฺวา  ต  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  สิเนรุ   
สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ  ปริกขิฺปตฺวา  อุปริ  ผณ  กตฺวา  ตาวตึสภวน   
อวกุชฺเชน  ผเณน  ปฏิคฺคเหตฺวา  อทสฺสน  คเมสิ ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมา  รฏปาโล  ภควนฺต  เอตทโวจ  ปุพฺเพ   
ภนฺเต  อิมสฺมึ  ปเทเส   ิโต  สิเนรุ  ปสฺสามิ  สิเนรปุริภณฺฑ   
ปสฺสามิ  ตาวตึส  ปสฺสามิ  เวชยนฺต  ปสฺสามิ  เวชยนฺตสฺส   
ปาสาทสฺส  อุปริ  ธช  ปสฺสามิ ฯ  โก  นุ  โข  ภนฺเต  เหตุ    
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โก  ปจฺจโย  ย  เอตรหิ  เนว  สิเนรุ  ปสสฺามิ ฯเปฯ  น   
เวชยนฺตสฺส  ปาสาทสฺส  อุปริ  ธช  ปสฺสามีติ  อย  รฏปาล   
นนฺโทปนนฺโท  นาม  นาคราชา  ตุมฺหาก  กุปโต  สเินรุ   
สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ  ปริกขิฺปตฺวา  อุปริ  ผเณน  ปฏจฺิฉาเทตฺวา   
อนฺธการ  กตฺวา   ิโตติ ฯ  ทเมมิ  น  ภนฺเตติ ฯ  น  ภควา   
น  อนุชานิ ฯ  อถโข  อายสฺมา  ภทฺทิโย  อายสฺมา  ราหุโลติ   
อนุกฺกเมน  สพฺเพป  ภิกฺขู  อุฏหึสุ ฯ  น  ภควา  อนุชานิ ฯ   
        อวสาเน  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  อห  ภนฺเต  ทเมมิ   
นนฺติ  อาห ฯ  ทเมหิ  โมคฺคลฺลานาติ  ภควา  อนุชานิ ฯ  เถโร   
อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  มหนฺต  นาคราชวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา   
นนฺโทปนนฺท  จุทฺทสกฺขตฺตุ  โภเคหิ  ปริกฺขิปตฺวา  ตสฺส  ผณสฺส   
มตฺถเก  อตฺตโน  ผณ  เปตฺวา  สิเนรุนา  สทฺธึ  อภินิปฺปเฬสิ ฯ   
นาคราชา  ธูมายิ  เถโร  น  ตุยฺหเยว  สรีเร  ธโูม  อตฺถิ   
มยฺหมฺป  อตฺถีติ  ธูมายิ ฯ  นาคราชสฺส  ธูโม  เถร  น   
พาธติ ฯ  เถรสฺส  ปน  ธูโม  นาคราช  พาธติ ฯ  ตโต   
นาคราชา  ปชฺชลิ  เถโรป  น  ตุยฺหเยว  สรีเร  อคฺคิ  อตฺถิ   
มยฺหมฺป  อตฺถีติ  ปชฺชลิ ฯ  นาคราชสฺส  เตโช  เถร  น  พาธติ   
เถรสฺส  ปน  เตโช  นาคราช  พาธติ ฯ  นาคราชา  อย   
ม  สิเนรุนา  อภินิปฺปเฬตฺวา  ธูมายติ  เจว  ปชฺชติ  จาติ   
จินฺเตตฺวา  โภ  ตุว  โกสีติ  ปฏิปุจฺฉิ ฯ  อห  โข  นนทฺ    
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โมคฺคลฺลาโนติ ฯ  ภนฺเต  อตฺตโน  ภิกขฺุภาเวน  ติฏาหีติ ฯ   
        เถโร  ต  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  ตสฺส  ทกฺขิณกณฺณโสเตน   
ปวิสิตฺวา  วามกณฺณโสเตน  นิกฺขมิ  วามกณฺณโสเตน  ปวิสิตฺวา   
ทกฺขิณกณฺณโสเตน  นิกฺขมิ ฯ  ตถา  ทกฺขิณนาสโสเตน  ปวิสิตฺวา   
วามนาสโสเตน  นิกฺขมิ  วามนาสโสเตน  ปวิสิตฺวา  ทกฺขิณ-   
นาสโสเตน  นิกฺขมิ ฯ  ตโต  นาคราชา  มุข  วิวร ิฯ  เถโร   
มุเขน  ปวิสิตฺวา  อนฺโตกุจฺฉิย  ปาจีเนน  จ  ปจฺฉิเมน  จ   
จงฺกมติ ฯ  ภควา  โมคฺคลฺลาน  มนส ิ กโรหิ  มหิทธฺิโก   
นาโคติ  อาห ฯ  เถโร  มยหฺ  โข  ภนฺเต  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา   
ภาวิตา  พหุลกีตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา  ปริจิตา   
สุสมารทฺธา  ติฏตุ  ภนฺเต  นนฺโทปนนฺโท  อห  นนฺโท-   
ปนนฺทสทิสาน  นาคราชาน  สตมฺป  สหสฺสมฺป  สตสหสฺสมฺป   
ทเมยฺยนฺติ  อาห ฯ   
        นาคราชา  จินฺเตสิ  ปวิสนฺโต  ตาว  เม  น  ทฏิโ   
นิกฺขมนกาเล  ทานิ  น  ทาานฺตเร  ปกขิฺปตฺวา  สงฺขาทิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  นิกฺขมถ  ภนฺเต  มา  ม  อนฺโตกุจฺฉิย  อปราปร   
จงฺกมนฺโต  พาธยิตฺถาติ  อาห ฯ  เถโร  นิกฺขมิตฺวา  พหิ   
อฏาสิ ฯ  นาคราชา  อย  โสติ  ทิสฺวา  นาสวาต  วิสฺสชฺช ิฯ   
เถโร  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺช ิ โลมกปูมฺปสฺส  วาโต  จาเลตุ   
นาสกฺขิ ฯ  อวเสสา  ภิกฺขู  กิร  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพ-   
ปาฏิหาริยานิ  กาตุ  สกฺกุเณยฺยุ  อิม  ปน  าน  ปตฺวา  เอว    
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ขิปฺปนิสนฺติโน  หุตฺวา  สมาปชฺชิตุ  นาสกฺขิสฺสนฺตีติ  เนส  ภควา   
นาคราชทมน  นานุชานิ ฯ   
        นาคราชา  อห  อิมสฺส  สมณสฺส  นาสวาเตน  โลมกูปมปฺ   
จาเลตุ  นาสกฺขึ  มหิทฺธิโก  โส  สมโณติ  จินฺเตสิ  เถโร  อตฺตภาว   
วิชหิตฺวา  สุปณฺณรูป  นมิฺมินิตฺวาสุปณฺณวาต  ทสฺเสนฺโต   
นาคราชาน  อนุพนฺธิ  นาคราชา  ต  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา   
มาณวกวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  สรณ   
คจฺฉามีติ  วทนฺโต  เถรสฺส  ปาเท  วนทฺิ  เถโร  สตฺถา   
นนฺท  อาคโต  เอหิ  ตฺว  คมิสฺสามาติ  นาคราชาน  ทเมตฺวา   
นิพฺพิส  กตฺวา  คเหตฺวา  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  นาคราชา   
ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  สรณ  คจฺฉามีติ   
อาห ฯ  ภควา  สุขี  โหหิ  นาคราชาติ  วตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ- 
ปริวุโต  อนาถปณฺฑิกสฺส  นิเวสน  อคมาสิ ฯ   
        อนาถปณฺฑิโก  ก ึ ภนฺเต  อติทิวา  อาคตตฺถาติ   
อาห ฯ  โมคฺคลฺลานสฺส  จ  นนฺโทปนนฺทสฺส  จ  สงฺคาโม   
อโหสีติ ฯ  กสฺส  ปน  ภนเฺต  ชโย  กสสฺ  ปราชโยติ ฯ   
โมคฺคลฺลานสฺส  ชโย  นนฺทสฺส  ปราชโยติ ฯ  อนาถปณฺฑิโก   
อธิวาเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สตฺตาห  เอกปฏิปาฏิยา  ภตฺต   
สตฺตาห  เถรสฺส  สกฺการ  กริสฺสามีติ  วตฺวา  สตฺตาห  พุทฺธป-ฺ   
ปมุขาน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  มหาสกฺการ  อกาส ิฯ  เตน   
วุตฺต  นนฺโทปนนฺททมเนน  ทีเปตพฺโพติ ฯ    
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        โย  เอตมภิชานาตีติ  เอต  ยถาวุตฺต  วิโมกฺข  ผุสนกรณ-   
วเสน  ชานาติ ฯ   
        น  เว  อคฺคิ  เจตยติ  อห  พาล  ฑหามีติ  เอว  น   
อคฺคิ  อภิสเจเตติ  นาป  ฑหนาย  ปโยค  ปรกฺกม  กโรติ   
พาโล  เอว  ปน  (๑)  อย  มนฺทาคตีติ  อนิชลนฺต  วิย  ชลิต   
อคฺคึ  อาสฺชุ  น  ปฑยฺหติ  เอวเมว  มาร  น  มย  ฑหิตุกามา   
พาเธตุกามา  (๒)  ตฺว ฺเว  ปน  ตถา  อาคมนาทิอตฺเถน  ตถาคต   
อคฺคิขนฺธสทิส  อริยสาวก  อาสชฺช  อตฺตาน  ฑหิสฺสสิ  ฑหทุกฺขโต   
น  มุ ฺจิสฺสสิ ฯ   
        อปุ ฺ  ปสวีติ  อปุ ฺ  ปฏิลภติ ฯ  น  เม  ปาป   
วิปจฺจตีติ  มม  ปาป  น  วิปจฺจติ  กึ  นุ  มาร  เอว  ม ฺสิ   
นยิทมตฺถิ ฯ   
        กโรโต  เต  จียเต  ปาปนฺติ  เอกเสน  กโรนฺตสฺส  เต   
ปาป  จิรรตฺตาย  จิรกาล  อนตฺถาย  ทกฺุขาย  อุปจียติ ฯ  มาร   
นิพฺพินฺท  พุทฺธมฺหาติ  จตุสจฺจพุทฺธโต  พุทฺธสาวกโต  นิพฺพินทฺ   
นิพฺพิชฺช  ปรโต  กมฺม ฯ  (๓)  อาส  มากาสิ  ภิกฺขุสูติ  ภิกฺขู   
วิโรเธมิ  วิเหเสมีติ  เอต  อาส  มากาสิ ฯ   
        อิตีติ  เอว ฯ  มาร  อตชฺเชสีติ  มาร  นิพฺพินฺท ฯเปฯ   
ภิกฺขุสูติ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ  เภสกฬาวเนติ  เอวนามเก   
อร ฺเ ฯ  ตโตติ  ตชชฺนเหตุ ฯ  โส  ทมฺุมโน  ยกฺโขติ  โส  มาโร   
#๑.  ส.ี  เอว  นาม  ฯ  ๒  สี.  มาร  ม  ทหิตุกาโม  พาเธตุกาโม  ฯ   
#๓.  สี.  กมฺมมาห  ฯ    
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โทมนสฺสิโก  หุตฺวา  ตตฺเถว  ตสฺมึเยว  าเน  อนฺตรธายิ  อทสฺสน   
อคมาสิ ฯ  อย ฺจ  คาถา  ธมฺมสงฺคายนกาเล  ปตา ฯ  ย  ปเนตฺถ   
อนฺตรนฺตรา  อตฺถโต  น  วิภตฺต  ต  เหฏา  วุตฺตนยตฺถา   
อุตฺตานเมว ฯ   
        เอวมย  มหาเถโร  มาร  ตชฺเชตฺวา  เทวจาริกานรก-   
จาริกาทิวเสน  อ ฺเหิ  สาวเกหิ  อสาธารณ  สตฺตูปการ  (๑)  กตฺวา   
อายุปริโยสาเน  ปรินิพฺพายิ  ปรินิพฺพายนฺโต  จ  อโนมทสฺสิสฺส   
ภควโต  ปาทมูเล  ปณิธาน  กตฺวา  ตโต  ปฏาย  ตตฺถ  ตตฺถ   
ภเว  อุฬารานิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สาวกปารมิยา  มตฺถเก   
 ิโตป  อนฺตรา  กตสฺส  ปาปกมฺมสฺส  วเสน  อฏุ ิตาย   
กมฺมปโลติกาย  ติตฺถิเยหิ  อุยฺโยชิเตหิ  โจเรหิ  พาธิโต  อนปฺปก   
สรีรเขท  กตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๒)   
        อโนมทสฺสี  ภควา                          โลกเชฏโ  นราสโภ   
        วิหาสิ  หิมวนฺตมฺหิ                  เทวสงฺฆปุรกฺขโต ฯ   
  [        ภควา  ตโต  โอตรตฺิวา                  วิจริ  จาริก  ชิโน   
        สตฺตกาย  อนุคฺคณฺหนฺโต          พาราณสึ  อุปาคมิ ฯ   
        ขีณาสวสหสฺเสหิ                          ปริวุโต  โลกนายโก   
        โอภาเสนฺโต  ทิสา  สพฺพา          วิโรจิตฺถ  มหามุนิ ฯ   
        ตทาห  คหปติ  หุตฺวา                  สรเทน  มหิทฺธินา   
        อุยฺโยชโิต  สหาเยน                  สตฺถาร  อุปสงฺกมึ ฯ   
#๑.  ส.ี  สตฺถปูการ  ฯ  ๒.  ขุ.  อ.  ๓๒/๔/๔๕  ฯ    
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        อุปสงฺกมิตฺวาน  สมฺพุทฺธ          นมินฺเตตฺวา  ตถาคต   
        อตฺตโน  ภวน  เนสิ                  มานยนฺโต  มหามุนึ ฯ  ] 
        อุปวิฏ  (๑)  มหาวีร                  เทวเทว  นราสภ   
        ภิกฺขุสงฺฆ  ตปฺเปสึ  (๒)                  อนฺนปาเนนห  ตทา ฯ   
        อนุโมทิ  มหาวีโร                          สยมฺภู  อคฺคปุคฺคโล   
        ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา                  อิมา  คาถา  อภาสถ ฯ   
        ย  โส  สฆมปูเชสิ  (๓)                พุทฺธ ฺจ  โลกนายก   
        เตน  จิตฺตปฺปสาเทน                  เทวโลก  คมิสฺสติ ฯ   
        สตฺตสตฺตติกฺขตฺตุ ฺจ                  เทวรชฺช  กรสิฺสติ   
        ปพฺยา  รชชฺ  อฏสต                  วสุธ  อาวสิสฺสติ ฯ   
        ป ฺจป ฺาสกฺขตฺตุ ฺจ                  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ ฯ   
        โภคา  อสงฺขิยา  (๔)  ตสฺส          อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ตาวเท ฯ   
        อปริเมยฺเย  อิโต  กปฺเป                  โอกกฺากกลุสมฺภโว   
        โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
        นิรยา  โส  จวิตฺวาน                  มนุสฺสตฺต  คมิสฺสติ   
        โกลโิต  นาม  นาเมน                  พฺรหฺมพนฺธุ  ภวิสฺสติ ฯ   
        โส  ปจฺฉา  ปพฺพชิตฺวาน          กสุลมูเลน  โจทิโต   
        โคตมสฺส  ภควโต                          ทุติโย  เหสสฺติ  สาวโก ฯ   
#[  ]  อิมา  คาถาน  ปาลิยา  วิสมตา  ทสืฺสติ  ฯ  ๑  สฺยา.  อุปวิฏ  ฯ   
#๒.  สฺยา.  ภิกขุสงฺฆ  สนฺตปฺปสึ  ฯ  ๓.  สฺยา.  โย  โส  สงฺฆ 
#อปูเชสิ  ฯ  ๔.  สฺยา.  อสงฺขยา  ฯ    
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        อารทฺธวิริโย  ปหิตตฺโต                  อิทฺธิยา  ปารมึ  คโต   
        สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ   
        ปาปมิตฺโตปนิสฺสาย                  กามราควส  คโต   
        มาตร  ปตร ฺจาป                          ฆาตยึ  ทุฏมานโส ฯ   
        ย  ย  โยนุปปชฺชามิ                  นิรย  อถ  มานุส   
        ปาปกมฺมสมงฺคิตา  (๑)                ภินฺนสีโส  มรามห  (๒)  ฯ   
        อิท  ปจฺฉิมก  มยฺห                          จริโม  วตฺตเต  ภโว   
        อิธาป  อีทิโส  (๓)  มยฺห          มรณกาเล  ภวิสฺสติ ฯ   
        ปวิเวกมนุยุตฺโต                          สมาธิภาวนารโต   
        สพฺพาสเว  ปริ ฺาย                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
        ธรณิมปฺ  สุคมฺภีร                          พหล  ทุปปฺธสิย   
        วามงฺคุฏเน  โขเภยฺย  (๔)          อิทฺธิยา  ปารมึ  คโต ฯ   
        อสฺมิมาน  น  ปสฺสามิ                  มาโน  มยฺห  น  วิชชฺติ   
        สามเณเร  อุปาทาย                  ครจิุตฺต  กโรมห ฯ   
        อปริเมยฺเย  อิโต  กปฺเป                  ย  กมฺม  อภินีหร  (๕)   
        ตาห  (๖)  ภูมิมนุปปฺตฺโต          ปตฺโตมฺหิ  อาสวกฺขย ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส ฯ เป ฯ          กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
                มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                        สฏ ินิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  สฺยา.  สมงฺคิต  ฯ  ยุ. ...สมงฺคีน  ฯ  ๒.  ย ุ ภวามห  ฯ 
#๓.  สฺยา.  อีทิส  ฯ  ๔.  สยฺา.  จาเลยฺย  ฯ  ๕.  สฺยา.  ย  กมฺม  
#อภินีหร  ฯ  ๖.  สิา.  ตมห  ฯ    
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                                มหานิปาตวณฺณนา   
                        วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สตฺตตินิปาเต  นิกฺขนฺต  วต  ม  สนฺตนฺติอาทิกา  อายสฺมโต   
วงฺคีสตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  มหาโภคกุเล   
นิพฺพตฺโต  ปุริมนเยเนว  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถารา   
เอก  ภิกฺขุ  ปฏิภาณวนฺตาน  (๑)  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สตฺถุ   
อธิการกมฺม  กตฺวา  อหมฺป  อนาคเต  ปฏิภาณวนฺตาน  (๑)  อคฺโค   
ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  กตฺวา  สตฺถารา  พฺยากโต  ยาวชวี  กุสล   
กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วงฺคีโสติ  ลทฺธนาโม  ตโย  เพเท   
อุคฺคณฺหนฺโต  (๒)  อาจริย  อาราเธตฺวา  ฉวสีสมนฺต  นาม  สิกฺขิตฺวา   
ฉวสีส  นเขน  อาโกเฏตฺวา  อย  สตฺโต  อสุกโยนิย  นิพฺพตฺโตติ   
ชานาติ ฯ   
        พฺราหฺมณา  อย  อมหฺาก  ชวิีตมคฺโคติ  ตฺวา  วงฺคีส   
คเหตฺวา  ปฏจฺิฉนฺนยาเน  นิสีทาเปตฺวา  คามนิคมราชธานิโย   
วิจรนฺติ ฯ  วงฺคีโสป  ติวสฺสมตฺถเก  มตานมฺป  สีส  อาหราเปตฺวา   
นเขน  อาโกเฏตฺวา  อย  สตฺโต  อสุกโยนิย  นิพฺพตฺโตติ  วตฺวา   
#๑  ม.  ปฏิภานวนฺตาน  ฯ  ๒.  สพฺพตฺถ  อุคณฺหิ  ตโตติ  ทสฺสติ  ฯ    
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มหาชนสฺส  กงฺขจฺเฉทนตฺถ  เต  เต  ชเน  อาวาเหตฺวา  (๑)  อตฺตโน   
อตฺตโน  คตึ  กถาเปติ ฯ  เตน  ตสฺมึ  มหาชโน  อภิปฺปสีทติ ฯ   
        โส  น  นิสฺสาย  มหาชนสฺส  หตฺถโต  สตมฺป  สหสฺสมฺป   
ลภตีติ ฯ  พฺราหฺมณา  วงฺคีสมาทาย  ยถารุจึ  วิจริตฺวา  ปุน   
สาวตฺถึ  อคมสุ ฯ  วงฺคีโส  สตฺถ ุ คุเณ  สุตฺวา  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตุกาโม  อโหส ิฯ  พฺราหฺมณา  สมโณ  โคตโม   
มายาย  ต  อาวฏเฏสฺสตีติ  ปฏิกฺขิปสุ ฯ  วงฺคีโส  เตส  วจน   
อนาทิยิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  มธรุปฏิสนฺถาร  กตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        ต  สตฺถา  ปุจฺฉิ  วงฺคีส  กิ ฺจิ  สิปฺป  ชานาสีติ ฯ   
อาม  โภ  โคตม  ฉวสีสมนฺต  นาม  ชานามิ  เตน  ติวสฺสมตฺถเก   
มตานมฺป  สีส  นเขน  อาโกเฏตฺวา  นพฺิพตฺตฏาน  ชานามีติ ฯ   
สตฺถา  ตสฺส  เอก  นริเย  นิพฺพตฺตสฺส  สีส  ทสฺเสสิ  เอก   
มนุสฺเสสุ  เอก  เทเวสุ  เอก  ปรินิพฺพุตสฺส  สีส  ทสเฺสสิ ฯ   
โส  ปม  สสี  อาโกเฏตฺวา  โภ  โคตม  อย  สตฺโต  นิรเย   
นิพฺพตฺโตติ  อาห ฯ  สาธุ  วงฺคีส  สุฏ ุ  ตยา  ทิฏ  อย   
สตฺโต  กุหึ  นิพฺพตฺโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  มนสฺุสโลเกติ ฯ  อย  กุหินฺติ ฯ   
เทวโลเกติ  ติณฺณนฺนมฺป  นิพฺพตฺตฏาน  กเถสิ ฯ  ปรินิพฺพุตสฺส   
ปน  สีส  นเขน  อาโกเฏนฺโต  เนว  อาทึ  (๒)  น  โกฏ ึ ปสฺส ิฯ   
#๑.  ส.ี  ต  ต  ชน  อาวิสาเปตฺวา  ฯ  ๒.  ม.  อนฺต  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 816 

