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                                        เลมที่  43  หนา  1  
 
                วิสุทฺธชนวิลาสินี  นาม  ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                                        อปทานวณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                เถราปทานวณฺณนา   
                                สีหาสนิยวคฺควณฺณนา   
                        สีหาสนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต  สีหาสน- 
ทายกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ (๑) ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต   
กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  สทธฺาสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต   
ธรมาเน  ภควติ  เทวโลเก  วสิตฺวา  นพฺิพุเต ภควติ อุปฺปนฺนตฺตา   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควโต  สารีริกเจติย  ทิสฺวา  อโห  เม   
อลาภา  ภควโต  ธรมาเน  กาเล  อสมฺปตฺโตติ  จินฺเตตฺวา  เจติเย   
จิตฺต ปสาเทตฺวา โสมนสฺสชาโต  สพฺพรตนมย  เทวตานิมฺมิตสทิส   
ธมฺมาสเน  สีหาสน  กาเรตฺวา  ชีวมานกพุทฺธสฺส  วิย  ปูเชส ิฯ   
ตสฺสุปริ  เคหมฺป  ทิพฺพวิมานมิว  กาเรสิ  ปาทฏปนปาทปมฺป   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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กาเรสิ ฯ  เอว  ยาวชีว  ทปีธูปปุปฺผคนฺธาทีหิ  อเนกวิธ  ปชู   
กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  ฉกามสคฺเค  อปราปร   
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ  อเนกกฺขตฺตุ  
อนุภวิตฺวา สงฺขฺยาติกฺกนฺต ปเทสรชชฺสมฺปตฺติ ฺจ  อนุภวิตฺวา   
กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  กตฺวา   
เอตฺถนฺตเร  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ   
วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุธมฺมเทสน  
สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพพฺชิตฺวา  ลทธฺูปสมฺปโท  กมฺมฏาน   
คเหตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        เอว  ปตฺตอรหตฺตผโล  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺส  อุปฺปาเทตฺวา  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต   
โลกนาถมฺหติีอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โลกสฺส  นาโถ  ปธาโนติ   
โลกนาโถ  โลกตฺตยสามีติ  อตฺโถ ฯ  โลกนาเถ  สทิฺธตฺถมฺหิ   
นิพฺพุเตติ  สมฺพนฺโธ ฯ  วิตฺถาริเต  ปาวจเนติ  ปาวจเน  ปฏกตฺตเย   
วิตฺถาริเต  ปตฺถเฏ  ปากเฏติ  อตฺโถ ฯ  พาหุช ฺมฺหิ  สาสเนติ   
สิกฺขตฺตยสงฺคหิเต  พุทฺธสาสเน  อเนกสตสหสฺสโกฏิขีณาสว- 
สงฺขาเตหิ  พหุชเนหิ  าเต  อธิคเตติ  อตฺโถ ฯ   
        ปสนฺนจิตฺโต  สุมโนติ  ตทา  อห  พุทฺธสฺส  ธรมานกาเล   
อสมฺปตฺโต  นิพฺพุเต  ตสฺมึ  เทวโลกา  จวิตฺวา  มนุสฺสโลก   
อุปปนฺโน  ตสฺส  ภควโต  สารีริกธาตุเจติย  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต    
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สทฺธาสมฺปยุตฺตมโน  สุนทฺรมโน  อโห  มมาคมน  สฺวาคมนนฺติ   
ส ฺชาตปสาทพหุมาโน  มยา  นิพฺพานาธิคมาย  เอก  ปุ ฺ   
กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ภควโต  เจติยสมีเป ภควนฺต อุทฺทิสฺส   
หิร ฺสุวณฺณรตนาทีหิ  อลงฺกริตฺวาว  สีหาสน  อกาสิ ฯ   
ตตฺร  นิสินฺนสฺส  ปาทฏปนตฺถาย  ปาทป ฺจ  กาเรสิ ฯ   
สีหาสนสฺส  อเตมนตฺถาย  ตสฺสุปร ิ ฆร ฺจ  กาเรสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
สีหาสนมกาสห  ฯเปฯ  ฆร  ตตฺถ  อกาสหนฺติ ฯ  เตน   
จิตฺตปฺปสาเทนาติ  ธรมานสฺส  วิย  ภควโต  สีหาสน  มยา   
กต  เตน  จิตฺตปฺปสาเทน ฯ ตุสิต อุปปชฺชหนฺติ ตุสติภวเน  
อุปปชฺชินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อายาเมน  จตุพฺพีสาติ  ตตฺรุปปนนฺสฺส  เทวภูตสฺส  สโต   
มยฺห  สุกต  ปุ ฺเน  นิพฺพตฺติต  ปาตุภูต  อายาเมน  อุจฺจโต   
จตุพฺพีสโยชน  วิตฺถาเรน  ติริยโต  จตุทฺทสโยชน  ตาวเทว   
นิพฺพตฺติกฺขเณเยว  อาสิ  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        จตุนฺนวุเต  อิโต  กปฺเปติ  อิโต  กปฺปโต  จตุนวุเต  กปฺเป   
ย  กมฺม  อกร ึ อกาสึ  ตทา  ตโต  ปฏาย  ปุ ฺพเลน   
ก ฺจิ  ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ  น อนุภูตปุพฺพา กาจิ ทุคฺคตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        เตสตฺตติมฺหิโต  กปฺเปติ  อิโต  กปฺปโต  เตสตฺตติกปฺเป ฯ  
อินฺทนามา  ตโย  ชนาติ  อินฺทนามกา  ตโย  จกฺกวตฺติราชาโน    
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เอกสฺมึ  กปฺเป  ตีสุ  ชาตีสุ  อินฺโท  นาม  จกฺกวตฺตี  ราชา   
อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เทฺว  สตฺตติมฺหิโต  กปฺเปติ  อิโต  เทฺวสตฺตติ- 
กปฺเป ฯ  สุมนนามกา  ตโย  ชนา  ติกฺขตฺตุ  จกฺกวตฺติราชาโน   
อเหสุ ฯ   
        สมสตฺตตีโต  กปฺเปติ อิโต กปฺปโต อนูนาธิเก สตฺตติเม  
กปฺเป วรุณนามกา  วรุโณ  จกฺกวตฺตีติ  เอวนามกา  ตโย   
จกฺกวตฺติราชาโน จกฺกรตนสมฺปนฺนา จตุทีปมฺหิ  อิสฺสรา  
อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
        สีหาสนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ (๑)   
 
                เอกตฺถมฺภิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  เอกตฺถมฺภทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล   
วนกมฺมิโก  หุตฺวา  เอกสฺมึ  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นพฺิพตฺโต ฯ   
ตสฺมึ  สมเย  สพฺเพ  สทฺธา  ปสนฺนา  อุปาสกา  เอกจฺฉนฺทา   
ภควโต  อุปฏานสาล  กโรมาติ  ทพฺพสมฺภารตฺถาย  วน   
ปวิสิตฺวา  ต  อุปาสก  ทิสวฺา  อมฺหาก  เอก  ถมฺภ  เทถาติ   
# ๑  ม.  สมตฺตา ฯ  ตเถวมุปริป ฯ    
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ยาจึสุ ฯ  โส  ต  ปวตฺตึ สตฺุวา ตุเมฺห  มา  จินฺตยิตฺถาติ   
เต  สพฺเพ  อุยฺโยเชตฺวา  เอก  สารมย  ถมฺภ คเหตฺวา สตฺถุ   
ทสฺเสตฺวา  เตสเยว  อทาสิ ฯ  โส  เตเนว  โสมนสฺสชาโต  ตเทว   
มูล  กตฺวา  อ ฺานิ  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต   
เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  อปราปร  ฉสุ  กามาวจเรสุ  ทิพฺพสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา มนุสฺเสสุ จ อคฺคจกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ  อเนกวาร   
อนุภวิตฺวา  อสงฺเขฺยยฺย  ปเทสรชฺชสมฺปตฺติ ฺจ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สทฺธาสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  มาตาปตูหิ   
สทฺธึ ภควโต  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา   
ลทฺธูปสมฺปโท  กมฺมฏาน  คเหตฺวา มนสิ  กโรนฺโต นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  เอว  ปตฺตอรหตฺโต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  สิทฺธตฺถสฺสาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  ภคฺยสมฺปนฺนสฺส  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส ฯ  มหาปูคคโณติ  มหาอุปาสกสมูโห  อหุ  อโหสีติ   
อตฺโถ ฯ  สรณ  คตา  จ  เต  พุทฺธนฺติ  พุทฺธ  สรณนติฺ   
คตา  ภชึสุ  ชานึสุ  วา  เต  อุปาสกา ฯ  ตถาคต  สทฺทหนฺติ   
พุทฺธคุณ  อตฺตโน  จิตฺตสนฺตาเน เปนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        สพฺเพ  สงฺคมฺม  มนฺเตตฺวาติ  สพฺเพ  สมาคมฺม  สนฺนิปติตฺวา   
มนฺเตตฺวา  อ ฺม ฺ  ส ฺาเปตฺวา  เอกจฺฉนฺนา  หุตฺวา  มาฬ    
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อุปฏานสาล  สตฺถุโน  อตฺถาย  กุพฺพนฺติ  กโรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
ทพฺพสมฺภาเรสุ เอกตฺถมภฺ อลภนฺตา  พฺรหาวเน มหาวเน  
วิจินนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เตห  อร ฺเ  ทิสฺวานาติ  อห  เต  อุปาสเก  อร ฺเ   
ทิสฺวาน  คณ  สมูห  อุปคมฺม  สมีป  คนฺตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺค- 
เหตฺวาน  ทสงฺคุลิสโมธาน  อ ฺชล ึ สริสิ  กตฺวา  อห  คณ   
อุปาสกสมูห  ตุเมฺห  อิม  วน  กิมตฺถ  อาคตตฺถาติ ตทา  
ตสฺมึ กาเล ปริปุจฺฉินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เต  สลีวนฺโต  อุปาสกา  เม  มยา  ปุฏา  มาฬ  มย   
กตฺตุกามา  หุตฺวา เอกตฺถมฺโภ อเมฺหหิ น ลพฺภตีติ วิยากสุ  
วิเสเสน กถยึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        มม  มยหฺ  เอกตฺถมฺภ  เทถ  อห  ต  ทสฺสามิ  สตฺถุโน   
สนฺติก  อห  ถมฺภ  อาหรสิฺสามิ  เต  ภวนฺโต  ถมฺภหรเณ   
อปฺโปสฺสุกฺกา  อุสฺสาหรหิตา  ภวนฺตูติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ย  ย  โยนุปปชฺชามีติ  ย  ย  โยนึ  เทวตฺต  อถ  มานุส   
อุปคจฺฉามีติ  อตฺโถ ฯ  ภุมฺมตฺเถ  วา  อุปโยควจน  ยสฺมึ  ยสฺมึ   
เทวโลเก  วา  มนุสฺสโลเก วาติ อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตาน- 
เมวาติ ฯ (๑)   
                เอกตฺถมฺภิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________ 
# ๑. ม.  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ    
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                                นนฺทตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  นนฺทตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
ภควโต  สนฺติเก  ธมฺม  สณุนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกขฺุ  อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวาราน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สย  ต  านนฺตร   
ปตฺเถนฺโต  ภควโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  ปูชาสกฺการพหุล  มหาทาน   
ปวตฺเตตฺวา  อห  ภนฺเต  อนาคเต  ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส   
เอวรูโป  สาวโก  ภเวยฺยนฺติ  ปณิธาน  อกาสิ ฯ   
        โส  ตโต  ปฏาย  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส   
ภควโต  กาเล  ธมฺมตาย  (๑)  นาม  นทิยา  มหนฺโต  กจฺฉโป   
หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  นทึ  ตริตุ  ตีเร   ิต   
ทิสฺวา  สย  ภควนฺต ตาเรตุกาโม สตฺถุ ปาทมูเล  นิปชฺช ิฯ   
สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย  ตฺวา  ปฏ ึ  อภิรุหิ ฯ  โส  หฏตุฏโ เวเคน  โสต  ฉินฺทนฺโต  
สีฆตร  ปรตีร  ปาเปสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  อนุโมทน  วทนฺโต  ภาวินึ สมฺปตฺตึ กเถตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
# ๑. ปรมตฺถทีปนี. ๑/๕๘๙ วินตายาติ ทิสฺสติ ฯ  
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พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุสมฺึ  สุทฺโธทนมหาราชสฺส  อคฺคมเหสิยา   
มหาปชาปติโคตมิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺโต  ตสฺส  นามคฺคหณทิวเส   
าติสงฺฆ  นนฺทยนฺโต  ชาโตติ  นนฺโทเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ   
ตสฺส  วยปฺปตฺตกาเล  ภควา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  โลกานุคฺคห   
กโรนฺโต  อนุกฺกเมน  กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา  าติสมาคเม  โปกฺขร- 
วสฺส  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  เวสฺสนฺตรชาตก  (๑)  กเถตฺวา  ทุติยทิวเส   
ปณฺฑาย  ปวิฏโ  อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยฺยาติ  (๒)  คาถาย  ปตร   
โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปตฺวา นิเวสน คนฺตฺวา  ธมฺม  จเร   
สุจริตนฺติ (๓)  คาถาย  มหาปชาปตึ  โสตาปตฺติผเล  ราชาน   
สกทาคามิผเล  ปติฏาเปตฺวา  ตติยทิวเส  นนฺทกุมารสฺส  อภิเสก- 
เคหปเวสนอาวาหมงฺคเลสุ  วตฺตมาเนสุ  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ   
สตฺถา  นนฺทกุมารสฺส  หตฺเถ  ปตฺต  ทตฺวา  มงฺคล  วตฺวา   
ตสฺส  หตฺถโต  ปตฺต  อคฺคเหตฺวาว  วิหาร  คโต  ต  ปตฺต- 
หตฺถ  วิหาร  อาคต  อนิจฺฉมานเยว  ปพฺพาเชตฺวา  ตถา- 
ปพฺพาชิตตฺตาเยว  อนภิรติยา  ปฬิต  ตฺวา  อุปาเยน  ตสฺส   
ต  อนภิรตึ  วิโนเทสิ ฯ  โส  โยนิโส  ปฏิสงฺขาย  วิปสฺสน   
ปฏเปตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เถโร  ปุน  ทิวเส   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห  ย  เม  ภนฺเต  ภควา   
ปาฏิโภโค  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน  ปฏิลาภาย  กกุฏปาทาน   
# ๑ ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๔๕/๓๖๕ ฯ   
# ๒ ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๗ ฯ  ๓ ขุ. ธ. ๒๕/๑๖๙/๔๗ ฯ    
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มุ ฺจามห  ภนฺเต  ภควนฺต  เอตสฺมา  ปฏิสฺสวาติ ฯ  ภควาป  ยเทว   
เต  นนฺท  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุตฺต  ตทาห  มุตฺโต   
เอตสฺมา  ปฏิสฺสวาติ  อาห ฯ  อถสฺส  ภควา  สวิเสส  อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวารต  ตฺวา  ต  คุณ  วิภาเวนฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  
มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาราน  ยทิท นนฺโทติ (๑)  
อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารภาเวน  น  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  เถโร  หิ   
อินฺทฺริยาสวร นิสฺสาย อิม  วิปฺปการ  ปตฺโต  ตมห  สุฏ ุ   
นิคฺคณฺหิสฺสามีติ อุสฺสาหชาโต พลวหโิรตฺตปฺโป  ตตฺถ จ  
กตาธิการตฺตา อินฺทฺริยสวเร อุกฺกสปารมึ อคมาสิ ฯ   
        เอว  โส  เอตทคฺคฏาน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสปฺปตฺโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโตติอาทิมาห ฯ  วตฺถ  โขม  มยา  ทินฺนนฺติ  โขมรฏเ  ชาต   
วตฺถ  ภควติ  จิตฺตปฺปสาเทน  คารวพหุมาเนน  มยา  ปรมสุขุม   
โขมวตฺถ  ทนิฺนนฺติ  อตฺโถ ฯ  สยมฺภุสสฺาติ  สยเมว  ภูตสฺส  ชาตสฺส   
อริยาย  ชาติยา  นิพฺพตฺตสฺส ฯ  มเหสิโนติ  มหนฺเต  สีลสมาธิ- 
ป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ  เอสิ  คเวสีติ  มเหสิ  ตสฺส   
มเหสิโน สยมฺภุสฺส จีวรตฺถาย โขมวตฺถ มยา ทินฺนนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ต  เม  พุทฺโธ  วิยากาสีติ  เอตฺถ  ตนฺติ  สามฺยตฺเถ   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 10 

                เลมที่  43  สีหาสนิยวคฺควณฺณนา  หนา  10 
 
อุปโยควจน  ตสฺส  วตฺถทายกสฺส  เม  ทานผล  วิเสเสน  อกาสิ   
กเถสิ  พุทโฺธติ  อตฺโถ ฯ  ชลชุตฺตมนามโกติ  ปทุมตฺุตรนามโก ฯ   
ชลรุตฺตมนายโกติป  ปาโ ฯ  ตสฺส  ชลมานาน  เทวพฺรหฺมาน   
อุตฺตมนายโก  ปธาโนติ  อตฺโถ ฯ  อิมนิา  วตฺถทาเนนาติ  อิมินา   
วตฺถทานสฺส  นิสฺสนฺเทน  ตว  อนาคเต  เหมวณฺโณ  สุวณฺณ- 
วณฺโณ  ภวิสฺสสิ ฯ   
        เทฺว  สมฺปตฺตึ  อนุโภตฺวาติ  ทิพฺพมนุสฺสสงฺขาตา  เทฺว   
สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา ฯ  กุสลมูเลหิ  โจทิโตติ  กสุลาวยเวหิ  กุสล- 
โกฏาเสหิ  โจทิโต เปสิโต  ตฺว  อิมินา  ปุ ฺเน  สตฺถุ  กุสล   
ปสวาหีติ(๑)  เปสิโต  วิยาติ  อตฺโถ ฯ  โคตมสฺส ภควโต กนิฏโ  
ตฺว ภวิสฺสสีติ พฺยากาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ราครตฺโต  สุขสีโลติ  กิเลสกาเมหิ  รตฺโต  อลลฺีโน  กาย- 
สุขจิตฺตสุขานุภวนสภาโว ฯ  กาเมสุ  เคธมายุโตติ  วตฺถุกาเมสุ   
เคธสงฺขาตาย  ตณฺหาย  อายุโต  โยชโิตติ  อตฺโถ ฯ  พุทฺเธน   
โจทิโต  สนโฺต  ตทา  ตฺวนฺติ  ยสฺมา  กาเมสุ  เคธิโต ฯ ตทา  (๒)  
ตสฺมา  ตฺว  อตฺตโน  ภาตุเกน  โคตมพุทฺเธน โจทิโต  ปพฺพชฺชาย  
อุยฺโยชิโต ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปพฺพชตฺิวาน  ตฺว  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  โคตมสฺส  ภควโต   
สาสเน  ตฺว  ปพฺพชิตฺวา  กุสลมูเลน  มูลภูเตน  ปุ ฺสมฺภาเรน   
# ๑. ย.ุ ปภวาหีติ ฯ  ม. กลุ ปสวาหีติ ฯ  ๒. ส.ียุ. ตโต ฯ  
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โจทิโต  ภาวนาย  นิโยชิโต  สพฺพาสเว  สกลาสเว  ปริ ฺาย   
ชานิตฺวา  ปชหิตฺวา  อนามโย  นิทฺทุกฺโข  นิพฺพายิสฺสสิ อทสฺสน  
ปาเปสฺสสิ อปณฺณตฺติกภาว คมิสฺสสีติ อตฺโถ ฯ   
        สตกปฺปสหสฺสมฺหีติ  อิโต  กปปฺโต  ปุพฺเพ  สตกปฺปาธิเก   
สหสฺสเม  กปฺปมฺหิ  เจฬนามกา  จตฺตาโร  จกฺกวตฺติราชาโน   
อเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  สฏ ิกปฺปสหสฺสานีติ  กปฺปสหสฺสานิ (๑) 
สฏ ี  จ  อติกฺกมิตฺวา  เหฏา  เอกสฺมึ  กปฺเป  จตฺตาโร  ชนา   
อุปเจฬา  นาม  จกฺกวตฺติราชาโน  จตูสุ  ชาตีสุ  อเหสุนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        ป ฺจกปฺปสหสฺสมฺหีติ  ป ฺจกปฺปาธิเก  สหสฺสเม  กปฺปมหฺิ   
เจฬา  นาม  จตฺตาโร  ชนา  จกฺกวตฺติราชาโน  สตฺตหิ  รตเนหิ   
สมฺปนฺนา  สมงฺคีภูตา  ชมพฺุทีปอมรโคยานอุตฺตรกุรุปุพฺพวิเทหทีป- 
สงฺขาเต  จตุทีปมฺหิ อิสฺสรา ปธานา  วิสุ อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        นนฺทตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________ 
# ๑. ม. สฏ ิ กปฺปสหสฺสานีติ กปฺปสหสฺสานิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 12 

                                        เลมที่  43  หนา  12 
 
                        จูฬปนถฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโินติอาทิก  อายสฺมโต  จูฬปนฺถกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  ยเทตฺถ  อฏ ุปฺปตฺติวเสน  วตฺตพฺพ  ต  อฏกนิปาเต   
มหาปนฺถกวตฺถุสฺมึ(๑)  วุตฺตเมว ฯ  อย  ปน  วิเสโส  มหาปนฺถกตฺเถโร   
อรหตฺต  ปตฺวา  ผลสมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺโต  จินฺเตสิ  กถ   
นุ  โข  สกฺกา  จูฬปนถฺกมฺป  อิมสฺมึ  สุเข  ปติฏาเปตุนฺติ ฯ   
โส อตฺตโน  อยฺยก  ธนเสฏ ึ  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  สเจ   
มหาเสฏ ิ  อนุชานาถ  อห  จูฬปนฺถก  ปพฺพาเชยฺยนฺติ ฯ   
ปพฺพาเชถ  ภนฺเตติ ฯ  เถโร  ต  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ทสสุ สีเลสุ  
ปติฏ ิเตสุ (๒) ภาตุ สนฺติเก   
                ปทุม ยถา โกกนท สุคนฺธ   
                ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ   
                องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน   
                ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ (๓)   
คาถ  อุคฺคณฺหนฺโต  จตูหิ  มาเสหิ  อุคฺคเหตุ  นาสกฺขิ  คหิตมฺป   
# ๑ ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๘/๓๔๓ ฯ  ๒. ม. ปติฏ ิโต ฯ 
# ๓ ส. ส. ๑๕/๓๖๒/๑๑๘ ฯ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๙๕/๒๖๖ ฯ    
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หทเย  น  ติฏติ ฯ  อถ  น  มหาปนฺถโก  จูฬปนถฺก  ตฺว   
อิมสฺมึ  สาสเน  อภพฺโพ  จตูหิ  มาเสหิ  เอก  คาถมฺป  คเหตุ   
น  สกโฺกสิ  ปพฺพชิตกิจฺจ  ปน  ตฺว  กถ มตฺถก  ปาเปสฺสสิ   
นิกฺขม  อิโตติ  โส  เถเรน  ปณามิโต  ทฺวารโกฏกสมีเป   
โรทมาโน  อฏาสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  สตฺถา  ชีวกมฺพวเน  วิหรติ ฯ  อถ   
ชีวโก  ปุริส  เปเสสิ  คจฺฉ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  สตฺถาร   
นิมนฺเตหีติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  อายสฺมา  มหาปนฺถโก   
ภตฺตุทฺเทสโก  โหติ ฯ  โส  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ภิกฺข   
ปฏิจฺฉถาติ  วุตฺโต  จูฬปนฺถก  เปตฺวา  เสสาน  ปฏิจฺฉามีติ   
อาห ฯ ต สุตฺวา  จูฬปนฺถโก  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  โทมนสฺสปฺ- 
ปตฺโต  อโหสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  จิตฺตกฺเขท  ตฺวา  จูฬปนฺถโก   
มยา  กเตน  อุปาเยน  พุชฺฌิสฺสตีติ  ตสฺส  อวิทูรฏาเน  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  ทินนฺ  โจฬกฺขณฺฑ  รโชหรณ  รโชหรณนฺติ  หตฺเถน   
ปริมชฺชนโฺต  นิสีทิ ฯ  ตสฺส  ต  ปริมชชฺนฺตสฺส  กลิฏิธาตุก   
ชาต  ปุน  ปริมชฺชนฺตสฺส  อุกฺขลิปริปุ ฺฉนสทิส  ชาต ฯ  โส    
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าณปริปากตฺตา  เอว  จินฺเตสิ  อิท  โจฬกฺขณฺฑ  ปกติยา   
ปริสุทฺธ  อิม  อุปาทินฺนกสรีร  นิสฺสาย  กลิิฏ  อ ฺถา  ชาต   
ตสฺมา อนิจฺจ ยถาเปต เอว  จิตฺตมฺปติ  ขยวย  ปฏเปตฺวา   
ตสฺมึเยว  นิมิตฺเต  ฌานานิ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานปาทก  กตฺวา   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
อรหตฺตปตฺตสฺเสวสฺส เตปฏก ป ฺจาภิ ฺา จ อาคมึสุ ฯ   
        สตฺถา  เอกูเนหิ  ป ฺจภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  คนฺตฺวา  ชีวกสฺส   
นิเวสเน  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีท ิฯ  จูฬปนฺถโก  ปน  อตฺตโน   
ภิกฺขาย  อปฺปฏิจฺฉิตตฺตา  เอว  น  คโต ฯ  ชีวโก  ยาคุ  ทาตุ   
อารภิ ฯ  สตฺถา  หตฺเถน  ปตฺต ปทหิ ฯ กสฺมา  ภนฺเต  น   
คณฺหถาติ  วุตฺเต  วิหาเร  เอโก  ภิกฺขุ  อตฺถิ  ชีวกาติ ฯ  โส   
ปุริส  เปเสสิ  คจฺฉ  ภเณ  วิหาเร  นิสินฺน  อยฺย  คเหตฺวา  
เอหีติ ฯ จูฬปนฺถกตฺเถโรป  รูเปน  กริยิาย  จ  เอกมฺป  เอเกน   
อสทิส ภิกฺขุสหสฺส นิมฺมินิตฺวา นิสีทิ ฯ โส  ปุรโิส  วิหาเร   
ภิกฺขูน  พหุภาว  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  ชีวกสฺส  กเถสิ  อิมสฺมา   
ภิกฺขุสงฺฆา  วิหาเร  ภิกฺขุสงฺโฆ  พหุตโร  ปกฺโกสิตพฺพ  อยฺย   
น  ชานามีติ ฯ  ชีวโก  สตฺถาร  ปุจฺฉิ  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    
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ปุจฺฉิ ฯ  อห จูฬปนฺถโก  อห  จูฬปนฺถโกติ  เอกปฺปหาเรน   
ภิกฺขุสหสฺสมฺป  กเถสิ ฯ  โส  ปุนาคนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ชีวกสฺส   
อาโรเจสิ  ชวีโก  ปฏิวิทธฺสจฺจตฺตา  อิทฺธิมา  ม ฺเ  อยฺโยติ   
นยโต  ตฺวา  คจฺฉ  ภเณ  ปม  กเถนฺต  อยฺยเมว  ตุเมฺห   
สตฺถา  ปกฺโกสตีติ  วตฺวา  จีวรกณฺเณ  คณฺหาหีติ  อาห ฯ   
โส  วิหาร  คนฺตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ ตาวเทว  นิมฺมิตภิกฺขู  
อนฺตรธายึสุ ฯ โส เถร คเหตฺวา อคมาสิ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺมึ  ขเณ  ยาคุ ฺจ  ขชฺชกาทิเภท ฺจ  ปฏิคฺคณฺหิ ฯ   
กตภตฺตกิจฺโจ  ภควา  อายสฺมนฺต  จูฬปนฺถก  อาณาเปสิ   
อนุโมทน  กโรหีติ ฯ  โส  ปภินฺนปฏิสมฺภิโท  สิเนรุ  คเหตฺวา   
มหาสมุทฺท  มนฺเถนฺโต  วิย  เตปฏก  พุทฺธวจน  สงฺโขเภนฺโต   
สตฺถุ  อชฺฌาสย  คณฺหนฺโต  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  ทสพเล   
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วิหาร  คเต  ธมฺมสภาย  กถา  อุทปาทิ   
อโห  พุทฺธาน  อานุภาโว  ยตฺร  ห ิ นาม  จตฺตาโร  มาเส   
เอกคาถ  คเหตุ  อสกฺโกนตฺมฺป  ลหุเกน  ขเณเนว  เอว  มหิทฺธิก   
อกสูติ  ตถา  หิ  ชีวกสฺส  นิเวสเน  นิสินฺโน  ภควา  เอว   
จูฬปนฺถกสฺส  จิตฺต  สมาหิต  วีถิปฏิปนฺนา  วิปสฺสนาติ  ตฺวา  
ยถานิสินฺโนเยว  อตฺตาน  ทสฺเสตฺวา  ปนฺถก  เนวาย  ปโลติกา   
กิลิฏา  รชานุกิณฺณา  อิโต  ปน  อ ฺโป อริยสฺส วินเย  
สงฺกิเลโส รโชติ ทสฺเสนฺโต    
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                ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ   
                ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ   
                เอต รช วิปฺปชหิตฺวา ภิกฺขโว   
                วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ   
                โทโส รโช ฯเปฯ วิคตรชสสฺ สาสเน ฯ   
                โมโห รโช ฯเปฯ วิคตรชสฺส สาสเนติ (๑)   
อิมา  ติสฺโส  คาถาโย  อภาสิ ฯ   
        คาถาปริโยสาเน  จูฬปนฺถโก  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต   
ปาปุณีติ ฯ  สตฺถา  เตส ภิกฺขูน กถาสลฺลาป สุตฺวา อาคนฺตฺวา  
พุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา  กึ  วเทถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิม   
นาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  จูฬปนฺถเกน  อิทานิ  มยฺห   
โอวาเท  ตฺวา  โลกุตฺตรทายชฺช  ลทธฺ  ปุพฺเพ  ปน  โลกิยทายชฺช   
ลทฺธนฺติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  จูฬเสฏ ิชาตก(๒)  กเถสิ ฯ  อปรภาเค   
น  สตฺถา  อรยิคณปริวุโต  ธมฺมาสเน  นิสินฺโน  มโนมย  กาย   
อภินิมฺมินนฺตาน ภิกฺขูน เจโตวิวฏฏกุสลาน ฺจ อคฺคฏาเน  
เปสิ ฯ   
        เอว  โส  ปตฺตเอตทคฺคฏาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
ปติโสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร   
นาม  ชิโนติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปุริมปททฺวย  วุตฺตเมว (๓) คณมฺหา   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๙๘๐/๖๒๔ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๓๔/๒๐๙ ฯ  
# ๒. ขุ. จูฬ. ๒๗/๔/๒ ฯ  ๓. วุตฺตตฺถเมว ฯ  
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วูปกฏโ โสติ โส ปทุมุตฺตโร  นาม  สตฺถา  คณมฺหา  มหตา  (๑)   
ภิกฺขุสมูหโต  วูปกฏโ  วิสุ  ภูโต  วิเวก  อุปคโต ฯ  ตทา  มม   
ตาปสกาเล  หิมวนฺเต  หิมาลยปพฺพตสมีเป  วสิ วาส กปฺเปสิ ฯ  
จตูหิ อิริยาปเถหิ วิหาสีติ อตฺโถ ฯ   
        อหมฺป  ฯเปฯ  ตทาติ  ยทา  โส  ภควา  หิมวนฺต   
อุปคนฺตฺวา  วสิ  ตทา  อหมฺป  หิมวนฺตสมีเป  กตอสฺสเม  อา   
สมนฺตโต  กายจิตฺตปฬาสงฺขาตา  ปริสฺสยา  สมนติฺ  เอตฺถาติ   
อสฺสโมติ  ลทฺธนาเม  อร ฺาวาเส  วสามีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
อจิราคต  มหาวีรนฺติ  อจิร  อาคต  มหาวีริยวนฺต  โลกนายก   
ปธาน  ต ภควนฺต อุเปสินฺติ  สมฺพนฺโธ อาคตกฺขเณเยว  
อุปาคมินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปุปฺผจฺฉตฺต  คเหตฺวานาติ  เอว  อุปคจฺฉนฺโต  จ   
ปทุมุปฺปลปปฺุผาทีหิ  ฉาทิต  ปุปฺผมย  ฉตฺต  คเหตฺวา  นราสภ   
นราน  เสฏ  ภควนฺต  ฉาเทนฺโต  อุปค ฺฉึ  สมีป  คโตสฺมีติ  
อตฺโถ ฯ สมาธึ สมาปชฺชนตฺนฺติ รูปาวจรสมาธิชฺฌาน  สมา- 
ปชฺชนฺต อปฺเปตฺวา นิสินฺนสฺส อนฺตราย อห อกาสินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        อุโภ  หตฺเถหิ  ปคฺคยฺหาติ  ต  สุสชฺชิต  ปุปฺผจฺฉตฺต  ทฺวีหิ   
หตฺเถหิ  อุกขิฺปตฺวา  อห  ภควโต  อทาสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
ปฏิคฺคเหสีติ  ต  มยา  ทินนฺ ปุปฺผจฺฉตฺต ปทุมุตฺตโร ภควา  
# ๑. ส.ียุ. มหา ฯ  
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สมฺปฏิจฺฉิ สาทร (๑) สาทิยีติ อตฺโถ ฯ   
        สตปตฺตฉตฺต  ปคฺคยฺหาติ  เอเกกสฺมึ  ปทุมปุปเฺผ  สตสต- 
ปตฺตาน  วเสน  สตปตฺเตหิ  ปทุมปุปฺเผหิ  ฉาทิต  ปุปฺผจฺฉตฺต   
ปกาเรน  อาทเรน  คเหตฺวา  ตาปโส  มม  อทาสีติ  อตฺโถ ฯ   
ตมห  กิตฺตยิสฺสามีติ  ต  ตาปส อห กิตฺตยิสฺสามิ  ปากฏ   
กริสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  มม  ภาสโต  ภาสมานสฺส  วจน  สุโณถ   
มนสิ  กโรถ ฯ   
        ป ฺจวีสติกปฺปานีติ  อิมินา  ปุปผฺจฺฉตฺตทาเนน  ป ฺจวี- 
สติวาเร  ตาวตึสภวเน  สกฺโก หุตฺวา เทวรชฺช กริสฺสตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ จตุตฺตึสติกฺขตฺตุ ฺจาติ  จตุตฺตึสติวาเร มนุสฺสโลเก  
จกฺกวตฺตี ราชา ภวิสฺสติ ฯ   
        ย  ย  โยนินฺติ  มนุสฺสโยนิอาทีสุ  ย  ย  ชาตึ  สสรติ   
คจฺฉติ  อุปปชฺชติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  โยนยิ  อพฺโภกาเส  สุ ฺฏาเน   
ปติฏนฺต  นสิินฺน   ิต วา ปทุม ธารยิสฺสติ อุปริ ฉาทยิสฺสตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ปกาสิเต  ปาวจเนติ  เตน  ภควตา  สกลปฏกตฺตเย  ปกาสิเต   
ทีปเต  มนุสฺสตฺต  มนุสฺสชาตึ  ลภิสฺสติ  อุปปชชฺิสสฺติ ฯ   
มโนมยมฺหิ  กายมฺหีติ  มเนน  ฌานจิตฺเตน  นิพฺพตฺโตติ  มโน- 
มโย  ยถา  จิตฺต  ปวตฺตติ  ตถา  กาย  ปวตฺเตติ  จิตฺตคติก   
# ๑. กตฺถจิ ฉาทน ฯ    
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กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ตมฺหิ  มโนมเย  กายมฺหิ  โส  ตาปโส  จูฬปนถฺโก   
นาม  หุตฺวา  อุตฺตโม  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  เหฏา   
วุตฺตตฺตา อุตฺตานตฺตา จ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        สร ึ โกกนท  อหนฺติ  อห  ภควโต  นิมฺมิตโจฬก   
ปริมชฺชนโฺต  โกกนท  ปทุม  สรินฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  จิตฺต   
วิมุจฺจิ เมติ ตสฺมึ โกกนเท ปทุเม  มยฺห  จิตฺต  อธิมุจฺจิ   
อลฺลีโน ฯ ตโต อห อรหตฺต ปาปุณินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อห  มโนมเยสุ  จิตฺตคติเกสุ  กาเยสุ  สพฺพตฺถ  สพฺเพสุ   
ปารมึ  ปรโิยสาน คโต ปตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส วุตฺต- 
นยเมวาติ ฯ   
                        จูฬปนถฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปลินทฺวจฺฉตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต  ปลนิฺท- 
วจฺฉตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺโต  เหฏา  วุตฺตนเยน   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร เอก ภิกฺขุ เทวตาน   
ปยมนาปภาเวน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  ต  านนฺตร    
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ปตฺเถตฺวา  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต ฯ   
ปรินิพฺพุเต  ภควติ  ตสฺส  ถูป  ปูเชตฺวา  สงฺฆสฺส  มหาทาน   
ปวตฺเตตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  จกฺกวตฺตี  ราชา  หตฺุวา  มหาชน  ป ฺจสีเลสุ   
ปติฏาเปตฺวา  สคฺคปรายน  อกาสิ ฯ  โส  อนุปฺปนเฺนเยว  อมฺหาก   
ภควติ  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  ปลินฺโทติสฺส  นาม   
อกสุ ฯ  วจฺโฉติ  โคตฺต ฯ  โส  อปรภาเค  ปลินฺทวจฺโฉติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ  สสาเร  ปน  (๑)  สเวคพหุลตาย  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  จูฬคนฺธาร  นาม  วิชฺช  สาเธตฺวา  ตาย  วิชชฺาย   
อากาสจารี  ปรจิตฺตวิทู  จ  หุตฺวา ราชคเห ลาภคฺคยสคฺคปตฺโต  
ปฏิวสติ ฯ   
        อถ  อมหฺาก  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  อนกฺุกเมน   
ราชคห  อุปคโต ฯ  ตโต  ปฏาย  พุทธฺานุภาเวน  ตสฺส  สา   
วิชฺชา  น  สมฺปชฺชติ  อตฺตโน  กิจฺจ  น  สาเธติ ฯ  โส   
จินฺเตสิ  สุต  โข  ปเนต  อาจริยปาจริยาน  ภาสมานาน  
ยตฺถ  มหาคนฺธารวิชฺชา  ธรติ  ตตฺถ  จูฬคนฺธารวิชฺชา  น   
สมฺปชฺชตีติ  สมณสฺส  ปน  โคตมสฺส  อาคตกาลโต  ปฏาย  
นาย  มม  วิชชฺา  สมฺปชฺชติ  นิสฺสสย  สมโณ  โคตโม   
มหาคนฺธารวิชฺช  ชานาติ  ยนฺนูนาห  ต  ปยิรุปาสิตฺวา  ตสฺส   
# ๑. ส.ี ย.ุ สสรเณน ฯ  
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สนฺติเก  ต  วิชฺช  ปรยิาปุเณยฺยนฺติ ฯ เตน  หิ  มม  สนฺติเก   
ปพฺพชาหีติ  อาห ฯ  โส  วิชฺชาย  ปริกมฺม  ปพฺพชชฺาติ   
ม ฺมาโน  ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  ภควา  ธมฺม  กเถตฺวา  จริตานุกูล   
กมฺมฏาน  อทาสิ ฯ  โส  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย  นจิรสฺเสว   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        ยา  ปน  ปุริมชาติย  ตสฺโสวาเท  ตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตา   
เทวตา ฯ  ตา  กต ฺ ุต  นิสฺสาย  ตสฺมึ  ส ฺชาตพหุมานา   
สาย  ปาต  เถร  ปยิรุปาสตฺิวา  คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา  น  ภควา   
เทวตาน  อติวิย  ปยมนาปภาเวน  อคฺคภาเว  เปสิ  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  เทวตาน  ปยมนาปาน  ยทิท   
ปลินฺทวจฺโฉติ ฯ  (๑)  เอว  โส  ปตฺตอคฺคฏาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  
อนุสฺสริตฺวา  ปติโสมนสสฺวเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กามรูปารูปโลกสฺส  นาโถ  ปธาโนติ  โลกนาโถ ฯ   
เมธา  วุจฺจนฺติ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณอนาวรณาณาทโย ฯ สุนฺทรา   
ปสตฺถา  วา  เมธา  ยสฺส  โส  สุเมโธ  อคฺโค  จ  โส  ปุคฺคโล   
จาติ  อคฺคปุคฺคโล  ตสฺมึ  สุเมเธ  โลกนายเก  อคฺคปุคฺคเล   
ขนฺธปรินิพฺพาเนน  นิพฺพุเต  สตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ปสนฺนจิตฺโต  
สุมโนติ  สทธฺาย  ปสาทิตจิตฺโต  โสมนสฺเสน  สุนทฺรมโน  อห   
ตสฺส  สุเมธสฺส  ภควโต  ถูปปชู เจติยปูช อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ  
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        เย  จ  ขีณาสวา  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  สมาคเม  เย  จ  ขีณาสวา   
ปหีนกิเลสา  ฉฬภิ ฺา  ฉหิ  อภิ ฺาหิ  สมนฺนาคตา  มหิทฺธิกา   
มหนฺเตหิ  อิทฺธีหิ  สมนฺนาคตา  สนฺติ  เต  สพฺเพ  ขีณาสเว   
อห  ตตฺถ  สมาเนตฺวา  สุฏ ุ  อาทเรน  อาเนตฺวา  สงฺฆภตฺต   
สกลสงฺฆสฺส  ทาตพฺพภตฺต  อกาสึ  เตส  โภเชสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อุปฏาโก  ตทา  อหูติ  มม  สงฺฆภตฺตทานกาเล   
สุเมธสฺส  ภควโต  นาเมน  สุเมโธ  นาม  อุปฏากสาวโก  อหุ   
อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  โส  สาวโก  มยฺห  ปูชาสกฺการ อนุโมทิตฺถ  
อนุโมทิโต อานิสส กเถสีติ อตฺโถ ฯ   
        เตน  จิตฺตปฺปสาเทนาติ  เตน  ถปูปูชากรณวเสน   
อุปฺปนฺเนน  จิตฺตปฺปสาเทน  เทวโลเก  ทิพฺพวิมาน  อุปปชฺชึ   
อุปคโต  อสฺมีติ  อตฺโถ  ตตฺถ  นิพฺพตฺโตมฺหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ฉฬาสีติสหสฺสานีติ ตสฺมึ วิมาเน ฉ อสีติสหสฺสานิ  เทวจฺฉราโย  
เม มยฺห จิตฺต รมึสุ รมาเปสุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        มเมว  อนุวตฺตนฺตีติ  ตา  อจฺฉราโย  สพฺพกาเมหิ  ทิพฺเพหิ   
รูปาทิวตฺถุกาเมหิ  อุปฏหนฺติโย  มม  เอว  อนุวตฺตนฺติ  มม  วจน   
อนุกโรนฺติ  สทา นิจฺจกาลนฺติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺย- 
เมวาติ ฯ   
                ปลินฺทวจฺฉตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 23 

                                        เลมที่  43  หนา  23 
 
                                ราหุลตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  ราหุลตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  อายสฺมา  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ   
ภเว  วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส   
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถ ุ  
ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก ภิกขฺุ สิกฺขากามาน  
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถนฺโต   
เสนาสนวิโสธนวิชฺโชตนาทิก  อุฬาร  ปุ ฺ  กตฺวา  ปณิธาน  
อกาสิ ฯ  โส  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภย- 
สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  อมฺหาก โพธิสตฺต   
ปฏิจฺจ  ยโสธราย  เทวิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นพฺิพตฺติตฺวา  ราหุโลติ   
ลทฺธนาโม  มหตา  ขตฺติยปริวาเรน  วฑฺฒิ ฯ  ตสฺส  ปพฺพชชฺา- 
วิธาน  ขนฺธเก  (๑)  อาคตเมว ฯ  โส  ปพฺพชิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก   
อเนเกหิ  สุตฺตปเทหิ  สุลทฺโธวาโท  ปริปกฺกาโณ  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหา  ปน  หุตฺวา อตฺตโน  
ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
        อุภเยเนว สมฺปนฺโน                        ราหุลภทฺโทติ ม วิทู   
        ย ฺจมฺหิ ปุตฺโต พุทธฺสฺส                ย ฺจ ธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ   
# ๑ วิ. มหา.  ๔/๑๑๘/๑๖๗ ฯ    
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        ย ฺจ เม อาสวา ขีณา                ย ฺจ นตฺถิ ปุนพฺภโว   
        อรหา ทกฺขิเณยฺโยมฺหิ                เตวิชฺโช อมตทฺทโส ฯ   
        กามนฺธา ชาลสจฺฉนฺนา (๑)        ตณฺหาฉทนฉาทิตา   
        ปมตฺตพนฺธุนา พนฺธา                มจฺฉาว กุมินา มุเข ฯ   
        ต กาม อหมุชฺฌิตฺวา                        เฉตฺวา มารสฺส พนฺธน   
        สมลู ตณฺหมพฺพุยฺห                        สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโตติ (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  พนฺธน   
ชาตนฺติ  วุตฺตวจน  อุปาทาย  สุทฺโธทนมหาราชา  ราหุโลติ   
นาม  คณฺหิ ฯ  ตตฺถ  อาทิโต  ปตรา  วุตฺตปริยายเมว  คเหตฺวา   
อาห  ราหุลภทฺโทติ  ม  วิทูติ ฯ  ภทฺโทติ  ปสสาวจนเมว ฯ   
อปรภาเค  สตฺถา  ต  สกิฺขากามภาเวน  อคฺคฏาเน  เปสิ   
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  สิกฺขากามาน ยทิท  
ราหุโลติ (๓)ฯ    
        เอว  โส  ปตฺตเอตทคฺคฏาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
# ๑ ม.  ชาลส ฺฉนฺนา ฯ  ขุ.อุ. ๒๕/๑๔๙/๒๐๐ ฯ  
# ๒ ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๐/๓๑๔ ฯ   
# ๓ องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๑ ฯ    
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โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโตติอาทิมาห ฯ  สตฺตภูมิมฺหิ  ปาสาเทติ  ปสาท  โสมนสฺส   
ชเนตีติ  ปาสาโท ฯ  อุปรปูริ   ิตา  สตฺต  ภูมิโย  ยสมฺึ  ปาสาเท   
โสย  สตฺตภูมิ ตสฺมึ สตฺตภูมิมฺหิ ปาสาเท อาทาส  สนฺถรึ   
อหนฺติ  อาทาสตล  นิปฺผาเทตฺวา  โลกเชฏสฺส  ภควโต  ตาทิโน   
อห สนฺถร อทาสึ สนฺถริตฺวา ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ขีณาสวสหสฺเสหีติ  อรหนฺตสหสฺเสหิ (๑) ปรกิิณฺโณ  ปริวุโต ฯ   
ทฺวิปทินฺโท  ทฺวิปทาน  อินฺโท  สามิ  นราสโภ  มหามุนิ  คนฺธกุฏึ   
เตหิ  สห  อุปาคมิ ปาวิสีติ อตฺโถ ฯ   
        วิโรเจนฺโต  คนฺธกุฏนิฺติ  ต  คนฺธกุฏึ  โสภยมาโน  เทวาน   
เทโว  เทวเทโว  นราน  อาสโภ  นราสโภ  เชฏโ  สตฺถา   
ภิกฺขุสงฺฆมชฺเฌ  นิสีทิตฺวา  อิมา พฺยากรณคาถาโย อภาสถ  
กเถสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เยนาย  โชติตา  เสยยฺาติ  เยน  อุปาสเกน  อย  ปาสาท- 
สงฺขาตา  เสยฺยา  โชติตา  ปภาสิตา  ปชฺชลิตา ฯ  อาทาโสว   
กสโลหมย  อาทาสตล  อิว  สุฏ ุ  สม  กตฺวา  สนฺถตา ฯ   
ต  อุปาสก  กิตฺตยิสฺสามิ ปากฏ กริสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        อฏานเมต  ย  ตาทติี  ย  เยน  การเณน  ตาที  อิฏานิฏเสุ   
# ๑. ม. อรหนฺตสหสฺเสหิ ฯ  
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อกมฺปยสภาวตฺตา  ตาที  อคาเร  ฆราวาเส  รตึ  อลลฺีนภาว   
อชฺฌคา  ปาปุณิ  เอต การณ อฏาน อการณนฺติ อตฺโถ ฯ   
        นิกฺขมิตฺวา  อคารสฺมาติ  ฆราวาสโต  นิกฺขมิตฺวา  ต   
ติณทลมิว  ปริจฺจชิตฺวา  สุพฺพโต  สุสิกขิฺโต  ปพฺพชสิฺสติ ฯ  ราหุโล   
นาม  นาเมนาติ  สุทฺโธทนมหาราเชน  เปสิต  กุมารสฺส  ชาต- 
สาสน  สุตฺวา  ปตรา  สิทธฺตฺเถน  ราหุ  ชาโต  พนฺธน  ชาตนฺติ   
วุตฺตนามตฺตา  ราหุโล  นามาติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  จนฺทสูริยาน   
วิมานปภาย  กิลิฏกรเณน  ราหุ  อสุรนิฺโท  อุเปติ  คจฺฉติ   
เอวเมวาย  มม  อภินิกฺขมนปพฺพชฺชาทีน  อนฺตราย  กโรนฺโตริว   
ชาโตติ  อธิปปฺาเยน  ราหุ  ชาโตติ  อาหาติ  ทฏพฺพ ฯ  อรหา   
โส  ภวิสฺสตีติ  โส  ตาทิโส  อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  วิปสฺสนาย   
ยุตฺตปฺปยุตฺโต  อรหา  ขีณาสโว  ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        กิกีว  อณฺฑ  รกฺเขยฺยาติ  อณฺฑ  พีช  รกฺขมานา  กิก ี  
สกุณี  อิว  อปฺปมตฺโต  สลี  รกฺเขยฺย  จามรี วิย  วาลธินฺติ  
วาล รกฺขมานา กณฺฑเกสุ  วาเล  ลคฺคนฺเต  ภินฺทนภเยน  (๑)  อนากฑฺฒิตฺวา  มรมานา  จามรี  
วิย  ชีวิตมฺป  ปริจฺจชิตฺวา   
สีล  อภินฺทิตฺวา  รกฺเขยฺย ฯ นิปโก สีลสมฺปนฺโนติ เนปกฺก  
วุจฺจติ  ป ฺา  เตน  เนปกฺเกน  สมนนฺาคโต  นิปโก  ขณฺฑ- 
สิทฺธาทิภาว  อปาเปตฺวา  รกฺขณโต  สลีสมฺปนฺโน  ภวิสฺสตีติ  
# ๑. ส.ี ฉินฺทนภเยน ฯ  
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เอว  โส  ภควา  พฺยากรณมกาสิ ฯ  โส  เอว  ปตฺตอรหตฺตผโล   
เอกทิวส  วิเวกฏาเน  นิสินฺโน  โสมนสฺสวเสน  เอว  รกฺขึ   
มหามุนินฺ(๑)ติอาทิมาห ฯ ต สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ราหุลตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                อุปเสนวงฺคนฺตปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตร  ภควนฺตนฺติอาทิก  อายสฺมโต  อุปเสนวงฺคนฺต- 
ปุตฺตตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ   
สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สณุนฺโต สตฺถาร เอก  ภิกฺขุ  สมนฺต- 
ปาสาทิกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สตฺถุ  อธิการกมฺม  
กตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  นาลกคาเม   
รูปสารี พฺราหฺมณิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ อุปเสโนติสฺส  นาม   
อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  สตฺถุ   
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปทาย   
เอกวสฺสิโก  อริยคพฺภ(๒)  วฑฺเฒมีติ  เอก  กลุปุตฺต  อตฺตโน  สนติฺเก  
# ๑. สฺยา. มม ทกฺขิ มหามุนิ ฯ  ๒. ส.ี อาจริยคพฺภ ฯ  
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อุปสมฺปาเทตฺวา  เตน  สทฺธึ สตฺถุ  สนฺติก  คโต  สตฺถารา   
จสฺส  ตสฺส  อวสฺสิกสฺส  ภิกฺขุโน  สทธฺิวิหาริกภาว  สุตฺวา   
อติลหุ  โข  ตฺว  โมฆปุรสิ  พาหุลฺลาย  อาวตฺโตติ (๑) ครหิโต  
อิทานาห  ยทิ  ปริส  นิสสฺาย  สตฺถารา  ครหิโต  ปริสเยว   
ปน  นิสฺสาย  สตฺถุ  ปสาท  กริสฺสามีติ  วิปสฺสนาย  กมฺม   
กโรนฺโต  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหา  ปน  หุตฺวา   
สยมฺป  สพฺเพ  ธุตงฺคธมฺเม  สมาทาย  วตฺตติ  อ ฺเป ตทตฺถาย  
สมาทเปสิ ฯ เตน  น  ภควา  สมนฺตปาสาทิกาน  อคฺคฏาเน   
เปสิ ฯ  โส  เอเกน  ภิกฺขุนา ต กลห  ปริวชฺชิตุกาเมน  เอตรหิ   
โข  กลโห  อุปฺปนฺโน  ภิกขฺุสงฺโฆ  จ  ทฺวิธา  ภูโต  กถ  นุ   
โข  มยา  ปฏปิชฺชิตพฺพนฺติ  ปุฏโ  วิเวกวาสโต  ปฏาย  ตสฺส   
ปฏิปตฺตึ  กเถสิ ฯ เอว  เถโร  ตสฺส  ภิกฺขุโน  โอวาททานาปเทเสน   
อตฺตโน  ตถา  ปฏิปนฺนภาว ทีเปนฺโต อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
        โส  เอว  ปตฺตเอตทคฺคฏาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตร   
ภควนฺตนฺติอาทิมาห ฯ  ปพฺภารมฺหิ  นิสีทนฺตนฺติ  ปุรโต  ภาร   
นมิต  โอนมตินฺติ ปพฺภาร วิเวกกาม  วนมชฺเฌ  สยชาต- 
ปพฺพตปพฺภาเร  นิสินฺน  นรุตฺตม  ภควนฺต  อห  อุปคจฺฉึ  สมีป   
คโตติ อตฺโถ ฯ   
# ๑ วิ. มหา.  ๔/๙๐/๑๐๙ ฯ    
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        กณิการปุปฺผ  ทิสฺวาติ  (๑)  ตถา  อุปคจฺฉนฺโต  ตสฺมึ  ปเทเส  
สุปุปฺผิต  กณิการ  ทิสฺวา ฯ  วณฺเฏ  เฉตฺวานห  ตทาติ (๒)  ตสฺมึ   
ตถาคตสฺส  ทิฏกาเล  ต  ปุปฺผ  วณฺเฏ  วณฺฏสฺม ึ เฉตฺวาน   
ฉินฺทิตฺวาน ฯ  อลงฺกริตฺวา  ฉตฺตมฺหีติ  เตน  ปุปฺเผน  ฉตฺต   
ฉาเทตฺวา (๓)ฯ  พุทฺธสฺส อภิโรปยินฺติ ปพฺภาเร นิสินฺนสฺส พุทฺธสฺส   
พุทฺธนิ อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปณฺฑปาต ฺจ  ปาทาสินฺติ  ตสฺมึเยว  นิสินฺนสฺส  ภควโต   
ปณฺฑปาต  ปกาเรน  อทาสึ  โภเชสินติฺ  อตฺโถ ฯ  ปรมนฺน   
สุโภชนนฺติ  สุนฺทรโภชนสงฺขาต  ปรมนฺน  อุตฺตมาหาร ฯ  พุทฺเธน   
นวเม  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  วิเวกฏาเน  พุทฺเธน  สห  นวเม   
อฏ  สมเณ  สมิตปาเป  ขีณาสวภิกฺขู  โภเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ย  วทนฺติ  สุเมโธติ  ย  โคตมสมฺมาสมฺพุทฺธ  ภูริป ฺ   
ปวิสมาน  ป ฺ  สุเมธ  สุนฺทร  สพพฺ ฺ ุตาทิป ฺวนฺต ฯ   
สุเมโธ  อิติ  สุนฺทรป ฺโ  อิติ  วทนฺติ  ปณฺฑิตา  อิโต  กปฺปโต   
สตสหสฺเส  กปฺเป  เอโส  โคตโม  สมมฺาสมฺพุทฺโธ ภวิสฺสตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
        อุปเสนวงฺคนฺตปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________ 
# ๑. สฺยา. กณิการ  ปุปฺผิต ทิสฺวา ฯ 
# ๒. สฺยา. วณฺเฏ เฉตฺวาน ต ตทา ฯ  ๓. ส.ี สาเธตฺวา ฯ  
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                        รฏปาลตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  รฏปาลตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ  อยมฺปายสฺมา  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว  หสวตีนคเร  คหปติมหาสาลกเุล   
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ปตุ  อจฺจเยน  ฆราวาเส  ปติฏ ิโต   
รตนโกฏาคารกมฺมิเกน  ทสฺสิต  อปริมาณ  วสานุคต  ธน   
ทิสฺวา  อิม เอตฺตก  ธนราสึ  มยฺห  ปตุอยฺยกปยฺยกาทโย  อตฺตนา   
สทฺธึ  คเหตฺวา  คนฺตุ  นาสกฺขึสุ  มยา  ปน  คเหตฺวา  คนฺตุ   
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  กปณทฺธิกาทีน  มหาทาน  อทาสิ ฯ  โส   
อภิ ฺาลาภึ  เอก  ตาปส  อุปสงฺกมิตฺวา  เตน  เทวโลกาธิปจฺเจ   
นิโยชิโต  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก   
นิพฺพตฺติตฺวา  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา   
ตโต  จุโต  มนุสฺสโลเก ภินฺน  รฏ  สนฺธาเรตุ  สมตฺถสฺส  กลุสสฺ  เอกปุตฺตโก  หุตฺวา  นพฺิพตฺ
ติ ฯ  เตน  สมเยน  ปทุมตฺุตโร   
ภควา  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  เวเนยฺยสตฺเต   
นิพฺพานมหานครสงฺขาต  เขมนฺตภูมึ  สมฺปาเปสิ ฯ  อถ  โส   
กุลปุตฺโต  อนุกฺกเมน  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  อุปาสเกหิ  สทฺธึ   
วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  ธมฺม  เทเสนฺต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต   
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ปริสปริยนฺเต นิสีทิ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  สตฺถา  เอก  ภิกฺขุ  สทธฺา- 
ปพฺพชิตาน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส   
สตสหสฺสภิกฺขุปริวุตสฺส  (๑)  ภควโต  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  ต  
าน  ปตฺเถสิ ฯ  สตฺถา  อนนฺตราเยน  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา   
อย  อนาคเต  โคตมสฺส  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน   
สทฺธาปพฺพชิตาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  โส  สตฺถาร   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  วนฺทิตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  โส  ยาวตายุก   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต   
เทฺวนวุเต  กปฺเป  ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล  สตฺถุ  เวมาติเกสุ   
ตีสุ  ราชปุตฺเตสุ  สตฺถาร  อุปฏหนฺเตสุ  เตส  ปุ ฺกิริยาสุ   
สหายกิจฺจ  อกาสิ ฯ  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  พหุ  กุสล  อุปจินิตฺวา   
สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กุรุรฏเ  ถุลลฺโกฏ ิก- 
นิคเม  รฏปาลเสฏ ิโน  เคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  ภินฺน  รฏ   
สนฺธาเรตุ  สมตฺถกุเล  นพฺิพตฺตตฺตา  รฏปาโลติ  วสานุคตเมว   
นาม  อโหสิ ฯ  โส  มหตา  ปริวาเรน  วฑฺฒนฺโต  อนุกฺกเมน   
โยพฺพนปฺปตฺโต  มาตาปตูหิ  ปติรูเปน  ทาเรน  สโยชิโต  มหนฺเต 
จ  ยเส ปติฏาปโต ทิพฺพสมฺปตฺติสทิสสมฺปตฺตึ ปจฺจนุโภติ ฯ   
        อถ  ภควา  กุรุรฏเ  ชนปทจาริก  จรนฺโต  ถลุลฺโกฏ ิก   
# ๑. ย.ุ ปริวารสฺส ฯ  
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อนุปาปุณิ ฯ  ต  สุตฺวา  รฏปาโล  กุลปุตฺโต  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถุ  สนติฺเก  ธมฺม  สตฺุวา  ปฏิลทธฺสทฺโธ   
ปพฺพชิตุกาโม  สตฺตาห  ภตฺตจฺเฉท  กตฺวา  กิจฺเฉน กสิเรน   
มาตาปตโร  อนุชานาเปตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช   
ยาจิตฺวา  สตฺถุ  อาณตฺติยา  อ ฺตรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
โยนิโสมนสิกาเรน  กมฺม  กโรนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถาร  อนุชานาเปตฺวา   
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   
อลงฺกตปฏิยตฺเต  อิตฺถาคารชเน  อุปคนฺตฺวา  กีทิสา  นาม  ตา   
อยฺยปุตฺต  อจฺฉราโย  ยาส  ตฺว  เหตุ  พฺรหฺมจริย จรสีติ-   
อาทีนิ  (๑)  วตฺวา  ปโลภนกมฺม  กาตุ  อารทฺเธ  ตสฺสาธิปฺปาย   
วิปริวตฺเตตฺวา  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺต ธมฺม กเถนฺโต   
        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   
# ๑ ม. ม.  ๑๓/๔๓๘/๔๐๐ ฯ    
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        อลตฺตกกตา ปาทา  มุข จุณฺณกมกฺขิต   
        อล พาลสฺส โมหาย  โน จ ปารคเวสิโน ฯ   
        อฏาปทกตา เกสา  เนตฺตา อ ฺชนมกฺขิตา   
        อล พาลสฺส โมหาย  โน จ ปารคเวสิโน ฯพ   
        อ ฺชนวี นวา จิตฺตา  ปูติกาโย อลงฺกโต   
        อล พาลสฺส โมหาย  โน จ ปารคเวสิโน ฯ   
        โอทหิ มิคโว ปาส  นาสทา วาคุร มิโค   
        ภุตฺวา นิวาป คจฺฉาม  กนฺทนฺเต มคิพนฺธเก ฯ   
        ฉินฺโน ปาโส มิควสฺส  นาสทา วาคุร มิโค   
        ภุตฺวา นิวาป คจฺฉาม  โสจนฺเต มิคลุทฺทเกติ (๑)   
อิมา  คาถาโย  อภาสิ ฯ   
        อิมา  คาถา  วตฺวา  เวหาส  อพฺภฺคฺคนฺตฺวา  ร ฺโ   
โกรพฺยสฺส  มิคาชินวนุยฺยาเน  (๒)  มงฺคลสิลาปฏเฏ นิสีท ิฯ เถรสฺส  
กิร ปตา สตฺตสุ  ทฺวารโกฏเกสุ  อคฺคฬ  ทาเปตฺวา  มลฺเล   
อาณาเปสิ  นิกฺขมิตุ  มา  เทถ  กาสายานิ  อปเนตฺวา  เสตกานิ   
นิวาสาเปถาติ ฯ  ตสฺมา  เถโร  อากาเสน  อคมาสิ ฯ  อถ  ราชา   
โกรโพฺย  เถรสฺส  ตตฺถ  นิสินฺนภาว  สุตฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา   
สมฺโมทนีย  กถ  สารณีย  วีติสาเรตฺวา  อิธ  โภ  รฏปาล   
ปพฺพชนฺโต  พฺยาธิปาริชุ ฺ  วา  ชราโภคาติปาริชุ ฺ  วา   
# ๑ ม. ม.  ๑๓/๔๓๙/๔๐๑ มิคพนฺธเกติ ฯ   
# ๒ สี.  มิคาจีร... ฯ  
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ปตฺโต  ปพฺพชติ  ตฺว  ปน  กิ ฺจิป  ปารชิุ ฺ  อนุปคโตเอว   
กสฺมา  ปพฺพชสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  เถโร  อุปนิยฺยติ  โลโก   
อทฺธุโว  อตาโณ  โลโก  อนภิสฺสโร  อสรโณ  โลโก  สพฺพ   
ปหาย  คมนีย  อูโน  โลโก  อติตฺโต  ตณฺหาทาโสติ (๑)  อิเมส   
จตุนฺน  ธมฺมุทฺเทสาน อตฺตนา วิทิตภาว กเถตฺวา ตสฺสา  
เทสนาย อนุคีตึ (๒) กเถนฺโต   
                ปสฺสามิ โลเก สธเน มนุสฺเส   
                ลทฺธาน วิตฺต น ททนฺติ โมหา   
                ลทฺุธา ธน  สนนฺิจย กโรนฺติ   
                ภิยโฺยว กาเม อภิปตฺถยนฺติ ฯ   
                ราชา ปสยฺหปฺปวึ วิเชตฺวา   
                สสาครนฺต มหิมาวสนฺโต    
                โอร สมุทฺทสฺส อติตฺตรูโป   
                ปาร สมุทฺทสฺสป ปตฺถเยถ ฯ   
                ราชา จ อ ฺเ จ พหู มนุสฺสา   
                อวีตตณฺหา มรณ อุเปนฺติ   
                อูนาว หุตฺวาน ชหนฺติ เทห   
                กาเมหิ โลกมฺห ิน หตฺถิ ติตฺติ ฯ   
                กนฺทนฺติ น าตี ปกิริย เกเส   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๔๔๑-๔๕๐/๔๐๒-๔๑๐ ฯ รฏปาลสุตฺเต วิตฺถาโร ฯ 
# ๒. กตฺถจิ. อนุถุตึ ฯ  
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                อโห วตา โน อมราติ จาหุ   
                วตฺเถน น ปารุต นีหริตฺวา   
                จิต สโมธาย ตโต ฑหนฺติ ฯ   
                โส ฑยฺหติ สูเลหิ ตุชชฺมาโน   
                เอเกน วตฺเถน ปหาย โภเค   
                น มียมานสฺส ภวนฺติ ตาณา   
                าตี จ มิตฺตา อถ วา สหายา ฯ   
                ทายาทกา ตสฺส ธน หรนฺติ   
                สตฺโต ปน คจฺฉติ เยน กมฺม   
                น มียมาน ธนมเนฺวติ กิ ฺจิ   
                ปตฺุตา จ ทารา จ ธน ฺจ รฏ ฯ   
                น ทีฆมายุ ลภเต ธเนน   
                น จาป วิตฺเตน ชร วิหนฺติ   
                อปฺป หิท ชีวิตมาหุ ธรีา   
                อสสฺสต วิปฺปริณามธมฺม ฯ   
                อฑฺฒา ทลิทฺทา จ ผุสนฺติ ผสฺส   
                พาโล จ ธโีร จ ตเถว ผุฏโ   
                พาโล ห ิพาลฺยา วธิโตว เสติ   
                ธีโร จ โน  เวธติ ผสฺสผุฏโ ฯ   
                ตสฺมา หิ ป ฺาว ธเนน เสยฺยา    
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                ยาย โวสานมิธาธิคจฺฉติ   
                อโพฺยสิตตฺตา หิ ภวาภเวสุ   
                ปาปานิ กมฺมานิ กโรติ โมหา ฯ   
                สสารมาปชฺช ปรมฺปราย   
                ตสฺสปฺปป ฺโ อภิสทฺทหนฺโต   
                อุเปติ คพฺภ ฺจ ปร ฺจ โลก ฯ   
                โจโร ยถา สนฺธมิุเข คหีโต   
                สกมฺมุนา ห ฺติ ปาปธมฺโม   
                เอว ปชา เปจฺจ ปรมฺหิ โลเก   
                สกมฺมุนา ห ฺติ ปาปธมฺโม ฯ   
                กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา   
                วิรปูรูเปน มเถนฺติ จิตฺต   
                อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา   
                ตสฺมา อห ปพฺพชิโตมฺหิ ราช ฯ   
                ทมุปฺผลานีว ปตนฺติ มาณวา   
                ทหรา จ วุฑฺฒา จ สรีรเภทา   
                เอตมฺป ทิสฺวาน ปพฺพชิโตมฺหิ ราช   
                อปณฺณก สาม ฺเมว เสยฺโย ฯ   
        สทฺธายาห ปพฺพชิโต        อุเปโต ชินสาสเน   
        อว ฺฌา มยฺห ปพฺพชฺชา        อนโณ ภุ ฺชามิ โภชน ฯ    
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        กาเม อาทิตฺตโต ทิสฺวา        ชาตรูปานิ สตฺถโต   
        คพฺภาโวกฺกนฺติโต ทกฺุข        นิรเยสุ มหพฺภย ฯ   
        เอตมาทีนว ตฺวา                สเวค อลภึ ตทา   
        โสห วิทฺโธ ตทา สนฺโต        สมปฺตฺโต อาสวกฺขย ฯ   
        ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา        กต พุทฺธสฺส สาสน   
        โอหิโต ครุโก ภาโร        ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
        ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิโต        อคารสฺมา อนคาริย (๑)  
        โส เม อตฺโถ อนุปปฺตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโยติ (๒)   
อิมา  คาถา  อโวจ ฯ   
        เอว  เถโร  ร ฺโ  โกรพฺยสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา  สตฺถุ   
สนฺติกเมว  คโต ฯ  สตฺถา  จ  อปรภาเค  อริยคณมชฺเฌ  นิสินโฺน   
เถร  สทฺธาปพฺพชิตาน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ   
        เอว  โส  เถโร  ปตฺตเอตทคฺคฏาโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโตติอาทิมาห ฯ  วรนาโค  มยา  ทินฺโนติ  ตสฺส  ภควโต   
รูปกาเย  ปสทีิตฺวา  วโร  อุตฺตโม  เสฏโ  อีสาทนฺโต  รถีสาสทิส- 
ทนฺโต  อุรฬูหฺวา  ภารวโห  (๓)  ราชารโห  วา ฯ  เสตจฺฉตฺโตปโส- 
ภิโตติ  หตฺถกิฺขนฺเธ  อุสฺสาปตเสตจฺฉตฺเตน  อุปเสวิโต  โสภมาโน ฯ   
ปุนป  ก ึ วิสฏิโ  วรนาโค ฯ สกปฺปโน  หตฺถาลงฺการสหิโต ฯ  สงฺฆาราม  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส วสนตฺถาย อาราม  
# ๑. ม. อคารสฺมา นคาริย ฯ ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๘๘/๓๗๗-๓๘๐ ฯ 
# ๓. ยุ. สารวโห ฯ  
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วิหาร อการยึ กาเรสึ ฯ   
        จตุป ฺาสสหสฺสานีติ  ตสฺมึ  การาปเต  วิหารพฺภนฺตเร   
จตุป ฺาสสหสฺสานิ  ปาสาทานิ  จ  อห  อการยึ  กาเรสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  มโหฆทาน  กรตฺิวานาติ  สพฺพปริกฺขารสหิต  มโหฆสทิส   
มหาทาน  สชฺเชตฺวา  มเหสิโน มุนิโน นิยฺยาเทสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อนุโมทิ  มหาวีโรติ  จตุราสงฺเขฺยยฺยสตสหสฺเสสุ  กปฺเปสุ   
อพฺโพจฺฉินฺนอุสฺสาหสงฺขาเตน  วีริเยน  มหาวีโร  สยมฺภู  สยเมว   
ภูโต  ชาโต  ลทฺธสพฺพ ฺ ุต ฺาโณ  อคฺโค  เสฏโ  ปุคฺคโล   
อนุโมทิ  วิหารานุโมทน  อกาสิ ฯ  สพฺเพ  ชเน  หาสยนฺโตติ   
สกลานนฺตาปริมาเณ  เทวมนุสฺเส  หาสยนฺโต  สนตฺุฏเ  กุรุมาโน   
อมตนิพฺพานปฏิสยุตฺต  จตุสจฺจธมฺมเทสน  เทเสสิ  ปกาเสสิ  วิวริ  
วิภชิ อุตฺตานี อกาสีติ อตฺโถ ฯ   
        ต  เม  วิยากาสีติ  ต  มยฺห  กตปุ ฺ  พล  วิเสเสน   
ปากฏ  อกาส ิฯ  ชลชุตฺตมนามโกติ  ชเล  ชาต  ชลช  ปทุม ฯ  
ปทุมุตฺตรนามโกติ  อตฺโถ ฯ  ชลนุตฺตมนายโกติป  ปาโ ฯ  ตตฺถ   
อตฺตโน  ปภาย  ชาลนฺตีติ  ชลนา  จนฺทิมสูริยเทวพฺรหฺมาโน   
เตส  ชลนาน  อุตฺตโมติ  ชลนุตฺตโม ฯ  สพฺพสตฺตาน  นายโก   
อุตฺตโมติ  นายโก  สมฺภารวนฺเต  สตฺเต  นิพฺพาน  เนติ  ปาเปตีติ  
วา  นายโก ฯ ชลนุตฺตโม  จ  โส  นายโก  จาติ  ชลนุตฺตม- 
นายโก ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวาติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มชฺเฌ  นิสินโฺน    
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อิมา  คาถา  อภาสถ  ปากฏ  กตฺวา  กเถสีติ  อตฺโถ ฯ เสส  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        รฏปาลตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                โสปากตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปพฺภาร  โสธยนฺตสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  โสปากตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  อ ฺตรสฺส  กฏุมพิฺกสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ   
เอกทิวส  สตฺถาร  ทิสฺวา  พีชปูรผลานิ  สตฺถุ  อุปเนสิ  ปริภุ ฺชิ   
ภควา  ตสฺสานุกมฺป  อุปาทาย ฯ  โส  ภิกฺขุ  สตฺถร ิ สงฺเฆ   
จ  อภิปฺปสนฺโน  สลากภตฺต  ปฏเปตฺวา  สงฺฆุทฺเทสวเสน  ติณฺณ   
ภิกฺขูน  ยาวตายุก  ขีรภตฺต  อทาสิ ฯ  โส  เตหิ  ปุ ฺเหิ   
อปราปร  เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺติโย  อนุภวนฺโต  เอกทา มนุสฺส- 
โยนิย นิพฺพตฺโต เอกสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส ขีรภตฺต อทาสิ ฯ   
        เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สุคตีสุเยว  ปริพฺภมนฺโต   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  ปุริมกมฺมนิสฺสนฺเทน  สาวตฺถยิ อ ฺตราย  
ทุคฺคติตฺถิยา กุจฺฉิมฺหิ  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ ฯ  สา  ต  ทสมาเส  
กุจฺฉินา  ปริหริตฺวา  ปรปิกฺเก  คพฺเภ  วิชายนกาเล  วิชายิตุ    
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อสกฺโกนฺตี  มุจฺฉ  อาปชฺชิตฺวา พหุเวล มตา วิย นิปชฺช ิฯ   
าตกา  มตาติ  ส ฺาย  สุสาน  เนตฺวา  จิตก  อาโรเปตฺวา   
เทวตานุภาเวน  วาตวุฏ ิยา  อุฏ ิตาย  อคฺคึ  อทตฺวา  ปกฺกมึส ุฯ   
ทารโก  ปจฺฉิมภวิกตฺตา  เทวตานุภาเวเนว  อโรโค  หุตฺวา   
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ  มาตา  ปน  กาลมกาสิ ฯ  เทวตา   
มนุสฺสรูเปนุปคมฺม  ต  คเหตฺวา  สุสานโคปกสฺส  เคเห  เปตฺวา   
กติปาห  กาล  ปติรูเปน  อาหาเรน  โปเสสิ ฯ  ตโต  ปร   
สุสานโคปโก  อตฺตโน  ปุตฺต  กตฺวา  วฑฺเฒสิ ฯ  โส  ตถา   
วฑฺเฒนฺโต  ตสฺส  ปุตฺเตน  สุปฺปเยน  นาม  ทารเกน  สทฺธ ึ  
กีฬนฺโต  วิจริ ฯ  ตสฺส  สสุาเน  ชาตสวฑฺฒภาวโต  โสปาโกติ   
สม ฺา  อโหสิ ฯ   
        อเถกทวิส  สตฺตวสฺสิก  ต  ภควา  ปจฺจูสเวลาย  าณชาล   
ปตฺถริตฺวา  เวเนยฺยพนฺธเว  โอโลเกนฺโต  าณชาลสฺส  อนฺโตคต(๑)  
ทิสฺวา  สุสานฏาน  อคมาสิ ฯ  ทารโก  ปุพฺพเหตุนา  โจทิยมาโน   
ปสนฺนมานโส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ   
สตฺถา  ตสฺส  ธมฺม  กเถสิ ฯ  โส  ธมฺม  สุตฺวา  ปพฺพชฺช   
ยาจิตฺวา  ปตรา  อนุ ฺาโตสีติ  วุตฺโต  ปตร  สตฺถุ  สนฺติก   
อาเนสิ ฯ  ตสฺส  ปตา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  อิม  ทารก  ปพฺพาเชถ   
ภนฺเตติ  อนุชานิ  ต  ปพฺพาเชตฺวา  ภควา  เมตฺตาภาวนาย   
# ๑. กตฺถจิ. อนฺโตคธ ฯ  
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นิโยเชสิ ฯ  โส  เมตฺตากมฺมฏาน  คเหตฺวา  สุสาเน  วิหรนฺโต   
นจิรสฺเสว  เมตฺตาฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  อรหา  หุตฺวาป  อ ฺเส  โสสานิก- 
ภิกฺขูน  เมตฺตาภาวนาวิธึ  ทสฺเสนฺโต  ยถาป  เอกปุตฺตสฺมินฺติ  (๑) 
คาถ  อภาสิ ฯ  อิท วุตฺต โหติ ยถา  เอกปุตฺตเก  ปเย  มนาเป   
มาตา  ปตา  จ  กุสล ี เอกนฺตหิเตสี  ภเวยฺย  เอว  ปรุตฺถิมาทิ- 
เภทาสุ  สพฺพาสุ  ทิสาสุ  กามภวาทิเภเทสุ  วา  สพฺเพสุ  ภเวสุ   
ทหราทิเภทาสุ  สพฺพาสุ  อวตฺถาสุป   ิเตสุ  สพฺเพสุ  สตฺเตสุ   
เอกนฺตหิเตสิตาย  กุสล ี ภเวยฺย  มิตฺโต  อุทาสิโน  ปจฺจตฺถิโกติ  
สีม อกตฺวา สีมาย สมฺเภทวเสน  สพฺพตฺถ  เอกรส  เมตฺต   
ภาเวยฺยาติ  อิม  ปน  คาถ  วตฺวา  สเจ  ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต   
เอว  เมตฺต  ภาเวยฺยาถ  เย  เต  ภควตา  สุข สุปตีติอาทินา (๒)   
เอกาทสเมตฺตานิสสา  จ  วุตฺตา ฯ  เอกเสน  เตส  ภาคิโน  
ภวถาติ  โอวาท  อทาสิ ฯ   
        เอว  โส  ปตฺตผลาธิคโม  อตฺตโน  กตปุ ฺ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ส ฺชาตโสมนสฺโส  ปุพฺพจริตาปทาน  ทสฺเสนฺโต  ปพฺภาร   
โสธยนฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปพฺภารนฺติ  สิลาปพฺพตสฺส   
วิเวกฏาน ฯ  ต  ปพฺพชิตานุรูปตฺตา  อิฏกปาการ  กตฺวา   
ทฺวารกวาฏ  โยเชตฺวา  ภิกฺขูน  วสนตฺถาย  อทาสิ  ปกาเรน   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๐/๒๖๘ ฯ   
# ๒. องฺ เอกาทสก.  ๒๔/๒๒๒/๓๗๐ ฯ  
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ภโร  ปตฺเถตพฺโพติ  ปพฺภาโร ฯ  ต  โสธยนฺตสฺส  มม  สนฺติก   
สิทฺธตฺโถ  นาม  ภควา  อาคจฺฉิ ปาปุณิ ฯ   
        พุทฺธ  อุปคต  ทิสฺวาติ  เอว  มม  สนฺติก  อาคต  ทิสฺวา   
ตาทิโน  อิฏานิฏเสุ  อกมฺปยสภาวตฺตา  ตาทิคุณยุตฺตสฺส   
โลกเชฏสฺส  พุทฺธสฺส สนฺถร  ติณปณฺณาทิสนฺถร  กฏตฺถร   
ป ฺาเปตฺวาน  นิฏาเปตฺวา  ปุปฺผาสน  ปุปฺผมย  อาสน อห  
อทาสึ ฯ   
        ปุปฺผาสเน  นิสีทิตฺวาติ  ตสฺมึ  ป ฺตฺเต  ปุปฺผาสเน   
นิสีทิตฺวา  โลกนายโก  สทิฺธตฺโถ  ภควา ฯ  มม ฺจ  คติม ฺายาติ   
มยฺห  คตึ  อายตึ  อุปฺปตฺติฏาน อ ฺาย ชานิตฺวา อนิจฺจต  
อนิจฺจภาว อุทาหริ กเถสิ ฯ   
        อนิจฺจา  วต  สงฺขาราติ  วต  เอกนฺเตน  สงฺขารา  ปจฺจเยหิ   
สเมจฺจ  สมาคนฺตฺวา  กรียมานา  สพฺเพ  สปฺปจฺจยธมฺมา  หุตฺวา   
อภาวฏเน  อนิจฺจา ฯ  อุปฺปาทวยธมฺมิโนติ  อุปฺปชฺชิตฺวา  วินสฺสน- 
สภาวา  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปาตุภวิตฺวา  เอเต  สงฺขารา  นริุชฺฌนฺติ  
วินสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ เตส วูปสโม สโุขติ  เตส  สงฺขาราน   
วิเสเสน  อุปสโม  สโุข  เตส  วูปสมกร  นิพฺพานเมว  เอกนฺต- 
สุขนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิท  วตฺวาน  สพฺพ ฺ ูติ  สพฺพธมฺมชานนโก  ภควา   
โลกาน  เชฏโ  วุฑฺโฒ  นราน  อาสโภ  ปธาโน  วีโร  อิท    
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อนิจฺจปฏิสยุตฺต  ธมฺมเทสน  วตฺวาน  กเถตฺวา  อมฺพเร  อากาเส   
หสราชา  อิว  นภ  อากาส  อพฺภุคฺคมีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        สก  ทฏิ ึ  อตฺตโน  ลทฺธึ  ขนฺตึ  รุจึ  อชฺฌาสย  ชหิตฺวาน   
ปหาย ฯ  ภาวยานิจฺจส ฺหนฺติ  อนิจฺเจ  อนิจฺจนฺติ  ปวตฺตส ฺ   
อห  ภาวยึ  วฑฺเฒสึ  มนสิ  อกาสึ ฯ  ตตฺถ  กาล  กโต  อหนฺติ   
ตตฺถ  ติสฺส  ชาติย  ตโต  ชาติโต อห กาล กโต มโต ฯ   
        เทฺว  สมฺปตฺตี  อนุโภตฺวาติ  มนุสฺสสมฺปตฺติทิพฺพสมฺปตฺติ- 
สงฺขาตา  เทฺว  สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา ฯ  สุกฺกมูเลน  โจทิโตติ   
ปุราณกุสลมูเลน  มลูภูเตน  กุสเลน  วา  โจทิโต  ส ฺโจทิโต ฯ   
ปจฺฉิเม  ภเว  สมฺปตฺเตติ  ปริโยสาเน ภเว  สมฺปตฺเต  ปาปุณิเต ฯ   
สปากโยนุปาคมินฺติ  สก  ปจิตภตฺต  สปาก  โยน ึ อุปาคมึ ฯ   
ยสฺส  กลุสฺส  อตฺตโน  ปจิตภตฺต  อ ฺเหิ  อภุ ฺชนีย ฯ ตสฺมึ   
จณฺฑาลกุเล  นิพฺพตฺโตสฺมีติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  สา  วุจฺจติ   
สุนโข  สุนโขจฺฉิฏภตฺตภุ ฺชนกจณฺฑาลกุเล ชาโตติ อตฺโถ ฯ  
เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                โสปากตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                                สุมงฺคลตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อาหุตึ  ยิฏ ุกาโมติอาทิก  อายสฺมโต  สุมงฺคลตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺปายสฺมา  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปยทสฺสิสสฺ  ภควโต   
กาเล  รุกฺขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  เอกทิวส  สตฺถาร   
นฺหาตฺวา  เอกจีวร  ิต ทิสฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต อปฺโผเฏสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถิยา  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  คามเก  ตาทิเสน  กมฺมนิสฺสนฺเทน   
ทลิทฺทกุเล  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  สุมงฺคโลติ  นาม  อโหสิ ฯ  โส   
วยปฺปตฺโต  ขุชฺชกาสิต(๑)นงฺคลกุทฺทาลปริกฺขาโร  หุตฺวา กสิยา ชีวิต  
กปฺเปสิ ฯ  โส  เอกทิวส  ร ฺา  ปเสนทินา  โกสเลน  ภควโต   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  มหาทาเน  ปวตฺติยมาเน  ทานูปกรณานิ   
คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺเตหิ  มนุสฺเสหิ  สทฺธึ  ทธิฆฏ  คเหตฺวา  ภควโต  
ภิกฺขูน  สกฺการสมฺมาน  ทิสฺวา  อิเม  สมณา  สกฺยปุตฺติยา   
สุขุมวตฺถนิวตฺถา  สุโภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา  นิวาเตสุ  เสนาสเนสุ   
วิหรนฺติ  ยนนฺูนาหมฺป  ปพฺพเชยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อ ฺตร   
มหาเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน ปพฺพชฺชาธิปฺปาย นิเวเทสิ ฯ   
โส  ต  กรุณายนฺโต  ปพฺพาเชตฺวา  กมฺมฏาน  อาจิกฺขิ ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. อุทฺทากาสิต... ฯ  
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โส  อร ฺเ  วิหรนฺโต  เอกกวิหาเร  นพฺิพินฺโน  อุกกฺณฺ ิโต  หุตฺวา   
วิพฺภมิตุกาโม  าติคาม  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  กจฺฉ  พนฺธิตฺวา   
เขตฺต  กสนฺเต  กิลฏิวตฺถนิวตฺเถ  สมนฺตโต  รโชกิณฺณสรีเร   
วาตาตเปน  สุสฺสนฺเต  เขตฺต  กสฺสเก  มนุสฺเส  ทิสวฺา  มหนฺต   
วติเม  สตฺตา  ชีวิกนิมิตฺต  ทุกฺข  ปจฺจนุภวนฺตีติ  สเวค  ปฏลิภิ ฯ   
าณสฺส  ปริปากคตตฺตา  จสฺส  ยถาคหิต  กมฺมฏาน   
อุปฏาสิ ฯ  โส  อ ฺตร  รกฺุขมูล  อุปคนฺตฺวา  วิเวก ลภิตฺวา  
โยนิโส มนสิกโรนฺโต วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา มคฺคปฏิปาฏิยา   
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        เอว  โส  ปตฺตอรหตฺตผโล  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  อาหุตึ  ยิฏ ุ- 
กาโมหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อาหุตินฺติ  อนฺนปานาทิอเนกวิธ   
ปูชาสกฺการูปกรณ ฯ  ยฏิ ุกาโมติ  ยชตุิกาโม  ทาน  ทาตุ- 
กาโม  อห ฯ  ปฏิยาเทตฺวาน  โภชนนฺติ  อาหาร ปฏยิาเทตฺวา   
นิปฺผาเทตฺวา ฯ  พฺราหฺมเณ  ปฏิมาเนนฺโตติ  ปฏิคฺคาหเก  สุทฺธปพฺพชิเต  
ปริเยสนฺโต ฯ  วิสาเล มาฬเก  ิโตติ ปริสุทฺธปณฺฑรปุลินตลาภิราเม  
วิปุเล มาฬเก  ิโต ฯ   
        อถทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธนฺติอาทีสุ  มหายส  มหาปริวาร   
สพฺพโลก  สกลสตฺตโลก  วิเนตาร  วิเสเสน  เนตาร  นิพฺพาน- 
สมฺปาปก  สยมฺภุ  สยเมว  ภูต อนาจริยก อคฺคปุคฺคล   
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เสฏปุคฺคล ภควนฺต ภคฺยวนฺตาทิคุณยุตฺต ชุติมนฺต  นีลปตาทิ- 
ปภาสมฺปนฺน  สาวเกหิ  ปรุกฺขต  ปริวาริต อาทิจฺจมิว สูริยมิว  
โรจนฺต  โสภมาน  รถิย  วีถิย  ปฏิปนนฺก  คจฺฉนฺต  ปยทสฺสึ  
นาม สมฺพุทฺธ อทฺทสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวานาติ   
พทฺธชลิปุฏ  (๑)  สริสิ  กตฺวา  สก  จิตฺต  อตฺตโน  จิตฺต  ปสาทยึ   
อิตฺถมฺภูตสฺส  ภควโต  คุเณ  ปสาเทสึ  ปสนฺนมกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
มนสาว  นิมนฺเตสินฺติ  จิตฺเตน  ปวาเรสึ ฯ  อาคจฺฉตุ  มหามุนีติ   
มหิโต  ปชูารโห มุน ิภควา มม นิเวสน อาคจฺฉตุ ฯ   
        มม  สงฺกปฺปม ฺายาติ  มยฺห  จิตฺตสงฺกปฺป  ตฺวา  โลเก   
สตฺตโลเก  อนุตฺตโร  อุตฺตรวิรหิโต  สตฺถา  ขีณาสวสหสฺเสหิ   
อรหนฺตสหสฺเสหิ  ปริวุโต มม ทฺวาร มยฺห เคหทฺวาร อุปาคมิ  
สมฺปาปุณิ ฯ   
        ตสฺส  สมฺปตฺตสฺส  สตฺถุโน  เอว  นมกฺการมกาสึ ฯ   
ปุริสาช ฺ  ปุริสาน  อาช ฺ  เสฏ  มม  นมกฺกาโร  เต   
ตุยฺห  อตฺถุ  ภวตุ ฯ  ปุริสตฺุตม  ปุริสาน  อุตฺตม  อธิกคุณวิสิฏ   
เต  ตุยฺห  มม  นมกฺกาโร  อตฺถุ ฯ  ปาสาท  ปสาทชนก  มม   
นิเวสน  อภิรุหิตฺวา  สีหาสเน  อุตฺตมาสเน  นิสีทตนฺติ  อายาจินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        ทนฺโต  ทนฺตปริวาโรติ  สย  ทฺวารตฺตเยน  ทนโฺต  ตถา   
# ๑ กตฺถจิ. พทฺธงฺคุลิปุฏ ฯ    
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ทนฺตาหิ  ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสงฺขาตาหิ  จตูหิ  ปริสาหิ  
ปริวาริโต ฯ ติณฺโณ ตารยต  วโรติ  สย  ติณฺโณ  สสารโต   
อุตฺติณฺโณ  นิกฺขนฺโต  ตารยต  ตารยนฺตาน  วิสิฏปุคฺคลาน   
วโร  อุตฺตโม  ภควา  มมาราธเนน  ปาสาท  อภิรุหิตฺวา   
ปวราสเน  อุตฺตมาสเน นิสีทิ นิสชชฺ กปฺเปสิ ฯ   
        ย  เม  อตฺถิ  สเก  เคเหติ  อตฺตโน  เคเห  ย  อามิส   
ปจฺจุปฏ ิต  สมฺปาทิต  ราสิกต  อตฺถิ ฯ  ตาห  พุทฺธสฺส   
ปาทาสินฺติ พุทฺธสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  ต  อามิส  ปาทาสึ   
ปกาเรน  อาทเรน  วา  อทาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ปสนโฺน  เสหิ   
ปาณิภีติ  อตฺตโน  ทฺวีหิ  หตฺเถหิ  ปสนฺนจิตฺโต  คเหตฺวา   
ปาทาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ปสนฺนจิตฺโต  ปสาทิตมนสงฺกปฺโป  สุมโน  สุนฺทรมโน ฯ   
เวทชาโต  ชาตเวโท  อุปฺปนฺนโสมนสฺโส  กต ฺชลี  สิรสิ  ปต- 
อ ฺชลิปุโฏ  พุทฺธเสฏ  นมสฺสามิ  เสฏสฺส  พุทฺธสฺส  ปณาม   
กโรมีติ  อตฺโถ ฯ  อโห  พุทฺธสฺสุฬารตาติ  ปฏิวิทฺธจตุสจฺจสฺส  
สตฺถุโน อุฬารตา มหนฺตภาโว อโห อจฺฉริยนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อฏนนฺ  ปยริุปาสตนฺติ  ปยิรุปาสนฺตาน  ภุ ฺช  ภุ ฺชนตฺาน   
อฏนฺน  อรยิปุคฺคลาน  อนฺตเร  ขีณาสวา  อรหนฺโต ว  พหูติ   
อตฺโถ ฯ  ตุเยฺหเวโส  อานุภาโวติ  เอโส  อากาสจรณอุมฺมุชฺชน- 
นิมุชฺชนาทิอานุภาโว  ตุเยฺหว  ตุยฺห  เอว  อานุภาโว ฯ นา ฺเส ฯ    
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สรณ  ต  อุเปมหนฺติ  ต  อิตฺถมฺภูต  ตุว  สรณ  ตาณ  เลณ  
ปรายนนฺติ อุเปมิ คจฺฉามิ ชานามิ วาติ อตฺโถ ฯ   
        โลกเชฏโ  นราสโภ  ปยทสฺสี  ภควา  ภิกฺขุสงฺฆมชฺเฌ   
นิสีทิตฺวา  อิมา พฺยากรณคาถา อภาสถ กเถสีติ อตฺโถ ฯ  
เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        สุมงฺคลตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ทุติยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        _____________  
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                                        สุภูติวคฺควณฺณนา   
 
                                สุภูติตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  สุภูติตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  อิโต  กปปฺสตสหสฺส- 
มตฺถเก  อนปฺุปนฺเนเยว  ปทุมุตฺตเร  ภควติ  โลกนาเถ  หสวตีนคเร   
อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  เอกปุตฺตโก  หตฺุวา  นิพฺพตฺติ ฯ  
ตสฺส  นนฺทมาณโวติ  นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท   
อุคฺคณฺหิตฺวา  ตตฺถ  สาร  อปสฺสนฺโต  อตฺตโน  ปรวิารภูเตหิ   
จตุจตฺตาฬีสาย  มาณวสหสฺเสหิ  สทฺธึ  ปพฺพตปาเท  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจาภิ ฺาโย  จ  นิพฺพตฺเตสิ ฯ   
อนฺเตวาสิกานมฺป  กมฺมฏาน  อาจิกฺขิ ฯ  เตป  นจิรสฺเสว   
ฌานลาภิโน อเหสุ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ปทมุุตฺตโร  ภควา  โลเก  อุปปฺชฺชิตฺวา   
หสวตีนคร  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต  เอกทิวส  ปจฺจูสสมเย  โลก   
โวโลเกนฺโต  นนฺทตาปสสฺส  อนฺเตวาสิกชฏลิาน  อรหตฺตูปนิสฺสย   
นนฺทตาปสสฺส  จ  ทฺวีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  สาวกฏานนฺตรสฺส   
ปตฺถน  ทิสฺวา  ปาโตว  สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา  ปุพฺพณฺหสมเย    
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ปตฺตจีวรมาทาย  อ ฺ  ก ฺจิ  อนามนฺเตตฺวา  สีโห  วิย  เอกจโร   
นนฺทตาปสสฺส  อนฺเตวาสิเกสุ  ผลาผลตฺถาย  คเตสุ  พุทฺธ- 
ภาว  เม  ชานาตูติ  ปสฺสนฺตสฺเสว  นนฺทตาปสสฺส  อากาสโต   
โอตริตฺวา  ปวิย  ปติฏาสิ ฯ นนฺทตาปโส พุทฺธานุภาว ฺเจว   
ลกฺขณปาริปูริ ฺจ  ทิสฺวา  ลกฺขณมนฺเต  สมฺมสิตฺวา  อิเมหิ   
ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  นาม  อคาร  อชฺฌาวสนฺโต  ราชา   
โหติ  จกฺกวตฺตี  ปพฺพชนโฺต  โลเก วิวฏจฺเฉโท  สพฺพ ฺ ู   
พุทฺโธ  โหติ  อย  ปรุิสาชานีโย  นิสฺสสย  พุทฺโธติ  ตฺวา  
ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อาสน  ป ฺา- 
เปตฺวา  อทาสิ ฯ  นิสีทิ  ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน ฯ   
นนฺทตาปโสป  อตฺตโน  อนุจฺฉวิก  อาสน  คเหตฺวา  เอกมนฺต  (๑)  
นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  จตุจตฺตาฬีสสหสฺสชฏลิา  ปณีตปณีตานิ   
โอชวนฺตานิ  ผลาผลานิ  คเหตฺวา  อาจริยสฺส  สนติฺก  สมฺปตฺตา   
พุทฺธาน ฺเจว  อาจริยสฺส  จ  นิสินฺนาการ  โอโลเกตฺวา  อาหสุ   
อาจริย  มย  อิมสฺมึ  โลเก  ตุเมฺหหิ  มหนฺตตโร  นตฺถีติ  วิจราม   
อย  ปน ปรุิโส ตุเมฺหหิ  มหนฺตตโร  ม ฺเติ ฯ  นนฺทตาปโส   
ตาตา  กึ  วเทถ  ตุเมฺห  สาสเปน  สทฺธึ  อฏสฏ ิโยชนสต- 
สหสฺสุพฺเพธ  สิเนรุ  อุปเมตุ  อิจฺฉถ  สพฺพ ฺ ุพุทฺเธน  สทฺธึ   
มา  ม  อุปมิตฺถาติ  อาห ฯ  อถ  เต  ตาปสา  สเจ  อย   
# ๑. ส.ี เอกมนฺเต ฯ  
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โอรโก  อภวิสฺส  น  อมฺหาก  อาจริโย  เอว  อุปม  อาหเรยฺย ฯ 
ยาว  มหาวตาย  ปุริสาชานีโยติ  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  สิรสา   
วนฺทึสุ ฯ  อถ  เต  อาจริโย  อาห  ตาตา  อมฺหาก  พุทธฺาน   
อนุจฺฉวิโก  เทยฺยธมฺโม  นตฺถิ  ภควา  จ  ภิกฺขาจารเวลาย   
อิธาคโต  ตสฺมา  มย  ยถาพล  เทยฺยธมมฺ  ทสฺสาม  ตุเมฺหหิ   
ย  ย  ปณีต ผลาผล อาภต  ต  ต  อาหรถาติ  อาหราเปตฺวา   
สหตฺเถเนว  โธวิตฺวา  สย  ตถาคตสฺส  ปตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ   
สตฺถารา  ผลาผเล  ปฏิคฺคหิตมตฺเต  เทวตา  ทิพฺโพช  ปกฺขิปสุ ฯ   
ตาปโส  อุทกมฺป  สยเมว  ปริสฺสาเวตฺวา  อทาสิ ฯ  ตโต   
โภชนกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา  นิสินฺเน  สตฺถริ  สพฺเพ  อนฺเตวาสิเก   
ปกฺโกสิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  สารณีย กถ  กเถนฺโต  นิสีทิ ฯ   
สตฺถา  ภิกฺขุสงฺโฆ  อาคจฺฉตูติ จินฺเตสิ ฯ สตฺถุ จิตฺต ตฺวา   
สตสหสฺสมตฺตา ขีณาสวา อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา  
อฏสุ ฯ   
        อถ  นนทฺตาปโส  อนฺเตวาสิเก  อามนฺเตสิ  ตาตา  พุทฺธาน   
นิสินฺนาสนมฺป  นีจ  สมณสตสหสฺสสฺสป  อาสน  นตฺถิ ฯ 
ตุเมฺหหิ อชฺช อุฬาร ภควโต ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  สกฺการ  กาตุ  
วฏฏติ  ปพฺพตปาทโต  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ  ปุปผฺานิ   
อาหรถาติ  อาห  อจินฺเตยฺยตฺตา  อิทฺธิวิสยสฺส  เต  มหุุตฺเตเนว   
วณฺณคนฺธรสสมฺปนฺนานิ  ปุปฺผานิ  อาหริตฺวา  พุทฺธาน  โยชนปฺ-  
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ปมาณ  ปุปฺผาสน  ป ฺาเปสุ ฯ  อคฺคสาวกาน  ติคาวุต ฯ 
เสสภิกฺขูน  อฑฺฒโยชนาทิเภท  สงฺฆนวกสฺส  อุสภมตฺต  ป ฺา- 
เปสุ ฯ  เอว  ป ฺตฺเตสุ  อาสเนสุ  นนฺทตาปโส  ตถาคตสฺส   
ปุรโต  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   ิโต  ภนฺเต  อมฺหาก  ทีฆรตฺต   
หิตาย  สุขาย  อิม ปุปฺผาสน  อารุยฺห  นสิีทถาติ  อาห ฯ   
นิสีทิ  ภควา  ปุปฺผาสเน ฯ  เอว  นิสินฺเน  สตฺถริ  สตฺถุ   
อาการ  ตฺวา  ภิกฺขู  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสเน  นิสีทึสุ ฯ   
นนฺทตาปโส  มหนฺต  ปุปผฺจฺฉตฺต  คเหตฺวา  ตถาคตสฺส  มตฺถเก  
ธาเรนฺโต  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ตาปสาน  อย  สกฺกาโร  มหปฺผโล   
โหตูติ  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิ ฯ  สตฺถุ  สมาปนฺนภาว  ตฺวา   
ภิกฺขูป  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชึส ุฯ  ตถาคเต  สตฺตาห  นิโรธ   
สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺเน  อนฺเตวาสิกา  ภิกฺขาจารกาเล  สมฺปตฺเต   
วนมูลผลาผล  ปริภุ ฺชิตฺวา  เสสกาเล  พุทฺธาน  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   
อฏสุ ฯ  นนฺทตาปโส  ปน  ภิกฺขาจารมฺป  อคนฺตฺวา  ปุปฺผจฺฉตฺต   
ธาเรนฺโตเยว  สตฺตาห  ปติสุเขเนว วีตินาเมสิ ฯ   
        สตฺถา  นิโรธโต  วุฏาย  อรณวิหาริองฺเคน  ทกฺขิเณยฺยงฺเคน   
จาติ  ทฺวีหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  เอก  สาวก  อิสิคณสฺส   
ปุปฺผาสนานุโมทน  กโรหีติ  อาณาเปสิ ฯ  โส  จกกฺวตฺติร ฺโ   
สนฺติกา  ปฏลิทฺธมหาลาโภ  มหาโยโธ  วิย  ตุฏมานโส  อตฺตโน   
วิสเย  ตฺวา  เตปฏก  พุทธฺวจน  สมฺมสิตฺวา อนุโมทนมกาสิ ฯ    
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ตสฺส  เทสนาวสาเน  สตฺถา  สย  ธมฺม  เทเสสิ  สตฺถุ  เทสนา- 
วสาเน  สพฺเพป  จตุจตฺตาฬีสสหสฺสตาปสา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เตส  ตาวเทว   
เกสมสฺสู  อนฺตรธายึสุ ฯ  อฏปริกฺขารา  สรีเร  ปฏิมุกฺกาว   
อเหสุ ฯ  เต  สฏ ิวสฺสิกตฺเถรา  วิย  สตฺถาร  ปริวารยึสุ  ฯ 
นนฺทตาปโส  ปน  วิกฺขิตฺตจิตฺตตาย  วิเสส  นาธิคจฺฉิ ฯ  ตสฺส  
กิร อรณวิหาริตฺเถรสฺส ธมฺม  โสตุ  อารทฺธกาลโต  ปฏาย   
อโห  วตาหมฺป  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อิมินา   
สาวเกน  ลทธฺคุณ  ลเภยฺยนฺติ  จิตฺต  อุทปาทิ ฯ  โส  เตน   
วิตกฺเกน  มคฺคผลปฏิเวธ  กาตุ  นาสกฺขิ ฯ  ตถาคต  ปน  วนฺทิตฺวา   
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  สมฺมุเข   ิโต  เอวมาห  ภนฺเต  เยน  ภิกฺขุนา   
อิสิคณสฺส  ปุปฺผาสนานุโมทนา  กตา  โก  นามาย  ตุมฺหาก   
สาสเนติ ฯ  อรณวิหาริองฺเคน  จ  ทกฺขิเณยฺยงฺเคน  จ  เอตทคฺคฏ- 
าน  ปตฺโต  เอโส  ภิกฺขูติ ฯ  ภนฺเต  ยฺวาย  มยา  สตฺตาห   
ปุปฺผจฺฉตฺต  ธาเรนฺเตน  สกฺกาโร  กโต  เตน  อธิกาเรน   
อ ฺ  สมฺปตฺตึ  น  ปตฺเถมิ  อนาคเต  ปน  เอกสฺส  พุทฺธสฺส   
สาสเน  อย  เถโร  วิย  ทฺวีหงฺเคหิ สมนฺนาคโต สาวโก  
ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน อกาสิ ฯ   
        สตฺถา  สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  อิมสสฺ  ตาปสสฺส  ปตฺถนาติ   
อนาคตสาณ  เปเสตฺวา  โอโลเกนฺโต  กปฺปสตสหสฺส    
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อติกฺกมิตฺวา  สมิชฺฌนกภาว  ทิสฺวา  ตาปส  น  เต  อย   
ปตฺถนา  โมฆ  ภวิสฺสติ  อนาคเต  กปฺปสตสหสฺส  อติกฺกมิตฺวา   
โคตโม  นาม  พุทฺโธ  อุปปฺชฺชิสฺสติ ตสฺส สนฺติเก สมิชฺฌิสฺสตีติ   
ธมฺมกถ  กเถตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  อากาส  ปกฺขนทฺิ ฯ  นนฺท- 
ตาปโส  ยาว จกฺขุปถ  น  สมติกฺกมติ ฯ  ตาว  สตฺถ ุ ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
จ  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส  อปรภาเค  กาเลน   
กาล  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สณิุตฺวา  อปริหีนชฺฌาโน ว   
กาล  กตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺโต ฯ  ตโต  ปน  จุโต  อปรานิป   
ป ฺจ  ชาติสตานิ  ปพฺพชิตฺวา  อาร ฺโกว  อโหสิ  กสฺสป- 
สมฺมาสมฺพุทฺธกาเลป  ปพฺพชิตฺวา  อาร ฺโก  หุตฺวา  คตปจฺจา- 
คตวตฺต  ปูเรสิ ฯ  เอต  กิร  วตฺต  อปรปิูเรตฺวา  มหาสาวกภาว   
ปาปุณนฺตา  นาม  นตฺถิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปน  อาคมฏกถาสุ  (๑)   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  โส  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต   
ปูเรตฺวา  กาล  กตฺวา ตาวตึสเทวโลเก นพฺิพตฺติ ฯ   
        เอว  โส  ตาวตึสภวเน  อปราปร  อุปฺปชฺชนวเสน   
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต  จุโต  มนุสฺสโลเก  อเนกสตกฺขตฺตุ   
จกฺกวตฺติราชา  ปเทสราชา  จ  หุตฺวา  อุฬาร  มนุสสฺสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  อุปฺปนฺนกาเล  สาวตฺถิย  สุมน- 
เสฏ ิสฺส  เคเห  อนาถปณฺฑิกสฺส  กนฏิโ  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ  
# ๑ สุมงฺคล.  ๑/๑๖๘   ปป ฺจ ๑/๒๗๑ ฯ    
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สุภูตีติสฺส นาม อโหสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อมหฺาก  ภควา  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา   
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน  ราชคห  คนฺตฺวา  ตตฺถ   
เวฬุวนปฏิคฺคหณาทินา  โลกานุคฺคห  กโรนฺโต  ราชคห   
อุปนิสฺสาย  สีตวเน  วิหาสิ ฯ  ตทา  อนาถปณฺฑิโก  เสฏ ี   
สาวตฺถิย  อุฏานก  ภณฺฑ  คเหตฺวา  อตฺตโน  สหายสฺส   
ราชคหเสฏ ิโน  เคห  คนฺตฺวา  พุทฺธุปฺปาท  สุตฺวา  สตฺถาร   
สีตวเน  วิหรนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปมทสฺสเนเนว  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏาย  สตฺถาร  สาวตฺถึ  อาคมนตฺถาย  ยาจิตฺวา  ตโต   
ป ฺจจตฺตาฬีสโยชเน  มคฺเค  โยชเน  โยชเน  สตสหสฺสปริจฺจาเคน   
วิหาเร  ปติฏาเปตฺวา  สาวตฺถิย  อฏกรีสปฺปมาณ  เชตสฺส  
กุมารสฺส อุยยฺานภูมึ  โกฏิสนฺถาเรน  กิณิตฺวา  ตตฺถ  ภควโต   
วิหาร  กาเรตฺวา  อทาสิ ฯ  วิหารมหทิวเส  อย  สุภูติกุฏมฺพิโก   
อนาถปณฺฑิกเสฏ ินา  สทฺธึ  คนฺตฺวา ธมฺม สุณนฺโต สทฺธ   
ปฏิลภิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  โส  อุปสมฺปนโฺน  เทฺว  มาติกา  ปคุณา   
กตฺวา  กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา  อร ฺเ  สมณธมฺม  กโรนฺโต   
เมตฺตาฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ต  ปาทก  กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  ธมมฺ  เทเสนฺโต  ยสฺมา  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมน   
อโนทิสฺสก  กตฺวา  เทเสติ ฯ  ตสฺมา  อรณวิหารีน  อคฺโค  นาม    
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ชาโต ฯ  ยสมฺา  จ  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ฆเร  ฆเร  เมตฺตา- 
ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ภิกฺข  ปฏคฺิคณฺหาติ  เอว   
ทายกาน  มหปฺผล  ภวิสสฺตีติ  ตสฺมา  ทกฺขิเณยฺยาน  อคฺโค   
นาม  ชาโต ฯ  เตน  น  ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม   
สาวกาน ภิกฺขูน อรณวิหารีน ทกฺขิเณยฺยาน ฺจ  ยทิท  สุภูตีติ  (๑)   
ทฺวยงฺคสมนฺนาคเต  อคฺคฏาเน  เปสิ  เอวมย  มหาเถโร   
อตฺตนา  ปูริตปารมีน  ผลสฺส  มตฺถก  อรหตฺต  ปตฺวา  โลเก   
อภิ ฺาโต  อภิลกฺขิโต หุตฺวา พหุชนหิตาย ชนปทจาริก  
จรนฺโต อนุปุพฺเพน ราชคห อคมาสิ ฯ   
        ราชา  พิมฺพิสาโร  เถรสฺส  อาคมน  สุตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  อิเธว  ภนฺเต  วสถ  วสนฏาน  โว  กริสสฺามีติ   
วตฺวา  ปกฺกนฺโต วิสฺสริ ฯ  เถโร  เสนาสน  อลภนโฺต  อพฺโภกาเส   
วีตินาเมสิ ฯ  เถรสฺสานุภาเวน  เทโว  น  วสฺสติ ฯ  มนุสฺสา   
อวุฏ ิตาย  อุปทฺทุโต  ร ฺโ  นิเวสนทฺวาเร อุกฺกุฏ ึ อกสุ ฯ   
ราชา  เกน  นุ  โข  การเณน  เทโว  น  วสฺสตีติ  วีมสนฺโต   
เถรสฺส  อพฺโภกาสวาเสน  ม ฺเ  น  วสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส   
ปณฺณกุฏึ  การาเปตฺวา  อิมิสฺส  ภนฺเต  ปณฺณกุฏิย  วสถาติ   
วตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เถโร  กฏุึ  ปวิสิตฺวา  ติณ- 
สนฺถารเก  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิ ฯ  ตทา  เทโว  โถก  โถก  ผุสายติ   
# ๑. องฺ. เอก.  ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ  
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น  สมฺมาธาร  อนุปเวจฺฉติ ฯ  อถ  เถโร  โลกสฺส  อวุฏ ิกภย   
วิธมิตุกาโม  อตฺตโน  อชฌฺตฺติกพาหิรวตฺถุกสฺส  ปริสฺสยสฺส  อภาว   
ปเวเทนฺโต  ฉนฺนา  เม กุฏิกาติ  คาถมาห(๑)  ฯ ตสฺสตฺโถ เถรคาถาย  
วุตฺโตเยว ฯ   
        กสฺมา  ปเนเต  มหาเถรา  อตฺตโน  คุเณ  ปกาเสนฺตีติ   
อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนา  อนธิคตปุพฺพ  ปรมคมฺภีร  อติวิย  สนฺต   
ปณีต  อตฺตนา  อธิคตโลกตฺุตรธมฺม  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปติเวค- 
สมุสฺสาหิตอุทานทีปนตฺถ  สาสนสฺส  นิยฺยานิกภาววิภาวนตฺถ ฺจ   
ปรมปฺปจฺฉา  อริยา  อตฺตโน  คุเณ  ปกาเสนฺติ ฯ  ยถา  ต   
โลกนาโถ  โพธเนยฺยาน  อชฺฌาสยวเสน  ทสพลสมนฺนาคโต   
ภิกฺขเว  ตถาคโต  จตุเวสารชฺชวิสารโทติอาทินา  (๒)  อตฺตโน  คุเณ  ปกาเสติ ฯ  เอวมย  
เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถาป อโหสีติ ฯ   
        เอว  โส  ปตฺตอรหตฺตผโล  ปตฺตเอตทคฺคฏาโน  จ  อตฺตโน   
ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา โสมนสฺสชาโต ปุพฺพจริตาปทาน ปกาเสนฺโต  
หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  หิมวนฺตสฺสาติ  หิมาลย- 
ปพฺพตสฺส  อวิทูเร  อาสนฺเน  สมีเป  ปพฺพตปาเท  มนุสฺสาน   
คมนาคมนสมฺปนฺเน  ส ฺจรณฏาเนติ  อตฺโถ ฯ  นสิโภ  นาม   
ปพฺพโตติ  ปพฺพตาน  เชฏตฺตา  นาเมน  นิสโภ  นาม  เสลมย- 
ปพฺพโต  อโหสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อสฺสโม  สกุโต  มยฺหนฺติ  ตตฺถ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๓๘/๑๖๐ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๖๗/๑๔๕ ฯ  
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ปพฺพเต  มยฺห  วสนตฺถาย  อสฺสโม  อร ฺาวาโส  สฏุ ุ  กโต ฯ   
กุฏิรตฺติฏานทิวาฏานวติปริกฺเขปาทิวเสน  สุนฺทรากาเรน  กโตติ   
อตฺโถ ฯ  ปณฺณสาลา  สุมาปตาติ  ปณฺเณหิ  ฉาทิตา  สาลา   
มยฺห นิวาสนตฺถาย สุฏ ุ มาปตา นิฏาปตาติ อตฺโถ ฯ   
        โกสิโย  นาม  นาเมนาติ  มาตาปตูหิ  กตนามเธยฺเยน   
โกสิโย  นาม ฯ  อุคฺคตาปโน  ปากฏตโป  โฆรตโป ฯ  เอกากิโย   
อ ฺเส  อภาวา  อห  เอว  เอโก ฯ  อทุติโย  ทุติยตาปสรหิโต   
ชฏิโล  ชฏาธารี  ตาปโส  ตทา  ตสฺมึ  กาเล  นิสเภ ปพฺพเต  
วสามิ วิหรามีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ผล  มลู ฺจ  ปณฺณ ฺจ  น  ภุ ฺชามิ  อห  ตทาติ  ตทา   
ตสฺมึ  นิสภปพฺพเต  วสนกาเล  ติณฺฑุกาทิผล(๑)  มุฬาลาทิมูล   
การปณฺณาทิปณฺณ ฺจ  รุกฺขโต  โอจินิตฺวา  น  ภุ ฺชามีติ   
อตฺโถ ฯ  เอว  สติ กถ ชีวตีติ ต ทสฺเสนฺโต  ปวตฺต ว   
สุปาตาหนฺติ  อาห ฯ  ตตฺถ  ปวตฺต  สยเมว  ชาต  สปุาต  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  ปติต  ปณฺณาทิก  นิสฺสาย  อาหาร  กตฺวา  อห   
ตาวเท  ตสฺมึ  กาเล  ชีวามิ  ชีวิก  กปฺเปมีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
ปวตฺตปณฺฑุปณฺณานีติ  วา ปาโ ตสฺส  สยเมว ปติตานิ  
ปณฺฑุปณฺณานิ รุกฺขปตฺตานิ อุปนิสฺสาย ชีวามีติ อตฺโถ ฯ   
        นาห  โกเปมี  อาชีวนฺติ  อห  ชีวิต  จชมาโนป  ปริจฺจาค   
# ๑. ติณฺฑุกาทิผลนฺติป จ ติณฺฑกาทิผลนฺติป จ ฯ  
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กุรุมาโนป  ตณฺหาวเสน  ผลมูลาทิอาหารปริเยสนาย  สมฺมาอาชีว   
น  โกเปมิ  น  นาเสมีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อาราเธมิ  สก  จิตฺตนฺติ   
สก  จิตฺต  อตฺตโน  มน  อปฺปจฺฉตาย  สนฺตุฏ ิยา  จ  อาราเธมิ   
ปสาเทมิ ฯ  วิวชฺเชมิ  อเนสนนฺติ  เวชฺชกมฺมทูตกมฺมาทิวเสน  
อเนสน อยุตฺตปริเยสน วิวชฺเชมิ ทูร กโรมิ ฯ   
        ราคูปสหิต  จิตฺตนฺติ  ยทา  ยสฺม ึ กาเล  มม  ราเคน   
สมฺปยุตฺต  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตทา  สยเมว  อตฺตนาเยว  ปจฺจเวกฺขามิ   
าเณน  ปฏิเวกฺขิตฺวา  วิโนเทมิ ฯ  เอกคฺโค  ต  ทเมมหนฺติ   
อห  เอกสฺมึ  กมฺมฏานารมฺมเณ  อคฺโค  สมาหิโต ต ราคจิตฺต  
ทเมมิ  ทมน  กโรมิ ฯ   
        รชฺชเส  (๑)  รชฺชนีเย  จาติ  รชฺชนเีย  อลลฺียิตพฺเพ  รูปา- 
รมฺมณาทิวตฺถุสฺมึ  รชชฺเส  อลลฺีโน  อสิ  ภวสิ ฯ  ทสฺุสนีเย  จ   
ทุสฺสเสติ  ทูสิตพฺเพ  โทสกรณวตฺถุสฺมึ  ทูสโก  อสิ ฯ  มุยฺหเส   
โมหนีเย  จาติ  โมหิตพฺเพ  โมหกรณวตฺถุสฺมึ  โมยฺหสิ  มูโฬฺห   
อสิ  ภวสิ ฯ  ตสฺมา  ตุว  วนา  วนโต  อร ฺวาสโต นิกฺขมสฺสุ  
อปคจฺฉาหีติ เอว อตฺตาน ทเมมีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ติมฺพรูสกวณฺณาโภติ  สุวณฺณติมฺพรูสกวณฺณาโภ  ชมฺโพนท- 
สุวณฺณวณฺโณติ  อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        สุภูติตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา   
                                ______________ 
# ๑. ส.ี ร ฺชสี ฯ  
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                                อุปวาณตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโินติอาทิก  อายสฺมโต  อุปวาณตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺปายสฺมา  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  ทลิทฺทกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ุต  ปตฺโต  ภควติ  ปรินิพฺพุเต   
ตสฺส  ธาตุ  คเหตฺวา  มนุสฺสเทวนาคครุฬกุมฺภณฺฑยกฺขคนฺธพฺเพหิ   
สตฺตรตนมเย  สตฺตโยชนิเก  ถูเป  กเต  ตตฺถ  สุโธต  อตฺตโน   
อุตฺตรสาฏก  เวฬคฺเค  ลคฺเคตฺวา  อาพนฺธิตฺวา  ธช  กตฺวา  ปูช   
อกาสิ ฯ  ต  คเหตฺวา  อภิสมฺมตโก  นาม  ยกฺขเสนาปติ  เทเวหิ   
เจติยปูชารกฺขณตฺถ  ปโต  อทิสฺสมานกาโย  ต  อากาเส   
ธาเรนฺโต  เจติย  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  อกาสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวา   
ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปสนฺนมานโส  หุตฺวา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณ- 
กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อุปวาโณติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  เชตวน- 
ปฏิคฺคหเณ  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  อโหส ิฯ   
ยทา  ภควโต  อผาสุ  อโหสิ  ตทา  เถโร  อุโณฺหทก  ตถารูป   
ปานก ฺจ  เภสชฺช  ภควโต  อุปนาเมสิ ฯ  เตนสฺส  สตฺถุโน   
โรโค  วูปสมิ ฯ  ตสฺส ภควา อนุโมทน อกาสิ ฯ    
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        เอว  โส  ปตฺตอรหตฺตผโล  อธิคตเอตทคฺคฏาโน  อตฺตโน   
ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สพฺเพส  โลกิยโลกุตฺตร- 
ธมฺมาน  ปารคู  ปริโยสาน  นิพฺพาน  คโต  ปตฺโต  ปทุมุตฺตโร   
นาม  ชิโน  ชิตป ฺจมาโร  ภควา  อคฺคิกฺขนฺโธ  อิว  ฉพฺพณฺณา   
พุทฺธรสิโย  ชลิตฺวา  สพฺพโลก  ธมฺมปชฺโชเตน  โอภาเสตฺวา   
สมฺพุทฺโธ  สฏุ ุ  พุทฺโธ  อวิชฺชานิทฺทูปคตาย  ปชาย  สวาสนาย   
กิเลสนิทฺทาย  ปฏิพุทฺโธ  วิกสิตเนตฺตปงฺกโช  ปรนิิพฺพุโต   
ขนฺธปรินิพฺพาเนน  นิพฺพุโต  อทสฺสน คโตติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ชงฺฆาติ  เจติยกรณกาเล  อุปจินิตพฺพาน  อิฏกาน   
ปนตฺถาย  นิพนฺธิยมานโสปานปนฺติ ฯ (๑)   
        สุโธต  รชเกนาหนฺติ  วตฺถโธวเกน  ปุริเสน  สุฏ ุ  โธวิต   
สุวิสุทฺธกต  อุตฺตเรยฺยปฏ  มม  อุตฺตรสาฏก  อห  เวฬคฺเค  ลคฺคิตฺวา   
ธช  กตฺวา อุกฺขิป อมฺพเร อากาเส อุสฺสาเปสินฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                อุปวาณตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________ 
# ๑. ย.ุ ปาสาณปนฺติ ฯ    
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                        ตีณิสรณคมนิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)  
 
        นคเร  พนฺธุมติยาติอาทิก  อายสฺมโต  ติสรณคม- 
นิยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต   
กาเล  พนฺธุมตีนคเร  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  อนฺธมาตาปตโร   
อุปฏาสิ ฯ  โส  เอกทิวส  จินฺเตสิ  อห  มาตาปตโร อุปฏหนฺโต   
ปพฺพชิตุ  น  ลภามิ  ยนฺนนูาห  ตีณิ  สรณานิ  คณฺหิสฺสามิ   
เอว  ทุคฺคติโต  โมเจสฺสามีติ  นิสภ  นาม  วิปสฺสิสฺส  ภควโต   
อคฺคสาวก  อุปสงฺกมิตฺวา  ตีณิ  สรณานิ  คณฺหิ ฯ  โส  ตานิ   
วสฺสสตสหสฺสานิ  รกฺขิตฺวา  เตเนว  กมฺเมน  ตาวตึสภวเน   
นิพฺพตฺโต  ตโต  ปร  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถินคเร  มหาสาลกุเล   
นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺตวสฺสิโก  ว  ทารเกหิ  ปริวุโต   
เอก  สงฺฆาราม  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  เอโก  ขีณาสวตฺเถโร  ตสฺส   
ธมฺม  เทเสตฺวา  สรณานิ  อทาสิ ฯ  โส  ตานิ  คเหตฺวา  ปุพฺเพ   
อตฺตโน  รกขิฺตานิ  สรณานิ  สริตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ ต อรหตฺตปฺปตฺต ภควา อุปสมฺปาเทสิ ฯ   
        โส  อรหตฺตปฺปตฺโต  อุปสมฺปนฺโน  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพ- 
# ๑. ม. ติสรณคมนิยตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ  
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กมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต   
นคเร  พนฺธุมติยาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มาตุ  อุปฏาโก  อหุนฺติ   
อห  มาตาปตูน  อุปฏาโก  ภรโก  (๑)  พนฺธุมตีนคเร อโหสินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตมนฺธการปหิตาติ  โมหนฺธกาเรน  ปหิตา  ฉาทิตา ฯ   
ติวิธคฺคีหิ  ฑยฺหเรติ  ราคคฺคิโทสคฺคิโมหคฺคิสงฺขาเตหิ  ตีหิ  อคฺคีหิ   
ฑยฺหเร  ฑยหฺนฺติ  สพฺเพ สตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อฏ  เหตู  ลภามหนฺติ  อฏ  การณานิ  สุขสฺส   
ปจฺจยภูตานิ  การณานิ ลภามิ อหนฺติ อตฺโถ ฯ เสส   
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ติสรณคมนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ป ฺจสีลสมาทานิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นคเร  จนฺทวติยาติอาทิก  อายสฺมโต  ป ฺจสีลสมาทานิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อโนมทสสฺิสฺส  ภควโต   
กาลา  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  ปุริมภเว  กตากุสลกมฺมานุรูเปน   
ทลิทฺโท  หุตฺวา  อปฺปนฺนปานโภชโน  ปเรส  ภตึ  กตฺวา  ชีวนฺโต   
# ๑. ย.ุ สรโณ ฯ  
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สสาเร  อาทีนว  ตฺวา  ปพฺพชิตุกาโมป  ปพฺพชชฺ  อลภมาโน   
อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  สาวกสฺส  นสิภตฺเถรสฺส  สนฺติเก   
ป ฺจ  สิกฺขาปทานิ  สมาทิยิ ฯ  ทีฆายุกกาเล  อุปฺปนฺนตฺตา   
วสฺสสตหสฺสานิ  สีล ปรปิาเลสิ ฯ เตน กมฺเมน  โส   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  เวสาลิย  มหาโภค- 
กุเล  นิพฺพตฺโต ฯ  มาตาปตโร  สีล  สมาทิยนฺเต  ทิสฺวา  อตฺตโน   
สีล สริตฺวา วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปตฺวา ปพฺพชิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อุทาน- 
วเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นคเร  จนฺทวติยาติ- 
อาทิมาห ฯ  ภตโก  อาสห  ตทาติ  ตทา  มม  ปุ ฺกรณกาเล   
อห  ภตโก  ภติยา  กมฺมการโก  อาสึ  อโหสึ ฯ  ปรกมฺมายเน   
ยุตฺโตติ  ภติยา  ปเรส  กมมฺกรเณ  อายุตฺโต  โยชิโต โอกาสา- 
ภาเวน  สสารโต มุจฺจนตฺถาย อห ปพฺพชฺช น ลภามิ ฯ   
        มหนฺธการปหิตาติ  มหนฺเตหิ  กิเลสนฺธกาเรหิ  ปหิตา   
สวุตา  ถกิตา ฯ  ติวิธคฺคีหิ  ฑยฺหเรติ  นรกคฺคิเปตคฺคิสสารคฺคิ   
สงฺขาเตหิ  ตีหิ  อคฺคีหิ  ฑยฺหนฺติ ฯ อห ปน เกน อุปาเยน  
เกน การเณน วิสยุตฺโต ภเวยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เทยฺยธมฺโม  อนฺนปานาทิทาตพฺพยุตฺตก  วตฺถุ  มยฺห  นตฺถิ   
ตสฺสาภาเวน  อห  วราโก  ทุกฺขิโต  ภตโก  ภติยา  ชวีนโก   
# ๑. ม. กมฺมการโก ฯ  
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ยนฺนูนาห  ป ฺจสีล  รกฺเขยฺย  ปริปูรยนติฺ  ป ฺจสีล  สมาทิยิตฺวา   
ปริปูเรนฺโต  ยนฺนูน  รกฺเขยฺย สาธุก ภทฺทก สุนฺทร กตฺวา  
ปริปาเลยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ   
        สฺวาห  ยสมนุภวินฺติ  โส  อห  เทวมนุสฺเสสุ  มหนฺต  ยส   
อนุภวึ  เตส  สีลาน  วาหสา  อานุภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ   
กปฺปโกฏิมฺป  เตส  สลีาน  ผล  กิตฺเตนฺโต  เอกโกฏาสเมว   
กิตฺตเย  ปากฏ  กเรยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ป ฺจสีลสมาทานิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อนฺนสสาวกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติอาทิก  อายสฺมโต  อนฺนสสาวกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ กุลเคเห นิพฺพตฺโต ปณฺฑาย จรนฺต  ทวฺตฺตึส- 
มหาปุริสลกขฺณพฺยามปฺปภามณฺฑโลปโสภิต  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  ภควนฺต  นิมนฺเตตฺวา  เคห  เนตฺวา  วรอนฺน- 
ปาเนน  (๑)  สนฺตปฺเปตฺวา  สมฺปวาเรตฺวา  โภเชสิ ฯ  โส  เตเนว   
จิตฺตปฺปสาเทน  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   
# ๑ ยุ. มธุรอนฺนปาเนน ฯ  
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อนุภวิตฺวา  ตโต  อปราปร  เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  สาสเน  ปสีทิตฺวา   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  โส  ปุพฺเพ   
กตปุ ฺนามวเสน  อนฺนสสาวกตฺเถโรติ ปากฏนาโม อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
เอว  มยา  อิมินา  ปุ ฺสมฺภารานุภาเวน  ปตฺต  อรหตฺตนฺติ   
อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทาน  อุทานวเสน  ปกาเสนฺโต  สุวณฺณ- 
วณฺณนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุวณฺณสฺส  วณฺโณ  วิย  วณฺโณ   
ยสฺส  ภควโต  โสย  สุวณฺณวณฺโณ  ต  สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธ   
สิทฺธตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ  คจฺฉนฺต  อนฺตราปเณติ  เวสฺสาน  อาปณ- 
ปนฺตีน  อนฺตรวีถิย  คจฺฉมาน ฯ  ก ฺจนคฺฆิย  สงฺกาสนฺติ  สุวณฺณ- 
โตรณสทิส  พาตฺตึสวรลกฺขณ  ทฺวตฺตึสวรลกฺขเณหิ  สมฺปนฺน   
โลกปชฺโชต  สกลโลกทปีภูต  อปฺปเมยฺย  ปมาณวิรหิต  อโนปม   
อุปมาวิรหิต  ชุตินฺธร  ปภาธาร  นีลปตาทิฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย   
ธารก  สิทฺธตฺถ  ทิสฺวา ปรม อุตฺตม ปตึ อลตฺถ อลภินฺติ   
สมฺพนฺโธ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                อนฺนสสาวกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                                ธูปทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  ธูปทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  สิทฺธตฺเถ  ภควติ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา   
ตสฺส  ภควโต  คนฺธกุฏิย  จนฺทนาครุกาฬานุสาริอาทินา  กเตหิ   
อเนเกหิ  ธูเปหิ  ธูปปูช  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทเวสุ   
จ  มนุสฺเสสุ  จ  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวนฺโต  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺต- 
ภเว  ปูชนีโย  หุตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  ปุ ฺสมฺภารานุภาเวน  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  กตธูปปูชาปุ ฺตฺตา  นาเมน   
ธูปทายกตฺเถโรติ  สพฺพตฺถ  ปากโฏ ฯ  โส  ปตฺตอรหตฺตผโล   
อตฺตโน ปุพฺพกมฺม สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน   
ทสฺเสนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ  สิทโฺธ  ปริปุณฺโณ   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณาทิคุณสงฺขาโต  อตฺโถ  ปโยชน  ยสฺส  ภควโต   
โสย  สิทฺธตฺโถ  ตสฺส  สทิฺธตฺถสฺส  ภควโต  ภคฺยาทิคุณวนฺตสฺส   
โลกเชฏสฺส  สกลโลกุตฺตมสฺส  ตาทิโน  อิฏานิฏเสุ  ตาทิสสฺส   
อจลสภาวสฺสาติ  อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ธปูทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________   
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                        ปลุินปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิปสฺสสิฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  ปลุินปูชกตฺเถรสฺส  
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  สาสเน  ปสนฺนจิตฺโต  เจติยงฺคณ- 
โพธิยงฺคเณสุ  ปุราณวาลุก  อปเนตฺวา  นว  มุตฺตาทลสทิส- 
ปณฺฑรปุลิน  โอกิริตฺวา  มาฬก  อลงฺกริ ฯ  เตน  กมฺเมน  โส   
เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  ตตฺถ  ทิพฺเพหิ รตเนหิ วิชฺโชตมาเน  
อเนกโยชเน กนกวิมาเน ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต  จุโต   
มนุสฺสโลเก  สตฺตรตนสมฺปนฺโน  จกฺกวตฺตี  ราชา  หุตฺวา  มนุสฺส- 
สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อปราปร สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กเุล  นิพฺพตฺโต  สาสเน  ปสนฺโน   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  โส  อตฺตโน   
กตปุ ฺนามสทิเสน  นาเมน  ปุลินปูชกตฺเถโรติ  ปากโฏ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ทสฺเสนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
วิวิธ ปสฺสตีติ วิปสฺสี วิวิจฺจ  ปสฺสตีติ  วา  วิปสฺสี  วิวิเธ   
อตฺตตฺถปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ ปสฺสตีติ วา วิปสฺสี  วิวิเธ   
โวหารปรมตฺถาทิเภเท  ปสฺสตีติ  วา  วิปสฺสี  ตสฺส  วิปสฺสิสฺส    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 69 