                เลมที่  26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  816   
 
อถ  น  สตฺถา  น  สกฺโกสิ  วงฺคีสา  ติ  ปุจฺฉิ ฯ  อุปปริกฺขามิ   
ตาวาติ  ปุนปฺปุน  ปริวตฺเตตฺวา  อาโกเฏนฺโตป  พาหิรกมฺมนฺเตน   
ขีณาสวสฺส  คตึ  กถ  ชานิสฺสติ  อถสฺส  มตฺถกโต  เสโท   
มุจฺจิ ฯ  โส  ลชชฺิตฺวา  ตุณฺหีภูโต  อฏาสิ ฯ   
        อถ  น  สตฺถา  กิลมสิ  วงฺคีสาติ  อาห ฯ  อาม  โภ   
โคตม  อิมสสฺ  อุปฺปนฺนฏาน  ชานิตุ  น  สกโฺกมิ  สเจ  ตุเมฺห   
ชานาถ  กเถถาติ ฯ  วงฺคีส  อห  เอตมฺป  ชานามิ  อิโต   
อุตฺตริตรมฺป  ชานามีติ  วตฺวา   
                จุตึ  โย  เวทิ  สตฺตาน          อุปปตฺติ ฺจ  สพฺพโส   
                อสตฺต  สุคต  พุทฺธ                  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณ ฯ   
                ยสฺส  คตึ  น  ชานนฺติ          เทวา  คนฺธพฺพมานุสา   
                ขีณาสว  อรหนฺต  ตมห          พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ  (๑)   
อิมา  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ   
        วงฺคีโส  เตนหิ  โภ  โคตม  ต  วิชชฺ  เม  เทถาติ   
อปจิตึ  ทสฺเสตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  นิสทีิ ฯ  สตฺถา  อเมฺหหิ   
สมานลิงฺคสฺส  เทมาติ  อาห ฯ  วงฺคีโส  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา   
มยา  อิม  มนตฺ  คเหตุ  วฏฏตีติ  พฺราหฺมเณ  อาห  ตุเมฺห   
มยิ  ปพฺพชนเฺต  มา  จินฺตยิตฺถ  อห  มนฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา   
สกลชมฺพูทีเป  เชฏโก  ภวิสฺสามิ  ตุมฺหากมฺป  เตน  ภทฺทกเมว   
#๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖/๗๑    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 817 

                เลมที่  26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  817   
 
ภวิสฺสตีติ  มนฺตตฺถาย  สตฺถุ  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช   
ยาจิ ฯ  ตทา  จ  เถโร  นโิคฺรธกปฺโป  ภควโต  สนฺติเก   ิโต   
โหติ  ต  ภควา  อาณาเปสิ  นิโคฺรธกปฺป  อิม  ปพฺพาเชหีติ ฯ   
โส  สตฺถุ  อาณาย  ต  ปพฺพาเชสิ ฯ   
        อถสฺส  สตฺถา  มนฺตปริวาร  ตาว  อุคฺคณฺหาหีติ   
ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน  วิปสฺสนากมฺมฏาน ฺจ  อาจิกฺขิ ฯ  โส   
ทฺวตฺตึสาการ  สชฺฌายนฺโตว  วิปสฺสน  ปฏเปสิ ฯ  พฺราหฺมณา   
วงฺคีส  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  โภ  วงฺคีส  สมณสฺส  โคตมสฺส   
สนฺติเก  สิปปฺ  สิกฺขิตนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  ก ึ สิปฺปสิกฺขเนน  คจฺฉถ   
ตุเมฺห  น  มยหฺ  ตุเมฺหหิ  กตฺตพฺพกิจฺจนฺติ ฯ  พฺราหฺมณา   
ตฺวมฺป  ทานิ  สมณสฺส  โคตมสฺส  วส  อาปนฺโน  มายาย   
อาวฏฏิโต  ก ึ มย  ตว  สนติฺเก  กริสฺสามาติ  (๑)  อาคตมคฺเคเนว   
ปกฺกมึสุ ฯ  วงฺคีสตฺเถโร  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต   
สจฺฉากาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน  (๒)   
                ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน          สพฺพธมฺเมสุ  จกฺขุมา   
                อิโต  สตสหสฺสมฺหิ                  กปฺเป  อุปปฺชฺช ิ นายโก ฯ   
                ยถาป  สาคเร  อูมฺมิ  (๓)          คคเน  วิย  ตารกา   
                เอว  ปาวจน  ตสฺส                  อรหนฺเตหิ  จิตฺติต ฯ   
                สเทวาสุรนาเคหิ                  มนุเชหิ  ปุรกฺขโต   
                สมณพฺราหฺมณากิณฺเณ          ชนมชฺเฌ  ชินุตฺตโม.   
#๑.  ส.ี  จริสสฺามาติ  ฯ  ๒.  ขุ.  อ.  ๓๓/๑๓๔/๒๒๙  ฯ   
#๓.  สฺยา.  อุมฺมิ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 818 

                        เลมที ่ 26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  818   
 
                ปภาหิ  อนุร ฺชนฺโต                  โลเก  โลกนฺตคู  ชิโน   
                วจเนน  วิโพเธนฺโต                          เวเนยฺยปทุมานิ  โส ฯ   
                เวสารชฺเชหิ  สมฺปนฺโน                  จตูหิ  ปุริสุตฺตโม   
                ปหีนภยสารชฺโช                          เขมปฺปตฺโต  วิสารโท ฯ   
                อาสภ  ปวร  าน                          พุทฺธภูมิ ฺจ  เกวล   
                ปฏิชานาติ  โลกคฺโค                  นตฺถิ  ส ฺโจทโก  กวฺจิ ฯ   
                สหีนาทมสมฺภีต                          นทโต  ตสฺส  ตาทิโน   
                เทโว  นโร  วา  พฺรหฺมา  วา          ปฏิวตฺตา  น  วิชฺชติ ฯ   
                เทเสนฺโต  ปวร  ธมฺม                  สนฺตาเรนฺโต  สเทวก   
                ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตติ                          ปรสิาสุ  วิสารโท ฯ   
                ปฏิภาณวต  อคฺค                          สาวก  สาธุสมฺมต   
                คุณ  พหุ  ปกิตฺเตตฺวา                  เอตทคฺเค  เปสิ  ต ฯ   
                ตทาห  หสวติยา                          พฺราหฺมโณ  สาธุสมฺมโต   
                สพฺพเวทวิทู  ชาโต                          วงฺคีโส  (๑)  วาทิสูทโน ฯ   
                อุเปจฺจ  ต  มหาวีร                          สุตฺวาห  (๒)  ธมฺมเทสน   
                ปติวร  ปฏลิภึ                                  สาวกสฺส  คุเณ  รโต ฯ   
                นมินฺตยิตฺวา  (๓)  สุคต                  สสงฺฆ  โลกนนฺทน   
                สตฺตาห  โภชยิตฺวาห                  ทุสฺเสหจฺฉาทยึ  ตทา ฯ   
                นปิจฺจ  สิรสา  ปาเท                          กโตกาโส  กต ฺชลี   
                เอกมนฺต   ิโต  หฏโ                  สนฺถวึ  ชินมุตฺตม ฯ   
#๑.  สฺยา. วงฺคีโส  ฯ  ๒.  สฺยา. สุตฺวา  ต  ฯ  ๓.  สฺยา. นิมนฺเตตฺวาว  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 819 

                เลมที่  26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  819   
 
                นโม  เต  วาทิสูทน  (๑)                  นโม  เต  อิสิสตฺตม  (๒)   
                นโม  เต  สพฺพโลกคฺค                  นโม  เต  อภย  กร ฯ   
                นโม  เต  มารมถน                          นโม  เต  ทฏิ ิสูทน   
                นโม  เต  สนฺติสุขท                          นโม  เต  สรณ  กร  (๓)  ฯ   
                อนาถาน  ภว  นาโถ                          ภีตาน  อภยปฺปโท   
                วิสฺสาส  ภูมิสนฺตาน  (๔)                  สรณ  สรเณสิน ฯ   
                เอวมาทีหิ  สมฺพุทฺธ                          สนถฺวิตฺวา  มหาคุณ   
                อโวจ  วาทิสูรสฺส  (๕)                  คตึ  ปปโฺปมิ  ภิกฺขุโน ฯ   
                ตทา  อโวจ  ภควา                          อนนฺตปฏิภาณวา   
                โย  โส  พุทฺธ  อโภเชสิ  (๖)        สตฺตาห  สหสาวก ฯ   
                คุณ ฺจ  เม  ปกิตฺเตสิ                  ปสนฺโน  เสหิ  ปาณิภิ   
                เอโส  ปตฺถยเต  าน                  วาทิสูรสฺส  ภิกฺขุโน ฯ   
                อนาคตมฺหิ  อทฺธาเน                  ลจฺฉเส  ต  (๗)  มโนรถ   
                เทวมานุสสมฺปตฺตึ                          อนุโภตฺวา  อนปฺปก ฯ   
                สตสหสฺสิโต  กปฺเป                  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม  นาม  โคตฺเตน                  สตฺถา  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโท                  โอรโส  ธมฺมนิมฺมโิต  (๘)   
                วงฺคีโส  นาม  นาเมน                  เหสฺสติ  สตฺถ ุ สาวโก ฯ   
#๑.  สฺยา.  วาทิสูทน  ฯ  ยุ.  วาลิสทฺทูร  ฯ  ๒.  ยุ.  อิสิสุตฺตม  ฯ   
#๓.  ยุ.  สรณนฺตค  ฯ  ๔.  สฺยา.  วิสสาส  ภูมิสนฺตาน  ฯ  ยุ.   
#วิสฺสานภูมิสยฺาน  ฯ  ๕.  สฺยา.  วาทิสูรสฺส  ฯ  ๖.  ย.ุ  อปูเชสิ  ฯ   
#๗.  สฺยา.  ลจฺฉเสต  ฯ  ๘.  สฺยา.  ม.  ธมฺมนิมฺมิโต  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 820 

                เลมที่  26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  820   
 
        ต  สุตฺวา  มุทิโต  หตฺุวา                  ยาวชีว  ตทา  ชิน   
        ปจฺจเยหิ  อุปฏาสึ                  เมตฺตจิตฺโต  ตถาคต ฯ   
        เตน  กมฺเมน  สุกเตน                  เจตนาปณิธีหิ  จ   
        ชหิตฺวา  มานุส  เทห                  ตุสิต  อค ฺฉห ฯ  (๑)   
        ปจฺฉิเม  จ  ภเว  ทานิ                  ชาโต  วิปฺปกุเล  (๒)  อห   
        ปจฺฉา  ชาโต  (๓)  ยทา  อาสึ          ชาติยา  สตฺตวสฺสิโก ฯ   
        สพฺพเวทวิทู  ชาโต                  วาทสตฺถวิสารโท   
        วคฺคุสฺสโร  (๔)  จิตฺตกถี          ปรวาทปฺปมทฺทโน ฯ   
        วงฺเค  ชาโตติ  วงฺคีโส                  วจเน  อิสฺสโรติ  วา   
        วงฺคีโส  อิติ  เม  นาม                  อภวี  (๕)  โลกสมฺมต ฯ   
        ยทาห  วิ ฺ ุต  ปตฺโต                   ิโต  ปมโยพฺพเน   
        ตทา  ราชคเห  รมฺเม                  สาริปุตฺตมหทฺทส ฯ  (๖)   
        ปณฺฑาย  วิจรนฺต  ต                  ปตฺตปาณึ  สุสวุต   
        อโลลกฺขึ  มิตภาณึ                          ยุคมตฺต  อุทิกฺขต ฯ  (๑)   
        ต  ทิสฺวา  วิมฺหิโต  หตฺุวา          อโวจ  มมนุจฺฉว   
        กณิการว  นิจิต                          จิตฺต  คาถาปท  อห ฯ   
        อาจิกฺขิ  โส  เม  สตฺถาร                  สมฺพุทฺธ  โลกนายก   
        ตทา  โส  ปณฺฑิโต  ธีโร          อุตฺตรึ  สมโวจ  เม.   
#๑.  สฺยา.  ตาวตึส  อคยฺฉหิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ปริพฺพาชกุเล  ฯ   
#๓.  สฺยา.  ปจฺฉา  ชาโต  ฯ  ๔.  สฺยา.  วคฺคุสฺสโร  ฯ   
#๕.  สฺยา.  อคฺคมฺป  ฯ  ๖.  สฺยา.  สารีปตฺุต ฺจ  อทุทส  ฯ  ย.ุ 
#สารีปุตฺตมถทุทส  ฯ  ๗.  สฺยา.  อุทิกขฺต  ฯ  ย.ุ  นริิกฺขิต  ฯ 
#๘.  สฺยา.  อโวจมนนุจฉว  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 821 

                เลมที่  26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  821   
 
        วิราคสหิต  (๑)  วากยฺ                  กตฺวา  ทุทฺทสมุตฺตม   
        วิจิตฺตปฏิภาเณหิ                          โตสิโต  เตน  ตาทินา ฯ   
        นิปจฺจ  สิรสา  ปาเท                  ปพฺพาเชหีติ  ม  พฺรวิ  (๒)   
        ตโต  ม  ส  มหาป ฺโ                  พุทฺธเสฏมุปานยิ ฯ   
        นิปจฺจ  สิรสา  ปาเท                  นสิีทึ  สตฺถ ุ สนฺติเก   
        มมาห  วทต  เสฏโ                  กจฺจิ  วงฺคีส  ชานาสิ  (๓)  ฯ   
        กิ ฺจิ  สิปฺปนฺติ  ตสฺสาห          ชานามีติ  จ  อพฺรวึ   
        มตสีส  วนจฺฉุทฺธ                          อป  พารสวสฺสิก  (๔)   
        ตว  วิชชฺาวิเสเสน                          สเจ  สกโฺกสิ  วาจย ฯ   
        อาโมติ  (๕)  เม  ปฏิ ฺาเต                  ตีณิ  สสีานิ  ทสฺสยิ   
        อโถ  นริยเทเวสุ  (๖)                  อุปปนฺเน  อวาจยึ ฯ   
        ตทา  ขีณาสวสฺเสว  (๗)                สีส  ทสฺเสสิ  นายโก   
        ตโตห  วิหตารมฺโภ  (๘)                ปพฺพชชฺ  สมยาจิส ฯ   
        ปพฺพชตฺิวาน  สุคต                  สนฺถวามิ  ตหึ  (๙)  ตหึ   
        ตโต  ม  กพฺพวิตฺโตส ิ                 อุชฺฌายนฺติห  (๑๐)  ภิกฺขโว ฯ   
        ตโต  วีมสนตฺถ  เม                  อาห  พุทฺโธ  วินายโก   
        ตกฺกิตาน  ปนิมา (๑๑)  คาถา  านโส  ปฏิภนฺติ  ต  (๑๒)  ฯ   
#๑.  สฺยา. วิราคสหิต  ฯ  ๒.  สฺยา. อพฺรวึ  ฯ  ย.ุ จ พฺรวึ  ฯ  ๓.  สฺยา. 
#สจฺจ  วงฺคีส  กจฺจิ  เต  ฯ  [  ]  สฺยามโปตฺถเก  นตฺถ ิ ฯ  ๔.  สฺยา. 
#มต  สีสว  วิทิต  สุคติทุคคติมต  ฯ  ๕.  ย ุ อามาติ  ฯ  ๖.  สยฺา. 
#อโถ  นิรยเทเวสุ  ฯ  ๗.  ยุ.  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ฯ  ๘.  สฺยา  วิหตาร 
#มฺโภ  ฯ  ๙.  สฺยา  ยห  ฯ  ๑๐.  สฺยา  กวิจิตฺโตติ  อุชฌายนฺติ  หิ  ฯ        น  กพฺพวิตฺโตห  วีร  
านโส  ปฏิภนฺติ  ม   



#๑๑.  สฺยา.  ตกฺกิตาน  อิมา  ฯ  ๑๒.  สฺยา  วา  ฯ           



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 822 

                เลมที่  26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  822          
 
        น  กพฺพวิตฺโตห  (๑)  วีร                 านโส  ปฏิภนฺติ  ม  (๒) 
        เตนหิ  ทานิ  วงฺคีส                  านโส  สนถฺวาหิ  ม ฯ   
        ตทาห  สนฺถวึ  ธรี                          คาถาหิ  อิสสิตฺตม   
        านโส  เม (๓) ตทา  ตุฏโ          ชิโน  อคฺเค  เปสิ  ม ฯ   
        ปฏิภาเณน  จิตฺเตน                  อ ฺเสมติม ฺห   
        เปสเล (๔) เตน  สวิคฺโค          อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
        ปฏิภาณวต  อคฺโค                          อ ฺโ  โกจิ  น  วิชชฺติ   
        ยถาย  ภิกฺขุ  วงฺคีโส                  เอว  ธาเรถ  ภิกฺขโว ฯ   
        สตสหสฺเส  กต  กมมฺ                  ผล  ทสฺเสสิ  เม  อิธ   
        สุมุตฺโต  สรเวโคว                          กิเลเส  ฌาปยึ (๕) มม.  ฯ   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺห                  ภวา  สพฺเพ  สมูหตา   
        นาโคว  พนฺธน  เฉตฺวา                  วิหรามิ  อนาสโว ฯ   
        สฺวาคต  วต  เม  อาสิ                  พุทฺธเสฏสฺส  สนฺติเก   
        ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปปฺตฺตา          กต  พุทฺธสฺส  สาสน ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโส                  วิโมกฺขาป  จ  อฏ ิเม   
        ฉฬภิ ฺา  สจฺฉิกตา                  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ   
        อรหา  ปน  หุตฺวา  เถโร  สตฺถุ  สนฺติก  คจฺฉนฺโต   
จกฺขุปถโต  ปฏาย  จนฺเทน  สุริเยน  อากาเสน  มหาสมุทฺเทน   
#๑.  สฺยา.  กพฺยจิตฺโตห  ฯ  ๒.  สฺยา.  เม  ฯ  ๓. สฺยา.  โส  านโส   
#๔.  สฺยา.  เปสโล  ฯ  ๕.  สฺยา.  กิเลสา  ฌาปตา  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 823 

        เลมที ่ 26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  823 
 
สิเนรุนา  ปพฺพตราเชน  สเีหน  มิคร ฺา  หตฺถินาเคนาติ   
เตน  เตน  สทฺธึ  อุปเมนฺโต  อเนเกหิ  ปทสเตหิ  สตฺถาร   
วณฺเณนฺโตว  อุปคจฺฉติ  เตน  ต  สตฺถา  สฆมชฺเฌ  นิสินฺโน   
ปฏิภาณวนฺตาน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  อถ  เถเรน  อรหตฺตปฺ- 
ปตฺติโต  ปุพฺเพ  จ  ปจฺฉา  จ  ต  ต  จิตฺต  อาคมฺม  ภาสิตา   
เถร  อุทฺทิสฺส  อานนฺทตฺเถราทีหิ  ภาสิตา  จ   
        นิกฺขนฺต  วต  ม  สนฺต  อคารสฺมา  อนคาริย   
        วิตกฺกา  อุปธาวนฺติ (๑)  ปคพฺภา  กณฺหโต  อิเม.  ฯ 
        อุคฺคปุตฺตา  มหิสฺสาสา  สิกฺขิตา  ทฬฺหธมฺมิโน   
  สมนฺตา  ปริกิเรยฺยุ  สหสฺส  อปลายนิ ฯ   
        สเจป  เอตฺตกา  ภิยฺโย  อาคมิสฺสนฺติ  อิตฺถิโย   
        เนว  ม  พฺยาธยิสฺสนฺติ  ธมฺเม  สฺวมฺหิ  ปติฏ ิโต (๒)  ฯ   
        สกฺขี  ห ิ เม  สุต  เอต (๓)  พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน   
        นิพฺพานคมน  มคฺค  ตตฺถ  เม  นริโต  มโน ฯ   
        เอว ฺเจ  ม  วิหรนฺต  ปาปม  อุปคจฺฉสิ   
  ตถา  มจฺจุ  กริสฺสามิ  น  เม  มคฺค  อุทิกฺขสิ ฯ  (๔)   
                อรติ ฺจ  รติ ฺจ  ปหาย   
                สพฺพโส  เคหสิต ฺจ  วิตกฺก   
#๑.  สฺยา.  อุปภวนฺติ  ฯ  ๒.  โปราณ.  ธมฺเมสฺวมฺหิ        ปติฏ ิโต  ฯ         
#๓.  โปราณ.  สก  หิ  เม  สุต  เอก  ฯ  ๔.  สฺยา.  มคฺค  อุทิกฺขสิ  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 824 

        เลมที ่ 26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  824 
                 
                วนถ  น  กเรยฺย  กุหิ ฺจิ   
                นพฺิพนโถ  อวนโถ  ส  ภิกขฺุ. (๑)   
                ยมธิ  ปวิ ฺจ  เวหาส   
                รปูคต  ชคโตคธ  กิ ฺจิ   
                ปริชิยฺยติ  สพฺพมนิจฺจ   
                เอว  สเมจฺจ  จรนฺติ  มุตตฺตา ฯ (๒)  
                อุปธีสุ  ชนา  คธิตาเส   
                ทฏิสุเต  ปฏิเฆ  จ  มุเต  จ   
                เอตฺถ  วิโนทย  ฉนฺทมเนโช   
                โย  เหตฺถ  น  ลปิฺปติ  มุนิ  ตมาหุ ฯ   
  อถ  สฏ ิสิตา  สวิตกฺกา   
                ปถุุชชฺนตาย  (๔)  อธมฺมา  นิวิฏา ฯ  (๕)  
                น  จ  วฏฏคตสฺส  (๖)  กุหิ ฺจิ   
                โน  ปน  ทฏุ ุลฺลภาณี  (๗)  ส  ภิกฺขุ.   
                ทพฺโพ  จิรรตฺตสมาหิโต   
                อกุหโก  นิปโก  อปหาลุ   
                สนฺต  ปทมชฌฺคมา  มุนิ   
                ปฏิจฺจ  ปรินิพฺพุโต  กงฺขติ  กาล ฯ   
#๑.  สฺยา.  อนโต  ส  ห ิ ภิกฺขุ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ม.ฺ  มุตตฺตา  ฯ                 [ 
#๓.  สฺยา.  ลปิฺปติ  ฯ  ๔.  สี.  ปุถชฺุชนตาย  ฯ  ๕.  สฺยา.  อธมฺมนิ 
#วิฏา  ฯ  ๖.  สฺยา.  วฏฏคตสฺส  ฯ  ๗.  สฺยา.  ทุฏลฺลภาณี  ฯ                ๑๒๒๘]  มาน  
ปชหสฺสุ  โคตม    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 825 

        เลมที ่ 26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  825 
                 
                มาน  ปชหสฺสุ  โคตม 
                มานปถ ฺจ  ชหสฺสุ (๑)  อเสส   
                มานปถมฺหิ  ส  มุจฺฉิโต   
                วิปฺปฏิสารีหุวา  จิรรตฺต  ฯ 
                มกฺเขน  มกฺขิตา  ปชา   
                มานหตา  นิรย  ปปตนฺติ  (๒)  ฯ 
                โสจนฺติ  ชนา  จิรรตฺต   
                มานหตา  นิรย  อุปปนฺนา ฯ   
                น  หิ  โสจติ  ภิกฺขุ  กทาจิ   
                มคฺคชิโน  สมมฺา  ปฏิปนฺโน   
                กตฺิติ ฺจ  สุข ฺจานุโภติ   
                ธมฺมทโสติ  ตมาหุ  ตถตฺต ฯ   
        ตสฺมา  อขิโล  อิธ  ปธานวา   
                นวีรณานิ  ปหาย  วิสุทฺโธ   
                มาน ฺจ  ปหาย  อเสส   
                วิชชฺายนฺตกโร  สมิตาวี ฯ   
  กามราเคน  ฑยฺหามิ          จิตฺต  เม  ปริฑยฺหติ   
  สาธุ  นิพฺพาปน  พฺรูหิ  อนุกมฺปาย  โคตม.   
  ส ฺาย  วิปริเยสา  จิตฺต  เต  ปริฑยหฺติ   
        นิมิตฺต  ปริวชฺเชหิ  สภุ  ราคูปส ฺหิต ฯ   
#๑.  สฺยา  ปชหสฺสุ  ฯ  ๒.  สฺยา.  ปตนฺติ  ฯ          



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 826 

        เลมที ่ 26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  826 
 
        อสุภาย  จิตฺต  ภาเวหิ  เอกคฺค  สุสมาหิต   
        สติ  กายคตา  ตฺยตฺถุ  นิพฺพิทาพหุโล  ภว ฯ   
        อนิมิตฺต ฺจ  ภาเวหิ  มานานุสยมุชฺชห   
        ตโต  มานาภิสมยา  อุปสนฺโต  จริสฺสสิ ฯ   
        ตเมว  วาจ  ภาเสยฺย  ยายตฺตาน  น  ตาปเย   
        ปเร  จ  น  วิหึเสยฺย  สา  เว  วาจา  สุภาสิตา ฯ   
        ปยวาจเมว  ภาเสยฺย  ยา  วาจา  ปฏินนฺทิตา   
  ย  อนาทาย  ปาปานิ  ปเรส  ภาสเต  ปย ฯ   
        สจฺจ  เว  อมตา  วาจา  เอส  ธมฺโม  สนนฺตโน   
        สจฺเจ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  อหุ  (๑)  สนฺโต  ปติฏ ิตา ฯ   
        ย  พุทฺโธ  ภาสตี  วาจ  เขม  นิพฺพานปตฺติยา   
        ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย  สา  เว  วาจานมุตฺตมา ฯ   
        คมฺภีรป ฺโ  เมธาวี  มคฺคามคฺคสฺส  โกวิโท   
        สาริปุตฺโต  มหาป ฺโ  ธมฺม  เทเสติ  ภิกฺขุน ฯ   
        สงฺขิตฺเตนป  เทเสติ  วิตฺถาเรนป  ภาสติ   
        สาลิกายิว  (๒)  นิคฺโฆโส  ปฏิภาณ  อุทิยฺยติ ฯ  (๓)   
        ตสฺส  ต  เทสยนฺตสฺส  สุณนฺตา  (๔)  มธรุ  คิร   
        สาเรน  รชนีเยน  สวนีเยน  วคฺคุนา   
        อุทคฺคจิตฺตา  มุทิตา  โสต  โอเธนฺติ  ภิกฺขโว ฯ   
        อชชฺ  ปณฺณรเส  วิสุทฺธิยา  ภิกฺขู  ป ฺจสตา  สมาคตา   
#๑  สฺยา.  อาหุ  ฯ  ๒.  สฺยา.  สาลิกาเยว  ๓.  ส.  ส.  อุทีรยิ  ฯ  อุทีรยิ  ส ฯสคา ฯ  ๑๕/๒๑๔/
๒๒๙   
#๔  สยฺา.  สณุนฺตา  ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 827 

                เลมที่  26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  827 
 
        สโยชนพนฺธนจฺฉิทา  อนีฆา  ขีณปุนพฺภวา  อิสี  ฯ.   
        จกฺกวตฺตี  ยถา  ราชา  อมจฺจปริวาริโต   
        สมนฺตา  อนุปริเยติ  สาครนฺต  มหึ  อิม ฯ   
        เอว  วิชติสงฺคาม  สตฺถวาห  อนุตฺตร   
        สาวกา  ปยิรุปาสนฺติ  เตวิชฺชา  มจฺจุหายิโน ฯ   
        สพฺเพ  ภควโต  ปุตฺตา  ปลาเปตถฺ  น  วิชฺชติ  (๑)  ฯฺ   
  ตณฺหาสลฺลสฺส  หนฺตาร  วนฺเท  อาทิจฺจพนฺธุน ฯ   
        ปโรสหสฺส  ภิกฺขูน  สุคต  ปยิรุปาสติ   
        เทเสนฺต  วิรช  ธมฺม  นิพฺพาน  อกุโตภย ฯ   
        สุณนฺติ  ธมฺม  วิมล  (๒)  สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
        โสภติ  วต  สมฺพุทฺโธ  ภิกฺขุสฆปุรกฺขโต ฯ   
        นาคนาโมสิ  ภควา  อิสีน  อิสิสตฺตโม   
        มหาเมโฆว  หุตฺวาน  สาวเก  อภิวสฺสสิ ฯ   
        ทิวา  วิหารา  นิกฺขมฺม  สตฺถุทสฺสนกมฺยตา   
        สาวโก  เต  มหาวีร  ปาเท  วนฺทติ  วงฺคิโส ฯ   
        อุมฺมคฺคปถ  มารสฺส  อภิภุยฺย  จรติ  ปภิชชฺ  ขีลานิ   
        ต  ปสฺสถ  พนฺธปมุ ฺจ  กร(๓)  อสิตว  ภาคโส  ปวิภชชฺ ฯ   
                โอฆสฺส  หิ  นิถรณตฺถ  (๔)  
                อเนกวิหิต  มคฺค  อกฺขาสิ   
#๑.  สฺยา.  ปลาโป  เอตฺถ  น  วิชฺชติ  ฯ  ๒.  สฺยา.  วิปุลฺ  ฯ                  
#๓.  สฺยา.  พนฺธปมุ ฺจกร  ฯ  ๔.  สฺยา  นิตฺถรณตฺถ  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 828 
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                ตสฺมึ  จ  อมเต  อกฺขาเต   
                ธมฺมทสา   ิตา  อสหีรา ฯ   
                ปชฺโชตกโร  อติวิชฺฌ   
                สพฺพ ิตีน  อติกฺกมมทฺทส   
                  ตฺวา  จ  สจฺฉิกตฺวา  จ   
                อคฺค  โส  เทสยิ  ทสทฺธาน ฯ   
                เอว  สุเทสิเต  ธมฺเม   
                โก  ปมา  โท  วิชานต  ธมฺม   
                ตสฺมา  หิ  ตสฺส  ภควโต  สาสเน   
                อปฺปมตฺโต  สทา  นมสฺสมนุสิกฺเข ฯ   
        พุทฺธานุพุทฺโธ  โย  เถโร          โกณฺฑ ฺโ  ติพฺพนิกฺกโม   
  ลาภี  สุขวิหาราน                          วิเวกาน  อภิณฺหโส ฯ   
        ย  สาวเกน  ปตฺตพฺพ                  สตฺถุ  สาสนการินา   
        สพฺพสฺส  ต  อนุปฺปตฺต                  อปฺปมตฺตสฺส  สิกฺขโต ฯ   
        มหานุภาโว  เตวิชฺโช                  เจโตปริยโกวิโท   
        โกณฺฑ ฺโ  พุทฺธทายาโท          ปาเท  วนฺทติ  สตฺถุโน ฯ   
        นคสฺส  ปสฺเส  อาสีน                  มนุึ  ทุกฺขสฺส  ปารคุ   
        สาวกา  ปยิรุปาสนฺติ                  เตวิชฺชา  มจฺจุหายิโน ฯ   
        เจตสา  อนุปริเยติ                  โมคฺคลฺลาโน  มหิทฺธิโก   
        จิตฺต  เนส  สมเนฺวส  วิปฺปมุตฺต  นิรูปธึ ฯ    
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        เอว  สพฺพงฺคสมฺปนฺน                  มุนึ  ทุกฺขสฺส  ปารคุ   
        อเนกาการสมฺปนฺน                  ปยิรุปาสนฺติ  โคตม ฯ   
                จนฺโท  ยถา  วิคตวลาหเก  นเภ   
                วิโรจติ  วีตมโลว  ภาณุมา   
                เอวมฺป  องฺคีรส  ตฺว  มหามุนิ   
                อติโรจสิ  ยสสา  สพฺพโลก ฯ  
  ิ  กาเวยฺยมตฺตา  วิจริมฺห  ปุพฺเพ  คามา  คาม  ปรุา  ปุร   
        อถทฺทสาม  (๑)  สมฺพุทฺธ  สพฺพธมฺมาน  ปารคุ ฯ   
        โส  เม  ธมฺมมเทเสสิ                  มนุิ  ทุกฺขสฺส  ปารคู   
        ธมฺม  สตฺุวา  ปสีทิมฺห          สทฺธา  โน  อุปปชฺชถ ฯ  (๒)   
        ตสฺสาห  วจน  สุตฺวา  ขนฺเธ  อายตนานิ  จ   
  ธาตุโย  จ  วิทิตฺวาน  ปพฺพชึ  อนคาริย ฯ   
        พหูน  วต  อตฺถาย  อุปฺปชฺชนฺติ  ตถาคตา   
        อิตฺถีน  ปุริสาน ฺจ  เย  เต  สาสนการกา ฯ   
        เตส  โข  วต  อตฺถาย  โพธิมชฺฌคมา  มุนิ   
        ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน ฺจ  เย  นิยามคตทฺทสา ฯ   
        สุเทสิตา  จกฺขุมตา  พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
        จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  อนุกมฺปาย  ปาณิน ฯ   
        ทุกฺข  ทกฺุขสมุปฺปาท  ทุกฺขสฺส  จ  อติกฺกม   
        อริย ฺจฏงฺคิก  มคฺค  ทุกฺขูปสมคามิน ฯ   
#๑.  สฺยา.  อถทฺทสามิ  ฯ  ๒.  สฺยา.  อุปปชฺชถ  ฯ   
#๓.  สฺยา.  นยิามคตฺทสา  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 830 

        เลมที ่ 26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  830 
 
        เอวเมเต  ตถา  วุตฺตา                  ทฏิา  เม  เต  ยถา  ตถา   
        สทตฺโถ  เม  อนุปฺปตฺโต  กต  พุทธฺสฺส  สาสน ฯ   
        สฺวาคต  วต  เม  อาสิ  มม  พุทฺธสสฺ  สนฺติเก   
        สุวิภตฺเตสุ  ธมฺเมสุ  ย  เสฏ  ตทปุาคมึ ฯ   
        อภิ ฺาปารมิปฺปตฺโต  โสตธาตุ  วิโสธิตา   
        เตวิชฺโช  อิทฺธิปตฺโตมฺหิ  เจโตปรยิโกวิโท ฯ   
                ปจฺุฉามิ  สตฺถารมโนมป ฺ   
                ทฏิเว  ธมฺเม  โย  วิจิกิจฺฉาน  เฉตฺตา   
                อคฺคาฬเว  กาลมกาสิ  ภิกขฺุ   
                าโต  ยสสฺสี  อภินิพฺพุตตฺโต ฯ   
                นโิคฺรธกปฺโป  อิติ  ตสฺส  นาม   
                ตยา  กต  ภควา  พฺราหฺมณสฺส   
                โส  ต  นมสฺส  อจริ  มุตฺยเปกฺโข   
                อารทฺธวีริโย  ทฬฺหธมฺมทสฺสี.   
                ต  สาวก  สกฺก  มยมฺป  สพฺเพ   
                อ ฺาตุมิจฺฉาม  สมนฺตจกฺขุ   
                สมวฏ ิตา  โน  สวนาย  โสตา  (๒)   
                ตุว  โน  สตฺถา  ตฺวมนุตฺตโรสิ ฯ   
                ฉินฺท  โน  วิจิกิจฺฉ  พฺรูหิ  เมต   
                ปรินิพฺพุต  เวทย  ภูริป ฺ   
                มชฺเฌว  โน  ภาส  สมนฺตจกฺขุ   
#๑.  สฺยา.  โสตธาตุวิโสธิโต  ฯ  ๒.  สี.  เหตุ  ฯ                  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 831 

        เลมที ่ 26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  831 
                 
                มชฺเฌว  โน  ภาส  สมนฺตจกฺขุ 
                สกฺโกว  เทวาน  สหสฺสเนตฺโต ฯ   
        เย  เกจิ  คนฺถา  อิธ  โมหมคฺคา   
                อ ฺาณปกฺขา  วิจิกิจฺฉานา   
                ตถาคต  ปตฺวา  น  เต  ภวนติฺ   
                จกขฺุ  หิ  เอต  ปรม  นราน ฯ   
        โน  เจ  หิ  ชาตุ  ปุริโส  กิเลเส   
                วาโต  ยถา  อพฺภฆน  วิหาเน   
                ตโมวสฺส  นิวุโต  สพฺพโลโก   
                โชติมนฺโตป  น  ปภาเสยฺยุ ฯ   
        ธีรา  จ  ปชฺโชตกรา  ภวนฺติ   
                ต  ต  อห  วีร  ตเถว  ม ฺเ   
                วิปสฺสิน  ชานมุปาคมิมฺห   
                ปริสาสุ  โน  อาวิกโรหิ  กปปฺ ฯ   
  ขิปฺป  คิร  เอรย  วคฺคุ  วคฺคุ   
                หโสว  ปคฺคยหฺ  สณิก  นิกชู   
                พินฺทุสฺสเรน  สุวิกปฺปเตน   
                สพฺเพว  เต  อุชฺชุคตา  สุโณม.   
        ปหีนชาติมรณ  อเสส   
                นคฺิคยฺห  โธน  วเทสฺสามิ  ธมฺม   
#๑.  สฺยา.  นกิูชฺ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 832 

        เลมที ่ 26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  832 
 
                น  กามกาโร  หิ  ปุถชฺุชนาน   
                สงฺเขยฺยกาโร  ตถาคตาน ฯ   
                สมฺปนฺนเวยฺยากรณ  ตเวท   
                สมุชฺชุป ฺสฺส  สมุคฺคหีต   
                อยม ฺชลิ  ปจฺฉิโม  สุปฺปณามิโต   
                มา  โมหย ี ชานมโนมป ฺ ฯ   
        ปโรปร  (๑)  อริยธมมฺ  วิทิตฺวา   
                มา  โมหย ี ชานมโนมวีริย   
                วารึ  ยถา  ฆมฺมนิ  ฆมฺมตตฺโต   
                วาจาภิกงฺขามิ  สุต  ปวสฺส ฯ   
        ยทตฺถกิ  (๒)  พฺรหฺมจริย  อจารี (๓)   
                กปฺปายโน  กจฺจิสฺสต  อโมฆ   
                นพฺิพายิ  โส  อาทุ  สอุปาทิเสโส   
                ยถา  วิมุตฺโต  อหุ  ต  สุโณม.   
        อจฺเฉจฺฉิ  ตณฺห  อิธ  นามรูเป  (อิติ  ภควา)   
                กณฺหสฺส  (๔)  โสต  ทีฆรตฺตานุสยิต   
                อตาริ  ชาตึ  มรณ  อเสส   
                อิจฺจพฺรวี (๕)  ภควา  ป ฺจเสฏโ ฯ   
 #๑.  สฺยา  ปโรวร  ฯ  ๒.  ยุ.  ยทิตฺถยิ  ฯ  ๓.  สฺยา.  อจาริ  ฯ 
 #๔.  สยฺา.  อิจฺจาพฺรวี  ฯ          



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 833 

                เลมที่  26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  833 
 
        เอส  สตฺุวา  ปสีทามิ                  วโจ  เต  อิสสิตฺตม   
        อโมฆ  กิร  เม  ปฏุ                  น  ม  ว ฺเจสิ  พฺราหฺมโณ ฯ   
        ยถา  วาที  ตถา  การี                  อหุ  พุทฺธสฺส  สาวโก   
        อจฺเฉจฺฉิ  (๑)  มจฺจุโน  ชาล          ตต  มายาวิโน  ทฬฺห ฯ   
        อทฺทส  ภควา  อาทึ                  อุปาทานสฺส  กปฺปโย   
        อจฺจคา  วต  กปฺปาโน (๒)         มจฺจุเธยฺย  สุทุตฺตร ฯ   
        ต  เทวเทว  วนฺทามิ                  ปตฺุต  เต  ทฺวิปทุตฺตม   
        อนุชาต  มหาวีร                          นาค  นาคสฺส  โอรสนฺติ  (๓)   
อิมา  คาถา  สงฺคีติกาเล  เอกชฺฌ  กตฺวา  สงฺคห  อาโรปตา ฯ   
ตตฺถ  นิกฺขนตฺ  วต  ม  สนฺตนฺติอาทโย  ป ฺจ  คาถา   
อายสฺมา  วงฺคีโส  นโว  อจิรปพฺพชิโต  หุตฺวา  วิหาร  อุปคตา   
อลงฺกตปฏิยตฺตา  สมฺพหุลา  อิตฺถิโย  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนราโค  ต   
วิโนเทนฺโต  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นกิฺขนฺต  วต  ม  สนฺต  อคารสฺมา  อนคาริยนฺติ   
อคารโต  นิกขฺนฺต  (๔)  อนคาริย  ปพฺพชิต  ม  สมาน ฯ   
        วิตกฺกาติ  กามวิตกฺกาทโย  ปาปวิตกฺกา ฯ   
        อุปธาวนฺตีติ  มม  จิตฺต  อุปคจฺฉนฺติ ฯ   
        ปคพฺภาติ  ปาคพฺภิยยุตฺตา  วสิโน ฯ  (๕)  อย  เคหโต  นิกฺขมิตฺวา   
#๑.  สฺยา. ปจฺฉินท  ฯ  ๒.  สฺยา. กปฺปายโน  ฯ  ๓.  ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๑/๔๓๒  ฯ   
#๔.  สี.  นกิขฺมนฺต  ฯ  ๕.  สี.  สาหสิโน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 834 