                เลมที่  43  อุตฺติยตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  69 
 
โพธิยา  ปาทปุตฺตเม  อุตฺตเม  โพธิรุกฺขมณฺฑลมาฬเก  ปรุาณปุลิน   
วาลุก  ฉฑฺเฑตฺวา  สุทฺธ ปณฺฑร ปุลิน อากิรึ สนฺถร ึฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ปลุินปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อุตฺติยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จนฺทภาคา  นทีตีเรติอาทิก  อายสฺมโต  อุตฺติยตฺเถรสฺส  (๑) 
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  จนฺทภาคานทิย  สสสุมาโร (๒) หุตฺวา นิพฺพตฺโต นทีตีร   
อุปคต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ปาร  เนตุกาโม   
ตีรสมีเปเยว  นิปชชฺิ ฯ  ภควา  ตสฺส  อนุกมฺปาย  ปฏ ิย  ปาเท   
เปสิ ฯ  โส  ตุฏโ  อุทคฺโค  ปติเวเคน  มหุสฺสาโห  หุตฺวา   
โสต  ฉินฺทนโฺต  สีเฆน  ชเวน  ภควนฺต  ปรตีร  เนสิ ฯ  ภควา  
ตสฺส  จิตฺตปฺปสาท  ตฺวา  อย  อิโต  จุโต  เทวโลเก   
นิพฺพตฺติสฺสติ  ตโต  ปฏาย  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิโต   
จตุนฺนวุติกปฺเป  อมต  ปาปุณิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  ตถา  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท   
# ๑  ส.ี  อุตฺตริยตฺเถรสฺส ฯ  ๒ ม.  สุสมุาโร ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  
อุตฺติโยติสฺส นาม อกสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต  อมต  ปริเยสิสฺสามีติ   
ปริพฺพาชโก  หุตฺวา  เอกทิวส  ภควนฺต  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  หุตฺวา  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา   
สีลทิฏ ีน  อวิโสธิตตฺตา  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  อ ฺ   
ภิกฺขุ  วิเสส  นิพฺพตฺเตตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรนฺต ทิสฺวา สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา  สงฺเขเปน  โอวาท  ยาจิ ฯ  สตฺถาป  ตสฺส   
ตสฺมาติห  ตฺว  อุตฺติย  อาทิเมว  วิโสเธหีติอาทินา  (๑)  สงฺเขเปเนว   
โอวาท  อทาสิ ฯ  โส  สตฺถุ  โอวาเท ตฺวา  วิปสฺสน  อารภิ ฯ   
ตสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  อาพาโธ  อุปฺปชฺช ิฯ  อุปฺปนฺเน  อาพาเธ   
ชาตสเวโค  วีริยารมฺภวตฺถุ  ตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ   
        เอว  โส  กตสมฺภารานุรูเปน  ปตฺตอรหตฺตผโล  อตฺตโน   
ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปพฺุพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
จนฺทภาคานทีตีเรติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จนฺทภาคานทีตีเรติ  ปริสทฺุธ- 
ปณฺฑรปุลินตเลหิ  จ  ปภาสมฺปนฺนปสนฺนมธุโรทกปริปุณฺณตาย   
จ  จนฺทปฺปภากิรณสสฺสิรีกาภานทมานา  สทฺท  กรุุมานา   
คจฺฉตีติ  จนฺทภาคานที  ตสฺสา  จนฺทภาคานทิยา  ตีเร  สุสุมาโร   
อโหสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  สสสุมาโรติ  ขุทฺทกมจฺฉคุมฺเพ   
# ๑ ส. มหา.  ๑๙/๗๕๐/๒๒๑ ฯ    
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ขณฺฑาขณฺฑิก  กโรนฺโต  มาเรตีติ  สสสุมาโร  จณฺฑมจฺโฉ   
กุมฺภีโลติ  อตฺโถ ฯ  สโภชนปสุโตหนฺติ  อห  สโภชเน สกโคจเร   
ปสุโต  พฺยาวโฏ ฯ  นทีติตฺถ  อคจฺฉหนฺติ  ภควโต  อาคมนกาเล   
อห  นทีติตฺถ อคจฺฉึ ปตฺโตมฺหิ ฯ   
        สิทฺธตฺโถ  ตมฺหิ  สมเยติ  ตสฺมึ  มม  ติตฺถคมนกาเล   
สิทฺธตฺโถ  ภควา  อคฺคปุคฺคโล  สพฺพสตฺเตสุ  เชฏโ  เสฏโ   
สยมฺภู  สยเมว  ภูโต  ชาโต  พุทฺธภูโต โส ภควา นทึ ตริตุกาโม นทีตีร  
อุปาคมิ ฯ   
        เปตฺติก  วิสย  มยฺหนฺติ  มยฺห ปตุปตามหาทีหิ ปรมฺปรานีต  
ยทิท  สมฺปตฺตสมฺปตฺตมหานุภาวาน ตรณนฺติ อตฺโถ ฯ   
        มม  อุคฺคชฺชน  สุตฺวาติ  มยฺห  อุคฺคชฺชน  อาราธน สุตฺวา  
มหามุนิ  ภควา อภิรุหีติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        อุตฺติยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                เอก ฺชลิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวณฺณวณฺณนฺติอาทิก  อายสฺมโต  เอก ฺชลิกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ  อยมฺป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  รตนตฺตเย  ปสนฺโน    
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ปณฺฑาย  จรนฺต  วิปสฺสึ  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  สพฺพตฺถ  ปูชนโีย  หุตฺวา  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  สาสเน   
ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ   
ปุพฺเพ  กตปุ ฺวเสน  เอก ฺชลิกตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ต  หตฺถตเล  อามลก  วิย   
ทิสฺวา  อุทานวเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุวณฺณ- 
วณฺณนฺติอาทิมาห ฯ  วิปสฺสึ  สตฺถวาหคฺคนฺติ  วาณิเช  กนฺตารา   
วหติ  ตาเรตีติ  สตฺถวาโห ฯ วาฬกนตฺารา  โจรกนฺตารา   
ทุพฺภิกฺขกนฺตารา  นิรุทกกนฺตารา  ยกฺขกนฺตารา  ยกขฺกนฺตารา อปฺปภกฺข-   
กนฺตารา  จ  ตาเรติ อุตฺตาเรติ ปตาเรติ นิตฺตาเรติ เขมนฺตภูมึ  
ปาเปตีติ อตฺโถ ฯ โก  โส  วาณิชเชฏโก ฯ  สตฺถวาหสทิสตฺตา   
อยมฺป  ภควา  สตฺถวาโห ฯ  ตถา  หิ  โส  ติวิธ  โพธึ  ปตฺถยนฺเต   
กตปุ ฺสมฺภาเร  สตฺเต  ชาติกนฺตารา  ชรากนฺตารา  พฺยาธิ- 
กนฺตารา  มรณกนฺตารา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาส- 
กนฺตารา  จ  สพฺพสฺมา  สสารกนฺตารา  จ  ตาเรติ  อุตฺตาเรติ   
ปตาเรติ  นิตฺตาเรติ  นิพฺพานถล  ปาเปตีติ  อตฺโถ ฯ  สตฺถ- 
วาโห  จ  โส  อคฺโค  เสฏโ  ปธาโน จาติ สตฺถวาหคฺโค   
ต  สตฺถวาหคฺค  วิปสฺสึ  สมฺพุทฺธนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  นรวร    
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วินายกนฺติ  นราน  อนฺตเร  อสถิิลปรกฺกโมติ  นรวีโร  ต ฯ   
วิเสเสน  กตปุ ฺสมฺภาเร  สตฺเต  เนติ  นิพฺพานปุร ปาเปตีติ  
วินายโก ต ฯ   
        อทนฺตทมน  ตาทินฺติ  ราคโทสโมหาทิกิเลสสมฺปยุตฺตตฺตา-   
กายวจีมโนทฺวาเรหิ  อทนฺเต  สตฺเต  ทเมตีติ  อทนฺตทมโน  ต ฯ  อิฏานิฏเสุ  อกมฺปยตาทิ
คุณยุตฺโตติ  ตาที  ต ฯ  มหาวาทึ   
มหามตินฺติ  สกสมยปรสมยวาทีน  อนฺตเร  อตฺตนา  สมธิก- 
ปุคฺคลวิหริตตฺตา(๑)  มหาวาที  มหตี  ปวิสมานา  เมรุสมานา   
จ  มติ  ยสฺส  โส  มหามติ  ต  มหาวาทึ  มหามตึ  สมพฺุทฺธนฺติ   
อิมินา ตุลฺยาธิกรณ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                เอก ฺชลิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โขมทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นคเร  พนฺธุมติยาติอาทิก  อายสฺมโต  โขมทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วยปฺปตฺโต  สาสเน  อภิปฺปสนฺโน   
รตนตฺตยมามโก  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา   
# ๑. ม. สมธกิปุคฺคลวิรหิตตฺตา ฯ  
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ปสนฺนมานโส  โขมทุสฺเสน  ปชู  อกาสิ ฯ  โส  ตเทว  มูล   
กตฺวา  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต ฯ   
ฉสุ  เทเวสุ  อปราปร  ทพฺิพสุข  อนุภวิตฺวา  ตโต  จวิตฺวา   
มนุสฺสโลเก  จกฺกวตฺติอาทิอเนกวิธมนุสฺสสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา   
ปริปากคเต  ปุ ฺสมฺภาเร  อิมสฺม ึ พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
กตปุ ฺนาเมน  โขมทายกตฺเถโร  ปากโฏ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ทสฺเสนฺโต  นคเร  พนฺธุมติยาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
พนฺธุ  วุจฺจติ  าตโก  เต  พนฺธู  ยสฺมึ  นคเร  อ ฺม ฺ   
สงฺฆฏิตา  วสนฺติ ต นคร พนฺธุมตีติ วุจฺจติ ฯ  โรเปมิ  
พีชสมฺปทนฺติ ทานสีลาทิปุ ฺพีชสมฺปตฺตึ โรเปมิ ปฏเปมีติ  
อตฺโถ ฯ   
                โขมทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ตติยสฺสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                จตุภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________________  
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                                        กุณฺฑธานวคฺควณฺณนา   
                                กุณฺฑธานตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตาห  ปฏิสลลฺีนนติฺอาทิก  อายสฺมโต  กุณฺฑธานตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ (๑) 
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  เหฏา  (๒)  วุตฺตนเยน   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถารา (๓) เอก  ภิกฺขุ   
ปมสลาก  คณฺหนฺตาน  อคฺคฏาเน  ปยมาน  (๔)  ทิสฺวา  ต   
านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  ตทนุรูป  ปุ ฺ  กโรนฺโต  วิจริ ฯ  โส   
เอกทิวส  ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏาย   
นิสินฺนสฺส  มโนสิลาจุณฺณป ฺชร(๕) มหนฺต กทลผิลกณฺณิก   
อุปนาเมสิ (๖)  ต  ภควา  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปริภุ ฺชิ ฯ  โส  เตน   
ปุ ฺกมฺเมน  เอกาทสกฺขตฺตุ เทเวสุ เทวรชฺชมกาเรสิ (๗)ฯ  จตุ- 
วีสติวาโร  จ  ราชา  อโหสิ  จกฺกวตฺตี ฯ   
        โส  เอว  ปุนปฺปุน (๙) ปุ ฺานิ  กตฺวา  อปราปร (๑๐) 
# ๑. ม. ภเว ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. สตฺถาร ฯ   
# ๔. ม. เปนฺติ ฯ  ๕. ม. มโนสิลาจุณฺณป ฺชร ฯ ๖. ม.  อุปเนสิ ฯ 
# ๗. ม. เทวรชฺช กาเรสิ ฯ  ๘. ม. จตุวีสติวาเร ฯ   
# ๙. ม. โส เอว อปราปร ฯ  ๑๐. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  กสฺสปพุทฺธกาเล  ภุมฺมเทวตา  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  ทีฆายุกพุทฺธาน ฺจ  นาม  น  อนฺวทฺธมาสิโก   
อุโปสโถ  อโหสิ ฯ(๑)  ตถา  หิ  วิปสสฺิสฺส  ภควโต  ฉพฺพสฺสนฺตเร(๒)   
อุโปสโถ  อโหสิ  กสฺสปทสพโล  ปน  ฉฏเ  ฉฏเ  มาเส   
ปาติโมกฺข  โอสาเรสิ ฯ ตสฺส  ปาติโมกฺขสฺส  โอสารณกาเล   
ทิสาวาสิกา  เทฺว  สหายกา  ภิกฺขู  อุโปสถ  กริสฺสามาติ   
คจฺฉนฺติ ฯ  อย  ภุมฺมเทวตา  จินฺเตสิ  อิเมส  ทฺวินฺน  ภิกฺขูน   
เมตฺติ  อติวิย  ทฬฺหา  กินนฺุ  โข  เภทเก  สติ  ภิชฺเชยฺย  
น ภิชฺเชยฺยาติ ฯ เตส โอกาส โอโลกยมานา เตส อวิทูเร  
คจฺฉติ ฯ   
        อเถโก  เถโร  เอกสฺส  หตฺเถ  (๓)ปตฺตจีวร  เปตฺวา  วล ฺชตฺต   
อุทกผาสุกฏาน (๓) คนฺตฺวา  โธตหตฺถปาโท  หุตฺวา  คุมฺพโต  (๔)   
นิกฺขมติ ฯ  ภุมฺมเทวตา  ตสฺส  เถรสฺส  ปจฺฉโต (๕)  ปจฺฉโต   
อุตฺตมรูปาอิตฺถี  หุตฺวา  เกเส  วิธุนิตฺวา  สวิธาย  พนฺธนฺตี  วิย   
ปฏ ิย  ปสุ ปุ ฺฉมานา วิย สาฏก สวิธาย  นิวาสยมานา   
วิย  จ  หุตฺวา  เถรสฺส  ปทานุปทิกา  คุมฺพโต(๖)  นกิฺขนฺตา ฯ   
เอกมนฺเต   ิโต  สหายกตฺเถโร  ต  การณ  ทิสฺวา(๗)  โทมนสฺสชาโต   
# ๑. ม. โหติ ฯ  ๒. ม. ฉพฺพสฺสนฺตเร ฉพฺพสฺสนฺตเร ฯ  
# ๓. ม. ปตฺตจีวร ทตฺวา สรีรวล ฺชนตฺถ อุทกผาสุกฏาน ฯ 
# ๔. ม. คุมฺพสมีปโต ฯ  ๕. สี. ปจฺฉโต ปจฺฉโต คจฺฉนฺติ ฯ 
# ๖. ม. หุตฺวา คุมฺพโต ฯ  ๗. ม. ทิสฺวาว ฯ  
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นฏโทานิ  อิมินา(๑)  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  ทีฆรตฺตานุคโต  สิเนโห   
สจาห  เอว  วินาสภาว (๒)  ชาเนยฺย ฯ  เอตฺตก  อทฺธาน (๓) อิมินา  
สทฺธึ  วิสฺสาส  น  กเรยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อาคจฺฉนฺตเยว (๔) 
คณฺหาหิ  อาวุโส (๕) ตุยหฺ  ปตฺตจีวร  ตาทิเสน  ปาเปน  สทฺธึ   
เอกมคฺค(๖)  น  คจฺฉามีติ  อาห ฯ  ต  กถ  สุตฺวา  ตสฺส   
ลชชฺีภิกฺขุโน  หทย  ติขิณสตฺตึ  คเหตฺวา  วิทฺธ  วิย  อโหสิ ฯ   
ตโต  น อาห อาวุโส กินฺนาเมต  วทสิ  อห  เอตฺตก   
กาล  ทุกกฺฏมตฺตมฺป  อาปตฺตึ  น  ชานามิ  กึ  ปน  มมชชฺ(๗)  
ปาโปติ  วทสิ  กินฺเต  ทิฏนฺติ ฯ  กิม ฺเน  ทิฏเน  กึ  ตฺว   
เอววิเธน  อลงฺกตปฺปฏิยตฺเตน  มาตุคาเมน  สทฺธ ึ เอกฏาเน  
หุตฺวา นิกฺขนฺโตติ ฯ  นตฺเถต  อาวุโส  มยฺห  นาห  เอวรูป   
มาตุคาม  ปสฺสามีติ  ตสฺส  ยาวตติย  กเถนฺตสฺสาป  อิตโร  เถโร   
กถ  อสทฺทหิตฺวา  อตฺตนา  ทฏิการณเยว  ภูตตฺถ (๘)  กตฺวา   
คณฺหนฺโต  เตน  สทฺธึ  เอกมคฺเคน  อคนฺตฺวา  อ ฺเน  มคฺเคน   
สตฺถุ  สนฺติก คโต ฯ อิตโรป ภิกฺขุ อ ฺเน มคฺเคน สตฺถุ  
สนฺติกเยว คโต ฯ   
        ตโต  ภกิฺขุสงฺฆสฺส  อุโปสถาคารปฺปเวสนเวลาย(๙)  โส  ภิกฺขุ   
# ๑. ม. เม อิมินา ฯ  ๒. ม. เอววิธภาว ฯ  ๓. ม. เอตฺตก กาล ฯ 
# ๔. ม. อาคจฺฉนฺตเยว น ฯ  ๕. ม. คณฺหาหาวุโส ฯ   
# ๖. ม. เอกมคฺเคน ฯ  ๗. ม. ตว ปน ม อชฺช ฯ ๘. ภูตตฺต ฯ 
# ๙. ม. อุโปสถาคาร ปวิสนเวลาย ฯ  
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ต  ภิกฺขุ  อุโปสถคฺเค  ทิสฺวา  ส ฺชานิตฺวา(๑)  อิมสฺมึ  อุโปสถคฺเค   
เอวรูโป  นาม  ปาปภิกฺขุ  อตฺถิ  นาห  เตน  สทฺธึ  อุโปสถ   
กริสฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา  พหิ  อฏาสิ ฯ  
        อถ  ภุมมฺเทวตา  ภาริย  กมฺม  มยา(๒)  กตนฺติ  มหลลฺก- 
อุปาสกวณฺเณน  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  กสฺมา  ภนเฺต  อยฺโย   
อิมสฺมึ  าเน   ิโตติ  อาห ฯ  อุปาสก  อิมสฺมึ  อุโปสถคฺเค  (๓)  
เอโก  ปาปภิกฺขุ  ปวิฏโ  อหนฺเตน  สทฺธึ  อุโปสถ  น  กโรมีติ   
พหิ   ิโตมฺหีติ ฯ  ภนฺเต  มา  ภณถ  (๔)  ปริสุทธสีโล  เอส  ภิกฺขุ   
ตุเมฺหหิ  ทิฏมาตุคาโม  นาม  อห  มยา  ตุมฺหาก วีมสนตฺถาย  
ทฬฺหา นุ โข อิเมส เถราน  เมตฺติ  โน  ทฬฺหาติ   
ภิชฺชนาภิชฺชนภาว  (๕)  โอโลเกนฺเตน  ต  กมฺม  กตนฺติ ฯ  โก  ปน   
ตฺว  สปฺปุริสาติ ฯ  อห  เอกา  ภุมฺมเทวตา  ภนฺเตติ ฯ  เทวปุตฺโต   
กเถนฺโตเยว  ทิพฺพานุภาเวน  ตฺวา  เถรสฺส  ปาเทสุ (๖)  ปติตฺวา   
มยฺห  ภนฺเต  ขมถ  เอต  โทส  เถรสฺส  เอโส  โทโส  นตฺถ ิ (๗)  
โส(๘)  เถโร  เอต โทส น ชานาติ (๘)  อุโปสถ  กโรถาติ   
เถร  ยาจิตฺวา  อุโปสถคฺค  ปเวเสสิ ฯ  โส เถโร อุโปสถ   
ตาว  เอกฏาเน  อกาสิ ฯ  มิตฺตสนฺถววเสน  ปน  ปุน  เตน   
# ๑ ม. ทิสฺวา  ส ฺชานิตฺวา ฯ  ๒.  ม. มยา  กมฺม ฯ  
# ๓. ม. อุปาสก  อิม  อุโปสถคฺค ฯ  ๔. ม. มา เอว คณฺหถ ฯ 
# ๕. ม. มโนรถ. ลชฺชิอลชฺชิภาว ฯ  ๖. ม. ปาทมูเล ฯ 
# ๗. ม. มโนรถ. เอต โทส เถโร น ชานาติ ฯ 
# ๘. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ  
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สทฺธึ [๑] เอกฏาเน  วสิ ฯ  อิมสฺส  เถรสฺส  กมฺม  (๒)  น   
กเถสิ (๓)ฯ  อปรภาเค  จุทิตเถโร (๔) ปน  วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        ภุมฺมเทวตา  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  เอก  พุทฺธนฺตร   
อปายโต  น  มุจฺจิตฺถ (๕)ฯ  สเจ  ปน  กิสฺมิ ฺจิ  กาเล (๖)  มนุสสฺตฺต   
อาคจฺฉติ ฯ อ ฺเน [๗]   เกนจิ  กโต  โทโส  ตสฺเสว  อุปร ิ  
ปตติ ฯ  โส  อมฺหาก  ภควโต  อุปฺปนนฺกาเล  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณ- 
กุเล  นิพฺพตฺติ  ธานมาณโวติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  โส วยปฺปตฺโต   
ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  มหลฺลกกาเล  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ [๙]  ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  อุปสมฺปนฺนทิวสโต  ปฏาย   
เอกา  อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา  อิตฺถี  ตสฺมึ  คาม(๑๐)  ปวิสนฺเต  สทฺธึเยว   
ปวิสติ  นิกฺขมนฺเต นิกฺขมติ วิหาร  ปวิสนฺเตป  สทฺธึเยว(๑๑)  ปวิสติ   
ติฏนฺเตป  ติฏตีติ  เอว  นิจฺจานุพนฺธา  ป ฺายติ ฯ  เถโร [๑๒]  
น  ปสฺสติ ตสฺส  ปน ปุรมิกมฺมนิสฺสนฺเทน อ ฺเส อุปฏาติ ฯ (๑๓)   
        คาเม  ปายาสยาคุ  ภิกฺข  (๑๔)  ททมานา  อิตฺถิโย  ภนฺเต  อย   
เอโก  โกฏาโส  (๑๕)  ตุมฺหาก  เอโก  อิมิสฺสา  อมฺหาก สหายิกายาติ  
# ๑ ม. เอตฺถนฺตเร น สทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. โทส ฯ   
#๓. ม. กมฺม กถิยติ ฯ  ๔. ม. จุทิตกตฺเถโร ฯ   
#๕. ม. อปายโต น มุจฺจิตฺถ ฯ  ๖. ม. สเจ ปน กาเลน กาล ฯ 
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร เยนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๘. ม. ปตติ ฯ 
# ๙. ม. เอตฺถนฺตเร สาสเนติ ทิสฺสติ ฯ  ๑๐. ม. คาม ฯ 
#๑๑. ม. สทธฺึ ฯ  ๑๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
#๑๓. ม. สา อ ฺเส อุปฏาสิ ฯ  ๑๔. ม. ยาคุภิกฺข ฯ 



# ๑๕. ม. ยาคุกุฬุงฺโค ฯ  
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ปริหาส กโรนฺติ ฯ  เถรสฺส  มหตี  วิเหสา  โหติ ฯ  วิหารคตมฺป   
น  สามเณรา  เจว  ทหรภิกฺขู  จ  ปริวาเรตฺวา  ธาโน   
โกณฺโฑ  ชาโตติ  ปริหาส  กโรนฺติ ฯ  อถสฺส  เตเนว  การเณน   
กุณฺฑธานตฺเถโรติ(๑)  นาม  ชาต ฯ  โส  อุฏาย  สมุฏาย  เตหิ   
กยิรมาน  เกฬึ  สหิตุ  อสกฺโกนฺโต  อุมฺมาท  คเหตฺวา  ตุมฺเห   
โกณฺฑา  ตุมฺหาก  อุปชฺฌาโย  โกณฺโฑ  อาจริโย  โกณฺโฑติ   
วทติ ฯ  อถ  น  สตฺถ ุ อาโรเจสุ  กุณฺฑธาโน  ภนฺเต  ทหร- 
สามเณเรหิ  สทฺธึ  เอว  ผรุสวาจ  วทตีติ ฯ  สตฺถา  ต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร(๒) ตฺว  ธาน  ทหรสามเณเรหิ  สทฺธึ  ผรุส- 
วาจ  วทสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  เตน  สจฺจ  ภควาติ  วุตฺเต(๓)  กสฺมา   
เอว  วทสีติ  อาห ฯ  อห(๔)  ภนฺเต  นพิทฺธ  วิเหส [๕] อสกฺโกนฺโต   
เอว  กเถมีติ ฯ  ตฺว  ปุพฺเพ  กตกมฺม  ยาวชฺชตนา (๖)  ชีราเปตุ  น   
สกฺโกสิ  ปุน  เอวรูป  ผรสุ (๗) มา วท ภิกฺขูติ  วตฺวา อาห   
                มาโวจ ผรุส ก ฺจิ                วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ต   
                ทกฺุขา หิ สารมฺภกถา        ปฏิทณฺฑา ผุเสยฺยุ ต ฯ   
                สเจ เนเรสิ อตฺตาน                กโส อุปหโต ยถา   
                เอส ปตฺโตสิ นพฺิพาน        สารมฺโภ เต น วิชฺชตีติ (๘)   
อิม ฺจ  ปน  ตสฺส  เถรสฺส  มาตุคาเมน  สทฺธึ  วิจรณภาว   
# ๑. ม. กุณฺฑธาโน เถโรติ ฯ ๒. ม. สจฺจ กิร ตฺว ธาน ฯ  ๓. ม. ปจฺุฉิ ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สหิตุนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๖. ม. ยาวชฺชทิวสา ฯ ๗. ม. เอว ผรุสวาจฯ ๘. ขุ.ธ. ๒๕/๒๐/๓๒ ฯ  
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โกสลร ฺโป  กถยึสุ ฯ   
        ราชา  คจฺฉถ  ภเณ  วีมสถาติ  สยมฺป  มนฺเทเนว  ปริวาเรน   
สทฺธึ  เถรสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  เอกมนฺต  โอโลเกนฺโต  อฏาสิ ฯ   
ตสฺมึ  ขเณ  เถโร  สูจิกมมฺ  กโรนฺโต  นิสินฺโน  โหติ  สาปสฺส   
อิตฺถี  อวิทูรฏาเน  ิตา วิย ป ฺายติ ฯ   
        ราชา  ต  ทิสฺวา  อตฺถ ิ ต  การณนฺติ  ตสฺสา   ิตฏาน   
อคมาสิ ฯ  สา  ตสฺมึ  อาคจฺฉนฺเต  เถรสฺส  วสนปณฺณสาล   
ปวิฏา  วิย  อโหสิ  ราชาป  ตาย  สทฺธเึอว  ปณฺณสาลเมว   
ปวิสิตฺวา  สพฺพตฺถ  โอโลเกนฺโต  อทสิฺวา  นาย  มาตุคาโม   
เถรสฺส  เอโก  กมฺมวิปาโกติ  ส ฺ  กตฺวา  ปม  เถรสฺส  สมีเป(๒)   
คจฺฉนฺโต  เถร  อวนฺทิตฺวา  ตสฺส  การณสฺส  อพฺภูตภาว  ตฺวา   
ปณฺณสาลโต  นิกฺขมิตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน   
กจฺจิ  ภนฺเต  ปณฺฑปาเตน  น  กลิมถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  วฏฏติ   
มหาราชาติ  อาห ฯ  ชานามห  ภนฺเต  อยฺยสฺส  กถ  เอวรูเปน   
อุปกิเลเสน  สทฺธึ  จรนฺตาน  ตุมฺหาก  เก  นาม  ปสทีิสฺสนฺติ   
อิโต  ปฏาย  เต  กตฺถจิ คมนกิจฺจ นตฺถิ ฯ อห จตูหิ ปจฺจเยหิ   
อุปฏหิสฺสามิ  ตุมฺเห  โยนิโสมนสิกาเร  มา  ปมชชฺตฺิถาติ  
วตฺวา นิพทฺธภิกฺข  ปฏเปสิ ฯ  เถโร  ราชาน  อุปตฺถมฺภก  ลภิตฺวา   
โภชนสปฺปาเยน  เอกคฺคจิตฺโต(๒)  หุตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตโต  ปฏาย  สา  อิตฺถี  อนฺตรธายิ ฯ   
# ๑. ม. สมีเปน ฯ  ๒. ม. เอกคฺคจิตฺโต ฯ  
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        [๑]ตทา  มหาสุภทฺทา  อุคฺคนคเร  มิจฺฉาทิฏ ิกกุเล  วสมานา   
สตฺถา  ม  อนุกมฺปตูติ  อุโปสถ  อธิฏาย  นิรามคนฺธา  หุตฺวา   
อุปริปาสาทตเล   ิตา  อิมานิ  ปุปฺผานิ  อนฺตเร  ตฺวา   
ทสพลสฺส  มตฺถเก  วิตาน หุตฺวา ติฏนฺตุ ฯ ทสพโล  อิมาย   
ส ฺาย  เสฺว  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  มยฺห ภิกฺข คณฺหตูติ   
สจฺจกิริย  กตวฺา  อฏ  สุมนปุปฺผมุฏ ิโย  วิสฺสชฺเชส ิฯ  ปุปฺผานิ  คนฺตฺวา   
ธมฺมเทสนาเวลาย  สตฺถ ุ มตฺถเก  วิตาน หุตฺวา อฏสุ ฯ สตฺถา  
ต สุมนปุปฺผ  ทิสฺวา  จิตฺเตน  สุภทฺทาย  ภิกฺข  อธิวาเสตฺวา   
ปุนทิวเส  อรเุณ  อุฏ ิเต  อานนฺทตฺเถร  อาห  อานนฺท  มย   
อชฺช  ทูร  ภิกฺขาจาร  คมิสฺสาม  ปุถชุชฺนาน  อทตฺวา  อริยานเยว   
สลาก  เทหีติ ฯ  เถโร  ภิกขฺูน  อาโรเจสิ  อาวุโส  สตฺถา   
อชฺช  ทูเร  ภิกฺขาจาร  คมิสฺสติ  ปุถชฺุชนา  สลาก  (๒)  มา   
คณฺหนฺตุ  อริยา ว  สลาก  คณฺหนฺตูติ ฯ  กุณฺฑธานตฺเถโร  
อาห  (๓)อาวุโส สลาก  เม  เทหีติ(๓)  ปมเยว  หตฺถ  ปสาเรส(๔) ฯ 
อานนฺทตฺเถโร(๕) อาวุโส (๖) สตฺถา  ตาทิสาน  ภิกฺขูน  สลาก   
น  ทาเปติ  อริยานเยว(๗) ทาเปตีติ วิตกฺก อุปฺปาเทตฺวา  สตฺถุ   
อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  อาหราเปนฺตสฺส  สลาก  เทหีติ  อาห ฯ   
เถโร จินฺเตสิ  สเจ  กุณฺฑธานสฺส  สลาก  ทาตุ  น  ยตฺุต  (๘)  
# ๑ ม.  เอตฺถนฺตเร ตทาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม.  อย ปาโ น นตฺถ ิฯ 
# ๓.ม.  อาหราวุโส สลากนฺติ ฯ  ๔. ม. ปสาเรสิ ฯ  ๕. ม. อานนฺโท ฯ 
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๗. ม. อรยิานเยว ฯ  ๘. ม. ยุตฺตา ฯ  
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อถ  สตฺถา ปฏิพาเหยฺย ภวิสฺสติ  เอก(๑)  การณนฺติ  กุณฺฑธานสฺส   
สลาก  ทสฺสามีติ  คมน  อภินีหริ  กุณฺฑธาโน  ตสฺส  ปุเร   
อาคมเนเอว(๒)  อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  อิทฺธิยา   
อากาเส  ตฺวา  อาห  อาวุโส  อานนฺท  สตฺถา  วาเรตีติ   
หตฺถ  ปสาเรตฺวา  สลาก  คณฺหิ ฯ  สตฺถา  ต  อฏถุปปฺตฺตึ  
กตฺวา  เถร  อิมสฺมึ  าเน  ปม สลาก  คณฺหนฺตาน  อคฺคฏาเน   
เปสิ ฯ  ยสมฺา  อย  ราชาน  อุปตฺถมภฺ  ลภิตฺวา  สปฺปายา- 
หารปฏิลาเภน  สมาหิตจิตฺโต  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต อุปนสิฺสาย   
สมฺปนฺนตาย  ฉฬาภิ ฺโ  อโหส ิฯ  เอวมฺภูตสฺสป  อิมสฺส  เถรสฺส   
คุเณ  อชานนฺตา  เย  ปุถชฺุชนา  ภิกฺขู  ตทา  ปม  สลาก   
คณฺเหยฺย  กึ  นุ  โข  เอตนฺติ ฯ เตส  วิมตึ  วิธมนตฺถ เถโร  
อากาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อิทฺธิปาฏิหาริย  ทสฺเสตฺวา อ ฺาย   
ปเทเสน อ ฺ พฺยากโรนฺโต ป ฺจ ฉินฺเทติ คาถ อภาสิ ฯ   
        เอว  ปรูติปุ ฺสมฺภารานุรูเปน อรหตฺต ปตฺวา  ปตฺเตต- 
ทคฺคฏาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ปุพฺพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  สตฺตาห  ปฏิสลฺลีนนฺตฺยาทิมาห  สตฺตาหทิวสนิโรธ- 
สมาปตฺติวิหาเรน ปฏิสลลฺีน  เอกีภูต ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                กณฺุฑธานตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________ 
# ๑. ม. เอตฺถ ฯ  ๒. ม. ปรุาคมนา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 84 

                                เลมที่  43  หนา  84 
 
                        สาคตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        โสภิโต  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  สาคตตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
สพฺพสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  นาเมน โสภิโต  นามาติ  ปากโฏ (๑) 
ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  สนิฆณฺฑุเกฏภาน  สากฺขรปเภทาน   
อิติหาสป ฺจมาน  ปทโก  เวยฺยากรโณ  โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ   
อนวโย ฯ  โส  เอกทิวส  ปทุมุตฺตร  ภควนฺต  ทฺวตฺตึสมหาปุริส- 
ลกฺขณสิริยา  โสภมาน  อุยฺยานทฺวาเรน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
อภิปฺปสนฺนมานโส(๒)  อเนเกหิ  อุปาเยหิ  อเนเกหิ  คุณวณฺเณหิ   
โถมนมกาสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  โถมน  สตฺุวา  อนาคเต  โคตมสฺส   
ภควโต  สาสเน  สาคโต  นาม  สาวโก  ภวิสฺสตีติ  พฺยากรณ- 
มทาสิ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  ปุ ฺานิ  อุปจินิตฺวา(๓)  ยาวตายุก  
ตฺวา ตโต จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต ฯ  กปฺปสตสหสฺส ทิพฺพ- 
สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา มนุสฺเสสุ มนุสฺสสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท เอกสฺมึ กุลเคเห นิพฺพตฺโต ฯ ตสฺส มาตาปตโร   
โสมนสฺส  วฑฺเฒนฺโต  สุชาโต  อาคโตติ  สาคโตติ  นาม  กรึส ุฯ   
# ๑ ม. นาม หุตฺวา ฯ  ๒. ม.  อตีว ปสนฺนมานโส ฯ ๓ ม.  กโรนฺโต ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 85 

        เลมที ่ 43  มหากจฺจานตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  85 
 
โส  สาสเน  ปสีทิตฺวา ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต  
ปตฺโต ฯ   
        เอว  โส  ปุ ฺสมฺภารานุรูเปน  อรหตฺตผล  ปตฺวา (๑)  
เอตทคฺคฏาน  ปตฺโต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  โสภิโต  นาม  นาเมนาตฺยาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตทา  ปุ ฺสมฺภารสฺส  ปริปูรณสมเย นาเมน  
โสภิโต นาม พฺราหฺมโณ อโหสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        วิปถา  อุทฺธริตฺวานาติ  วิรุทฺธปถา  กุมคฺคา  อุปปฺถา วา  
อุทฺธริตฺวา  อปเนตฺวา  โคเปตฺวา ฯ  ปถ  อาจิกฺขเส  ตุวนฺติ   
ภนฺเต  สพฺพ ฺ ุ  ตุว  ปถ  สปฺปุริสมคฺค  นิพฺพานาธิคมนุปาย   
อาจิกฺขเส  กเถสิ  เทเสสิ  วิวริ(๒)  วิภชิ อุตฺตาน อกาสีติ   
อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        สาคตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มหากจฺจานตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรนาถสฺสาตฺยาทิก  อายสฺมโต  มหากจฺจานตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
# ๑. ม. ปตฺตอรหตฺตผโล ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 86 

                เลมที่  43  กุณฺฑธานวคฺควณฺณนา  หนา  86 
 
กาเล  คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วุทฺธิปฺปตฺโต  เอกทิวส   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถารา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส   
วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน  อคฺคฏาเน ปยมาน เอก  
ภิกฺขุ ทิสฺวา  สยป  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  ปณิธาน  กตฺวา 
ทานาทีนิ(๑)  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  สุเมธสฺส   
ภควโต  กาเล  วิชฺชาธโร  หุตฺวา  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  สุเมธ   
ภควนฺต  วนสณฺเฑ(๒)  นิสินฺน  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  กณิการ- 
ปุปฺเผหิ ปูช อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  อปราปร  สุคตีสุเยว  ปริวตฺเตนฺโต 
กสฺสปสฺส  ทสพลสฺส  กาเล  พาราณสิย  กลุฆเร  นพฺิพตฺติตฺวา   
ปรินิพฺพุเต  ภควติ  สุวณฺณเจติยกรณฏาน  สตสหสฺสคฺฆ- 
นิกาย(๓)  สวุณฺณิฏกาย  ปชู  กตฺวา   มยฺห  เอตสฺส  นิสฺสนฺเทน   
นิพฺพตฺตฏาเน  สรีร  สุวณฺณวณฺณว  โหตูติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ   
ตโต  ยาวชีว  กุสลกมฺม  กตฺวา  เอกพุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ   
สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  อุชฺเชนิย ร ฺโ จณฺฑปชฺโชตสฺส   
ปุโรหิตสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  นามคหณทิวเส  มาตา 
มยฺห  ปุตฺโต  สุวณฺณวณฺโณ  อตฺตโน  นาม  คเหตฺวา  อาคโตติ   
ก ฺจนมาณโวเตฺวว  นาม  อกาสิ ฯ  โส  วุทฺธิมนฺวาย  ตโย   
# ๑. ม. ปตฺเถนฺโต  ทานาทีนิ ฯ  ๒. ม. สตฺถาร เอกสฺมึ วนสณฺเฑ ฯ 
# ๓. ม. ทสสหสฺสคฺฆนิกาย ฯ  
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เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  ปุโรหิตฏาน ลภิ ฯ โส  
โคตฺตวเสน กจฺจาโนติ ป ฺายิตฺถ ฯ   
        ราชา  จณฺฑปชฺโชโต  พุทฺธุปฺปาท  สุตฺวา  อาจริย  ตฺว   
ตตฺถ  คนฺตฺวา  สตฺถาร  อิธาเนหีติ  เปเสสิ ฯ  โส  อตฺตฏโม  
สตฺถุ  สนฺติก  อุปคโต ฯ  ตสฺส  สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนา- 
ปริโยสาเน  โส  สตฺตหิ  ชเนหิ  สทฺธ ึ สห  ปฏิสมภิฺทาหิ  อรหตฺเต   
ปติฏาสิ ฯ  อถ  สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ ปสาเรสิ ฯ   
เต  ตาวเทว  ทฺวงฺคุลมตฺตเกสมสฺสุกา  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา   
วสฺสสติกตฺเถรา (๑) วิย  อเหสุ ฯ  เอว เถโร  สหตฺถ(๒)  นิปฺผาเทตฺวา 
ภนฺเต  ราชา  จณฺฑปชฺโชโต  ตุมฺหาก  ปาเท  วนฺทิตุ  ธมฺม ฺจ   
โสตุ  อิจฺฉตีติ สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา ตฺวเยว ภิกฺขุ   
อตฺตฏโม  ตตฺถ  คจฺฉ  ตยิ  คเตป  ราชา  ปสีทิสสฺตีติ  อาห ฯ 
เถโร  อตฺตฏโม  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ราชาน  ปสาเทตฺวา  อวนฺตีสุ   
สาสน  ปติฏาเปตฺวา  ปุน  สตฺถ ุ สนติฺกเมว คโต ฯ   
        เอว  โส  ปตฺตอรหตฺตผโล  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน   
ภิกฺขูน  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน   
ยทิท  มหากจฺจายโนติ(๓)  เอตทคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  เอตทคฺคฏาน  
ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
ปทุมุตฺตรนาถสฺสาตฺยาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปทุม  นาม  เจติยนฺติ   
# ๑. ม. วสฺสสฏ ิกตฺเถรา ฯ  ๒. ม. สทตฺถ ฯ ๓. ม. มหากจฺจาโนติ ฯ  
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ปทุเมหิ  ฉาทิตตฺตา  วา  ปทุมากาเรหิ  กตตฺตา  วา  ภควโต   
วสนคนฺธกุฏิวิหาโร ว  ปชูนียภาเวน  เจติย  ยถา  โคตมก- 
เจติย  อาฬวกเจติยนฺติ  วุตฺเต  เตส  ยกขฺาน  นิวาสนฏาน   
ปูชนียฏานตฺตา  เจติยนฺติ  วุจฺจติ  เอวมิท  ภควโต  วสนฏาน   
เจติยนฺติ  วุจฺจติ  น  ธาตุนิธายกเจติยนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ   
อปรินิพฺพุตสฺส  ภควโต  สรีรธาตูน  อภาวา  ธาตุเจติย  อกริ ฯ   
สิลาปฏ  (๑)  การยิตฺวาติ  ตสฺสา  ปทุมนามิกาย  คนฺธกุฏิยา  ปุปผฺ- 
ธารตฺถาย  เหฏา  ผลิกมย  สลิาปฏ(๑)  กาเรตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
สุวณฺเณนาภิเลปยินฺติ  ต  สิลาปฏ  ชมโฺพนทสุวณฺเณน  อภิวิเสเสน  
เลปยึ ฉาเทสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        รตนามย  สตฺตหิ  รตเนหิ  กต  ฉตฺต ว  ปคฺคยฺห  มุทฺธนิ   
ธาเรตฺวา  วาฬวีชนิ ฺจ  เสตปวรจามรีวีชนึ  พุทฺธสสฺ  อภิโรปยึ ฯ   
โลกพนฺธุสฺส  ตาทิโนติ  สกลโลกสฺส  พนฺธุสฺส  สทิสสฺส  สตาทิ- 
คุณสมงฺคิโน  พุทฺธสฺส  ธาเรสินฺติ ฯ  เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                มหากจฺจานตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________ 
# ๑  ม.  สิลาสน ฯ    
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                                กาฬทุายิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรสฺส  ภวคโตตฺยาทิก  อายสฺมโต  กาฬุทายิตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สุณนฺโต   
สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  กลุปฺปสาทกาน  ภิกฺขูน  อคฺคฏาเน เปนฺต  
ทิสฺวา ตชฺช (๑) อภินีหาร กตฺวา ต านนฺตร ปตฺเถสิ ฯ   
        โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อมฺหาก   
โพธิสตฺตสฺส  มาตุกุจฺฉิย  ปฏิสนฺธิคฺคหณทิวเส  กปลวตฺถุสฺมึเยว   
อมจฺจเคเห  ปฏิสนฺธึ คณฺหิ  โพธิสตฺเตน  สทฺธ ึ เอกทิวเสเยว  (๒)   
ชาโตติ ฯ  ต  ทิวสเยว  ทกุูลจุมฺพฏเก  (๓)  นิปชฺชาเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส   
อุปฏาน  นยึสุ ฯ  โพธิสตฺเตน  หิ  สทฺธึ  โพธริุกโฺข  ราหุลมาตา   
จตฺตาโร  นิธ ี อาโรหนหตฺถี  อสฺสกณฺโก  อานนฺโท  ฉนฺโน   
กาฬุทายีติ  อิเม  สตฺต  เอกทิวเส  ชาตตฺตา  สหชาตา  นาม   
อเหสุ ฯ  อถสฺส  นามคหณทิวเส  สกลนครสฺส  อุทคฺคจิตฺต- 
ชาตตฺตา  อุทายิเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  โถก  กาฬธาตุกตฺตา  ปน   
กาฬุทายีติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  โพธิสตฺเตน  สทฺธึ กมุารกีฬ  
กีฬนฺโต วุทฺธ ึอคมาสิ ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. ตาทิสนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอกทิวสเยว ฯ  
# ๓. สยฺา. ทกุูลจมฺพุฏเก ฯ  
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        อปรภาเค  โลกนาเถ  มหาภินิกฺขม  นิกฺขมิตฺวา  อนุกฺกเมน   
สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺตวรธมฺมจกฺเก  ราชคห  อุปนิสฺสาย   
เวฬุวเน  วิหรนฺเต  สุทฺโธทนมหาราชา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ปุริส- 
สหสฺสปริวาร  เอก  อมจฺจ  ปุตฺต  เม  อิธาเนหีติ  เปเสสิ ฯ   
โส  ธมฺมเทสนาเวลาย  สตฺถุ  สนฺติก คนฺตฺวา ปริสปริยนฺเต   
 ิโต  ธมฺม  สุณิตฺวา  สปริวาโร  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  เน   
สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  สพฺเพ  ตงฺขณเยว   
อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรา  (๑)  วิย  อเหสุ ฯ  อรหตฺตปฺ- 
ปตฺติโต  ปฏาย  ปน  อรยิา  มชฺฌตฺตาว โหนฺติ ฯ  ตสฺมา   
ร ฺา  ปหิตสาสน  ทสพลสฺส  น  กเถสิ ฯ  ราชา  สาสน  
น  สุยฺยติ ฯ อปร  อมจฺจ  ปุริสสหสฺเสหิ  สทฺธึ  เปเสสิ ฯ  
ตสฺมิมฺป ตถา  ปฏิปนฺเน  อปรมฺป  เอว (๒) นวหิ  อมจฺเจหิ (๒) สทฺธึ   
นว  ปุริสสหสฺสานิ  เปเสสิ ฯ สพฺเพ อรหตฺต ปตฺวา ตุณฺหี  
อเหสุ ฯ   
        อถ  ราชา  จินฺเตสิ  เอตฺตกา  ชนา  มย ิ สิเนหาภาเวน   
ทสพลสฺส  อิธาคมนตฺถาย  น  กิ ฺจิ  กถยึสุ ฯ อย  โข  อุทายี  
ทสพเลน สมวโย สหปสุกีฬิโก  มย ิ จ  สิเนโห  (๓)  อิม  เปสิสฺสามีติ  
ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  ตฺว  ปุริสสหสฺสปริวาโร  ราชคห   
# ๑ ม. วสฺสสฏ ิกตฺเถรา ฯ  ๒ ม. เปเสสีติ เอว นวหิ ปุริสสหสฺเสหิ  
#  สทฺธึ นว อมจฺเจ ฯ  ๓  สี.  สิเนหวา ฯ  ม. สิเนโห อตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 91 

        เลมที ่ 43  กาฬุทายตฺิเถราปทานวณฺณนา  หนา  91 
 
คนฺตฺวา  ทสพล  อาเนหีติ  วตฺวา  เปเสสิ ฯ   สจาห  เทว  ปพฺพชตุิ   
ลภิสฺสามิ  เอวาห  ภควนฺต  อิธาเนสฺสามีติ  วตฺวา  ย กิ ฺจิ  
กตฺวา มม ปุตฺต ทสฺเสหีติ วุตฺเต ราชคห  คนฺตฺวา  สตฺถุ   
ธมฺมเทสนาเวลาย  ปริสปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  สุตฺวา  สปริวาโร   
อรหตฺต  ปตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเว  ปติฏาสิ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  น  ตาวาย  ทสพลสฺส  กุลนคร   
คนฺตุ  กาโล  วสนฺเต  ปน  อุปคเต  ปุปฺผิเต  วนสณฺเฑสุ   
หริตติณสมตาย  ภูมิยา  คมนกาโล  ภวิสฺสตีติ  กาล  ปฏิมาเนนฺโต   
วสนฺเต  สมฺปตฺเต  สตฺถุ  กุลนคร  คนฺตุ  คมนวณฺณ ฺจ   
วณฺเณนฺโต   
                องฺคาริโน ทานิ ทุมา ภทนฺเต   
                ผเลสิโน ฉทน วิปฺปหาย   
                เต อจฺจิมนฺโตว ปภาสยนฺติ   
                สมโย มหาวีร ภาคี รถาน ฯ   
                ทมุานิ ผุลฺลานิ มโนรมานิ   
                สมนฺตโต สพฺพทิสา ปวนฺติ   
                ปตฺต ปหาย ผลมาสสานา   
                กาโล อิโต ปกกฺมนาย ธีร ฯ   
                เนวาติสีต น ปนาติอุณฺห   
                สขุา อุตุ อทฺธนิยา ภทนฺเต    
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                        ปสฺสนฺตุ ต สากิยา โกลิยา จ   
                        ปจฺฉามุข โรหิณิย ตรนฺต ฯ   
                อาสาย กสเต เขตฺต  พีช อาสาย วปฺปติ   
                อาสาย วาณิชา ยนฺติ  สมุทฺท ธนหารกา   
                ยาย อาสาย ติฏามิ  สา เม อาสา สมิชฺฌตุ ฯ   
                (๑)นาติสีต นาติอุณฺห  นาติทุพฺภิกฺขฉาตก   
                สทฺทลา หริตา ภูมิ  เอส กาโล มหามุนิ ฯ (๑)   
                        ปุนปฺปุน ฺเจว วปนฺติ พีช   
                        ปุนปฺปุน วสฺสติ เทวราชา   
                        ปุนปฺปุน เขตฺต กสนฺติ กสฺสกา   
                        ปุนปฺปุน ธ ฺมุเปติ รฏ ฯ   
                        ปุนปฺปุน ยาจนกา จรนฺติ   
                        ปุนปฺปุน ทานปฺปตี ททนฺติ   
                        ปุนปฺปุน ทานปฺปตี ททิตฺวา   
                        ปุนปฺปุน สคฺคมุเปนฺติ าน ฯ   
                        วีโร หเว สตฺตยุค ปุเนติ   
                        ยสฺม ึกุเล ชายติ ภูริป ฺโ   
                        ม ฺามห สกฺกติ เทวเทโว   
                        ตยา หิ ชาโต มุนิ สจฺจนาโม ฯ   
# ๑.  อย คาถา เถรคาถาย นตฺถิ ฯ  มโนรถ. ปน ปฏเ อตฺถิ ฯ 
# ๒. อย ฺหิ สทฺโท นิคฺคหีตโลป กตฺวา ฉนฺทลกฺขเณน สเมติ ฯ  
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                        สุทฺโธทโน นาม ปตา มเหสิโน   
                        พุทฺธสฺส มาตา ปน มายนามา   
                        ยา โพธิสตฺต ปริหริย กุจฺฉินา   
                        กายสฺส เภทา ติทิวสฺมิ โมทติ ฯ   
                        สา โคตมี กาลกตา อิโต จุตา   
                        ทิพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูตา   
                        สา โมทติ กามคุเณหิ ป ฺจหิ   
                        ปริวาริตา เทวคเณหิ เตหีติ (๑)   
อิมา คาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  องฺคาริโนติ  องฺคารานิ  วิยาติ  องฺคารานิ ฯ  
องฺคารานิ รตฺตปวาฬวณฺณานิ  รุกฺขาน  ปุปฺผผลานิ  ตานิ   
เอเตส  สนฺตีติ  องฺคาริโน  องฺคารโลหิตกกุสุมฺภกึสุเกหิ (๒) องฺคาร- 
วุฏ ิยา ปริกณฺิณา วิยาติ อตฺโถ ฯ ทานีติ อิมสฺมึ กาเล ฯ   
ทุมาติ  รุกฺขา ฯ  ภทนฺเตติ  ภทฺท  อนฺเต  เอตสฺสาติ  ภทนฺเตติ  
เอตสฺส  ทการสฺส  โลป  กตฺวา  วุจฺจติ ฯ  คุณวิเสสยุตฺโต   
คุณวิเสสยุตฺตาน ฺจ  อคฺคภูโต  สตฺถา ฯ  ตสฺมา  ภทนฺเตติ  สตฺถุ   
อาลปนเมว  ปจฺจตฺตวจน ฺเจต  เอการนฺต  สุคเต  ปฏิกมฺเม   
สุเข  ทุกฺเข  ชีเวติอาทีสุ  วิย ฯ  อิธ  ปน  สมฺโพธนตฺเถ   
ทฏพฺพ ฯ  เตน  วุตฺต  ภทนฺเตติ  อาลปนนฺติ ฯ  ภทฺทสทฺเทน   
สมานตฺถ  ปทนฺตรเมกนฺติ  เกจิ ฯ  ผลานิ  เอสนฺตีติ  ผเลสิโน ฯ   
# ๑ ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๐/๓๔๖ ฯ  ๒ ม. อภิโลหิตกุสุมกิสลเยหิ ฯ    
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อเจตเนป  หิ สเจตนกิริย (๑)  อาห ฯ  เอว  เถเรน  ยาจิโต  ภควา   
ตตฺถ  คมเน  พหูน  วิเสสาธิคม  ทิสฺวา  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต   
ราชคหโต  อตุริตคมนวเสน  (๒)  กปลวตฺถุคามิมคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  เถโร   
อิทฺธิยา  กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา  ร ฺโ  ปุรโต  อากาเส   ิโต ว   
อทิฏปุพฺพเวส  ทิสฺวา  ร ฺา  โกสิ  ตฺวนฺติ  ปุจฺฉิโต   
อมจฺจปุตฺต  ตยา  ภควโต  สนฺติก  เปสิต  ม  น  ชานาสิ  
เอว ปน ชานาหีติ ทสฺเสนฺโต   
                พุทฺธสฺส ปุตฺโตมฺหิ อสยฺหสาหิโน   
                องฺคีรสสฺสปฺปฏมิสฺส ตาทิโน   
                ปตุปตา มยฺห ตฺวสิ สกฺก   
                ธมฺเมน เม โคตม อยฺยโกสีติ (๓)   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธสฺส  ปุตฺโตมฺหีติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส  โอรสปุตฺโต   
อมฺหิ ฯ  อสยหฺสาหิโนติ  อภิสมฺโพธิโต  ปุพฺเพ  เปตฺวา  มหาโพธิ- 
สตฺต  อ ฺเหิ  สหิตุ  วหิตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  อสยฺหสฺส  สกลสฺส   
โพธิสมฺภารสฺส  มหากรณุาธิการสฺส  (๔)   สหนโต  วหนโต  ตโต   
ปรมฺป  อ ฺเหิ  สหิตุ  อภิภวิตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  อสยฺหาน   
ป ฺจนฺน  มาราน  สหนโต  อภิภวนโต  อาสยานุสยจริตาธิ- 
# ๑ ยุ.  สเจตนากาล ฯ  ๒ ม.  อตุริตจาริกาวเสน ฯ   
# ๓ ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๐/๓๔๘ ฯ  ๔ ม. มหาการุณิกาธิการสฺส จ ฯ    
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มุตฺติอาทิสมงฺคีภาคาวโพธเนน (๑)  ยถารห  เวเนยฺยาน  ทิฏธมฺมิก- 
สมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  อนสุาสนีสงฺขาตสฺส  อ ฺเหิ  อสยฺหสฺส   
พุทฺธกิจฺจสฺส  สหนโต  ตตฺถ  วา  สาธุการิภาวโต  อสยฺห- 
สาหิโน ฯ องฺคีรสสฺสาติ องฺคีกตสีลาทิสมฺปตฺติกสฺส ฯ  องฺคมงฺเคหิ   
นิรวชฺชกโอภาสสฺสาติ (๒)  อปเร ฯ เกจิ ปน องฺคีรโส สิทฺธตฺโถติ  
เทฺว  นามานิ  ปตราเยว  คหิตานีติ  วทนฺติ ฯ  อปฺปฏิมสฺสาติ   
อนูปมสฺส อสทิสสฺส ฯ  อิฏานิฏเสุ  ตาทิลกฺขณปฺปตฺติยา   
ตาทิโน ฯ  ปตุ  ปตา  มยหฺ  ตุวสีติ  อริยชาติวเสน  มยฺห   
ปตุ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โลกโวหาเรน  ตฺว  ปตา  อสิ ฯ  สกฺกาติ   
ชาติวเสน  ราชาน  อาลปติ ฯ  ธมฺเมนาติ  สภาเวน  อริยชาติ   
โลกิยชาตีติ  ทฺวินฺน  ชาตีน  สภาวสโมธาเนน ฯ  โคตมาติ   
ราชาน  โคตฺเตน  อาลปติ ฯ  อยฺยโกสีติ  ปตามโห  อสิ ฯ   
เอตฺถ  ปน  (๓)  พุทฺธสฺส  ปุตฺโตมฺหีติอาทึ  วทนฺโต  เถโร  อ ฺ   
พฺยากาสิ ฯ   
        เอว  ปน  เถโร  อตฺตาน  ชานาเปตฺวา  หฏตุฏเน  ร ฺา   
มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิยาทิตสฺส   
นานคฺครสสฺส  โภชนสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  ทินฺเน  คมนาการ   
ทสฺเสสิ ฯ  กสฺมา  ภนฺเต  คนฺตุกามตฺถ  ภุ ฺชถาติ  จ  วุตฺเต  สตฺถ ุ  
# ๑. ม. อาสยานุสยจริตาธิมุตฺติอาทิวิภาคาวโพธเนน ฯ   
# ๒. ม. นิจฺฉรณกโอภาสสฺสาติ ฯ  ๓.  ม.  จ ฯ    
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สนฺติก  คนฺตฺวา ภุ ฺชิสฺสามีติ  กห ปน สตฺถาติ ฯ วีสติ- 
สหสฺสภิกฺขุปริวาโร  ตุมฺหาก  ทสฺสนตฺถาย  มคฺค  ปฏิปนฺโนติ ฯ  
ตุเมฺห อิม ปณฺฑปาต  ภุ ฺชถ  อ ฺ  ภควโต  หรสิฺสถ ฯ  
ยาว  จ  มม  ปุตฺโต  อิม  นคร  สมฺปาปุณาติ  ตาวสฺส  อิโต   
ปณฺฑปาต  หรถาติ  วุตฺเต  เถโร  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ร ฺโ   
ปริสาย  จ  ธมฺม  กเถตฺวา  สตฺถุ  อาคมนโต  ปุเรตรเมว   
สกลราชนิเวสน  ตถาคเตเยว  รตนตฺตเย  จ  อภิปฺปสนฺน  กโรนฺโต   
สพฺเพส  ปสฺสนฺตานเยว  อตฺตนา  สตฺถุ  อาหริตพฺพภตฺตปุณฺณ   
ปตฺต  อากาเส  วิสฺสชฺเชตฺวา สยมฺป เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
ปณฺฑปาต  อุปนาเมตฺวา  สตฺถุ  หตฺเถ  เปสิ ฯ  สตฺถา  ต   
ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิ ฯ  เอว  สฏ ิโยชนมคฺเค  ทิวเส  ทิวเส   
โยชน  คจฺฉนฺตสฺส  ภควโต  ราชเคหโตเยว  ปณฺฑปาต  อาหริตฺวา   
อทาสิ ฯ  อถ  น  ภควา  อย  มยฺห  ปตุโน  สกลนิเวสน   
ปสาเทตีติ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  กุลปปฺสาทกาน   
ภิกฺขูน  ยทิท  กาฬุทายีติ (๑) กุลปฺปสาทกาน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ   
        เอว  โส  กตปุ ฺสมฺภารานุรูเปน  อรหตฺต  ปตฺวา   
ปตฺตเอตทคฺคฏาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
วเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  พุทฺธสฺสาติ- 
อาทิมาห ฯ  อทฺธาน  ปฏปินฺนสฺสาติ  อปรรฏ  คมนตฺถาย   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  
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ทูรมคฺค  ปฏปิชฺชนฺตสฺส ฯ  จรโต  จาริก  ตทาติ  อนฺโตมณฺฑล   
มชฺเฌมณฺฑล  พหิมณฺฑลนฺติ  ตีณิ  มณฺฑลานิ  ตทา  จาริก   
จรโต  จรนฺตสฺส  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส  ภควโต  สุผุลลฺ  สุฏ ุ  ผุลลฺ   
ปโพธิต  คยหฺ  คเหตฺวา  น  เกวลเมว  ปทุม  อุปฺปล ฺจ   
มลฺลิก  วิกสติ  อห  คยฺห อุโภหิ หตฺเถหิ คเหตฺวา  ปูเรสินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ ปรมนฺน คเหตฺวานาติ ปรม อุตฺตม เสฏ มธุร  
สพฺพสุปกฺก  สาลิโอทน คเหตฺวา สตฺถุโน อทาสึ โภเชสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        สกฺยาน  นนฺทิชนโนติ  สกฺยราชกลุาน  ภควโต  าตีน   
อาโรหปริณาหรูปโยพฺพนวจนาลปนสมฺปตฺติยา  นนฺท  ตุฏ ึ   
ชเนนฺโต  อุปปฺาเทนฺโต ฯ  าติพนฺธุ ภวิสฺสตีติ าโต ปากโฏ  
พนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                กาฬุทายิตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________ 
                        โมฆราชตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อตฺถทสฺสี  ตุ  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  โมฆราชตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถ ุ   
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สนฺติเก  ธมมฺ  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ลูขจีวรธราน   
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  ต  านนฺตร  อากงฺขนฺโต  ปณิธาน   
กตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส   
ภควโต  กาเล  ปุน  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  พฺราหฺมณาน   
วิชฺชาสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  คโต  เอกทิวส  อตฺถทสฺส ึ ภควนฺต  
ภิกฺขุสงฺฆปริวุต รถิย คจฺฉนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  ป ฺจ- 
ปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  สิรสิ  อ ฺชล ึ กตฺวา  ยาวตา  รูปโน  
สตฺถาติอาทีหิ  ฉหิ  คาถาหิ  อภิตฺถวิตฺวา  ภาชน  ปเูรตฺวา  มธุ  
อุปเนสิ สตฺถา ต ปฏิคฺคเหตฺวา  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  โส   
เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสปภควโต  กาเล   
กฏวาหนสฺส  นาม  ร ฺโ  อมจฺโจ  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  เตน   
สตฺถุ  อานยนตฺถาย  เปสิโต  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม   
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  สมณธมฺม   
กตฺวา  ตโต  จุโต  เอก  พุทฺธนฺตร  สุคตีสุเยว  ปริวตฺเตนฺโต   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  โมฆราชาติ   
ลทฺธนาโม  พาวรีพฺราหฺมณสฺส  (๑)  สนฺติเก  อุคฺคหิตสิปฺโป  สเวคชาโต   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ตาปสสหสฺสปริวาโร  อชิตาทีหิ  สทฺธึ   
สตฺถุ  สนฺติก  เปสิโต  เตส  ปณฺณรสโม  หุตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา   
วิสฺสชฺชนปรโิยสาเน  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา   
# ๑. ม. พาวรียพฺราหฺมณสฺส ฯ  
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วตฺถลูข(๑)  สุตฺตลูข  รชนลูขนฺติ  วิเสเสน  ติวิเธนป  ลูเขน   
สมนฺนาคต  ปสุกูล  ธาเรสิ ฯ  เตน  น  สตฺถา  ลูขจีวรธราน  
อคฺคฏาเน เปสิ ฯ   
        เอว  โส  ปณิธานานุรูเปน  อรหตฺตผล  ปตฺวา  อตฺตโน   
ปุพฺพสมฺภาร  ทิสฺวา  ปุพฺพกมฺมาปทาน  ปกาเสนฺโต  อตฺถทสฺส ี  
ตุ ภควาติอาทิมาห ฯ  ต สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ปฏุก  ปรูยิตฺวานาติ  ปุฏก  วุจฺจติ  วารก  ฆฏ  วา ฯ   
อเนฬก  นิทโฺทส  มกฺขิกณฺฑวิรหิต  ขุทฺทมธุนา  ฆฏ  ปูเรตฺวา   
ต  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ปคฺคยฺห  ปกาเรน  อาทเรน  คเหตฺวา  มเหสิโน  ภควโต  อุปเนสินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                โมฆราชตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อธิมตฺุตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต  อธมิุตฺตตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ  (๒)   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสมิฺหิ  โลกนาเถ   
ปรินิพฺพุเต  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  รตนตฺตเย  ปสนฺโน   
ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  อุจฺฉูหิ  มณฺฑป  กาเรตฺวา  มหาทาน   
# ๑. ม. สุตฺตลูข ฯ  ๒. อิท วตถุ เถรคาถาย อาคต โถก วิสทิส ฯ  
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                เลมที่  43  กุณฺฑธานวคฺควณฺณนา  หนา  100 
 
ปวตฺเตตฺวา  ปริโยสาเน  สนฺติปท  ปณิเธสิ ฯ  โส  ตโต  จุโต   
เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  สาสเน  ปสีทิตฺวา   
สทฺธาย  ปติฏ ิตตฺตา  อธิมุตฺตตฺเถโรติ  ปากโฏ ฯ   
        เอว  กตสมฺภารวเสน  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม   
สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต   
โลกนาถมฺหติีอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        อธิมุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ลสุณทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  ลสุณทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        เอโสปายสฺมา  ลสุณทายกตฺเถโร  (๑)  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร   
ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต   
วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ฆราวาเส  อาทีนว  ทิสฺวา  เคห  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺต  นิสฺสาย  วเน  วสนฺโต  พหูน ิ ลสุณานิ   
โรเปตฺวา  ตเทว  วนมูลผล ฺจ  ขาทนฺโต  วิหาสิ ฯ  โส  พหูนิ   
ลสุณานิ  กาเชนาทาย  มนุสฺสปถ  อาหริตฺวา  ปสนฺโน  ทาน   
# ๑ ม.  อย ปาโ น นตฺถิ ฯ    
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        เลมที ่ 43  ลสุณทายกตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  101 
 
ทตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เภสชฺชตฺถาย  ทตฺวา   
คจฺฉติ ฯ  เอว  โส  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เตเนว  ปุ ฺ- 
พเลน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  กเมน   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  อุปฺปนฺโน  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว อรหตฺต ปตฺโต ปุพฺพกมฺมวเสน  
ลสุณทายกตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  หิมาลย- 
ปพฺพตสฺส  ปริโยสาเน  มนุสฺสาน  ส ฺจรณฏาเน  ยทา  วิปสฺสี   
ภควา  อุทปาทิ  ตทา  อห  ตาปโส  อโหสินฺติ  สมพฺนฺโธ ฯ   
ลสุณ  อุปชีวามีติ  รตฺตลสุณ  โรเปตฺวา  ตเทว  โคจร  กตฺวา  
ชีวิก กปฺเปมีติ อตฺโถ ฯ เตน วุตฺต ลสุณ มยฺหโภชนนฺติ ฯ   
        ขาริโย  ปูรยิตฺวานาติ  ตาปสภาชนานิ  ลสุเณน  ปูรยิตฺวา   
กาเชนาทาย  สงฺฆาราม  สงฺฆสฺส  วสนฏาน  เหมนฺตาทีสุ  ตีสุ   
กาเลสุ  สงฺฆสฺส  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  วสนวิหาร  อคจฺฉึ   
อคมาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  หฏโ  หฏเน  จิตฺเตนาติ อห สนฺตุฏโ  
โสมนสฺสยุตฺตจิตฺเตน สงฺฆสฺส ลสุณ อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        วิปสฺสสิฺส  ฯเปฯ  นิรตสฺสหนฺติ  นราน  อคฺคสฺส  เสฏสสฺ   
อสฺส  วิปสฺสสิฺส  ภควโต  สาสเน  นิรโต  นิสฺเสเสน  รโต   
อหนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  สงฺฆสฺส  ฯเปฯ  โมทหนฺติ  อห  สงฺฆสฺส    
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                เลมที่  43  กุณฺฑธานวคฺควณฺณนา  หนา  102 
 
ลสุณทาน  ทตฺวา  สคฺคมฺหิ  สุฏ ุ  อคฺคสฺมึ  เทวโลเก  อายุกปฺป   
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  โมท ึ สนตฺุฏโ  ภวามีติ อตฺโถ ฯ  
เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ลสุณทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อายาคทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต  อายาคทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต   
ปรินิพฺพุตกาเล  เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺตวา (๑)  สาสเน  ปสนฺโน   
วฑฺฒกีน  มูล  ทตฺวา  อติมโนหร  ทีฆ  โภชนสาล  การาเปตฺวา   
ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  ปณีเตนาหาเรน  โภเชตฺวา  มหาทาน   
ทตฺวา  จิตฺต  ปสาเทสิ ฯ  โส  ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา  
เทวมนุสฺเสสุเยว สสรนฺโต อุภยสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา   
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  ปพฺุเพ  กตปุ ฺวเสน อายาคตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        เอว  โส  กตปุ ฺสมฺภารวเสน  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตนา   
# ๑. ม. นิพฺพตฺโต ฯ    
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        เลมที ่ 43  ธมฺมจกฺกกิตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  103 
 
ปุพฺเพ  กตกุสลกมฺม  สรตฺิวา  โสมนสฺสชาโต  ปพฺุพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  นิพฺพุเตติ   
วทต  มย  พุทฺธาติ  วทนฺตาน  อนฺตเร  วเร  อุตฺตเม  สิขิมฺหิ   
ภควติ  ปรินิพฺพุเตติ  อตฺโถ ฯ  หฏโ  หฏเน  จิตฺเตนาติ  สทฺธตาย   
หฏปหฏโ  โสมนสฺสยตฺุตจิตฺตตาย  ปหฏเน  จิตฺเตน  อุตฺตม  
ถูป เสฏ เจติย อวนฺทึ ปณามยินฺติ อตฺโถ ฯ   
        วฑฺฒกหีิ  กถาเปตฺวาติ  โภชนสาลาย  ปมาณ  กิตฺตกนฺติ   
ปมาณ  กถาเปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  มลู  ทตฺวานห  ตทาติ  ตทา   
ตสฺมึ  กาเล  อห  กมฺมกรณตฺถาย  เตส  วฑฺฒกีน  มลู  ทตฺวา   
อายาค  อายต  ทีฆ  โภชนสาล  อห  สนฺตุฏโ  โสมนสฺสจิตฺเตน   
การเปสห  การาเปสึ  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
        อายาคสฺส อิท ผลนติฺ โภชนสาลทานสฺส อิท วิปากนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
                อายาคทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ธมฺมจกฺกกิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  ธมฺมจกฺกิกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต    
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                เลมที่  43  กุณฺฑธานวคฺควณฺณนา  หนา  104 
 
กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห นิพฺพตฺโต วุทฺธิปฺปตฺโต  ปุตฺตทาเรหิ   
วฑฺฒิโต  วิภวสมฺปนฺโน  มหาโภโค  โส  รตนตฺตเย  ปสนฺโน   
สทฺธาชาโต  ธมฺมสภาย  ธมฺมาสนสฺส  ปฏ ิโต  รตนมย  ธมฺมจกฺก   
กาเรตฺวา  ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
นิพฺพตฺตฏาเนสุ  สกฺกสมฺปตฺติ ฺจ  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติ ฺจ  อนุ-ภวิตฺวา  กเมน  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺ
ปาเท  เอกสฺมึ กุลเคเห  อุปฺปนฺโน   
วิภวสมฺปนฺโน  ส ฺชาตสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  ปุพฺเพ  กตกุสลนามสทิสนาเมน   
ธมฺมจกฺกิกตฺเถโรติ  ปากโฏ ชาโต อโหสิ ฯ   
        โส  ปุ ฺสมฺภารานุรูเปน  ปตฺตอรหตฺตผโล  อตฺตโน   
ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ชาตโสมนสฺโส  ปพฺุพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ  สหีาสนสฺส  สมฺมุขาติ  สีหสฺส   
ภควโต  นิสินฺนสฺส  สมฺมขุา  พุทฺธาสนสฺส  อภิมุขฏาเนติ   
อตฺโถ ฯ  ธมมฺจกฺก  เม  ปตนฺติ  มยา  ธมฺมจกฺกากาเรน  อุภโต   
สีหรูป  ทสฺเสตฺวา  มชฺเฌ  อาทาสสทิส  กาเรตฺวา  กต  ธมฺมจกกฺ   
ปต ปูชิต ฯ  กึ  ภูต  วิ ฺ ูหิ  เมธาวีหิ  อตีว  สุนฺทรนฺติ   
วณฺณิต  โถมติ  สุกต  ธมมฺจกฺกนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ   
        จารุวณฺโณว  โสภามีติ  สุวณฺณวณฺโณ  อิว  โสภามิ   
วิโรจามีติ  อตฺโถ ฯ  จตุวณฺเณหิ  โสภามีติป  ปาโ  ตสฺส   
# ๑. ม. กเมน ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 105 
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ขตฺติยพฺราหฺมณเวสฺสสุทฺทชาติสงฺขาเตหิ  จตูหิ  วณฺเณหิ  โสภามิ   
วิโรจามีติ  อตฺโถ ฯ  สโยคฺคพลวาหโนติ  สุวณฺณสิวิกาทีหิ   
โยคฺเคหิ  จ  เสนาปติมหามตฺตาทีหิ  เสวเกหิ  พเลหิ  จ  หตฺถ-ิ 
อสฺสรถสงฺขาเตหิ  วาหเนหิ  จ  สหิโตติ  อตฺโถ ฯ  พหุชฺชนา   
พหโว  มนุสสฺา  อนุยนฺตา  มมานุวตฺตนฺตา  นิจฺจ  นิจฺจกาล   
ปริวาเรนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ธมฺมจกฺกิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ______________ 
                กปฺปรุกฺขิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  กปฺปรุกฺขิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ  (๑)   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  เตสุ  เตสุ  ภเวสุ   
นิพฺพานาธิคมูปายภูตานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สทิฺธตฺถสฺส   
ภควโต  กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  มหทฺธโน   
มหาโภโค  สตฺถริ  ปสนโฺน  สตฺตหิ  รตเนหิ  วิจิตฺต  สุวณฺณมย   
กปฺปรุกฺข  กาเรตฺวา  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  เจติยสฺส  สมฺมุเข  
เปตฺวา  ปูเชสิ ฯ  โส  เอวรูป  ปุ ฺ  กตฺวา  ยาวตายุก  ตฺวา   
ตโต  จุโต  สคุตีสุเยว  สสรนฺโต  กเมน  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
# ๑. เถรคาถาย พหูสุ ปฏเสุ กปฺปตฺเถโรตินาเมน อาคต ฯ  
#  วตฺถุป โถก วิตฺถาริต ฯ  
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รตนตฺตเย  ปสนฺโน  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  สตฺถุ   
อาราเธตฺวา  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  ปุพฺเพกต- 
กุสลนาเมน  กปฺปรุกฺขิยตฺเถโรติ ปากโฏ อโหส ิฯ   
        โส  เอว  ปตฺตอรหตฺตผโล  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส   
ภควโตติอาทิมาห ฯ  ถูปเสฏสฺส  สมฺมุขาติ  เสฏสฺส  อุตฺตมสฺส   
ธาตุนิหิตถูปสฺส  เจติยสฺส  สมฺมุขฏาเน  วิจิตฺตทุสฺเส  อเนก- 
วณฺเณหิ  วิสเมน  วิสทิเสน  จิตฺเตน  มโนหเร  จีนปฏฏโสมาร- 
ปฏฏาทิเก  ทสฺุเส ฯ  ลเคตฺวา  โอลคฺเคตฺวา  กปฺปรุกขฺ  เปสึ   
อห  ปติฏเปสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                กปฺปรุกฺขิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        จตุตฺถวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                                อุปาลิวคฺควณฺณนา 
                        อุปาลิตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        ขีณาสวสหสฺเสหีติอาทิก  อายสฺมโต  อุปาลิตฺเถรสฺส   
ภาคิเนยฺยุปาลิตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        เอโส  หิ  เถโร  ปุรมิพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
ภเว  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  เอกสมฺึ   
กุเล  นิพฺพตฺโต  วิทฺธิมนวฺาย  ฆราวาเส  อาทีนว  ทิสฺวา  เคห   
ปหาย  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ป ฺจาภิ ฺาอฏสมาปตฺติลาภี   
หุตฺวา  หิมวนฺเต  วาส  กปฺเปสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ปทมุุตฺตโร   
ภควา  วิเวกกาโม  หิมวนฺต  ปาวิสิ ฯ  ตาปโส  ภควนฺต  ปุณฺณ- 
จนฺทมิว  วิโรจมาน  ทูรโต ว  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อชินจมฺม   
อเส  กตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  วนฺทิตฺวา   ิตโกว  ทสนข- 
สโมธาน ฺชลึ  สิรสิ  ปติฏเปตฺวา  อเนกาหิ  อุปมาหิ  อเนเกหิ   
ถุติวจเนหิ  ภควนฺต  โถเมสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ภควา  อย  ตาปโส   
อนาคเต โคตมสฺส  นาม  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  วินเย   
ติขิณป ฺาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ  พฺยากรณมทาสิ ฯ  
        โส  ยาวตายุก  ตฺวา  อปริหีนชฌฺาโน  พฺรหมฺโลเก   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  สมฺปตฺติโย   
# ๑. ม. ภาคิเนยฺยุปาลิตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ  
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อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุนคเร  อุปาลิตฺเถรสฺส   
ภาคิเนยฺโย  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  กเมน  วุทฺธิปฺปตฺโต  มาตุลสฺส   
อุปาลิตฺเถรสฺส  สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏาน คเหตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา อโหสิ ฯ โส อตฺตโน อาจริยสฺส  
สมีเป วสิตตฺตา  วินยปเ ฺห  ติขิณาโณ  อโหสิ ฯ  อถ  ภควา   
เอตทคฺค  ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน  วินยปเ ฺห  ติขิณ- 
ป ฺาน  ภิกฺขูน  ยทิท  ภาคิเนยฺยุปาลีติ  ต  เอตทคฺคฏาเน   
เปสิ ฯ   
        โส  เอว  เอตทคฺคฏาน  ปตฺวา อตฺตโน ปุพฺพกมฺม สริตฺวา  
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ขีณาสวสหสฺเสหีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
อา  สมนฺตโต  ยาว  ภวคฺคา  สวนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  อาสวา ฯ   
กามาสวาทโย  จตฺตาโร  อาสวา เต  ขีณา  โสสิตา  วิโสสิตา   
วิทฺธสิตา  เยหิ  เตติ  ขีณาสวา  เตเยว  สหสฺสา  ขีณาสว- 
สหสฺสา  เตหิ  ขีณาสวสหสฺเสหิ ฯ  ปเรโต  ปริวุโต  โลกนายโก   
โลกสฺส  นิพฺพานปาปนโก วิเวก อนุยตฺุโต ปฏิสลลฺิตุ เอกีภวิตุ  
คจฺฉเตติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อชิเนน  นิวตฺโถหนติฺ  อห  อชินมิคจมฺเมน  ปฏิจฺฉนฺโน   
อชินจมฺมวสโนติ  อตฺโถ ฯ  ติทณฺฑปริธารโกติ  กณฺุฑิกฏ- 
ปนตฺถาย  ติทณฺฑ  คเหตฺวา  ธาเรนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆน   
# ๑ ม. อุปลติี ฯ   
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ปริพฺยูฬฺห  ปริวาริต  โลกนายก  อทฺทสนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ เสส  
ปากฏเมวาติ ฯ   
                        อุปาลิตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โสณโกฬวิิสตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อโนมทสฺสิสฺส  มุนิโนติอาทิก  อายสฺมโต  โสณโกฬ-ิ 
วิสตฺเถรสฺส  อปทาน   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วยปฺปตฺโต  ปุตฺตทาเรหิ  วฑฺฒิตฺวา(๑) 
วิภวสมฺปนฺโน  ภควโต  จงฺกมนตฺถาย  โสภน  จงฺกม  กาเรตฺวา   
สุธาปริกมฺม  กาเรตฺวา  อาทาสตลมิว  สม  วิชโฺชตมาน  กตฺวา   
ทีปธูปปุปฺผาทีหิ  สชฺเชตฺวา  ภควโต  นิยฺยาเทตฺวา  พุทฺธปฺปมุข   
ภิกฺขุสงฺฆ  ปณีเตนาหาเรน  ปูเชส ิฯ  โส  เอว  ยาวชีว  ปุ ฺานิ   
กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต ฯ  ตตฺถ  ปาลิยา   
วุตฺตนเยน  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อนฺตรา  โอกฺกากกุลปฺ- 
ปสุโตติ  ต  สพฺพ  ปาลิยา  วุตฺตานุสาเรน  เวทิตพฺพ ฯ  ปจฺฉิมภเว  
ปน โกลิยราชวเส ชาโต วยปฺปตฺโต โกฏิอคฺฆนกสฺส  กณฺณ- 
ปฬนฺธนสฺส  ธาริตตฺตา  โกฏิกณฺโณติ  กุฏิกณฺโณติ  จ  ปากโฏ   
# ๑. ม. วฑฺฒิโต ฯ  
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อโหสิ ฯ โส ภควติ  ปสนฺโน  ธมฺม  สตฺุวา  ปฏิลทธฺสทฺโธ   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อโนมทสฺสิสฺส มุนิโนติ- 
อาทิมาห ฯ ตตฺถ อโนมทสฺสิสฺสาติ  อโนม  อลามก  สุนฺทร   
ทสฺสน  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิตตฺตา  พฺยามปฺปภา- 
มณฺฑโลปโสภิตตฺตา  อาโรหปริณาเหน  สมนฺนาคตตฺตา  จ   
ทสฺสนีย  สรรี  ยสฺส  ภควโต  โส  อโนมทสฺสี  ตสฺส  อโนมทสฺสสิฺส   
มุนิโนติ  อตฺโถ ฯ  ตาทิโนติ  อิฏานิฏเสุ  อกมฺปยสภาวสฺส ฯ   
สุธาย  เลปน  กตฺวาติ  สุธาย  อวลิตฺต  กตฺวา  ทีปธูปปุปฺผธช- 
ปฏากาทีหิ  จ  อลงฺกต  จงฺกม  การยึ  อกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  
เสสคาถาน อตฺโถ ปาลิยา อนุสาเรน สุวิ ฺเยฺโยว ฯ   
        ปริวารสมฺปตฺติธนสมฺปตฺติสงฺขาต  ยส  ธาเรตีติ  ยโสธโร   
สพฺเพ  เอเต สตฺตสตฺตติจกฺกวตฺติราชาโน ยโสธรนาเมน เอก- 
นามกาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        องฺคีรโสติ  องฺคโต(๑)  สรรีโต  นิคฺคตา  รสมฺิ  ยสฺส  โส  
องฺคีรโส  ฉนฺทโทสโมหภยาคตีหิ  วา  ปาปาจารวเสน  วา   
จตุราปาย  น  คจฺฉตีติ  นาโค  มหนฺโต ปูชิโต จ โส นาโค  
เจติ มหานาโค ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                โสณโกฬิวิสตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________ 
# ๑. องฺคิโต (?)  
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                กาฬิโคธาปุตฺตภทฺทิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธนฺติอาทิก  อายสฺมโต  ภทฺทยิสฺส  กาฬ-ิ 
โคธาปุตฺตตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต   
ปุตฺตทาเรหิ  วฑฺฒิโต  นครวาสิโน  ปุ ฺานิ  กโรนฺเต  ทิสฺวา   
สยมฺป  ปุ ฺานิ  กาตุกาโม  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา   
ถูลปฏลิกาทิอเนกานิ  มหารหานิ  สยนานิ  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ   
นิสินฺเน  ภควติ  สสงฺเฆ  ปณีเตนาหาเรน  โภเชตฺวา  มหาทาน   
อทาสิ ฯ  โส  เอว  ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ   
อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อปรภาเค  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท   
กาฬิโคธาย  นาม  เทวิยา  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  อาโรหปรณิาหหตฺถปาทรูปสมฺปตฺติยา  ภทฺทตฺตา   
จ  กาฬิโคธาย  เทวิยา  ปตฺุตตฺตา  จ  ภทฺทิโย  กาฬิโคธา- 
ปุตฺโตติ  ปากโฏ ฯ  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา  มาตาปตโร  อาราเธตฺวา (๑)  
ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  เมตฺตจิตฺตนฺติ  มิชชฺติ   
# ๑. ย.ุ อาโรเจตฺวา ฯ  
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สิเนหติ  นนฺทติ  สพฺพสตฺเตติ  เมตฺตา  เมตฺตาย  สหคต   
จิตฺต  เมตฺตจิตฺต  ต  ยสฺส  ภควโต  อตฺถีติ เมตฺตจิตฺโต ต   
เมตฺตจิตฺต ฯ  มหามุนินฺติ  สกลภิกฺขูน  มหนฺตตฺตา  มหามุนิ   
ต  ปทุมุตฺตร  สมฺพุทฺธนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ชนตา  สพฺพาติ  สพฺโพ   
ชนกาโย(๑)  สพฺพนครวาสิโนติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพโลกคฺคนายกนฺติ   
สกลโลกสฺส  อคฺค  เสฏ  นิพฺพานสฺส  นยนโต  ปาปนโต นายก  
ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ ชนตา อุเปติ สมีป คจฺฉตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สตฺตุก ฺจ  พทฺธก ฺจาติ  พทฺธสตฺตุอพทฺธสตฺตุสงฺขาต   
อามิส ฯ  อถ  วา  ภตฺตปูปขชฺชโภชชฺยาคุอาทโย  ยาว  กาลิกตฺตา   
อามิส  ปานโภชน ฺจ  คเหตฺวา ปุ ฺกฺเขตฺเต อนุตฺตเร สตฺถุโน (๒)  
ททนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อาสน  พุทฺธยุตฺตกนฺติ  พุทฺธโยคฺค  พุทฺธานุจฺฉวิก  สตฺต- 
รตนมย อาสนนฺติ อตฺโถ ฯ เสส นยานุโยเคน สุวิ ฺเยฺย- 
เมวาติ ฯ   
        กาฬโิคธาปุตฺตภทฺทิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________ 
# ๑.  สพฺพตฺถ สพฺเพ ชนกายา ฯ  ๒. สี.  สตฺถร ิฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 113 