                เลมที่  26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  834   
 
ปพฺพชิโต  นยิม  อนุทฺธสิตุ  ยุตฺตนฺติ  เอว  อปริหารโต   
นิลฺลชฺชา ฯ   
        กณฺหโตติ  กาฬโต  ลามกภาวโตติ  อตฺโถ ฯ   
        อิเมติ  เตส  อตฺตโน  ปจฺจกฺขตา  (๑)  วุตฺตา ฯ   
        อสุทฺธชวิีโน  ปริวารยุตฺตา  มนุสฺสา  อุคฺคกิจฺจตาย  อุคฺคาติ   
วุจฺจนฺติ  เตส  ปุตฺตา  อุคฺคปุตฺตา ฯ   
        มหิสฺสาสาติ  มหาอิสฺสาสา ฯ   
        สิกฺขิตาติ  ทฺวาทส  วสฺสานิ  อาจริยกุเล  อุคฺคหิตสิปฺปา ฯ   
        ทฬฺหธมฺมิโนติ  ทฬหฺธนุโน ฯ  ทฬฺหธนุ  นาม  ทฺวิสหสฺส-   
ถาม  วุจฺจติ ฯ  ทฺวิสหสฺสถามนฺติ  จ  ยสฺส  อาโรปตสฺส  ชิยาย   
พนฺโธ  โลหสีสาทีน  ภาโร  ทณฺเฑ  คเหตฺวา  ยาว  กณฺฑ-   
ปมาณา  นภ  อุกฺขิตฺตสฺส  ปวิโต  มุจฺจติ ฯ   
        สมนฺตา  ปรกิิเรยฺยุนติฺ  สมนฺตโต  กณฺเฑ  ขิเปยฺยุ ฯ   
กิตฺตกาติ  เจ  อาห  สหสฺส  อปลายินนฺติ  ยุทฺเธ  อปร   
มุขาน  (๒)  สหสฺสมตฺตาน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
        สิกฺขิตา  กตหตฺถา  อุคฺคา  ทฬฺหธนุโน  (ภ)  มหิสฺสาสา   
อุคฺคปุตฺตา  สหสฺสมตฺตา  กทาจิป  ยุทเฺธ  ปราชย  อปตฺตา   
อปฺปมตฺตา  สมนฺตโต  ตฺวา  ถมฺภ  (๓)  อุปนิสฺสาย  สเจป   
วสฺเสยฺยุ ฯ  (๔)  ตาทิเสหิป  อิสฺสาสสหสฺเสหิ  สมนฺตา  สเร  ปริกีริยนฺเต   
#๑.  ส.ี  อตฺตปจฺจกฺขโต  ฯ  ๒.  ส.ี ปรมุขาน  ฯ  ๓.  ส.ี 
#ทฬฺหทนฺวิโน  ฯ  ๔.  สี.  สเจ  กณฺเฑ  ปวสฺเสยฺยุ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 835 

        เลมที ่ 26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  835 
 
สุสิกฺขิโต  ปรุิโส  ทณฺฑ  คเหตฺวา  สพฺเพ  สเร  อตฺตโน  สรีเร   
อปตมาเน  กตฺวา  ปาทมูเล  ปาเตยฺย ฯ  ตตฺถ  เอโกป  อิสฺสาโส   
เทฺว  สเร  เอกโต  ขิปนฺโต  นาม  นตฺถิ  อิตฺถิโย  ปน   
รูปารมฺมณาทิวเสน  ป ฺจ  ป ฺจ  สเร  เอกโต  ขิปนฺติ  เอว   
ขิปนฺติโย ฯ   
        เอตฺตกา  ภิยฺโยต ิ อิมาหิ  อิตฺถีหิ  ภิยฺโยป  พหู  อิตฺถิโย   
อตฺตโน  อิตฺถีกุตฺตหาสภาวาทิโต  วิธเสนฺติ ฯ  (๑)   
        สกฺขี  ห ิ เม  สุต  เอตนฺติ  สมฺมุขา  มยา  เอต  สตุ ฯ   
        นิพฺพานคมน  มคฺคนฺติ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วุตฺต  นิพฺพาน-   
คามิมคฺโคติ  อตฺโถ  วิปสสฺน  สนฺธายาห ฯ   
        ตตฺถ  เม  นิรโต  มโนติ  ตสฺมึ  วิปสฺสนามคฺเค  มยฺห   
จิตฺต  นิรต ฯ   
        เอว ฺเจ  ม  วิหรนฺตนฺติ  เอว  อนจฺิจอสุภชฺฌานภาวนาย   
จ  วิปสฺสนาภาวนาย  จ  วิหรนฺต  ม ฯ   
        ปาปมาติ  กิเลสมาร  อาลปติ ฯ   
        ตถา  มจฺจุ  กริสฺสามิ  น  เม  มคฺคมฺป  ทุกฺขสีติ  มยา   
กต  มคฺค  ยถา  น  ปสฺสสิ  ตถา  มจฺจุ  อนฺต  กริสฺสามีติ   
โยชนา ฯ   
        อรติ ฺจาติอาทิกา  ป ฺจ  คาถา  อตฺตโน  สนฺตาเน   
#สี.  ...ภาว  ภาวาทิโต  วิทฺธเสยฺยุนฺติ  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 836 