                                เลมที่  43  หนา  113 
 
                        สนฺนฏิาปกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อร ฺเ  กฏุิก  กตฺวาติอาทิก  อายสฺมโต  สนฺนฏิา- 
ปกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆรพนฺธเนน  พทฺโธ   
ฆราวาเส  อาทีนว  ทิสฺวา  วตฺถุกามกิเลสกาเม  ปหาย   
หิมวนฺตสฺส  อวิทูเร  ปพฺพตนฺตเร  อร ฺวาส  กปเฺปสิ ฯ  ตสฺมึ   
กาเล  ปทุมุตฺตโร  ภควา  วิเวกกามตาย  ต  าน  บาปุณิ ฯ   
อถ  โส  ตาปโส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนนฺมานโส  วนฺทิตฺวา   
นิสีทนตฺถาย  ติณสนฺถร  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  ตตฺถ  นิสินฺน   
ภควนฺต  อเนเกหิ  มธุเรหิ  ติณฺณุกาทีหิ(๑)  ผลาผเลหิ  สนฺตปฺเปสิ ฯ  
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตโต  จุโต  เทเวสุ  จ  มนสฺุเสสุ  จ   
อปราปร  สสรนฺโต  เทฺว  สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  กลุเคเห  
นิพฺพตฺโต  สทฺธาสมฺปนฺโน  ปพฺพชโิต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ  ขุรคฺเค  อรหตฺตผลปฺปตฺติย  วิย   
นิรุสฺสาเหเนว  สนฺติปทสงฺขาเต นิพฺพาเน สุฏ ุ   ิตตฺตา  
สนฺนิฏาปกตฺเถโรติ  ปากโฏ ฯ   
        อรหา  ปน  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
# ๑. ม. ติณฺฑุกาทีหีติป จ ติณฺฑกาทีหีติป จ ฯ  
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โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  อร ฺเ  กุฏิก   
กตฺวาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อร ฺเติ  สีหพฺยคฺฆาทีน  ภเยน   
มนุสฺสา  เอตฺถ  น  รชชฺนติฺ  น  รมนฺติ  น  อลฺลียนฺตีติ  อร ฺ   
ตสฺมึ  อร ฺเ ฯ  กฏุิกนฺติ  ติณจฺฉทนกุฏิก  กตฺวา  ปพฺพตนฺตเร   
วสามิ  วาส  กปฺเปสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ลาเภน  จ  อลาเภน  จ   
ยเสน  จ อยเสน จ สนฺตุฏโ  วิหาสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ชลชุตฺตมนามกนฺติ  ชเล  ชาต  ชลช  ปทุม  ชลช  อุตฺตม   
ชลชุตฺตม  ชลชุตฺตเมน  สมาน  นาม  ยสฺส  โส  ชลชุตฺตมนามโก   
ต  ชลชุตฺตมนามก พุทฺธนฺติ อตฺโถ เสส ปาลินยานุโยเคน  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สนฺนิฏาปกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ป ฺจหตฺถิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุเมโธ  นาม  สมฺพุทฺโธติอาทิก  อายสฺมโต  ป ฺจหตฺถิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  รตนตฺตเย  ปสนฺโน   
วิหาสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ป ฺจอุปฺปลหตฺถานิ  อาเนสุ ฯ  โส  เตหิ   
ป ฺจอุปฺปลหตฺเถหิ  วีถิย  จรมาน  สุเมธ  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ    
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ตานิ  คนฺตฺวา  อากาเส  วิตาน  หุตฺวา  ฉาย  กุรุมานานิ   
ตถาคเตเนว  สทฺธึ  คจฺฉึสุ ฯ  โส  ต  ทสิฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปติยา  ผุฏสรีโร  ยาวชวี  ตเทว  ปุ ฺ  อนุสฺสริตฺวา  ตโต   
จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อปราปร  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา   
อโหสิ ฯ  กตกุสลนาเมน  ป ฺจหตฺถิยตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ปจฺจกฺขโต  ป ฺาย   
ทิฏปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุเมโธ  นาม  สมฺพุทฺโธติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุเมโธติ  สุนฺทรา  เมธา  จตุสจฺจปฏิเวธปฏิ- 
สมฺภิทาทโย  ป ฺา  ยสฺส  โส  ภควา  สุเมโธ  สมพฺุทฺโธ   
อนฺตราปเณ  อนฺตรวีถิย  คจฺฉตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  โอกฺขิตฺตจกฺขูติ   
อโธขิตฺตจกฺขุ ฯ  มิตภาณีติ  ปมาณ  ตฺวา  ภณนสีโล  ปมาณ   
ชานิตฺวา ธมฺม เทเสสีติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ป ฺจหตฺถิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        ปทุมจฺฉทนิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต  ปทมุจฺฉทนิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตปุ ฺสมฺภาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  รตนตฺตเย  ปสนฺโน   
ปรินิพฺพุตสฺส  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  จิตก  ปทุมปุปฺเผหิ  ปูเชสิ ฯ   
โส  เตเนว  จิตฺตปฺปสาเทน  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  สุคตีสุเยว   
สสรนฺโต  ทพฺิพสมฺปตฺตึ  มนุสฺสสมฺปตฺติ ฺจาติ  เทฺว  สมฺปตฺติโย   
อเนกกฺขตฺตุ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  อมฺหาก  สมฺมาสมฺพุทฺธกาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา   
สาสเน  ปพฺพชิโต  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  นจิรสฺเสว  อรหา   
อโหสิ ฯ  ตสฺส  รตฺติฏานทิวาฏานาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิหรนฺตสฺส   
วิหาโร  ปทมุปุปฺเผหิ  ฉาทียติ  เตน  โส  ปทุมจฺฉทนิยตฺเถโรติ   
ปากโฏ ฯ   
        อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
นิพฺพุเตติ  ขนฺธปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุเต  สตฺถริ  วิปสฺสิสฺส   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สรีเร  จิตมานิยมาเน  จิตเก  อาโรปเต   
สุผุลฺล  ปทุมกลาป  อห  คเหตฺวา  จิตก  อาโรปย ึ ปูเชสินฺติ   
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อตฺโถ ฯ  เสสคาถาสุ เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ปทุมจฺฉทนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สยนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  สยนทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ|   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  อ ฺตรสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ   
ปสีทิตฺวา  หตฺถิทณฺฑสุวณฺณาทีหิ  สยนตฺถาย  ม ฺจ  กาเรตฺวา   
อนคฺเฆหิ  วิจิตฺตตฺถรเณหิ  อตฺถริตฺวา  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ  โส  
ภควา ตสฺสานุกมฺปาย  ปฏิคฺคเหตฺวา  อนุภวิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺ- 
กมฺเมน  ทิพฺพมนุสฺสสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต ปตฺวา สตฺถุ สาสเน   
ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา   
อโหสิ ฯ  ปพฺุเพกตปุ ฺนาเมน สยนทายกตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ  
ต  สพฺพ  ปาลินยานุสาเรน สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สยนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        จงฺกมนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อตฺถทสฺสิสฺส  มุนิโนติอาทิก  อายสฺมโต  จงฺกมนทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  อายสฺมา  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  เตสุ  เตสุ   
ภเวสุ วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส   
ภควโต  กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
สตฺถริ  ปสีทตฺิวา  อุจฺจวตฺถุก  สุธาปรกิมฺมกต  รชตราสิสทิส   
โสภมาน  จงฺกม  กาเรตฺวา  มุตฺตทลสทสิ  (๑)  เสตปุลิน อตฺถริตฺวา  
ภควโต อทาสี ฯ  ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  จงฺกม  ปฏิคฺคเหตฺวา  
จ  ปน  สุข  กายจิตฺตสมาธึ  อปฺเปตฺวา  อย  อนาคเต  โคตมสฺส   
ภควโต  สาสเน  สาวโก  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  โส  เตน   
ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  อปราปร  สสรนฺโต  เทฺว  สมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  สทฺธาสมฺปนฺโน  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว   
อรหตฺต  ปตฺวา  กตปุ ฺนาเมน  จงฺกมนทายกตฺเถโรติ ปากโฏ  
อโหสิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตนา  ปุพฺเพ  กตปุ ฺกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส  
มุนิโนติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อตฺถทสฺสิสฺสาติ  อตฺถ  ปโยชน  วุฑฺฒึ   
# ๑ สี.  มุตฺตชาลสทิส ฯ    
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วิรูฬฺหึ  นิพฺพาน  ทกฺขติ  ปสฺสตีติ  อตฺถทสฺสี  อถ วา  อตฺถ   
นิพฺพาน  ทสฺสนสีโล  ชานนสีโลติ  อตฺถทสฺสี  ตสฺส  อตฺถทสฺสสิฺส   
มุนิโน  โมเนน  าเณน  สมนฺนาคตสฺส  ภควโต  มโนรม  มนลฺลีน   
ภาวนีย  มนสิ  กาตพฺพ  จงฺกม  กาเรสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เสส   
วุตฺตนยานุสาเรนเอว  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                จงฺกมนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สุภทฺทตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตโร  โลกวิทูติอาทิก  อายสฺมโต  สุภททฺตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
นิพฺพานาธิคมนตฺถาย  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส   
ภควโต  กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  สทฺธาสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กลุเคเห   
นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  ฆรพนฺธเนน  พทฺโธ  รตนตฺตเย   
ปสนฺโน  ปรนิิพฺพานม ฺเจ  นิปนฺน  ปทุมุตฺตร  ภควนฺต  ทิสฺวา   
สนฺนิปติตา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาโย  จ  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส   
นิคฺคุณฺฑิเกฏกนีลกาโสกาสิตาทิอเนเกหิ  สุคนฺธปุปเฺผหิ  ปูเชสิ ฯ โส   
เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  ตุสิตาทีสุ   
ทิพฺพสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  ตโต  มนุสฺเสสุ  มนสฺุสสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเนสุ จ สุคนฺเธหิ ปุปฺเผหิ ปูชิโต   
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อโหสิ ฯ อิมสฺมึ  ปน  พุทธฺุปฺปาเท เอกสฺมึ วิภวสมฺปนฺเน กุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวาป  ยาว   
พุทฺธสฺส  ภควโต  ปรินิพฺพานกาโล  ตาว  อลทฺธพุทฺธทสฺสโน   
ภควโต  ปรนิิพฺพานม ฺเจ  นิปนฺนกาเลเยว  ปพฺพชตฺิวา  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ ปุพฺเพ กตปุ ฺนาเมน สุภทฺโทติ ปากโฏ อโหสิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  โลกวิทูติอาทิมาห ฯ  ต   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  สุณาถ  มม  ภาสโต  ฯเปฯ  นิพฺพายิสฺสติ- 
นาสโวติ  อิท  ปรินิพฺพานม ฺเจ  นิปนฺโน ว  ปทมุุตฺตโร ภควา  
พฺยากาสิ ฯ   
                        ป ฺจมภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
        โส  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  ปุพฺพกมฺเมน  สยุตฺโตติ- 
อาทิมาห ฯ  เอกคฺโคติ  เอกคฺคจิตฺโต ฯ  สุสมาหิโตติ  สุฏ ุสมาหิโต  
สนฺตกายจิตฺโตติ อตฺโถ ฯ  พุทฺธสฺส  โอรโส  ปุตฺโตติ  พุทฺธสฺส   
อุรสา  หทเยน  นิคฺคตโอวาทานุสาสนึ  สุตฺวา  ปตฺตอรหตฺตผโลติ   
อตฺโถ ฯ  ธมมฺโชมฺหิ  สุนมิฺมิโตติ  ธมมฺโต  กมฺมฏานกมฺมโต   
ชาโต อริยาย ชาติยา สุนิมฺมิโต สุฏ ุ นิปฺผาทิตสพฺพกิจฺโจ  
อมฺหิ ภวามีติ อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมราช  อุปคมฺมาติ  ธมฺเมน  สพฺพสตฺตาน  ราชาน    
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อิสฺสรภูต  ภควนฺต  อุปคนฺตฺวา  สมีป  คนฺตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อปุจฺฉึ   
ป ฺหมุตฺตมนฺติ อุตฺตม  ขนฺธายตนธาตุสจฺจสมุปฺปาทาทิปฏิสยุตฺต   
ป ฺห  อปุจฺฉินฺติ  อตฺโถ ฯ  กถยนฺโต  จ  เม  ป ฺหนฺติ  เอโส   
อมฺหาก  ภควา  เม  มยฺห  ป ฺห  กถยนฺโต  พฺยากโรนฺโต ฯ   
ธมฺมโสต  อุปานยีติ  อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุสงฺขาต  ธมฺมโสต   
ธมฺมปวาห  อุปานยิ ปาวิสีติ อตฺโถ ฯ   
        ชลชุตฺตมนายโกติ  ปทุมุตฺตรนามโก  มการสสฺ  ยการ   
กตฺวา  กตโวหาโร ฯ  นิพฺพายิ  อนุปาทาโนติ  อุปาทาเน   
ป ฺจกฺขนฺเธ  อคฺคเหตฺวา  นิพฺพายิ  น  ป ฺายิ  อทสฺสน   
อคมาสิ  มนุสฺสโลกาทีสุ  กตฺถจิป  อปติฏ ิโตติ  อตฺโถ ฯ  ทโีปว   
เตลสงฺขยาติ  วฏฏิเตลาน  สงฺขยา  อภาวา  ปทีโป  อิว   
นิพฺพายีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        สตฺตโยชนิก  อาสีติ  ตสฺส  ปรินพฺิพุตสฺส  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโต  รตนมย  ถูป  สตฺตโยชนุพฺเพธ  อาสิ  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
ธช  ตตฺถ  อปูเชสินฺติ  ตตฺถ  ตสฺมึ  เจติเย  สพฺพภทฺท  สพฺพโต   
ภทฺท  สพฺพโส  มโนรม  ธช  ปูเชสินติฺ  อตฺโถ ฯ   
        กสฺสปสฺส  จ  พุทฺธสฺสาติ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาลโต   
ปฏาย  อาคตสฺส  เทวมนุสฺเสสุ  สสรโต  เม  มยหฺ  โอรโส   
ปุตฺโต  ติสฺโส  นาม กสฺสปสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อคฺคสาวโก   
ชินสาสเน  ทายาโท  อาสิ  อโหสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ    
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        ตสฺส  หเีนน  มนสาติ  ตสฺส  มม  ปุตฺตสฺส  ติสฺสสฺส   
อคฺคสาวกสฺส  หีเนน  ลามเกน  มนสา  จิตฺเตน  อภทฺทก  อสุนฺทร   
อยุตฺตก  อนฺตโก  ปจฺฉิโมติ  วาจ  วจน  อภาสึ  กเถสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  เตน  กมฺมวิปาเกนาติ  เตน  อรหนฺตภกฺขานสงฺขาตสฺส   
อกุสลกมฺมสสฺ  วิปาเกน ฯ  ปจฺฉิเม  อทฺทส  ชินนฺติ  ปจฺฉิเม   
ปริโยสาเน  ปรินิพฺพานกาเล  มลลฺาน  อุปวตฺตเน  สาลวเน   
ปรินิพฺพานม ฺเจ  นิปนฺน  ชิน  ชิตสพฺพมาร(๑)  อมฺหาก  โคตม- 
สมฺมาสมฺพุทฺธ  อทฺทส  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปจฺฉา  เม  อาสิ   
ภทฺทกนฺติป  ปาโ ฯ  ตสฺส  ปจฺฉา  ตสฺส  ภควโต  อวสานกาเล   
นิพฺพานาสนฺนกาเล  เม  มยฺห  ภทฺทก  สุนฺทร  จตุสจฺจปฏิ- 
วิชฺฌน อาสิ อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        ปพฺพาเชสิ  มหาวีโรติ  มหาวีริโย  สพฺพสตฺตหิโต  กรุณา- 
ยุตฺโต  ชิตมาโร  มุนิ  มลลฺาน  อุปวตฺตเน  สาลวเน  ปจฺฉิเม   
สยเน  ปรินพฺิพานม ฺเจ  สยิโตว ม ปพฺพาเชสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อชฺเชว  ทานิ  ปพฺพชชฺาติ  อชชฺ  เอว  ภควโต  ปรินิพฺพาน- 
ทิวเสเยว  มม  ปพฺพชชฺา  ตถา  อชฺชเอว  อุปสมฺปทา  อชฺชเอว   
ทฺวิปทุตฺตมสฺส  สมฺมุขา  ปรินิพฺพาน อโหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สภุทฺทตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________ 
# ๑. ย.ุ ชิตป ฺจมาร ฯ  
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                        จุนฺทตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  จุนฺทตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตปุ ฺสมฺภาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถร ิ  
ปสีทิตฺวา  สตฺตรตนมย  สุวณฺณคฺฆิย  กาเรตฺวา  สุมนปุปฺเผหิ   
ฉาเทตฺวา  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ  ตานิ  ปุปผฺานิ  อากาส  สมุคฺคนฺตฺวา   
วิตานากาเรน  อฏสุ ฯ  อถ  น  ภควา  อนาคเต  โคตมสฺส   
นาม  ภควโต  สาสเน  จุนโฺท  นาม  สาวโก  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตโต  จุโต  เทวโลเก   
อุปฺปนฺโน  กาเมน  ฉสุ  กามาวจรเทเวสุ  สุข  อนุภวิตฺวา  
มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติอาทิสมฺปตฺติโย  จ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  พฺราหฺมณกุเล  รูปสาริยา  ปุตฺโต  สารปิุตฺตตฺ- 
เถรสฺส  กนิฏโ  หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส วิ ฺ ุต  ปตฺตสฺส   
อาโรหปริณาหรูปวยาน  สุนฺทรตาย  สการสฺส  จการ  กตฺวา   
จุนฺโทติ  นาม  กรึสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ฆราวาเส  อาทีนว   
ปพฺพชฺชาย  จ  อานิสส  ทิสฺวา  ภาตุตฺเถรสฺส  สนติฺเก  ปพฺพชตฺิวา   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        โส  ปตฺตอรหตฺตผโล  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา    
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โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส   
ภควโตติอาทิมาห ฯ  ต  เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ อคฺฆิยนฺติอาทโยป  
อุตฺตานตฺถาเยว ฯ   
        วิติณฺณกงฺโข  สมฺพุทฺโธติ  วิเสเสน  มคฺคาธิคเมน  วิจิกิจฺฉาย   
เขปตตฺตา  วิติณฺณกงฺโข  อสสโย  สมพฺุทฺโธ ฯ  ติณฺโณเฆหิ   
ปุรกฺขโตติ กาโมฆาทีน  จตุนฺน  โอฆาน  ติณฺณตฺตา   
อติกฺกนฺตตฺตา  โอฆติณฺเณหิ  ขีณาสเวหิ  ปุรกฺขโต  ปริวาริโตติ  
อตฺโถ ฯ พฺยากรณคาถา อุตฺตานตฺถาเยว ฯ   
        อุปฏหึ  มหาวีรนฺติ  อุตฺตมตฺถสฺส  นิพฺพานสฺส  ปตฺติยา   
ปาปุณนตฺถาย  กปฺปสตสหสฺสาธิเกสุ  จตุราสงฺเขฺยยฺเยสุ  กปฺเปสุ   
ปารมิโย  ปูเรนฺเตน  กตวีริยตฺตา  มหาวีร  พุทฺธ  อุปฏหึ   
อุปฏาน  อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ  อ ฺเ  จ  เปสเล  พหูติ  น  
เกวลเมว  พุทฺธ  อุปฏห ึ เปสเล  ปยสีเล  สลีวนฺเต  อ ฺเ  
จ  พหุอคฺคปฺปตฺเต  สาวเก  เม  มยฺห  ภาตร สาริปุตฺตตฺเถร ฺจ   
อุปฏหินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ภาตร  เม  อุปฏหิตฺวาติ  มยฺห  ภาตร  อุปฏหิตฺวา   
วตฺตปฏิวตฺต  กตฺวา  ตสฺส  ปรินิพฺพุตกาเล  ภควโต  ปม   
ปรินิพฺพุตตฺตา  ตสฺส  ธาตุโย  คเหตฺวา  ปตฺตมฺหิ  โอกิริตฺวา   
โลกเชฏสฺส  พุทฺธสฺส  อุปนาเมสึ อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อุโภ  หตฺเถหิ  ปคฺคยฺหาติ  ต  มยา  ทินฺน  ธาตุ  โส    
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ภควา  อตฺตโน  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ปกาเรน  คเหตฺวา  ต  ธาตุ   
ส  สฏุ ุ  ทสสฺยนฺโต  อคฺคสาวก สาริปุตฺตตฺเถร กิตฺตยิ ปกาเสสีติ  
อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        จุนฺทตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ป ฺจมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        _____________  
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                                                วีชนีวคฺควณฺณนา   
                                วิธูปนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  วิธูปนทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  ปูริตปุ ฺสมฺภาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  วิภวสมฺปนฺโน   
สทฺธาชาโต  ภควติ  ปสนฺโน  คิมฺหกาเล  สุวณฺณรชตมุตฺตา- 
มณิมย  วีชน ึ กาเรตฺวา  ภควโต  อทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺ- 
กมฺเมน  เทเวสุ  จ  สสรนฺโต  เทฺว  สมปฺตฺติโย อนุภวิตฺวา  
อิมสฺส อมฺหาก  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อุปฺปนฺนกาเล  เอกสฺมึ  กุลเคเห  
นิพฺพตฺโต  ฆรพนฺธเนน  พนฺธิตฺวา  ฆราวาเส  อาทีนว  ทิสฺวา   
ปพฺพชฺชาย  จ  อานิสส  ทิสฺวา  สทฺธาสมฺปนฺโน  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ   
        โส  เตน(๑)  มยา  ปุ ฺกมฺเมน  อย  โลกุตฺตรสมฺปตฺติ   
ลทฺธาติ  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  อนุสฺสรนฺโต  ต  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิมาห ฯ   
ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  วีชนิกา มยา  ทินฺนาติ  วิเสเสน   
# ๑. ม. เกน ฯ  
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สนฺตาปยนฺตาน  สตฺตาน  สนฺตาป  นิพฺพาเปนฺติ  สีตล  วาต   
ชเนตีติ  วีชน ี วีชนีเยว  วีชนิกา  สา  สตฺตรตนมยา  วิชฺโชต- 
มานา  วีชนิกา  มยา การาเปตฺวา ทินฺนาติ อตฺโถ ฯ   
                วิธปูนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สตรสิยตฺเถราปทานวณฺณนา  
        อุจฺจิย  เสลมารุยฺหาติอาทิก  อายสฺมโต  สตรสิยตฺเถรสฺส  
อปทาน ฯ  
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สกฺกฏพฺยากรเณ   
เวทตฺตเย  จ  ปารงฺคโต  ฆราวาส  ปหาย  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต  วาส  กปฺเปสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย   
ปทุมุตฺตโร  ภควา  วิเวกกามตาย  อุจฺจ  เอก  ปพฺพต  อารุยฺห   
ชลิตคฺคิกฺขนฺโต  วิย  นิสทีิ ฯ  ต  ตถานิสินฺน  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ตาปโส  โสมนสฺสชาโต  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อเนเกหิ  การเณหิ   
โถเมสิ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตโต  จุโต  ฉสุ  กามาวจร- 
เทเวสุ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต  มนุสฺสโลเก  สตรสี   
นาม  จกฺกวตฺตี  ราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตมฺป  สมปฺตฺตึ   
อเนกกฺขตฺตุ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห    
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นิพฺพตฺโต  ปุพฺพปุ ฺสมฺภารวเสน  าณสฺส ปริปกฺกตฺตา  
สตฺตวสฺสิโกว ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อห  เกน  กมฺเมน  สตฺตวสฺสิโก ว  สนฺติปท   
อนุปฺปตฺโตสฺมีติ  สรมาโน  ปุพฺพกมฺม  าเณน  ปจฺจกฺขโต  ทิสฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  อุทานวเสน  ปกาเสนฺโต  อุจฺจิย   
เสลมารุยฺหาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ อุจฺจิยนฺติ อุจฺจ  เสลมย  ปพฺพต   
อารุยฺห  นิสทีิ  ปทุมุตฺตโรติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ปพฺพตสฺสาวิทูรมฺหีติ   
ภควโต  นิสินฺนสฺส  ปพฺพตสฺส  อาสนฺนฏาเนติ  อตฺโถ ฯ   
พฺราหฺมโณ มนฺตปารคูติ มนฺตสงฺขาตสฺส  เวทตฺตยสฺส  ปาร   
ปริโยสาน  โกฏึ  คโต  เอโก  พฺราหฺมโณติ  อตฺโถ ฯ อ ฺ   
วิย  อตฺตาน  นิทฺทิสติ อย มนฺตปารคูติ ฯ อุปวิฏ มหาวีรนฺติ  
ตสฺมึ ปพฺพเต นิสินฺน  วีรวนฺต  ชิน  ก ึ วิสิฏ  เทวเทว   
สกลฉกามาวจรพฺรหฺมเทวาน  อติเทว  นราสภ  นราน  อาสภ   
เสฏ  โลกนายก  สกลสตฺตโลก  นยนฺต  นิพฺพาน  ปาเปนฺต   
อห  อ ฺชล ึ ทสนขสโมธาน ฺชลิปุฏ  สิรสิ มุทฺธนิ ปคฺคเหตฺวาน  
ปติฏเปตฺวา สนฺถวึ สฏุ ุ โถเมสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อภาสถาติ  เยนาย  อ ฺชลี  ทินฺโน  ฯเปฯ  โส  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สตรสิตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        สยนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  สยนทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
สุขมนุภวนฺโต  สตฺถุ  ธมมฺเทสน  สุตฺวา  สตฺถริ  ปสนฺโน  ทนฺต- 
สุวณฺณรชตมุตฺตมณิมย  มหารห  ม ฺจ  การาเปตฺวา  จีนปฏฏ- 
กมฺพลาทีนิ  อตฺถริตฺวา  สยนตฺถาย  ภควโต  อทาสิ ฯ  ภควา   
ตสฺส  อนุคฺคห  กโรนฺโต  ตตฺถ  สย ิฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  ตทนุรูป  อากาสคมนสุขเสยฺยาทิสุข   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปาปุณิตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ปสนฺนมานโส  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนฺโต นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิมาห ฯ ต   
เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        สุเขตฺเต  พีชสมฺปทาติ  ยถา  ติณกจวรรหิเต  กทฺทมาทิ- 
สมฺปนฺเน  สุเขตฺเต  วุตฺตพีชานิ  สาทุผลานิ  นิปฺผาเทนฺติ    
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เอวเมว  ราคโทสาทิทิยฑฺฒสหสฺสกิเลสสงฺขาตติณกจวรรหิเต   
สุทฺธสนฺตาเน ปุ ฺกฺเขตฺเต วุตฺตทานานิ อปฺปานิป สมานานิ  
มหปฺผลานิ โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สยนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                คนฺโธทกทายกตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  คนฺโธทกทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมมุนิวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  นครวาสิโน   
โพธิปูช  กุรมุาเน  ทิสฺวา  วิจิตฺตฆเฏ  จนฺทนกปฺปุราครุอาทิ- 
มิสฺสกสุคนฺโธทเกน  ปูเรตฺวา  โพธิรุกขฺ  อภิสิ ฺจิ ฯ ตสฺมึ ขเณ  
เทโว มหาธาราหิ ปวสฺสิ ฯ  ตทา  โส  อสนิเวเคน  กาล   
กโต ฯ  เตเนว  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ  ตตฺเถว   ิโต  
อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโมติอาทิคาถาโย อภาสิ ฯ เอว โส  
เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  สพฺพปริฬาหวิปฺปมุตฺโต   
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  สีติภาวมุปคโต  สุขิโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุป-ฺ 
ปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ  ปสนฺโน   
# ๑ ม. คนฺโธทกิยตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ   
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ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  อารภิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  นจิรสฺเสว   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ปุพฺเพ  กตปุ ฺเน  คนฺโธทกทายกตฺเถโรติ (๑)  
ปากโฏ อโหสิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺสาติอาทิมาห ฯ  ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  มหา- 
โพธิมโห  อหูติ  มหาโพธิรุกฺขสฺส  ปชูา  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
วิจิตฺต  ฆฏมาทายาติ  อเนเกหิ  จิตฺตกมฺมสุวณฺณกมฺเมหิ  วิจิตฺต   
โสภมาน  คนฺโธทกปุณฺณ  ฆฏ  คเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  คนฺโธทกม- 
ทาสหนฺติ  คนฺโธทก  อทาสึ  อห คนฺโธทเกน อภิสิ ฺจินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        นฺหานกาเล  จ  โพธิยาติ  โพธิยา  ปูชากรณสมเยติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                คนฺโธทกทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________ 
# ๑. ม. คนฺโธทกิยกตฺเถโรติ ฯ  
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                        โอปวยฺหตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  โอปวยฺหตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรชินาทิจฺเจ  โลเก   
ปาตุภูเต  เอกสฺมึ  วิภวสมฺปนฺนกุเล  นพฺิพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย   
มหทฺธโน  มหาโภโค  ฆราวาส  วสมาโน  สาสเน  ปสนฺโน   
สตฺถริ  ปสาทพหุมาโน  อาชานีเยน  สินฺธเวน  ปูช  อกาสิ ฯ 
ปูเชตฺวา  จ  ปน  พุทฺธาทีน  สมณาน  หตฺถิอสฺสาทโย  น   
กปฺปนฺติ  กปปฺยภณฺฑ  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ต  อคฺฆาเปตฺวา   
ตทคฺฆนเกน  กหาปเณน  กปฺปย  กปฺปาสิกกมฺพลโกชวาทิก  จีวร   
กปฺปูรตกฺโกลาทิก  เภสชชฺปริกฺขาร ฺจ  อทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺ- 
กมฺเมน  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  เทเวสุ  จ  มนสฺุเสสุ  จ   
หตฺถิอสฺสาทิอเนกวาหนสมฺปนฺโน  สขุ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สทฺธา- 
สมฺปนฺโน  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยา  อรหตฺเต  ปติฏาสิ  ปุพฺเพ กต- 
ปุ ฺสมฺภารวเสน โอปวยฺหตฺเถโรติ ปากโฏ อโหสิ ฯ   
        โส  เกน  น ุ โข  การเณน อิท มยา สนฺติปท  
# ๑ สฺยา. โอปวุยฺหตฺเถราปทานนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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อธิคตนฺติ อุปธาเรนฺโต  ปุพฺพกมฺม  าเณน  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน    ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตร- 
พุทฺธสฺสาติอาทิมาห ฯ  ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  อาชานียมทาสหนฺติ  
อาชานีย อุตฺตมชาติสินฺธว อห อทาสึ ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        สปตฺตภาโรติ  (๑)  สสฺส  อตฺตโน  ปตฺตานิ  อฏ  ปรกิฺขารานิ   
ภารานิ ยสฺส โส สปตฺตภาโว อฏปริกขฺารยุตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        ขมนียมทาสหนฺติ  ขมนียโยคฺค จีวราทิกปฺปยปริกฺขารนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        จริโมติ  ปริโยสาโน  โกฏิปฺปตฺโต  ภโวติ  อตฺโถ ฯ  เสส   
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                โอปวยฺหตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สปริวาราสนตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  สปรวิาราสนตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สทฺธาชาโต   
สาสเน  ปสนฺโน  ทานผล  สทฺทหนฺโต  นานคฺครสโภชเนน   
# ๑.  สฺยา.  สพฺพตฺถหาโร ฯ  
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ภควโต  ปณฺฑปาต  อทาสิ  ทตฺวา  จ  ปน  โภชนสาลาย   
โภชนตฺถาย  นิสินฺนาสน  ชาติสุมนมลฺลิกาทีหิ  อลงฺกริ ฯ  ภควา  
จ  ภตฺตานุโมทนมกาสิ ฯ  โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อเนกวิธ  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
วิภวสมฺปนฺเน  กลุเคเห นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย สทฺโธ ปสนฺโน  
ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว  อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  เอว  ปตฺตสนฺติปโท  เกน  น ุ โข  ปุ ฺเน  อิท   
สนฺติปท  อนปฺุปตฺตนฺติ  าเณน  อุปธาเรนฺโต  ปพฺุพกมฺม   
ทิสฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตร- 
พุทฺธสฺสาติอาทิมาห ฯ  ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  ปณฺฑปาต  อทาสหนฺติ   
ตตฺถ  ตตฺถ  ลทฺธาน  ปณฺฑาน  กพฬ  กพฬ  กตฺวา  ปาตพฺพโต   
ขาทิตพฺพโต  อาหาโร  ปณฺฑปาโต  ต  ปณฺฑปาต  ภควโต   
อทาสึ  ภควนฺต โภเชสินติฺ อตฺโถ ฯ   
        อกิตฺตยิ  ปณฺฑปาตนฺติ  มยา  ทนิฺนปณฺฑปาตสฺส  คุณ   
อานิสส  ปกาเสสีติ อตฺโถ ฯ   
        สวุโต  ปาติโมกฺขสฺมินฺติ  ปาติโมกฺขสวรสีเลน  สวุโต  ปหิโต   
ปฏิจฺฉนฺโนติ  อตฺโถ ฯ  อินฺทฺริเยสุ  จ  ป ฺจสูติ  จกฺขุนฺทฺริยาทีสุ   
ป ฺจสุ  อินฺทฺริเยสุ  รูปาทีหิ  โคปโต  อินฺทฺริยสวรสีล ฺจ  โคปโตติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สปริวาราสนตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                        ป ฺจทีปกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  ป ฺจทีปกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาเส  วสนฺโต   
ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  สมฺมาทิฏ ิย  ปติฏ ิโต  สทฺโธ  ปสนโฺน   
มหาชเนหิ  โพธิปูช  กยิรมาน  ทิสฺวา  สยมฺป  โพธึ  ปริวาเรตฺวา   
ทีป ชาเลตฺวา  ปูเชส ิฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติอาทโย  อนุภวิตฺวา  สพฺพตฺเถว   
อุปฺปนฺนภเว  ชลมาโน  โชติสมฺปนฺนวิมานาทีสุ  วสิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  วิภวสมฺปนฺเน  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต วุทฺธิปฺ- 
ปตฺโต  สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ   
ทีปปูชานิสฺสนฺเทน  ทีปกตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิมาห ฯ  
ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  อุชุทิฏ ิ  อโหสหนฺติ  วงฺก มิจฺฉาทิฏ ึ  
ฉฑฺเฑตฺวา อุชุ อวงฺก นิพฺพานาภิมุข  ปาปุณนสมฺมาทิฏ ิ  
อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปทีปทาน  ปาทาสินฺติ  เอตฺถ  ปกาเรน  ทิพฺพติ  โชตตีติ    
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ปทีโป  ตสฺส  ทาน  ปทีปทาน  ต  อทาสึ  ปทีปปชู  อกาสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ป ฺจทีปกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ธชทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  ธชทายกตฺเถรสฺส  
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถร ิ ปสีทิตฺวา   
สุนฺทเรหิ  อเนเกหิ  วตฺเถหิ  ธช  การาเปตฺวา  ธชปูช อกาสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  อุจฺจกุเล  นิพฺพตฺโต   
ปูชนิโย  อโหสิ ฯ  อปรภาเค  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห   
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ปุตฺตทาเรหิ  วฑฺฒิตฺวา  มหาโภโค  ยสวา   
สทฺธาชาโต  สตฺถริ  ปสนโฺน ฆราวาส ปหาย ปพฺพชิตฺวา  
นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส ปตฺตอรหตฺตผโล ปุพฺพกมฺม สริตฺวา โสมนสฺสชาโต  
อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปพฺุเพ  วุตฺโตเยว ฯ  หฏโ  หฏเน   
จิตฺเตนาติ  โสมนสฺสสหคตจิตฺตยุตฺตตฺตา  หฏโ  ปริปุณฺณรูปกาโย    
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สทฺธาสมฺปยุตฺตจิตฺตตาย  หฏเน  จิตฺเตน  สนฺตุฏเน  จิตฺเตนาติ   
อตฺโถ ฯ  ธชมาโรปยึ  อหนฺติ  ธุนาติ  กมฺปติ  จลตีติ  ธช  ต   
ธช  อาโรปย ึเวฬคฺเค ลคฺเคตฺวา ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปติตปตฺตานิ  คณฺหิตฺวาติ  ปติตานิ  โพธิปตฺตานิ  คเหตฺวา   
อห  พหิ  ฉฑฺเฑสินฺติ  อตฺโถ ฯ  อนโฺตสุทฺธ  พหิสทฺุธนฺติ  อนฺโต- 
จิตฺตสนฺตานนามกายโต  จ  พหิ  จกฺขุโสตาทิรูปกายโต  จ  สุทฺธ ึ  
อธิ  วิเสเสน  มุตฺต  กิเลสโต วิมุตฺต  อนาสว  สมฺพุทฺธ  วิย   
สมฺมุขา  อุตฺตม  โพธึ  อวนฺทึ  ปณามมกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ธชทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปทุมตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุสจฺจ  ปกาเสนฺโตติอาทิก  อายสฺมโต  ปทุมตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตกุสลสมภฺาโร  ปทุมตฺุตรมุนินา   
ธมฺมปชฺโชเต  โชตมาเน (๑)  เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  ฆราวาส   
สณฺเปตฺวา  โภคสมฺปนฺโนติ  ปากโฏ ฯ  โส  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา   
มหาชเนน  สทฺธึ  ธมฺม  สุณนฺโต  ธเชน  สห  ปทมุกลาป   
คเหตฺวา  อฏาสิ ฯ สธช  ต  ปทุมกลาป  อากาสมุกฺขิป  ต   
# ๑. โชติยมาเน (?) ฯ  
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อจฺฉริย  ทิสฺวา  อติวิย  โสมนสฺสชาโต  อโหสิ ฯ  โส  ยาวชีว   
กุสล  กตฺวา  ชีวิตปริโยสาเน  สคฺเค  นิพฺพตฺโต  ธชมิว   
ฉกามาวจเร  ปากโฏ  ปูชโิต  จ  ทิพฺพสมฺปตฺติมนุภวิตฺวา   
มนุสฺเสสุ  จ  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติมนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
วิภวสมฺปนฺเน (๑)  สทฺธาสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิมนฺวาย  สทฺธาชาโต  ป ฺจวสฺสิโกว  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว   
อรหา  หุตฺวา  กตปุ ฺนาเมน  ปทุมตฺเถโรติ  ปากโฏ ฯ   
        อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  จตุสจฺจ  ปกาเสนฺโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
สจฺจนฺติ  ตถ  อวิตถ อวิปรีต  สจฺจ  ทุกขฺสมุทยนิโรธมคฺควเสน   
จตฺตาริ  สจฺจานิ  สมาหฏานีติ  จตุสจฺจ  ต  จตุสจฺจ  ปกาเสนฺโต   
โลเก  ปากฏ  กโรนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  วรธมฺมปฺปวตฺตโกติ  อุตฺตม- 
ธมฺมปฺปวตฺตโก  ปกาสโกติ  อตฺโถ  อมต วุฏ ินฺติ อมตมหา- 
นิพฺพานวุฏ ิธาร  ปวสฺสนฺโต  ปคฺฆรนฺโต  สเทวก  โลก  เตเมนฺโต   
สพฺพกิเลสปริฬาห  นิพฺพาเปนฺโต  ธมฺมวสฺส วสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        สธช  ปทุม  คยฺหาติ  ธเชน  สห  เอกโต  กตฺวา  ปทุม   
ปทุมกลาป  คเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อฑฺฒโกเส   ิโต  อหนฺติ  อุโภ   
อุกฺขิปตฺวา   ิโต  อหนฺติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถ- 
เมวาติ ฯ   
                        ปทุมตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา   
                                ______________ 
# ๑  ส.ี  สมปฺนฺเนน ฯ    
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                        อสนโพธยิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ชาติยา  สตฺตวสฺโสหนฺติอาทิก  อายสฺมโต  อสนโพธิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต   
กาเล  อ ฺตรสฺมึ  กลุเคเห นิพฺพตฺโต วุทฺธิปฺปตฺโต  สุขปฺปตฺโต   
สาสเน  ปสนฺโน  อสนโพธิโต  ผล  คเหตฺวา  ตโต  วุฏ ิตโพธิ- 
ตรุเณ  คเหตฺวา  โพธึ  โรเปสิ  ยถา  น  วินสฺสติ  ตถา   
อุทกาสิ ฺจนาทิกมฺเมน  รกฺขิตฺวา  ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน   
เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุล- 
เคเห  นิพฺพตฺโต  ปริปกฺกสมฺภารตฺตา  สตฺตวสฺสิโกว  สมาโน   
ปพฺพชิตฺวา  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  ปาปุณิ  ปุรากตปุ ฺนาเมน   
อสนโพธิยตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  ปุพฺพสมฺภารมนุสฺสริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  ชาติยา  สตฺตวสฺโสหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
ชาติยาติ  มาตุคพฺภโต  นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏายาติ  อตฺโถ ฯ   
สตฺตวสฺโส  ปริปุณฺณสรโท  (๑)  อห  โลกนายก  ติสฺส  ภควนฺต   
อทฺทสนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ปสนฺนจิตฺโต  สุมโนติ  ปกาเรน  ปสนฺน- 
อนาลุฬิตอวิกมฺปตจิตฺโต  สุมโน  สุนทฺรมโน  โสมนสฺสสหคต- 
จิตฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑ สี.  ปริปณฺุณสมฺปโท ฯ    
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        ติสฺสสสฺาห  ภควโตติ  ติกฺขตฺตุ  ชาโตติ  ติสโฺส  โส   
มาตุคพฺภโต  มนุสฺสชาติโต  ป ฺจกฺขนฺธโต  จ  มุตฺโต  หุตฺวา   
ชาโต  นิพฺพตฺโต  พุทฺโธ  ชาโตติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  ติสฺสสฺส   
ภควโต  ตาทิโน  โลกเชฏสฺส  อสนโพธึ  อุตฺตม โรปยินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        อสโน  นามเธยฺเยนาติ  นามป ฺตฺติยา  นามส ฺาย   
อสโน  นาม  อสนรุกฺโข  โพธิ  อโหสติี  อตฺโถ ฯ  ธรณีรุห- 
ปาทโปติ  วลฺลิรกฺุขปพฺพตคงฺคาสาคราทโย  ธาเรตีติ  ธรณี  กา  
สา  ปวี  ตสสฺ  รุหติ  ปติฏหตีติ  ธรณีรุโห  ปาเทน   
ปวตีติ  ปาทโป  ปาทสงฺขาเตน  มูเลน  สิ ฺจิโตทก  ปวติ  อาโปรส   
สิเนห  ธาเรตีติ  อตฺโถ  ธรณีรุโห  จ  โส  ปาทโป  จาติ   
ธรณีรุหปาทโป  ต  อุตฺตม  อสน  โพธึ  ป ฺจ  วสฺสานิ   
ปริจรึ  โปเสสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ปุปฺผิต  ปาทป  ทิสฺวาติ  ต  มยา  โปสิต  อสนโพธิรุกฺข   
ปุปฺผิต  อจฺฉรโยคฺคภูตปุปฺผตฺตา  อพฺภุต  โลมหสกรณ  ทิสฺวา   
สก  กมฺม  อตฺตโน  กมฺม  ปกิตฺเตนฺโต  ปกาเรน  กถยนฺโต   
พุทฺธเสฏสฺส  สนฺติก  อคมาสินฺติ  อตฺโถ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                อสนโพธิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ฉฏวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                                        สกจิตฺตนิยวคฺควณฺณนา  
 
                                สกจิตฺตนิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)  
        ปวน  กานน  ทิสฺวาติอาทิก  อายสฺมโต  สกจิตฺตนิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนวฺาย  ตสฺส  ภควโต   
อายุปริโยสาเน  อุปฺปนฺโน  ธรมาน  ภควนฺต  อปาปุณิตฺวา   
ปรินิพฺพุตกาเล  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต  วสนฺโต  วิเวก  
รมณีย เอก  วน  ปตฺวา  ตตฺเถเวกาย  กนฺทราย  ปลุนิเจติย   
กตฺวา  ภควติ  ส ฺ  กตฺวา  สธาตุกส ฺ ฺจ  กตฺวา  วนปุปฺเผหิ   
ปูเชตฺวา  นมสฺสมาโน  ปริจริ ฯ  (๒)  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  ทฺวีสุ  อคฺค  สคฺคสมฺปตฺตึ  อคฺค ฺจ   
จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท เอกสฺมึ  
กุลเคเห นิพฺพตฺโต  วิภวสมฺปนฺโน  สทฺธาสมฺปนฺโน  สตฺถริ   
ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อรหา  ฉฬภิ ฺโ  อโหส ิฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปวน  กานน  ทิสฺวาติอาทิมาห ฯ   
# ๑. ม. สกจินฺตนิยตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ  ๒. สี. ปริจริ ฯ  
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ตตฺถ  ปวนนฺติ  ปกาเรน  วน  ปตฺถฏ  วิตฺถิณฺณ  คหนภูตนฺติ   
ปวน ฯ  กานน  อวกุจฺฉิต  อานน  อวหน  สตต  สีหพฺยคฺฆยกฺข- 
รกฺขสมทฺทหตฺถิอสฺสสุปณฺณอุรเคหิ  วิหงฺคคณสทฺทกุกฺกุฏโกกิเลหิ   
วา  พหลนฺติ  กานน  ต  กานนสงฺขาต  ปวน  มนุสฺสสทฺท- 
วิรหิตตฺตา  อปฺปสทฺท  นสิฺสทฺทนฺติ  อตฺโถ ฯ  อนาวิลนฺติ  น   
อาวิล  อุปทฺทวรหิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิสนี  อนุจิณฺณนฺติ  พุทฺธ- 
ปจฺเจกพุทฺธอรหนฺตขีณาสวสงฺขาตาน  อิสีน  อนุจิณฺณ  นิเสวิตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อาหุตีน  ปฏิคฺคหนฺติ อาหุน วุจฺจติ ปูชาสกฺการ  
ปฏิคฺคห  เคหสทิสนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ถูป  กตฺวาน  เวฬุนาติ  เวฬุเปสิกาหิ  เจติย  กตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  นานาปุปฺผ  สโมกิรินฺติ  จมปฺกาทีหิ อเนเกหิ ปุปฺเผหิ  
สโมกิร ึปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ  สมฺมุขา  วิย  สมฺพุทฺธนติฺ  สชีว- 
มานสฺส  สมพฺุทฺธสฺส  สมมฺุขา  อิว  นิมมฺิต  อุปฺปาทิต  เจติย   
อห  อภิ  วิเสเสน  วนฺทึ  ปณามมกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส   
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สกจิตฺตนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                        อโวปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        วิหารา  อภินิกฺขมฺมาติอาทิก  อายสฺมโต  อโวปุปฺผิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สทฺธาสมฺปนฺโน  ธมฺม  สุตฺวา   
โสมนสฺสปฺปตฺโต  นานาปุปฺผานิ  อุโภหิ  หตฺเถหิ  คเหตฺวา   
พุทฺธสฺส  อุปริ  อพฺภุกฺกริิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  สคฺคสมฺปตฺติ ฺจ  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติ ฺจ  อนุภวิตฺวา   
สพฺพตฺถ  ปูชโิต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  สาสเน  ปสทีิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา   
อโหสิ ฯ  อา  สมนฺตโต  กาสติ  ทิปฺปตีติ  อากาโส ตสฺมึ  
อากาเส ปุปฺผาน อวกิริตตฺตา (๒) อโวปุปฺผิยตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        เอว  ปตฺตสนฺติปโท  อตฺตโน  ปพฺุพกมฺม  สรตฺิวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิหารา  อภินิกฺขมฺมาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิหาราติ  วิเสเสน  หรติ  จตูหิ  อิริยาปเถหิ   
อปตนฺต  อตฺตภาว  อาหรติ ปวตฺเตติ เอตฺถาติ  วิหาโร  ตสฺมา   
วิหารา  อภิ  วิเสเสน  นิกฺขมฺม  นิกฺขมิตฺวา ฯ  อพฺภุฏาสิ (๓) จ   
# ๑ สฺยา. อาโปปุปฺผิยตฺเถราปทานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
#  ๒. สี.  ปุปผฺานิ อากิรึ ฯ  ตโต ฯ   
# ๓. สยฺา. อพฺภุฏาสึ จ จงฺกเม ฯ   
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จงฺกเมติ  จงฺกมนตฺถาย  สฏ ิรตเน  จงฺกเม อภิวิเสเสน อุฏาสิ (๑)  
อภิรุหีติ  อตฺโถ ฯ  จตุสจฺจ  ปกาเสนฺโตติ  ตสฺมึ  จงฺกเม  จงฺกมนฺโต   
ทุกฺขสมุทยนิโรธมคฺคสจฺจสงฺขาต  จตุสจฺจ  ปกาเสนฺโต  ปากฏ   
กโรนฺโต  อมต  ปท  นิพฺพาน  เทเสนฺโต วิภชนฺโต อุตฺตานี- 
กโรนฺโต ตสฺมึ จงฺกเมติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สิขิสฺส  คิรม ฺาย  พุทฺธเสฏสฺส  ตาทิโนติ  เสฏสฺส   
ตาทิคุณสมงฺคิสฺส  สิขิสฺส  พุทฺธสฺส  คิร  สทฺท  โฆส  อ ฺาย   
ชานิตฺวา ฯ  นานปุปฺผ  คเหตฺวานาติ  นาคปุนฺนาคาทิอเนกานิ   
ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  อาหริตฺวา ฯ  อากาสมฺหิ สโมกิรนิฺติ จงฺกมนฺตสฺส  
ภควโต มุทฺธนิ อากาเส โอกิรึ ปูเชส ึฯ   
        เตน  กมฺเมน  ทฺวิปทินฺทาติ (๒) ทฺวิปทาน  เทวพฺรหฺมมนุสฺสาน   
อินฺท  ปธานภูต ฯ  นราสภ  นราน  อาสภภูต ฯ  ปตฺโตมฺหิ   
อจล  านนฺติ  ตุมฺหาก  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อจล  าน  นิพฺพาน   
ปตฺโต  อมฺหิ  ภวามิ ฯ  หิตฺวา  ชยปราชยนฺติ  ทิพฺพมนุสฺส- 
สมฺปตฺติสงฺขาต  ชย ฺจ  จตุราปายทุกฺขสงฺขาต  ปราชย ฺจ  หิตฺวา  
ฉฑฺเฑตฺวา นิพฺพาน ปตฺโตสฺมีติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺย- 
เมวาติ ฯ   
                อโวปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________ 
# ๑. ส.ี อุฏาสึ ฯ  ม. อุฏาสิ ฯ  ๒. สยา. ทิปทินฺทาติ ฯ  
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                        ปจฺจาคมนิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สินฺธุยา  นทิยา  ตีเรติอาทิก  อายสฺมโต  ปจฺจาคมนิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  
กาเล  สินฺธุยา  คงฺคาย  สมีเป  จกฺกวากโยนิย  นิพฺพตฺโต  ปุพฺพ- 
สมฺภารยุตฺตตฺตา  ปาณิโน  อขาทนฺโต  เสวาลเมว  ภกฺขยนฺโต   
จรติ ฯ  ตสฺม ึ สมเย  วิปสสฺี  ภควา  สตฺตานุคฺคห  กโรนฺโต   
ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  โส  จกฺกวาโก  วิชโฺชตมาน   
ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ตุณฺเฑน  สาลรุกขฺโต  สาลปุปฺผ   
ฉินฺทิตฺวา  อาคมฺม  ปูเชสิ ฯ  โส  เตเนว  จิตฺตปฺปสาเทน  ตโต   
จุโต  เทวโลเก  อุปฺปนฺโน  อปราปร  ฉกามาวจรสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  ตโต  จุโต  มนสฺุสโลเก  อุปปฺชฺชิตฺวา  จกกฺวตฺติ- 
สมฺปตฺติอาทโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห   
นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ปุพฺพจริตวเสน  สตฺถริ  ปสนฺโน   
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ  จกฺกวาโก  หตฺุวา   
ภควนฺต  ทิสฺวา  กตฺถจิ  คนฺตฺวา  ปุปฺผมาหริตฺวา  ปูชิตตฺตา   
ปุพฺพปุ ฺนาเมน  ปจฺจาคมนิยตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  สินฺธยุา  นทิยา  ตีเรติอาทิมาห ฯ  สีติ    
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สทฺท  กรุุมานา  ธุนาติ  กมฺปตีติ  สินฺธุ  นทติ  สทฺท  กโรนฺโต   
คจฺฉตีติ  นทิ ฯ  จกฺกวาโก  อห  ตทาติ  จกฺก  สีฆ  คจฺฉนฺต   
อิว  อุทเก  วา  ถเล  วา  อากาเส  วา  สีฆ วาติ คจฺฉตีติ   
จกฺกวาโก ฯ  ตทา  วิปสฺส ึ ภควนฺต  ทสฺสนกาเล  อห  จกฺกวาโก   
อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  สุทฺธเสวาลภกฺโขหนฺติ  อ ฺโคจรอมิสฺสตฺตา   
สุทฺธเสวาลเมว  ขาทนฺโต  อห  วสามิ  ปาเปสุ  จ  สุส ฺโตติ   
ปุพฺพวาสนาวเสน  ปาปกรเณ  สุฏ ุ  ส ฺโต ตีหิ ทฺวาเรหิ  
ส ฺโต สุสิกฺขิโต ฯ   
        อทฺทส  วิรช  พุทฺธนติฺ  ราคโทสโมหวิรหิตตฺตา  วิรช   
นิกฺกิเลส  พุทฺธ  อทฺทส  อทฺทกฺขึ ฯ  คจฺฉนฺต  อนิล ฺชเสติ   
อนิล ฺชเส  อากาสปเถ คจฺฉนฺต  พุทฺธ ฯ  ตุณฺเฑน  มยฺห  มุข- 
ตุณฺเฑน  สาล  สาลปุปฺผ  ปคฺคยฺห  ปคฺคเหตฺวา  วิปสฺสิสฺสาภิโรปยึ  
วิปสฺสิสฺส ภควโต ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ปจฺจาคมนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        ปรปฺปสาทกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อุสภ  ปวร  วีรนฺติอาทิก  อายสฺมโต  ปรปฺปสาทกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู   
อิติหาสป ฺจมาน  ปทโก  เวยฺยากรโณ  สนิฆณฺฑุเกฏภาน   
สากฺขรปฺปเภทาน  โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ  อนวโย  นาเมน   
เสลพฺราหฺมโณติ  ปากโฏ  สิทฺธตฺถ  ภควนฺต  ทิสฺวา  ทฺวตฺตึส- 
มหาปุริสลกขฺเณหิ  อสีติอนุพฺย ฺชเนหิ  จาติ  สย  โสภมาน  ทสิฺวา   
ปสนฺนมานโส  อเนเกหิ  การเณหิ  อเนกาหิ  อุปมาหิ  โถมน   
ปกาเสสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  สกฺกมาราทโย  
ฉ กามาวจรสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กลุเคเห   
นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ  ปสทีิตฺวา  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว   
จตุปฏิสมฺภิทาฉฬภิ ฺปฺปตฺโต  มหาขีณาสโว  อโหสิ ฯ  พุทธฺสฺส   
ถุติยา  สตฺตาน  สพฺเพส  จิตฺตปฺปสาทกรณโต  ปรปฺปสาท- 
กตฺเถโรติ  ปากโฏ ฯ   
        เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อุสภ  ปวร  วีรนฺติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อุสภนฺติ  วสโภ  นสิโภ  วิสโภ  อาสโภติ  จตฺตาโร    
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เชฏปุงฺควา ฯ  ตตฺถ  ควสตเชฏโก  วสโภ  ควสหสฺสเชฏโก   
นิสโภ  ควสตสหสฺสเชฏโก  วิสโภ  ควโกฏิสตสหสฺสเชฏโก   
อาสโภติ  จ  ยสฺส  กตฺถจิ  ถุตึ  กโรนฺตา  พฺราหฺมณปณฺฑิตา   
พหุสฺสุตา  อตฺตโน  อตฺตโน  ป ฺาวเสน  ถุตึ  กโรนฺติ  พุทฺธาน   
ปน  สพฺพากาเรน  ถุตึ  กาตุ  สมตฺโถ เอโกป นตฺถ ิฯ อปฺปเมยฺโย  
หิ พุทฺโธ ฯ วุตฺต เหต   
                พุทฺโธป พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณ   
                กปฺปมฺป เจ อ ฺมภาสมาโน   
                ขีเยถ กปโฺป จิรทีฆมนฺตเร   
                วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺสาติ   
อาทิก ฯ 
        อยมฺป  พฺราหฺมโณ  มุขารูฬฺหวเสน  เอกนฺตปสีทนวเสน (๑) 
อาสภนฺติ  วตฺตพฺเพ  อุสภนฺติอาทิมาห ฯ  วริตพฺโพ  ปตฺเถตพฺโพติ   
วโร ฯ  อเนเกสุ  กปฺปสตสหสฺเสสุ  กตวีริยตฺตา  วีโร ฯ  มหนฺต   
สีลกฺขนฺธาทิก  เอสติ คเวสตีติ มเหสี ต  มเหสึ  พุทฺธ ฯ  
วิเสเสน  กิเลสขนฺธมาราทโย มาเร ชติวาติ วิชิตาวี ต  
วิชิตาวิน  สมฺพุทฺธ ฯ  สุวณฺณสฺส  วณฺโณ  อิว  วณฺโณ  ยสฺส   
สมฺพุทฺธสฺส  โส  สุวณฺณวณฺโณ  ต สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ  
ทิสฺวา โก นาม สตฺโต นปปฺสีทตีติ ฯ   
                ปรปฺปสาทกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________ 
# ๑ สี.  เอกมฺป สิทฺธิวเสน ฯ  ยุ.  เอกปปฺสิทฺธิวเสน ฯ    
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                                ภิสทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        เวสฺสภู  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  ภิสทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  เวสฺสภุสฺส  ภควโต  กาเล   
หิมวนฺตสฺมึ  หตฺถิโยนิย  นิพฺพตฺโต ตสฺมึ  ปฏิวสติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย   
เวสฺสภู  ภควา  วิเวกกาโม  หิมวนฺตมคมาสิ ฯ  ต  ทสิฺวา  โส   
หตฺถินาโค  ปสนฺนมานโส  ภิสมุฬาล  คเหตฺวา  ภควนฺต  โภเชส ิฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  
หตฺถิโยนิโต  จุโต  เทวโลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา   
ตตฺถ  ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  มนุสฺสตฺตมาคโต   
มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติอาทโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุป-ฺ 
ปาเท  มหาโภเค  อ ฺตรสฺมึ  กุเล  นพฺิพตฺโต  ปุพฺพวาสนา- 
พเลน  สตฺถร ิ ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ 
โส  ปุพฺเพ กตกุสลนาเมน ภิสทายกตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ปุพฺพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  เวสฺสภู  นาม  นาเมนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เวสฺสภูติ   
เวสฺส  ภุนาติ  อติกฺกมตีติ  เวสฺสภู ฯ  อถ  วา  เวสฺเส  วาณิชกมฺเม   
วา  กามราคาทิเก  วา กุสลาทิกมฺเม วา  วตฺถุกามกิเลสกาเม   
วา  ภุนาติ  อภิภวตีติ  เวสฺสภู  โส  นาเมน  เวสฺสภู  นาม   
ภควา ฯ  อิสีน  ตติโย  อหูติ  กุสลธมฺเม (๑) เอสติ คเวสตีติ อิสิ  
# ๑. ส.ี กสุลกมฺเม ฯ  
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วิปสฺสี สิขี  เวสฺสภูติ  วุตฺตตฺตา  ตติโย  อิสิ  ตติโย  ภควา   
อหุ  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  กานน  วนโมคฺคยฺหาติ  กานนสงฺขาต  
วน โอคยฺห โอคเหตฺวา ปาวิสีติ อตฺโถ ฯ   
        ภิสมุฬาล  คณฺหิตฺวาติ  ทฺวิปทจตุปฺปทาน  ฉาตก  ภิสติ   
หึสติ  วินาเสตีติ  ภิส  โก  โส  ปทุมกนโฺท ฯ ภิส  จ   
มุฬาล  จ  ภิสมุฬาล  ต  ภิสมุฬาล คเหตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        กเรน  จ  ปรามฏโติ  ต  มยา  ทินนฺทาน  เวสฺสภูวร- 
พุทฺธินา  อุตฺตมพุทฺธินา  เวสฺสภุนา  กเรน  หตฺถตเลน  ปรามฏโ   
กตสมฺผสฺโส  อโหส ิฯ  สขุาห  นาภิชานามิ  สม  เตน  กโุตตฺตรินฺติ   
เตน  สุเขน  สม สุข นาภิชานามิ  ฯ  ตโต  อุตฺตรึ  ตโต   
ปร  ตโต  อธกิ  สุข  กุโตติ  อตฺโถ ฯ  เสส  นยานุสาเรน   
สุวิ ฺเยฺยนฺติ ฯ   
                ภิสทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                        สุจินฺติตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        คิริทุคฺคจโร  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต  สุจินฺติตตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  หิมวนฺตปฺปเทเส  เนสาทกุเล  อุปฺปนฺโน  มิคสูกราทโย   
วธิตฺวา  ขาทนฺโต  วิหรติ ฯ  ตทา  โลกนาโถ  โลกานุคฺคห   
สตฺตานุทฺทยต ฺจ  ปฏิจฺจ  หิมวนฺต  อคมาสิ ฯ  ตทา  โส  เนสาโท   
ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อตฺตโน  ขาทนตฺถาย  อานีต   
วรมธุรมส  อาทาสิ ฯ  ปฏิคฺคเหสิ ภควา ตสฺสานุกมฺปาย ฯ  ต   
ภุ ฺชิตฺวา  อนุโมทน  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  เตเนว  ปุ ฺเน   
เตเนว  โสมนสฺเสน  ตโต  จุโต  สุคตีสุ  สสรนฺโต  ฉ  กามา- 
วจรสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติอาทโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต สตฺถร ิ 
ปสีทิตฺวา ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        จตุปฏิสมฺภิทาป ฺจาภิ ฺาทิเภท  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพ- 
กมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
คิริทุคฺคจโร  อาสินฺติอาทิมาห ฯ  คิรติ  สทฺท  กโรตีติ  คิริ  โก   
โส สิลาปสุมยปพฺพโต ฯ ทุฏ ุ ทุกฺเขน คมนีย ทุคฺค  คิรีหิ   
ทุคฺค  คิริทุคฺค  ทุคฺคโมติ  (๑)  อตฺโถ ฯ ตสฺมึ คิริทคฺุเค ปพฺพตนฺตเร   
# ๑ สี.  ทรุารุโหติ ฯ    
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จโร  จรณสีโล  อาสึ  อโหสึ ฯ  อภิชาโตว  เกสรีติ  อภิ  วิเสเสน   
ชาโต นิพฺพตฺโต  เกสรีว เกสรสีโห อิว คิริทุคฺคสฺมึ จรามีติ  
อตฺโถ ฯ   
        คิริทุคฺค  ปวิสึ  อหนติฺ  อห  ตทา  เตน  มสทาเนน   
ปติโสมนสฺสชาโต  ปพฺพตนฺตร ปาวิสึ ฯ เสส อุตฺตานตฺถ- 
เมวาติ ฯ   
                สจิุนฺติตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        วตฺถทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปกฺขิชาโต  ตทา  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต  วตฺถ- 
ทายกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺาน ิ อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  สุปณฺณโยนิย  นิพฺพตฺโต  คนฺธมาทนปพฺพต  คจฺฉนฺต   
อตฺถทสฺสึ  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  สุปณฺณวณฺณ   
วิชหิตฺวา  มาณวกวณฺณ  นิมฺมินิตฺวา  มหคฺฆ  ทิพฺพวตฺถ   
อาทาย  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ  โสป  ภควา  ปฏิคฺคเหตฺวา  อนุโมทน   
วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  เตเนว  โสมนสฺเสน  วีตินาเมตฺวา   
ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ   
อปราปร  สสรนฺโต  ปุ ฺานิ  อนุภวิตฺวา  ตโต  มนุสฺเสสุ    
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มนุสฺสสมฺปตฺตินฺติ  สพฺพตฺถ  มหคฺฆ  วตฺถาภรณ  ลทฺธ  ตโต   
อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  วตฺถจฺฉายาย  คตคตฏาเน  วสนฺโต  อิมสมฺึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ กุลเคเห นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต ปตฺโต สตฺถร ิ  
ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺปฺปตฺตขีณาสโว  อโหสิ ฯ 
ปุพฺเพ  กตปุ ฺนาเมน วตฺถทายกตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปกฺขิชาโต  ตทา  อาสินฺติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ปกฺขิชาโต  ปกฺขนฺทติ  อุปลวติ  สกุโณ  เอเตนาติ  ปกฺข   
ปกฺขมสฺส  อตฺถีติ  ปกฺขี  ปกฺขิโยนิย  ชาโต  นิพฺพตฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
สุปณฺโณติ  สุนฺทร  ปณฺณ  ปตฺต  ยสสฺ  โส  สุปณฺโณ  วาตคฺคาห- 
สุวณฺณวณฺณชลมานปตฺตมหาภาโรติ  อตฺโถ ฯ  ครฬุาธิโปติ  นาเค   
คณฺหนตฺถาย  ครุ  ภาร  ปาสาณ  คิฬนฺตีติ  ครุฬา  ครุฬาน   
อธิโป  ราชาติ  ครุฬาธิโป วิรช พุทฺธ อทฺทสาหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                วตฺถทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                        อมฺพทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อโนมทสฺสี  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  อมฺพทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  อโนมทสสฺิสฺส  ภควโต   
กาเล  วานรโยนิย  นิพฺพตฺโต  หิมวนฺเต  กปราชา  หุตฺวา   
ปฏิวสติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  อโนมทสฺสี  ภควา  ตสฺสานุกมฺปาย   
หิมวนฺต  อคมาสิ ฯ  อถ  โส  กปราชา  ภควนฺต  ทสิฺวา   
ปสนฺนมานโส  สุมธุร  อมฺพผล  ขุทฺทมธุนา  อทาสิ ฯ  อถ  ภควา   
ตสฺส  ปสฺสนตฺสฺเสว  ต  สพฺพ  ปริภุ ฺชตฺิวา  อนุโมทน  วตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  อถ  โส  โสมนสฺสสมฺปนฺนหทโย  เตเนว  ปติ- 
โสมนสฺเสน  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก นิพฺพตฺโต  
อปราปร ตตฺถ ทิพฺพสุขมนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ  มนุสฺส- 
สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว   
ฉฬภิ ฺปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ  ปุพฺพปุ ฺนาเมน  อมฺพทายกตฺเถโรติ   
ปากโฏ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตนา  กตกุสลพีช  ทิสฺวา  โสมนสฺสชาโต   
อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อโนมทสสฺี  ภควาติ- 
อาทิมาห ฯ  เมตฺตาย  อผริ  โลเก  อปฺปมาเณ  นิรูปธีติ  โส    
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ภควา  สพฺพโลเก  อปฺปมาเณ  สตฺเต  สุขี  โหนฺตูติ  อาทินา   
นิรูปธิ  อุปธวิิรหิต  กตฺวา เมตฺตาย เมตฺตจิตฺเตน อผริ  ปตฺถร ิ 
วฑฺเฒสีติ อตฺโถ ฯ   
        กป  อห  ตทา  อาสินติฺ  ตทา  ตสฺสาคมนกาเร  กปราชา   
อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
                อมฺพทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สุมนตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุมโน  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  สุมนตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล   
มาลาการสฺส  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สทฺธาชาโต   
ภควติ  ปสนฺนมานโส  สมุนมาลามุฏ ิโย  คเหตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ   
ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  เทฺว  สมปฺตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิมนฺวาย  ปุตฺตทาเรหิ  วฑฺฒิตฺวา  สุมนนาเมน  ปากโฏ สตฺถริ  
ปสีทิตฺวา ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุมโน    
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นาม  นาเมนาติอาทิมาห ฯ  สุนฺทร  มน  จิตฺต  ยสสฺ  โส   
สุมโน ฯ  สทฺธาปสาทพหุมาเนน  ยุตฺโต  นาเมน  สุมโน  นาม  
มาลากาโร ตทา อห อโหสึ ฯ   
        สิขิโน  โลกพนฺธุโนติ  สิขา  มุทธฺา  กาสตีติ  สิขี ฯ  อถ   
วา  สมฺปยุตฺตสมฺปโยเค  ขาทติ  วิทฺธเสตีติ  สิขี  กา สา ฯ   
อคฺคิสิขา อคฺคิสิขา วิย  สิขาย  ทิปฺปนโต  สิขี ฯ  ยถา   
อคฺคิสิขา  โชตติ  ปากฏา  โหติ  สิขี  ปตฺตติณกฏ- 
ปลาสาทิเก  ทหติ  เอวมยมฺป  ภควา  นีลปตาทิรสีหิ  โชตติ   
สกลโลกสนนฺิวาเส  ปากโฏ  โหติ ฯ  สกสนฺตานคตสพฺพกิเลเส   
โสเสติ  วิทฺธเสติ  ฌาเปตีติ  โวหารนาม  นามกมฺม  นามเธยฺย  
ตสฺส สิขิโน ฯ สกลโลกสสฺ พนฺธุาตโกติ โลกพนฺธุ  ตสฺส  
สิขิโน โลกพนฺธุโน ภควโต สุมนปุปฺผ อภิโรปยึ ปูเชสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
                สมุนตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                        ปุปฺผจงฺโกฏิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อภีตรูป  สีหวาติอาทิก  อายสฺมโต  ปุปฺผจงฺโกฏิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  มหาวิภวสมฺปนฺโน   
สตฺถริ  ปสีทตฺิวา  ปสนฺนาการ  ทสฺเสนฺโต  สุวณฺณวณฺณ   
อโนชปุปฺผโมจินิตฺวา(๑)  จงฺโกฏก  ปูเรตฺวา  ภควนฺต  ปูเชตฺวา   
ภควา  อิมสฺส  นิสฺสนฺเทน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  สุวณฺณ- 
วณฺโณ  ปูชนโีย  หุตฺวา  นิพฺพาน  ปาปุเณยฺยนฺติ  ปตฺถนมกาสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  นิพฺพตฺโต  สพฺพตฺถ  ปูชโิต   
สุวณฺณวณฺโณ  อภิรูโป  อโหสิ ฯ  โส  อปรภาเค  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  สตฺถร ิ ปสทีิตฺวา ปพฺพชิโต วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  
นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  ปตฺตอรหตฺตผโล  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  อภีตรูป  สีหวาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สีหนฺติ  ทฺวิปทจตุปฺปทาทโย  สตฺเต  อภิภวติ   
อชฺโฌตฺถรตีติ  สีโห  อภีตรูโป  อภีตสภาโว  ต  อภีตรูป  สีห   
# ๑. ส.ี ปุปฺผ โอกริตฺวา ฯ  
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อิว  นิสินฺน  ปูเชสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปกขีฺน อคฺค ครุฬราช   
อิว  ปวร  อุตฺตม  พฺยคฺฆราช  อิว  อภิ  วิเสเสน  ชาต   
สพฺพสีหาน  วิเสส  เกสรสีห  อิว  ติโลกสฺส  สรณ  สิขึ  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธ ฯ ก ึภูต อเนช นกิฺกิเลส  ขนฺธมาราทีหิ  อปราชิต   
นิสินฺน  สิขินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  มารณานคฺคนฺติ  (๑)  สพฺพกิเลสาน   
มารเณ  โสสเน  วิทฺธสเน  อคฺค  เสฏ  กิเลเส  มาเรนฺตาน   
ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน  วิชชฺมานานมฺป เตส อคฺคนฺติ อตฺโถ ฯ ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต  ปรวิาริต 
(๒) ปริวาเรตฺวา นิสินฺน สิขินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        จงฺโกฏเก  เปตฺวานาติ  อุตฺตม  อโนชปุปฺผ  กรณฺฑเก   
ปูเรตฺวา  สิขีสมฺพุทฺธ เสฏ สโมกิร ึปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
                ปปฺุผจงฺโกฏิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                สตฺตมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        _____________ 
# ๑ สฺยา.  สมณนคฺค ฯ  ๒ ภิกฺขุสงฺเฆน ปริวาริต (?) ฯ    
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                                นาคสมาลวคฺควณฺณนา 
 