                เลมที่  26  มหานิปาตวณฺณนา  หนา  836   
 
อุปฺปนฺเน  อรติอาทิเก  วิโนเทนฺเตน  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  อรตินฺติ  อธิกสุเลสุ  ธมฺเมสุ  ปนฺตเสนาสเนสุ  จ   
อุกฺกณฺน ฯ  รตินฺติ  ป ฺจกามคุณรตึ ฯ   
        ปหายาติ  ปชหิตฺวา ฯ   
        สพฺพโส  เคหสิต ฺจ  วิตกฺกนฺติ  เคหนิสฺสิต  ปุตฺตทาราทิ-   
ปฏิสยุตฺต  าติวิตกฺกาทิ ฺจ  มิจฺฉาวิตกฺก  อนวเสสโต  ปหาย ฯ   
        วนถ  น  กเรยฺย  กุหิ ฺจีติ  อชฺฌตฺติกพาหิรปฺปเภเท   
สพฺพสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ตณฺห  น  กเรยฺย ฯ   
        นิพฺพนโถ  อวนโถ  ส  ภิกฺขูติ  โย  หิ  สพฺเพน  สพฺพ   
นิตฺตโณฺห  ตโต  เอว  กตฺถจิป  นนฺทิยา  อภาวโต  อวนโถ   
โส  ภิกฺขุ  นาม  สสาเร  ภยสฺส  สมฺมเทว  อิกฺขณตาย   
ภินฺนกิเลสตาย  จาติ  อตฺโถ ฯ   
        ยมิธ  ปวิ ฺจ  เวหาส  รูปคต  ชคโตคธ  กิ ฺจีติ  ยงฺกิ ฺจิ   
อิธ  ปวีคต  ภูมินิสฺสิต  เวหาส  เวหาสฏ  เทวโลกนิสฺสิต   
รูปคต  รูปชาต  รุปฺปนสภาว  ชคโตคธ  โลกิก  ภวตฺตย-   
ปริยาปนฺน  สงฺขต ฯ   
        ปรชิิยฺยติ  สพฺพมนิจฺจนฺติ  สพฺพ  ต  ชราภิภูต  ตโต  เอว   
อนิจฺจ  ตโต  เอว  ทุกฺข  อนตฺตาติ  เอว  ติลกฺขณาโรปน   
อาห ฯ  อย  เถรสฺส  วิปสสฺนาติ  (๑)  วทนฺติ ฯ   
#๑.  ม.  มหาวิปสฺสนาติ  ฯ    
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        เอว  สเมจฺจ  จรนฺติ  มุตตฺตาติ  เอว  สเมจฺจ  อภิสเมจฺจ   
วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  มุตตฺตา  (๑) 
ปริ ฺาตตฺตภาวาปณฺฑิตา  จรนฺติ  วิหรนฺติ ฯ   
        อุปธีสูติ  ขนฺธูปธิอาทีสุ ฯ  ชนาติ  อนฺธปุถชฺุชนา ฯ   
        คธิตาเสติ  ปฏิพทฺธจิตฺตา ฯ  เอตฺถ  หิ  วิเสสโต  กาม-   
คุณูปธีสุ  ฉนฺโท  อปเนตพฺโพติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ทฏิสุเต   
ปฏิเฆ  จ  มุเต  จาติ ฯ   
        ทฏิสุเตติ  ทิฏเ  เจว  สุเต  จ  รปูสทฺเทสูติ  อตฺโถ ฯ   
        ปฏิเฆติ  ฆฏฏิเต  (๒)  โผฏพฺเพ ฯ   
        มุเตติ  วุตฺตาวเสเส  มุเต  คนฺธรเสสูติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        สารตฺถปกาสนิย  ปฏิฆปเทน  คนฺธรสา  คหิตา  มุตปเทน   
โผฏพฺพารมฺมณนฺติ  วุตฺต ฯ   
        เอตฺถ  วิโนทย  ฉนฺทมเนโชติ  เอตสฺมึ  ทิฏาทิเภเท   
ป ฺจกามคุเณ  กามจฺฉนฺท  วิโนเทหิ  ตถา  สติ  สพฺพตฺถ  อเนโช   
อวิกปฺโป  ภวสิ ฯ   
        โย  เหตฺถ  น  ลิปฺปติ  มุนิ  ตมาหูติ  โย  หิ  เอตฺถ   
กามคุเณ  ตณฺหาเลเปน  น  ลิปฺปติ  ต  โมเนยฺยธมมฺฏตฺตา  (๓)   
มุนีติ  ปณฺฑิตา  วทนฺติ ฯ  อถ  สฏ ิสิตาติ  ปาลีติ  อธิปฺปาเยน   
เกจิ  สฏ ิธมฺมารมฺมณนิสฺสิตาติ  อตฺถ  วทนฺติ ฯ  อฏสฏ ิสิตา   
#๑.  ม.  มุตตฺตา  ฯ  ๒.  ม.  ฆฏฏนีเย  ฯ  ๓  ม.  โมเนยฺยธมฺมฏโต  ฯ    
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สวิตกฺกาติ  ปน  ปาล ิ อปฺปก  ห ิ อูน  อธิก  วา  น  คณนูปค   
โหตีติ ฯ   
        อฏสฏ ิสิตาติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตสนฺนิสฺสิตา  มิจฺฉา-   
วิตกฺกาติ  อตฺโถติ  เกจิ  วทนฺติ  ทิฏ ิคติกา  จ  สตฺตาวาสา-   
ภาวลทฺธึ  อชฌฺูปคตาติ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนวาท  เปตฺวา  อิตเรส   
วเสน  อถ  สฏ ิสิตา  สวิตกฺกาติ  วุตฺต ฯ  ยถา  หิ  ตณฺหา-   
เลปาภาเวน  ภิกฺขูติ  วุจฺจติ  เอว  ทฏิ ิเลปาภาเวนปติ  ทสฺเสตุ   
อถ  สฏ ิสิตาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ปถุุชชฺนตาย  (๑)  อธมฺมา  นิวิฏาติ  เต  ปน  มิจฺฉาวิตกฺกา   
นิจฺจาทิคาหวเสน  อธมฺมา  ธมฺมโต  อเปตา  ปุถุชชฺนตาย   
อนฺธพาเล  นิวิฏา  อภินิวิฏา ฯ   
        น  จ  วฏฏคตสฺส  กหุิ ฺจีติ  ยตฺถ  กตฺถจิ  วตฺถสฺุมึ   
สสฺสตวาทาทิมิจฺฉาทิฏ ิวฏฏคโต  ตลทฺธิโก  น  จ  อสฺส   
ภเวยฺย ฯ  อฏกถาย  ปน  อถ  สฏ ิสิตา  สวิตกฺกา  ปุถู   
ชนตาย  อธมฺมา  นิวิฏาติ  ปท  อุทฺธริตฺวา  อถ  ฉ   
อารมฺมณนิสฺสิตา  ปุถู  อธมฺมวิตกฺกา  ชนตาย  นิวิฏาติ  วุตฺต   
ตถา  น  จ  วฏฏคตสฺส  กหุิ ฺจีติ  เตส  วเสน  น  กตฺถจิ   
 ิเลสวฏฏคโต  ภเวยฺยาติ  จ  วุตฺต ฯ   
        โน  ปน  ทฏุ ุลฺลภาณี  ส  ภิกฺขูติ  โย  กิเลเสหิ  ทูสิตตฺตา   
#๑.  ส.ี  ปุถชฺุชนตาย  ฯ  ๒.  ม.  ( อฏสฏ ิสิตา )  ฯ    
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อติวิย  ทุฏ ุลฺลตา  จ  ทุฏ ุลฺลาน  มิจฺฉาวาทาน  ภณนสีโล   
จ  โน  อสฺส  โน  ภเวยฺย  โส  ภิกฺขุ  นาม  โหตีติ ฯ   
        ทพฺโพติ  ทพฺพชาติโก  ปณฺฑิโต ฯ   
        จิรรตฺตสมาหิโตติ  จิรกาลโต  ปฏาย  สมาหิโต ฯ   
        อกุหโกติ  โกห ฺรหิโต  อสโ  อมายาวี ฯ   
        นิปโกติ  นิปุโณ  เฉโก ฯ  อปหาลูติ  นิตฺตโณฺห ฯ   
        สนฺต  ปทมชฺฌคมาติ  นิพฺพาน  อธิคโต ฯ  โมเนยฺย- 
ธมฺมสมนฺนาคตโต  มุนิ ฯ   
        ปรินิพฺพุโตติ  อารมฺมณกรณวเสน  นิพฺพาน  ปฏิจฺจ   
สอุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุโต ฯ   
กงฺขติ  กาลนฺติ  อิทานิ  อนุปาทิเสสนิพฺพานตฺถาย  กาล   
อาคเมติ ฯ  น  ตสฺส  กิ ฺจิ  กรณีย  อตฺถิ  ยถา  เอทิโส   
ภวิสฺสติ  ตถา  อตฺตาน  สมฺปาเทตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        มาน  ปชหสฺสูติอาทโย  จตสฺโส  คาถา  ปฏิภาณสมฺปตฺตึ   
นิสฺสาย  อตฺตโน  ปวตฺตมาน  มาน  วิโนเทนฺเตน  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  มาน  ปชหสฺสติู  เสยฺยมานาทินววิธ  มาน   
ปริจฺจช ฯ   
        โคตมาติ  โคตมโคตฺตสฺส  ภควโต  สาวกตฺตา  อตฺตาน   
โคตมโคตฺต  กตฺวา  อาลปติ ฯ   
        มานปถนฺติ  มานสฺส  ปวตฺติฏานภูต  อโยนิโสมนสิการ-    
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ปริกฺขิตฺต  ชาติอาทึ  ตปฺปฏิพทฺธกิเลสปฺปหาเนน  ชหสฺสุ  ปชห ฯ   
        อเสสนฺติ  สพฺพเมว ฯ   
        มานปถสฺมึ  ส  มุจฺฉิโตติ  มานวตฺถุนิมิตฺต  มุจฺฉ  อาปนฺโน ฯ   
        วิปฺปฏสิารีหุวา  จิรรตฺตนฺติ  อิมสฺมึ  มานปถานุโยคกฺขเณ   
วีติวตฺเต  ปุพฺเพว  อรหตฺต  ปาปุณิสฺส  นฏโหมสฺมีติ  วิปฺปฏิสารี   
อหุวา  อโหสิ ฯ   
        มกฺเขน  มกฺขิตา  ปชาติ  สูราทินา  อตฺตาน  อุกกฺเสตฺวา   
ปเร  วมฺเภตฺวา  (๑)  ปรคุณมกฺขนลกฺขเณน  มกฺเขน  ปสิตตฺตา  มกฺขี   
ปุคฺคโล  ห ิ ยถา  ยถา  ปเรส  คุเณ  มกเฺขติ  ตถา  ตถา   
อตฺตโน  คุเณ  ปุ ฺชติ  นิรากโรติ  นาม  ฯ   
        มานหตาติ  มาเนน  หตคุณา ฯ   
        นิรย  ปปตนฺตีติ  นิรย  อุปปชชฺนติฺ ฯ   
        มคฺคชิโนติ  มคฺเคน  วิชิตกิเลโส ฯ   
        กิตฺติ ฺจ  สุข ฺจาติ  วิ ฺ ูหิ  ปสสิต ฺจ  กายิกเจตสิก-   
สุข ฺจ ฯ   
        อนุโภตีติ  ปฏลิภติ ฯ   
        ธมฺมทโสติ  ตมาหุ  ตถตฺตนฺติ  ต  ตถภาว  สมมฺาปฏิปนฺน   
ยาถาวโต  ธมฺมทสฺสีติ  ปณฺฑิตา  อาหุ ฯ   
        อขิโลติ  ป ฺจเจโตขิลรหิโต ฯ   
#๑.  ส.ี  พาเธนฺโต  ฯ    
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        ปธานวาติ  สมฺมปฺปธานวิริยสมฺปนฺโน ฯ   
        วิสุทฺโธติ  นีวรณสงฺขาตวลากาปคเมน  วิสุทฺธมานโส ฯ   
        อเสสนฺติ  นววิธมฺป  มาน  อคฺคมคฺเคน  ปชหิตฺวา ฯ   
        วิชชฺายนฺตกโร  สมติาวีติ  สพฺพโส  สมิตกิเลโส  ติวิธาย   
วิชฺชาย  ปริโยสานปฺปตฺโต  โหตีติ  อตฺตาน  โอวทติ ฯ   
        อเถกทวิส  อายสฺมา  อานนฺโท  อ ฺตเรน  ราชมหา-   
มตฺเตน  นิมนฺติโต  ปุพฺพณฺหสมย  ตสสฺ  เคห  คนฺตฺวา  ป ฺตฺเต   
อาสเน  นิสีทิ  อายสฺมตา  วงฺคีเสน  ปจฺฉาสมเณน ฯ  อถ  ตสฺม ึ  
เคเห  อิตฺถิโย  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  ธมฺม  สุณนฺติ ฯ   
        อถายสฺมโต  วงฺคีสสฺส  นวปพฺพชิตสฺส  อารมฺมณ   
ปริคฺคเหตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  วิสภาคารมฺมเณ  ราโค  อุปฺปชฺชิ ฯ   
โส  สทโฺธ  อุชุชาติโก  กลุปุตฺโต  อย  เม  ราโค  วฑฺฒิตฺวา   
ทิฏธมฺมิก  สมฺปรายิกมฺป  อตฺถ  นาเสยฺยาติ  จินฺเตตฺวา   
นิสินฺโนว  เถรสฺส  อตฺตโน  ปวตฺตึ  อาวิกโรนฺโต  กามราเคนาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยทิป  กิเลสรชชฺนปริฬาโห  กายมฺป  (๑)  พาธติ  จิตฺต   
ปน  พาเธนฺโต  จิรตร  พาเธตีติ  ทสฺเสตุ  กามราเคน   
ฑยฺหามีติ  วตฺวา  จิตฺต  เม  ปริฑยฺหตีติ  วุตฺต ฯ   
#๑.  ส.ี  กายสฺมึป  ฯ    
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        นิพฺพาปนนฺติ  ราคนิพฺพาปนการณ  ราคปริฬาหสฺส   
นิพฺพาปนสมตฺถ  โอวาท  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ส ฺาย  วิปริเยสาติอาทิกา  คาถา  เตน  ยาจิเตน   
อายสฺมตา  อานนฺเทน  วุตฺตา ฯ   
        วิปริเยสาติ  วิปลฺลาเสน  อุสเภ  สุภนฺติ  ปวตฺเตน   
วิปรีตคฺคาเหน ฯ   
        นิมิตฺตนฺติ  กิเลสชนกนิมิตฺต ฯ  ปริวชฺเชหีติ  ปริจฺจช ฯ   
        สุภ  ราคูปส ฺหิตนฺติ  ราควฑฺฒนารมฺมณ  สภุ  ปริวชฺเชนโฺต   
อสุภส ฺาย  ปริวชฺเชยฺย  สพฺพตฺถ  อนภิรติส ฺาย ฯ  ตสฺมา   
ตทุภยมฺป  ทสฺเสนฺโต  อสุภายาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อสุภายาติ  อสุภานุปสฺสนาย ฯ   
        จิตฺต  ภาเวหิ  เอกคฺค  สุสมาหิตนฺติ  อตฺตโน  จิตฺต-   
วิกฺเขปาภาเวน  เอกคฺค  อารมฺมเณสุ  สุสมาหิต  อปฺปต  กตฺวา   
ภาเวหิ  ตว  อสุภานุปสฺสน  สุกร  อกขฺามีติ ฯ   
        สติ  กายคตา  ตฺยตฺถูติ  วุตฺตกายคตาสติภาวนาย  ตยา   
ภาวิตา  พหุลกีตา  โหตูติ  อตฺโถ ฯ   
        นิพฺพิทาพหุโล  ภวาติ  อตฺตภาเว  สพฺพสฺมิ ฺจ  นิพฺเพท 
พหุโล  โหห ิฯ   
        อนิมิตฺต ฺจ  ภาเวหีติ  นิจฺจนิมิตฺตาทีน  อุคฺฆาฏเนน   
วิเสสโต  อนิจฺจานุปสฺสนา  อนิมิตฺตา  นาม  (๑)  ตโต  มานานุสย-   
#๑.  ส.ี  อนิมิตฺต  นาม  ฯ    
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มุชฺชหาติ  ต  ภาเวนฺโต  มคฺคปฏิปาฏิยา  อคฺคมคฺคาธิคเมน   
มานานุสย  สมุจฺฉินฺท ฯ   
        มานาภิสมยาติ  มานสฺส  ทสฺสนาภิสมยา  เจว  ปหานา-   
ภิสมยา  จ ฯ   
        อุปสนฺโตติ  สพฺพโส  ราคาทีน  สนฺตตาย  อุปสนฺโต   
จริสฺสสิ  วิหริสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตเมว  วาจนฺติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  ภควตา  สุภาสิต-   
สุตฺเต  ทสิเต  โสมนสฺส-  ชาเตน  เถเรน  ภควนฺต  สมฺมุขา   
อภิตฺถวนฺเตน  วุตฺตา ฯ   
        ยายตฺตาน  น  ตาปเยติ  ยาย  วาจาย  เหตุภูตาย  อตฺตาน   
วิปฏิสาเรน  น  ตาเปยฺย  น  วิเหเยฺย  (๑)  ฯ   
        ปเร  จ  น  วิหึเสยฺยาติ  ปเร  จ  ปเรหิ  ภินฺทนโฺต   
น  วิเหเยฺย  (๒)  ฯ   
        สา  เว  วาจา  สุภาสิตาติ  สา  วาจา  เอกเสน  สุภาสิตา   
นาม  ตสฺมา  ตเมว  วาจ  ภาเสยฺยาติ  โยชนา ฯ  อิมาย   
คาถาย  อปสุณวาจาวเสน  ภควนฺต  โถเมติ ฯ   
        ปฏินนทฺิตาติ  ปฏิมุขภาเวน  นนฺทิตา  ปยายิตา  สมฺปติ   
อายติ ฺจ  สุณนฺเตหิ  สมฺปฏิจฺฉิตา ฯ   
        ย  อนาทายาติ  ย  วาจ  ภาสนฺโต  ปาปานิ  ปเรส   
อปฺปยานิ  อนิฏานิ  ผรสุวจนานิ  อนาทาย  อคฺคเหตฺวา   
#๑.  ส.ี  น  ตาปเย  น  พาเธยฺย  ฯ  ๒.  ม.  น  พาเธยฺย  ฯ    
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อตฺถพฺย ฺชนมธุร  ปยเมว  ทีเปติ ฯ   
        ตเมว  ปยวาจ  ภาเสยฺยาติ  ปยวาจาวเสน  อภิตฺถวิ ฯ   
        อมตาติ  สาธุภาเวน  อมตสทิสา ฯ  วุตฺต  เหต  สจฺจ   
หเว  สาธุตร  รสานนฺติ ฯ  นิพฺพานามตปจฺจยตฺตา  วา  อมตา ฯ   
        เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนติ  ยา  อย  สจฺจวาจา  นาม   
เอส  โปราโณ  ธมฺโม  จริยา  ปเวณิ ฯ  อิทเมว  ห ิ โปราณาน   
อาจิณฺณ  ย  เต  น  อลิก  ภาสึสุ ฯ  เตนาห  สเจ  อตฺเถ   
จ  ธมฺเม  จ  อหุ  สนฺโต  ปติฏ ิตาติ ฯ   
        ตตฺถ  สจฺเจ  ปติฏ ิตตฺตา  เอว  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ   
อตฺเถ  ปติฏ ิตา  อตฺเถ  ปติฏ ิตตฺตา  เอว  ธมฺเม  ปติฏ ิตา   
โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  สจฺจวิเสสนเมว  วา  เอต ฯ  อิท  หิ   
วุตฺต  โหติ   
        สจฺเจ  ปติฏ ิตา  กีทิเส  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  ย   
ปเรส  อตฺถโต  อนเปตตฺตา  อตฺถ  อนุปโรธกร  ธมมฺโต   
อนเปตตฺตา  ธมฺม  ธมฺมิกเมว  อตฺถ  สาเธตีติ ฯ  อิมาย  คาถาย   
สจฺจวาจาวเสน  อภิตฺถวิ ฯ   
        เขมนฺติ  อภย  นริุปททฺว ฯ  เกน  การเณนาติ  เจ  ฯ   
นิพฺพานปตฺติยา  ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย  ยสฺมา  กิเลสนพฺิพาน  ปาเปติ   
วฏฏทุกฺขสฺส  จ  อนฺตกิริยาย  สวฏฏติ  ตสฺมา  เขมนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา  ย  พุทฺโธ  นพฺิพานปตฺติยา  วา  ทุกฺขสสฺนฺต-    
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กิริยาย  วาติ  ทฺวินฺน  นิพฺพานธาตูน  อตฺถาย  เขมมคฺคปฺ-   
ปกาสนโต  เขม  วาจ  ภาสติ ฯ   
        สา  เว  วาจานมุตฺตมาติ  สา  วาจา  สพฺพวาจาน  เสฏาติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อิมาย  คาถาย  มนตฺาวจนวเสน   
ภควนฺต  อภิตฺถวนฺโต  อรหตฺตนิกูเฏน  โถมน  ปริโยสาเปติ ฯ   
        คมฺภีรป ฺโติอาทิกา  (๑)  ติสฺโส  คาถา  อายสฺมโต  สาร-ิ   
ปุตฺตตฺเถรสฺส  ปสสนวเสน  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  คมฺภีรป ฺโติ  คมฺภีเรสุ  ขนฺธายตนาทีสุ  ปวตฺตาย   
นิปุณาย  ป ฺาย  สมนฺนาคตตฺตา  คมฺภีรป ฺโ ฯ   
        เมธาสงฺขาตาย  ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคตตฺตา  เมธาวี ฯ   
        อย  ทุคฺคติยา  มคฺโค  อย  สุคติยา  มคฺโค  อย  นิพฺพานสฺส   
มคฺโคติ  เอว  มคฺเค  จ  อมคฺเค  จ  โกวิทตาย  มคฺคามคฺคสฺส   
โกวิโท ฯ   
        มหติยา  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถก  ปตฺตาย  ป ฺาย   
วเสน  มหาป ฺโ ฯ   
        ธมฺม  เทเสติ  ภิกฺขุนนฺติ  สมฺมเทว  ปวตฺตึ  นิวตฺตึ  (๒)   
วิภาเวนฺโต  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสติ ฯ  ตสฺสา  ปน  เทสนาย   
ปวตฺติอาการ  ทสฺเสตุ  สงฺขิตฺเตนปติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  สงฺขิตฺเตนปติ  จตฺตาริมานิ  อาวุโส  อริยสจฺจานิ ฯ   
#๑.  ม.  อาทิกาติ  ปท  นตฺถิ  ฯ  ๒.  ส ี ปตฺตินิวตฺติโย    
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กตมานิ  จตฺตาริ  ทุกฺข  อริยสจฺจ ฯเปฯ  อิมานิ  โข  อาวุโส   
จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ตสฺมา  ติหาวุโส  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค   
กรณีโย  ติ  เอว  สงฺขิตฺเตนป  เทเสติ ฯ  กตม ฺจาวุโส  ทุกฺข   
อริยสจฺจ  ชาติป  ทุกฺขาติอาทินา  นเยน  ตาเนว  วิภชนฺโต   
วิตฺถาเรนป  ภาสติ ฯ  ขนฺธาทิเทสนาสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        สาลิกายิว  นิคฺโฆโสติ  ยถา  มธรุ  อมฺพปกฺก  สายิตฺวา   
ปกฺเขหิ  วาต  (๑)  ทตฺวา  มธุรรว  นิจฺฉาเรนฺติยา  สาลิกาย  นิคฺโฆโส   
เอว  เถรสฺส  ธมฺม  กเถนฺตสฺส  มธุโร  นิคฺโฆโส  โหติ ฯ   
ธมฺมเสนาปติสฺส  หิ  ปตฺตาทีน  วเสน  อปลิพุทฺธวจน  โหติ   
อยทณฺเฑน  ปหฏกสตาลโก  วิย  สทฺโท  นิจฺฉรติ ฯ   
        ปฏิภาณ  อุทิยฺยตีติ  กเถตุกมฺยตาย  สติ  สมุททฺโต  วีจิโย   
วิย  อุปรูปริ  อนนฺต  ปฏิภาณ  อุฏหติ ฯ   
        ตสฺสาติ  ธมฺมเสนาปติสฺส ฯ  ตนฺติ  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส ฯ   
        สุณนฺตาติ  ย  โน  เถโร  กเถติ  ต  โน  โสสฺสามาติ   
อาทรชาตา  สุณนฺตา ฯ   
        มธุรนฺติ  อิฏ ฯ  รชนีเยนาติ  กนฺเตน ฯ  สวนีเยนาติ   
กณฺณสุเขน ฯ  วคฺคุนาติ  มฏเน  มโนหเรน ฯ   
        อุทคฺคจิตฺตาติ  โอทคฺยปติยา  วเสน  อุทคฺคจิตฺตา  อลีน-   
จิตฺตา ฯ   
#๑.  ส.ี  ม.  ตาฬ  ฯ    
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        มุทิตาติ  อาโมทิตา  ปาโมชฺเชน  สมนฺนาคตา ฯ   
        โอเธนฺตีติ  อวทหนฺติ  อ ฺาย  จิตฺต  อุปฏเปนฺตา  โสต   
อุปเนนฺติ ฯ   
        อชชฺ  ปณฺณรเสติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  ปวารณา-   
สุตฺตนฺตเทสนาย  สตฺถาร  มหาภิกฺขุสฆปริวุต  นิสนิฺน  ทิสฺวา   
โถเมนฺเตน  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺณรเสติ  เอกสฺมึ  (๑)  หิ  สมเย  ภควา  ปุพฺพาราเม   
นิสีทนฺโต  สายณฺหสมเย  สมฺปตฺตปริสาย  กาลยุตฺต  สมยยุตฺต   
ธมฺม  เทเสตฺวา  อุทกโกฏเก  คตฺตานิ  ปริสิ ฺจิตฺวา  วตฺถ-   
นิวาสโน  (๒)  เอกส  สคุตมหาจีวร  กตฺวา  มิคารมาตุปาสาเท   
มชฺฌิมถมฺภ  นิสฺสาย  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา  สมนฺตโต   
นิสินฺน  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุวิโลเกตฺวา  ตทหุโปสเถ  ปวารณาทิวเส   
นิสินฺโน  โหติ  อิมสฺมึ  ปณฺณรสีอุโปสเถติ  อตฺโถ ฯ   
        วิสุทฺธิยาติ  วิสุทฺธตฺถาย  วิสุทฺธปิวารณาย ฯ   
        ภิกฺขู  ป ฺจสตา  สมาคตาติ  ป ฺจสตมตฺตา  ภิกฺขู  สตฺถาร   
ปริวาเรตฺวา  นิสชฺชวเสน  เจว  อชฺฌาสยวเสน  จ  สมาคตา ฯ   
        เต  จ  สโยชนพนฺธนจฺฉิทาติ  สโยชนสงฺขาเต  สนฺตานสฺส   
พนฺธนภูเต  กิเลเส  ฉินฺทตฺิวา   ิตา  ตโต  เอว  อนฆีา   
ขีณปุนพฺภวา  อิสีติ  กิเลสทุกฺขาภาเวน  นิทฺทุกฺขา  ขีณปุนพฺภวา   
#๑.  ม.  ยสฺม ึ ฯ  ๒.  ส.ี  นิวตฺถนิวาสโน  ฯ    
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อเสกฺขาน  สีลกฺขนฺธาทีน  เอสิตภาเวน  อิสีติ ฯ   
        วิชิตสงฺคามนฺติ  วิชิตกิเลสสงฺคามตฺตา  วิชิตมารพลตฺตา   
วิชิตสงฺคาม ฯ   
        สตฺถวาหนฺติ  อฏงฺคิเก  อริยมคฺครเถ  อาโรเปตฺวา   
เวเนยฺยสตฺเต  วาเหติ  สสารกนฺตารโต  อุตฺตาเรตีติ  ภควา   
สตฺถวาโห ฯ  เตนาห  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  อุฏเหิ  วีร  วิชิต-   
สงฺคาม  สตฺถวาหาติ  (๕)  ต  สตฺถวาห  อนุตฺตร  สตฺถาร  สาวกา   
ปยิรุปาสนฺติ ฯ   
        เตวิชฺชา  มจฺจุหายิโนติ  เอวรูเปหิ  สาวเกหิ  ปริวาริโต   
จกฺกวตฺติ  วิย  ราชา  อมจฺจปริวาริโต  ชนปทจาริกวเสน  สมนฺตา   
อนุปริเยตีติ  โยชนา ฯ   
        ปลาโปติ  ตุจฺโฉ  อนฺโตสารรหิโต  สลีรหิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        วนฺเท  อาทิจฺจพนฺธุนนฺติ  อาทิจฺจพนฺธุ  สตฺถาร  ทสพล   
วนฺทามีติ  วทติ ฯ   
        ปโรสหสฺสนฺติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย   
ธมฺมิยา  กถาย  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสนฺต  ภควนฺต  โถเมนฺเตน   
วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  ปโรสหสฺสนฺติ  อติเรกสหสสฺ  อฑฺฒเตฬสานิ   
ภิกฺขุสหสฺสานิ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
        อกุโตภยนฺติ  นิพฺพาเน  กโุตจิป  ภย  นตฺถ ิ นพฺิพาน    
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ปตฺตสฺส  จ  กุโตจิป  ภย  นตฺถีติ  นิพฺพาน  อกุโตภย  นาม  ฯ   
        อาคุ  น  กโรตีติอาทินา  (๑)  วุตฺตการเณหิ  ภควา  นาโคติ   
วุจฺจตีติ  นาคนาโมสิ  ภควาติ ฯ   
        อิสีน  อิสิสตฺตโมติ  สาวกปจฺเจกพุทฺธอิสีน  อุตฺตโม  อิสิ   
วิปสฺสีสมฺมาสมฺพุทฺธโต  ปฏาย  อิสนี  วา  สตฺตมโก  อิสิ ฯ   
        มหาเมโฆวาติ  จาตุทฺทีปกมหาเมโฆ  วิย  หตฺุวา ฯ   
        ทิวา  วิหาราติ  ปฏสิลฺลานฏานโต ฯ   
        สาวโก  เต  มหาวีร  ปาเท  วนฺทติ  วงฺคิโสติ  อิท  เถโร   
อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  วิเสสาธิคม  ปกาเสนฺโต  วทติ ฯ   
        อุมฺมคฺคปถนฺติอาทิกา  จตสฺโส  คาถา  ภควตา  กึ  นุ   
เต  วงฺคีส  อิมา  คาถาโย  ปุพฺเพ  ปริวิตกฺกิตา  อุทาหุ  านโส   
เจตา  ปฏิภนฺตีติ  ปุจฺฉิเตน  านโส  ปฏิภนฺตีติ  ทสเฺสนฺเตน   
วุตฺตา  กสฺมา  ปเนว  ต  ภควา  อโวจ  สฆมชฺเฌ  กริ   
กถา  อุทปาทิ  วงฺคีสตฺเถโร  วิสฺสฏคนฺโถ  เนว  อุทฺเทเสน   
น  ปริปุจฺฉาย  น  โยนิโสมนสิกาเรน  กมฺม  กโรติ ฯ  กถ   
พนฺธนฺโต  วณฺณปทานิ  (๑)  กโรนฺโต  วิจรตีติ ฯ  อถ  ภควา  อิเม   
ภิกฺขู  วงฺคีสสฺส  ปฏิภาณสมฺปตฺตึ  น  ชานนฺติ  อหมสฺส   
ปฏิภาณสมฺปตฺตึ  ชานาเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  กึ  นุ  โข   
วงฺคีสาติอาทินา  ปุจฺฉติ ฯ   
#๑.  ส.ี  จุณฺณิยปทานิ  ฯ    
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        อุมฺมคฺคปถนฺติ  อเนกานิ  กิเลสุปปฺชฺชนปถานิ ฯ  (๑)  วฏฏปฺ- 
ปสุตปถตาย  หิ  ปถนฺติ  วุตฺต ฯ   
        ปภิชชฺ  ขีลานีติ  ราคาทิขีลานิ  ป ฺจ  ภินฺทิตฺวา  จรสิ ฯ   
        ต  ปสฺสถาติ  ต  (๕)  เอว  อภิภุยฺย  จ  ฉินฺทิตฺวา  จ  จรนฺต   
พุทฺธ  ปสฺสถ ฯ   
        พนฺธปมุ ฺจกรนฺติ  พนฺธนโมจนกร ฯ   
        อสิตนฺติ  อนิสฺสิต ฯ   
        ภาคโส  ปฏิภชชฺาติ  สติปฏานาทิโกฏาสโต  ธมฺม   
ปฏิภชฺชนีย  กตฺวา ฯ  ปวิภชฺชาติป  ปาโ  อุทฺเทสาทิโกฏาสโต   
ปกาเรน  วิภชิตฺวา  วิภชิตฺวา  ธมฺม  เทเสตีติ  อตฺโถ ฯ   
        โอฆสสฺาติ  กามาทิจตุโรฆสฺส ฯ   
        อเนกวิหิตนฺติ  สติปฏานาทิวเสน  อเนกวิธ  อฏตึสาย   
วา  กมฺมฏาน  วเสน  อเนกปฺปการ  อมตาวห  มคฺค  อกฺขาสิ   
อภาสิ ฯ   
        ตสฺมึ  จ  อมเต  อกฺขาเตติ  ตสฺมึ  เตน  อกฺขาเต  อมเต   
อมตาวเห ฯ   
        ธมฺมทสาติ  ธมฺมสฺส  ปสฺสิตาโร ฯ   
         ิตา  อสหีราติ  เกนจิ  อสหาริยา  หุตฺวา  ปติฏ ิตา ฯ   
        อติวิชฺฌาติ  อติวิชฺฌิตฺวา ฯ   
#๑.  ส.ี  กิเลสุมฺมุชนปถานิ  ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ    
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        สพฺพ ิตีนนฺติ  สพฺเพส  ทิฏ ิฏานาน  วิ ฺาณฏ ิตีน   
วา ฯ   
        อติกฺกมมทฺทสาติ  อติกฺกมภูต  นพฺิพาน  อทฺทส ฯ   
        อคฺคนฺติ  อุตฺตม  ธมมฺ ฯ  อคฺเคติ  วา  ปาโ  ปมตรนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        ทสทฺธานนฺติ  ป ฺจวคฺคิยาน  อคฺค  ธมฺม  อคฺเค  วา   
อาทิโต  เทสยีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอส  ธมฺโม  สุเทสิโตติ  ชานนฺเตน   
ปมาโท  น  กาตพฺโพ  ตสฺมา  อนุสิกฺเขติ  ติสฺโส  สิกฺขา   
วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา  มคฺคปฏิปาฏิยา  จ  สิกฺเขยฺย ฯ   
        พุทฺธานุพุทฺโธติอาทิกา  ติสฺโส  คาถา  อายสฺมโต  อ ฺาต-   
โกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  โถมนวเสน  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธานุพุทฺโธติ  พุทฺธาน  อนุพุทฺโธ ฯ  พุทฺธา  หิ   
ปม  จตฺตาริ  สจฺจานิ  พุชฺฌึสุ  ปจฺฉา  เถโร  สพฺพปม   
ตสฺมา  พุทฺธานุพุทฺโธติ ฯ  ถิเรหิ  สลีกขฺนฺธาทีหิ  สมนฺนาคตตฺตา   
เถโร  อกุปฺปธมฺโมติ  อตฺโถ ฯ   
        ติพฺพนิกฺกโมติ  ทฬหฺวิริโย ฯ   
        สุขวิหารานนฺติ  ทิฏธมฺมสุขวิหาราน ฯ  วิเวกานนฺติ  ติณฺณมฺป   
วิเวกาน ฯ   
        สพฺพสฺส  ตนฺติ  ย  สพฺพสาวเกน  ปตฺตพฺพ  อสฺส  อเนน   
ต  อนุปฺปตฺต ฯ    
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        อปฺปมตฺตสฺส  สิกฺขโตติ  อปฺปมตฺเตน  หุตฺวา  สิกฺขนฺเตน ฯ   
        เตวิชฺโช  เจโตปริยโกวิโทติ  ฉสุ  อภิ ฺาสุ  จตสฺโส  วทติ   
อิตรา  เทฺว  ยทิป  น  วุตฺตา  เถโร  ปน  ฉฬภิ ฺโว ฯ   
ยสฺมา  เถร  หิมวนฺเต  ฉทฺทนฺตทหโต  อาคนฺตฺวา  ภควติ   
ปรมนิปจฺจการ  ทสฺเสตฺวา  วนฺทนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานเสน   
ภควโต  สมฺมุขา  เถร  อภิตฺถวนฺเตน  อิมา  คาถา  วุตฺตา   
ตสฺมา  โกณฺฑ ฺโ  พุทฺธทายาโท  ปาเท  วนฺทติ  สตฺถุโนติ   
วุตฺต ฯ   
        นคสฺส  ปสฺเสติอาทิกา  ติสฺโส  คาถา  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ   
สทฺธึ  สพฺเพเหว  อรหนฺเตหิ  ภควติ  กาฬสิลาย  วิหรนฺเต   
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เตส  ภิกฺขูน  จิตฺต  สมเนฺวสนฺโต   
อรหตฺตผลวิมุตฺตึ  ปสฺสิตฺถ ฯ  ต  ทิสฺวา  อายสฺมา  วงฺคีโส  ภควนฺต   
เถเร  จ  อภิตฺถวนฺโต  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นคสฺส  ปสฺเสติ  อิสิคิลิปพฺพตสฺส  ปสฺเส  กาฬสิลาย ฯ   
อาสีนนฺติ  นิสินฺน ฯ   
        เจตสาติ  อตฺตโน  เจโตปริยาเณน ฯ   
        จิตฺต  เนส  สมเนฺวสนฺติ  เตส  ขีณาสวภิกฺขูน  จิตฺต   
สมเนฺวสนฺโต ฯ   
        อนุปริเยตีติ  อนุกฺกเมน  ปริจฺฉินทฺติ ฯ   
        เอว  สพฺพงฺคสมฺปนฺน  มุน ึ ทุกฺขสฺส  ปารคุนติฺ  วุตฺตาย    
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สตฺถุสมฺปตฺติยา  เจว  เตวิชฺชา  มจฺจุหายิโนติ  วุตฺตาย  สาวก-   
สมฺปตฺติยา  จาติ  สพฺเพหิ  องฺเคหิ  สมฺปนฺน  สมนนฺาคต ฯ   
มุนินฺติ  หิ  อิมินา  ปเทน  โมนสงฺขาเตน  าเณน  สตฺถุ   
อนวเสสเยฺยาวโพโธ  วุตฺโตติ  อนาวรณาเณน  ทสพล-   
าณาทีน  สงฺคโห  กโต  โหติ  เตนสฺส  าณสมฺปท   
ทสฺเสติ ฯ   
        ทุกฺขสฺส  ปารคุนฺติ  อิมินา  ปหานสมฺปท ฯ  ตทุภเยน   
จ  สตฺถุ  อานุภาวสมฺปทาทโย  (๑)  ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ   
        เตวิชฺชา  มจฺจุหายิโนติ  อิมินา  สาวกาน  าณสมฺปตฺติ-   
ทีปเนน  จ  นิพฺพานธาตุยา  อธิคมทีปเนน  จ  ปททฺวเยน   
สตฺถุสาวกสมฺปตฺติ  ทสฺสิตา  โหติ ฯ   
        ตถา  หิ  ยถาวุตฺตมตฺถ  ปากฏตร  กาตุ  มุนึ  ทกฺุขสฺส   
ปารคุ  อเนกาการสมฺปนฺน  ปยริุปาสนฺติ  โคตมนฺติ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อเนกาการสมฺปนฺนนฺติ  อเนเกหิ  อากาเรหิ  สมฺปนฺน   
อเนกาการคุณสมนฺนาคตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        จนฺโท  ยถาติ  คาถา  ภควนฺต  จมฺมานคเร  คคฺคราย   
โปกฺขรณิยา  ตีเร  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  อเนเกหิ  จ  เทวนาค-   
สหสฺเสหิ  ปริวุต  อตฺตโน  วณฺเณน  จ  ยสสา  จ  วิโรจมาน   
ทิสฺวา  โสมนสฺสชาเตน  อภิตฺถวนฺเตน  วุตฺตา ฯ   
#๑.  ส.ี  อานุภาวาทิสมฺปทา  ฯ    
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        ตตฺถ  จนฺโท  ยถา  วิคตวลาหเก  นเภติ  ยถา  สรทสมเย   
อปคตวลาหเก  วลาหกสทิเสน  อ ฺเน  จ  มหิกาทินา   
อุปกฺกิเลเสน  วิมุตฺเต  อากาเส  ปุณฺณจนฺโท  วิโรจติ  วีตมโลว   
ภาณุมาติ  เตเนว  วลาหกาทิอุปกฺกิเลสวิคเมน  วิคตมโล  ภาณุมา   
สุริโย  ยถา  วิโรจติ ฯ   
        เอวมฺป  องฺคีรส  ตฺวนฺติ  เอว  องฺเคหิ  นิจฺฉรณชุตีหิ   
ชุติมนฺเต  ตฺวมฺป  มหามุนิ  ภควา  อติโรจสิ  อตฺตโน  ยสสา   
สเทวก  โลก  อติกฺกมิตฺวา  วิโรจสีติ ฯ   
        กาเวยฺยมตฺตาติอาทิกา  ทส  คาถา  อรหตฺต  ปตฺวา   
อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  สตฺถุ  อตฺตโน  จ  คุเณ   
วิภาเวนฺเตน  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  กาเวยฺยมตฺตาติ  กาเวยฺเยน  กพฺพกรเณน  มตฺตา   
มานิตา  สมฺภาวิตา  คุโณทย  อาปนฺนา ฯ   
        อทฺทสามาติ  อทฺทสิมฺหา ฯ   
        อทฺธา  (๑)  โน  อุปปชฺชถาติ  รตนตฺตย  อทฺธา  อมฺหาก   
อุปการตฺถาย  อุปปชชฺิ ฯ   
        วจนนฺติ  สจฺจปฏิสยุตฺต  ธมฺมกถ ฯ   
        ขนฺเธ  อายตนานิ  จ  ธาตุโย  จาติ  ป ฺจกฺขนฺเธ   
ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  ธาตุโย  จ ฯ  อิมสฺมึ  าเน   
#๑.  คาถาย  สทฺธาติ  ทสฺสติ  ฯ    
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ขนฺธาทิกถา  วตฺตพฺพา  สา  วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถาริตา  เอวาติ   
ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
        วิทิตฺวานาติ  รูปาทิวิภาคาทิโต  อนิจฺจตาทิโต  ปุพฺพ-   
ภาคาเณน  ชานิตฺวา ฯ   
        เย  เต  สาสนการกาติ  เย  เต  สตฺตา  ตถาคตาน   
สาสนการกา  เตส  พหูน  อตฺถาย  วต  อุปฺปชฺชนฺติ  ตถาคตา ฯ   
        เย  นิยามคตทฺทสาติ  นิยาโม  เอว  นิยามคต  เย  ภิกฺขู   
ภิกฺขุนิโย  จ  สมฺมตฺตนิยาม  อทฺทสสุ  อธิคจฺฉึสุ  เตส  อตฺถาย   
วต  โพธึ  สมฺมาสมฺโพธึ  อชฺฌคมา  มนุิ  ภควาติ  โยชนา ฯ   
        สุเทสิตาติ  เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป  สงฺเขปโต  วิตฺถารโต  จ   
สุฏ ุ  เทสิตา ฯ   
        จกฺขุมตาติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมตา ฯ  อตฺตหิตกาเมหิ   
อรณียานิ  กรณียานิ  อริยภาวกรานิ  อริยสฺส  วา  ภควโต   
สจฺจานีติ  อริยสจฺจานิ ฯ   
        ทุกฺขนฺติอาทิ  เตส  อริยสจฺจาน  สรูปทสฺสน  อิมสฺมึ   
าเน  อริยสจฺจกถา  วตฺตพฺพา  สา  สพฺพาการโต  วิสุทฺธิมคฺเค   
วิตฺถาริตาติ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
        เอวเมเต  ตถาติ  เอเต  ทุกฺขาทโย  อริยสจฺจธมฺมา  เอว   
ทุกฺขาทิปฺปกาเรน  ตถา  อวิตถา  อน ฺถา ฯ   
        วุตฺตา  ทิฏา  เม  เต  ยถา  ตถาติ  ยถา  สตฺถารา    
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วุตฺตา  ตถา  มยา  ทิฏา  อริยมคฺคาเณน  ปฏิวิทฺธตฺตา   
เอว  เตส ฯ  (๑)  สทตฺโถ  เม  อนุปฺปตฺโต  อรหตฺต  มยา  สจฺฉิกต   
ตโต  จ  กต  พุทฺธสฺส  ภควโต  สาสน  โอวาทานุสิฏ ิย   
อนุปติฏโ  (๒)  ฯ   
        สฺวาคต  วต  เม  อาสีติ  สุอาคมน  วต  เม  อโหสิ ฯ   
        มม  พุทธฺสฺส  สนฺติเกติ  มม  สมพฺุทฺธสฺส  ภควโต  สนฺติเก   
สมีเป ฯ   
        อภิ ฺาปารมิปฺปตฺโตติ  ฉนฺนมฺป  อภิ ฺาน  ปารมึ   
อุกฺกส  อธิคโต ฯ  อิมินา  หิ  ปเทน  วุตฺตเมวตฺถ  วิวริตุ  โสตธาตุ   
วิโสธิตาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ปุจฺฉามิ  สตฺถารนฺติอาทิกา  ทฺวาทส  คาถา  อตฺตโน   
อุปชฺฌายสฺส  ปรินิพฺพุตภาว  ปุจฺฉนฺเตน  วุตฺตา  อายสฺมโต   
นิโคฺรธกปฺปตฺเถรสฺส  ห ิ ปรินิพฺพานกาเล  อายสฺมา  วงฺคีโส   
อสมฺมุขา  อโหสิ ฯ  ทิฏ ิปุพฺพ ฺจ  เตน  ตสฺส  หตฺถกุกฺกุจฺจาทิ   
ปุพฺพวาสนาวเสน  หิ  ตาทิส ฺจ  อายสฺมโต  ปลินทฺวจฺฉสฺส   
วสลวาเทน  สมุทาจาโร  วิย  ขีณาสวานมฺป  โหติเยว  (๒)  ฯ  เตน   
ปรินิพฺพุโต  นุ  โข  เม  อุปชฺฌาโย  อุทาหุ  โนติ  อุปฺปนฺน-   
ปริวิตกฺโก  สตฺถาร  ปุจฺฉิ ฯ  เตน  วุตฺต  อุปชฺฌายสฺส   
ปรินิพฺพุตภาว  ปุจฺฉนฺเตน  วุตฺตาติ ฯ   
#๑.  ส.ี  ตาว  เตส  ฯ  ๒.  สี.  ตาทิส  โหติเยว  ฯ    
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ตตฺถ  สตฺถารนฺติ  ทิฏธมฺมิกาทีหิ  เวเนยฺยาน  อนสุาสก ฯ   
อโนมป ฺนฺติ  โอม  วุจฺจติ  ปริตฺต  ลามก  น  โอมป ฺ   
อโนมป ฺ  มหาป ฺนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ทฏิเว  ธมฺเมติ  ปจฺจกฺขเมว  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเวติ   
อตฺโถ ฯ   
        วิจิกิจฺฉานนฺติ  สสยาน  เอวรูปาน  วา  ปริวิตกฺกาน   
เฉตฺตา ฯ   
        อคฺคาฬเวติ  อคฺคาฬวเจติยสงฺขาเต  วิหาเร ฯ   
        าโตติ  ปากโฏ ฯ  ยสสฺสีติ  ลาภสกฺการสมฺปนฺโน ฯ   
        อภินิพฺพุตตฺโตติ  อุปสนฺตสภาโว  อปริฑยฺหมานจิตฺโต ฯ   
        ตยา  กตนฺติ  ตาทิเส  ฉายาสมฺปนฺเน  นิโคฺรธรุกฺขมูเล   
นิสินฺนตฺตา  นิโคฺรธกปฺโปติ  ตยา  กต  นาม ฯ  อิติ  โส   
ยถา  อตฺตนา  อุปลกฺขิต  ตถา  วทติ ฯ  ภควา  ปน  น   
นิสินฺนตฺตา  เอว  ต  ตถา  อาลปติ  อปจ  โข  ตตฺถ  อรหตฺต   
ปตฺตตฺตาป ฯ   
        พฺราหฺมณสฺสาติ  ชาตึ  สนฺธาย  วทติ ฯ  โส  กริ   
พฺราหฺมณมหาสาลกุลา  ปพฺพชิโต ฯ   
        นมสฺส  อจรินฺติ  นมสฺสมาโน  วิหาสึ ฯ   
        มุตฺยเปกฺโขติ  นิพฺพาเน  ปติฏ ิโต ฯ   
#๑.  คาถาย  อจริ  อิตอ  ทสฺสติ  ฯ    
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        ทฬฺหธมฺมทสฺสีติ  ภควนฺต  อาลปติ ฯ  ทฬฺหธมฺม  หิ   
นิพฺพาน  อภิชฺชนฏเน  ต ฺจ  ภควา  ปสฺสิ  ทสฺเสสิ  จ ฯ   
        สกฺกาติป  ภควนฺตเมว  กลุนาเมน  อาลปติ ฯ   
        มยมฺป  สพฺเพติ  นิรวเสสปริส  (๑)  สงฺคณฺหิตฺวา  อตฺตาน   
ทสฺเสนฺโต  วทติ ฯ   
        สมนฺตจกฺขูติป  ภควนฺตเมว  สพฺพ ฺ ุตาเณน  อาลปติ ฯ   
        สมวฏ ิตาติ  สมฺมา  อวฏ ิตา  อาโภค  กตฺวา   ิตา ฯ   
        โนติ  อมฺหาก ฯ  สวนายาติ  อิมสฺส  ป ฺหสฺส  เวยฺยากรณ  (๒)   
สวนตฺถาย ฯ   
        โสตาติ  โสตธาตุยา  (๓)  ฯ   
        ตุว  โน  สตฺถา  ตฺวมนุตฺตโรสีติ  ถุติวจนวเสน  วทติ ฯ   
        ฉินฺท  โน  วิจิกิจฺฉนฺติ  วิจิกิจฺฉาปฏิรูปก  ต  ปริวิตกฺก   
สนฺธายาห ฯ  อกุสลวิจิกิจฺฉาย  ปน  เถโร  นิพฺพิจิกิจฺโฉว ฯ   
        พฺรูห ิ เมตนฺติ  พฺรูห ิ เม  เอต ฯ  ย  มยา  ยาจิโตสิ   
ต  สาวก  สกกฺ  มยมฺป  สพฺเพ  อ ฺาตุมิจฺฉามาติ  ยาจิโตว   
ต  พฺราหฺมณ  ปรินิพฺพุต  เวทย  ภูริป ฺ ฯ   
        มชฺเฌว  โน  ภาสาติ  ปรินิพฺพุต  ชานิตฺวา  มหาป ฺ   
ภควา  มชฺเฌว  อมฺหาก  สพฺเพส  ภาส  ยถา  สพฺเพ  มย   
ชาเนยฺยาม  ฯ   
#๑.  ส.ี  อวเสสปริส  ฯ  ๒.  ส.ี  อิมสฺส  ป ฺหาเวยฺยากรณสฺส  ฯ   
#๓.  สี.  เหตุนฺติ  โสตธาตุ  ฯ    
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        สกโฺกว  เทวาน  สหสฺสเนตฺโตติ  อิท  ปน  ถุติวจนเมว   
อป  เจตฺถ  อยมธิปฺปาโย  ยถา  สกโฺก  สหสฺสเนตฺโต  เทวาน   
มชฺเฌ  เตหิ  สกฺกจฺจ  สมฺปฏิจฺฉิตวจน  (๑)  ภาสติ  เอว  อมฺหาก   
มชฺเฌ  อเมฺหหิ  สมฺปฏิจฺฉิตวจน  ภาสาติ ฯ   
        เย  เกจีติ  อิมมฺป  คาถ  ภควนฺต  ถุนนฺโต  วตฺตุกามต   
ชเนตุ  ภณติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เย  เกจิ  อภิชฺฌาทโย  คนฺถา  เตส  อปฺปหาเน   
สติ  โมหวิจิกิจฺฉาน  ปหานาภาวโต  โมหมคฺคาติ  จ  อ ฺาณ-   
ปกฺขาติ  จ  วิจิกิจฺฉาานาติ  จ  วุจฺจนฺติ  สพฺเพ  เต  ตถาคต   
ปตฺวา  ตถาคตสฺส  เทสนาพเลน  วิทฺธสิตา  ภวนฺติ  นสฺสนฺติ ฯ   
กึ  การณนฺติ  จกฺขุ  หิ  เอต  ปรม  นราน  ยสฺมา  ตถาคโต   
สพฺพคนฺถวิธมเนน  ป ฺาจกฺขุชนนโต  นราน  ปรม  จกฺขุนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ   
        โน  เจ  หิ  ชาตูติ  อิมมฺป  คาถ  ถุนนฺโต  เอว  วตฺตุกามต   
ชเนนฺโต  ภณติ ฯ   
        ตตฺถ  ชาตูติ  เอกสวจน ฯ  ปุรโิสติ  ภควนฺต  สนฺธายาห ฯ   
โชติมนฺโตติ  ป ฺาโชติสมฺปนฺนา  สาริปุตฺตาทโย ฯ  อิท   
วุตฺต  โหติ  ยทิ  ภควา  ปุรตฺถิมาทิเภโท  วาโต  วิย  อพฺภฆน   
เทสนาเวเคน  กิเลเส  วิหเนยฺย  ตโต  ยถา  อพฺภฆนนิวุโต  โลโก   
#๑.  ส.ี  สมปฺฏิจฺฉิตวจโน  ฯ    
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ตโมว  โหติ  เอกนฺธกาโร  เอว  สพฺโพป  โลโก  อ ฺาณนิวุโต   
ตโมว  สิยา ฯ  เย  จาป  อิเม  อิทานิ  โชติมนฺโต  ขายนฺติ   
สาริปุตฺตาทโย  เตป  น  ภาเสยฺยุ  น  ทีเปยฺยุนฺติ ฯ   
        ธีรา  จาติ  อิมมฺ  ปคาถ  ปุริมนเยเนวาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ธีรา  จ  ปณฺฑิตปุริสา  ปชฺโชตกรา  ภวนฺติ   
ป ฺาปชฺโชต  อุปฺปาเทนฺติ ฯ  ต  ตสฺมา  อห  ต  ธีร  ปธาน-   
วิริยสมนฺนาคต  ภควา  ตเถว  ม ฺเ  ธีโร  ปชโฺชตกโรเตฺวว   
ม ฺามิ  มยมฺป  วิปสฺสิน  สพฺพธมฺเม  ยถาภูต  ปสสฺนฺต   
ภควนฺต  ชานนฺตา  เอว  อุปาคมิมฺหา ฯ  ตสฺมา  ปรสิาสุ  โน   
อาวิกโรหิ  กปฺป  ปรินิพฺพุโตว  ยถา  นโิคฺรธกปฺป  อาวิกโรหิ   
ปกาเสหีติ ฯ   
        ขิปฺปนฺ  ติอิมมฺป  คาถ  ปุริมนเยเนว  อาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภควา  ขิปฺป  คิร  เอรย  วคฺคุ  วคฺคุ   
อจิรายมาโน  (๑)  วาจ  ภาส  วคฺคุ  มโนหร ฯ  หโสว  ยถา   
สุวณฺณหโส  โคจร  ปริคฺคณฺหนฺโต  ชาตสฺสรวนสณฺฑ  ทิสฺวา   
คีว  ปคฺคยฺห  ปกฺเข  อุทฺธนุิตฺวา  หฏตุฏโ  (๒)  สณิก  อตรมาโน   
วคฺคุ  นิกูชติ  คิร  นิจฺฉาเรติ  เอวเมว  ตฺว  สณิก  นิกชู   
อิมินา  มหาปุริสลกฺขณ ฺตเรน  พินฺทุสฺสเรน  สุฏ ุ  วิกปฺปเตน   
อภิสงฺขเตน  เอเต  มย  สพฺเพ  อุชุคตา  อวิกฺขิตฺตมานสา  หุตฺวา   
#๑.  สพฺพตฺถ  อตรมาโนติ  ทิสฺสติ  ฯ   
#๒.  สพฺพตฺถ  หฏตุฏเนาติ  ทิสฺสติ  ฯ    