                        นาคสมาลตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อาปาฏลึ(๑)  อห  ปปฺุผนฺติอาทิก  อายสฺมโต  นาคสมาลตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
ตถารูปสชฺชนสสคฺคสฺส  อลาเภน  สตฺถริ  ธรมานกาเล  ทสฺสน- 
สวนปูชากมฺมมกริตฺวา  ปรินิพฺพุตกาเล  ตสฺส  ภควโต  สารีรกิ- 
ธาตุ  นิทหิตฺวา  กตเจติยมฺหิ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  ปาฏลิปุปฺผ   
ปูเชตฺวา  โสมนสฺส  อุปฺปาเทตฺวา  ยาวตายุก  ตฺวา  เตเนว   
โสมนสฺเสน  ตโต  กาล  กโต  ตุสิตาทีสุ  ฉสุ  เทวโลเกสุ  สุขมนุ- 
ภวิตฺวา  อปรภาเค  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  นาครุกฺข- 
ปลฺลวโกมฬสทิสสรีรตฺตา  นาคสมาโลติ  มาตาปตูหิ  กตนามเธยฺโย   
ภควติ  ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  ปจฺฉา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อาปาฏลึ  อห  ปุปฺผนฺติอาทิมาห ฯ   
#  ๑. สฺยา. อปาฏลึ ฯ  
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ตตฺถ  อาปาฏลินฺติ  อา  สมนฺตโต  อาทเรน  วา  ปาฏลิปุปฺผ   
คเหตฺวา  อห  ถูปมฺหิ  อภิโรเปสึ  ปูเชสินฺติ  อตฺโถ ฯ  อุชฌฺิต   
สุมหาปเถติ  สพฺพนครวาสีน  วนฺทนปชูนตฺถาย  มหาปเถ   
นครมชฺเฌ  วีถิย  อุชฺฌิต อุฏาปต อิฏกกมฺมสธุากมฺมาทีหิ  
นิปฺผาทิตนฺติ อตฺโถ ฯ เสส  เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถตฺตา  
จ สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                นาคสมาลตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปทส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อกฺกนฺต ฺจ  ปท  ทิสวฺาติอาทิก  อายสฺมโต  ปทส ฺกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  สทธฺาสมฺปนฺเน  อุปาสกเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
รตนตฺตเย  ปสนฺโน  ภควตา  ตสฺส  อนุกมฺปาย  ทสฺสิต  ปทเจติย   
ทิสฺวา  ปสนฺโน  โลมหฏชาโต  วนฺทนปูชนาทิพหุมานมกาสิ ฯ   
โส  เตเนว  สุเขตฺเต  สุกเตน  ปุ ฺเน  ตโต  จุโต  สคฺเค   
นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  ทิพฺพสุขมนุภวิตฺวา  อปรภาเค  ทิพฺพสุขมนุ- 
ภวิตฺวา  อปรภาเค  มนุสฺเสสุ  ชาโต  มนุสฺสสมฺปตฺตึ  สพฺพมนุ-ภวิตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท วิ
ภวสมฺปนฺนกุเล นิพฺพตฺโต    
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วุทฺธิมนฺวาย  สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา   
อโหสิ  ปรุากตปุ ฺนาเมน  ปทส ฺกตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  อกฺกนฺต ฺจ  ปท  ทิสฺวาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อกฺกนตฺนฺติ  อกฺกมติ  ทสฺสิต ฯ  สพฺพพุทฺธาน  สพฺพทา   
จตุรงฺคุโลปริเยว  คมน  อย  ปน  ตสฺส  สทฺธาสมฺปนฺนต  ตฺวา   
เอโส  อิม  ปสฺสตูติ  ปทเจติย  ทสฺเสสิ ฯ  ตสฺมา  โส  ตสฺมึ   
ปสีทิตฺวา  วนฺทนปูชนาทิสกฺการมกาสีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ปทส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        พุทฺธส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุมคฺเค  ปสุกูลิกนฺติอาทิก  อายสฺมโต  พุทฺธส ฺกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สทฺธาชาโต  ทุมคฺเค   
ลคฺคิต  ภควโต  ปสุกูลจีวร  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อรหทฺธชนฺติ   
จินฺเตตฺวา  วนฺทนปูชนาทิสกฺการมกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺสสมฺปตฺติมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท วิภวสมฺปนฺเน   
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เอกสฺมึ กุลเคเห  นิพฺพตฺโต สทฺธาชาโต ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  ปตฺตอรหตฺตาธิคโม  อตฺตโน  ปุ ฺกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ทุมคฺเค ปสุ- 
กูลิกนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ธุนาติ กมฺปตีติ  ทุโม  ทุหติ  ปูเรติ   
อากาสตลนฺติ  วา  ทุโม  ทุมสฺส  อคฺโค  โกฏีติ  ทมุคฺโค  ตสฺมึ   
ทุมคฺเค ฯ  ปสุมิว  ปฏกิฺกลูภาว  อมนุ ฺภาว  อุลติ  คจฺฉตีติ  
ปสุกูล  ปสุกูลเมว  ปสุกูลกิ  สตฺถโุน  ปสุกูล  ทุมคฺเค ลคฺคิต  
ทิสฺวา อห อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  ต  ปสุกูล  อวนฺทึ  ปณามม- 
กาสินฺติ  อตฺโถ ฯ ตนฺติ นปิาตมตฺต ฯ เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                พุทฺธส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                        ภิสาลุวทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        กานน  วนโมคฺคยฺหาติอาทิก  อายสฺมโต  ภิสาลุวทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ  อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
หิมวนฺตสฺส  สมีเป  อร ฺาวาเส  วสนฺโต  วนมูลผลาหาโร   
วิเวกวเสน  อาคต  วิปสฺสึ  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  
ป ฺจภิสาลุเว  อทาสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  จิตฺต  ปสาเทตุ  
ปสฺสนฺตสฺเสว  ปริภุ ฺชิ ฯ  โส  เตน  จิตฺตปฺปสาเทน  กาล   
กตฺวา  ตุสิตาทีสุ สมฺปตฺติมนุภวิตฺวา  ปจฺฉา  มนุสฺสสมฺปตฺติ ฺจ   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วิภวสมฺปตฺตึ  ปตฺโต  ต  ปหาย  สาสเน  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว   
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  ตโต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  กานน  วนโมคฺคยฺหาติอาทิมาห ฯ 
ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  วสามิ  วิปเน  อหนฺติ  วิเวกวาโส   
อห วสามีติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ภิสาลุวทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ฉฏภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________  
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                        เอกส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ขณฺโฑ  นามาสิ  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  เอกส ฺกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  รตนตฺตเย  ปสนฺนมานโส  
ตสฺส  สตฺถุโน  ขณฺฑ  นาม  อคฺคสาวก  ภิกฺขาย  จรมาน   
ทิสฺวา  สทฺทหิตฺวา  ปณฺฑปาต  อทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน   
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ   
โส  เอกทิวส  ปณฺฑปาตสฺส  ส ฺ  มนสิกริตฺวา ปฏิลทฺธ- 
วิเสสตฺตา เอกส ฺกตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ขณฺโฑ  นามาสิ  นาเมนาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตสฺส  อคฺคสาวกตฺเถรสฺส  กิเลสาน  ขณฺฑิตตฺตา  
ขณฺโฑติ  นาม ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                เอกส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        ติณสนฺถรทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  ติณสนฺถรทาย- 
กตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  พุทฺธุปฺปาทโต  ปเคว  อุปฺปนฺนตฺตา   
ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตสฺส  อวิทูเร   
เอก  สร  นิสสฺาย  ปฏิวสติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ติสฺโส  ภควา   
ตสฺสานุกมฺปาย  อากาเสน  อคมาสิ ฯ  อถ  โข  โส  ตาปโส   
อากาสโต  โอรุยฺห   ิต  ต  ภควนฺต  ทสิฺวา  ปสนฺนมานโส   
ติณ  ลายิตฺวา  ติณสนฺถร  กตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  พหุมานาทเรน   
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปฏิกฏุิโก  หุตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส   
ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อเนก- 
วิธสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห   
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สตฺถริ ปสีทตฺิวา ปพฺพชิโต ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิมาห ฯ ต  
เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ  มหาชาตสฺสโรติ  เอตฺถ  ปน  สรนฺติ   
เอตฺถ  ปานียตฺถิกา  ทฺวิปทจตุปฺปทาทโย  สตฺตาติ  สร  อถ  วา    
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สรนฺติ  เอตฺถ  นทีกนฺทราทโยติ  สร  มหนฺโต  จ  โส  สยเมว   
ชาตตฺตา  สโร  เจติ  มหาชาตสฺสโร ฯ  อโนตตฺตฉทฺทนฺตทหาทโย   
วิย  อปากฏนามตฺตา  มหาชาตสฺสโรติ  วุตฺโตติ  ทฏพฺโพ ฯ   
สตปตฺเตหิ  ส ฺฉนฺโนติ  เอเกกสฺมึ  ปุปฺเผ  สตสตปตฺตาน  วเสน   
สตปตฺโต  สตปตฺตเสตปทุเมหิ  ส ฺฉนฺโน  คหนีภูโตติ(๑)  อตฺโถ ฯ   
นานาสกุณมาลโยติ  อเนเก  หสกุกฺกุฏกุกฺกุหเทณฺฑิภาทโย  เอกโต   
กุณนฺติ  สททฺ  กโรนฺตีติ  สกุณาติ  ลทธฺนามาน  ปกฺขีน  อาลโย   
อาธารภูโตติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ติณสนฺถรทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สูจิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตึสกปปฺสหสฺสมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต  สูจิทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนวฺาย  ภควโต  จีวรกมฺม   
กาตุ  ป ฺจ  สูจิโย  อทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ   
ปุ ฺมนุภวิตฺวา  วิจรนฺโต  อุปฺปนฺนุปปฺนฺนภเว  ติกฺขป ฺโ   
หุตฺวา  ปากโฏ  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ กุลเคเห นิพฺพตฺโต  
วุทฺธิมนฺวาย สตฺถริ ปสีทตฺิวา  ปพฺพชนฺโต ติกฺขป ฺตาย  
# ๑. ส.ี คหนภูโตติ ฯ  
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ขุรคฺเคเยว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปุ ฺ  ปจฺจเวกฺขนฺโต  ต  ทิสวฺา  โสมนสสฺ- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ตึสกปฺปสหสฺสมฺหีติ- 
อาทิมาห ฯ  อนฺตรนฺตร  ปเนตฺถ  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        ป ฺจสูจี  มยา  ทินนฺาติ  เอตฺถ  สูจติ  ฉิทฺท  กโรติ   
วิชฺฌตีติ  สูจิ ฯ  ป ฺจมตฺตา สูจี ป ฺจสูจี มยา ทินฺนาติ  
อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สจิูทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปาฏลิปุปผิฺยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติอาทิก  อายสฺมโต  ปาฏล-ิ 
ปุปฺผิยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต   
กุสลากุสล ฺ ู  สตฺถร ิ ปสีทิตฺวา ปาฏลิปุปฺผ คเหตฺวา  สตฺถุ   
ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  พหุธา  สขุสมฺปตฺติโย  อนุภวนฺโต   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  
วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถริ ปสนโฺน ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต    
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ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อนฺตราปเณติ  อา  สมนฺตโต  หิร ฺ- 
สุวณฺณาทิก  ภณฺฑ  ปเณนฺติ  วิกฺกิณนฺติ  ปตฺถรนฺติ  เอตฺถาติ   
อาปณ  อาปณสฺส  อนฺตร  วีถีติ  อนฺตราปณ ฯ ตสฺมึ   
อนฺตราปเณ ฯ  สุวณฺณวณฺณ  ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาส  ทฺวตฺตึสวร- 
ลกฺขณ  สมฺพุทฺธ ทิสฺวา  ปาฏลิปุปฺผ ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ปาฏลิปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                 ิต ฺชลิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        มิคลุทโฺท  ปุเร  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต   ิต ฺชลิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถุปปฺนฺนภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
ปุรากเตน  เอเกน  กมฺมจฺฉิทฺเทน  เนสาทโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  มิคสูกราทโย  มาเรตฺวา เนสาทกมฺเมน  อร ฺเ   
วาส  กปฺเปสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ติสฺโส  ภควา  ตสฺสานุกมฺปาย   
หิมวนฺต  อคมาสิ ฯ  โส  ต  ทฺวตฺตึสวรลกฺขเณหิ  อสีตานุ- 
พฺย ฺชนพฺยามปฺปภาหิ  จ  ชลมาน  ภควนฺต  ทิสฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปณาม  กตฺวา  คนตฺฺวา  ปณฺณสนฺถเร  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ    
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ขเณ  เทโว  คชฺชนฺโต  อสนิ  ปติ  ตโต  มรณสมเย  พุทฺธ- 
มนุสฺสริตฺวา  ปุน ฺชลิมกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  สุเขตฺเต   
กตกุสลตฺตา  อกุสลวิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺโต   
กามาวจรสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  มนุสสฺสมฺปตฺติโย  จ   
อนุภวิตฺวา  อปรภาเค  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ปุรากตวาสนาย  สตฺถร ิ ปสีทิตฺวา   
ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  ตโต  ปร  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  มิคลุทโฺธ(๑) ปุเร  อาสินฺติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  มิคลุทโฺทติ  มิคาน  มารณ  (๒)  อุปคจฺฉตีติ  มิคลุทฺโท ฯ   
มิคนฺติ สีฆ วาตเวเคน  คจฺฉนฺติ  ธาวนฺตีติ  มิคา ฯ เตส   
มิคาน  มารเณ  ลุทโฺท  ทารุโณ  โลภีติ  มิคลุทโฺท ฯ  โส  อห   
ปุเร  ภควโต  ทสฺสนสมเย  มิคลุทโฺท  อาสึ  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
อร ฺเ  กานเนติ  อรติ  คจฺฉติ  มิคสมูโห  เอตฺถาติ  อร ฺ   
อถ  วา  อา  สมนฺตโต  รชฺชนฺติ  ตตฺถ  วิเวกาภิรตา   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทโย  มหาสารปฺปตฺตา  สปฺปุริสาติ  อร ฺ ฯ  
กา กุจฺฉิตากาเรน วา ภยานกากาเรน วา นทนฺติ  สทฺท   
กโรนฺติ  อานนฺติ  วินฺทนฺตีติ  วา  กานน ฯ  ตสฺมึ  อร ฺเ   
กานเน  มิคลุทฺโท  ปุเร  อาสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  อทฺทส   
# ๑ สี. ม. มิคลุทฺโท ฯ   ๒.  สี.  มรณาย ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 170 

                เลมที่  43  นาคสมาลวคฺควณฺณนา  หนา  170 
 
สมฺพุทฺธนฺติ  ตตฺถ  ตสฺมึ  อร ฺเ  อุปคต  สมฺพุทฺธ  อทฺทส   
อทฺทกฺขินฺติ  อตฺโถ ฯ  ทสสฺน  ปุเร  อโหสิ  อวิทูเร  ตสฺมา   
มโนทฺวารานุสาเรน จกฺขุวิ ฺาณ ปุเรจาริก กายวิ ฺาณ- 
สมงฺคึ  ปาเปติ อปฺเปตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  เม  อสนีปาโตติ  อา  สมนตฺโต  สนนฺโต  คชฺชนโฺต   
ปตตีติ  อสนิ  อสนิยา  ปาโต  ปตน  อสนีปาโต  เทวทณฺโฑติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                 ิต ฺชลิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ติปทมุิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)  
        ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโินติอาทิก  อายสฺมโต  ติปทุมิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล   
หสวติย  มาลาการกุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  มาลาการ- 
กมฺม  กตฺวา  วสนฺโต  เอกทิวส  อเนกวิธานิ  ชลชถลชปุปฺผานิ   
คเหตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตุกาโม  เอว  จินฺเตสิ  ราชา   
อิมานิ  ตาว  ปุปฺผานิ  ทิสฺวา  ปสนฺโน  สหสฺส  วา  ธน   
คามาทิก  วา  ทเทยฺย  โลกนาถ  ปน  ปูเชตฺวา  นิพฺพานามตธน   
# ๑.  สฺยา. ตีณิปทุมิยตฺเถราปทานนนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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ลภามิ  ก ึ เม  เอเตสุ  สุนฺทรนฺติ  เตน  ภควนฺต  ปูเชตฺวา   
สคฺคโมกฺขสมฺปตฺติโย  นปิฺผาเทตุ  วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา  วณฺณวนฺต   
อตีว  รตฺตปุปฺผตฺตย  คเหตฺวา  ปูเชสิ ฯ  ตานิ  คนฺตฺวา  อากาส   
ฉาเทตฺวา  ปตฺถริตฺวา  อฏสุ ฯ  นครวาสิโน  อจฺฉริยพฺภุต- 
จิตฺตชาตา  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  ปวตฺตยึสุ ฯ  ต  ทิสวฺา  ภควา   
อนุโมทน  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธ-ิ 
มนฺวาย  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา  
นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิมาห ฯ   
ตสฺสตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตว ฯ  สพฺพธมฺมาน  ปารคูติ  สพฺเพส   
นวโลกุตฺตรธมฺมาน  ปาร  นิพฺพาน  คโต  ปจฺจกฺข  กโตติ   
อตฺโถ ฯ  ทนโฺต  ทนฺตปรวุิโตติ  สย  กายวาจาทีหิ  ทนฺโต   
เอตทคฺเค  ปเตหิ  สาวเกหิ  ปริวุโตติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
สมฺพนฺธวเสน  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ติปทุมิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        อฏมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                        ติมิรปุปฺผิยวคฺค(๑)วณฺณนา   
 
                        ติมิรปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จนฺทภาคานทีตีเรติอาทิก  อายสฺมโต  ติมิรปุปผิฺยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        กา  อุปปฺตฺติ  อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ   
ตตฺถ ภเว วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส   
ภควโต  กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปปฺตฺโต  ฆราวาส   
สณฺเปตฺวา  วสนฺโต  กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  จนฺทภาคาย  นทิยา  สมเีป  วสติ ฯ  
วิเวกกามตาย  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  นิสินฺน  สิทฺธตฺถ  ภควนฺต   
ทิสฺวา วนฺทิตฺวา ตสฺส คุณ  ปสีทิตฺวา  ติมิรปุปฺผ  คเหตฺวา   
ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ  จ  สมฺปตฺตึ   
อนุภวนฺโต  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย สตฺถริ ปสีทิตฺวา ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  จนฺทภาคานทีตีเรติอาทิมาห ฯ   
ตสฺสตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตว ฯ  อนุโสต  วชามหนฺติ  คงฺคาย   
# ๑. ม. ติมิรวคฺค... ฯ  
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อาสนฺเน  วสนภาเวน  สพฺพตฺถ  รมฺมภาเวน  คงฺคาโต  เหฏา   
โสตานุสาเรน  อห  วชามิ  คจฺฉามิ  ตตฺถ  ตตฺถ  วสามีติ   
อตฺโถ ฯ  นิสนิฺน  สมณ  ทิสฺวาติ  สมิตปาปตฺตา  โสสิตปาปตฺตา   
สมณสงฺขาต สมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  จินเฺตสห  ตทาติ  อย  ภควา  สย  ติณฺโณ  สพฺพสตฺเต   
ตารยิสฺสติ  สสารโต  อุตฺตาเรติ  สย  กายทฺวาราทีหิ  ทมิโต   
อย  ภควา  ปเร  ทเมติ ฯ   
        อย  อสสฺตฺโถ  อสฺสาสมฺปตฺโต  กิเลสปริฬาหโต  มุตฺโต   
สพฺพสตฺเต  อสฺสาเสติ  สนฺตภาว  อาปาเปติ ฯ  สย  สนฺโต   
สนฺตกายจิตฺโต  ปเรส  สนฺตกายจิตฺต  ปาเปติ ฯ  สย  มุตฺโต   
สสารโต  มุจฺจิโต ปเร สสารโต โมจยสิฺสติ ฯ  โส  อย  ภควา   
สย  นิพฺพุโต  กิเลสคฺคีหิ  นิพฺพุโต  ปเรสมฺป  กิเลสคฺคีหิ  นิพฺพา- 
เปสฺสตีติ อห ตทา เอว จินฺเตสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        คเหตฺวา  ติมิรปุปฺผนติฺ  สกล  วนนฺต  นีลกาฬรสีหิ   
อนฺธการ  วิย  กรุุมาน  ขายตีติ  ติมิร  ปุปฺผ  ต  คเหตฺวา   
กณฺณิกาวณฺฏ  คเหตฺวา  มตฺถเก  สีสสฺส อุปริ อากาเส โอกิรึ  
ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ติมิรปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                        คตส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ชาติยา  สตฺตวสฺโสหนฺติอาทิก  อายสฺมโต  คตส ฺกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  ปรุากตวาสนาวเสน  สทฺธาชาโต   
สตฺตวสฺสิกกาเลเยว  ปพฺพชิโต  ภควโต  ปณามกรเณเนว  ปากโฏ   
อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวส  อตีว  นีลมณิปปฺภานิ  นงฺคลกสิตฏาเน   
อุฏ ิตสตฺตปุปฺผานิ  คเหตฺวา  อากาเส  ปูเชสิ ฯ  โส  ยาวตายุก   
สมณธมฺม  กตฺวา  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ   
ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ชาติยา  สตฺตวสฺโสหนฺติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ชาติยา  สตฺตวสฺโสติ  มาตุคพฺภโต  นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏาย   
ปริปุณฺณสตฺตวสฺสิโกติ  อตฺโถ ฯ  ปพฺพชึ  อนคารยินฺติ  อคารสฺส  
หิต อาคาริย (๑) กสิวาณิชฺชาทิกมฺม นตฺถิ  อาคาริยนฺติ อนคาริย  
พุทฺธสาสเน ปพฺพชึ อหนฺติ อตฺโถ ฯ   
        สุคตานุคต  มคฺคนฺติ  พุทฺเธน  คต  มคฺค ฯ  อถ  วา   
# ๑ สี. ม. อคาริย ฯ    
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สุคเตน  เทสิต  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติปูรณวเสน  หฏมานโส   
ตุฏจิตฺโต  ปูเชตฺวาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถ- 
เมวาติ ฯ   
                คตส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        นิปนฺน ฺชลิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        รกฺุขมูเล  นิสินฺโนหนฺติอาทิก  อายสฺมโต  นิปนฺน ฺชลิกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต [๑]  
วุทฺธิปฺปตฺโต ปพฺพชิตฺวา  รุกฺขมูลิกงฺค  ปูรยมาโน  อร ฺเ   
วิหรติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ขโร  อาพาโธ อุปฺปชฺช ิ เตน  ปฬิโต  (๒)   
ปรมการุ ฺปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ  ตทา  ภควา  ตสฺส  การุ ฺเน   
ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  อถ  โส  นิปนฺนโกว  อุฏ ิตุ  อสกโฺกนฺโต   
สิรสิ  อ ฺชล ึ กตฺวา  ภควโต  ปณาม  อกาสิ ฯ  โส  ตโต   
จุโต  ตุสิตภวเน  อุปฺปนฺโน  ตตฺถ  สมปฺตฺตึ  อนุภวิตฺวา  เอว 
ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สตฺถร ิ ปสีทิตฺวา   
ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว อรหา  อโหสิ ฯ  ปุรากตปุ ฺวเสน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กาเล กลุเคเห นิพฺพตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ส.ี โรคปฬิโต ฯ  
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นิปนฺน ฺชลกิตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุ ฺสมฺปตฺติโย  โอโลเกตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  รกฺุขมูเล   
นิสินฺโนหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  รุหติ  ปฏิรุหติ  อุทฺธมุทฺธ   
อาโรหตีติ  รกฺุโข  ตสฺส  รุกฺขสฺส  มูเล สมีเปติ อตฺโถ ฯ   
พฺยาธิโต  ปรเมน  จาติ  ปรเมน  อธิเกน  กกฺขเฬน(๑) พฺยาธินา  
โรเคน  พฺยาธิโต  พฺยาธินา  อห  สมนนฺาคโตติ  อตฺโถ ฯ   
ปรมการุ ฺปฺปตฺโตมฺหีติ  ปรม  อธิก การุ ฺ ทีนภาว  
ทุกฺขิตภาว ปตฺโตมฺหิ อร ฺเ กานเนติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ป ฺเจวาสุ  มหาสิขาติ  สิรส ิ ปฬนฺธนตฺเถน  สิขา  วุจฺจติ   
จูฬา ฯ  มณีห ิ โชตมาน  มกุฏ  ตสฺส  อตฺถีติ  สิโข  จกฺกวตฺติโน  
เอกนามกา  ป ฺเจว  จกฺกวตฺติโน อาสุ อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                นปินฺน ฺชลิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________ 
# ๑. ม. ขเรน กกฺขเฬน ฯ  
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                                อโธปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อภิภู  นาม  โส  ภิกฺขูติอาทิก  อายสฺมโต  อโธปุปฺผิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสสฺ  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  อปรภาเค  กาเมสุ   
อาทีนว  ทิสฺวา  ต  ปหาย  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ป ฺจา- 
ภิ ฺาอฏสมาปตฺติลาภี  อิทฺธีสุ  จ วสีภาว ปตฺวา หิมวนฺตสฺมึ   
ปฏิวสติ ฯ  ตสฺส  สิขิสฺส  ภควโต  อภิภู  นาม  อคฺคสาวโก   
วิเวกาภิรโต  หิมวนฺตมคมาสิ ฯ  อถ  โส  ตาปโส  ต  อคฺค- 
สาวกตฺเถร  ทิสฺวา  เถรสฺส   ิตปพฺพต  อารุหนฺโต  ปพฺพตสฺส   
เหฏาตลโต  สุคนฺธานิ  วณฺณสมฺปนฺนานิ  สตฺต  ปุปฺผานิ   
คเหตฺวา  ปูเชสิ ฯ  อถ  โส  เถโร  ตสฺสานุโมทนมกาสิ ฯ  โสป   
ตาปโส  สกสฺสม  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  เอเกน  อชคเรน  ปฬิโต   
อปรภาเค  อปริหีนชฺฌาโน  เตเนว  อุปทฺทเวน  อุปทฺทุโต  กาล   
กตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน  หุตฺวา  พฺรหฺมสมฺปตฺตึ  ฉกามาวจร- 
สมฺปตฺติ ฺจ  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสสมฺปตฺติโย  จ  เขเปตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต   
ภควโต ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว   
อรหา  อโหสิ ฯ  โส  อปรภาเค  อตฺตโน กตปุ ฺนาเมน   
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อโธปุปฺผิยตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อภิภู  นาม  โส  ภิกฺขูติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สีลสมาธีหิ  ปเร  อภิภวตีติ  อภิภู  ขนฺธ- 
มาราทิมาเร  อภิภวติ  อชฺโฌตฺถรตีติ  วา  อภิภู  สสนฺตาน- 
ปรสนฺตานคตกิเลเส  อภิภวติ  วิเหเสติ  วิทฺธเสตีติ  วา อภิภู ฯ  
ภิกฺขนสีโล  ยาจนสีโลติ  ภิกฺขุ  ฉินฺนภินฺนปฏธโรติ  วา  ภิกฺขุ ฯ   
อภิภู  นาม  อคฺคสาวโก  โส  ภิกฺขูติ อตฺโถ สิขิสฺส ภควโต  
อคฺคสาวโกติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อชคโร  ม  ปเฬสีติ  ตถารูป  สลีสมฺปนฺน  ตาปส  ปุพฺเพ   
กตปาเปน  เวเรน  จ  มหนฺโต  อชครสปฺโป  ปเฬสิ  (๑)ฯ  เตเนว  
อุปทฺทเวน  อุปทฺทุโต  อปริหีนชฺฌาโน  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมโลก- 
ปรายโน  อาสิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                อโธปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________ 
# ๑ สี.  ปฬิย ิฯ    
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                                        รสิส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต  รสิส ฺกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  เตสุ  เตสุ  ภเวสุ  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  กาเมสุ   
อาทีนว  ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
อชินจมฺมธโร  หิมวนฺตมฺหิ  วาส  กปฺเปสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  วิปสฺส ี  
ภควา  หิมวนฺต  อคมาสิ ฯ  อถ  โส  ตาปโส  ตมุปคต  ภควนฺต   
ทิสฺวา  ตสฺส  ภควโต  สรรีโต  นิกฺขนฺตฉพฺพณฺณพุทฺธรสีสุ   
ปสีทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ป ฺจงฺเคน  นมกฺการมกาสิ ฯ  โส  
เตเนว  ปุ ฺเน  อิโต  จุโต  ตุสิตาทีสุ  ทิพฺพสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา   
อปรภาเค  มนุสฺสสมฺปตฺติโย  จ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
ตตฺถาทีนว  ทิสฺวา  เคห ปหาย ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ปพฺพเตติ  ปกาเรน  พฺรูหติ  วฑฺเฒตีติ  ปพฺพโต  หิโม   
อสฺส  อตฺถีติ  หิมวนฺโต  หมิวนฺโต  จ  โส  ปพฺพโต  จาติ    
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หิมวนฺตปพฺพโต ฯ  หิมวนฺตปพฺพเตติ  วตฺตพฺเพ  คาถาวจนสุขตฺถ   
ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมึ  หิมวนฺตมฺหิ  ปพฺพเต วาส  
กปฺเปสึ ปุเร  อหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส สพฺพตฺถ นยานุสาเรน  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        รสิส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ทุติยรสิส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต  ทุติยรสิส ฺกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตกุสโล  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  ตตฺถ  
โทส  ทิสฺวา  ต  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺต- 
ปพฺพเต  วสนฺโต  วากจีรนิวสโน  วิเวกสุเขน  วิหรติ ฯ  ตสฺมึ   
สมเย  โส  ผุสฺส  ภควนฺต  ต  ปเทส  สมฺปตฺต  ทิสฺวา  ตสฺส   
สรีรโต  นิกขฺนฺตฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย  อิโต  จิโต  จ  วิธาวนฺติโย   
ทณฺฑทีปกานิกฺขนฺตวิปฺผุรนฺตมิว(๑)  ทิสฺวา  ตสฺมึ  ปสนฺโน  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  วนฺทิตฺวา จิตฺต  ปสาเทตฺวา  เตน  เอว  ปติโสมนสฺเสน   
กาล  กตฺวา  ตุสิตาทีสุ  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย   
# ๑ สี.  ทณฺฑทีปกาหิ กรวิปฺผรนฺตมิว ฯ   
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จ  อนุภวิตฺวา อปรภาเค มนุสฺสสมฺปตฺติโย จ อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  ปุพฺพวาสนาวเสน   
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหีติอาทิมาห ฯ ต  
สพฺพ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ทติุยรสิส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ผลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต  ผลทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตกุสลสมภฺาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  สุขปฺปตฺโต  ต  สพฺพ  ปหาย   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ขราชินจมฺมธารี  หุตฺวา  วิหรติ ฯ   
ตสฺมึ  จ  สมเย  ผุสฺส  ภควนฺต  ตตฺถ  สมฺปตฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  มธุรานิ  ผลานิ  คเหตฺวา  โภเชสิ ฯ  โส  เตเนว   
กุสเลน  เทวโลกาทีสุ  ปุ ฺสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนวฺาย  สตฺถร ิ 
ปสีทิตฺวา ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ    
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        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  อนุสฺสริตฺวา  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิมาห ฯ  ต   
สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ผลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สทฺทส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต  สทฺทส ฺกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สทฺธาชาโต  ตาปส- 
ปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตมฺหิ  อร ฺาวาเส  (๑)  วสนฺโต  อตฺตโน   
อนุกมฺปาย  อุปคตสฺส  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  ธมฺเมสุ  จิตฺต   
ปสาเทตฺวา  ยาวตายุก  ตฺวา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตุสิตาทีสุ  
ฉสุ  กามาวจรสมฺปตฺติโย  จ  มนุสฺเสสุ  มนุสฺสสมฺปตฺติโย  จ   
อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท เอกสฺมึ กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิมนฺวาย  สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
# ๑ สี.  อร ฺวาส ฯ    
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ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิมาห ฯ   
ต  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สทฺทส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โพธิสิ ฺจกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิปสฺสสิฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  โพธิสิ ฺจกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนกาสุ  ชาตีสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  วตฺตปฏิปตฺติยา  สาสน   
โสภยนฺโต  มหาชเน  โพธิปูช  กุรุมาเน  ทิสฺวา  อเนกานิ  ปุปฺผานิ   
สุคนฺโธทกานิ  จ  คาหาเปตฺวา  ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน   
เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย สทฺธาชาโต  
ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อรหา  หุตฺวา  ฌานผลสุเขน  วีตินาเมตฺวา  ปุพฺพ- 
กมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
วิปสฺสิสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิเสส  ปรมตฺถ  (๑)  นิพฺพาน   
ปสฺสตีติ วิปสฺสี วิเสเสน ภพฺพาภพฺพชเน ปสฺสตีติ  วา  วิปสฺสี   
# ๑ สี.  วิเสสโต ปรม ฯ    
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วิปสฺสนฺโต  จตุสจฺจ  ปสฺสนทกฺขนสีโลติ  วา  วิปสฺสี  ตสฺส   
วิปสฺสิสฺส  ภควโต  มหาโพธิมโห  อหูติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺราป   
มหาโพธีติ  โพธิ  วุจจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ  าณ  ตเมตฺถ  นิสินฺโน   
ภควา  ปฏิวิชฺฌตีติ  กณิการปาทปรุกฺโขป  โพธิจฺเจว วุจฺจติ ฯ 
มหิโต จ โส เทวพฺรหฺมนราสุเรหิ โพธ ิเจติ  มหาโพธิ  มหโต   
พุทฺธสฺส  ภควโต  โพธีติ  วา  มหาโพธิ  ตสฺส  มโห  ปูชา   
อโหสีติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                โพธิสิ ฺจกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปทุมปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        โปกฺขรวน  ปวิฏโติอาทิก  อายสฺมโต  ปทุมปุปฺผิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  (๑)  กุลเคเห นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย  ปทุมสมฺปนฺน  เอก   
โปกฺขรณึ  ปวิสิตฺวา  ภิสมุฬาเล  ขาทนฺโต  โปกฺขรณิยา  อวิทูเร   
คจฺฉมาน  ผุสฺส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนนฺมานโส  ตโต  ปทุมานิ   
โอจินิตฺวา  อากาเส  อุกฺขิปตฺวา  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ ตานิ ปุปฺผานิ  
อากาเส วิตาน  หุตฺวา  อกสุ(๑) ฯ  โส  ภิยฺโยโส  มตฺตาย   
# ๑. ส.ี อ ฺตรสฺมึ ฯ  ๒.  ม. อฏสุ ฯ  
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ปสนฺนมานโส ปพฺพชิตฺวา วตฺตปฏิปตฺติสาโร  สมณธมฺม   
ปูเรตฺวา  ตโต  จุโต  ตุสิตภวนมล  กรุมุาโน  วิย  ตตฺถ   
อุปฺปชฺชิตฺวา  กเมน  ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย  จ [๑]  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สทฺธาชาโต  
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  โปกฺขรวน  ปวิฏโติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ปกาเรน  นฬทณฺฑปตฺตาทีหิ  ขรนฺตีติ  โปกขฺรา  โปกฺขราน   
สมุฏ ิตฏเน  สมูหนฺติ  โปกฺขรวน  ปทุมคจฺฉสณฺเฑหิ  มณฺฑิต   
มชฺฌ  ปวิฏโ  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถ- 
เมวาติ ฯ   
                ปทุมปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        นวมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ____________ 
# ๑ ม. เอตฺถนฺตเร  มนุสสฺสมฺปตฺติโย  จาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                                สุธาวคฺควณฺณนา   
 
                        สุธาปณฺฑิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปชูารเห  ปูชยโตติอาทิก  อายสฺมโต  สุธาปณฺฑิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  ภควติ  ธรมาเน  ปุ ฺ  กาตุมสกฺโกนฺโต  ปรินิพฺพุเต   
ภควติ  ตสฺส  ธาตุ  นิทหิตฺวา  เจติเย  กรียมาเน  สุธาปณฺฑ- 
มทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  จตุนฺนวุติกปฺปโต  ปฏาย   
เอตฺถนฺตเร  จตุราปายมทิสฺวา  เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา   
สตฺถริ  ปสีทตฺิวา  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปูชารเห  ปูชยโตติ(๑) 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปูชารหา  นาม พุทฺธปจฺเจกพุทฺธอริย- 
สาวกาจริยุปชฺฌายมาตาปตุครุอาทโย  เตสุ  ปูชารเหสุ  มาลาทิ- 
ปทุมวตฺถา (๒)ภรณจตุปจฺจยาทีหิ  ปูชยโต  ปูชยนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส   
ปุ ฺโกฏาส  สหสฺสสตสหสฺสาทิวเสน  สงฺขฺย  กาตุ  เกนจิ   
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ยุ. ...ฯ คนฺธา... ฯ  
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มหานุภาเวนาป  น  สกฺกาติ  อตฺโถ ฯ  น  เกวลเมว  ธรมาเน   
พุทฺธาทโย  ปูชยโต  ปรนิิพฺพุตสฺสาป  ภควโต เจติยปฏิมาโพธิ- 
อาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        ต ทีเปตุ จตุนฺนมป ทีปานนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ จตุนฺนมป  
ทีปานนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จตุนฺนมป  ทีปานนฺติ  ชมฺพุทีปอปร- 
โคยานอุตฺตรกุรุปุพฺพวิเทหสงฺขาตาน  จตุนฺน  ทีปาน  ตทนุคตาน   
ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปาน ฺจ  เอกโต  กตฺวา  สกลจกฺกวาฬคพฺเภ   
อิสฺสร  จกฺกวตฺติรชฺช  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เอกิสฺสา  ปูชนาเยตนฺติ   
ธาตุคพฺเภ  เจติยา  กตาย  เอกิสฺสา  ปูชาย  เอต  สกลชมฺพุทีเป   
สตฺตรตนาทิก  สกล  ธน ฯ  กล  นาคฺฆติ  โสฬสินติฺ  เจติเย   
กตปูชาย โสฬสกฺขตฺตุ  วิภตฺตสฺส โสฬสมโกฏาสสฺส น  
อคฺฆตีติ อตฺโถ ฯ   
        สิทฺธตฺถสฺส  ฯเปฯ  ผลิตนฺตเรติ  นราน  อคฺคสฺส  เสฏสฺส   
สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  เจติเย  ธาตุคพฺภมฺหิ  สุธากมฺเม  กรียมาเน   
ปริจฺเฉทาน  อุภินฺนมนฺตเร  เวมชฺเฌ  อถ  วา  ปุปฺผทานฏ- 
านาน  อนฺตเร  ผลนฺติยา  มยา  สุธาปณฺโฑ ทินฺโน มกฺขิโตติ (๑)  
สมฺพนฺโธ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                สธุาปณฺฑิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________   
# ๑ สี.  ปกฺขิโตติ ฯ  
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                        สุป ิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        ติสฺสสสฺ  โลกนาถสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  สุป ิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนกาสุ  ชาตีสุ   
นิพฺพานาธิคมาย  ปุ ฺ  อุปจินิตฺวา  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนวฺาย  สตฺถร ิ ปสีทิตฺวา   
สตฺถุ  นิสีทนตฺถาย  ปริสทฺุธ  สลิิฏ  กฏมยมนคฺฆปมทาสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  สุคติสุขมนุภวิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ สสรนฺโต  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย   
สตฺถริ  ปสีทตฺิวา  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  ปตฺตอรหตฺตผโล  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต ติสฺสสฺส โลกนาถสฺสาติ- 
อาทิมาห ฯ ต สพฺพ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        สุป ิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อฑฺฒเจลกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ติสฺสสสฺาห  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  อฑฺฒเจลกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
#  ๑. ม.  สุจินฺติกตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ    
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วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอเกน  อกุสเลน  กมฺเมน  ทุคฺคตกุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย   
สทฺธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  จีวรตฺถาย  อฑฺฒภาค  เอก   
ทุสฺสมทาสิ ฯ  โส  เตเนว  ปติโสมนสเฺสน  กาล  กตฺวา  สคฺเค   
นิพฺพตฺโต  ฉกามาวจรสมฺปตฺติมนุภวิตฺวา  ตโต  จุโต  มนุสฺเสสุ   
มนุสฺสสมฺปตฺตีน  อคฺคภูต  จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  อฑฺฒกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปปฺตฺโต  สตฺถ ุ  
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ติสฺสสสฺาห  ภควโตติอาทิมาห ฯ  
ต  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                อฑฺฒเจลกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สูจิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        กมฺมาโรห  ปุเร  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต  สจิูทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อนฺตรนฺตรา  กุสลพีชานิ   
ปูเรนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  อนฺตรนฺตรา  กเตน  เอเกน   
กมฺมจฺฉิทฺเทน  กมฺมารกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สกสิปฺเปสุ    
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นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน สุตฺวา  ปสนฺนมานโส จีวร- 
สิพฺพนตฺถาย สูจิทาน อทาสิ  เตน ปุ ฺเน ทิพฺพสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  อปรภาเค  มนุสฺเสสุ  อุปฺปนฺโน  จกฺกวตฺตาทโย   
สมฺปตฺติโย  จ  อนุภวนฺโต  อุปฺปนฺนุปปฺนฺนภเว  ติกฺขป ฺโ   
วชิราโณ  อโหสิ ฯ  โส  กเมน  อิมสมฺึ  พุทฺธุปฺปาเท  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  มหทฺธโน  สทฺธาชาโต ติกฺขป ฺโ  อโหสิ ฯ  โส   
เอกทิวส  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ธมมฺานุสาเรน  าณ   
เปเสตฺวา  นิสินฺนาสเนเยว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อรหา  สมาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  กมฺมาโรห  ปุเร   
อาสินฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กมฺมาโร  อโยกมฺมโลหกมฺมาทินา   
กมฺเมน  ชีวติ  รุหติ  (๑)  วุทฺธึ  วิรฬฺูหึ  อาปชฺชตีติ  กมฺมาโร  ปพฺุเพ   
ปุ ฺกรณกาเล  กมฺมาโร  อาสึ  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        สูจิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                        คนฺธมาลิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  คนฺธมาลิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ(๑)  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต(๑)  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  มหทฺธโน  มหาโภโค  อโหสิ ฯ  โส   
สตฺถริ  ปสีทตฺิวา  จนฺทนาครุกปฺปูรกสฺสตุราทีนิ  อเนกานิ   
สุคนฺธานิ  วฑฺเฒตฺวา  สตฺถุ  คนฺธถูป  กาเรสิ ฯ  ตสฺสูปริ   
สุมนปุปฺเผหิ  ฉาเทสิ  พุทฺธ ฺจ  อฏงฺคนมกฺการ  อกาสิ (๒)ฯ  
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิมนฺวาย สตฺถริ ปสีทตฺิวา ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ   
ต  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                คนฺธมาลิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________ 
# ๑ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒ สี.  พุทฺธ วนฺทิตฺวา ปตฺถน ฺจากาสิ ฯ    
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                        ติปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        มิคลุทโฺท  ปุเร  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต  ติปปฺุผิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อนฺตรา  เกนจิ   
อกุสลจฺฉิทฺเทน  วิปสฺสิสสฺ  ภควโต  กาเล  เนสาทกุเล  นิพฺพตฺโต   
มิคลุทฺโท  หุตฺวา  อร ฺเ  วิหรติ ฯ  ตทา  วิปสฺสิสฺส  ภควโต   
ปาฏลิโพธึ  สมฺปุณฺณปตฺตปลฺลว  หรติวณฺณ  นีโลภาส  มโนรม   
ทิสฺวา  ตีหิ  ปุปฺเผหิ  ปูเชตฺวา  ปุราณปตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  ภควโต  
สมฺมุขา  วิย  ปาฏลิมหาโพธึ  วนฺทิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน   
ตโต  จุโต  เทวโลเก  อุปฺปนฺโน  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อปราปร   
อนุภวิตฺวา  ตโต  จุโต  มนสฺุเสสุ  ชาโต  ตตฺถ  จกฺกวตฺติ- 
สมฺปตฺติอาทโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห   
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธ- 
โสมนสฺสหทโย  เคห  ปหาย ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ   
        โส  เอว  สิทฺธิปฺปตฺโต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  มิคลุทฺโท  ปุเร   
อาสินฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มรณาย  คจฺฉติ  ปาปุณาตีติ  มิโค   
อถ  วา  มคยมาโน  อิหติ  ปวตฺตตีติ  มิโค  มิคาน  มารเณ   
ลุทฺโท  โลภี  เคโธติ  มิคลทฺุโท  ปุเร  มยฺห  ปุ ฺกรณสมเย    
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กานนสงฺขาเต  มหาอร ฺเ  มิคลุทฺโท  อาสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
ปาฏลึ  หริต  ทิสฺวาติ  ตตฺถ  ปกาเรน  ตเลน(๑)  รตฺตวณฺเณน   
ภวตีติ  ปาฏลิ  ปุปฺผาน  รตฺตวณฺณตาย  ปาฏลีติ  โวหาโร   
ปตฺตาน  หริตตาย  หริต  นีลวณฺณ  ปาฏลิโพธ ึ ทิสวฺาติ   
อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ติปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มธุปณฺฑิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิวเน  กานเน  ทิสฺวาติอาทิก  อายสฺมโต  มธุปณฺฑิกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสสฺยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  เนสาทโยนิย  นิพฺพตฺโต  มหาอร ฺเ  ปฏิวสติ ฯ  ตทา   
วิเวกาภิรติยา  สมฺปตฺต  สทิฺธตฺถ  ภควนฺต  ทิสฺวา  สมาธิโต   
วุฏ ิตสฺส  ตสฺส  สุมธุร  มธุ  อทาสิ ฯ  ตตฺถ  จ  ปสนฺนมานโส  
วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ  โส  เตเนว  ปุ ฺเน  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต   
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  สตฺถร ิ ปสทีิตฺวา  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ   
# ๑ สี.  ปาเลติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 194 

                เลมที่  43  สุธาวคฺควณฺณนา  หนา  194 
 
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิวเน  กานเน  ทิสฺวาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  วิวเนติ  วิเสเสน  วน  ปตฺถฏ  วิวน  หตฺถิอสฺสรถสทฺเทหิ   
เภริสทฺเทหิ  จ  วตฺถุกามกิเลสกาเมหิ  จ  วิคต  พฺยาปคตนฺติ   
อตฺโถ  กานนสงฺขาเต  มหาอร ฺเ  วิวเนติ  สมฺพนฺโธ ฯ  โอสธึว   
วิโรจนฺตนฺติ  (๑)ภววฑฺฒกิชนาน อิจฺฉิติจฺฉิต  นิปฺผาเทตีติ  โอสธ ฯ   
โอชานิพฺพตฺติการณ  ปฏจฺิจ  ยาย  ตารกาย  อุคฺคตาย  อุทฺธรนฺติ   
คณฺหนฺตีติ  สา  โอสธิ (๒)ฯ  โอสธติารกา อิว วิโรจนฺตีติ วตฺตพฺเพ  
คาถาพนฺธสุขตฺถ  อุทฺธรนฺติ โอสธึว วิโรจนฺตนฺติ จ วุตฺต ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                มธุปณฺฑิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เสนาสนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  เสนาสนทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต สตฺถริ  ปสทีิตฺวา  อตฺตโน   
วสนฏาน  วนนฺตร  สมปฺตฺตสฺส  ภควโต  ปณาม  กตฺวา   
# ๑ สี.  อภิวฑฺฒติ โชตน อิจฺฉิติจฺฉิต นิปฺผาเทตีติ โอสธิ ฯ    
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ปณฺณสนฺถร  สนฺถริตฺวา  อทาสิ ฯ  ภควโต  นิสินฺนฏานสฺส   
สมนฺตโต  ภิตฺติปริจฺเฉท  กตฺวา  ปุปฺผปูช  อกาสิ ฯ  โส  เตน  
ปุ ฺกมฺเมน (๑) เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต สตฺถร ิ 
ปสีทิตฺวา ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต(๒)  สิทฺธตฺถสฺส ภควโตติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                เสนาสนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เวยฺยาวจฺจกรตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิปสฺสสิฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  เวยฺยาวจฺจกรตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        ตสฺส อุปฺปตฺติอาทโย เหฏา วุตฺตนิยาเมเนว ทฏพฺพา ฯ   
                เวยฺยาวจฺจกรตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ปุ ฺเน ฯ  ๒. ม. ทสฺเสนฺโต ฯ  
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                        พุทฺธุปฏากตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิปสฺสสิฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  พุทฺธปุฏากตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
สงฺขธมกกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  อตฺตโน  สิปฺเป  สงฺขธมเน   
เฉโก  อโหส ิ นิจฺจกาล  ภควโต  สงฺข  ธเมตฺวา  สงฺขสทฺเทเนว   
ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  สพฺพตฺถ   
ปากโฏ  มหาโฆโส  มหานาที  มธุรสสฺโร  อโหสิ ฯ  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  ปากฏกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต   
มธุรสฺสโรติ  ปากโฏ  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ อปรภาเค มธุรสฺสรตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิปสฺสสิฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ   
ต  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ  อโหสึ  สงฺขธมโกติ  ส  สฏุ ุ  ขนนฺโต   
คจฺฉตีติ  สงฺโข  สมุทฺทชลปริยนฺเต  จรมาโน  คจฺฉติ  วิจรตีติ   
อตฺโถ ฯ  ต  สงฺข  ธมติ  โฆส  กโรตีติ  สงฺขธมโก  โสห  
สงฺขธมโกว อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                พุทฺธุปฏากตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ทสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________ 
# ๑. ม. มธรุสฺสโร ฯ   
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                                        ภิกฺขทายิวคฺควณฺณนา 
                                ภิกฺขาทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติอาทิก  อายสฺมโต  ภิกฺขาทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย  วิภวสมฺปนฺโน   
สทฺธาชาโต  วิหารโต  นิกขฺมิตฺวา  ปณฺฑาย  จรนฺต  สิทฺธตฺถ   
ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อาหาร  อทาสิ ฯ  ภควา  ต   
ปฏิคฺคเหตฺวา  อนุโมทน  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  เตเนว  กุสเลน   
ยาวตายุก ตฺวา อายุปริโยสาเน  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ   
ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ  มนุสฺสสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท กุลเคเห นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย   
สทฺธาชาโต ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  อนุสฺสริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต(๑) ปกาเสนฺโต สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติอาทิมาห ฯ 
ต  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  ปวรา  อภินิกฺขนฺตนฺติ  ปกาเรน   
วริตพฺพ  ปตฺเถตพฺพนฺติ  ปวร  รมฺมภูตโต  วิเวกภูตโต [๒]  
อภิ  วิเสเสน  นิกฺขนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  วานา  นิพฺพานมาคตนฺติ   
# ๑. ม. โสมนสฺสชาโต ปพฺุพจริตาปทาน ฯ   
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สกวิหารโตติ ทิสฺสติ ฯ  
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วาน  วุจฺจติ  ตณฺหา  ตโต  นิกฺขนฺตตฺตา  นิพฺพาน  วานนาม   
ตณฺห  ปธาน  กตฺวา  สพฺพกิเลเส  ปหาย  นิพฺพาน  ปตฺตนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        กฏจฺฉุภิกฺข  ทตฺวานาติ  กรตเลน  คเหตพฺพา  ทพฺพิ  กฏจฺฉุ   
ภิกฺขียติ  อายาจียตีติ  ภิกฺขา ฯ  อภิ วิเสเสน ขาทิตพฺพา  
ภกฺขิตพฺพาติ วา ภิกฺขา  กฏจฺฉุนา  คเหตพฺพา  ภิกฺขา   
กฏจฺฉุภิกฺขา  ทพฺพิยา  ภตฺต  ทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ภิกฺขาทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        าณส ฺ ิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติอาทิก  อายสฺมโต  าณส ฺ ิกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        กา  อุปปฺตฺติ ฯ  อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ   
ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส   
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สทฺธาชาโต   
สทฺธมฺมสฺสวเน  สาทโร  สาลโย  ภควโต  ธมฺมเทสนานุสาเรน   
าณ  เปเสตฺวา  โฆสปมาณตฺตา  ภควโต  าเณ  ปสนฺโน   
ป ฺจงฺคอฏงฺคนมกฺการวเสน  ปณาม  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  ตโต   
จุโต  เทวโลเกสุ  อุปฺปนฺโน  ตตฺถ  ฉกามาวจเร  ทิพฺพสมฺปตฺติ-  
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มนุภวนฺโต  ตโต  จวิตฺวา  มนุสฺสโลเก  ชาโต  ตตฺถคฺคภูตา   
จกฺกวตฺติสมฺปทาทโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  วิภว- 
สมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถริ   
ปสีทิตฺวา ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ต วุตฺตตฺถเมว ฯ  นิสภาชานิย  ยถาติ  ควสตสหสฺส- 
เชฏโ  นิสโภ  นิสโภ  จ  โส  อาชานิโย  เสฏโ  อุตฺตโม   
เจติ  นิสภาชานิโย ฯ  ยถา  นิสภาชานิโย  ตเถว ภควาติ  
อตฺโถ ฯ  โลกวิสยส ฺาต  ป ฺตฺติวเสน  เอว  วุตฺต ฯ  อน-ุ 
ปเมยฺโย  ห ิ ภควา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                าณส ฺ ิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อุปฺปลหตถฺิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ติวราย  นิวาสีหนฺติอาทิก  อายสฺมโต  อุปฺปลหตฺถิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตกุสโล  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล   
มาลาการกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  มาลาการกมฺเมน  อเนกานิ   
ปุปฺผานิ  วิกฺกิณนฺโต  ชีวติ ฯ  อเถกทวิส  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา    
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จรนฺโต  ภควนฺต  รตนคฺฆิกมิว  จรมาน(๑)  ทิสฺวา รตฺตุปฺปลกลาเปน   
ปูเชสิ ฯ  โส  ตโต  จุโต  เตเนว  ปุ ฺเน  สุคตีสุ  ปุ ฺมนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนวฺาย  สทฺธาชาโต   
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ติวราย  นิวาสีหนฺติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ติวราติ  ตีหิ  วาเรหิ  การิต  ส ฺจริต  ปฏิจฺฉนฺน  นคร   
ตสฺส  ติวราย  นิวาสี  วสนสีโล  นิวาสนฏานเคเห  วา  วสนฺโต  
อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  อโหส ึ มาลิโก  ตทาติ  ตทา  นิพฺพานตฺถาย   
ปุ ฺสมฺภารกรณสมเย  มาลิโก  มาลากาโรว  ปุปฺผานิ  กยวิกฺกย   
กตฺวา ชีวนฺโต อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปุปฺผหตฺถมทาสหนฺติ  สิทฺธตฺถ  ภควนฺต  ทิสฺวา  อุปฺปล- 
กลาป  อทาสึ ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถ- 
เมวาติ ฯ   
                อุปฺปลหตฺถิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ____________________ 
# ๑. ส.ี โชตมาน ฯ  
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                                ปทปชูกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  ปทปชูกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  (๑)ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต(๑)  สทิฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถริ  ปสนฺโน  สุมนปุปฺเผน   
ภควโต (๒)  ปาทมูเล  ปูเชสิ ฯ  โส เตน ปุ ฺกมฺเมน(๓)  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  สกฺกสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท เอกสฺมึ   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตผเล ปติฏาสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโตติ- 
อาทิมาห ฯ  ชาติปุปฺผมทาสหนฺติ  ชาติสุมนปุปฺผ  อทาสึ  อหนฺติ   
วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  สุมนสทฺทสฺส  โลป  กตฺวา  วุตฺต ฯ   
ตตฺถ  ชาติยา  นิพฺพตฺโต  วิกสมาโนเยว  สุมน  ชนาน  โสมนสฺส   
กโรตีติ  สุมน  ปุปฺผนฏเน  วิกสนฏเน  ปุปฺผ  สมุน ฺจ  ต   
ปุปฺผ ฺจาติ  สุมนปุปฺผ  ตานิ  สุมนปุปผฺานิ  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต   
อห  ปูเชสินติฺ  อตฺโถ ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ปทปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________ 
# ๑  ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
# ๒ ม.  อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ   ๓.  ม. ปุ ฺเน ฯ  
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                        มฏุ ิปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุทสฺสโน  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  มุฏ ิ- 
ปุปฺผิยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  มาลาการกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สกสปิฺเป  นิปฺผตฺตึ   
ปตฺโต  เอกทิวส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนนฺมานโส  ชาติสุมน- 
ปุปฺผานิ  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ภควโต  ปาทมูเล  โอกิรตฺิวา  ปูเชสิ ฯ   
โส  เตน  กุสลสมฺภาเรน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุโภ  สมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  
ปุพฺพวาสนาวเสน สตฺถริ  ปสีทิตฺวา ปพฺพชิตฺวา (๑) นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  อนุสฺสริตฺวา  โสมนสสฺ- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุทสฺสโน  นาม  นาเมนาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุทสฺสโนติ  อาโรหปริณาหรูปสณฺาน- 
โยพฺพ ฺโสภเณน  สุนฺทโร  ทสฺสโนติ  สุทสฺสโน  นาเมน   
สุทสฺสโน  นาม  มาลากาโร  หุตฺวา  ชาติสุมนปุปฺเผหิ  ปทุมุตฺตร  
ภควนฺต ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                มฏุ ิปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________ 
# ๑ ม.  ปพฺพชิโต ฯ    
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                                อุทกปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติอาทิก  อายสฺมโต  อุทกปูชกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  ปูริตกุสลส ฺจโย  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  ปริปรูิยมาโน  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  กุสลากุสล   
ชานนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  อากาเส  คจฺฉนฺโต  นิกฺขนฺต- 
ฉพฺพณฺณพุทฺธรสีสุ  ปสนโฺน  อุโภหิ  หตฺเถหิ  อุทก  คเหตฺวา  
ปูเชสิ ฯ  เตน  ปชูิต  อุทก  รชตพุพฺพุล  วิย  อากาเส  อฏาสิ ฯ   
โส  อภิปฺปสนฺโน  เตเนว  โสมนสฺเสน  ตุสิตาทีสุ  นิพฺพตฺโต   
ทิพฺพสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อปรภาเค  มนุสฺสสมฺปตฺติโย  จ   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  
ปตฺโต สตฺถร ิปสีทิตฺวา ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุ ฺกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ  ฆตาสนว  ชลตินฺติ  ฆต   
วุจฺจติ  สปฺป  ฆตสฺส  อาสน  อาธารนฺติ  ฆตาสน  อคฺคิ   
อถ  วา  ต  อสติ  ภุ ฺชตีติ  ฆตาสน  อคฺคิเยว ฯ  ยถา  คเต   
อาสิตฺเต  อคฺคิมฺหิ  อคฺคิสิขา  อตีว  ชลติ  เอว  อคฺคิกฺขนฺธ  อิว   
ชลมาน  ภควนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อาทิตฺตว  หุตาสนนฺติ  หุต  วุจฺจติ    
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ปูชาสกฺกาเร  หุตสฺส  ปชูาสกฺการสฺส  อาสนนฺติ  หุตาสน   
ชลมาน  สูรยิ อิว ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ  พฺยามปฺปภา- 
มณฺฑเลหิ  (๑)  วิชโฺชตมาน  สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธ  อนิล ฺชเส   
อากาเส  คจฺฉนฺต อทฺทสนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อุทกปชูกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                นฬมาลิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  นฬมาลิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        โสป (๒) ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  อเนกาสุ  ชาตีสุ  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ(๓)  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิปฺผตฺตึ(๔)  วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  กาเม   
อาทีนว  ทิสฺวา  เคห  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
หิมวนฺเต  วสนฺโต  ตตฺถาคต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนโฺน  วนฺทิตฺวา   
ติณสนฺถร  สนฺถริตฺวา  ตตฺถ  นิสินฺนสสฺ  ภควโต  นฬมาเลหิ   
วีชนึ กตฺวา วีเชตฺวา  อทาสิ ฯ  ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  ตสฺสานุ- 
กมฺปาย  อนโุมทน ฺจ  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  ปริฬาหสนฺตาปวิวชฺชิโต  กายจิตฺต- 
# ๑ ยุ.  ส ฺจเยหิ ฯ  ๒. ม. เอโส ฯ  ๓. ม. กุสลกมฺนานิ ฯ  
# ๔. ม. นิพฺพตฺโต ฯ  
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เจตสิกสุขสมฺปตฺโต  อเนกสุข  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนวฺาย  ปุพฺพวาสนาพเลน   
สตฺถริ  ปสนโฺน  ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน ปกาเสนฺโต ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิมาห ฯ  
ต เหฏา วุตฺตเมว ฯ   
        นฬมาล  คเหตฺวานาติ  นโฬติ (๑) อสาโร  นิสสฺาโร  หุตฺวา   
เวฬุวสโตป  ตนุโก  สลฺลหุโก  ชาโตติ  นโฬ  นฬสสฺ  มาลา   
ปุปฺผ  นฬมาล  เตน  นฬมาเลน  วีชน ึ กาเรสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
วีชิสฺสติ  ชนสิฺสติ(๒)  วาโต  อเนนาติ  วีชนี  ต  วีชนึ  พุทฺธสฺส   
อุปนาเมสึ  ปฏิคฺคเหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตาน- 
เมวาติ ฯ   
                นฬมาลิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        สตฺตมภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________ 
# ๑ ม. นฬติ ฯ  ๒. สี.  วีชติิ วิเสเสน ชิโนติ ฯ    
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                        อาสนุปฏาหกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        กานน  วนโมคฺคยฺหาติอาทิก  อายสฺมโต  อาสนุปฏาห- 
กตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  ฆราวาส  วสนฺโต  ตตฺถ  โทส   
ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต   
วสนฺโต  ตตฺถ  สมฺปตฺต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺโน  สีหาสน   
อทาสิ  ตตฺถ  นิสินฺน  ภควนฺต  มาลากลาป  คเหตฺวา  ปูเชตฺวา   
ต  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทว- 
มนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตภเว  อุจฺจกุลิโก  วิภว- 
สมฺปนฺโน  อโหสิ ฯ  โส  กาลนฺตเร  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย สตฺถริ ปสีทิตฺวา ปพฺพชิโต นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อรหา  สมาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสสฺ- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  กานน  วนโมคฺคยฺหาติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตตฺถเมวาติ ฯ   
                อาสนุปฏาหกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________  
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                        พิลาลิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  พิลาลทิายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส  วสนฺโต   
ตตฺถาทีนว  ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
หิมวนฺเต  วสนฺโต  อตีว  อปฺปจฺฉสนฺตุฏโ  อาลุวาทีหิ  ยาเปนฺโต   
วสติ ฯ  ตทา  ปทุมุตฺตโร  ภควา  ตสฺส  อนุกมฺปาย  ต  หิมวนฺต   
อคมาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  ปสนโฺน  วนฺทิตฺวา  พิลาลิโย  คเหตฺวา   
ปตฺเต  โอกิริ ฯ  ต  ตถาคโต  ตสฺสานุกมฺปาย  โสมนสฺสุปฺปาทยนฺโต   
ปริภุ ฺชิ ฯ  โส  เตน  กมฺเมน  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ  อุภย- 
สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
วุทฺธิมนฺวาย สตฺถริ ปสนโฺน สาสเน ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  กุสลกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิมาห ฯ  ต   
สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อาลุวกลมฺพาทโย   
เตส  เตส  กนฺทชาตีน  นามาเนวาติ ฯ   
                พิลาลิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        เรณุปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทฺธนฺติอาทิก  อายสฺมโต  เรณุปูชกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถริ  ปสนฺโน  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  อคฺคิกฺขนฺธ  วิย  วิชฺโชตมาน  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส นาคปุปฺผเกสร คเหตฺวา ปูเชสิ ฯ อถ ภควา  
อนุโมทน อกาสิ(๑) ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  สพฺพตฺถ  ปูชโิต   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ปุพฺพ- 
วาสนาพเลน  สตฺถริ  ปสนฺโน  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา(๒)  นจิรสฺเสว   
อรหา  หุตฺวา  ทิพฺพจกฺขุนา  อตฺตโน  ปพฺุพกมฺม  ทิสวฺา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุวณฺณวณฺณ   
สมฺพุทฺธนฺติอาทิมาห ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  สตรสึว   
ภาณุมนฺติ  สตมตฺตา  สตปฺปมาณา  รสิ  ปภา  ยสสฺ  สูรยิสฺส   
โส  สตรสิ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  สตรสีติ  วุตฺต  อเนกสตสฺส   
อเนกสตสหสฺสรสีติ  อตฺโถ ฯ  ภาณุ  วุจฺจติ  ปภา  ภาณุ  ปภา   
# ๑ ม. อนุโมทนมกาสิ ฯ  ๒. ม.  ปพฺพชิโต ฯ    
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ยสฺส  โส  ภาณุมา  ภาณุมสงฺขาต  สูริย  อิว  วิปสฺสึ  ภควนฺต   
ทิสฺวา  สเกสร นาคปุปฺผ คเหตฺวา อภิโรปยึ ปูเชสินติฺ  
อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                เรณุปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        เอกาทสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                                มหาปริวารวคฺควณฺณนา   
 
                        มหาปริวารกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิปสฺสี  นาม  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  มหาปริวารกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส  ภควโต   
อุปฺปนฺนสมเย  ยกฺขโยนิย  นิพฺพตฺโต  อเนกยกฺขสตสหสฺสปริวาโร   
เอกสฺมึ  ขุทฺทกทีเป  ทิพฺพสุข  อนุภวนฺโต  วิหรติ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  
ทีเป เจติยาภิโสภิโต วิหาโร  อตถิ  ตตฺถ  ภควา  อคมาสิ ฯ   
อถ  โข  (๑)  ยกฺขเสนาธิปติ  ตตฺถ  กตภาว ทิสฺวา   
ทิพฺพวตฺถานิ  คเหตฺวา  คต(๒)  ภควนฺต วนฺทิตฺวา ทิพฺพวตฺเถหิ  
ปูเชสิ ฯ สปริวาโร  สรณ  อคมาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
ตโต  จุโต  เทวมนุสฺสโลเก(๓)  นิพฺพตฺติตฺวา (๔)ตตฺถ  ฉกามาวจรสุข   
อนุภวิตฺวา(๔) อปรภาเค  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถร ิ ปสีทิตฺวา ปพฺพชิตฺวา (๕) นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
# ๑. ม. โส ฯ  ๒. ม. คนฺตฺวา ฯ   ๓. ม. เทวโลเก ฯ   
# ๔. ม. ตโต จุโต มนุสฺเสสุ อคฺคจกฺกวตฺติอาทิสุขมนุภวิตฺวา ฯ  
# ๕. ม. ปพฺพชิโต ฯ  
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ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิปสฺสี  นาม  ภควาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  วิเสส ปรมตฺถ  นิพฺพาน  ปสฺสตีติ  วิปสฺสี  วิวิเธ   
สติปฏานาทโย  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม  ปสฺสตีติ  วา  วิปสสฺี   
วิวิเธ อเนกปฺปกาเร โพธเนยฺยสตฺเต  วิสุ  วิสุ  ปสฺสตีติ  วา   
วิปสฺสี  โส  วิปสฺสี  ภควา  ทีปเจติย  ทีเป  ปูชนียฏาน  
วิหารมคมาสีติ อตฺโถ ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                มหาปริวารกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สุมงฺคลตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อตฺถทสฺสี  ชินวโรติอาทิก  อายสฺมโต  สุมงฺคลตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  ตฬากสมีเป  รกฺุขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ   
ตสฺมึ  สมเย  ภควา  วิหารโต  นิกฺขมิตฺวา  นฺหายิตุกาโม  ตสฺส   
ตฬากสฺส  ตีร  คนฺตฺวา  ตตฺถ  นฺหาตฺวา  เอกจีวโร  ชลมาโน   
พฺรหฺมา วิย สูริโย วิย สุวณฺณพิมฺพ  วิย  อฏาสิ ฯ  อถ   
โส  เทวปุตฺโต  โสมนสฺสชาโต  ป ฺชลิโก  โถมน  อกาสิ ฯ  
อตฺตโน  ทิพฺพคีตตูริเยหิ  อุปหาร ฺจ  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺ- 
กมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ สมฺปตฺติโย อนุภวิตฺวา อปรภาเค อิมสฺมึ   
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พุทฺธุปฺปาเท กุลเคเห นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต ปตฺโต สตฺถริ ปสีทิตฺวา  
ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  ปจฺฉา  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  อตฺถทสฺสี  ชินวโรติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปรมตฺถ   
นิพฺพาน  ทกฺขติ  ปสฺสตีติ  อตฺถทสฺส ี อถ  วา  สพฺพสตฺตาน   
จตุราริยสจฺจสงฺขาต  อตฺถปโยชน  ทสสฺนสีโลติ  อตฺถทสฺสี  กิเลเส   
อชินิ  ชินาติ  ชินิสฺสตีติ  ชิโน ฯ  วริตพฺโพ  ปตฺเถตพฺโพ  สพฺพ- 
สตฺเตหีติ  วโร  อตฺถทสฺส ี ชิโน จ โส วโร จาติ อตฺถ- 
ทสฺสีชินวโร  โลกเชฏโติ  ลชฺุชติ  ปลุชชฺตีติ  โลโก  โลกียติ   
ปสฺสียติ  พุทธฺาทีหิ  ปารปฺปตฺโตติ  วา  โลโก  โลโก  จ  โลโก  
จ โลโก จาติ โลโก ฯ เอกเสสสมาสวเสน  โลกาติ  วตฺตพฺเพ   
โลโกติ  วุตฺโต ฯ  โลกสฺส  เชฏโ  โลกเชฏโ  โส โลกเชฏโ  
นราสโภติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                สมุงฺคลตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                        สรณคมนิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อุภินฺน  เทวราชูนนฺติอาทิก  อายสฺมโต  สรณคมนิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว (๑)  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตเร  ภควติ   
อุปฺปนฺเน  อย  หิมวนฺเต  เทวราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺมึ   
อปเรน(๒)  ยกฺขเทวร ฺา  สทฺธึ  สงฺคามตฺถาย  อุปฏ ิเต  เทฺว   
อเนกยกฺขสหสฺสปริวารา  ผลกาวุธาทิหตฺถา  สงฺคามตฺถาย   
สมุปพฺยูฬฺหา  อเหสุ ฯ  ตทา  ปทุมุตฺตโร  ภควา  เตสุ  สตฺเตสุ   
การุ ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  อากาเสน  ตตฺถ  คนฺตฺวา สปริวาราน   
ทฺวินฺน  เทวราชูน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตทา  เต  สพฺเพ  ผลกา- 
วุธานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  ภควนฺต  คารวพหุมาเนน  วนฺทิตฺวา  สรณ   
อคมสุ ฯ  เตส  อย  ปม  สรณ อคมาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถริ  ปสนฺโน   
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปุพฺพกุสล  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อุภินฺน  เทวราชูนนติฺอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  สุจิโลมขรโลมอาฬวกกุมฺภีรกุเวราทโย  วิย  นามโคตฺเตน   
# ๑ ม.  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว ฯ  ๒ ส.ี  อาสนฺเน ฯ    
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อปากฏา เทฺว ยกฺขราชาโน อ ฺาปเทเสน ทสฺเสนฺโต   
อุภินฺน  เทวราชูนนฺติ(๑)อาทิมาห ฯ  สงฺคาโม  สมุปฏ ิโตติ  ส สุฏ ุ  
คาโม  กลหตฺถาย  อุปคมนนฺติ  สงฺคาโม  โส  สงฺคาโม  ส   
สุฏ ุ  อุปฏ ิโต  เอกฏาเน  อุปคนฺตฺวา   ิโตติ  อตฺโถ ฯ  อโหส ิ 
สมุปพฺยูโฬฺหติ ส สุฏ ุ อุปสมีเป ราสิภูโตติ  อตฺโถ ฯ   
        สเวเชสิ  มหาชนนฺติ  เตส  ราสิภูตาน  ยกฺขาน  อากาเส   
นิสินฺโน  ภควา  จตุสจฺจธมฺมเทสนาย  ส  สฏุ ุ  เวเชสิ  อาทีนว- 
ทสฺสเนน  คณฺหาเปสิ  วิ ฺาเปสิ โพเธสีติ อตฺโถ ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สรณคมนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เอกาสนิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วรโุณ  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  เอกาสนิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  วรุโณ  นาม  เทวราชา  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ  โส  ภควนฺต   
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  คนฺธมาลาทีหิ  คีตวาทิเตหิ  จ  อุปฏย- 
มาโน  สปรวิาโร  ปูเชส ิฯ  ตโต  อปรภาเค  ภควติ  ปรินิพฺพุเต   
# ๑. อุภินฺน เทวราชูนนฺติ อาห (?)    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 215 

        เลมที ่ 43  เอกาสนิยตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  215 
 
ตสฺส  มหาโพธิรุกฺข  พุทธฺทสฺสน  วิย  สพฺพตูริยตาฬาวจเรหิ   
สปริวาโร  อุปหาร  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  ตโต  กาล   
กตฺวา  นิมฺมานรติเทวโลเก  อุปฺปชฺช ิฯ  เอว  เทวสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ  มนุสฺสภูโต  จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถุ   
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  ปจฺฉา  สกกมฺม  สริตฺวา  ต  ตถโต  ตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วรุโณ  นาม  นาเมนาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยทา  อห  สมฺโพธนตฺถาย  (๑)  พุทฺธ  โพธิ ฺจ   
ปูเชสึ  ตทา  วรุโณ  นาม เทวราชา อโหสินฺติ  สมพฺนฺโธ ฯ   
        ธรณีรุหปาทปนฺติ  เอตฺถ  รุกฺขลตาปพฺพตสตฺตรตนาทโย   
ธาเรตีติ  ธรณี  ตสฺมึ  รุหติ  ปติฏหตีติ  ธรณีรโุห ฯ  ปาเทน   
ปวตีติ ปาทโป สิ ฺจิตสิ ฺจิโตทก  ปาเทน  มูเลน  ปวติ   
รุกฺขกฺขนฺธสาขาวิฏเปหิ  อาโปรส  ปตฺถริยตีติ  อตฺโถ  ฯ  ต   
ธรณีรุหปาทป โพธิรุกฺขนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สกกมฺมาภิรทฺโธติ  อตฺตโน  กุสลกมฺเมน  อภิรทฺโธปสนฺโน   
อุตฺตเม  โพธิมฺหิ ปสนฺโนติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตาน- 
เมวาติ ฯ   
                เอกาสนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________ 
# ๑ สี.  สมโฺมทนตฺถาย ฯ    
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                                สุวณฺณปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิปสฺสี  นาม  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  สุวณฺณปุปฺผิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  าเน  ภูมฏกเทวปุตฺโต  หตฺุวา  นิพฺพตฺโต  ตสฺส  ภควโต   
ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  จตูหิ  สุวณฺณปุปฺเผหิ  ปูเชสิ ฯ   
ตานิ  ปุปฺผานิ  อากาเส  สุวณฺณวิตาน  หุตฺวา  ฉาเทสุ  ฯ  
สุวณฺณปภา  จ  พุทฺธสฺส  สรีรปภา  จ  เอกโต  หุตฺวา  มหา- 
โอภาโส  อโหสิ ฯ  โส  อติเรกตร  ปสนฺโน  สกภวน  คโตป   
สรติเยว ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตุสิตภวนาทิสุคตีสุเยว   
สสรนฺโต  ทพฺิพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท กุลเคเห  
นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต ปตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  สาสเน   
อุร  ทตฺวา  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิปสฺสี  นาม  ภควาติอาทิมาห ฯ   
ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        ปาโมชชฺ  ชนยิตฺวานาติ  พลวปตึ  อุปฺปาเทตฺวา  ปาโมชฺช   
อาโมทนา  ปโมทนา  หาโส  ปหาโส  วิตฺติ  โอทคฺย  อตฺตมนตา   
จิตฺตสฺสาติ(๑)อาทีสุ  วิย  อตฺตมนตา  สกภาว  อุปฺปาเทตฺวาติ   
# ๑ อภิ. วิ. ๓๕/๕๕๗/๓๑๐ ฯ  ขุ. มหา.  ๒๙/๔/๓  ฯ   
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อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สวุณฺณปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        จิตกปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วสามิ  ราชายตเนติอาทิก  อายสฺมโต  จิตกปูชกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร ตโต ปร อุปฺปนฺนุปฺ- 
ปนฺนภเว วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต   
กาเล  ราชายตนรุกฺขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  อนฺตรนฺตรา   
เทวตาหิ  สทฺธึ  ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺโน  ภควติ  ปรินพฺิพุเต  
สปริวาโร  คนฺธทีปธูปปุปฺผเภริอาทีนิ  คาหาเปตฺวา  ภควโต   
อาฬหนฏาน  คนฺตฺวา ทีปาทีหิ (๑)  ปูเชตฺวา  อเนเกหิ  ตูริเยหิ   
อเนเกหิ  วาทิเตหิ  ต  ปูเชสิ ฯ  ตโต ปฏาย สกภวน  อุปวิฏโป   
ภควนฺตเมว  สริตฺวา  สมฺมุขา  วิย  วนทฺติ ฯ  โส  เตเนว  ปุ ฺเน  
เตน  จิตฺตปฺปสาเทน  ราชายตนโต  กาล  กโต  ตุสติาทีสุ   
นิพฺพตฺโต  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต  มนุสฺเสสุ  มนุสฺส- 
สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควติ  อุปฺปนฺนจิตฺตปฺปสาโท  ภควโต  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
# ๑ ม.  ทีปาทีนิ ฯ    
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อตฺตโน (๑)  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วสามิ  ราชายตเนติ- 
อาทิมาห ฯ  ราชายตเนติ เทวราชูน  อายตน  ราชายตน  ตสฺส   
รุกฺขสฺส  นามเธยฺโย  วา  ปรินิพฺพุเต  ภควตีติ  ปริ  สมนฺตโต   
กิ ฺจิ  อนวเสเสตฺวา  ขนฺธปรินิพฺพานกาเล  ปรินิพฺพานสมเย   
ปรินิพฺพานปฺปตฺตสฺส สิขิโน โลกพนฺธโุนติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        จิตก  อคมาสหนฺติ  จนฺทนาครุเทวทารุกปฺปูรตกฺโกลาท-ิ 
สุคนฺธทารูหิ  จิต  ราสิคตนฺติ  จิต  จิตเมว  จิตก  พุทฺธคารเวน   
จิตก  ปูชนตฺถาย  จิตกสฺส  สมีป  อห  อคมาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  กตกิจฺจ  ทสฺเสนฺโต ตูริย ตตฺถ  วาเทตฺวาติอาทิมาห ฯ  
ต สพฺพ สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                จิตกปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        พุทฺธส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ยทา  วิปสฺสี  โลกคฺโคติอาทิก  อายสฺมโต  พุทฺธส ฺกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  ภูมฏกวิมาเน  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตทา   
วิปสฺสี  ภควา  อายุสงฺขาร  โวสฺสชชฺิ ฯ  อถ สกลทสสหสฺสี- 
โลกธาตุ  สสาครปพฺพตา  ปกมฺปตฺถ ฯ  ตทา  ตสฺส  เทวปุตฺตสฺส   
#๑. ม.  อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ภวนมฺป  กมปฺตฺถ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  โส  เทวปุตฺโต  สสยชาโต   
กึ  น ุ โข  ปวีกมฺปาย  นิพฺพตฺตีติ จินฺเตตฺวา  พุทฺธสฺส  อายุ- 
สงฺขารโวสฺสชฺชภาว  ตฺวา  มหาโสก  โทมนสฺส (๑) อุปาเทสิ ฯ  
ตทา  เวสฺสวโณ  มหาราชา  อาคนฺตฺวา  มา  จินฺตยิตฺถาติ   
อสฺสาเสสิ ฯ  โส  เทวปุตฺโต  ตโต  จุโต  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
ฆราวาส  ปหาย  ปพฺพชตฺิวา  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต ยทา วิปสฺสี  
โลกคฺโคติอาทิมาห ฯ อายุสงฺขารโมสฺสชฺชีติ  อา  สมนฺตโต  ยโุนติ   
ปาเลติ  สตฺเตติ  อายุ  อายุสฺส  สงฺขาโร  ราสิภาโว  อายุ- 
สงฺขาโร  ต  อายุสงฺขาร  โอสชฺช ิ ปรจฺิจชิ  ชหาสีติ  อตฺโถ ฯ  
ตสฺมึ  อายุสงฺขารโวสฺสชฺชเน ฯ  ชลเมขลาสาคโรทกเมขลาสหิตา   
สกลทสสหสฺสจกฺกวาฬปวี  กมฺปตฺถาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        โอตต  วิตฺถต  มยฺหนฺติ  มยฺห  ภวน  โอตต วิตฺถต  
จิตฺต  วิจิตฺต  สุจิ  สุปริสุทธฺ  จิตฺต  อเนเกหิ  สตฺตหิ  รตเนหิ   
วิจิตฺต โสภมาน ปกมฺปตฺถ  ปกาเรน กมฺปตฺถาติ อตฺโถ ฯ  
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                พุทฺธส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________ 
# ๑ สี.  สเวค ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 220 

                                เลมที่  43  หนา  220 
 
                        มคฺคส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  มคฺคส ฺกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล   
หิมวนฺเต  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  อร ฺ  คนฺตฺวา  มคฺค- 
มูฬฺหาน  มคฺค  คเวสนฺตาน  ตสฺส  สาวกาน  โภเชตฺวา  มคฺค  
อาจิกฺขิ ฯ โส เตน ปุ ฺเน เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา  
อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  สพฺพตฺถ  อมูโฬหฺ  ส ฺวา  อโหสิ ฯ  อถ   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต ปตฺโต ฆราวาเส  
อนลฺลีโน ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติอาทิมาห ฯ   
สาวกา  วนจาริโนติ  ภควโต  วุตฺตวจน  สมฺมา  อาทเรน   
สุณนฺตีติ  สาวกา  อถ  วา  ภควโต  เทสนานุสาเรน  าณ   
เปเสตฺวา  สทฺธมฺม  สุณนฺตีติ  สาวกา  วนจาริโน  วเน  วิจรณกา   
สาวกา  วิปฺปนฏา  มคฺคมูฬฺหา  มหาอร ฺเ  อนฺธาว  จกฺขุ- 
วิรหิตาว  อนุสุยฺยเร วิจรนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                มคฺคส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                ปจฺจุปฏานส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อตฺถทสฺสิมฺหิ  สุคเตติอาทิก  อายสฺมโต  ปจฺจุปฏาน- 
ส ฺกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  ยกฺขโยนิย  นิพฺพตฺโต  ภควติ  ธรมาเน  ทสฺสนสฺส   
อลทฺธตฺตา  ปจฺฉา  ปรินิพฺพุเต  มหาโสกปฺปตฺโต  วิหาสิ ฯ  ตทา   
หิสฺส  ภควโต  สาวโก  นาม  อคฺคสาวโก  อนุสาสนฺโต  ภควโต   
สารีริกธาตุปูชา  ภควติ  ธรมาเน  กตปูชา  วิย  จิตฺตปฺปสาท- 
วสา  มหปฺผล  ภวตีติ  วตฺวา  ถูป  กโรหีติ  นิโยชิโต  ถูป   
กาเรสิ  ต  ปูเชตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ  สกฺกจกฺก- 
วตฺติสมฺปตฺติมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย เอกสฺมึ  
กุลเคเห นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต ปตฺโต สตฺถริ ปสีทิตฺวา ปพฺพชิโต  
นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุ ฺกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อตฺถทสฺสิมฺหิ  สุคเตติ- 
อาทิมาห ฯ ต เหฏา วุตฺตเมว ฯ  ยกฺขโยนึ  อุปปชชฺินฺติ  เอตฺถ   
ปน  อตฺตโน  สกาส  สมฺปตฺตสมฺปตฺเต  ขาทนฺตา  ยนฺติ  คจฺฉนฺตีติ   
ยกฺขา ยกฺขาน โยน ิชาตีติ ยกฺขโยนิ ยกฺขโยนิย นิพฺพตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ    
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        ทลฺุลทฺธ  วต  เม  อาสีติ  เม  มยา  ลทฺธยส  ทลุลฺทฺธ   
พุทฺธภูตสฺส  สตฺถุโน  สกกฺาร  อกตตฺตา วิราเธตฺวา ลทฺธนฺติ  
อตฺโถ ฯ ทุปปฺภาตนฺติ ทุฏ ุ ปภาต  รตฺติยา  ปภาตกรณ มยฺห  
น  สฏุ ุ  ปภาตนฺติ (๑) อตฺโถ ฯ  ทรุุฏ ิตนฺติ  ทุอุฏ ิต ฯ สูริยสสฺ  
อุคฺคมน มยฺห ทุอุคฺคมนนฺติ อตฺโถ ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตาน- 
เมวาติ ฯ   
        ปจฺจุปฏานส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ชาติปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ชาย  ตสฺส  วิปสฺสิสสฺาติอาทิก  อายสฺมโต  ชาติปูชกตฺ- 
เถรสฺส อปทาน ฯ  
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  นกฺขตฺตปาเกหิ  วิปสฺส-ิ 
โพธิสตฺตสฺส  วุตฺตลกฺขณนิมิตฺต  สุตฺวา  อย  กิร กุมาโร  
พุทฺโธ หุตฺวา  สกลโลกสฺส  อคฺโค  เสฏโ  หุตฺวา  สพฺพสตฺเต   
สสารโต  อุทฺธริสฺสตีติ  สุตฺวา  ต  ภควนฺต  กุมารกาเลเยว   
พุทฺธสฺส  วิย  มหาปูช  อกาสิ ฯ  ปจฺฉา  กเมน  กุมารกาล   
ราชกุมารกาล  (๒) รชฺชกาลนฺติ กาลตฺตยมติกฺกมฺม พุทฺเธ ชาเตป  
# ๑ สี. มยฺหอติทุฏ ุปภาตนฺติ ฯ    
# ๒. กุมารกาเลเยว ราชกุมาร (สพฺพตฺถ) ฯ  
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มหาปูช  กตฺวา  ตโต  จุโต  ตุสิตาทีสุ  นิพฺพตฺโต  ทิพฺพสุขมนุ- 
ภวิตฺวา  ปจฺฉา  มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺตาทิมนุสฺสสุขมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  สตฺตฏวสฺสกาเลเยว  ภควติ   
ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา  
อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ชาย  ตสฺส  วิปสฺสิสฺสาติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        เนมิตฺตาน  สุณิตฺวานาติ  เอตฺถ  นิมิตฺต  การณ สุขทุกฺขปฺ- 
ปตฺติเหตุ  ชานนฺตีติ  เนมิตฺตา  เตส  เนมิตฺตาน  นกฺขตฺตปากาน   
วจน  สุณิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ชาติปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ทฺวาทสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________  
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                                เสเรยฺยวคฺควณฺณนา 
                        เสเรยฺยกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อชฌฺายโก  มนฺตธโรติอาทิก  อายสฺมโต  เสเรยฺยกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตโต  ปเรสุ อตฺตภาว- 
สหสฺเสสุ วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส   
ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  ติณฺณ   
เวทาน  ปาร  คนฺตฺวา อิติหาสาทิสกลพฺราหฺมณมนฺเตสุ (๑)  โกฏิป-ฺ 
ปตฺโต  เอกสฺมึ  ทิวเส  อพฺโภกาเส  สปริวาโร   ิโต  ภควนฺต   
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  เสเรยฺยปุปฺผ  คเหตฺวา  อากาเส  ขิปนฺโต   
ปูเชสิ ฯ  ตานิ  ปุปฺผานิ  อากาเส  วิตาน  หุตฺวา  สตฺตาห  
ตฺวา  ปจฺฉา  อนฺตรธายึส ุฯ  โส  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อตีว   
ปสนฺนมานโส  เตเนว  ปติโสมนสฺเสน  กาล  กตฺวา  ตุสิตาทีสุ   
นิพฺพตฺโต ตตฺถ ทิพฺพสุขมนุภวิตฺวา ตโต มนุสฺสสขุมนุภวิตฺวา  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต   
ปาปุณิตฺวา  ปุพฺพวาสนาพเลน  สตฺถร ิ ปสนฺโน ปพฺพชิตฺวา  
นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปุรากตกุสล  สริตฺวา  โสมนสสฺชาโต   
# ๑  ม. ... พฺราหฺมณธมฺเมสุ ฯ   
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ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต อชฺฌายโก มนฺตธโรติอาทิมาห ฯ  
ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        เสเรยฺยก  คเหตฺวานาติ  สิริเส  ภว  ชาติปุปฺผ  เสเรยฺย  
เสเรยฺยเมว  เสเรยฺยก  ต  เสเรยฺยก  คเหตฺวานาติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
ภควติ  ปสนฺโน  ชาติสุมนมกุลจมฺปกาทีนิ  ปุปฺผานิ  ปติฏเปตฺวา   
ปูเชตุ  กาล นตฺถิตาย (๓) ตตฺถ สมฺปตฺต  ต เสเรยฺยก ปุปฺผ  
คเหตฺวา ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                เสเรยฺยกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปุปฺผถูปยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺส  อวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  ปุปฺผถูปยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิพุทฺธสฺส  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สกสิปฺเป   
นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  ตตฺถ  สาร  อปสฺสนโฺต  เคห  ปหาย  หิมวนฺต   
ปวิสิตฺวา  อตฺตนา  สหคเตหิ  ป ฺจสิสฺสสหสฺเสหิ  สทฺธึ  ป ฺจา- 
ภิ ฺา  อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  กุกฺกุรนามปพฺพตสมีเป   
ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  ปฏิวสติ ฯ  ตทา  พุทฺธุปฺปาทภาว  สุตฺวา   
# ๑.  ปูเชตุกามตาย (?)    
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สิสฺเสหิ  สห  พุทฺธสฺส  สนฺติก  คนฺตุกาโม เกนจิ  พฺยาธินา   
ปฬิโต  ปณฺณสาล  ปวิสตฺิวา  สิสฺสสนฺติกา  พุทฺธสฺสานุภาว   
ลกฺขณ ฺจ  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  หิมวนฺตโต  จมฺปกาโสก- 
ติลกโกฏกาทฺยเนเก  ปุปฺเผ  อาหราเปตฺวา  ถูป  กตฺวา  พุทฺธ   
วิย  ปูเชตฺวา  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมโลกูปโค  อโหส ิฯ  อถ  เต   
สิสฺสา  ตสฺส  อาฬาหน  กตฺวา  พุทฺธสนฺติก  คนฺตฺวา  ต   
ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  อถ  ภควา  พุทฺธจกฺขุนา  โอโลเกตฺวา   
อนาคตสาเณน  ปากฏีกรณมกาสิ ฯ  โส  อปรภาเค  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
ปุพฺพวาสนาพเลน  สตฺถร ิ ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
        อถ  โส  อตฺตโน  ปุพฺพกุสล  สริตฺวา  โสมนสสฺชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิมาห ฯ  ต   
เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  กกฺุกุโร  นาม  ปพฺพโตติ  ปพฺพตสฺส   
สิขร  กุกกฺุรากาเรน  สุนขากาเรน  สณฺ ิตตฺตา  กุกฺกรุปพฺพโตติ   
สงฺขฺย  คโต  ตตฺถ  สมีเป  ปณฺณสาล กตฺวา ป ฺจตาปส- 
สหสฺเสหิ  สห วสมาโนติ อตฺโถ ฯ นยานุสาเรน เสส สพฺพ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        ปุปฺผถูปยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                        ปายาส(๑)ทายกตฺเถราปทานวณฺณนา    
        สุวณฺณวณฺโณ  สมพฺุทฺโธติอาทิก  อายสฺมโต  ปายาสทาย- 
กตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  วิภวสมฺปนฺเน  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา   
ฆราวาส  วสนฺโต  หตฺถิอสฺสธนธ ฺสตฺตรตนาทิวิภวสมฺปนฺโน   
สทฺธาสมฺปนฺโน  กมฺมผล  สทฺทหิตฺวา  สหสฺสมตฺตา  สุวณฺณ- 
ปาติโย  กาเรตฺวา  ตสฺมึ  ขีรปายาสสหสฺสสฺส  ปูเรตฺวา  ตา   
สพฺพา  คาหาเปตฺวา  สิมฺพลิวน  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  วิปสฺส ี  
ภควา  ฉพฺพณฺณรสิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  อากาเส  จงฺกม  มาเปตฺวา   
จงฺกมติ ฯ  โส  ปน  เสฏ ิ  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อตีว  ปสนฺโน   
ปาติโย  เปตฺวา  วนฺทิตฺวา  อาโรเจสิ  ปฏิคฺคหณาย ฯ  อถ   
ภควา  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปฏิคฺคเหสิ  ปฏิคฺคเหตฺวา  จ  ปน   
ตสฺส  โสมนสฺสอุปฺปาทนตฺถ  สหสฺสมตฺเตหิ  ภิกฺขุสงฺเฆหิ  สทฺธึ   
ปริภุ ฺชิ  ตทวเสส  อเนกสหสฺสภิกฺขู  ปริภุ ฺชึสุ ฯ  โส  เตน  
ปุ ฺเน สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต ปตฺโต สทฺธาชาโต ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
# ๑. ม. ปายส... ฯ  
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        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  กุสล  ปจฺจเวกฺขมาโน  ต  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุวณฺณวณฺโณ   
สมฺพุทฺโธติอาทิมาห ฯ  ต เหฏา วุตฺตเมว ฯ   
        จงฺกม  สุสมารูโฬฺหติ  จทินนฺโต  ปทวิกฺเขป  กโรนฺโต   
กมติ  คจฺฉตีติ  จงฺกม  จงฺกมสฺส  ปทวิกฺเขปสฺส  อาธารภูต- 
ปวิปเทโส  จงฺกม  นามาติ  อตฺโถ  เอต  จงฺกม  สุวิเสเสน   
อารูโฬฺหติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อมฺพเร  อนิลายเนติ  วรียติ  ฉาทิยติ   
อเนนาติ  วร  น พรนฺติ อมฺพร เสตวตฺถสทิส อากาสนฺติ  
อตฺโถ ฯ  นตฺถิ  นิลียน  โคปน  เอตฺถาติ  อนิล  อา  สมนฺตโต   
ยนฺติ  คจฺฉนฺติ  อเนน  อิทธฺิมนฺโตติ  อายน  อนิล ฺจ  ต   
อายน ฺเจติ  อนิลายน  ตสฺมึ  อมฺพเร  อนิลายเน จงฺกม  
มาปยินฺติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ปายาสทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        คนฺโธทกยิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิสชฺช  ปาสาทวเรติอาทิก  อายสฺมโต  คนฺโธทกิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ (๑) ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสสิฺส  ภควโต(๒)  กาเล  
# ๑ ม.  นิพฺพานูปนิสฺสยานิ ฯ   ๒. ม. วิปสฺสีภควโต ฯ  
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เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  มหทฺธโน  มหาโภโค   
ทิพฺพสุข  อนุภวนฺโต  วิย มนุสฺสสุข อนุภวนฺโต เอกสฺมึ ทิวเส   
ปาสาทวเร  นิสินฺโน  โหติ ฯ  ตทา  ภควา  สุวณฺณมหาเมรุ   
วิย  วีถิยา  วิจรติ  ต  วิจรมาน  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส   
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  สุคนฺโธทเกน  ภควนฺต  โอสิ ฺจมาโน  ปูเชสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
เอกสฺมึ  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาเสน  อนลฺลโีน   
สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกุสล  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นิสชฺช  ปาสาทวเรติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ปาสาโทติ  ปสาท  โสมนสฺส  ชเนติ  อุปฺปาเทตีติ  ปาสาโท   
มาลากมฺมจิตฺตกมฺมสุวณฺณกมฺมาทฺยเนกวิจิตฺต  ทิสฺวา  ตตฺถ   
ปวิฏาน  ชนาน  ปสาท  ชนยตีติ  อตฺโถ ฯ  ปาสาโท  จ   
โส  ปตฺเถตพฺพฏเน  วโร  จาติ  ปาสาทวโร  ตสฺมึ  ปาสาทวเร   
นิสชฺช  นิสีทตฺิวา  วิปสฺสึ  ชินวร  อทฺทสนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                คนฺโธทกิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        สมฺมุขาถวิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฌายมาเน  วิปสฺสิมฺหติีอาทิก  อายสฺมโต  สมฺมขุาถ- 
วิกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  สตฺตวสฺสิกกาเลเยว  สกสิปฺเป  นิปฺผตฺตึ   
ปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  วสนฺโต  วิปสฺสิมฺหิ  โพธิสตฺเต   
อุปฺปนฺเน  สพฺพพุทฺธาน  ลกฺขณานิ  เวทตฺตเย  ทิสฺสมานานิ  ตานิ   
ราชปฺปมุขสฺส  ชนกายสฺส  วิปสฺสีโพธิสตฺตสฺส  ลกฺขณ ฺจ  พุทฺธ- 
ภาว ฺจ  พฺยากริตฺวา  ชนาน  มานส  นพฺิพาเปสิ  อเนกานิ   
จ  ถุติวจนานิ  นิเวเทสิ ฯ  โส  เตน  กุสลกมฺเมน  ฉ  กามา- 
วจรสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ จกฺกวตฺติสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต  
ปตฺโต สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ   
กตกุสลนาเมน  สมฺมุขาถวิกตฺเถโรติ  ปากโฏ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ฌายมาเน  วิปสฺสิมฺหีติอาทิมาห ฯ  ตตถ (๑) 
วิปสฺสิมฺหิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ ฌายมาเน  อุปฺปชฺชมาเน  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขนฺเต  อห  ปาตุภูต นิมิตฺต การณ พุทธภาวสฺส  เหตุ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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พฺยากรึ  กเถสึ  อเนกานิ  อจฺฉริยานิ  ปากฏานิ  อกาสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนยานุสาเรน สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สมฺมุขาถวิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        กุสุมาสนิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นคเร  ธ ฺวติยาติอาทิก  อายสฺมโต  กุสุมาสนิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  มหทฺธโน  มหาโภโค   
ติณฺณ  เวทาน  ปาร  คโต  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ  โกฏปิฺปตฺโต   
สกปรสมยกสุโล  มาตาปตโร  ปูเชตุกาโม  ป ฺจ  อุปฺปลกลาเป   
อตฺตโน  สมีเป  เปตฺวา  นิสินฺโน  ภิกขฺุสงฺฆปริวุต  วิปสฺสึ   
ภควนฺต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  นีลปตาทิฆนพุทฺธรสฺมิโย  จ  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  ตานิ  ปุปฺผานิ   
สนฺถริตฺวา  ภควนฺต  ตตฺถ  นิสีทาเปตฺวา  สกฆเร  มาตุ  อตฺถาย   
ปฏิยตฺตานิ  สพฺพานิ  ขาทนียโภชนียานิ  คเหตฺวา  สปริวาร   
ภควนฺต  สหตฺเถน  สนฺตปฺเปนฺโต  โภเชสิ ฯ  โภชนาวสาเน  เอก   
อุปฺปลหตฺถ  อทาสิ ฯ  เตน  โสมนสฺสชาโต  ปตฺถน  อกาสิ ฯ   
ภควาป  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน    
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เทวมนุสฺเสสุ  เทฺว  สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถิย  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
โภคยเสหิ  วฑฺฒิโต  กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย   
ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว  อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปุพฺเพ  กตกุสล  ปุพฺเพนิวาสาเณน   
สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  (๑)  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นคเร   
ธ ฺวติยาติอาทิมาห ฯ  ธ ฺาน  ปุ ฺวนฺตาน  ขตฺติยพฺราหฺมณ- 
คหปติมหาสาลาน  อเนเกส  กลุาน  อากรตฺตา  ธ ฺวตี  อถ   
วา  มุตฺตามณิอาทิสตฺตรตนาน  สตฺตวิธธ ฺาน  อุปโภคปริ- 
โภคาน  อากรตฺตา  ธ ฺวตี  อถ  วา  ธ ฺาน  พุทฺธปจฺเจก- 
พุทฺธขีณาสวาน  วสนฏาน  อารามวิหาราทีน  อากรตฺตา  
ธ ฺวตี ตสฺสา  ธ ฺวติยา ฯ  นครนฺติ  ปตฺเถนฺติ  เอตฺถ   
อุปโภคปริโภคตฺถิกา  ชนาติ  นคร  น  คจฺฉตีติ  วา  นค  ราช- 
ยุวราชมหามตฺตาทีน  วสนฏาน ฯ  นค  ราติ  อาททาติ   
คณฺหาตีติ  นคร  ราชาทีน  วสนฏานสมูหภูต  ปาการปริขาทีหิ   
ปริกฺขิตฺต  ปริจฺฉินฺนฏาน  นคร  นามาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมึ  นคเร   
ยทา  อห  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  สนฺติเก  พฺยากรณ  อลภึ ฯ  
ตทา  ตสฺมึ  ธ ฺวติยา  นคเร  พฺราหฺมโณ อโหสนิฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                กสุุมาสนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________ 
# ๑ ม.  โสมนสฺสปฺปตฺโต ฯ    
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                                ผลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อชฌฺายโก  มนฺตธโรติอาทิก  อายสฺมโต  ผลทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เวทตฺตยาทิสกสิปฺเปสุ   
ปารปฺปตฺโต  อเนเกส  พฺราหฺมณสหสฺสาน  ปาโมกโฺข  อาจริโย   
สกสิปฺปาน  ปริโยสาน  อทิสฺวา  ตตฺถ  จ  สาร  อปสฺสนฺโต   
ฆราวาส  ปหาย  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชตฺิวา  หิมวนฺตสฺส  อวิทูเร   
อสฺสม  กาเรตฺวา  สห  สสิฺเสหิ  วาส  กปฺเปสิ  ตสฺมึ  สมเย   
ปทุมุตฺตโร  ภควา  ภิกฺขาย  จรมาโน  ตสฺสานุกมฺปาย  ต  ปเทส   
สมฺปาปุณิ ฯ  ตาปโส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อตฺตโน   
อตฺถาย  ปุฏเก  นิกฺขิปตฺวา  รุกฺขคฺเค  ลคฺคิตานิ  มธุรานิ   
ปทุมผลานิ  มธุนา  สห  อทาสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  โสมนสฺสุปฺปาท- 
นตฺถ  ปสฺสนตฺสฺเสว  ปริภุ ฺชิตฺวา  อากาเส  ิโต ผลทานานิสส  
กเถตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กลุเคเห   
นิพฺพตฺโต  สตฺตวสฺสิโกเยว  อรหตฺต  ปตฺวา  ปุพฺเพ  กตกุสล- 
กมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
อชฺฌายโก  มนฺตธโรติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อชฺเฌติ  จินฺเตตีติ  อชฌฺายิ    
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อชฺฌายิเยว  อชฺฌายโก ฯ  เอตฺถ  ห ิ อกาโร  ปฏิเสเธ  วุทฺธ-ิ 
ตพฺภาเว  ฯเปฯ  อกาโร  วิรหปฺปเกติ  เอว  วุตฺเตสุ  ทสสุ  อตฺเถสุ   
ตพฺภาเว  วตฺตติ ฯ  สิสฺสาน  สวนธารณาทิวเสน  หิต  อชฺเฌติ   
จินฺเตติ  อชฺฌาย  กโรตีติ  อชฌฺายโก  จินฺตโกติ  อตฺโถ ฯ   
อาจริยสฺส  สนฺติเก  อุคฺคหิต  สพฺพ  มนฺต  มเนน  ธาเรติ   
ปวตฺเตตีติ  มนฺตธโร ฯ  ติณฺณ  เวทาน  ปารคูติ  เวท  วุจฺจติ   
าณ  เวเทน  เวทิตพฺพา  พุชฺฌิตพฺพาติ  เวทา  อิรุเวทยชุเวท- 
สามเวทสงฺขาตา  ตโย  คนฺถา  เตส  เวทาน  ปาร  ปริโยสาน  
โกฏ ึคโต ปตฺโตติ ปารคู ฯ  เสส ปากฏเมวาติ ฯ   
                ผลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        าณส ฺ ิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต  าณส ฺ ิกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  (๑)  อุปฺปนฺนปฺุ- 
ปนฺเน  ภเว  วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส   
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  ฆราวาส  ปหาย   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตสฺส  อวิทูเร  ปพฺพตนฺตเร   
ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  ป ฺจาภิ ฺาอฏสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา   
# ๑. ม. ตสฺม ึตสฺมึ ฯ  
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วสนฺโต  เอกทิวส  ปริสุทธฺ  ปณฺฑร  ปลุินตล  ทิสฺวา  อีทิสา   
ปริสุทฺธา  พุทฺธา  อีทิสว  ปริสุทฺธ  พุทฺธาณนฺติ  พุทฺธ ฺจ   
ตสฺส  าณ ฺจ  อนุสฺสริ โถเมส ิจ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ กุลเคเห นิพฺพตฺโต  
วิ ฺ ุต ปตฺโต (๑)  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺโต   
ปุพฺเพ  กตปุ ฺ  อนุสฺสริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปพฺุพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิมาห ฯ  ปุลนิ  โสภณ   
ทิสฺวาติ  ปริปุณฺณกต  วิย  ปลุากาเรน  ปริโสธิตากาเรน  ปวตฺต   
 ิตนฺติ  ปุลิน  โสภณ  วาลุก  ทิสฺวา  เสฏ พุทฺธ อนุสฺสรินฺติ  
อตโถ ฯ เสส  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                าณส ฺ ิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________ 
# ๑ ม.  ปตฺวา ฯ   
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                        คณฺธ(๑)ปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวณฺณวณฺโณ  สมพฺุทฺโธติอาทิก  อายสฺมโต  คณฺธ(๑)ปุปฺผิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนกาสุ  ชาตีสุ   
กตปุ ฺส ฺจโย  วิปสฺสสิฺส  ภควโต  กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห   
นิพฺพตฺโต  อุปโภคปริโภเคหิ  อนูโน  เอกทิวส  วิปสฺสึ  ภควนฺต   
สคณ  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ลาชาป ฺจเมหิ  ปุปฺเผหิ  ปูเชสิ ฯ   
โส  เตเนว  จิตฺตปฺปสาเทน  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต (๒)  
เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อปรภาเค   
มนุสฺเสสุ  มนุสฺสสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  เอกสฺมึ   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา (๓)นจิรสฺเสว อรหา  
อโหสิ ฯ (๓)   
        โส  เอกทิวส  ปุพฺเพ  กตปุ ฺ  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  อิมินา  กุสเลนาห  นิพฺพาน  ปตฺโตติ  ปุพฺพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  สุวณฺณวณฺโณ  สมฺพุทฺโธติอาทิมาห ฯ ต สพฺพ  
เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                คณฺธปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________ 
# ๑. ม. คณฺ... ฯ   ๒ ม.  อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม.  นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ    
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                        ปทุมปชูกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  ปทุมปชูกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สกสิปฺเป   
นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  ตตฺถ  สาร  อปสฺสนโฺต  พุทฺธุปฺปตฺติโต  ปุเรตร  
อุปฺปนฺนตฺตา  โอวาทานุสาสนึ  อลภิตฺวา  ฆราวาส  ปหาย   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตสฺส  อวิทูเร  โคตมก  นาม   
ปพฺพต  นิสฺสาย  อสฺสม  กาเรตฺวา  ป ฺจาภิ ฺาอฏสมาปตฺติโย   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานสุเขเนว  วิหาสิ ฯ  ตทา  ปทุมุตฺตโร  ภควา   
พุทฺโธ  หุตฺวา  สตฺเต  สสารโต  อุทฺธรนฺโต  ตสฺสานุกมฺปาย   
หิมวนฺต  อคมาสิ ฯ  ตาปโส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนนฺมานโส   
สกสิสฺเส  สมาเนตฺวา  เตหิ  ปทุมปุปฺผานิ  อาหราเปตฺวา  ปูเชสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
สทฺโธ ปสนโฺน  ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิมาห ฯ   
โคตโม  นาม  ปพฺพโตติ  อเนกาส  ยกฺขเทวตาน  อาวาสภาเวน    
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อธิฏานวเสน  โคตมสฺส  ภวนตฺตา  โคตโมติ  ปากโฏ  อโหส ิฯ   
ปวตฺตติ  ติฏตีติ  ปพฺพโต ฯ  นาครุกฺเขหิ  ส ฺฉนฺโนติ  รุหติ   
ติฏตีติ  รุกโฺข ฯ  อถ  วา  ปวึ  ขนนโฺต  อุทฺธ  รหุตีติ  รุกฺโข   
นานา  อเนกปฺปการา  จมฺปกกปฺปูรนาคอครุจนฺทนาทโย  รกฺุขาติ   
นานารุกฺขา  เตหิ  นานารุกฺเขหิ  ส ฺฉนฺโน  ปริกิณฺโณ  โคตโม   
ปพฺพโตติ  สมฺพนฺโธ ฯ  มหาภูตคณาลโยติ  ภวนฺติ  ชายนฺติ   
อุปฺปชฺชนฺติ  วฑฺฒนฺติ  จาติ  ภูตา  มหนฺตา  จ  เต  ภูตา จาติ   
มหาภูตา  มหาภูตาน  คโณ  สมูโหติ  มหาภูตคโณ   
มหาภูตคณสฺส  อาลโย  ปติฏาติ มหาภูตคณาลโย ฯ   
        เวมชฺฌมฺหิ  จ  ตสฺสาสีติ  ตสฺส  โคตมสฺส  ปพฺพตสฺส   
เวมชฺเฌ  อพฺภนฺตเร  อสฺสโม  อภินิมฺมโิต  นิปฺผาทิโต  กโตติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ปทุมปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        เตรสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________  
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                                โสภิตวคฺควณฺณนา   
                        โสภิตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโินติอาทิก  อายสฺมโต  โสภิตตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห  
นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส   
สณฺเปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถารา  ธมฺเม  เทสิยมาเน  โสมนสฺเสน   
ปสนฺนมานโส  นานปฺปกาเรหิ  โถเมส ิฯ  โส  เตเนว  โสมนสฺเสน   
กาล  กตฺวา  เทเวสุ  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ ทพฺิพสุข อนุภวิตฺวา  
มนุสฺเสสุ  จ  มนุสฺสสุข อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  สตฺตวสฺสิโกว  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  
ฉฬภิ ฺโ อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโินติอาทิมาห ฯ   
ต  สพฺพ  เหฏา วุตฺตนยตฺตา สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        โสภิตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                                สุทสสฺนตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิตฺถตาย  นทีตีเรติอาทิก  อายสฺมโต  สุทสฺสนตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
กตปุ ฺ ูปจโย  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  วสนฺโต  วิตฺถตาย  นาม   
คงฺคาย  สมีเป  ปลกฺขุผลติ ปริเยสนฺโต ตสฺสา ตีเร นิสินฺน  
ชลมานอคฺคิสิข  อิว  สิขึ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส   
เกตกีปุปฺผ  วณฺเฏเนว  ฉินฺทิตฺวา  ปูเชนฺโต  เอวมาห  ภนฺเต   
เยน  าเณน  ตฺว  เอว  มหานุภาโว  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  ชาโต   
ต  าณ  อห  ปูเชมีติ ฯ  อถ  ภควา  อนุโมทน  อกาสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  ชาโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
สตฺถริ  ปสนโฺน ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว  อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  กตกุสล  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิตฺถตาย  นทีตีเรติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
วิตฺถตายาติ วิตฺถรติ ปตฺถรติ  วิตฺถิณฺณา  โหตีติ  วิตฺถตา  นทนฺติ   
สทฺท  กโรนฺติ  อิตา  คตา  ปวตฺตาติ นที  นท ึ ตรนตฺา   
เอต  ปตฺวา  ติณฺณา  นาม  โหนฺตีติ  ตีร  ตสฺสา  วิตฺถตาย   
นทิยา  ตีเร ตีรสมีเปติ อตฺโถ ฯ  เกตก ึ ปุปฺผิต  ทิสฺวาติ    
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กุจฺฉิตากาเรน  คณฺหนฺตาน  หตฺถ  กณฺโก  ฉินฺทติ  วิชฺฌตีติ  
เกต เกตสฺส เอสา เกตกีปุปฺผ ต ทิสฺวา วณฺฏ ฉินฺทิตฺวาติ   
สมฺพนฺโธ ฯ   
        สิขิโน  โลกพนฺธุโนติ  สิขี  วุจฺจติ  อคฺคิ สิขีสทิสา  
นีลปตาทิเภทา  ชลมานา  ฉพฺพณฺณฆนรสิโย  ยสสฺ  โส  สิขี   
โลกสฺส  สกลโลกตฺตยสฺส  พนฺธุ  าตโกติ  โลกพนฺธุ  ตสฺส   
สิขิโน  โลกพนฺธุโน  เกตกีปุปฺผ  วณฺเฏ  ฉินฺทิตฺวา  ปูเชสินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สทุสฺสนตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        จนฺทนปูชนกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จนฺทภาคานทีตีเรติอาทิก  อายสฺมโต  จนฺทนปชูนกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  หิมวนฺเต  จนฺทภาคานทิยา  สมีเป  กินฺนรโยนิย  นิพฺพตฺโต   
ปุปฺผภกฺโข  ปุปฺผนิวสโน  จนฺทนอครุอาทีสุ คนฺธวิภูสิโต  หิมวนฺเต   
ภุมฺมเทวตา  วิย  อุยฺยานกีฬชลกีฬาทิอเนกสุข  อนุภวนฺโต  วาส   
กปฺเปสิ ฯ  ตทา  อตฺถทสสฺี  ภควา  ตสฺสา  อนุกมฺปาย  หิมวนฺต   
คนฺตฺวา  อากาสโต  โอรุยหฺ  สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปตฺวา  นิสีทิ ฯ    
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โส  กินฺนโร  ต  ภควนฺต  วิชฺโชตมาน  ตตฺถ  นิสินฺน  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  สุคนฺธจนฺทเนน  ปูเชส ิฯ  ตสฺส  ภควา  อนุโมทน  
อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เตน  โสมนสฺเสน  ยาวตายุก  ตฺวา   
ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อปราปร  ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติรชฺชปเทสรชฺชสมฺปตฺติโย  อนุ- 
ภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพ- 
กมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
จนฺทภาคานทีตีเรติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จนฺท  มน  รจึุ  อชฺฌาสย   
ตฺวา  วิย  ชาโตติ  จนฺโท ฯ  จนฺทมณฺฑเลน  ปสนนฺนิมฺม- 
โลทเกน  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  มุตฺตาทลสทิสสนฺถรธวลปุลินตเลน  จ   
สมนฺนาคตตฺตา  จนฺเทน  ภาคา  สทิสาติ  จนฺทภาคา  ตสฺสา   
จนฺทภาคาย  นทิยา  ตีเร  สมีเปติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพ  เหฏา   
วุตฺตนยตฺตา  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                จนฺทนปูชนกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        อฏมภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                        ปุปฺผจฺฉทนิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุนนฺโท  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  ปุปฺผจฺฉท- 
นิยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต ปตฺวา  สกสิปฺเปสุ   
นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  มหาโภโค  มหายโส  ทานาภิรโต  อโหสิ ฯ  เอกทิวส  โส  สกลชมฺพุทีเป  อิ
เม  ยาจกา  นาม  อห  ทาน   
น  ลทฺโธสฺมติี  วตฺตุ  มา  ลภนฺตูติ  มหาทาน  สชฺเชสิ ฯ   
ตทา  ปทุมุตฺตโร  ภควา  สปริวาโร  อากาเสน  คจฺฉติ ฯ   
พฺราหฺมโณ  ต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  สกสิสฺเส  ปกฺโกสาเปตฺวา   
ปุปฺผานิ  อาหราเปตฺวา  อากาเส  อุกฺขิปตฺวา  ปูเชสิ ฯ  ตานิ   
สกลนคร  ฉาเทตฺวา  สตฺต  ทิวสานิ อฏสุ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สุข  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท [๑] สาวตฺถิย  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  สทฺธาชาโต   
ปพฺพชิตฺวา  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปพฺุพกมฺม   
สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุนนโฺท   
นาม  นาเมนาติอาทิมาห ฯ  ต เหฏา วุตฺตนยตฺตา  สุวิ ฺเยฺย- 
เมวาติ ฯ   
                ปปฺุผจฺฉทนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สาวตฺถิยนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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                        รโหส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  รโหส ฺกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  เอกสฺมึ  พุทฺธสุ ฺกาเล   
มชฺฌิมปเทเส  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนวฺาย  สกสิปฺเปสุ   
นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  ตตฺถ  สาร  อปสฺสนโฺต  เกวล  อุทร  ปูเรตฺวา   
โกธมทมานาทโย  อกุสเลเยว  ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย  หิมวนฺต   
ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อเนกตาปสสตปริวาโร   
วสภปพฺพตสมีเป  อสฺสม  มาเปตฺวา  ตีณิ  วสฺสสหสฺสานิ   
หิมวนฺเตเยว  วสมาโน  อห  เอตฺตกาน  สิสฺสาน  อาจริโยติ   
สมฺมโต  ครฏุานิโย  ครกุาตพฺโพ  วนฺทนีโย  อาจริโย เม  
นตฺถีติ โทมนสฺสปฺปตฺโต  เต  สพฺเพ  สิสฺเส  สนฺนปิาเตตฺวา   
พุทฺธาน  อภาเว  นิพฺพานาธิคมาภาว ปกาเสตฺวา  สย  เอกโก   
รโห  วิเวกฏาเนว  นิสินฺโน  พุทฺธสฺส  สมฺมุขา  นสิินฺโน  วิย   
พุทฺธส ฺ  มนสิ  กริตฺวา  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา   
สาลาย  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา นิสินฺโน กาล กตฺวา พฺรหฺมโลเก  
นิพฺพตฺติ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ฌานมุเขน  จิร  วสิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  กาเมสุ  อนลลฺีโน  สตฺตวสฺสิโก  ปพฺพชิตฺวา    
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ขุรคฺเคเยว อรหตฺต ปตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  หุตฺวา  ปุพฺเพนิวาส- 
าเณน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา ส ฺชาตโสมนสฺโส   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิมาห ฯ   
วสโภ  นาม  ปพฺพโตติ  หิมวนฺตปพฺพต  วินา  เสสปพฺพตาน   
อุจฺจตรภาเวน  เสฏตรภาเวน  วสโภติ  สงฺข คโต ปพฺพโตติ  
อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                รโหส ฺ ิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        จมฺปกปุปผิฺยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        กณิการว  โชตนฺตนฺติอาทิก  อายสฺมโต  จมฺปกปุปฺผิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  เวสฺสภุสฺส  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สกสิปฺเปสุ   
นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  ตตฺถ  สาร  อปสฺสนโฺต  ฆราวาส ปหาย  
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  วนนฺตเร  วสนฺโต  เวสฺสภุ  ภควนฺต  
อุทฺทิสฺส สิสฺเสหิ จมฺปกปุปฺเผหิ  ปูเชสิ ฯ  ภควา   
อนุโมทน  อกาสิ ฯ  โส  เตเนว  กุสเลน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต  ปาปุณิตฺวา ปุพฺพวาสนาพเลน ฆราวาเส   
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อนลฺลีโน ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา  อโหส ิฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพปุ ฺกมฺม  สรตฺิวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  กณิการ ว  โชตนฺตนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กณิการนฺติ  สกลปตฺตปลาสานิ  ปริภชชฺ   
ปาเตตฺวา  ปุปฺผคหณสมเย  กณฺณิกาพทฺโธ  หุตฺวา  ปุปฺผมกุลาน   
คหณโต  กณฺณิกากาเรน  ปกโตติ  กณิกาโร  กณฺณิกาโรติ   
วตฺตพฺเพ  นิรตฺุตินเยน  เอกสฺส  ปุพฺพณการสฺส  โลป  กตฺวา   
กณิการนฺติ  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  ต  ปปฺุผิต  กณิการรุกฺข  อิว  
โชตนฺต พุทธฺ อทฺทสนฺติ  อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                จมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อตฺถสนฺทสฺสกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิสาลมาเฬ  อาสีโนติอาทิก  อายสฺมโต  อตฺถสนฺทสฺสกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ อตฺตภาเวสุ  
กตปุ ฺ ูปจโย ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สกสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ ปตฺโต  ตตฺถ  สาร   
อปสฺสนฺโต  เคห  ปหาย  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  รมณีเย  าเน  ปณฺณ- 
สาล  กตฺวา  ปฏิวสติ  ตทา  สตฺตานุกมฺปาย  หิมวนฺตมาคต   
ปทุมุตฺตรภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ป ฺจงฺคสมนฺนาคโต    
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วนฺทิตฺวา  ถุติวจเนหิ  โถเมสิ ฯ  โส  เตน ปุ ฺเน  ยาวตายุก   
ตฺวา  (๑)  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมโลกูปโค  อโหสิ ฯ  โส อปรภาเค  
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ  
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิสาลมาเฬ  อาสีโนติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
วิสาลมาเฬ  วิสาล  ปตฺถต  วิตฺถิณฺณ  มหนฺต  มาฬ  วิสาลมาฬ   
ตสฺมึ  วิสาลมาเฬ  อาสีโน  นิสินฺโน  อห  โลกนายก อทฺทสนติฺ  
สมฺพนฺโธ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                อตฺถสนฺทสฺสกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เอกปสาทนิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๒)   
        นารโท  อิติ  เม  นามนฺติอาทิก  (๓)  อายสฺมโต  เอกปสาท- 
นิยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนกาสุ ชาตีสุ กตกุสโล  
อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  เกสโวติ   
ปากโฏ  หุตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  ฆราวาส  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา   
# ๑ ม.  กตฺวา ฯ  ๒. สฺยา.  เอกรสนิยตฺเถราปทานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. สยฺา. นารโท อิติ นาเมนาติ  ทิสฺสติ ฯ    
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วสนฺโต  เอกทิวส  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส   
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อติวิย  ปติโสมนสฺสชาโต  ปกกฺามิ ฯ  โส   
ยาวตายุก  ตฺวา  เตเนว  โสมนสฺเสน  กาล  กตฺวา  เทเวสุ   
นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา มนุสฺเสสุ อุปฺปนฺโน  
ตตฺถ สมฺปตฺติโย อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  อ ฺตรสฺมึ   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิโต   
นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  กตกุสลกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นารโท  อิติ  เม   
นามนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  นารโทติ  ชาติวเสน  สุทฺธสรีรตฺตา   
นตฺถิ  รโช  ธลูิ  มล  เอตสฺสาติ  นารโท  ชการสฺส  ทการ   
กตฺวา  นารโทติ  กุลทตฺติก  นาม ฯ  เกสโวติ  กิสวจฺฉโคตฺเต   
ชาตตฺตา  เกสโว นารทเกสโว อิติ ม ชนา วิทู ชานนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ เสส ปากฏเมวาติ ฯ   
                เอกปสาทนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                        สาลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        มิคราชา  ตทา  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต  สาลปุปฺผ- 
ทายกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
กตกุสลส ฺจโย  เกนจิ  กมฺมจฺฉิทฺเทน  หิมวนฺเต  สหีโยนิย   
นิพฺพตฺโต  อเนกสีหปริวาโร วิหาสิ ฯ ตทา สิขี  ภควา  ตสฺสานุ- 
กมฺปาย  ภควนฺต(๒)  อคมาสิ ฯ  สีโห  ต  อุปคต  ทสิฺวา  ปสนฺน- 
มานโส  สาขาภงฺเคน สกณฺณิกสาลปุปฺผ คเหตฺวา ปูเชสิ ฯ  
ภควา ตสฺส อนุโมทน อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วิ ฺ ุต ปตฺวา  สตฺถร ิ ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต   
อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสสฺชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  มิคราชา  ตทา  อาสินฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มรณ   
คจฺฉนฺตีติ  มิคา  อถ  วา  ฆาส  มคฺคนฺติ  คเวสนฺตีติ มิคา  
มิคาน  ราชา  มิคราชา ฯ  สกลจตุปฺปทาน  ราชภาเว  สติป   
คาถาพนฺธสุขตฺถ  มิเค  อาทึ  กตฺวา  มคิราชาติ  วุตฺต ฯ  ยทา   
ภควนฺต  ทิสฺวา  สปุปฺผ  สาลสาข  ภ ฺชิตฺวา  ปูเชสึ ตทา  
อห มิคราชา อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. สาลปุปฺผทายกตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ  ๒. ม. หิมวนฺต ฯ  
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        สโกส  ปุปฺผมาหรินฺติ  สกณฺณิก  สาลปุปฺผ  อาหรึ   
ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ  เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สาลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปยาลผลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปโรธโก  ตทา  อาสนิฺติอาทิก  อายสฺมโต  ปยาลผล- 
ทายกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล   
เนสาทกุเล  นิพฺพตฺโต  หิมวนฺเต  เอกสฺมึ  ปพฺภาเร  มิเค   
วธิตฺวา  ชีวิก  กปฺเปตฺวา  วสติ ฯ  ตสฺม ึ กาเล  ตตฺถ  คต   
สิขึ  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนนฺมานโส  สาย  ปาต  นมสฺสมาโน   
ก ฺจิ  เทยฺยธมฺม  อปสฺสนโฺต  มธรุานิ [๒]  อุจฺจินิตฺวา  อทาสิ ฯ   
ภควา  ตานิ  ปริภุ ฺชิ ฯ  โส  เนสาโท  พุทฺธารมฺมณาย  ปติยา   
นิรนฺตร  ผุฏสรีโร  ปาปกมฺเม วิรตฺตจิตฺโต  มูลผลาหาโร  
นจิรสฺเสว กาล กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ   
อเนกวิธสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  คหปติกุเล   
นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  ตตฺถ  อนภิรโต   
# ๑ สฺยา. ผลทายกตฺเถราปทานนฺติ ฯ   
# ๒ ม. เอตฺถนฺตเร ปยาลผลานีติ ทิสฺสติ ฯ  
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เคห  ปหาย  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺโต  อตฺตโน  กตผลทานกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปโรธโก  ตทา   
อาสินฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยทา  อห  ปยาลผล  ทตฺวา  จิตฺต   
ปสาเทสึ  ตทา  อห  ปโรธโก  อาสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ปโรธโกติ   
ปรสตฺตโรธโก  วิเหสโก ฯ  ปรโรธโกติ  วตฺตพฺเพ ปุพฺพสฺส  
รการสฺส โลป กตฺวา ปโรธโกติ วุตฺต ฯ   
        ปริจารึ  วินายกนฺติ  ต  นิพฺพานปาปก  สตฺถาร  ภนฺเต   
อิม  ผล  ปรภุิ ฺชถาติ ปวารึ นิมนฺตสึ อาราเธสินฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ปยาลผลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        จุทฺทสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                                ฉตฺตวคฺควณฺณนา 
                        อติฉตฺติยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        ปรินิพฺพุเต  ภควตีติอาทิก  อายสฺมโต  อติฉตฺติยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  ธรมานสฺส  ภควโต   
อทิฏตฺตา  ปรินิพฺพุตกาเล  อโห  มม  ปริหานีติ  จินฺเตตฺวา   
มม  ชาตึ  สผล  กริสฺสามีติ  กตสนฺนฏิาโน  ฉตฺตาธิฉตฺต   
กาเรตฺวา  ตสฺส  ภควโต  สรีรธาตุ  นหิิตธาตุคพฺภ  ปูเชสิ ฯ   
อปรภาเค  ปุปฺผจฺฉตฺต กาเรตฺวา ตเมว ธาตุคพฺภ ปูเชสิ ฯ   
โส  เตเนว  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  สตฺถริ  ปสนโฺน ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน คเหตฺวา  
วายมนฺโต นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปรินิพฺพุเต  ภควตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
ฉตฺตาติฉตฺตนฺติ ฉาทิยติ สวริยติ  สวริยติ (๒) อาตปาทินฺติ ฉตฺต  
# ๑ สฺยา. อธฉิตฺติยตฺเถราปทานนฺติ  ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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ฉตฺตสฺส อติฉตฺต ฉตฺตสฺส อุปริกตฉตฺต ฉตฺตาติฉตฺต ฉตฺตสฺส   
อุปรูปริ  ฉตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ถูปมฺหิ อภิโรปยินฺติ ถปูยติ  
ราสิกรียตีติ ถูโป อถ  วา  ถูปติ  ถริภาเวน  วุทฺธึ  วิรฬฺูหึ   
เวปุลลฺ  อาปชฺชมาโน  ปติฏาตีติ  ถูโป  ถูปมฺหิ(๑)  มยา  การิต   
ฉตฺต  อุปรูปริ  ปนวเสน  อภิวิเสเสน  อาโรปยึ  ปูเชสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        ปุปฺผจฺฉทน  กตฺวานาติ  วิกสิเตหิ  สุคนฺเธหิ  อเนเกหิ   
ปุปฺเผหิ  ฉทน  ฉตฺตุปริ วิตาน กตฺวา ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                อติฉตฺติยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ถมฺภาโรปกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต  ถมภฺาโรปกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ธมฺมทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  สทฺโธ  ปสนฺโน  ปรินิพฺพุเต   
ภควติ  ตสฺส  ภควโต  ธาตุคพฺภมาฬเก  ถมฺภ  นิขนตฺิวา ธช  
อาโรเปสิ ฯ  พหูนิ ชาติสุมนปุปฺผานิ คนฺถิตฺวา นิสฺเสณิยา  
# ๑. ม. ตสฺม ึถูปมฺหิ ฯ  
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อาโรหิตฺวา ปูเชสิ ฯ   
        โส  ยาวตายุก  ตฺวา  กาล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  
อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา [๑]  อิมสฺม ึ พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ   
กุลเคเห นิพฺพตฺโต  ทหรกาลโต  ปภุติ  ปูชนโีย  สาสเน  พทฺธ- 
สทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺโต  อตฺตโน   
ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปพฺุพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหติี   
สกลโลกสฺส  นาเถ  ปธานภูเต  ปฏิสรเณ  จ  สตฺถริ  ขนฺธปร-ิ 
นิพฺพาเนน  นิพฺพุเต  นิพฺพุตทีปสิขา  วิย  อทสฺสน  คเตติ   
อตฺโถ ฯ  ธมมฺทสฺสีนราสเภติ  จตุสจฺจธมฺม  ปสฺสตีติ  ธมฺมทสฺส ี  
อถ  วา  สติปฏานาทิเก  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม ทสฺสนสีโล   
ปสฺสนสีโลติ  ธมฺมทสฺส ี นราน  อาสโภ  ปวโร  อุตฺตโมติ   
นราสโภ  ธมฺมทสฺสี  จ  โส  นราสโภ  เจติ  ธมฺมทสฺสีนราสโภ   
ตสฺมึ  ธมฺมทสฺสีนราสเภ ฯ  อาโรเปสึ  ธช  ถมฺภนฺติ  เจติยมาฬเก   
ถมฺภ  นิขนิตฺวา  ตตฺถ  ธช  อาโรเปสึ พนฺธิตฺวา  เปสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        นิสฺเสณึ  มาปยิตฺวานาติ นิสฺสาย ต อิณนฺติ คจฺฉนฺติ  
อาโรหนฺติ อุปรีติ  นิสฺเสณิ  ต  นิสฺเสณึ  มาปยิตฺวา  กาเรตฺวา   
พนฺธิตฺวา  ถูปเสฏ สมารุหินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ชาติปุปฺผ  คเหตฺวานาติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพตฺถ ปชูิโตติ ทสิฺสติ ฯ  
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ชายมานเมว  ชนาน  สุนทฺร  มน  กโรตีติ  ชาติสมุน  ชาติ- 
สุมนเมว  ปุปฺผ  ชาติสุมนปุปฺผนฺติ  วตฺตพฺเพ คาถาพนฺธสุขตฺถ   
สุมนสทฺทสฺส  โลป  กตฺวา  ชาติปุปฺผนฺติ  วุตฺต  ต  ชาติสุมน- 
ปุปฺผ คเหตฺวา  คนฺถิตฺวา  ถูปมฺห ิ อาโรปยึ  อาโรเปตฺวา   
ปูเชสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ถมฺภาโรปกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เวทิการกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต  เวทิการกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปยทสฺสิสสฺ  ภควโต   
กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา   
ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  นิพฺพุเต  สตฺถร ิ ปสนฺโน  ตสฺส  เจติเย   
วลย  กาเรสิ  สตฺตหิ  รตเนหิ  ปริปูเรตฺวา  มหาปูช  กาเรสิ ฯ   
โส  เตน ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อเนเกสุ  ชาติสต- 
สหสฺเสสุ  ปชูนีโย  มหทฺธโน  มหาโภโค  อุภยสุข  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิภวสมฺปนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  
วายมนฺโต นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺเพ  กตกุสล  สริตฺวา  โสมนสฺส-  
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ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหีติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  ปยทสฺสีนรตฺุตเมติ  ปย   
โสมนสฺสาการ  ทสฺสน ยสฺส โส ปยทสฺสี  อาโรหปริณาห- 
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีตานุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภามณฺฑเลหิ สาธุ   
มหาชนปฺปสาท  ชนยนาการทสฺสโนติ  อตฺโถ ฯ  นราน  อุตฺตโมติ   
นรุตฺตโม  ปยทสฺสี  จ  โส  นรุตฺตโม  เจติ  ปยทสฺสีนรุตฺตโม   
ตสฺมึ  ปยทสสฺีนรุตฺตเม  นิพฺพุเต  ธาตุคพฺภมฺหิ  มุตฺตเวทึ  อห   
อกาสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ปปฺุผาธารตฺถาย  ปริโยสาเน เวทิกาวลย  
อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        มณีหิ  ปริวาเรตฺวาติ  มณติ  โชตติ  ปภาสตีติ  มณิ  อถ   
วา  ชนาน  มน  ปูเรนฺโต  โสมนสฺส  กโรนฺโต  อิโต  คโต   
ปวตฺโตติ  มณิ  ชาติรงฺคมณิเวฬุริยมณิอาทีหิ  อเนเกหิ  มณีหิ   
กตเวทิกาวลย  ปริวาเรตฺวา  อุตฺตม  มหาปูช อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                เวทิการกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                        สปริวาริยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโินติอาทิก  อายสฺมโต  สปริวาริยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนกาสุ  ชาตีสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  มหทฺธโน  มหาโภโค   
อโหสิ ฯ  อถ  ปทุมุตฺตเร  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  มหาชโน  ตสฺส   
ธาตุ  นิทหิตฺวา  มหนฺต  เจติย  กาเรตฺวา  ปูเชสิ ฯ  ตสฺมึ   
กาเล  อย  อุปาสโก  ตสฺสุปริ  จนฺทนสาเรน  เจติยฆร  กริตฺวา   
มหาปูช  อกาสิ ฯ  โส  เตเนว  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  
อุภยสมฺปตฺติโย อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กลุเคเห (๑) 
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  กุสล  กตฺวา  สทฺธาย  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โอมตฺตนฺติ  ลามกภาว  นีจภาว  ทุกฺขิตภาว   
วา  น  ปสฺสามิ  น  ชานามิ  น  ทฏิปุพฺโพ  มยา นีจภาโวติ  
อตฺโถ ฯ เสส ปากฏเมวาติ ฯ   
                สปริวาริยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________ 
# ๑. ม. เอกสมึ กุลเคเห ฯ  
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                        อุมาปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        นิพฺพุเต  โลกมหิเตติอาทิก  อายสฺมโต  อุมาปุปฺผิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
วสนฺโต  นิพฺพุตสฺส  ภควโต  เจติยมเห  วตฺตมาเน  อินฺทนีลมณิ- 
วณฺณ  อุมาปุปฺผ  คเหตฺวา  ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  สุคตีสุเยว   
สสรนฺโต  ทพฺิพมานุสสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว   
พหุล  นลีวณฺโณ  ชาติสมฺปนฺโน  วิภวสมฺปนฺโน  อโหสิ ฯ  โส   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต   
วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ   
        โส  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสสฺชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต  โลกมหิเตติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  โลกมหิเตติ   
โลเกหิ  มหิโต  ปูชโิตติ  โลกมหิโต  ตสฺมึ  โลกมหิเต  สิทฺธตฺถมหฺิ   
ภควติ  ปรินิพฺพุเตติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อาหุตีนปฏิคฺคเหติ  อาหุติโน   
วุจฺจนฺติ  ปูชาสกฺการา เตส อาหุตีน ปฏิคฺคเหตุ  อรหตีติ   
อาหุตีนปฏิคฺคโห  อลุตฺตกิตนฺตสมาโส  ตสฺมึ  อาหุตีนปฏิคฺคเห   
# ๑. สฺยา. อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถราปทานนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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ภควติ  ปรินิพฺพุเตติ อตฺโถ ฯ   
        อุมาปุปฺผนฺติ  อุทฺธมุทฺธ  นลีปภ  มุ ฺจมาน  ปุปฺผติ   
วิกสตีติ  อุมาปุปฺผ  ต  อุมาปุปฺผ  คเหตฺวา  เจติเย  ปูช   
อกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                อุมาปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อนุเลปทายกตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        อโนมทสฺสีมุนิโน(๒)ติอาทิก  อายสฺมโต  อนุเลปทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อโนมทสสฺิสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นพฺิพตฺโต  มหทฺธโน  มหาโภโค  ตสฺส  ภควโต   
โพธิรุกฺขสฺส  เวทิกาวลย  กาเรตฺวา  สุธากมฺม ฺจ  กาเรตฺวา   
วาลุกสนฺถรณ  ททฺทฬฺหมาน  รชตวมิานมิว  กาเรสิ ฯ  โส  เตน   
ปุ ฺน  สุขปฺปตฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  รชตวมิานรชตเคห- 
รชตปาสาเทสุ  สุขมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถริ  ปสนฺโน  ปพฺพชตฺิวา  
วิปสฺสน อนุยุตฺโต นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  กึ  น ุ โข  กุสล  กตฺวา  มยา   
# ๑ สฺยา.  อนุโลมทายกตฺเถราปทานนฺติ ทิสฺสติ  ฯ   
# ๒ สฺยา.  อโนมทสฺสิสฺส มุนิโน ฯ    
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อย  วิเสโส  อธิคโตติ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน  ปฏิปาฏิยา   
อนุสฺสริตฺวา  ปุพฺเพ  กตกสุล  ชานิตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อโนมทสฺสีมุนิโนติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
อโนม  อลามก  ทสฺสน  ทสฺสนีย  สรรี  ยสฺส  โส  อโนมทสฺสี   
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีตานุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาสมุชฺชลวิราชิต- 
สรีรตฺตา สุนฺทรทสฺสโนติ  อตฺโถ ฯ  สธุาย  ปณฺฑ  ทตฺวานาติ   
โพธิฆเร  เวทิกาวลย  กาเรตฺวา  สกเล  โพธิฆเร  สธุาเลปน   
กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปาณิกมมฺ  อกาสหนฺติ  สารกฏเน  ผลก- 
ปาณิโย  กตฺวา  ตาหิ  ปาณีหิ  มฏกมฺม  อกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
เสส  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                อนุเลปทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มคฺคทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อุตฺตริตฺวาน  นทิกนติฺอาทิก  อายสฺมโต  มคฺคทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ   
นิพฺพานาธิคมตฺถาย  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต   
กาเล  โลกสมฺมเต  กุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาส   
วสนฺโต  เอกทิวส  ภควนฺต  เอก  นท ึ อุตฺตริตฺวา  วนนฺตร   
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อิทานิ  มยา  ภควโต  มคฺค    
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สม  กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  กุทาล ฺจ  ปฏก ฺจ  อาทาย   
ภควโต  คมนมคฺค  สม  กตฺวา  วาลุก  โอกิริตฺวา  ภควโต   
ปาเท  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อิมินา  มคฺคาลงฺการกรเณน  นิพฺพตฺต- 
นิพฺพตฺตฏาเน  ปูชนโีย  ภเวยฺย  นิพฺพาน ฺจ  ปาปุเณยฺยนฺติ   
ปตฺถน  อกาสิ ฯ ภควา ยถาปตฺถน  สมิชฺฌตูติ  อนโุมทน  
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  สพฺพตฺถ   
ปูชิโต  อโหสิ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  พุทฺธุปปฺาเท  ปากเฏ  เอกสฺมึ   
กุเล  นิพฺพตฺโต  สตฺถริ  ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปพฺุพกมฺม  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  อุตฺตริตฺวาน   
นทิกนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  นทติ  สทฺท  กโรติ  คจฺฉตีติ นที  
นทีเยว  นทิกา  ต  นทิก  อุตฺตริตฺวา  อติกฺกมิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
กุทาลปฏกมาทายาติ  กุ  วุจฺจติ  ปวี  ต  วิทาลเน  ปทาลเน   
ฉินฺทเน  อลนฺติ  กุทาล  ปฏก  วุจฺจติ  ปสุวาลิกาทิวาหก   
ตาลปณฺณเวตฺตลตาทีหิ  กตภาชน  กทุาล ฺจ  ปฏก ฺจ  กุทาล- 
ปฏก ต อาทาย คเหตฺวาติ อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                มคฺคทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                        ผลกทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ยานกาโร  ปุเร  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต  ผลกทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร อเนเกสุ อตฺตภาเวสุ  
กตปุ ฺสมฺภาโร สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล  วฑฺฒกิกุเล   
นิพฺพตฺโต  รตนตฺตเย  ปสนฺโน  จนฺทเนน  อาลมฺพนผลก  กตฺวา  
ภควโต อทาสิ ฯ ภควา ตสฺสานุโมทน อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  สพฺพตฺถกาเล   
จิตฺตสุขปณิโต  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา  
ส ฺชาตปฺปสาโท ปพฺพชตฺิวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต นจิรสฺเสว   
สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา อตฺตโน ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ยานกาโร  ปุเร   
อาสินฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยานกาโรติ  ยนฺติ  เอเตน  อิจฺฉิ- 
ติจฺฉิตฏานนฺติ ยาน ต กโรตีติ  ยานกาโร  ปุเร  พุทฺธ- 
ทสฺสนสมเย  อห  ยานกาโร  อาสึ  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  จนฺทน   
ผลก  กตฺวาติ  จนฺทติ  ปรฬิาห  วูปสเมตีติ  จนฺทน ฯ  อถ วา  
จนฺทนฺติ  สุคนฺธวาสนตฺถ  สรีร  วิลิมฺปนฺติ  เอเตนาติ  จนฺทน   
ต  อาลมฺพนผลก  กตฺวา ฯ  โลกพนฺธโุนติ  สกลโลกสฺส  พนฺธ ุ  
าติภูโตติ  โลกพนฺธุ  ตสฺส  โลกพนฺธุโน  สตฺถุโน อทาสินฺติ   
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อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ผลกทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                วฏสกิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุเมโธ  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  วฏสกิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมมุนินฺเทสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
ตตฺถ  อาทีนว  ทิสฺวา  เคห  ปหาย  ตาปสสฺส  ปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  มหาวเน  วิหาสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สุเมโธ  ภควา   
วิเวกกามตาย  ต  วน สมฺปาปุณิ ฯ  อถ  โส  ตาปโส  ภควนฺต   
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  วิกสิต  สฬลปุปฺผ  คเหตฺวา  วฏสกา- 
กาเรน  คนฺเถตฺวา  ภควโต  ปาทมูเล  เปตฺวา  ปูเชสิ ฯ  ภควา  
ตสฺส  จิตฺตปฺปสาทตฺถาย  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  ชาโต  วุทฺธิมนฺวาย สทฺโธ  
ปสนฺโน ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุเมโธ  นาม  นาเมนาติอาทิมาห ฯ   
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วิเวกมนุพฺรูหนฺโตติ  ชนากิณฺณต  ปหาย  ชนวิเวก  จิตฺตวิเวก ฺจ   
อนุพฺรูหนฺโต วฑฺเฒนฺโต พหุลีกโรนฺโต  มหาวน อชฺโฌคาหิ  
ปาวิสีติ อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        วฏสกิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปลฺลงฺกทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุเมธสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  ปลฺลงฺกทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ   
นิพฺพานาธิคมตฺถาย  กตปุ ฺ ูปจโย  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล   
คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  มหาโภคสมฺปนฺโน  สตฺถริ   
ปสีทิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ตสฺส  สตฺถโุน  สตฺตรตนมย  ปลฺลงฺก  
กาเรตฺวา  มหนฺต  ปูช  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  สพฺพตฺถ ปูชิโต  อโหสิ ฯ  โส  อนุกกฺเมน  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กเุล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สตฺุวา  ปสนฺโน   
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  ปุพฺเพ  กตปุ ฺนาเมน   
ปลฺลงฺกทายกตฺเถโรติ  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  เหฏา  วิย (๑) อุปรปิ ปุพฺเพ  
กตปุ ฺนาเมน  เถราน นามานิ เอวเมว เวทิตพฺพานิ ฯ   
# ๑. ย.ุ เหฏาป ฯ  
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        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ   
ปลฺลงฺโก  ห ิ มยา  ทินโฺนติ  ปลลฺงฺก  อูรุพทฺธาสน  กตฺวา   
ยตฺถ  อุปวีสนฺติ  นิสีทนฺติ  โส  ปลฺลงฺโกติ  วุจฺจติ  โส  ปลฺลงฺโก   
สตฺตรตนมโย  มยา  ทินฺโน  ปชูิโตติ  อตฺโถ ฯ  สอุตฺตรสปจฺฉโทติ  (๑) 
สห  อุตฺตรจฺฉเทน  สห  ปจฺฉเทน  สอุตฺตรสปจฺฉโท  อุปริวิตาน   
พนฺธิตฺวา  อาสน  อุตฺตมวตฺเถหิ  อจฺฉาเทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เสส   
ปากฏเมวาติ ฯ   
                ปลฺลงฺกทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ปณฺณรสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________ 
# ๑  สอุตฺตรสิปจฺฉโทติ ฯ    
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                                พนฺธชุีวกวคฺควณฺณนา 
 