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ตว  นิกูช  สโุณมาติ ฯ   
        ปหีนชาติมรณนฺติ  อิทมฺป  ปุริมนเยเนว  อาห ฯ   
        ตตฺถ  น  สิสฺสตีติ  อเสโส  ต  อเสส  โสตาปนฺนาทโย   
วิย  กิ ฺจิ  อเสเสตฺวา  ปหีนชาติมรณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        นิคฺคยฺหาติ  นิพนฺธิตฺวา  (๑)  โธนนฺติ  ธุตสพฺพปาป ฯ   
        วเทสฺสามีติ  กถาเปสฺสามิ  ธมฺม ฯ   
        น  กามกาโร  โหหิ  ปุถุชชฺนานนฺติ  ปุถชฺุชนเสกฺขาทีน   
ติวิธาน  ชนาน  กามกาโร  นตฺถ ิ เต  ย  อิจฺฉนฺติ  าตุ   
วา  วตฺตุ  วา  ต  น  สกโฺกนฺติ ฯ   
        สงฺเขยฺยกาโรว  ตถาคตานนฺติ  ตถาคตาน  ปน  วีมสกาโร   
ป ฺาปุพฺพงฺคมกิริยา  เต  ย  อิจฺฉนฺติ  าตุ  วา  วตฺตุ  วา   
ต  สกฺโกนฺติเยวาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ต  สงฺเขยฺยการ  ปกาเสนฺโต  สมฺปนฺนเวยฺยา-   
กรณนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตถา  ห ิ ตว  ภควา  อิท  สมชฺุชุป ฺสฺส   
สพฺพตฺถ  อปปฺฏิหตภาเวน  อุชุคตป ฺสฺส  สมฺมเทว  วุตฺต   
ปวตฺติต  สมฺปนฺนเวยฺยากรณ  สนฺตติมหามตฺโต  สตฺตตาลมตฺต   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสติ  สุปฺปพุทฺโธ  สกโฺก  สตฺตเม   
ทิวเส  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ  เอวมาทึ  สมุคฺคหิต  สมฺมเทว  อุคฺคหิต   
#๑.  ส.ี  สุฏ ุ  ยาจิตฺวา  นิพนฺธิตฺวา  ฯ  ๒.  คาถาย  หีติ  ทสฺสติ  ฯ    
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อวิปรีต  ทิฏ  ปุน  สุฏ ุตร  อ ฺชล ึ ปณาเมตฺวา  อาห ฯ   
อยม ฺชลิ  ปจฺฉิโม  สุปฺปณามิโตติ  อย  อปโรป  อ ฺชลิ   
สุฏ ุตร  ปณามิโต ฯ   
        มา  โมหยี  ชานนฺติ  มา  โน  อวจเนน  โมหย ิ ชานนฺโต   
ตสฺส  (๑)  คตึ  อโนมป ฺาติ  ภควนฺต  อาลปติ ฯ   
        ปโรปรนฺติ  อิม  ปน  คาถ  อปเรนป  ปรยิาเยน  อโมหนเมว   
ยาจนฺโต  อาห ฯ   
        ตตฺถ  ปโรปรนฺติ  โลกุตฺตรโลกิยวเสน  สุนฺทราสุนฺทร  ทูเร   
สนฺติเก  วา ฯ   
        อริยธมมฺนฺติ  จตุสจฺจธมฺม ฯ  วิทตฺิวาติ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา ฯ   
        ชานนฺติ  สพฺพ  เยฺยธมฺม  ชานนฺโต ฯ   
        วาจาภิกงฺขามีติ  ยถา  ฆมฺมนิ  ฆมฺมกาเล  อุณฺหาภิตตฺโต   
ปุริโส  กลินโฺต  ตสิโต  วารึ  เอว  เต  วาจ  อภิกงฺขามิ ฯ   
        สุต  ปวสฺสาติ  สุตสงฺขาต  สทฺทายตน  ปวสฺส  ปคฺฆรมุ ฺจ  (๒)   
ปวตฺต ฯ  สุตสฺส  วสฺสาติป  ปาล ิ วุตฺตปการสฺส  สทฺทายตนสฺส   
วุฏ ึ  วสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ยาทิส  วาจ  อภิกงฺขติ  ต  ปกาเสนฺโต   
ยทตฺถิกนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กปฺปายโนติ  กปฺปเมว  ปชูาวเสน  วทติ ฯ   
#๑.  ส.ี  กปปฺสฺส  ฯ  ๒.  สี.  ปงฺฆรมุ ฺเจ  ฯ    
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        ยถา  วิมุตฺโตติ  กึ  อนุปาทิ  เสสาย  นิพฺพานธาตุยา   
ยถา  อเสกฺโข  อุทาหุ  สอุปาทิเสสาย  ยถา  เสกฺโขติ  วา   
ปุจฺฉติ ฯ  เสสเมตฺถ  ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ทฺวาทสหิ  คาถาหิ  ยาจิโต  ภควา  ต  พฺยากโรนฺโต  (๑)   
อจฺเฉจฺฉีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อจฺเฉจฺฉิ  ตณฺห  อิธ  นามรเูป  (อิติ  ภควา)  กณฺหสฺส   
โสต  ทีฆรตฺตานุสยิตนฺติ  อิมสฺมึ  นามรูเป  กามตณฺหาทิเภทา   
ตณฺหา  ทีฆรตฺต  อปฺปหีนฏเน  อนุสยติา  กณฺหนามกสฺส   
มานสฺส  โสตนฺติป  วุจฺจติ  ต  กณฺหสฺส  โสตภูต  ทีฆรตฺตานุสยิต   
อิธ  นามรูเป  ตณฺห  กปฺปายโน  ฉินฺทิ ฯ   
        อิติ  ภควาติ  อิท  ปน  สงฺคีติการาน  วจน ฯ   
        อตาริ  ชาตึ  มรณ  อเสสนฺติ  โส  ต  ตณฺห  เฉตฺวา   
อเสส  ชาติมรณ  อตร ิ อนุปาทิเสสาย  ปรินิพฺพายติี  ทสฺเสติ   
อิจฺจพฺรวิ  ภควา  ป ฺจเสฏโติ  อายสฺมตา  วงฺคีเสน  ปุฏโ   
ภควา  เอว  อโวจ  ป ฺจหิ  สทฺธาทีหิ  อินฺทฺริเยหิ  อน ฺ-   
สาธารเณหิ  จกฺขูหิ  วา  เสฏโ  อถวา  ป ฺจเสฏโติ  ป ฺจหิ   
สีลาทีหิ  ธมมฺกฺขนฺเธหิ  ป ฺจหิ  วา  เหตุสมฺปทาทีหิ  เสฏโ   
อุตฺตโม  ปวโรติ  สงฺคีติการานเมวิทมฺป  วจน ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทมานโส  อายสฺมา   
#๑.  ม.  วิยากโรนฺโต  ฯ    
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วงฺคีโส  เอส  สุตฺวาติอาทิกา  คาถาโย  อาห ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  น  ม  ว ฺเจสีติ  ยสฺมา  ปรินพฺิพุโต   
ตสฺมา  ตสฺส  ปรินิพฺพุตภาว  อิจฺฉนฺต  ม  น  ว ฺเจสิ  น   
วิสวาเทสีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ   
        ทุติยคาถาย  ยสฺมา  มุตฺยเปกฺโข  วิหาสิ  ตสฺมา  ต   
สนฺธายาห  ยถา  วาที  ตถา  การี  อหุ  พุทฺธสฺส  สาวโกติ ฯ   
        มจฺจุโน  ชาล  ตตนฺติ  เตภูมิกวฏเฏ  วิตฺถต  วิตฺถต  มารสฺส   
ตณฺหาชาล ฯ   
        มายาวิโนติ  พหุมายสฺส ฯ  ตถา  มายาวิโนติป  เกจิ   
ปนฺติ  เตส  โย  อเนกาหิ  มายาหิ  อเนกกฺขตฺตุ  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิ  ตสฺส  ตถา  มายาวิโนติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ตติยคาถาย  อาทินฺติ  มลูการณ ฯ  อุปาทานสฺสาติ  วฏฏสสฺ ฯ   
วฏฏ  ทเฬฺหหิ  กมฺมกิเลเสหิ  อุปาทาตพฺพฏเน  อุปาทานนฺติ   
วุตฺต ฯ   
        ตสฺส  อุปาทานสฺส  อาทึ  อวิชฺชาตณฺหาทิเภท  การณ   
าณจกฺขุนา  อทฺทส ฯ   
        กปโฺป  กปฺปโยติ  เอว  วตฺตุ  วฏฏติ  ภควาติ  อธิปฺปาเยน   
วทติ ฯ   
        อจฺจคา  วตาติ  อติกฺกนฺโต  วต ฯ   
#๑.  ( มุตฺยาเปโข ? )  ฯ    
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มจฺจุเธยฺยนฺติ  มจฺจุ  เอตฺถ  ธิยฺยตีติ  มจฺจุเธยฺย  เตภูมิกวฏฏ   
สุทุตฺตร  อจฺจคา  วตาติ  เวทชาโต  วทติ ฯ   
        อิทานิ  สตฺถริ  อตฺตโน  อุปชฺฌาเย  จ  ปสนฺนมานโส   
ปสนฺนาการ  วิภาเวนฺโต  ต  เทวเทวนฺติ  โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ต  เทวเทว  วนฺทามีติ  สมฺมุติเทโว  อุปปตฺติเทโว   
วิสุทฺธิเทโวติ  เตส  สพฺเพสมฺป  เทวาน  อุตฺตมเทวตาย  (๑)  เทวเทว   
ทฺวิปทุตฺตม  ภควา  ต  วนฺทามิ ฯ  น  เกวล  ตเยว  อถ  โข   
ตว  (๒)  สจฺจาภิสมฺโพธิยา  อนุธมฺมชาตตฺตา  อนุชาต  มารวิชเยน   
มหาวิริยตาย  มหาวีร  อาคุอกรณาทิอตฺเถน  นาค  ตว  อุเร   
วายามชนิตชาติตาย  โอรส  ปุตฺต  นโิคฺรธกปฺป ฺจ  วนฺทามิ ฯ   
        เอวเมเต  สุภูติอาทโย  วงฺคีสปริโยสานา  ทฺวิสต  จตุสฏ ิ   
จ  มหาเถรา  อิธ  ปาลิย  อารูฬฺหา  เต  สพฺเพ  ยถา   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาวกภาเวน  (๓)  เอกวิธา ฯ  ตถา  อเสกฺขภาเวน   
อุกฺขิตฺตปลิฆตาย  สงฺกิณฺณปริกฺขตาย  อพฺพุเฬฺหสิกตาย  นิรคฺคฬตาย  ปนฺนทฺธชตาย  ปนฺ
นภารตาย  วิสยุตฺตตาย  (๕)  ทสสุ  อริยวาเสสุ   
วุฏวาสตาย  จ ฯ   
        ตถา  หิ  เต  ป ฺจงฺควิปฺปหีนา  ฉฬงฺคสมนฺนาคตา   
#๑.  ส.ี  เทวตา  ฯ  ๒.  ส.ี  ต  ตว  ฯ  ๓.  สี.  สาวกปริกฺขตาย   
#อพฺพุเฬฺหสิกตาย  นิรคฺคฬตาย  ปนฺนทฺธชตาย  ปนฺนภาเวน   
#เอกวิธา  ตถา  อเสกฺขภาเวน  อุกฺขิตฺตปลิฆตาย  สกิณฺณภารตาย   
#วิส ฺวุตฺตตาย  ฯ    
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เอการกฺขา  จตุราปสฺเสนา  ปนุณฺณปจฺเจกสจฺจา  สมยวยสฏเสนา   
อนาวิลสงฺกปฺปา  ปสฺสทธฺกายสงฺขารา  สุวิมุตฺตจิตฺตา  สุวิมุตฺต-   
ป ฺา  จ ฯ  (๑)  อิติ  เอวมาทินา  นเยน  เอกวิธา ฯ   
        เอหิภิกฺขุภาเวน  อุปสมฺปนฺนา  น  เอหิภิกฺขุภาเวน   
อุปสมฺปนฺนาติ  ทุวิธา ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺาสิ  โกณฺฑ ฺปฺปมุขา  ป ฺจวคฺคิยตฺเถรา   
ยสตฺเถโร  ตสฺส  สหายภูตา  วิมโล  สพุาหุ  ปุณฺณชิ  ควมฺปตีติ   
จตฺตาโร  อปเรป  ตสฺส  สหายภูตา  ป ฺจป ฺาส  ตึส   
ภทฺทวคฺคิยา  อุรุเวลกสฺสปปฺปมุขา  สหสฺสปุราณชฏิลา  เทฺว   
อคฺคสาวกา  เตส  ปริวารภูตา  อฑฺฒเตรสสตา  ปริพฺพาชกา   
โจโร  องฺคุลิมาลตฺเถโรติ  สพฺเพ  สหสฺส  ป ฺาสาธิกานิ  ตีณิ   
สตานิ  จ  โหนฺติ ฯ  เตเนต  วุจฺจติ   
                สตตฺตย  สหสฺส ฺจ                  ป ฺาส ฺจ  ปุนาปเร   
                เอเต  เถรา  มหาป ฺา          สพฺเพว  เอหิภิกฺขุกาติ ฯ   
        น  เกวล ฺจ  เอเต  เอว  อถโข  อ ฺเป  พหู   
สนฺติ ฯ  เสยยฺถีท  เสโล  พฺราหฺมโณ  ตสฺส  อนฺเตวาสิกภูตา   
ติสตพฺราหฺมณา  มหากปฺปโน  ตสฺส  ปริวารภูต  ปรุิสสหสฺส   
สุทฺโธทนมหาราเชน  เปสิตา  กปลวตฺถวุาสิโน  ทสสหสฺสปุริสา   
มหาพาวริยพฺราหฺมณสฺส  อนฺเตวาสิกภูตา  อชิตาทโย  โสฬส   
สหสฺสปริมาณาติ ฯ    
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        เอว  วุตฺตโต  (๒)  อ ฺเ  น  เอหิภิกฺขุภาเวน  อุปสมฺปทา  เต   
ปน  สรณคมนูปสมฺปทา  โอวาทปฏิคฺคหณูปสมฺปทา  ป ฺหา-   
พฺยากรณูปสมฺปทา  ตฺติจตุตฺถกมฺมูปสมฺปทาติ  อิเมหิ  จตูหิ   
อากาเรหิ  ลทฺธูปสมฺปทา ฯ   
        อาทิโต  หิ  เอหิภิกฺขุภาวูปคตา  เถรา  เตส  ภควา   
ปพฺพชฺช  วิย  ตีหิ  สรณคมเนเหว  อุปสมฺปทมฺป  อนุ ฺาสิ   
อย  สรณคมนูปสมฺปทา ฯ  ยา  ปน   
                ตสฺมาติห  เต  กสฺสป  เอว  สิกฺขิตพฺพ  ติพฺพ   
        เม  หิโรตฺตปฺป  ปจฺจุปฏ ิต  ภวิสฺสติ  เถเรสุ  นเวสุ   
        มชฺฌิเมสูติ  เอว  หิ  เต  กสฺสป  สกิฺขิตพฺพ ฯ  ตสฺมาติห   
        เต  กสสฺป  เอว  สิกขิฺตพฺพ  ยงฺกิ ฺจิ  ธมฺม  สณิุสฺสามิ   
        กุสลูปสหิต  สพฺพ  ต  อตฺถึ  กตฺวา  มนสิ  กริตฺวา   
        สพฺพเจตสา  สมนฺนาหริตฺวา  โอหิตโสโต  ธมฺม  สุณิสฺสามีติ   
        เอว  ห ิ เต  กสฺสป  สกิขิฺตพฺพ ฯ  ตสฺมาติห  เต  กสฺสป   
        เอว  สิกขิฺตพฺพ  สาตสหคตา  จ  เม  กายคตา  สติ   
        น  วิชหสิฺสตีติ  เอว  หิ  เต  กสฺสป  สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
        อิมสฺส  โอวาทสฺส  ปฏิคฺคหเณน  มหากสฺสปตฺเถรสฺส   
อนุ ฺาตอุปสมฺปทา  อย  โอวาทปฏิคฺคหณูปสมฺปทา  นาม  ฯ   
ยา  ปุพฺพาราเม  จงฺกมนฺเตน  ภควตา  อุทฺธุมาตกส ฺาติ   
#๑.  ส.ี  เอว  วุตฺเตหิ  ฯ    
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วา  โสปาก  รูปส ฺาติ  วา  อิเม  ธมมฺา  นานตฺถา  นานา-   
พฺย ฺชนา  อุทาหุ  เอกตฺถา  พฺย ฺชนเมว  นานนฺติอาทินา   
อสุภนิสฺสิเตสุ  ปเ ฺหสุ  ปุจฺฉิเตสุ  ภควนฺต  อุปสงฺกมนฺเตน   
สตฺตวสฺสิเกน  โสปากสามเณเรน  อุทฺธุมาตกส ฺาติ  วา  ภควา   
รูปส ฺาติ  วา  อิเม  ธมมฺา  เอกตฺถา  พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ- 
อาทินา  วิสฺสชฺชิเตสุ  อิมนิา  สพฺพ ฺ ุตาเณน  สทฺธึ   
สสนฺทิตฺวา  อิเม  ป ฺหา  พฺยากตาติ  อารทฺธจิตฺเตน  ภควตา   
อนุ ฺาตอุปสมฺปทา  อย  ป ฺหาพฺยากรณูปสมฺปทา  นาม  ฯ   
ตฺติจตุตฺถกมฺมูปสมฺปทา  ปากฏาว ฯ   
        ยถา  เอหิภิกฺขุภาเวน  อุปสมฺปทา  น  เอหิภิกฺขุภาเวน   
อุปสมฺปทาติ  ทุวิธา  เอว  สมฺมุขาปรมฺมุขาเภทโตป  ทุวิธา ฯ   
เย  หิ  สตฺถุ  ธรมานกาเล  อริยาย  ชาติยา  ชาตา  เต   
อ ฺาสิโกณฺฑ ฺาทโย  สมฺมุขสาวกา  นาม.  เย  ปน   
ภควโต  ปรนิิพฺพานโต  ปจฺฉา  อธิคตวิเสสา  เต  สติป  สตฺถุ   
ธมฺมสรีรสฺส  ปจฺจกฺขภาเว  สตฺถ ุ สรีรสฺส  อปจฺจกฺขภาวโต   
ปรมฺมุขสาวกา  นาม  ฯ   
        ตถา  อุภโตภาควิมุตฺตป ฺาวิมุตฺตตาวเสน  อิธ  ปาลิย   
อาคตา  ปน  อุภโต  ภาควิมุตฺตา  เอวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต   
เหต  อปทาเน  (๑)   
#๑.  สพฺพเถราปทาเน  โอสานคาถาย  ทิสฺสติ  ฯ    
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                วิโมกฺขาป  จ  อฏ ิเม  ฉฬภิ ฺา  สจฺฉิกตาติ ฯ   
        ตถา  สาปทานานปทานเภทโต  เยส  หิ  ปุริเมสุ   
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกสุป  (๑)  ปุ ฺกิริยาวเสน   
ปวตฺติต  สาวกปารมิตาสงฺขาต  อตฺถิ  อปทาน  เต  สาปทานา   
เสยฺยถาป  อปทานปาลิย  อาคตา  เถรา ฯ  เยส  ปน  ต  นตฺถิ   
เต  อนปทานา ฯ   
        ก ึ ปน  สพฺเพน  สพฺพ  ปุพฺพเหตุสมฺปตฺติยา  วินา   
สจฺจาภิสมฺโพโธ  สมฺภวตีติ  น  สมฺภวติ ฯ  น  หิ  อุปนิสฺสย-   
สมฺปตฺติรหิตสฺส  อริยมคฺคาธิคโม  อตฺถิ  ตสฺส  สุทกฺุกรทุรภิ-   
สมฺภวสภาวโต ฯ   
        ยถาห  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  น ุ โข  ทกฺุกรตร   
วา  ทุรภิสมภฺวตร  วาติอาทิ ฯ  ยท ิ เอว  กสฺมา  วุตฺต  เยส   
ปน  ต  นตฺถิ  เต  อนปทานาติ ฯ  นยิทเมว  ทฏพฺพ  เย   
สพฺเพน  สพฺพ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติรหิตา  เต  อนปทานาติ   
ตาทิสาน  อิธ  อนธิปฺเปตตฺตา ฯ   
        เยส  ปน  อติอุกฺกสคต  อปทาน  นตฺถิ  เต  อิธ   
อนปทานาติ  วุตฺตา  น  สพฺเพน  สพฺพ  อุปนิสฺสยรหิตาเยว ฯ   
ตถา  หิ  อิเม  สตฺตา  พุทฺธุปฺปาเทสุ  อจฺฉริยาจินฺเตยฺยคุณ-   
วิภูติวิตฺถต  พุทฺธาน  อานุภาว  ปสฺสนฺตา  จตุปฺปมาณิกสฺส   
#๑.  ส.ี  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  พุทฺธสาวเกสุ  จ  ฯ    
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โลกสฺส  สพฺพถาป  (๑)  ปสาทาวหตฺตา  สตฺถริ  สทฺธ  ปฏิลภนติฺ ฯ   
ตถา  สทฺธมมฺสฺสวเนน  สาวกาน  สมฺมาปฏิปตฺติทสฺสเนน  กทาจิ   
มหาโพธิสตฺตาน  สมฺมาสมฺโพธิยา  จิตฺตาภินีหารทสฺสเนน  เตส   
สนฺติเก  โอวาทานุสาสนปฏิลาเภน  จ  สทฺธมฺเม  สทฺธ  ปฏิลภนติฺ   
เต  ตตฺถ  ปฏลิทฺธสทฺธา  ยทิป  สสาเร  นิพฺพาเน  จ   
อาทีนวานิสเส  (๒)  ปสสฺนฺติ  มหารชกฺขตาย  ปน  โยคกฺเขม   
อนภิสมฺภุนนฺตา  อนฺตรนฺตรา  วิวฏฏปนิสฺสย  กุสลพีช  อตฺตโน   
สนฺตาเน  โรเปนฺติเยว  สปฺปุริสูปนิสฺสยพหุการภาวโต  (๓)  เตนาห  (๗)   
                ยทิมสฺส  โลกนาถสฺส          วิรชฺฌิสฺสาม  สาสน   
                อนาคตมฺหิ  อทฺธาเน          เหสฺสาม  สมฺมุขา  อิม ฯ   
                ยถา  มนุสฺสา  นทึ  ตรนฺตา  ปฏิติตฺถ  วิรชฺฌิย   
                เหฏาติฏเ (๔) คเหตฺวาน  อุตฺตรนฺติ  มหานทึ ฯ   
                เอวเมว  มย  สพฺเพ                  ยท ิ มุ ฺจามิม  ชิน   
                อนาคตมฺหิ  อทฺธาเน          เหสฺสาม  สมฺมุขา  อิมนฺติ ฯ   
        เอว  วิวฏฏ  อุทฺทิสฺส  อุปฺปาทิตกุสลจิตฺต  สตสหสฺสาธิก-   
จตุอสงฺเขยฺยกาลนฺตเร  วิโมกฺขาธิคมสฺส  อุปนิสฺสโย  น  โหตีติ   
น  สกฺกา  วตฺตุ ฯ  ปเคว  ปตฺถนาวเสน  อธิการ  กตฺวา   
ปวตฺติต ฯ  เอว  ทุวิธาเปเต ฯ   
#๑.  ส.ี  สพฺพทาป  ฯ  ๒.  สี.  อาทีนเว  อานิสเส  จ  ฯ   
#๓.  ม.  สปปฺุริสูปนิสฺสยสฺส  พหุการภาวโต  ฯ  ๔.  สฺยา. 
#เหฏาติตฺถ  ฯ  ๕.  ขุ.  พุทฺธ.  ๓๓/๒/๔๒๓  ฯ    
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        อคฺคสาวกา  มหาสาวกา  ปกติสาวกาติ  ติวิธา ฯ  เตสุ   
อายสฺมา  อ ฺาสิโกณฺฑ ฺโ  วปฺโป  ภทฺทิโย  มหานาโม  อสฺสชิ   
นาลโก  ยโส  วิมโล  สุพาหุ  ปุณฺณช ิ ควมฺปติ  อุรุเวลกสฺสโป   
นทีกสฺสโป  คยากสฺสโป  สาริปุตฺโต  มหาโมคฺคลฺลาโน   
มหากสฺสโป  มหากจฺจายโน  มหาโกฏ ิโต  มหากปฺปโน   
มหาจุนฺโท  อนุรุทฺโธ  กงฺขาเรวโต  อานนฺโท  นนทฺโก  ภคุ   
นนฺโท  กิมฺพิโล  (๑)  ภทฺทิโย  ราหุโล  สีวล ิ อุปาล ิ ทพฺโพ  อุปเสโน   
ขทิรวนิยเรวโต  ปุณฺโณมนฺตาณิปุตฺโต  ปุณฺโณ  สนุาปรนฺโต   
โสโณ  กุฏกิณฺโณ  โสโณ  โกฬิวิโส  ราโธ  สุภูติ  องฺคุลิมาโล   
วกฺกลิ  กาฬทุายี  มหาอุทายี  ปลินฺทวจฺโฉ  (๒)  โสภิโต  กุมารกสฺสโป   
รฏปาโล  วงฺคีโส  สภิโย  เสโล  อุปวาโน  เมฆิโย  สาคโต   
นาคิโต  ลกณฺุฑกภทฺทิโย  ปณฺโฑลภารทฺวาโช  มหาปนฺถโก   
จูฬปนฺถโก  พากุโล  (๓)  กุณฺฑธาโน  (๔)  ทารุจีรโิย  ยโสโช  อชิโต   
ติสฺสเมตฺเตยฺโย  ปุณฺณโก  เมตฺตคู  โธตโก  อุปสโิว  นนฺโท  เหมโก   
โตเทยฺโย  กปฺโป  ชตุกณฺณิ  ภทฺราวุโธ  อุทโย  โปสาโล   
โมฆราชา  ปงฺคิโยติ  เอเต  อสีติมหาสาวกา  นาม  ฯ   
        กสฺมา  ปน  เต  เอว  เถรา  มหาสาวกาติ  วุจฺจนฺตีติ  ฯ   
อภินีหารสฺส  มหนฺตภาวโต ฯ  ตถา  หิ  เทฺว  อคฺคสาวกาป   
มหาสาวเกสุ  อนฺโตคธา ฯ  เต  ห ิ สาวกปารมีาณสฺส   
#๑.  ม.  กิมิโล  ฯ  ๒.  สี.  ม.  ปลินฺทิวจฺโฉ  ฯ   
#๓.  สี.  พกกฺุโล  ฯ  ๔.  สี.  ม.  โกณฺฑธาโน  ฯ    
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มตฺถกปฺปตฺติยา  สาวเกสุ  อคฺคธมฺมาธิคเมน  อคฺคฏาเน   ิตาป   
อภินีหารมหนฺตตาสาม ฺเน  มหาสาวกาติป  วุจฺจนฺติ ฯ  อิตเร   
ปน  ปกติสาวเกหิ  สาติสย-มหาภินีหารา ฯ  ตถา  ห ิ เต   
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กตปณิธานา ฯ  ตโต  เอว   
สาติสย  อภิ ฺาสมาปตฺตีสุ  วสิโน  ปภินฺนปฏิสมฺภิทา  จ ฯ   
        กาม  สพฺเพป  อรหนฺโต  สลีวิสุทฺธิอาทิเก  สมฺปาเทตฺวา   
จตูสุ  สติปฏาเนสุ  ปติฏ ิตจิตฺตา  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  ยถาภูต   
ภาเวตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยา  อนวเสสโต  กิเลเส  เขเปตฺวา  อคฺคผเล   
ปติฏหนฺติ  ตถาป  ยถา  สทฺธาวิมุตฺตโต  ทฏิ ิปฺปตฺตสฺส   
ป ฺาวิมุตฺโต  จ  อุภโตภาควิมุตฺตสฺส  ปุพฺพภาคภาวนาวิเสโส   
อทฺธา  อิจฺฉิโต  วิเสโส  เอว  อภินีหารมหนฺตตาปุพฺพโยค-   
มหนฺตตาหิ  อตฺตสนฺตาเน  สาติสยคุณวิเสสสฺส  นิปฺผาทิตตฺตา   
สีลาทิคุเณหิ  มหนฺตา  สาวกาติ  มหาสาวกา ฯ  เตสุเยว  ปน   
เย  (๑)  โพธปิกฺขิยธมฺเมสุ  ปาโมกฺขภาเวน  ธุรภูตาน  สมฺมาทิฏ ิ-   
สมฺมาสมาธีน  สาติสยกจฺิจนฺตรภาวนิปฺผตฺติยา  การณภูตาย   
ตชฺชาภินีหาราภินิหตาย  สกฺกจฺจ  นิรนฺตร  จิรกาล  สมาหิตาย   
สมฺมา  ปฏิปตฺติยา  ยถากฺกม  ป ฺาย  สมาธิสฺมึ  จ  อุกฺกส-   
ปารมิปฺปตฺติยา  สวิเสส  สพฺพคุเณหิ  อคฺคภาเว   ิตา  เต   
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานตฺเถรา  (๒)  สติป  มหาสาวกตฺเต  สาวกปารมิยา   
#๑.  ส.ี  เต  ฯ  ๒.  ม.  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๒) - หนาท่ี 873 