                        พนฺธุชีวกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จนฺท ว  วิมล  สุทฺธนติฺอาทิก  อายสฺมโต  พนฺธชุีวกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺปายสฺมา  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
วสนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต  รูปกายสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส   
พนฺธุชีวกปุปฺผานิ  คเหตฺวา  ภควโต  ปาทมูเล  ปูเชสิ ฯ  ภควา   
ตสฺส  จิตฺตปฺปสาทวฑฺฒนตฺถาย  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  โส   
ยาวตายุก  ตฺวา  เตน  เอว  ปุ ฺเน  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  ฉ   
กามาวจรสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ  จกกฺวตฺติอาทิ- 
สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺส  อมฺหาก  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
อุปฺปนฺนกาเล  คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
สทฺธาชาโต  เคห  ปหาย ปพฺพชิโต  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  ปุพฺเพนิวาสาเณน  ปุพฺเพ  กตกุสลกมฺม  อนุสฺสริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  จนฺทว  วิมล   
สุทฺธนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ จนฺทว วิมล  สุทฺธนฺติ  อพฺภา  มหิกา   
ธุโม  รโช  ราหูติ อิเมหิ อุปกฺกิเลสมเลหิ วิมุตฺต  จนฺท อิว   
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ทิยฑฺฒสหสฺสุปกฺกิเลสมลาน ปหีนตฺตา วิมล นิกกฺิเลสตฺตา สุทฺธ  
ปสนฺน  สิขึ  สมฺพุทฺธนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  กิเลสกทฺทมาน  อภาเวน   
อนาวิล ฯ นนฺทีภวสงฺขาตาย  พลวเสฺนหาย  ปริสมนฺตโต  ขีณตฺตา   
นนฺทีภวปริกฺขีณ ติณฺณ ฯ โลเกติ โลกตฺตยโต  ติณฺณ  อุตฺติณฺณ   
อติกฺกนฺต ฯ  วิสตฺติกนฺติ  วิสตฺติก  วุจฺจติ  ตณฺหา  นตฺิตณฺหนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        นิพฺพาปยนฺต  ชนตนฺติ  ธมฺมวสฺส  วสฺสนฺโต  ชนต  ชนสมูห   
กิเลสปริฬาหาภาเวน  นิพฺพาปยนฺต  วูปสเมนฺต ฯ  สย  สสารโต   
ติณฺณ  สพฺพสตฺเต  สสารโต  ตารยนฺต  อติกฺกเมนฺต  จตุนฺน   
สจฺจาน  มุนนโต  ชานนโต  มุน ึ สิขึ  สมฺพุทฺธนติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
วนสฺมึ ฌายมานนฺติ  อารมฺมณูปนิชฺฌานลกฺขณูปนิชฺฌาเนหิ   
ฌายนฺต  จินฺเตนฺต  จิตฺเตน  ภาเวนฺต  วนมชฺเฌติ  อตฺโถ ฯ  
เอกคฺค เอกคฺคจิตฺต  สุสมาหิต สุฏ ุ อารมฺมเณ อาหิต ปต- 
จิตฺต สิขึ มุนึ ทิสฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        พนฺธุชีวกปุปฺผานีติ  พนฺธูน  าตีน  ชีวก  ชีวิตนิสฺสย  
หทยมสโลหิต  พนฺธุชีวก  หทยมสโลหิตสมานวณฺณ  ปุปฺผ  พนฺธุ- 
ชีวกปุปฺผ  คเหตฺวา  สิขิโน  โลกพนฺธโุน ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                พนฺธุชีวกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                        ตมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปรกมฺมายเน  ยุตฺโตติอาทิก  อายสฺมโต  ตมฺพปุปฺผิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  อายสฺมา  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ   
ภเว  วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปยทสฺสิสฺส  ภควโต   
กาเล  เกนจิ  ปุเร  กเตน  อกุสลกมฺเมน  ทุคฺคตกุเล  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  ปเรส  กมฺม กตฺวา ภติยา ชีวิก กปฺเปสิ ฯ   
โส  เอว  ทุกฺเขน  วสนฺโต  ปเรส  อปราธ  กตฺวา  มรณภเยน   
ปลายิตฺวา  วน  ปาวิสิ ฯ  ตตฺถ  คตฏาเน  ปาฏลิโพธึ  ทิสฺวา   
วนฺทิตฺวา  สมฺมชฺชิตฺวา  เอกสฺมึ  รกฺุเข  ตมฺพวณฺณ  ปุปฺผ  ทิสฺวา   
ต สพฺพ กณฺณิเก โอจินิตฺวา โพธิปูช อกาสิ ฯ  ตตฺถ  จิตฺต   
ปสาเทตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปลฺลงฺกมาภุชตฺิวา  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
เต  มนุสฺสา  ปทานุปทิก  อนุพนฺธิตฺวา  ตตฺถ  อคมสุ ฯ  โส   
เต  ทิสฺวา  โพธึ  อาวชฺเชนฺโตว ปลายตฺิวา ภยานเก  
คีริทุคฺคปปาเต ปติตฺวา มริ ฯ   
        โส  โพธิปูชาย  อนสฺุสริตตฺตา  ตเนว  ปติโสมนสฺเสน   
ตาวตึสาทีสุ  อุปปนฺโน  ฉกามาวจรสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา   
มนุสฺเสสุ  จ  จกฺกวตฺติอาทิสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุป-ฺ 
ปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นิพฺพตฺโต วุทฺธิปฺปตฺโต  สตฺถุ   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา    
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หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  ปรกมฺมายเน  ยุตฺโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปเรส   
กมฺมานิ  ปรกมฺมานิ  ปรกมฺมาน  อายเน  กรเณ  วาหเน  ธารเณ   
ยุตฺโต  โยชิโต  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  ปากฏเมวาติ ฯ   
                ตมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        วีถิสมฺมชชฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อุเทนฺต  สตรสึวาติอาทิก  อายสฺมโต  วีถิสมฺมชฺชกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ชาติสเตสุ   
กตปุ ฺส ฺจโย  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
ฆราวาส  วสนฺโต  นครวาสีหิ  สทฺธึ  วีถึ  สชฺเชตฺวา  นียมาน  
ภควนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส วีถ ึสม กตฺวา ธช ตตฺถ  
อุสฺสาเปสิ ฯ   
        โส  เตเนว  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภย- 
สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ กุเล  
นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต ปตฺวา สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  
พหุมานหทโย  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมปฺโท  นจิรสฺเสว  อรหา   
หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  อนุสฺสรนฺโต  ปจฺจกฺขโต  ชานิตฺวา   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อุเทนฺต  สตรสึวาติอาทิมาห ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 270 

                เลมที่  43  พนฺธุชีวกวคฺควณฺณนา  หนา  270 
 
ตตฺถ  อุเทนฺต  อุคฺคจฺฉนฺต  สตรสึ  สตปภ ฯ  สตรสีติ เทสนาสีสมตฺต   
อเนกสตสหสฺสปภ  สูริย  อิวาติ  อตฺโถ ฯ  ปตรสึว  ภาณุมนฺติ   
ปตรสึ  สงฺกจิุตปภ  ภาณุม  ปภาวนฺต  จนฺทมณฺฑล อิว สมฺพุทฺธ  
ทิสฺวาติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                วีถสิมฺมชฺชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                กกฺการุปุปฺผปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        เทวปุตฺโต  อห  สนโฺตติอาทิก  อายสฺมโต  กกกฺารุปุปฺผ- 
ปูชกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
กตปุ ฺส ฺจโย  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  ภุมฺมฏกเทวปุตฺโต   
หุตฺวา นิพฺพตฺโต สิขึ สมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา ทิพฺพกกฺการ-ุ 
ปุปฺผ คเหตฺวา ปูเชสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  เอกตึส- 
กปฺปพฺภนฺตเร  อุภยสุข  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถริ  ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา   
นจิรสฺเสว  อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  เทวปุตฺโต  อห   
สนฺโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ทิพฺพนฺติ  กฬีนฺติ  ป ฺจหิ  ทิพฺเพหิ   
กามคุเณหีติ  เทวา  เทวาน  ปุตฺโต  เทโว  เอว  วา  ปตฺุโต    
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เสส  เทวปุตฺโต  อห  เทวปุตฺโต  สนฺโต  วิชชฺมาโน  ทิพฺพ  กกฺการุ- 
ปุปฺผ  ปคฺคยฺห  ปกาเรน  คเหตฺวา  สิขิสฺส  ภควโต  อภิโรปย ึ  
ปูเชสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                กกฺการุปุปฺผปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มนฺทารวปุปฺผปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        เทวปุตฺโต  อห  สนโฺตติอาทิก  อายสฺมโต  มนฺทารวปุปฺผ- 
ปูชกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ  
ภเว วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสสฺ  ภควโต   
กาเล  ภุมฺมฏกเทวปุตฺโต  สิขึ ภควนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  
ทิพฺพมนฺทารวปุปฺเผหิ ปูเชสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเนาติอาทิก  สพฺพ  อนนฺตรตฺเถรสฺส   
อปทานวณฺณนาย  วุตตนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                มนฺทารวปุปฺผปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________  
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                        กทมฺพปุปผิฺยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  กทมฺพปุปฺผิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสุ ฺเ   
โลเก  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาส  วสนฺโต   
ตตฺถ  อาทีนว  ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตสมีเป  กุกกฺุเฏ  นาม  ปพฺพเต  อสฺสม  กตฺวา   
วิหาสิ ฯ  โส  ตตฺถ  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา  ปสนนฺมานโส   
ปุปฺผิต  กทมพฺปุปฺผ โอจินิตฺวา  เต  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปูเชสิ ฯ  
เตป อิจฺฉิต ปตฺถิตนฺติอาทินา อนุโมทน อกสุ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา   
นจิรสฺเสว  อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสา- 
วิทูเรติอาทิมาห ฯ  ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  กุกฺกุโฏ  นาม  ปพฺพโตติ   
ตสฺส  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  กกุกฺุฏจูฬากาเรน  ปพฺพตกูฏาน   
วิชฺชมานตฺตา  กุกฺกโุฏติ สงฺข  คโต ฯ  ปกาเรน  ติโร  หุตฺวา   
ปติฏหตีติ  ปพฺพโต ฯ  ตมฺหิ  ปพฺพตปาทมฺหีติ  ตสฺมึ  ปพฺพต-  
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สมีเป ฯ  สตฺต  พุทฺธา  วสนฺตีติ  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺธา  ตสฺมึ  
กุกฺกุฏปพฺพตปาเท ปณฺณสาลาย วสนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ทีปราชว  อุคฺคตนฺติ  ทีปาน  ราชา  ทีปราชา  สพฺเพส   
ทีปาน  ชลมานาน  ตารกาน  ราชา  จนฺโทติ  อตฺโถ ฯ  อถ   
วา  สพฺเพสุ ชมฺพุทีปปุพฺพวิเทหอปรโคยานอุตฺตรกุรุสงฺขาเตสุ   
จตูสุ  ทีเปสุ  ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีเปสุ  จ  ราชา  อาโลกผรณโต   
จนฺโท  ทีปราชาติ  วุจฺจติ ฯ  ต  นเภ  อุคฺคต  จนฺท  อิว   
ปุปฺผิต  ผุลฺลติ  กทมฺพรุกขฺ  ทิสฺวา  ตโต  ปุปฺผ  โอจินิตฺวา   
อุโภหิ หตฺเถหิ ปคฺคยฺห  ปกาเรน  คเหตฺวา  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺเธ   
สโมกิร ึ สฏุ ุ  โอกิร ึ อาทเรน  ปูเชสนิฺติ อตฺโถ ฯ เสส  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                กทมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ติณสูลกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  ติณสูลกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมชนิวเรสุ  กตปุ ฺสมฺภาโร  อุปฺปนฺนุป-ฺ 
ปนฺนภเว  กุสลานิ  อุปจินนฺโต  สิขิสสฺ  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  ตตฺถ  โทส  ทิสฺวา  ต  ปหาย   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  วสนฺโต  หมิวนฺตสมีเป  ภูตคเณ  นาม    
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ปพฺพเต  วสนฺต  เอกก  วิเวกมนุพฺรูหนฺต สิขึ สมฺพุทฺธ ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  ติณสูลปปฺุผ คเหตฺวา ปาทมูเล ปูเชสิ ฯ พุทฺโธป  
ตสฺส อนุโมทน อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย วิภวสมฺปนฺเน เอกสฺมึ  
กุเล นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สาสเน  ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา  ปุพฺพ- 
กมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิมาห ฯ  ภูตคโณ  นาม  ปพฺพโตติ  ภูต- 
คณาน  เทวยกฺขสมูหาน  อาวาสภูตตฺตา  ภวนสทิสตฺตา  อวิรูฬฺห- 
ภาเวน  ปวตฺตตฺตา  จ  ภูตคโณ  นาม  ปพฺพโต  ตสฺมึ  เอโก   
อทุติโย  ชิโน  ชิตมาโร  พุทฺโธ  วสเต  ทิพฺพพฺรหฺมอริยอิริยา- 
ปถวิหาเรหิ วิหรตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอกูนสตสหสฺส  กปฺป  น  วินิปาติโกติ  เตน  ติณสูล- 
ปุปฺผปูชากรณผเลน  นิรนฺตร  เอกูนสตสหสฺสกปฺปาน  อวินิปาตโก   
จตุราปายวินิมุตฺโต  สคฺคสมฺปตฺติภวเมว อุปปนฺโนติ อตฺโถ ฯ  
เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ติณสูลกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________  
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                        นาคปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุวจฺโฉ  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  นาคปุปฺผิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมชนินิสเภสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  เวทตฺตยาทีสุ   
สกสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  ตตฺถ  สาร  อทิสฺวา  หิมวนฺต   
ปวิสิตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ฌานสมาปตฺติสุเขน   
วีตินาเมสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ปทุมุตฺตโร  ภควา  ตสฺสานุกมฺปาย   
ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  โส  ตาปโส  ต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ลกฺขณสตฺเถสุ   
เฉกตฺตา  ภควโต  ลกฺขณรูปสมฺปตฺติยา  ปสนฺโน  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  อากาสโต  อโนติณฺณตฺตา  ปูชาสกฺกาเร   
อกเตเยว  อากาเสเนว  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โส  ตาปโส  สสิสฺโส   
นาคปุปฺผ โอจินิตฺวา  เตน ปุปฺเผน ภควโต คตทิสาภาคมคฺค  
ปูเชสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภย- 
สมฺปตฺติโย  อนุภวนฺโต  สพฺพตฺถ  ปูชโิต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
สาวตฺถิย กุลเคเห นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย  สทฺธาสมฺปนฺโน   
ปพฺพชิตฺวา  วตฺตปฏิปตฺติยา  สาสน  โสภยมาโน  นจิรสฺเสว   
อรหา  หุตฺวา  เกน  นุ  โข  กุสลกมฺเมน  มยา  อย  โลกุตฺตร-  
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สมฺปตฺติ  ลทธฺาติ  อตีตกมฺม  สรนฺโต  ปุพฺพกมฺม  ปจฺจกฺขโต   
ตฺวา ส ฺชาตโสมนสฺโส ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุวจฺโฉ   
นาม  นาเมนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วจฺฉโคตฺเต  ชาตตฺตา  วจฺโฉ   
สุนฺทโร  จ  โส  วจฺโฉ  เจติ  สุวจฺโฉ ฯ  นาเมน  สุวจฺโฉ นาม   
พฺราหฺมโณ  มนฺตปารคู  เวทตฺตยาทิสกลมนฺตสตฺเถ  โกฏิปฺปตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                นาคปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปุนฺนาคปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        กานน  วนโมคยฺหาติอาทิก  อายสฺมโต  ปุนฺนาคปุปฺผิ   
ยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เนสาทกุเล  นิพฺพตฺโต  มหาวน  ปวิฏโ  ตตฺถ  สปุุปฺผิตปุนฺนาค- 
ปุปฺผ  ทิสฺวา  เหตุสมฺปนฺนตฺตา  พุทฺธารมฺมณปติวเสน  ภควนฺต   
สริตฺวา  ต  ปปฺุผ  สห กณฺณิกาหิ (๑) โอจินิตฺวา วาลุกาหิ เจติย  
กตฺวา  ปูเชสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทฺวนวุติกปฺเป  นิรนฺตร  เทวมนุสฺส- 
สมฺปตฺติโยเยว  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  สาวตฺถิย   
# ๑ สี.  สกานิ ฯ    
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วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ปุพฺพวาสนาพเลน   
สาสเน  ปสนฺโน  ปพฺพชตฺิวา  วายมนฺโต  นจิรสฺเสว  อรหา   
หุตฺวา  ปุพฺเพ  กตกุสล  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปพฺุพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  กานน  วนโมคยฺหาติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  เหฏา   
วุตฺตตฺตา อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ปนฺุนาคปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        กุมุททายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  กุมุททายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หิมวนฺตสฺส  อาสนฺเน  มหนฺเต  ชาตสฺสเร  กกุุตฺโถ  นาม   
ปกฺขี  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  เกนจิ  อกุสเลน  ปกฺขี  สมาโนป   
ปุพฺเพ  กตสมฺภาเรน  พุทฺธิสมฺปนฺโน  ปุ ฺาปุ ฺเสุ  เฉโก   
สีลวา  ปาณโคจรโต  ปฏวิิรโต  อโหสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ปทุมุตฺตโร   
ภควา อากาเสนาคนฺตฺวา  ตสฺส  สมีเป  จงฺกมติ ฯ  อถ  โส   
สกุโณ  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต กุมุทปุปฺผ  ฑสิตฺวา   
ภควโต  ปาทมูเล  ปูเชส ิฯ  ภควา  ตสฺส  โสมนสฺสปฺุปาทนตฺถ   
ปฏิคฺคเหตฺวา อนุโมทน อกาสิ ฯ    
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        โส  เตน  ปุเน  เทวมนุสฺเสสุ  อุภยสมฺปตฺติสุข   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺมึ  กุเล   
นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  มหทฺธโน  มหาโภโค  รตนตฺตเย  ปสนฺโน   
สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว   
อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปพฺุพกมฺม  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา  โสมนสสฺ- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติ- 
อาทิมาห ฯ  ปทุมุปฺปลส ฺฉนฺโนติ  เอตฺถ  สตปตฺเตหิ  สมฺปุณฺโณ   
เสตปทุโม  จ  ตีณิ  นีลรตฺตเสตุปฺปลานิ  จ  ปทุมุปปฺลานิ  เตหิ   
ส ฺฉนฺโน  คหนีภูโต  สมปฺุณฺโณ  มหาชาตสฺสโร  อหูติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  ปุณฺฑรีกสโมตฺถโฏติ  ปณฺุฑรีเกหิ รตฺตปทุเมหิ   
โอตฺถโฏ สมปฺุณฺโณติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                กมุุททายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        โสฬสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________  
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                                สุปาริจริยวคฺควณฺณนา 
 
                        สุปาริจริยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุโม  นาม  นาเมนาติอาทิก  อายสฺมโต  สุปาริจริยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมมุนิปุงฺคเวสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  ยกฺขโยนิย  นิพฺพตฺโต  หิมวติ  ยกฺขสมาคม  คโต  ภควโต   
เทวยกฺขคนฺธพฺพนาคาน  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  อุโภ   
หตฺเถ  อาภุชิตฺวา  อปฺโผเฏสิ  นมสฺสิ  จ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน   
ตโต  จุโต  อุปริ  เทวโลเก  อุปฺปนฺโน  ตตฺถ  ทิพฺพสขุ  อนุ- 
ภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ จกฺกวตฺติอาทิสมฺปตฺติโย อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย  คหปติกุเล  นพฺิพตฺโต  อฑฺโฒ  มหทฺธโน   
มหาโภโค  รตนตฺตเย  ปสนฺโน  สตฺถุ  ธมฺมเทสน สุตฺวา  
สทฺธาชาโต ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทโุม  นาม  นาเมนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปทุโมติ  ยสฺส  ปาท
นิกฺเขปสมเย  ปวึ  ภินฺทิตฺวา  ปทุม   
อุคฺคนฺตฺวา ปาทตล สมฺปฏิจฺฉติ  เตน  ส ฺาเณน  โส  ภควา   
ปทุโมติ  สงฺข  คโต  อิธ  ปทุมุตฺตโร  ภควา  อธิปฺเปโต ฯ  โส    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 280 

                เลมที่  43  สุปาริจริยวคฺควณฺณนา  หนา  280 
 
ภควา  ปวนา  วสนวิหารา  อภินิกฺขมฺม  วนมชฺฌ  ปวิสิตฺวา   
ธมฺม  เทเสสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        ยกฺขาน  สมโยติ  เทวาน  สมาคโม  อาสิ อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
อชฺฌาเปกฺขึสุ  ตาวเทติ  ตสฺมึ  เทสนากาเล  อธิอเปกฺขึสุ  วิเสเสน   
ปสฺสนสีลา อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ เสส ปากฏเมวาติ ฯ   
                สปุาริจริยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        กณเวรปุปผิฺยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สิทฺธตฺโถ  นาม  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  กณเวรปุปฺผิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  สุทฺทกเุล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย ร ฺโ  อนฺเตปุรปาลโก   
อโหสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สิทธฺตฺโถ  ภควา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
ราชวีถึ  ปฏปิชฺช ิฯ  อถ  โส  อนฺเตปุรปาลโก  จรมาน  ภควนฺต   
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  หตฺุวา  กณเวรปุปฺเผน  ภควนฺต  ปูเชตฺวา   
นมสฺสมาโน  อฏาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน  สุคติสมฺปตฺติโยเยว   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วุทฺธิปฺปตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา   
นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ    
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        โส  ปตฺตอคฺคผโล  ปุพฺเพ  กตกุสล  สริตฺวา  ส ฺชาตโสมนสฺโส   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สิทฺธตฺโถ  นาม  ภควาติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  เหฏา   
วุตฺตตฺตา อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                กณเวรปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ขชชฺกทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ติสฺสสสฺ  โข  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  ขชชฺกทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
สุทฺทกุเล  นพฺิพตฺโต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อมฺพชมฺพุ- 
อาทิมเนก  มธุรผลาผล  นาฬิเกร  ปูวขชฺชก ฺจ  อทาสิ ฯ  ภควา   
ตสฺส  ปสาทวฑฺฒนตฺถาย  ปสฺสนฺตสฺเสว  ปริภุ ฺชิ ฯ  โส  เตน   
ปุ ฺเน  สุคติสมฺปตฺติโยเยว อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
สาวตฺถิย กุลเคเห นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน   
สุตฺวา  ส ฺชาตสทฺโธ  ปสาทพหุมาโน  ปพฺพชิตฺวา  วตฺตปฏิปตฺติยา   
สาสน  โสเภนฺโต  สลีาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ   
        โส  ปุพฺพกมฺม  สรนโฺต  ปุพฺเพ  มยา  สุเขตฺเต  กุสล    
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กต  สุนฺทรนติฺ  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต   
ติสฺสสฺส  โข  ภควโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ติสฺโสป  ภวสมฺปตฺติโย   
ททมาโน  ชาโตติ  มาตาปตูหิ  กตนามวเสน  ติสโส ฯ  อถ   
วา  ตีหิ  สรณคมเนหิ  อสฺสาเสนฺโต  โอวทนฺโต  เหตุสมฺปนฺน- 
ปุคฺคเล  สคฺคโมกฺขทฺวเย  ปติฏาเปนฺโต  พุทฺโธ  ชาโตติ  ติสฺโส ฯ   
สมาปตฺติคุณาทีหิ  โภเคหิ  ยุตฺโตติ  ภควา  ตสฺส  ติสฺสสฺส  ภควโต   
ปุพฺเพ  อห  ผล  นาฬิเกร  ต ฺจ  ผล  อทาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
นาฬิเกร ฺจ  ปาทาสินฺติ  นาฬิกากาเรน  ปวตฺต  ผล  นาฬิเกร 
ต ฺจ  ผล  อทาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ขชฺชก  อภิสมฺมตนฺติ ขาทิตพฺพ  
ขชฺชก  อภิ  วิเสเสน  มธุสกฺกราทีหิ  สมฺมิสฺส  กตฺวา  นิปฺผาทิต   
สุนฺทร  มธรุนฺติ  สมฺมต าต อภิสมฺมต ขชฺชก ฺจ อทาสินฺติ  
อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ขชฺชกทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เทสปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อตฺถทสฺสี  ตุ  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  เทสปูชกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สทฺโธ  ปสนฺโน  พุทฺธ-  
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มามโก  ธมมฺมามโก  สงฺฆมามโก  อโหสิ ฯ  ตทา  อตฺถทสฺส ี  
ภควา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  จนฺโท  วิย  สูริโย  วิย  จ  อากาเสน   
คจฺฉติ ฯ  โส  อุปาสโก  ภควโต  คตทิสาภาค  คนฺธมาลาทีหิ   
ปูเชตฺวา  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  สคฺคสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ  มนุสฺสสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  อุปโภค- 
ปริโภคสมฺปนฺโน  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส   
ฆราวาเส  อนลฺลีโน  ปพฺพชิตฺวา  วตฺตสมฺปนฺโน  นจิรสฺเสว   
อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปพฺุพกมฺม  สรตฺิวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อตฺถทสฺสี  ตุ  ภควาติอาทิมาห ฯ   
ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ อนิล ฺชเสติ  มคฺโค  ปนโฺถ  ปโถ   
ปชฺโช  อ ฺชส  วฏมายนนฺติ  ปริยายสฺส  วุตฺตตฺตา  อนิลสฺส   
วาตสฺส  อ ฺชส  คมนมคฺโคติ  อนิล ฺชส  ตสฺมึ  อนิล ฺชเส   
อากาเสติ  อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                เทสปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                        กณิการฉทนิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)  
        เวสฺสภู  นาม  สมฺพุทฺโธติอาทิก  อายสฺมโต  กณิการฉทนิ- 
ยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  เวสฺสภุสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สทฺธาสมฺปนฺโน   
อโหสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  เวสฺสภู  ภควา  วิเวกกาโม  มหาวน   
ปวิสิตฺวา  นิสีทิ ฯ  อถ  โสป  อุปาสโก  เกนจิเทว  กรณีเยน   
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ภควนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ  วิย  ชลมาน  นิสินฺน   
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  กณิการปุปฺผ  โอจินิตฺวา  ฉตฺต  กตฺวา   
ภควโต  นิสินฺนฏาเน  วิตาน  กตฺวา  ปูเชสิ ฯ ต  ภควโต   
อานุภาเวน  สตฺตาห  อมิลาต  หุตฺวา  ตเถว  อฏาสิ ฯ  ภควาป   
ผลสมาปตฺตึ  นิโรธสมาปตฺติ ฺจ  สมาปชฺชิตฺวา  วิหาสิ ฯ  โส   
ต  อจฺฉริย  ทสิฺวา  โสมนสฺสชาโต  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  ภควา  สมาปตฺติโต วุฏหิตฺวา วิหารเมว  
อคมาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย   
สทฺธาสมฺปนฺโน  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สตฺุวา  ฆราวาเส  อนลลฺีโน   
# ๑. กณิการฉตฺติยตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ  
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ปพฺพชิตฺวา  วตฺตปฏิปตฺติยา  ชินสาสน  โสเภนฺโต  นจิรสฺเสว  อรหา   
หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  เวสฺสภู  นาม  สมฺพุทฺโธติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  เวสฺสภูติ  เวสฺเส  เวสฺสชเน  ภุนาติ  อภิภวตีติ  เวสฺสภู ฯ  อถ   
วา  เวสฺเส  ป ฺจวิธมาเร  อภิภุนาติ  อชฺโฌตฺถรตีติ  เวสฺสภู ฯ 
สามเยว  พุชฺฌิตา  สจฺจานีติ  สมฺพุทฺโธ  นาเมน  เวสฺสภู  นาม   
สมฺพุทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  ทิวาวิหาราย  มุนีติ  ทิพฺพติ  ปกาเสติ  ต   
ต  วตฺถุ  ปากฏ  กโรตีติ  ทิวา ฯ  สูริยคฺุคมนโต  ปฏาย  ยาว   
อตฺถงฺคโม  ตาว  ปริจฺฉินฺนกาโล  วิหรณ  จตูหิ  อิรยิาปเถหิ   
ปวตฺตน  วิหาโร  ทิวาย  วิหาโร  ทิวาวิหาโร  ตสฺส  ทิวา- 
วิหาราย  โลกเชฏโ  นราสโภ  พุทฺธมุนิ มหาวน โอคาหยิ (๑) 
ปวิสิตฺวาติ อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                กณิการฉตฺติยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สปฺปทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ผุสฺโส  นามาถ  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  สปปฺทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ผุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
# ๑. ม. โอคาหิตฺวา ปวิสิตฺวาติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 286 

                เลมที่  43  สุปาริจริยวคฺควณฺณนา  หนา  286 
 
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  อโหสิ ฯ  ตทา  ภควา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
วีถิย  จรมาโน  ตสฺส  อุปาสกสฺส  เคหทฺวาร  สมฺปาปุณิ ฯ   
อถ  โส  อุปาสโก  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  วนฺทิตฺวา   
ปตฺตปูร  สปปฺเตล  อทาสิ  ภควา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
โส  เตเนว  โสมนสฺเสน  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  เตน   
ปุ ฺเน  เทวโลเก  อุปฺปนฺโน  ทิพฺพสขุ  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  
จ  นิพฺพตฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  สปฺปเตลมธุผาณิตาทิมธุรา- 
หารสมงฺคี  สุข  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย   
เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สทฺโธ  พุทฺธสิมฺปนฺโน  
สตฺถุ ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส ปพฺพชิตฺวา วตฺตสมฺปนฺโน นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ชาตโสมนสฺโส  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ผุสฺโส  นามาถ  ภควาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ผุสฺโสติ  ผุสฺสนกฺขตฺตโยเคน  ชาตตฺตา  มาตาปตูหิ  กต- 
นามเธยฺเยน  ผุสฺโส ฯ  อถ  วา  นิพฺพาน  ผุสิ  ปสฺส ิ สจฺฉิ   
อกาสีติ  ผุสฺโส ฯ  อถ  วา  สมตึสปารมิตาสตฺตตึสโพธิปกฺขิย- 
ธมฺเม  สกเล  จ  เตปฏเก  ปริยตฺติธมฺเม  ผุสิ  ปสฺสิ  อ ฺาสีติ   
ผุสฺโส ฯ  ภควา  ภาคฺยวา  ยุตฺโตติอาทิปุ ฺโกฏาสสมงฺคิตาย   
ภควา ฯ  อาหุตีน  ปฏิคฺคโหติ  อาหุติโน  วุจฺจนฺติ  ปูชาสกฺการา   
เตส  อาหุตีน  ปฏิคฺคเหตุ อรหตีติ อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ  มหาชน    
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นิพฺพาเปนฺโต  วีโร  ผุสฺโส  นาม  ภควา  วีถิย  อถ  ตทา  คจฺฉเตติ   
สมฺพนฺโธ ฯ เสส ปากฏเมวาติ ฯ   
                สปฺปทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ยูธิกปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        จนฺทภาคานทีตีเรติอาทิก  อายสฺมโต  ยถูิกปุปผิฺยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  อายสฺมา  ปุริมมุนินฺเทสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  จ   
ชาติสเตสุ  วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ผุสฺสสฺเสว   
ภควโต  กาเล  สุทฺทกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  จนฺทภาคาย   
นทิยา  ตีเร  เกนจิเทว  กรณีเยน  อนุโสต  จรมาโน  ผุสฺส   
ภควนฺต  นฺหายิตุกาม  อคฺคิกฺขนฺธ  วิย  ชลมาน  ทิสวฺา โสมนสฺส- 
ชาโต  ตตฺถ  ชาต  ยูถกิปปฺุผ  โอจินิตฺวา  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ   
ภควา  ตสฺส  อนุโมทน  อกาสิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  เตน  ปุ ฺโกฏาเสน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภย- 
สมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  ภควโต  ธมมฺเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส   
ปพฺพชิตฺวา  วตฺตปฏิปตฺติยา  สาสน  โสเภนฺโต  นจิรสฺเสว  อรหา   
หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตา- 
# ๑. ม. ยถูิกปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ  
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ปทาน  ปกาเสนฺโต  จนฺทภาคานทีตีเรติอาทิมาห ฯ  ต สพฺพ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ยูธกิปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ทุสฺสทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ติวราย  ปุเร  รมฺเมติอาทิก  อายสฺมโต  ทุสฺสทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺปายสฺมา  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต   
กาเล  ราชกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺตกาเล  ยุวราชภาว  ปตฺวา   
ปากโฏ  เอก  ชนปท  ลภิตฺวา  ตตฺราธิปติภูโต  สกลชนปทวาสิโน   
ทานปยวจนอตฺถจริยาสมานตฺถตาสงฺขาเตหิ  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ   
สงฺคณฺหาติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สิทฺธตฺโถ  ภควา  ต  ชนปท   
สมฺปาปุณิ ฯ  อถ  โส  ยุวราชา  ปณฺณาการ  ลภิตฺวา  ตตฺถ   
สุขุมวตฺเถน  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ  ภควา  ต  วตฺถ  หตฺเถน   
ปรามสิตฺวา  อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ  ตมฺป  วตฺถ  ภควนฺตเมว   
อนุพนฺธิ ฯ  อถ  โส  ยุวราชา  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อตีว  ปสนฺโน   
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  ภควโต  สมฺปตฺตสมฺปตฺตฏาเน  สพฺเพ   
ชนา  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห    
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อฏสุ ฯ  ภควา วิหารเมว  อคมาสิ ฯ  ยวุราชา  เตเนว  กุสล- 
กมฺเมน  ตโต  จุโต  เทวโลเก  อุปฺปนโฺน  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติอาทิสมฺปตฺติโย อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กเุล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  รตนตฺตเย  ปสนฺโน  ภควโต  ธมฺม- 
เทสน  สุตฺวา ปฏลิทฺธสทโฺธ  ปพฺพชิตฺวา วายมนฺโต นจิรสฺเสว  
อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ติวราย  ปุเร  รมฺเมติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ติวรนามเก  นคเร  รมณีเย  อห  ราชปุตฺโต  หตฺุวา   
สิทฺธตฺถ  ภควนฺต  วตฺเถน  ปูเชสินฺติ  อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺย- 
เมวาติ ฯ   
                ทสฺุสทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สมาทปกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        พนฺธุมติยา  นคเรติอาทิก  อายสฺมโต  สมาทปกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺธาน  สนฺติเก  กตกุสลสมฺภาโร   
อเนเกสุ  ภเวสุ  วิวฏฏปนสิฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสสิฺส   
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาส    
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สณฺเปตฺวา  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  วสมาโน  สทโฺธ  ปสนฺโน   
พหู  อุปาสเก  สนฺนิปาเตตฺวา  คณเชฏโก  หุตฺวา  มาฬก   
กริสฺสามาติ  เต  สพฺเพ สมาทเปตฺวา  เอก  มาฬก  สม   
กาเรตฺวา  ปณฺฑรปุลิน  โอกิริตฺวา  ภควโต  นิยฺยาเทสิ ฯ  โส   
เตน  ปุ ฺเน  เทวโลเก  อุปฺปนฺโน  ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  จ  จกฺกวตฺติอาทิสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท กุลเคเห นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควติ   
ปสนฺโน  ธมมฺ  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา  
สีลสมฺปนฺโน วตฺตสมฺปนฺโน นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  กตกุสล  สริตฺวา  ส ฺชาต- 
โสมนสฺโส  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  พนฺธุมติยา  นคเรติ-อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  พนฺธนติฺ  
าติโคตฺตาทิวเสน  เอกสมฺพนฺธา   
โหนฺติ  สกลนครวาสิโนติ  พนฺธู  พนฺธู  เอตสฺมึ  วิชฺชนฺตีติ   
พนฺธุมตี  ตสฺสา  พนฺธุมติยา  นาม  นคเร  มหาปูคคโณ  อุปาสก- 
สมูโห  อโหสีติ อตฺโถ ฯ มาฬ กสฺสาม(๑) สงฺฆสฺสาติ เอตฺถ  
มาติ คณฺหาติ  สมฺปตฺตสมฺปตฺตชนาน  จิตฺตนฺติ  มาฬ  อถ  วา   
สมฺปตฺตยติคณาน  จิตฺตสฺส  วิเวกกรเณ  อลนฺติ  มาฬ  มาฬเมว   
มาฬก  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ผาสุวิหารตฺถาย  มาฬก  กริสสฺามาติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  ปากฏเมวาติ ฯ   
                        สมาทปกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. กรสิฺสาม ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 291 

                                        เลมที่  43  หนา   291 
 
                                ป ฺจงฺคุลิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ติสฺโส  นามาสิ  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  ป ฺจงฺคุลิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
วิภวสมฺปนฺโน  สทฺโธ  ปสนฺโน  วีถิโต  วิหาร  ปฏปินฺน  ภควนฺต   
ทิสฺวา  ชาติสุมนาทิอเนกานิ  สุคนฺธปุปผฺานิ  จนฺทนาทีนิ  จ   
วิเลปนานิ  คาหาเปตฺวา  วิหาร  คโต  ปปฺุเผหิ  ภควนฺต  ปูเชตฺวา   
วิเลปเนหิ  ภควโต  สรีเร  ป ฺจงฺคุลิก กตฺวา วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  วิภวสมฺปนฺเน  เอกสฺมึ  กุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  
วุทฺธิมนฺวาย  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  ปพฺพชิตฺวา   
นจิรสฺเสว  อรหา  หุตฺวา  ปุพฺพกมฺม  สรนฺโต  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา   
อิม  นาม  กสุลกมฺม  กตฺวา  อีทิส  โลกุตฺตรสมฺปตฺตึ  ปตฺโตมฺหีติ  
ปุพฺพจริตาปทาน ปกาเสนฺโต ติสฺโส  นามาสิ ภควาติอาทิมาห ฯ  
ต  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ป ฺจงฺคุลิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        สตฺตรสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  
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                                กุมุทวคฺควณฺณนา 
 
                        กุมุทมาลิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปพฺพเต  หิมวนฺตมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต  กุมุทมาลิยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสสิฺส  ภควโต   
กาเล  หิมวนฺตปพฺพตสมีเป  ชาตสฺสรสฺส  อาสนฺเน  รกฺขโส   
หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  อตฺถทสฺสึ  ภควนฺต  ตตฺถ  อุปคต  ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  กุมุทปุปฺผานิ โอจินิตฺวา ภควนฺต ปูเชสิ ฯ  
ภควา อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  ตโต  จวิตฺวา  เทวโลก  อุปปนฺโน   
ฉ  กามาวจรสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ จ จกฺกวตฺติอาทิ- 
สมฺปตฺติโย อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  รตนตฺตเย  ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  วายมนฺโต   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม   
สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปพฺพเต   
หิมวนฺตมฺหีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตตฺถโช  รกฺขโส  อาสินฺติ  ตสฺมึ   
ชาตสฺสรสมีเป  ชาโต  นพฺิพตฺโต  รกขฺโส  ปรรุธิรมสขาทโก   
นิทฺทโย  โฆรรูโป  ภยานกสภาโว  มหาพโล  มหาถาโม  กกฺขโฬ    
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ยกฺโข อาสึ อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        กุมุท  ปปฺุผเต  (๑)  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  มหาสเร  สูรยิรสิยา อภาเว  
สติ สายนฺเห  มกุฬิต  กุ ฺจิตากาเรน  นิปฺปภ  อวณฺณ  โหตีติ   
กุมุทนฺติ  ลทธฺนาม  ปุปฺผ  ปุปฺผเต  วิกสตีติ  อตฺโถ ฯ  จกฺกมตฺตานิ   
ชายเรติ  ตานิ  ปุปฺผานิ  รถจกฺกปมาณานิ  หุตฺวา ชายนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                กมุุทมาลิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        นิสฺเสณิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        โกณฺฑ ฺสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  นิสฺเสณิทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  อเนกาสุ  ชาตีสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  โกณฺฑ ฺสฺส  ภควโต   
กาเล  วฑฺฒกิกุเล  นิพฺพตฺโต  สทโฺธ  ปสนฺโน  ภควโต  ธมฺมเทสน   
สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  ภควโต  วสนปาสาทสฺสาโรหนตฺถาย   
สารกฏมย  นิสฺเสณึ  กตฺวา  อุสฺสาเปตฺวา  เปสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  
ปสาทสวฑฺฒนตฺถาย  ปสฺสนฺตสฺเสว  อุปริปาสาท  อารุหิ ฯ  โส   
อตีว  ปสนฺโน  เตเนว  ปติโสมนสฺเสน  กาล  กตฺวา  เทวโลเก   
นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  ชายมาโน   
นิสฺเสณิทานนิสฺสนฺเทน  อุจฺจกุเล  นิพฺพตฺโต  มนุสสฺสุข  อนุภวิตฺวา    
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อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  เอกสฺมึ กุเล นิพฺพตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน  
สุตฺวา สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  โกณฺฑ ฺสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  โกณฺฑ ฺสฺสาติ  กุจฺฉิโต  หุตฺวา  เฑติ  ปวตฺตตีติ  โกณฺโฑ   
ลามกสตฺโต  โกณฺฑโต  อ ฺโติ  โกณฺฑ ฺโ  อลามโก  อุตฺตม- 
ปุริโสติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  พฺราหฺมณโคตฺเตสุ  โกณฺฑ ฺโคตฺเต   
อุปฺปนฺนตฺตา  โกณฺฑ ฺโติ  โคตฺตวเสน  ตสฺส  นาม  ตสฺส   
โกณฺฑ ฺสฺส ฯ  เสส  ปากฏเมวาติ ฯ   
                นสิฺเสณิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        รตฺติยปุปผิฺยตฺเถราปทานวณฺณนา (๒)  
        มิคลุทโฺท  ปุเร  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต  รตฺติย- 
ปุปฺผิยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสสฺยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล   
เนสาทกุเล  อุปฺปนฺโน  มคิวธาย  (๓) อร ฺเ  วิจรมาโน  ตสฺส   
การุ ฺเน  อร ฺเ  จรมาน  วิปสฺสึ  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  ปุปฺผิต  รตฺติก  นาม  ปุปฺผ  กุฏชปุปฺผ ฺจ  สห  
# ๑ สี.  อุปฺปนฺโน ฯ   ๒. ม. รตฺติปุปฺผิยตฺเถราปทาน... ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ.  มคิทาเย ฯ    
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วณฺเฏน โอจินิตฺวา  โสมนสฺสจิตฺเตน ปูเชสิ ฯ ภควา อนุโมทน  
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  เตเนว  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  
ปตฺโต รตนตฺตเย  ปสนฺโน  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สุตฺวา  กาเมสุ   
อาทีนว  ทิสฺวา ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺโต  อตฺตโน   
ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  เนสาทภูเตน  มยา  กตกุสล  สนฺุทรนฺติ   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  มิคลุทฺโท  ปุเร   
อาสินฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มิคาน  ลุทฺโท  สาหสิโก  มารโกติ   
มิคลุทฺโท  มิเคสุ  วา ลุทฺโท โลภีติ มิคลุทฺโท เนสาโท อาสึ  
ปุเรติ อตฺโถ ฯ   
        รตฺติก  ปุปฺผิต  ทิสฺวาติ  ปทุมปุปฺผาทีนิ  อเนกานิ  ปุปฺผานิ   
สูริยรสิสมฺผสฺเสน  ทิวา  ปุปฺผนฺติ  รตฺติย  มกฬุิตานิ  โหนฺติ ฯ   
ชาติสุมนมลฺลิกาทีนิ  อเนกานิ  ปุปฺผานิ  ปน  รตฺติย  ปุปฺผนฺติ   
โน ทิวา ฯ ตสฺมา  รตฺติย  ปุปฺผนโต  รตฺติปุปฺผนามกานิ  อเนกานิ   
สุคนฺธปุปฺผานิ จ กุฏชปุปผฺานิ จ  คเหตฺวา ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                รตฺติปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 296 

                                เลมที่  43  หนา  296 
 
                        อุทปานทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วิปสฺสิโน  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต  อุทปานทายกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมมนุิวเรสุ  กตาธิกาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ   
กตปุ ฺส ฺจโย  วิปสฺสสิฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิปฺปตฺโต  ปานียทาน  มยา  ทาตพฺพ  ต ฺจ  นิรนฺตร  
กตฺวา  ปวตฺเตตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา เอก กูป  ขนาเปตฺวา   
อุทกสมฺปตฺตกาเล  อิฏกาหิ  จินาเปตฺวา  ถิร  กตฺวา  ตตฺถ   
อุฏ ิเตน  อุทเกน  ปุณฺณ  ต  อุทปาน  วิปสฺสิสฺส  ภควโต   
นิยฺยาเทสิ ฯ  ภควา  ปานียทานานิสสทีปก  อกาสิ ฯ   
โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏ- 
าเน  โปกฺขรณีอุทปานปานียาทิสมฺปนฺโน  สุข  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  สทฺโธ   
ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิปสฺสโิน  ภควโตติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อุทปาโน  กโต  มยาติ  อุทก  ปวนฺติ  เอตฺถาติ  อุทปาโน   
กูปโปกฺขรณีตฬากานเมต  อธิวจน ฯ  โส  อุทปาโน  กโูป   
วิปสฺสิสฺส  ภควโต  อตฺถาย  กโต  ขนิโตติ  อตฺโถ ฯ  เสส  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                อุทปานทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                        สีหาสนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต  สีหาสนทายกตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
นิพฺพานาธิคมตฺถาย  กตปุ ฺ ูปจโย  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล   
คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
รตนตฺตเย  ปสนฺโน  ตสฺม ึ ภควติ  ปรนิิพฺพุเต  สตฺตหิ  รตเนหิ   
ขจิต  สีหาสน  การาเปตฺวา  โพธิรุกฺข  ปูเชส ิฯ  พหูหิ   
มาลาคนฺธธูเปหิ  จ  ปูเชส ิฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย   
อนุภวิตฺวา  สพฺพตฺถ  ปูชโิต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย  
กุลเคเห นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  ฆราวาส  วสนฺโต  สตฺถุ   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส าติวคฺค  ปหาย  ปพฺพชโิต   
นจิรสฺเสว  อรหา  หุตฺวา  ปุพฺพูปจิตกุสลสมฺภาร  สริตฺวา   
ส ฺชาตโสมนสฺโส  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต   
โลกนาถมฺหติีอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สีหาสนมทาสหนฺติ  สีหรูปหริ ฺ- 
สุวณฺณรตเนหิ  ขจิต  อาสน  สีหาสน  สีหสฺส  วา  อภีตสฺส   
ภควโต  นิสินฺนารห  สีห  วา  เสฏ  อุตฺตม  อาสนนฺติ   
สีหาสน ต อห อทาสึ โพธิรุกฺข ปูเชสนิฺติ อตฺโถ ฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สหีาสนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________  
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                        มคฺคทตฺติกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อโนมทสฺสี  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต  มคฺคทตฺติกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺปายสฺมา  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อโนมทสสฺิสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิมนฺวาย  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา   
วสนฺโต  อโนมทสฺสึ  ภควนฺต  อากาเส  จงฺกมนฺต  ปาทุทฺธาเร   
ปาทุทฺธารจงฺกมนฏาเน   ปุปฺผาน วิกิรณ อจฺฉริย ฺจ  ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส ปุปฺผานิ อากาเส อุกฺขิป ตานิ วิตาน หุตฺวา  
อฏสุ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  สพฺพตฺถ  ปชูิโต   
สุข  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต   
กเมน  โยพฺพ ฺ  ปาปุณิตฺวา  สทฺธาชาโต  ปพฺพชตฺิวา   
วตฺตสมฺปนฺโน  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺโต  จงฺกมนสฺส  ปชูิตตฺตา   
มคฺคทตฺติกตฺเถโรติ  ปากโฏ ฯ  โส  ปพฺุพกมฺม  สรตฺิวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อโนมทสฺสี  ภควาติ- 
อาทิมาห ฯ  ทิฏธมฺมสุขตฺถายาติ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  จงฺกมเนน  
สรีรสลลฺหุกาทิสุข ปฏิจฺจาติ  อตฺโถ ฯ  อพฺโภกาสมฺหิ  จงฺกมีติ   
อพฺโภกาเส  องฺคณฏาเน  จงฺกมิ  ปทวิกฺเขป  ปทส ฺจาร  
อกาสีติ อตฺโถ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 299 

        เลมที ่ 43  เอกทีปยตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  299 
 
        อุทฺธเต  ปาเท  ปุปฺผานีติ  จงฺกมนฺเตน  ปาเท  อุทฺธเต   
ปทุมุปฺปลาทีนิ  ปุปฺผานิ  ปวิโต  อุคฺคนฺตฺวา  จงฺกเม วิกิรึสูติ  
อตฺโถ ฯ โสภ มุทฺธนิ ติฏเรติ  พุทฺธสฺส  มุทฺธน ิ สเีส   
โสภยมานา  ตานิ  ติฏนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                มคฺคทตฺติกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เอกทีปยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรสฺส  มุนโินติอาทิก  อายสฺมโต  เอกทีปยตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺปายสฺมา  ปุริมชินเสฏเสุ  กตกุสลสมฺภาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  
ภเว วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส   
ภควโต  กาเล  คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  สทฺโธ  ปสนฺโน  ภควโต  สลลมหาโพธิมฺ
หิ (๑) เอกปทีป  ปูเชส ิฯ ถาวร  กตฺวา   
นิจฺจเมกปทีปปูชนตฺถาย  เตลวฏฏ  ปฏเปสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน   
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต สพฺพตฺถ ชลมาโน ปสนฺนจกฺขุโก  
อุภยสุข อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  วิภวสมฺปนฺเน  
เอกสฺมึ กุเล นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต  ปตฺโต  รตนตฺตเย  ปสนฺโน   
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺโต  ทีปปูชาย  ลทฺธ- 
วิเสสาธิคมตฺตา เอกทีปยตฺเถโรติ ปากโฏ ฯ   
# ๑. สาลมหาโพธิมฺหิ ฯ  
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        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  มุนโินติอาทิมาห ฯ   
ต  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                เอกทีปยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มณิปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        โอเรน  หิมวนฺตสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต  มณิปชูกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  ตตฺถาทีนว   
ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺต- 
โอรภาเค  เอกิสฺสา  นทิยา  สมีเป  ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  วสนฺโต   
วิเวกกามตาย  ตสฺสานุกมฺปาย  จ  ตตฺถ  อุปคต  ปทมุุตฺตร   
ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  มณิปลฺลงฺก  ภควโต  ปูเชสิ ฯ   
ภควา  ตสฺส  ปสาทวฑฺฒนตฺถาย  ตตฺถ  นิสีท ิฯ  โส  ภิยฺโยโส   
มตฺตาย  ปสนฺโน  นิพฺพานาธิคมตฺถาย  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  ภควา  
อนุโมทน วตฺวา ปกฺกามิ ฯ โส เตน ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  สพฺพตฺถ  ปูชโิต  สุข  อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถิย  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นิพฺพตฺโต  ฆราวาส  วสนฺโต    
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เอกทิวส  สตฺถุ  ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา  
นจิรสฺเสว อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อตฺตนา  กตกุสล  สริตฺวา  ส ฺชาตโสมนสฺโส   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  โอเรน  หิมวนฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  โอเรนาติ  หิมวนฺตสฺส  อปร  ภาค  วิหาย  โอเรน  ภุมฺมตฺเถ   
กรณวจน  โอรสฺมึ ทิสาภาเคติ  อตฺโถ ฯ  นทิกา  สมฺปวตฺตถาติ   
อปากฏนามเธยฺยา  เอกา  นที  ส  สฏุ ุ  ปวตฺตานี  วหานี   
สนฺทมานา  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺสา  จานุปเขตฺตมฺหีติ  ตสฺสา   
นทิยา  อนุปเขตฺตมฺหิ  ตีรสมีเปติ  อตฺโถ ฯ  สยมฺภู  วสเต  ตทาติ   
ยทา  อห  มณิปลฺลงฺก  ปเูชสึ  ตทา  อนาจริยโก  หตฺุวา  สยเมว   
พุทฺธภูโต  ภควา  วสเต  วิหรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        มณึ  ปคฺคยฺห  ปลฺลงฺกนฺติ  มณินฺติ  จิตฺต อาราเธติ  
โสมนสฺส กโรตีติ  มณิ  อถ  วา  มาติ  ปมาณ  กโรติ   
อาภรณนฺติ  มณิ  อถ  วา  มรนฺตาป  ราชยุวราชาทโย  ต   
น  ปริจฺจชนติฺ  ตทตฺถาย  สงฺคาม  กโรนฺตีติ  มณิ  ต  มณึ   
มณิมย  ปลลฺงฺก  มโนรม  สาธุ  จิตฺต  สุฏ ุ  วิจิตฺต  ปคฺคยฺห  
คเหตฺวา  พุทฺธเสฏสฺส อภิโรปยึ ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส  
สพฺพ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                มณิปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                        ติกิจฺฉกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นคเร  พนฺธุมติยาติอาทิก  อายสฺมโต  ติกิจฺฉกตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺปายสฺมา  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ   
ภเว  วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสสฺิสฺส  ภควโต   
กาเล พนฺธุมตีนคเร เวชฺชกุเล นิพฺพตฺโต  พหุสฺสุโต  สุสิกฺขิโต   
เวชฺชกมฺเม  เฉโก  พหู  โรคิโน  ติกิจฺฉนฺโต  วิปสสฺิสฺส  ภควโต   
อุปฏากสฺส  อโสกนามตฺเถรสฺส  โรค  ติกิจฺฉิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺเน   
เทวมนุสฺเสสุ  อปราปร  สขุ  อนุภวนฺโต  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตภเว   
อโรโค  ทีฆายุโก  สุวณฺณวณฺณสรีโร อโหสิ ฯ   
        โส  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต   
วุทฺธิมนฺวาย  สพฺพสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ ปตฺโต อโรโค สุขิโต  
วิภวสมฺปนฺโน รตนตฺตเย  ปสนฺโน  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ฆราวาส  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา   
หุตฺวา  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  นคเร  พนฺธุมติยาติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  เหฏา   
วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ติกิจฺฉกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        สงฺฆุปฏากตฺเถราปทานวณฺณนา   
        เวสฺสภุมฺหิ  ภควตีติอาทิก  อายสฺมโต  สงฺฆุปฏากตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตกุสลสมฺภาโร  อเนเกสุ  ภเวสุ   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  เวสฺสภุสฺส  ภควโต   
กาเล  ตสฺสารามิกสฺส  ปตฺุโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา   
สทฺโธ  ปสนโฺน  วิหาเรสุ  อารามิกกมฺม  กโรนฺโต  สกฺกจฺจ   
สงฺฆ  อุปฏาสิ ฯ  โส  เตเนว  กุสลกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  
คหปติกุเล นิพฺพตฺโต วุทฺธิปฺปตฺโต  วิภวสมฺปนฺโน  สุขสมฺปนฺโน (๑) 
ปากโฏ  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  สาสเน  ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา   
วตฺตสมฺปนฺโน  สาสน  โสภยมาโน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  (๒)   
นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺโต  ฉฬภิ ฺโ  ปุพฺเพ   
กตกุสลกมฺมวเสน  สงฺฆุปฏากตฺเถโรติ ปากโฏ อโหสิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  ปุพฺเพ  มยา  ก ึ นาม  กมฺม  กตฺวา   
อย  โลกุตฺตรสมฺปตฺติ  ลทธฺาติ  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  
ปจฺจกฺขโต ชานิตฺวา โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปากฏ   
ปกาเสนฺโต  เวสฺสภุมฺหิ  ภควตีติอาทิมาห  ตตฺถ  อโหสารามิโก   
อหนฺติ  อห  เวสฺสภุสฺส  ภควโต  สาสเน  อารามิโก  อโหสินฺติ   
# ๑. สุขปฺปตฺโต ฯ  ๒ ม.  วฑฺเฒนฺโต ฯ    
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อตฺโถ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถตฺตา จ  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                สงฺฆุปฏากตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        อฏารสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                กฏุชปุปฺผิยวคฺควณฺณนา   
 
                        กฏุชปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อิโต  ปรมฺป  เอกูนวีสติมวคฺเค  อาคตาน  อิเมส  กฏุช- 
ปุปฺผิยตฺเถราทีน  ทสนฺน  เถราน  อปุพฺพ  นตฺถ ิฯ  เตส หิ  
เถราน ปุริมพุทฺธาน สนฺติเก กตปุ ฺสมฺภาราน  วเสน   
ปากฏนามานิ  เจว  นิวาสนคราทีนิ  จ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพานีติ ต สพฺพ อปทาน สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                เอกูนวีสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  
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                        ตมาลปุปผิฺยวคฺควณฺณนา   
 
                        ตมาลปุปผิฺยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        วีสติเม วคฺเค ปมตฺเถราปทาน อุตฺตานเมว ฯ   
 
                        ติณสนฺถารทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยตฺเถราปทาเน ฯ  ย  ทายวาสิโก  อิสีติ  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  วเน  วสนภาเวน  ทายวาสิโก  อิสีติ  สงฺข  คโต   
อตฺตโน  อนุกมฺปาย  ต  วน  อุปคตสฺส  สิทฺธตฺถสฺส  สตฺถโุน   
วสนมณฺฑปจฺฉาทนตฺถาย  ย  ติณ  ต  ลายติ  ฉินฺทตีติ  อตฺโถ ฯ   
ทพฺพฉทน  กตฺวา  อเนเกหิ  ขุทฺทกทณฺฑเกหิ  มณฺฑป  กตฺวา   
ต ติเณน ฉาเทตฺวา สิทฺธตฺถสฺส ภควโต อห อทาสึ ปเูชสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        สตฺตาห  ธารยุ  ตตฺถาติ  ต  มณฺฑป  ตตฺถ   ิตา   
เทวมนุสฺสา  สตฺตาห  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺนสฺส   
สตฺถุโน  ธารยุ  ธาเรสุนฺติ  อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ติณสนฺถารทายกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________  
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                        ขณฺฑผุลฺลยิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยตฺเถรสฺส  อปทาเน  ขณฺฑผุลฺลิยตฺเถโรติ  เอตฺถ   
ขณฺฑนฺติ  กฏาน  ชิณฺณตฺตา  ฉินฺนภินฺนฏาน  ผุลฺลนฺติ  กฏาน   
ชิณฺณฏาเน  กณฺณกิตมหิจฺฉตฺตกาทิปุปฺผน  ขณฺฑ ฺจ  ผุลฺล ฺจ   
ขณฺฑผุลฺลานิ  ขณฺฑผุลฺลาน  ปฏิสงฺขรณ  (๑)  ปุนปปฺุน  ถิรกรณนฺติ   
ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ ฯ  อิมสฺส  ปน เถรสฺส  สมฺภารปูรณกาเล   
ผุสฺสสฺส  ภควโต  เจติเย  ฉินฺนภินฺนฏาเน สุธาปณฺฑ มกฺเขตฺวา   
ถิรกรณ  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  นาม ฯ  ตสฺมา  โส  ขณฺฑผุลฺลิโย   
เถโรติ  ปากโฏ  อโหส ิฯ ตติย ฯ   
                ขณฺฑผุลฺลิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
        จตุตฺถตฺเถรสฺสาปทาเน  ร ฺโ  ปฏจโร  (๒)  อหนฺติ  ร ฺโ  
ปริจารโก  กมฺมการโก อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ชลชุตฺตมนามิโนติ  ชเล  อุทเก  ชาต  ชลช  ก ึ ต  ปทุม   
ปทุเมน  สมานนามตฺตา  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโตติ  อตฺโถ ฯ   
อุตฺตมปทุมนามสฺส  ภควโตติ  วา  อตฺโถ ฯ จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจม อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
# ๑. ปฏิสงฺขรณ นาม ฯ   ๒ ม.  พทฺธจโร ฯ    
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                        กิสลยปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏเ  นคเร  ทฺวารวติยาติ  มหาทฺวารวาตปานกวาฏ- 
ผลกาหิ  วติปาการฏฏาลโคปุรกทฺทโมทกปริขาหิ  จ  สมฺปนฺน   
นครนฺติ  ทฺวารวตีนคร  ทฺวาร  วติ ฺจ  ปธาน  กตฺวา  นครสฺส   
อุปลกฺขิตตฺตา  ทฺวารวตี  นครนฺติ  โวหรนฺตีติ  นคเร  ทฺวารวติยาติ   
วุตฺต ฯ  มาลาวจฺโฉ  ปุปฺผาราโม  มม  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
        เต  กิสลยาติ  เต  อโสกปลฺลวา ฯ   ฉฏ ฯ   
        สตฺตมฏมนวมานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ ทสเมป อปุพฺพ  
นตฺถีติ ฯ   
                        วีสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        กณิการปุปฺผิยวคฺคาทิวณฺณนา   
        อิโต  ปร  สพฺพตฺถ  อนุตฺตานปทวณฺณน  กริสสฺาม ฯ   
เอกวีสติเม(๑)  พาวีสติเม (๒) เตวีสติเม (๓) จ  วคฺเค  สพฺเพส  เถราน   
สยกเตน  ปุ ฺเน  ลทฺธนามานิ  กตปุ ฺาน ฺจ  นานตฺต  เตส   
พฺยากรณทายกาน  พุทฺธาน  นามานิ  วสิตนครานิ  จ  เหฏา   
วุตฺตนยตฺตา  สพฺพานิป  อุตฺตานาเนวาติ (๔)ฯ  อปทานคาถานมตฺโถ   
จ  นยานุโยเคน สุวิ ฺเยฺโยเยวาติ ฯ   
# ๑. สฺยา. เอกวีสติโม กณิการปุปฺผิยวคฺโคติ ฯ  
# ๒. พาวีสติโม หตฺถิวคฺโคติ ฯ 
# ๓. ม. เตวีสติโมอาลมฺพนทายกวคฺโคติ ทิสสฺติ ฯ   
# ๔. ม.  อุตฺตานาเนว ฯ   
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                                อุทกาสนวคฺควณฺณนา (๑)   
        จตุวีสติเม วคฺเค ปมทุติยาปทานานิ อุตฺตานาเนว ฯ   
 
                        สาลปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  อรุณวติยา  นคเรติ  อา  สมนฺตโต  อาโลก   
กโรนฺโต  อุณติ  อุคฺคจฺฉตีติ  อรุโณ  โส  ตสฺม ึ วิชฺชตีติ  อรุณวตี  
ตสฺมึ นคเร อาโลก  กโรนฺโต  สรูิโย  อุคฺคจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ   
เสสนคเรสุป  สูรยิุคฺคมเน  วิชชฺมาเนป  วิเสสวจน  สพฺพ- 
จตุปฺปทาน  มหิย  สยเนป  สติ  มหิย  สยตีติ  มหึโสติ  วจน   
วิย  รฬฺูหิวเสน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อถ  วา  ปาการปาสาท- 
หมฺมิยาทีสุ  สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาทิสตฺตรตนปภาหิ  อรุณุคฺคมน   
วิย  ปภาวตี  อรุณวตี  นาม  ตสฺมึ  อรณุวติยา นคเร ปูปโก  
ปูปวิกฺกเยน ชีวิก กปฺเปนฺโต อโหสินติฺ อตฺโถ ฯ   
 
                        กลิ ฺชทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน  ติวราย  ปุเร  รมฺเมติ  ตีหิ  ปากาเรหิ   
ปริวาริตา  ปริกฺขิตฺตาติ  ติวรา  ขชฺชโภชฺชาทิอุปโภควตฺถา- 
ภรณาทินจฺจคีตาทีหิ  รมณียนฺติ  รมฺม ตสฺมึ ติวราย ปุเร  
นคเร รมฺเม นฬกาโร อห อโหสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ป ฺจมาปทาน อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
# ๑. สฺยา. อุทกาสนวคฺค... ฯ  ม. อุทกาสนวคฺควณฺณนา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 309 

                                เลมที่  43  หนา  309 
 
                        วณฺณการกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน ฯ วณฺณกาโร  อห  ตทาติ  นีลปตรตฺตาทิ- 
วณฺณวเสน  วตฺถานิ  กโรติ  ร ฺเชตีติ  วณฺณกาโร ฯ  วตฺถรชโก  (๑)   
หุตฺวา  เจติเย  วตฺเถหิ  อจฺฉาทนสมเย นานาวณฺเณหิ ทุสฺสานิ (๒)ร ฺเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
 
                        ปยาลปุปผิฺยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน  ปยาล  ปุปฺผิต  ทสิฺวาติ  สุปุปฺผิต   
ปยาลรุกฺข  ทสิฺวา ฯ  คตมคฺเค  ขิป  อหนฺติ  อห  มิคลุทฺโท   
เนสาโท  หุตฺวา  ปยาลปุปฺผ  โอจินิตฺวา พุทฺธสฺส คตมคฺเค  
ขิป ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
 
 
                        อมฺพยาคทายกตฺเถราปทานวณฺณา   
        อฏมาปทาเน  สเก  สิปฺเป  อปตฺถทฺโธติ  อตฺตโน   
ตกฺกพฺยากรณาทิสิปฺปสฺมึ  อปตฺถทฺโธ  ปติฏ ิโต  เฉโก  อห   
กานน  อคม  คโต  สมฺพุทธฺ  ยนฺต  ทิสวฺานาติ  วนนฺตเร   
คจฺฉนฺต  วิปสฺสึ  สมฺพุทฺธ ปสฺสิตฺวา ฯ  อมฺพยาค อทาสหนฺติ  
อห อมฺพทาน อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
# ๑ สี. ตตฺถรชโก ฯ  ๒. ม. ทุสฺสานิ ฯ  
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                                ชคติการกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน ฯ ชคตี  การิตา  มยหฺนฺติ  อตฺถทสฺสิสฺส   
ภควโต  สรีรธาตุนิธาปตเจติเย  ชคติ  ฉินฺนภินฺนอาลินฺทปุปฺผา- 
ธานสงฺขาตา  ชคติ  มยา  การิตา การาปตาติ อตฺโถ ฯ  
ทสมาปทาน อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        จตุวีสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ตุวรทายิวคฺควณฺณนา 
 
                        ตุวรฏ ิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา  
        ป ฺจวีสติเม  วคฺเค  ปมาปทาเน  ภริตฺวา  ตุวรมาทายาติ   
ตุวรอฏ ึ  มคฺุคกลยสทิส  ตุวรฏ ึ  ภชชฺิตฺวา  ปุปฺเผตฺวา  ภาชเนน   
อาทาย  สงฺฆสฺส  วนมชโฺฌคาหกสฺส อททึ อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
 
                        นาคเกสริยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน ฯ  ธนุ  อเทฺวชฺฌ  กตฺวานาติ  มิคาทีน   
มารณตฺถาย  ธนุ  สนฺนยฺหตฺิวา  จรมาโน  เกสร โอคต  ทิสฺวาติ  
สุปุปฺผิต ขุทฺทกสร ทิสฺวา  พุทฺธสฺส  อภิโรเปสินฺติ  อห  จิตฺต   
ปสาเทตฺวา  วน สมฺปตฺตสฺส ติสฺสสฺส ภควโต  อภิโรปยึ  
ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ    
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                                นฬินเกสริยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  ชลกกุกฺุโฏติ  ชาตสฺสเร  จรมานกุกฺกุโฏ ฯ   
ตุณฺเฑน  เกสรึ  คยฺหาติ  ปทุมปุปฺผ มุขตุณฺเฑน ฑสิตฺวา  
อากาเสน คจฺฉนฺตสฺส ติสฺสสฺส  ภควโต อภิโรเปสึ ปูเชสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
                                วิรวปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        จตุตฺถาปทาเน  วิรวปุปฺผมาทายาติ  วิวิธ  รวติ  สทฺท   
กโรตีติ  วิรว  สทฺทกรณเวลาย  วิกสนโต  วิรวนฺติ  ลทฺธนาม   
ปุปฺผสมูห  อาทาย  คเหตฺวา สิทฺธตฺถสฺส พุทฺธสฺส อภิโรปยึ  
ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
 