        เลมที ่ 26  วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา  873   
 
มตฺถเก  สพพฺสาวกาน  อคฺคภาเว   ิตตฺตา  อภินีหารมหนฺตภาวโต   
ปุพฺพโยคมหนฺตภาวโต  จ  อคฺคสาวกาอิจฺเจว  วุจฺจนฺติ ฯ   
        เย  ปน  อริยสาวกา  อคฺคสาวกา  วิย  จ  มหาสาวกา   
วิย  จ  น  ปรมิิตาว  อถโข  อเนกสตา  อเนกสหสฺสา   
เต  ปกติสาวกา ฯ  อิธ  ปาลิย  อารุฬฺหา  ปน  ปริมติาว   
คาถาวเสน  ปริคฺคหิตตฺตา ฯ  ตถาป  มหาสาวเกสุป  เกจิ  อิธ   
ปาลิย  นารฬุหฺา ฯ   
        เอว  ติวิธาป  เต  อนมิิตฺตวิโมกฺขาทิเภทโต  ติวิธา   
วิโมกฺขสมธิคมวเสนป  ติวิธา ฯ  ตโย  หิ  อิเม  วิโมกฺขา  สุ ฺโต   
วิโมกฺโข  อนิมิตฺโต  วิโมกฺโข  อปฺปณิหิโต  วิโมกฺโขติ ฯ  เต  จ   
วิโมกฺขา  สุ ฺตาทีหิ  อนิจฺจานุปสฺสนาทีหิ  ตีหิ  อนุปสฺสนาหิ   
อธิคนฺตพฺพา ฯ  อาทิโต  ห ิ อนิจฺจาทีสุ  เยน  เกนจิ  อากาเรน   
วิปสฺสนาภินิเวโส  โหติ ฯ   
        ยทา  ปน  วุฏานคามินิยา  วิปสฺสนาย  อนิจฺจาการโต   
สงฺขา  เรสมฺมสนฺติยา  มคฺควุฏาน  โหติ  ตทา  วิปสฺสนา   
สติป  ราคนิมิตฺตาทีน  สมุคฺฆาฏเน  สงฺขารนิมิตฺต  ปน  สา   
น  วิสฺสชฺเชตีติ  นิปฺปริยาเยน  อนิมิตฺตนาม  อลภมานา   
อตฺตโน  มคฺคสฺส  อนิมิตฺตนาม  ทาตุ  น  สกโฺกนฺตีติ ฯ   
        กิ ฺจาป  อภิธมฺเม  อนิมิตฺตวิโมกฺโข  น  อุทฺธโฏ  สุตฺตนฺเต   
ปน  ราคาทินิมิตฺตาน  สมุคฺฆาเฏน  ลพฺภตีติ ฯ    
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                อนิมิตฺต ฺจ  ภาเวหิ                  มานานุสยมุชฺชห   
                ตโต  มานาภิสมยา                  อุปสนฺโต  จริสฺสสีติ  อาทินา   
หิ  วิปสฺสนาย  อนิมิตฺตวิโมกฺขภาโว  อนุตฺตรสฺส  อนิมิตฺต-   
วิโมกฺขภาโว  จ  วุตฺโต ฯ  ยทา  วุฏานคามินิยา  วิปสฺสนาย   
ทุกฺขโต  สงฺขาเร  สมฺมสนฺติยา  มคฺควุฏาน  โหติ  ตทา   
วิปสฺสนา  ราคปณิธิอาทีน  สมุคฺฆาฏเนน  อปฺปณิหตินาม   
ลภตีติ  อปฺปณิหิตวิโมกฺข  นาม  โหติ ฯ  ตทนนฺตโร  จ  (๑)  มคฺโค   
อปฺปณิหิตวิโมกฺโข ฯ  ยทา  ปน  วุฏานคามินิยา  วิปสฺสนาย   
อนตฺตากาเรน  สมฺมสนฺติยา  มคฺควุฏาน  โหติ  ตทา  วิปสฺสนา   
อตฺตทิฏ ิยา  สมุคฺฆาฏเนน  สุ ฺตนาม  ลภตีติ  สุ ฺตวิโมกฺข   
นาม  โหติ ฯ  ตทนนฺตโร  จ  มคฺโค  สุ ฺตวิโมกฺโข  นาม   
โหติ ฯ  อิเมสุ  อคฺคมคฺคภูเตสุ  ตีสุ  วิโมกฺเขสุ  อิเมส  เถราน   
เกจิ  อนิมิตฺตวิโมกฺเขน  มตฺุตา  เกจิ  อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน  เกจิ   
สุ ฺตวิโมกฺเขน ฯ  เตน  วุตฺต  อนิมิตฺตวิโมกฺขาทิเภทโต  ติวิธา   
วิโมกฺขสมธิคเมนป  ติวิธาติ ฯ   
        ปฏิปทาวิภาเคน  จตุพฺพิธา ฯ  จตสฺโส  ห ิ ปฏปิทา   
ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  ทุกฺขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิ ฺา   
สุขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  สุขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิ ฺาติ ฯ  ตตฺถ   
รูปมุขาทีสุ  วิปสฺสนาภินิเวเสสุ  โย  รปูมุเขน  วิปสฺสน   
อภินิวิสิตฺวา  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  ปริคฺคเหตฺวา  อุปาทารูป   
#๑.  ส.ี  อย  สทฺโท  นตฺถ ิ ฯ    
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ปริคฺคณฺหาติ  อรูป  ปริคฺคณฺหาติ  รูปารูป  ปน  ปริคฺคณฺหนฺโต   
ทุกฺเขน  กสิเรน  กิลมนฺโต  ปริคฺคเหตุ  สกโฺกติ  ตสฺส  ทุกฺข-   
ปฏิปทา  นาม  โหติ  ปรคฺิคหิตรูปารูปสฺส  ปน  วิปสฺสนา-   
ปริวาเส  มคฺคปาตุภาวทนฺธตาย  ทนฺธาภิ ฺา  นาม  โหติ ฯ   
        โยป  รปูารูป  ปริคฺคเหตฺวา  นามรูป  ววตฺถเปนฺโต   
ทุกฺเขน  กสิเรน  กิลมนฺโต  ววตฺถเปติ  ววตฺถปเต  จ  นามรูเป   
วิปสฺสนาปริวาส  วสนฺโต  จิเรน  มคฺค  อุปฺปาเทตุ  สกฺโกติ   
ตสฺสป  ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  นาม  โหติ ฯ   
        อปโร  นามรูปมฺป  ววตฺถเปตฺวา  ปจฺจเย  ปริคฺคณฺหนฺโต   
ทุกฺเขน  กสิเรน  กิลมนฺโต  ปริคฺคณฺหาติ ฯ  ปจฺจเย  จ   
ปริคฺคเหตฺวา  วิปสฺสนาปริวาส  วสนฺโต  จิเรน  มคฺค  อุปฺปาเทติ   
เอวมฺป  ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  นาม  โหติ ฯ   
        อปโร  ปจฺจเยป  ปริคฺคเหตฺวา  ลกฺขณานิ  ปฏวิิชฺฌนฺโต   
ทุกฺเขน  กสิเรน  กิลมนฺโต  ปฏิวิชฺฌติ  ปฏิวิทฺธลกขฺโณ  จ   
วิปสฺสนาปริวาส  วสนฺโต  จิเรน  มคฺค  อุปฺปาเทติ  เอวมฺป   
ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  นาม  โหติ ฯ   
        อปโร  ลกฺขณานิป  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  วิปสฺสนาาเณ  ติกฺเข   
สูเร  ปสนฺเน  วหนฺเต  อุปปฺนฺน-  วิปสสฺนานิกนฺตึ  ปริยาทิยมาโน   
ทุกฺเขน  กสิเเรน  (๑)  กลิมนฺโต  ปฏิวิชฺฌติ  ปฏิวิทธฺลกฺขโณ  จ   
วิปสฺสนาปริวาส  วสนฺโต  (๑)  จิเรน  มคฺค  อุปฺปาเทติ  เอวมฺป   
#๑.  ม.  กลิมนฺโต  ปริยาทิยติ  นิกนฺติ ฺจ  ปริยาทิยิตฺวา   
#วิปสฺสนาปริวาส  วสนฺโต  ฯ    
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ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  นาม  โหติ ฯ   
        ยถาวุตฺตาสุเยว  ปฏิปทาสุ  มคฺคปาตุภาวสฺส  ขิปฺปตาย   
ทุกฺขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิ ฺา  ตาส  ปน  ปฏิปทาน  อกิจฺฉสิทฺธิย   
มคฺคปาตุภาวสฺส  ทนฺธตาย  ขิปฺปตาย  จ  ยถากฺกม  สุขาปฏิปทา   
ทนฺธาภิ ฺา  สุขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิ ฺา  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อิมาส  จตสฺสนฺน  ปฏิปทาน  วเสน  อคฺคมคฺคปฺปตฺติยา   
เถราน  จตุพฺพิธตา  เวทิตพฺพา ฯ  น  ห ิ ปฏิปทาหิ  วินา   
อริยมคฺคาธิคโม  อตฺถ ิฯ  ตถา  หิ  อภิธมฺเม  ยสฺมึ  สมเย   
โลกุตฺตร  ฌาน  ภาเวติ  นิยฺยานิก  อปจยคามึ  ฯเปฯ  ทุกฺขาปฏิปท   
ทนฺธาภิ ฺนฺติอาทินา  (๑)  ปฏิปทาย  สทฺธึเยว  อริยมคฺโค  วิภตฺโต   
เตน  วุตฺต  ปฏิปทาวิภาเคน  จตุพฺพิธาติ ฯ   
        อินฺทฺริยาธิกวิภาเคน  ป ฺจวิธา ฯ  สติป  เนส  สจฺจาภิ-   
สมฺโพธสาม ฺเ  เอกจฺเจ  เถรา  สทฺธตฺุตรา  เสยฺยถาป  เถโร   
วกฺกลิ  เอกจฺเจ  วิริยุตฺตรา  เสยฺยถาป  เถโร  มหาโสโณ   
โกฬิวิโส  เอกจฺเจ  สตุตฺตรา  เสยฺยถาป  เถโร  โสภิโต  (๒)  เอกจฺเจ   
สมาธุตฺตรา  เสยฺยถาป  เถโร  จูฬปนฺถโก  เอกจฺเจ  ป ฺ ุตฺตรา   
เสยฺยถาป  เถโร  อานนฺโท ฯ   
        ตถา  หิ  โส  คติมนฺตตาย  อตฺถโกสลฺลาทิวนฺตตาย  (๓)  จ   
ปสสิโต  อย ฺจ  วิภาโค  ปุพฺพภาเค  ลพฺภมานวิเสสวเสน   
#๑.  อภิ.  ส  ๓๔/๒๖๐  ฯ  ๒.  ส.ี  สาคโต  ฯ   
#๓.  สี.  มนตฺตาย  ฯ    
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วุตฺโต ฯ  อคฺคมคฺคกฺขเณ  ปน  เสสานมฺป  อินฺทฺริยาน  เอกสภาวา   
อิจฺฉิตาติ ฯ   
        ตถา  ปารมิปฺปตฺตา  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตา  ฉฬภิ ฺา   
เตวิชฺชา  สุกขฺวิปสฺสกาติ  ป ฺจวิธา ฯ  สาวเกสุ  หิ  เอกจฺเจ   
สาวกปารมิยา  มตฺถกปฺปตฺตา  ยถา  ต  อายสฺมา  สาริปุตฺโต   
อายสฺมา  จ  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอกจฺเจ  อตฺถปฏิสมฺภิทา   
ธมฺมปฏิสมฺภิทา  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาติ  อิมาส   
จตุนฺน  ปฏิสมฺภิทาน  วเสน  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตา  เอกจฺเจ   
อิทฺธิวิธาณาทีน  อภิ ฺาน  วเสน  ฉฬภิ ฺา  เอกจฺเจ   
ปุพฺเพนิวาสาณาทีน  ติสฺสนฺน  วิชชฺาน  วเสน  เตวิชฺชา ฯ   
        เย  ปน  ขณิกสมาธิมตฺเต  ตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา   
อธิคตอคฺคมคฺคา  เต  อาทิโต  อนฺตรนฺตรา  จ  สมาธิเชน   
ฌานงฺเคน  วิปสฺสนาพฺภนฺตร  ปฏิสนธฺานาน  อภาวา  สุกฺขา   
วิปสฺสนา  เอเตสนฺติ  สุกฺขวิปสฺสกา  นาม.  อย ฺจ  วิภาโค   
สาวกาน  สาธารณภาว  อุปปริกฺขิตฺวา  วุตฺโต ฯ   
        อิธ  ปาลิย  อาคตา  นตฺเถว  สุกฺขวิปสฺสกา ฯ  เตเนวาห   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส          วิโมกฺขาปจ  อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา  สจฺฉิกตา          กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติอาทิ ฯ   
เอว  ปารมิปฺปตฺตาทิวเสน  ป ฺจวิธา ฯ   
        อนิมิตฺตาทิวเสน  ฉพฺพิธา  อนิมิตฺตวิมุตฺโตติอาทโย ฯ    
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        สทฺธาธุโร  ป ฺาธุโรติ  ทุวิธา ฯ  ตถา  อปฺปณิหิต-   
วิมุตฺโต  ป ฺาวิมุตฺโต  จาติ ฯ  เอว  อนิมิตฺตวิมุตฺตาทิวเสน  จ   
ปริยายวิมุตฺตเภเทน  สตฺตวิธา ฯ   
        จตูสุ  ห ิ อรูปสมาปตฺตีสุ  เอกเมก  ปาทก  กตฺวา   
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตา  จตฺตาโร  นิโรธโต   
วุฏาย  อรหตฺต  ปตฺโต  จาติ  ป ฺจ  อุภโตภาควิมุตฺตา  สทฺธา-   
ธุรป ฺาธุรวเสน  เทฺว  ป ฺาวิมุตฺตาติ  เอว  วิมุตฺติเภเทน   
สตฺตวิธา ฯ   
        ธุรปฏิปทาวิภาเคน  อฏวิธา ฯ  โย  หิ  ทกฺุขาปฏิปทาย   
ทนฺธาภิ ฺาย  นิยฺยาติ  โส  สทฺธาธุรป ฺาธุรวเสน  ทุวิโธ   
ตถา  เสสปฏปิทาสุปติ  เอว  ธุรปฏิปทาวิภาเคน  อฏวิธา ฯ   
        วิมุตฺติเภเทน  นววิธา ฯ  ป ฺจ  อุภโตภาควิมุตฺตา  เทฺว   
ป ฺาวิมุตฺตา  ป ฺาวิมุตฺติย  เจโตวิมุตฺติย ฺจ  ปารมิปฺปตฺตา   
เทฺว  อคฺคสาวกา  จาติ  เอว  นววิธา ฯ   
        วิมุตฺติวเสเนว  ทสวิธา ฯ  จตูสุ  อรูปาวจรชฺฌาเนสุ  จ   
เอกเมก  ปาทก  กตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตา  จตฺตาโร  สุกฺขวิปสฺสโกติ   
ป ฺจ  ป ฺาวิมุตฺตา  ยถาวุตฺตา  จ  อุภโตภาควิมุตฺตา  จาติ   
เอว  วิมุตฺติเภเทเนว  ทสวิธา ฯ  เต  ยถาวุตฺเตน  ธุรเภเทน   
ภิชฺชมานา  วีสติ  โหนฺติ ฯ   
        ปฏิปทาเภเทน  ภิชฺชมานา  จตฺตาฬีส  โหนฺติ ฯ  ปุน    
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ปฏิปทาเภเทน  ธุรเภเทน  จ  ภิชชฺมานา  อสีติ  โหนฺติ ฯ  อถ   
เต  สุ ฺตวิมุตฺตาทิวิภาเคน  ภิชฺชมานา  จตฺตาฬีสาธิกา  เทฺว   
สตานิ  (๑)  โหนฺติ ฯ  ปนุ  อินฺทฺริยาธิกภาเวน  ภิชฺชมานา  ทฺวิสตุตฺตร   
สหสฺส  โหนตีฺติ ฯ  เอว  อตฺตโน  คุณวเสน  อเนกเภทวิภตฺเตสุ   
มคฺคฏผลฏเสุ  อริยสาวเกสุ  เย  อตฺตโน  ปฏิปตฺติปวตฺติอาทิเก   
จ  วิภาเวนฺติ ฯ  เย  ฉนฺนา  เม  กฏุิกาติอาทิกา  (๒)  คาถา   
อุทานาทิวเสน  อภาสึสุ ฯ  เต  จ  อิธ  คาถามุเขน  สงฺคห   
อารุฬฺหา ฯ  เตนาห  สีหานว  นทนฺตาน ฯเปฯ  ผุสตฺิวา   
อจฺจุต  ปทนฺติ  (๓)  ฯ  
        เอวเมตฺถ  ปกิณฺณกกถา  เวทิตพฺพา ฯ   
                วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                        มหานิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        พทรติตฺถมหาวิหารวาสินา  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  กตา   
#๑.  ส.ี  จตฺตาฬีสาธิกเทฺวสต  ฯ   
#๒.  ขุ.  เถร  ๒๖/๑๓๘/๒๖๐  ฯ  ๓.  ขุ.  เถร ๒๖/๑๓๗/๒๖๐  ฯ   