                                กฏุิธปูกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจมาปทาเน  กุฏิโคปโกติ  เสนาสนปาลโก ฯ  กาเลน   
กาล  ธูเปสินติฺ  สมฺปตฺตสมฺปตฺตกาลานุกาเล  ธูเปสึ  ธูเปน   
สุคนฺธ อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ  สิทฺธตฺถสฺส ภควโต คนฺธกุฏ-ิ 
กาลานุสาลิธูเปน ธูเปสึ วาเสสินฺติ อตฺโถ ฯ   
                        ฉฏสตฺตมาปทานานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
# ๑. สฺยา. วิรวิปุปฺผิยตฺเถราปทานนฺติ ฯ  ๒. ม. ... สาริธูเปน ฯ   
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                        สตฺตสตฺตลิปุปฺผปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อฏมาปทาเน  สตฺต  สตฺตลิปุปฺผานีติ(๒)  สตฺตลิสงฺขาตานิ (๓) 
สตฺตปุปฺผานิ  สีเสนาทาย  เวสฺสภุสฺส  ภควโต  อภิโรเปสินฺติ (๔) 
อตฺโถ ฯ   
 
                                พิมฺพิชาลปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน  พิมฺพิชาลกปุปฺผานีติ  รตฺตงฺกุรวกปุปฺผานิ   
สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ทสมาปทาเน  อุทฺทาลก  คเหตฺวานาติ  ชาตสฺสเร  วิหงฺค- 
โสพฺเภ  ชาต  อุทฺทาลกปปฺุผ  โอจินิตฺวา  กกุสนฺธสฺส  ภควโต  (๕)  
ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส  สวิุ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                                ป ฺจวีสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________ 
# ๑ ม. สตฺตลิปุปฺผปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ   
# ๒ ยุ. สตฺตปตฺตลิปุปฺผานีติ ฯ  ๓ ยุ. ปตฺตลิสงฺขาตานิ ฯ   
# ๔. ม. อภิโรเปสึ  ปูเชสนิฺติ ฯ  ๕ กกธุสฺส ภควโต (?)  
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                                        โถมกวคฺควณฺณนา 
        ฉพฺพีสติเม วคฺเค ปมาปทาน อุตฺตานเมว ฯ   
 
                        เอกาสนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน ฯ  วิชหิตฺวา  เทววณฺณนฺติ  เทวตา  สรีร   
วิชหิตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  มนุสฺสสรีร  นมิฺมินิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ อธิการ  
กตฺตุกาโมติ อธิกกิริย  ปุ ฺสมฺภาร  กตฺตุกาโม  เทวโร  นาม   
อห  เทวราชา  ภริยาย  สห  พุทฺธเสฏสฺส  สาสเน  สาทรตาย   
อิธ  อิมสฺมึ  มนุสฺสโลเก  อาคมึ  อาคโตติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  ภิกฺขา   
มยา  ทินฺนาติ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  โย  นาเมน  เทวโล   
นาม  สาวโก  อโหส ิ ตสฺส  สาวกสฺส  มยา  วิปฺปสนฺเนน   
เจตสา  ภิกฺขา  ทินฺนา  ปณฺฑปาโต  ทินฺโนติ อตฺโถ ฯ   
 
                                จิตกปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  อานนฺโท  นาม  สมฺพุทฺโธติ  อานนฺท   
ตุฏ ึ  ชนนโต  อานนฺโท  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธติ  อตฺโถ ฯ   
อมนุสฺสมฺหิ  กานเนติ  อมนุสฺสปริคฺคเห  กานเน  มหาอร ฺเ   
ปรินิพฺพายิ  อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุยา  อนฺตรธายิ  อทสฺสน   
อคมาสีติ  อตฺโถ ฯ  สรีร  ตตฺถ  ฌาเปสินฺติ  อห  เทวโลกา   
# ๑. ม. วิชหิตฺวา เทววณฺณนฺติ ฯ  ๒. ม. อธิกกริิย ฯ  
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อิธาคนฺตฺวา ตสฺส ภควโต สรีร ตตฺถ อร ฺเ ฌาเปสึ  
ทหน อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
                จตุตฺถป ฺจมาปทานานิ อุตฺตานาเนว ฯ   
 
                        อุปาหนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน ฯ  อโหสึ  จนฺทโน  นามาติ  นาเมน   
ปณฺณตฺติวเสน  จนฺทโน  นาม ฯ  สมฺพุทฺธสฺสตฺรโชติ  ปจฺเจก- 
สมฺพุทฺธภูตโต  ปุพฺเพ  ตสฺส  อตฺรโช  ปุตฺโต  อห ฯ  เอโก   
ปาหโน  มยา  ทินฺโนติ  เอก  อุปาหนยคุ  มยา  ทินนฺ ฯ  โพธิ   
สมฺปชฺช  เม  ตุวนฺติ  เตน  อุปาหนยุเคน  เม  มยฺห  สาวกโพธึ   
ตุว  สมฺปชชฺ  นิปฺผาเทหีติ อตฺโถ ฯ   
 
                        ม ฺชริปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน ฯ  ม ฺชริก  กริตฺวานาติ  ม ฺเชฏ ิปุปฺผ   
หริตจงฺโกฏก  คเหตฺวา  รถิย วีถิยา ปฏิปชชฺึ อห ตถา  
ปฏิปนฺโนว ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ภิกฺขุสงฺเฆน  ปริวุต  สมณานคฺค   
สมณาน  ภิกฺขูน  อคฺค  เสฏ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อทฺทสนฺติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  พุทฺธสฺส  อภิโรปยินฺติ  ทสิฺวา  จ  ปน  ต  ปุปฺผ   
อุโภหิ  หตฺเถหิ  ปคฺคยฺห อุกฺขิปตฺวา พุทฺธสฺส ผุสฺสสฺส ภควโต  
อภิโรปยึ ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ    
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                                ปณฺณทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อฏมาปทาเน  อโลณปณฺณภกฺโขมฺหีติ  ขีรปณฺณาทีนิ   
อุ ฺฉาจริยาย  อาหริตฺวา  โลณวิรหิตานิ  ปณฺณานิ  ปจิตฺวา   
ภกฺขามิ  อโลณปณฺณภกฺโข  อมฺหิ  ภวามีติ  อตฺโถ ฯ  นิยเมสุ  จ   
สวุโตติ  นิยมส ฺ ิเตสุ  ปาณาติปาตาเวรมณิอาทีสุ  นิจฺจป ฺจ- 
สีเลสุ  สวุโต  ปหิโตติ  อตฺโถ ฯ  ปาตราเส  อนุปฺปตฺเตติ  ปุเรภตฺต- 
กาเล  อนุปฺปตฺเต ฯ  สิทฺธตฺโถ  อุปคจฺฉิ  มนฺติ  มม  สมีป  สิทฺธตฺโถ   
ภควา  อุปค ฺฉิ  สมฺปาปุณิ ฯ  ตาห  พุทฺธสฺส  ปาทาสินฺติ  อห   
ต  อโลณปณฺณ  ตสฺส พุทธฺสฺส อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        นวมาปทาน อุตฺตานเมว ฯ   
 
                        อคฺคปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทสมาปทาเน  สิขิน  สิขิน  ยถาติ  สรีรโต  นิกขฺนฺต- 
ฉพฺพณฺณรสีหิ  โอภาสยนฺต  ชลนฺต  สิขีน  สิขีภควนฺต  สิขีน   
ยถา  ชลมานอคฺคิกฺขนฺธ  วิย ฯ  อคฺคช  ปุปฺผมาทายาติ  อคฺคชนามก   
ปุปฺผ  คเหตฺวา  พุทฺธสฺส  สิขิสฺส  ภควโต  อภิโรปยึ ปูเชสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
                ฉพฺพีสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________ 
# ๑. ม. ปหโิตติ ฯ  
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                                ปทุมกฺุเขปวคฺควณฺณนา (๑)  
 
                                อากาสุกฺขิปยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตวีสติเม  วคฺเค  ปมาปทาเน  ชลชคฺเค  ทุเว  คยฺหาติ   
ชเล  อุทเก  ชาเต  อคฺเค  อุปฺปลาทโย  เทฺว  ปุปฺเผ  คเหตฺวา   
พุทฺธสฺส  สมปี  คนฺตฺวา เอก ปุปฺผ ปาเทสุ นิกฺขิป ปูเชสึ ฯ 
เอก ปุปฺผ อากาเส ขิปนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ทุติยาปทาน ปากฏเมว ฯ   
 
                                อฑฺฒจนฺทิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  โพธิยา  ปาทปุตฺตเมติ  อุตฺตเม  โพธิ- 
ปาทเป ฯ  อฑฺฒจนฺท  มยา  ทินฺนนฺติ  ตสฺมึ  โพธิมูเล  อฑฺฒ- 
จนฺทากาเรน  มยา  อเนกปุปฺผานิ  ปูชติานีติ  อตฺโถ ฯ  ธรณี- 
รุหปาทเปติ  รุกฺขปพฺพตรตนาทโย  ธาเรตีติ  ธรณี ฯ ปวี ฯ 
ธรณิยา  รุหติ  ปติฏหตีติ  ธรณีรโุห  ปาทสงฺขาเตน  มูเลน  
อุทก  ปวติ  ขนฺธวิฏปาทีสุ  ปตฺถริยตีติ  ปาทโป  ธรณีรุโห  
จ  โส  ปาทโป  เจติ  ธรณีรุหปาทโป ตสฺมึ ธรณีรุหปาทเป  
ปุปฺผ มยา ปูชิตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        จตุตฺถาปทาน อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
# ๑ ม.  ปทุมกฺุขิปวคฺโค ฯ    
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                                วิฬาลิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจมาปทาเน ฯ หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติ  หิมวนฺตสฺส  อาสนฺเน ฯ   
โรมโส  นาม  ปพฺพโตติ  รุกฺขลตาคุมฺพาภาวา  เกวล  ทพฺพ- 
ติณาทิส ฺฉนฺนตฺตา  โรมโส  นาม  ปพฺพโต  อโหสิ ฯ  ตมฺห ิ  
ปพฺพตปาทมฺหีติ  ตสฺมึ  ปพฺพตปริยนฺเต ฯ  สมโณ  ภาวิตินฺทฺริโยติ   
สมิตปาโป  วูปสนฺตกิเลโส  สมโณ  วฑฺฒิตอินฺทฺริโย  รกฺขิต- 
จกฺขุนฺทฺริยาทิอินฺทฺริโยติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  วฑฺฒิตอินฺทฺริโย   
วฑฺฒิตสทฺธินฺทฺริยาทิอินฺทฺริโยติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  สมณสฺส  อห   
พิลาลิอาลุเว  คเหตฺวา  อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ฉฏสตฺตมฏมนวมทสมาปทานานิ อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ   
                        สตฺตวีสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                        สุวณฺณพิพฺโพหนวคฺควณฺณนา   
                อฏวีสติเม วคฺเค ปมาปทาน อุตฺตานเมว ฯ   
        ทุติยาปทาเน  มโนมเยน  กาเยนาติ  ยถา  จิตฺตวเสน   
ปวตฺตกาเยนาติ  อตฺโถ ฯ   
 
                        จงฺโกฏกิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  มหาสมุทฺท  นิสฺสายาติ  มหาสาคราสนฺเน   
 ิตสฺส  ปพฺพตสฺส  อนฺตเร  ปพฺพตเลเณติ  อตฺโถ ฯ  สิทฺธตฺโถ   
ภควา  วิเวกกามตาย  วสติ  ปฏิวสตีติ  อตฺโถ ฯ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวาน- 
กาสหนฺติ  อห  ตสฺส  ภควโต  ปฏิอุคฺคนฺตฺวา  สมีป  คนฺตฺวา   
วนฺทนาทิปุ ฺ  อกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  จงฺโกฏกมทาสหนฺติ  สิทฺธตฺถสฺส  
ภควโต อห ปุปฺผภริต จงฺโกฏก กทมพฺ อทาสึ ปูเชสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        จตุตฺถาปทาเน ฯ  อกกฺกสจิตฺตสฺสาถาติ  อผรุสจิตฺตสฺส   
อถสทฺโท  ปทปูรเณ ฯ   
 
                                เอก ฺชลิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจมาปทาเน  อุทุมฺพเร  วสนฺตสฺสาติ  อุทุมฺพรรุกฺขมูเล   
รุกฺขจฺฉายาย  วสนฺตสฺส  ติสฺสสฺส  ภควโต ฯ  นยิเต  ปณฺณ- 
สนฺถเรติ  นิยามิเต  ปฏิพทฺเธ  ปณฺณสนฺถเร  สาขาภงฺคาสเน    
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นิสินฺนสฺส ฯ  วุตฺโถกาโส  มยา  ทินฺโนติ  วิวตฺโตกาเส มณฺฑป- 
ทฺวาราทีหิ ปหิโตกาโส มยา ทินฺโน สมฺปาทิโตติ อตฺโถ ฯ   
 
                                โปตฺถทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน  โปตฺถทาน  มยา  ทนิฺนนฺติ  โปตฺถวฏฏ ึ  
โปตฺถฉลฺล ึ (๑)  ตาเฬตฺวา  กต  สาฏก  วิสม  โคผาสุเกน  ฆสิตฺวา   
นิมฺมิต  สุตฺต  คเหตฺวา  กนฺติตฺวา  เตน  สุตฺเตน  นสิีทนตฺถาย   
วา  ภูมตฺถรณตฺถาย  วา  สาฏก วายาเปตฺวา  ต สาฏก มยา  
รตนตฺตยสฺส ทินฺนนฺติ อตฺโถ ฯ   
 
                                จิตกปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน ฯ จนฺทภาคานทีตีเรติ  จนฺทภาคาย  นาม   
นทิยา  ตีรโต  นิสฺสกฺเก  ภุมฺมวจน ฯ  อนุโสตนฺติ  โสตสฺส  อนุ   
เหฏาคงฺค  วชามิ  คจฺฉามิ  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  สตฺต  มาลุว- 
ปุปฺผานิ  จิตมาโรปยึ  อหนฺติ  อห  มาลุวปุปฺผานิ  สตฺต  ปตฺตานิ   
คเหตฺวา  จิตเก  วาลุกราสิมฺหิ  วาลุกาหิ  ถูป  กตฺวา ปูเชสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
# ๑ สี. โปตฺถปฏฏโปตฺถชล ี ย.ุ โปตฺถวฏฏึ โปตฺถชลฺล ึฯ    
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                                อาลุวทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อฏมาปทาเน  มหาสินฺธุ  สุทสฺสนาติ  สุนฺทรทสฺสน- 
สุนฺทโรทกธวลปุลิโนปโสภิตตฺตา  สุฏ ุ  มโนหรา  มหาสินฺธุ  นาม   
วารินที  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  ติสฺส  สินฺธุวารินทิย  สปปฺภาส  ปภาย   
สหิต  สุทสฺสน  สุนฺทรรูป  ปรโมปสเม  ยุตฺต อุตฺตเม อุปสเม  
ยุตฺต สมงฺคีภูต วีตราค อห อทฺทสนฺติ อตฺโถ ฯ  ทิสฺวาห   
วิมฺหิตาสโยติ  เอวรูป  ภยานก  หิมวนฺต  กถ  สมปฺตฺโตติ   
วิมฺหิตอชฺฌาสโย  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  อาลุว  ตสฺส   
ปาทาสินฺติ  ตสฺส  อรหโต อห ปสนฺนมานโส อาลุวกนฺท  
ปาทาสึ อาทเรน อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        นวมทสมาปทานานิ อุตฺตานาเนวาติ ฯ   
                อฏวีสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________  
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                                ปณฺณทายกวคฺควณฺณนา   
 
                        ปณฺณทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        เอกูนตึสติเม  วคฺเค  ปมาปทาเน ฯ  ปณฺณโภชนโภชโนติ   
ขีรปณฺณาทิโภชนสฺส  ภุ ฺชนตฺถาย  ปณฺณสาลาย  นิสินฺโน   
อมฺหิ  ภวามีติ  อตฺโถ ฯ  อุปวิฏ ฺจ  ม  สนฺตนฺติ  ปณฺณสาลาย   
อุปวิฏ สนฺต วิชฺชมาน ม ฯ อุปาคจฺฉิ  มหาอิสีติ  มหนฺเต   
สีลาทิขนฺเธ  เอสนโต  มหาอิสิ ฯ  โลกปชฺโชโต  โลกปทีโป   
สิทฺธตฺโถ  ภควา  อุปคจฺฉิ  มม  สมีป  อคมาสีติ อตฺโถ ฯ  
นิสินฺนสฺส ปณฺณสนฺถเรติ  อุปคนฺตฺวา  ปณฺณสนฺถเร  นิสินฺนสฺส   
ขาทนตฺถาย  เสทิต  ปณฺณ  มยา  ทินฺนนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
 
                                ผลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน  สิเนรุสมสนฺโตโส  ธรณีสมสาทิโส  สิทฺธตฺโถ   
ภควาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  วุฏหิตฺวา  สมาธิมฺหาติ  นิโรธสมาปตฺติโต   
วุฏหิตฺวา วิสุ  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ภิกฺขาย  มมุปฏ ิโตติ  ภิกฺขา- 
จารเวลาย  อชฺช  มม  โย  โกจิ  กิ ฺจิ  ทาน  ททาติ  ตสฺส   
มหปฺผลนฺติ  จินฺเตตฺวา  นิสินฺนสฺส  มม  สนฺติก  สมปี  อุปฏ ิโต   
สมีปมาคโตติ  อตฺโถ ฯ  หรีตก  ฯเปฯ  ผารุสกผลานิ  จาติ  เอว   
สพฺพ  ต  ผล  สพฺพโลกานกุมฺปโน  ตสฺส  สิทฺธตฺถสสฺ  มเหสิสฺส   
มยา  วิปฺปสนฺเนน เจตสา ทินฺนนฺติ อตฺโถ ฯ    
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                                ปจฺจุคฺคมนิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  สีห  ยถา  วนจรนฺติ  วเน  จรมาน   
สีหราช  อิว  จรมาน  สิทฺธตฺถ  ภควนฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
นิสภาชานิย  ยถาติ วสโภ นิสโภ  วิสโภ  อาสโภติ  จตฺตาโร   
ควเชฏกา ฯ  เตสุ  ควสตสฺส  เชฏโก  วสโภ  ควสหสฺสสฺส   
เชฏโก  นิสโภ  ควสตสหสฺสสฺส  เชฏโก  วิสโภ  ควโกฏิสต- 
สหสฺสสฺส  เชฏโก  อาสโภ ฯ  อิธ  ปน  อาสโภ  นิสโภติ   
วุตฺโต  อาชานีย  อภีต  นจฺิจล  อุสภราช  อิวาติ  อตฺโถ ฯ   
กกุธ วิลสนฺต วาติ ปุปฺผปลฺลเวหิ โสภมาน กกุธรุกขฺ  อิว   
นราสภ  นราน  อาสภ  อุตฺตม  อาคจฺฉนฺต สิทฺธตฺถ ภควนฺต  
ทิสฺวา สทฺธาย  สมฺปยุตฺตตฺตา วิปฺปสนฺเนน เจตสา ปจฺจุคฺคมน  
อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        จตุตฺถาปทานาทีนิ ทสมาวสานานิ สุวิ ฺเยฺยาเนวาติ ฯ   
                        เอกูนตึสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                จิตกปูชกวคฺควณฺณนา   
 
                        จิตกปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตึสติเม  วคฺเค  ปมาปทาเน  อาหุตึ  ยิฏ ุกาโมหนฺติ   
ปูชาสกฺการ  กาเรตุกาโม  อห ฯ  นานาปุปฺผ  สมานยินฺติ  นานา   
อเนกวิธ  จมฺปกสลลาทิปปฺุผ  ส  สุฏ ุ  อานยึ  ราสึ  อกาสินฺติ   
อตฺโถ ฯ สิขิโน โลกพนฺธโุนติ สกลโลกตฺตยพนฺธุสฺส  าตกสฺส   
สิขิสฺส  ภควโต  ปรินิพฺพุตสฺส  จิตก  อาฬาหนจิตก  ทารรุาสึ   
ชลนฺต  อาทิตฺต ทิสฺวา ต ฺจ มยา ราสีกต ปุปฺผ โอกิรึ  
ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
 
                        ปุปฺผธารกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน ฯ อชินุตฺตรวาสโนติ  อชินมิคจมฺม  อุตฺตรา- 
สงฺค  กตฺวา  นิวาสิโน  อจฺฉาทโนติ  อตฺโถ ฯ  อภิ ฺา  ป ฺจ   
นิพฺพตฺตาติ  อิทฺธิวิธาทโย  ป ฺจ  อภิ ฺาโย  ป ฺจ  าณานิ   
นิพฺพตฺตา  อุปฺปาทิตา นิปฺผาทิตา ฯ จนฺทสฺส ปริมชชฺโกติ   
จนฺทมณฺฑลสฺส  สมนฺตโต  มชชฺโก  ผุฏโ  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
วิปสฺสึ  โลกปชฺโชตนฺติ  สกลโลกตฺตเย ปทีปสทิส วิปสฺสึ ภควนฺต  
มม สนฺติก อภิคต วิเสเสน  สมฺปตฺต  อาคต ฯ  ทิสฺวา   
ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผานีติ  เทวโลกโต  ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผานิ  อาหริตฺวา   
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วิปสฺสิสฺส สตฺถุโน มตฺถเก ฉตฺตากาเรน อห ธาเรสินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
 
                        ฉตฺตทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  ปุตฺโต  มม  ปพฺพชโิตติ  มยฺห  ปุตฺโต   
สทฺธาย  ปพฺพชิโต ฯ  กาสายวสโน  ตทาติ  ตสฺมึ  ปพฺพชิตกาเล   
กาสายนิวตฺโถ  น  พาหิรกปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิโตติ  อตฺโถ ฯ  โส  
จ  พุทฺธตฺต  สมฺปตฺโตติ  โส  มยฺห  ปตฺุโต  จตูสุ  พุทฺเธสุ   
สาวกพุทฺธภาว ส สุฏ ุ ปตฺโต อรหตฺต ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
นิพฺพุโต  โลกปูชิโตติ  สกลโลเกหิ  กตสกฺกาโร  ขนฺธปรินิพฺพาเนน   
ปรินิพฺพุโตติ  อตฺโถ ฯ วิจินนฺโต สก ปุตฺตนฺติ อห ตสฺส  
คตเทส ปุจฺฉิตฺวา สก ปุตฺต วิจินนฺโต  ปจฺฉโต  อคม  อนุคโต   
อสฺมีติ  อตฺโถ ฯ  นิพฺพุตสฺส  มหนฺตสสฺาติ  มหนฺเตหิ  สีลกฺขนฺธาทีหิ   
ยุตฺตตฺตา  มหนฺตสฺส  ตสฺส  มม  ปุตฺตสฺส  อรหโต  อาทหนฏาเน   
จิตก  จิตกฏาน  อห  อคมาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ปคฺคยฺห  อ ฺชล ึตตฺถาติ   
ตสฺมึ  อาทหนฏาเน  อ ฺชลึ  ทสงฺคุลิสโมธาน  ปคฺคเหตฺวา  สิรสิ   
กตวา  อห  จิตก  ทหนทารุราสึ  วนฺทิตฺวา  ปณาม  กตฺวา   
เสตจฺฉตฺต ฺจ  ปคฺคยฺหาติ  น  เกวลเมว  วนฺทิตฺวา  ธวลจฺฉตฺต   
จ  ปคฺคยฺห  อุกฺขิปตฺวา  อห  อาโรเปสึ  ปติฏเปสินฺติ  อตฺโถ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 325 

                                เลมที่  43  หนา  325 
 
                        สทฺทส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน ฯ อนุคฺคตมฺหิ  อาทิจฺเจติ  สูริเย  อนุคฺคเต  
อนุฏ ิเต  ปจฺจูสกาเลติ  อตฺโถ ฯ  ปสาโท  วิปโุล  อหูติ  โรคปฬติสฺส   
มยฺห  จิตฺตปฺปสาโท  วิปโุล  อติเรโก  พุทฺธานุสฺสรเณน  อหุ   
อโหสิ ฯ  มเหสิโน  พุทฺธเสฏสฺส  โลกมฺหิ  ปาตุภาโว  ปากฏภาโว   
อโหสีติ  สมพฺนฺโธ ฯ  โฆสมสฺโสสห  ตตฺถาติ  ตสฺมึ ปาตุภาเว   
สติ  อห  คิลาโน  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโนติ  โฆส  อสฺโสสึ ฯ น   
จ ปสฺสามิ ต ชินนฺติ  ต  ชติป ฺจมาร  สมฺมาสมฺพุทฺธ  น   
ปสฺสามิ  พาฬฺหคิลานตฺตา  คนฺตฺวา  ปสฺสิตุ  น  สกโฺกมีติ   
อตฺโถ ฯ  มรณ ฺจ  อนุปฺปตฺโตติ  มรณาสนฺนกาล  อนุปฺปตฺโต   
อาสนฺนมรโณ หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ  พุทฺธส ฺมนุสฺสรินฺติ พุทฺโธตินาม   
อนุสฺสรึ  พุทธฺารมฺมณ มนสิ อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
 
                        โคสีสนิกฺเขปกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจมาปทาเน  อารามทฺวารา  นกิฺขมฺมาติ  อารามทฺวารโต   
สงฺฆสฺส  นิกขฺมนทฺวารมคฺเคติ  อตฺโถ ฯ  โคสีส  สนฺถต  มยาติ   
ตสฺมึ  นิกฺขมนทฺวารมคฺเค  ภควโต  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  จ ปาทา  
มา กทฺทม อกฺกมนฺตูติ อกฺกมนตฺถาย (๑) โคสีส(๒)  มยา สนถฺริตนฺติ  
อตฺโถ ฯ  อนุโภมิ สก กมมฺนฺติ อตฺตโน โคสีสอตฺถรณกมฺมสฺส   
# ๑ สี.  อติกกฺมนตฺถาย ฯ  ๒ ม.  โคสสีฏ ึ ฯ    
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พเลน  อาชานียา  วาตชวา  สินฺธวา  สฆีวาหนาทีนิ  วิปากผลานิ   
อนุโภมีติ  อตฺโถ ฯ  อโห  การ  ปรมการนฺติ  สุเขตฺเต  สงฺเฆ   
มยา  สุฏ ุ  กต การ อปฺปกมฺป  กิจฺจ  มหปฺผลทานโต  ปรมการ   
อุตฺตมกิจฺจ  อโห  วิมฺหยนฺติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  ติณโทสาทิวิรหิเตสุ   
เขตฺเตสุ  วปฺปต  สาลิพีช  มหปฺผล  เทติ  เอวเมว  ราคโทสาทิ- 
โทสรหิเต  ปริสุทฺธกายวจีสมาจาเร  สงฺฆเขตฺเต  โคสีสอตฺถรณ- 
กมฺม  มยา  กต  อิท  มหปฺผล  เทตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  
อ ฺ กลมคฺฆตีติ อ ฺ พาหิรสาสเน  กต  กมฺม  สงฺเฆ   
กตสฺส  การสฺส  ปชูาสกฺการสฺส  กล  โสฬสึ  กล  โกฏาส   
น  อคฺฆตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ฉฏสตฺตมฏมนวมทสมาปทานานิ อุตฺตานาเนวาติ ฯ   
                        ตึสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปทุมเกสริยวคฺควณฺณนา    
 
                        ปทุมเกสรยิตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)  
        เอกตึสติเม  วคฺเค  ปมาปทาเน  อิสิสงฺเฆ  อห  ปุพฺเพติ   
อห  ปุพฺเพ  โพธิสมฺภารปูรณกาเล  อิสสิงฺเฆ  ปจฺเจกพุทฺธอิสิสมูเห   
เตส  สมีเป  หิมวนฺตปพฺพเต  มาตงฺคหตฺถิกุเล  วารโณ  จณฺฑหตฺถี   
อโหสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  มนุสฺสาทโย  วาเรตีติ  วารโณ  อถ  วา   
# ๑ ม.  ปทุมเกสรวคฺควณฺณนา ฯ    
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วาจาย  รวติ  โก ฺจนาท  นทตีติ  วารโณ ฯ  มเหสีน  ปสาเทนาติ   
ปจฺเจกพุทฺธมเหสีน  ปสาเทน ฯ  ปจฺเจกชินเสฏเสุ  ธุตราเคสุ   
ตาทิสูติ  โลกธมฺเมหิ  นิจฺจเลสุ  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  ปทฺมเกสร 
ปทุมเรณณ  โอกิรึ  อวสิ ฺจินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ทุติยตติยาปทานานิ อุตฺตานานิ ฯ   
 
                        ธมฺมส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน ฯ มหาโพธิมโห  อหูติ  วิปสสฺิสฺส  ภควโต   
จตุมคฺคาณาธารภาวโต  โพธีติ  ลทฺธนามสฺส  รุกขฺสฺส  ปูชา   
อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  รุกฺขฏสฺเสว  สมฺพุทฺโธติ  อสสฺ  โพธิปชูาสมเย   
สนฺนิปติตสฺส  มหาชนสฺส  สมฺพุทฺโธ  โลกเชฏโ  นราสโภ   
รุกฺขฏโ  อิว รุกฺเข  ิโต วิย ป ฺายตีติ อตฺโถ ฯ  ภควา   
ตมฺหิ  สมเยติ  ตสฺมึ  โพธปิูชากรณกาเล ภควา ภิกฺขุสงฺฆ- 
ปุรกฺขโต  ภิกฺขุสงฺเฆน  ปริวุโต ฯ  วาจาสภิมุทีรยนฺติ  มุทุสิลฏิ- 
มธุรอุตฺตมโฆส  อุทีรย  กถยนฺโต  นจฺิฉาเรนฺโต  จตุสจฺจ  ปกาเสสิ   
เทเสสีติ  อตฺโถ ฯ  สงฺขิตฺเตน  จ  เทเสนฺโตติ  เวเนยฺยปุคฺคลชฺฌา- 
สยานุรูเปน  เทเสนฺโต  สงฺขิตฺเตน  จ  วิตฺถาเรน  จ  เทสยีติ   
อตฺโถ ฯ  วิวฏฏจฺฉโทติ  ราโค  ฉทน  โทโส  ฉทน  โมโห   
ฉทน  สพฺพกิเลสา  ฉทนาติ  เอว  วุตฺตา  ฉทนา  วิวฏา   
อุคฺฆาฏิตา  วิทฺธสิตา อเนนาติ วิวฏฏจฺฉโท  สมฺพุทโฺธ ฯ  ต  
มหาชน  เทสนาวเสน  นิพฺพาเปสิ  ปริฬาห  วูปสเมสีติ  อตฺโถ ฯ    
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ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวานาติ ตสฺส ภควโต เทเสนฺตสฺส ธมฺม  
สุตฺวา ฯ   
        ป ฺจมาปทาเน  ผลหตฺโถ  อเปกฺขวาติ  วิปสฺสึ  ภควนฺต   
ทิสฺวา  มธุรานิ ผลานิ คเหตฺวา อเปกฺขวา อตุริโต สณิก  
อสฺสม  ค ฺฉินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ฉฏสตฺตมาปทานานิ อุตฺตานาเนว ฯ   
        อฏมาปทาเน  นิฏ ิเต  นวกมฺเม  จาติ  สีมาย  นวกมฺเม   
นิฏ  คเต  สติ ฯ  อนุเลปมทาสหนฺติ  อนุปจฺฉา  สุธาเลป  อทาสึ   
สุธาย  เลปาเปสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        นวมทสมาปทานานิ อุตฺตานานิเยวาติ ฯ   
                                เอกตึสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อารกฺขทายกวคฺควณฺณนา   
        พาตฺตึสติมวคฺเค ปมทุติยตติยาปทานานิ สุวิ ฺเยฺยาเนว ฯ   
 
                                สตฺตปทุมิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน  ชลชคฺเคหิ  โอกิรนิฺติ  ชลเชหิ  อุตฺตเมหิ   
อุปฺปลปทุมาทีหิ ปุปฺเผหิ โอกิรึ ปูเชสนิฺติ อตฺโถ ฯ   
        ป ฺจมาปทาน อุตฺตานเมว ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 329 

                                        เลมที่  43  หนา  329 
 
                        อาสนสนฺถวิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน  เจติย  อุตฺตม  นาม  สิขิโน  โลกพนฺธุโนติ   
สกลโลกตฺตยสฺส  พนฺธุโน  าตกสฺส  สิขิสฺส  ภควโต  อุตฺตม   
เจติย ฯ  อิรีเณ  ชนส ฺจรวิรหิเต  วเน  มนุสฺสาน  โกลาหล- 
วิรหิเต  มหาอร ฺเ  อโหสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อนฺธาหิณฺฑามห   
ตทาติ  ตสฺมึ  กาเล  วเน  มคฺคมูฬฺหภาเวน  อนฺโธ  น  จกฺขุนา   
อนฺโธ  อห  อาหิณฺฑามิ  มคฺค  ปริเยสามีติ  อตฺโถ ฯ  ปวนา   
นิกฺขมนฺเตนาติ  มหาวนโต  นิกฺขมนฺเตน  มยา  สหีาสน   
อุตฺตมาสน  สีหสฺส  วา  ภควโต  อาสน  ทฏินฺติ  อตฺโถ ฯ   
เอกส  อ ฺชลึ  กตฺวาติ  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กตฺวา  สิรสิ  อ ฺชล ึ  
เปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สนถฺวึ  โลกนายกนฺติ  สกลโลกตฺตยนย   
ต นิพฺพาน ปาเปนฺต โถมิต ถุตึ อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
 
                        สทฺทส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน  สุทสฺสโน  มหาวีโรติ  สุนฺทรทสฺสโน   
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสมฺปนฺนสรีรตฺตา  มโนหรทสฺสโน  มหาวีริโย  
สิทฺธตฺโถ  ภควาติ  สมฺพนฺโธ ฯ วสติ ฆรมุตฺตเมติ อุตฺตเม วิหาเร  
วสตีติ อตฺโถ ฯ   
                อฏมนวมทสมาปทานานิ อุตฺตานาเนวาติ ฯ   
                        พาตฺตึสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________  
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                                อุมาปุปฺผิยวคฺควณฺณนา   
        เตตฺตึสติเม วคฺเค ปมทุติยตติยจตุตฺถป ฺจมฉฏาปทานานิ  
อุตฺตานานิเยว ฯ   
 
                        นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน  สมย  อคมาสหนฺติ  สมูห  สมาคมตฺถาน   
อห  อคมาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อพฺพุทนิรพฺพุทานีติ  ปโกฏิสตสหสฺสาน  สต อพฺพุท  
อพฺพุทสตสหสฺสาน  สต  นิรพฺพุทนฺติ วุตฺตตฺตา อายุนา  
อพฺพุทนิรพฺพุทานิ คตมหาอายุวนฺตา มนุชาธิปา  จกฺกวตฺติโน  
ขตฺติยา อฏ อฏ หุตฺวา กปฺปาน ป ฺจวีสสหสฺสมฺหิ อาสึสุ  
อเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ   
                อฏมนวมทสมาปทานานิ ปากฏาเนวาติ ฯ   
                        เตตฺตึสติมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                คนฺโธทกวคฺคาทิวณฺณนา   
        จตุตึสติมวคฺคป ฺจตึสติมวคฺคฉตฺตึสติมวคฺคสตฺตตึสติมวคฺค- 
อฏตึสติมวคฺคา  อุตฺตานตฺถาเยว ฯ   
 
                                อมฺพฏผลวคฺควณฺณนา   
        เอกูนจตฺตาลีสมวคฺเคป ปมาปทานาทีนิ อฏมาปทานนฺตานิ  
อุตฺตานาเนวาติ ฯ   
 
                        โสณโกฏวีิสตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน  ปน  วิปสฺสิโน  ปาวจเนติอาทิก  อายสฺมโต   
โสณสฺส  โกฏิวีสตฺเถรสฺส  (๑)  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  
มหาวิภเว  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  เสฏ ี  หุตฺวา   
อุปาสเกหิ  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  
ปสนฺนมานโส ภควโต จงฺกมนฏาเน สุธาย ปริกมมฺ  กาเรตฺวา   
เอก ฺจ  เลณ  กาเรตฺวา  นานาวิราควตฺเถหิ  เลณภูมิยา   
สนฺถริตฺวา  อุปริ  วิตาน ฺจ  กตฺวา  จาตุทฺทิสสฺส  สงฺฆสฺส   
นิยฺยาเทตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ   
สตฺถา  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  โส  เตน  กุสลกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
# ๑ วิ. มหา.  ๕/๑/๑ ฯ   องฺ เอก.  ๒๐/๑๔๗/๓๖๐ 
# ขุ. เถร. ๒๖/๓๘๐/๓๖๐ ฯ    
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สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  กปฺเป ปรินิพฺพุเต   
กสฺสปทสพเล  อนุปฺปนฺเน  อมฺหาก  ภควติ  พาราณสิย  กลุเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  คงฺคาตีเร  ปณฺณสาล  กริตฺวา   
วสนฺต  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  เตมาส  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  สกฺกจฺจ   
อุปฏหิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  วุฏวสฺโส  ปริปุณฺณปริกฺขาโร   
คนฺธมาทนเมว  อคมาสิ ฯ  โสป  กุลปุตฺโต  ยาวชวี  ตตฺถ   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อมฺหาก   
ภควโต  กาเล  จมฺปานคเร  อคฺคเสฏ ิสฺส(๑)  เคเห  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหิ ฯ  ตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต  ปฏาย  เสฏ ิสฺส  มหา- 
โภคกฺขนฺโธ  อภิวฑฺฒิ ฯ  ตสฺส  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมนทิวเส  สกล- 
นคเร  มหาลาภสกฺการสมฺมาโน  อโหสิ  ตสฺส  ปพฺุเพ  ปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส  สตสหสฺสคฺฆนิกรตฺตกมฺพลปริจฺจาเคน  สุวณฺณวณฺโณ   
สุขุมาลตโร  จ  อตฺตภาโว  อโหส ิฯ เตนสฺส  โสโณติ  นาม   
อกสุ ฯ  โส  มหตา  ปริวาเรน  อภิวฑฺฒิ ฯ  ตสฺส  หตฺถปาทตลานิ   
พนฺธุชีวกปุปฺผวณฺณานิ  อเหสุ  เตส  สตวาร  วิหตกปฺปาส  วิย   
มุทุสมฺผสฺโส  อโหส ิฯ  ปาทตเลสุ  มณิกุณฺฑลาวฏฏวณฺณโลมานิ   
ชายึสุ ฯ  วยปฺปตฺตสฺส  ตสฺส  ติณฺณ  อุตูน  อนุจฺฉวิเก  ตโย   
ปาสาเท  การาเปตฺวา  นาฏกิตฺถิโย  อุปฏาเปสุ ฯ  โส  ตตฺถ   
มหตึ  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  เทวกุมาโร  วิย  ปฏิวสติ ฯ   
# ๑ มโนรถ. ๑ ฯ   อุสภเสฏ ิสฺส ฯ  ม. อุปเสฏ ิสฺส ฯ    
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        อถ  อมหฺาก  ภควติ  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺติวร- 
ธมฺมจกฺเก(๑)  ราชคห  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺเต  พิมฺพิสารร ฺา   
ปกฺโกสาปโต  เตหิ  อสีติยา คามิกสหสฺเสหิ  สทฺธึ  ราชคห   
อาคโต  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สตฺุวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ   
มาตาปตโร  อนุชานาเปตฺวา  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
ลทฺธูปสมฺปโท  สตฺถ ุ สนติฺเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ชนสสคฺค- 
ปริหรณตฺถ  สีตวเน  วิหาสิ ฯ  โส  ตตฺถ  วสนฺโต  มม  สรรี   
สุขุมาล  น  จ  สกฺกา  สุเขเนว  สุข  อธิคนฺตุ  กาย  กิลเมตฺวาป   
สมณธมฺม  กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  านจงฺกมเมว  อธิฏาย   
ปธานมนุยุ ฺชนฺโต  ปาทตเลสุ  โผเฏสุ  อุฏ ิเตสุป  เวทน  อชฌฺุ- 
เปกฺขิตฺวา ทฬฺห  วีริย  กโรนฺโต  อจฺจารทฺธวีริยตาย  วิเสส   
นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  เอว อห  วายมนฺโตป  มคฺคผลานิ   
นิพฺพตฺเตตุ  น  สกโฺกมิ  กึ  เม  ปพฺพชฺชาย  หีนายาวตฺติตฺวา   
โภเค  จ  ภุ ฺชามิ  ปุ ฺานิ  จ  กริสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  อถ   
สตฺถา  ตสฺส  จิตฺตาจาร  ตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วีโณปโม- 
วาเทน  โอวทิตฺวา  วีริยสมตาโยชนวิธึ  ทสฺเสนฺโต  กมฺมฏาน   
โสเธตฺวา  คิชฺฌกูฏ  คโต ฯ  โสโณป  โข  สตฺถ ุ สนฺติกา โอวาท  
ลภิตฺวา วีริยสมต โยเชตฺวา วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺเต  
ปติฏาสิ ฯ   
# ๑. ปวตฺติต... ฯ  
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        โส  อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  วิปสฺสิโน  ปาวจเนติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิปสฺสติี  วิเสเสน  วิวิธ  วา  ปสสฺตีติ  วิปสฺสี ฯ   
ปาวจเนติ  ปกาเรน  วุจฺจตีติ  ปาวจน  ปฏกตฺตย ฯ  ตสฺส   
วิปสฺสิโน  ตสฺมึ  ปาวจเนติ  อตฺโถ ฯ เลณนฺติ ลินนเฺต นิลียนฺเต   
เอตฺถาติ  เลณ  วิหาร ฯ  พนฺธุมาราชธานิยาติ  พนฺธนฺติ  กุล- 
ปรมฺปราย  วเสน  อ ฺม ฺ  สมฺมชฌฺนฺตีติ  พนฺธู  าตกา   
เต  เอตฺถ  ปฏิวสนฺตีติ  พนฺธุมา  พนฺธุ  อสฺส  อตฺถีติ  วา   
พนฺธุวา ฯ  ราชูน  วสนฏานนฺติ  ราชธานี  พนฺธุมา  จ  สา   
ราชธานี  เจติ  พนฺธุมาราชธานี  ตสฺสา  พนฺธุมาราชธานิยา   
เลณ  มยา  กตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                โสณโกฏิวีสตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ปพฺุพกมฺมปโลติกพุทฺธาปทานวณฺณนา (๑)   
        ทสมาปทาเน  อโนตตฺตสราสนฺเนติ  ปพฺพตกูเฏหิ  ปฏิจฺ- 
ฉนฺนตฺตา  จนฺทิมสูริยาน  สนฺตาเปหิ  โอตตฺต  อุณฺห  อุทก   
เอตฺถ  นตฺถีติ  อโนตตฺโต ฯ  สรนฺติ  คจฺฉนฺติ  ปภวนฺติ  สนฺทนฺติ  
เอตสฺมา  มหานทิโยติ  สโร ฯ  สีหมุขาทีหิ  นิกฺขนฺตา  มหานทิโย   
ติกฺขตฺตุ  ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา นิกฺขนฺตนิกฺขนฺตทิสาภาเคน   
# ๑ สฺยา.  ปพฺุพกมฺมปโลติ นาม พุทฺธาปทานนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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สรนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อโนตตฺโต  จ  โส  สโร  จาติ   
อโนตตฺตสโร ฯ  ตสฺส  อาสนฺน  สมีปฏานนฺติ  อโนตตฺตสรา- 
สนฺน  ตสฺมึ  อโนตตฺตสราสนฺเน  สมีเปติ  อตฺโถ ฯ  รมณีเยติ   
เทวทานวคนฺธพฺพกินฺนโรรคพุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทีหิ  รมิตพฺพ   
อลฺลียิตพฺพนฺติ  รมณีย  ตสฺมึ  รมณีเย ฯ  สลิาตเลติ  เอกคฺฆน- 
ปพฺพตสิลาตเลติ  อตฺโถ ฯ  นานารตนปชฺโชเตติ ปทุมราคเวฬุริยาทิ- 
นานาอเนกาหิ  รตเนหิ  ปชฺโชเต  ปกาเรน  โชตมาเน ฯ  นานา- 
คนฺธวนนฺตเรติ  นานปฺปกาเรหิ  จนฺทนาครุกปฺปูรตมาลติลกาโสก- 
นาคปุนฺนาคเกตกาทีหิ  อเนเกหิ  สุคนฺธปุปฺเผหิ  คหนีภูตวนนฺตเร  
สิลาตเลติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        คุณมหนฺตตาย  สงฺขฺยามหนฺตตาย  จ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน   
ปเรโต  ปริวุโต  โลกนายโก  โลกตฺตยสามิสมฺมาสมฺพุทฺโธ  ตตฺถ   
สิลาสเน  นสิินฺโน  อตฺตโน  ปุปฺผานิ  กมฺมานิ  พฺยากรี  วิเสเสน   
ปากฏมกาสีติ อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา พุทฺธาปทาเน(๑) วุตฺตตฺตา  
อุตฺตานตฺถตฺตา จ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ พุทฺธาปทาเน  อนฺโตคธมฺป   
อิธาปทาเน  กุสลากุสล  กมฺมสสูจกตฺตา  วคฺคสงฺคหวเสน  ธมฺม- 
สงฺคาหกตฺเถรา สงฺคายึสูติ ฯ   
                ปพฺุพกมฺมปโลติกพุทฺธาปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        เอกูนจตฺตาลีสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________ 
# ๑ ขุ. อป.  ๓๒/๑/๑  ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 336 

                                        เลมที่  43  หนา  336 
 
                                        ปลินฺทวจฺฉวคฺควณฺณนา   
                                ปลินทฺวจฺฉตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตฺตาลีสมวคฺเค  อปทาเน  นคเร  หสวติยาติอาทิก   
อายสฺมโต  ปลินฺทวจฺฉตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ  
        อยมฺป ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  
กาเล  หสวตีนคเร  โทวาริกกุเล  นิพฺพตฺโต  มหทฺธโน  มหาโภโค   
อโหสิ ฯ  โส  โกฏิสนฺนิจิตธนราสึ  โอโลเกตฺวา  รโห  นิสินฺโน   
อิม  สพฺพธน  มยา  สมฺมา  คเหตฺวา  คนฺตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สพฺพปริกฺขารทาน  ทาตุ  วฏฏตีติ   
สนฺนิฏาน  กตฺวา  ฉตฺตสตสหสฺส  อาทึ  กตฺวา  สพฺพปริโภค- 
ปริกฺขารานิป  สตสหสฺสวเสน  กาเรตฺวา  ปทุมุตฺตร  ภควนฺต   
นิมนฺเตตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทาน  อทาสิ ฯ   
เอว  สตฺตาห  ทาน  ทตฺวา  ปริโยสานทวิเส  นิพฺพานาธิคม   
ปตฺเถตฺวา  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ชวิีตปริโยสาเน  เทวโลเก   
นิพฺพตฺโต  ฉกามาวจเร  ทพฺิพสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  มนุสฺเสสุ   
จ  จกฺกวตฺติอาทิสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  สพฺพสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  โคตฺต- 
วเสน ปลินฺทวจฺโฉติ ปากโฏ อโหสิ ฯ    
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        โส  เอกทิวส  สตฺถ ุ สนฺติเก  ธมมฺเทสน  สุตฺวา   
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน   
ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อุทานวเสน  ต  ปกาเสนฺโต   
นคเร  หสวติยาติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺโตว ฯ  อาสึ   
โทวาริโก  อหนฺติ  อห  หสวตีนคเร  ร ฺโ  เคหทฺวาเร   
ทฺวารปาลโก  อาสึ  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  อกฺโขภ  อมิต  โภคนฺติ   
ร ฺโ  วลลฺภตฺตา  อ ฺเหิ  โขเภตุ  จาเลตุ  อสกฺกุเณยฺย  อมิต   
อปริมาณโภค  ธน  มม  ฆเร  สนฺนิจิต  ราสีกต  อโหสีติ  
อตฺโถ ฯ   
        พหู  เมธิคตา  โภคาติ  อเนกา  โภคา  เม  มยา  อธิคตา   
ปตฺตา  ปฏิลทฺธาติ  อตฺโถ ฯ  สตฺถวาสิอาทีน  ปริกขฺาราน   
นามานิ  นยานุโยเคน  สุวิ ฺเยฺยานิ ฯ ปริกฺขารทานานิสสานิ  
จ  สุวิ ฺเยฺยาเนวาติ ฯ   
                        ปลินฺทวจฺฉตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ทติุยตติยจตุตฺถป ฺจมาปทานานิ อุตฺตานาเนวาติ ฯ    
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                                พากลุ(๑)ตฺเถราปทานวณฺณนา    
        ฉฏาปทาเน ฯ  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  (๒)   
พากุลตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อย  กริ  เถโร  อตีเต  อิโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส  
อสงฺเขฺยยฺยสฺส มตฺถเก  อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  อุปฺปตฺติโต   
ปุเรตรเมว  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ตโย   
เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  ตตฺถ  สาร  อปสฺสนฺโต  สมฺปรายิกตฺถ   
คเวสิสฺสามีติ  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ปพฺพตปาเท  วิหรนโฺต   
ป ฺจาภิ ฺาอฏสมาปตฺตีน  ลาภี หุตฺวา วิหรนฺโต พุทฺธุปฺปาท  
สุตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  สรเณสุ  ปติฏ ิโต   
สตฺถุ  วาตาพาเธ  อุปฺปนฺเน อร ฺโต เภสชฺชานิ  อาเนตฺวา   
ต  วูปสเมตฺวา  ต  ปุ ฺ  อาโรคฺยตฺถาย  ปริณาเมตฺวา  ตโต   
จุโต  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺโต  เอก อสงฺเขฺยยฺย เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺโต ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  เอกสฺมึ กุเล นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต ปตฺวา สตฺถุ ธมฺมเท
สน สุตฺวา  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ   
อปฺปาพาธาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต ทิสฺวา สย ต านนฺตร   
อากงฺขนฺโต  ปณิธาน  กตฺวา  ยาวชีว  กุสลกมฺม อุปจินิตฺวา  
สุคตีสุเยว สสรนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว   
พนฺธุมตีนคเร พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺโต  สพฺพสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ   
# ๑ สฺยา. พกกฺล... ๒ ม.  อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ปตฺโต  ตฺตถ  สาร  อปสฺสนฺโต  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชตฺิวา   
ฌานาภิ ฺาลาภี  หุตฺวา  ปพฺพตปาเท  วสนฺโต  พุทธฺุปฺปาท   
สุตฺวา  สตฺถุ สนฺติก  คนฺตฺวา  สรเณสุ  ปติฏาย  ภิกฺขูน   
ติณปุปฺผกโรเค  อุปฺปนฺเน  ต  วูปสเมตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก   
ตฺวา  ตโต  จุโต  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา ตโต เอกนวุติ- 
กปฺเป  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล   
พาราณสิย กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา  ฆราวาส  วสนฺโต  เอก   
ชิณฺณ วินสฺสมาน มหาวิหาร ทิสฺวา ตตฺถ อุโปสถาคาราทิก   
สพฺพ  อาวสถ  การาเปตฺวา  ตตฺถ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สพฺพ  เภสชฺช   
ปฏิยาเทตฺวา  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อมฺหาก ภควโต  อุปฺปตฺติโต ปุเรตรเมว โกสมฺพิย  
เสฏ ิกุเล นพฺิพตฺติ ฯ   
        โส  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิตฺวา  ธาตีหิ  อโรคภาวาย  ยมุนาย   
นฺหาปยมาโน  ตาส  หตฺถโต  มุจฺจิตฺวา  มจฺเฉน  คิลิโต  อโหสิ ฯ   
เกวฏฏา  ต  มจฺฉ  ชาลาย  คเหตฺวา  พาราณสิย  เสฏ ิภริยาย   
วิกฺกิณึสุ ฯ  สา  ต  คเหตฺวา  ผาลยมานา  ปุพฺเพ  กตปุ ฺ- 
ผเลน  อโรค  ทารก  ทิสฺวา  ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ  คเหตฺวา   
โปเสสิ ฯ  โส  ชนเกหิ  มาตาปตูหิ  ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  อาคนฺตฺวา   
อย  อมฺหาก  ปุตฺโต  เทถ  โน  ปุตฺตนฺติ  อนุโยเค  กเต  ร ฺา   
อุภเยสมฺป  สาธารโณ  โหตูติ  ทฺวินฺน  กุลาน  ทายาทภาเวน    
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วินิจฺฉย  กตฺวา  ปตตฺตา  พากุโลติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต   
มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  ทฺวีสุ  เสฏ ิกุเลสุ  เอเกกสฺมึ ฉมาส  
ฉมาส  วสติ ฯ  เต  อตฺตโน  วาเร  สมปฺตฺเต  นาวาสงฺฆาฏ   
พนฺธิตฺวา  ตตฺรูปริ  รตนมณฺฑป  กาเรตฺวา  ป ฺจงฺคิกตูริเย   
นิปฺผาเทตฺวา  กุมาร  ตตฺถ  นิสีทาเปตฺวา  อุภยนครมชฺฌฏาน   
คงฺคาย  อาคจฺฉนฺติ  อปรเสฏ ิมนุสฺสาป  เอวเมว  สชฺเชตฺวา  
ต  าน  คนฺตฺวา  กุมาร  ตตฺถ  อาโรเปตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  โส   
เอว  วฑฺฒมาโน  อาสีติโก  หุตฺวา  อุภยเสฏ ิปุตฺโตติ  ปากโฏ ฯ  
สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา   
สตฺตาห  วายมนฺโต  อฏเม  ทิวเส  สห  ปฏิสมฺภิทาย  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ   
        โส  อรหา  หุตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติ- 
อาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตว ฯ  อปทานปาฬิอตฺโถป   
สุวิ ฺเยฺโยว ฯ  โส  อรหตฺต  ปตฺวา  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺโต  
สฏ ิวสฺสสตายุโก หุตฺวา ปรินิพฺพายีติ ฯ   
                พากุลตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                คิริมานนฺทตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน ฯ  ภริยา  เม  กาลงฺกตา(๑)ติอาทิก  อายสฺมโต   
คิริมานนฺทตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ  
        อยมฺป ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วยปฺปตฺโต  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  วสนฺโต   
อตฺตโน  ภรยิาย  จ  ปุตฺเต  จ  กาลงฺกเต  โสกสลลฺสมปฺปโต   
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ปวตฺตผลโภชโน  รกฺุขมูเล  วิหาสิ ฯ  ตทา   
สุเมโธ  ภควา  ตสฺสานุกมฺปาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ธมฺม  เทเสตฺวา   
โสกสลลฺ  อพฺพูเฬฺหสิ ฯ  โส  ธมฺม  สตฺุวา  ปสนฺนมานโส   
สุคนฺธปุปฺเผหิ  ภควนฺต  ปูเชตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา  
สิรสิ อ ฺชล ึกตฺวา อภิตฺถวิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยตฺถ   
สุข  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  พิมฺพิสาร- 
ร ฺโ  ปุโรหิตสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ  คิริมานนฺโทติสฺส   
นาม  อโหสิ ฯ  โส  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถุ  ราชคหาคมเน   
พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม   
กโรนฺโต  กติปย  ทิวส  คามกาวาเส  วสิตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตุ   
ราชคห  อคมาสิ ฯ  พิมฺพิสารมหาราชา  ตสฺส  อาคมน  สุตฺวา   
# ๑ สฺยา.  กาล กตา ฯ    
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ต  อุปสงฺกมิตฺวา  อิเธว  ภนฺเต  วสถ  อห  จตูหิ  ปจฺจเยหิ   
อุปฏหามีติ  สมฺปวาเรตฺวา  คโตป  พหุกิจฺจตฺตา  ต  น  สร ิฯ   
เถโร  อพฺโภกาเสเยว  วสตีติ ฯ  เทวตา  เถรสฺส  เตมนภเยน   
วสฺสธาร  วาเรสุ ฯ  ราชา  อวสฺสนการณ  อุปธาเรตฺวา  ตฺวา   
เถรสฺส  กุฏิก  การาเปสิ ฯ  เถโร  กฏุิกาย  วสนฺโต  เสนาสน- 
สปฺปายลาเภน  จิตฺตสมาธาน  ลภิตฺวา  วีริยสมต  โยเชตฺวา  
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
ส ฺชาตโสมนสฺโส  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ภริยา  เม   
กาลงฺกตาติอาทิมาห ฯ  ต  ภควโต  นิเวทน ฺจ  ภควตา   
กตานุสาสน ฺจ  มคฺค  ผลาธิคมาปทาน ฺจ  ปาานุสาเรน  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        คิริมานนฺทตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                อฏมนวมทสมาปทานานิ อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ   
                        จตฺตาลีสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                        เมตฺเตยฺยวคฺควณฺณนา   
 
                                ติสฺสเมตฺเตยฺยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        เอกจตฺตาลีสเม  วคฺเค  ปมาปทาเน ฯ  ปพฺภารกูฏ   
นิสฺสายาติอาทิก  ติสฺสเมตฺเตยฺยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ตตฺถ  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
อชินจมฺม  นสิีทนตฺถาย  ทินฺนเมว  นาน ฯ  เสส  อปทานปาลิยา   
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ติสฺสเมตฺเตยฺยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปุณฺณกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน  ปพฺภารกูฏ  นิสฺสายาติอาทิก  อายสมฺโต   
ปุณฺณกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ตตฺถ  หมิวนฺเต  ยกฺขเสนาปติ  หุตฺวา  ปรินิพฺพุตสฺส   
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อาฬาหนกรณเมว  นานตฺต ฯ  เสส  ปาานุ- 
สาเรน  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
 
                                เมตฺตคุตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต  เมตฺต- 
คุตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ    
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ตตฺถ  หิมวนฺตสมีเป  อโสกปพฺพเต  โส  ตาปโส  หุตฺวา   
ปณฺณสาลาย  วสนฺโต  สุเมธสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา   
สปฺปปูรณ  วิเสโส ฯ  เสส  ปุ ฺผลานิ จ สุวิ ฺเยฺยาเนว ฯ  
อปทานคาถาน อตฺโถ จ ปากโฏเยว ฯ   
 
                                โธตกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน  คงฺคา  ภาคีรถี  นามาติอาทิก  อายสฺมโต   
โธตกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ตตฺราป  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  ภาคีรถีคงฺคาย  ตรมาเน   
ภิกฺขู  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  เสตุ  การาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิยฺยาทิตภาโวเยว  วิเสโส ฯ  ปุ ฺผลปริทีปน- 
คาถาน  อตฺโถ  นยานุสาเรน  สุวิ ฺเยฺโยว ฯ   
 
                                อุปสวีตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจมาปทาเน  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต   
อุปสีวตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ฆราวาส  ปหาย   
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต  วสนฺโต  ปทุมุตฺตร  ภควนฺต    
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ทิสฺวา  ติณสนฺถร  สนฺถรตฺิวา ตตฺถ นิสินฺนสฺส  ภควโต   
สาลปุปฺผปูช อกาสีติ อย วิเสโส ฯ เสสมุตฺตานเมว ฯ   
 
                                นนฺทกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน ฯ  มิคลุทฺโท  ปุเร  อาสินฺติอาทิก  อายสฺมโต   
นนฺทกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กรวิกสกุโณ  หุตฺวา   
มธุรกูชิต  กโรนฺโต  สตฺถาร  ปทกฺขิณ  อกาสิ ฯ  อปรภาเค   
มยูโร  หุตฺวา  อ ฺตรสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  วสนคุหาทฺวาเร   
ปสนฺนมานโส  ทิวสสฺส  ติกฺขตฺตุ  มธุเรน  วสฺสิต  วสฺสิ ฯ   
เอว  ตตฺถ ตตฺถ ภเว ปุ ฺานิ กตฺวา อมฺหาก  ภควโต   
กาเล  สาวตฺถิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  นนฺทโกติ  ลทธฺนาโม   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  มิคลุทฺโท  ปุเร  อาสินฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  มณฺฑป  กตฺวา ปทุมปุปฺเผหิ  
ฉทนเมว วิเสโส ฯ    
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                                เหมกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน  ปพฺภารกูฏ  นิสสฺายาติอาทิก  อายสฺมโต   
เหมกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ตตฺถาป  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต  วสนฺโต   
ปยทสฺสึ  ภควนฺต  อุปคต  ทิสฺวา  รตนมย  ป  อตฺถริตฺวา   
อฏาสิ ฯ  ตตฺถ  นิสินฺนสสฺ  กุมฺภมตฺต  ชมฺพุผล  อาหริตฺวา   
อทาสิ ฯ ภควา ตสฺส จิตฺตปฺปสาทตฺถาย  ต  ผล  ปรภุิ ฺชิ ฯ  
เอตฺตกเมว วิเสโส ฯ   
 
                                โตเทยฺยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อฏมาปทาเน  ราชาสิ  วิชโย  นามา(๑)ติอาทิก  อายสมฺโต   
โตเทยฺยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ตตฺถ  ราชาสิ  วิชโย  นามาติ  ทหรกาลโต  ปฏาย  สพฺพ- 
สงฺคาเมสุ  ชนิโต  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ชน  ร ฺชนโต  อลลฺียนโต   
วิชโย  นาม  ราชา  อโหสติี  อตฺโถ ฯ  เกตุมตี  ปุรุตฺตเมติ   
เกตุ  วุจฺจนฺติ  ธชปฏากา ฯ  อถ  วา  นครโสภนตฺถาย  นคร- 
มชฺเฌ  อุสฺสาปตรตนโตรณานิ  เต  เกตู  นิจฺจ  อุสสฺาปตา   
โสภยมานา  อสฺสา  อตฺถีติ  เกตุมตี ฯ  ปูเรติ  ธนธ ฺเหิ   
สพฺพชนาน  มนนฺติ  ปุร ฯ  เกตุมตี  จ  สา  ปุร ฺจ  เสฏฏเน   
อุตฺตม ฺเจติ  เกตุมตีปุรุตฺตม  ตสฺมึ  เกตุมตีปุรุตฺตเม ฯ  สูโร   
# ๑ สฺยา.  ราชา วิชิตชโย นามาติ ทิสฺสติ ฯ    
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วิกฺกมสมฺปนฺโนติ  อภีโต  วีริยสมฺปนฺโน  วิชโย  นาม  ราชา   
อชฺฌาวสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อิตฺถ  ภูต  ปรุ ฺจ  สพฺพวตฺถุวาหน ฺจ  
ฉฑฺเฑตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชตฺิวา  วสนฺโต   
สุเมธภควนฺต  ทิสฺวา  โสมนสฺส  อุปฺปาเทตฺวา  จนฺทเนน  
ปูชากรณเมว วิเสโส ฯ   
 
                                ชตุกณฺณิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน  นคเร  หสวติยาติอาทิก  อายสฺมโต   
ชตุกณฺณิกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ตตฺถ  เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา  สุวณฺณปาสาเท  วสนภาโว  จ  
ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  สมงฺคี  หุตฺวา  วสนภาโว  จ  สพฺพเทสวาสีน   
สพฺพสิปฺปวิ ฺ ูน ฺจ อาคนฺตฺวา เสวนภาโว จ วิเสโส ฯ   
 
                                อุเทนตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทสมาปทาเน  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติอาทิก  อายสฺมโต   
อุเทนตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ตตฺถ  หมิวนฺตสมีเป  ปทุมปพฺพต  นิสฺสาย  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  วสนฺเตน  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ปทุมปุปฺผ  คเหตฺวา   
ปูชิตภาโวว  วิเสโส ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        เอกจตฺตาลีสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________ 
# ๑. สฺยา.  ิอปทานสฺส ปโม ภาโค นิฏ ิโตติ ทิสฺสติ ฯ  
#  อิโต ปร ปาลิย ทุติยภาโค ฯ  
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                                        ภทฺทาลิวคฺควณฺณนา (๑)  
        ทฺวาจตฺตาลีสมวคฺเค(๒)  ปมาปทาน ฺจ  ทุติยาปทาน ฺจ   
ตติยาปทาน ฺจ  นยานุสาเรน สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
 
                                มธุมสทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน  นคเร  พนฺธุมติยาติอาทิก  อายสฺมโต   
มธุมสทายกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ตตฺถ  สกูริโกติ สกูรมส วิกฺกิณิตฺวา ชีวิก กปฺเปนฺโต ฯ   
อุกฺโกฏก  รนฺธยิตฺวาติ  ปหกปปฺผาสมส  ปจิตฺวา  มธุมสมฺหิ  โอกิรึ   
ปกฺขิป ฯ  เตน  มเสน  ปตฺต  ปูเรตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทตฺวา   
เตน  ปุ ฺกมฺเมน  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต  
ปาปุณินฺติ อตฺโถ ฯ   
        นาคปลลฺวตฺเถรสฺส  ป ฺจมาปทานมฺป  เอกทีปยตฺเถรสฺส   
ฉฏาปทานมฺป  อุจฺฉงฺคปุปฺผิยตฺเถรสฺส  สตฺตมาปทานมฺป   
ยาคุทายกตฺเถรสฺส  อฏมาปทานมฺป  ปตฺโถทนทายกตฺเถรสฺส   
นวมาปทานมฺป  ม ฺจทายกตฺเถรสฺส  ทสมาปทานมฺป  สพฺพ  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        ทฺวาจตฺตาลีสม(๒)วคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________ 
# ๑ สฺยา. อปทานสฺส ทุติโย ภาโคติ ทสิฺสติ ฯ ๒ ม.  พาจตฺตาลีส... ฯ  
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                                สกึสมฺมชฺชกวคฺคาทิวณฺณนา   
        เตจตฺตาลีสมวคฺเค  สพฺพเถราปทานานิ  อุตฺตานาเนว ฯ   
เกวล  เถราน  นามนานตฺต ปุ ฺนานตฺต ฺจ วิเสโส ฯ   
 
                                เอกวิหาริวคฺคาทิวณฺณนา   
        จตุจตฺตาลีสเม  วคฺเคป  สพฺพานิ  อปทานานิ  ปากฏาเนว ฯ   
เกวล  ปุนานตฺต ผลนานตฺต ฺจ วิเสโส ฯ   
 
                                        วิเภทิกวคฺควณฺณนา   
 
                        วิภีฏกมิ ฺชิยตฺเถราปทานวณฺณนา (๑)   
        ป ฺจจตฺตาลีสเม  วคฺเค  ปมาปทาเน ฯ  กกุสนฺโธมหาวีโรติ- 
อาทิก  อายสฺมโต วิภีฏกมิ ฺชิยตฺเถรสฺส อปทาน ฯ   
        ตตฺถ  พีชมิ ฺชมทาสหนฺติ  วิภีฏกผลานิ  ผาเลตฺวา  พีชานิ   
มิ ฺชานิ  คเหตฺวา  มธุสกฺกราหิ  โยเชตฺวา  กกุสนฺธสฺส  ภควโต   
อทาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ทุติยาปทานาทีนิ  สพฺพานิ  สุวิ ฺเยฺยาเนว ฯ  เถราน   
นามนานตฺตาทีนิป  ปาานุสาเรน เวทิตพฺพานิ ฯ   
# ๑ ม. วิภีฏกมิ ฺชิยตฺเถราปทานวณฺณนา ฯ 
๒  สฺยา. วีชวีชทาสหนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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                                        ชคติวคฺควณฺณนา   
 
                                ชคติทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉจตฺตาลีสเม  วคฺเค  ปมาปทาเน  ชคตึ  การยึ  อหนฺติ   
อุตฺตมโพธิรุกฺขสฺส  สมนตฺโต  อาฬินทฺ  อห  การยินฺติ  อตฺโถ ฯ เสสานิ ทุติยาปทานาทีนิ  สพฺ
พานิป อุตฺตานาเนว ฯ   
 
                                สาลปุปฺผิวคฺควณฺณนา   
        สตฺตจตฺตาลีสเม วคฺเค ปมาปทานาทีนิ ปาฬิอนุสาเรน  
สุวิ ฺเยฺยาเนว ฯ   
 
                                        นฬมาลิวคฺควณฺณนา   
        อฏจตฺตาลีสเม วคฺเค ปมทุติยาปทานานิ อุตฺตานาเนว ฯ   
 
                                อุกฺกาสติกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  โกสิโย  นาม  ภควาติ  โกสิยโคตฺเต  ชาตตฺตา   
โกสิโย  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  จิตฺตกูเฏติ  จิตฺตกูฏเกลาส- 
กูฏสานุกูฏาทีสุ  อโนตตฺตทห  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิตปพฺพตกูเฏสุ   
นานารตนโอสธาทีหิ  วิจิตฺเต  จิตฺตกูฏปพฺพเต โส ปจฺเจกพุทฺโธ  
วสีติ อตฺโถ ฯ   
                        จตุตฺถป ฺจมาปทานานิ อุตฺตานาเนว ฯ    
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                                กุสฏกทายตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน  กุสฏกมทาสหนฺติ  ปกฺขิกภตฺตอุโปสถิก- 
ภตฺตธุรภตฺตสลากภตฺตาทีสุ กุสปณฺณวเสน ทาตพฺพ อฏ ิสลาก- 
ภตฺต อห อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
 
                                คิริปนฺุนาคิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน ฯ  โสภิโต  นาม  สมฺพุทฺโธติ  อาโรห- 
ปริณาหทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณพฺยามปฺปภาทีหิ  โสภมานสรีรตฺตา   
โสภิโต  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ อตฺโถ ฯ   
 
                        วลลฺิการผลทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อฏมาปทาเน  ตกฺกราย  วสี  ตทาติ  ต  ทสปุ ฺกิริย- 
วตฺถุ  กโรนฺตา  ชนา  ปฏวิสนฺติ  เอตฺถาติ  ตกฺกรา  ราชธานี ฯ   
ติสฺส  ตกฺกราย  ตทา  วสติี อตฺโถ ฯ   
 
                        ปานธิทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน  ปานธึ  สุกต  คยฺหาติ  อุปาหนยุค   
สุนฺทรากาเรน  นิปฺผาทิต คเหตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        ทสมาปทาน สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        อฏจตฺตาลีสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                        ปสุกูลวคฺควณฺณนา   
        เอกูนป ฺาสมวคฺเค ปมาปทาน สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
 
                                พุทฺธส ฺกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน  อธิจฺจุปฺปตฺติกา  พุทฺธาติ  อธิจฺเจน  อการเณน   
อุปฺปตฺติกา  สยมฺภูตา  อ ฺเหิ  เทวพฺรหฺมมาราทีหิ  อุปเทส- 
ทายเกหิ  รหิตา  สยมฺภุาเณน อุปฺปนฺนา ชาตา ปาตุภูตาติ  
อตฺโถ ฯ   
        อุทุมฺพรกิปุปฺผวาติ  อุทุมฺพรรุกฺเข ปุปฺผ ทุลลฺภ ทุลลฺภุปฺ- 
ปตฺติก  อิว ฯ  จนฺทมฺหิ  สสก  ยถาติ  จนฺทมณฺฑเล  สสเลขาย   
รูป  ทลฺุลภ  ยถา ฯ  วายสาน  ยถา  ขีรนฺติ  กากาน  นิจฺจ   
รตฺตินฺทิว  ขุทฺทาปฬิตภาเวน  ขีร  ทุลลฺภ  ยถา  เอว  ทลฺุลภ   
โลกนายก จตุราสงฺเขฺยยฺย วา อฏาสงฺเขฺยยฺย วา [๑] กปฺปสต- 
สหสฺส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  พุทฺธภาวโต  ทุลลฺโภ โลกนายโกติ  
อตฺโถ ฯ    
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                                ภิสทายกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  มธุ  ภิเสหิ  สวตีติ  โปกฺขรมธุปทุมเกสเรหิ   
สวติ  ปคฺฆรติ ฯ  ขีร  สปปฺ  มฬุาลิภีติ  ขีร ฺจ  สปปฺรส ฺจ   
ปทุมมุฬาเลหิ  สวติ  ปคฺฆรติ ฯ ตสฺมา ตทุภย มม สนฺตก  
พุทฺโธ ปฏิคฺคณฺหตูติ อตฺโถ ฯ   
        จตุตฺถป ฺจมฉฏาปทานานิ อุตฺตานาเนว ฯ   
 
                                ปฬุินปฺุปาทกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน ฯ  จตฺตาลีสทิชาป  จาติ  ทฺวิกขฺตฺตุ  ชาตาติ   
ทิชา  กุมารวเย  อุฏ ิตทนฺตาน  ปติตตฺตา  ปุน  อุฏ ิตทนฺตา   
ทิชา  เต  จ  ทนฺตา ฯ  พฺยากรณ ฺจ เหฏา นิทานกถาย  
วุตฺตเมว ฯ   
        อฏมาปทาน อุตฺตานเมวาติ ฯ   
 
                                ธมฺมรุจิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน  ตทาห  มาณโว  อาสินฺติ  ยทา  สุเมธ- 
ปณฺฑิโต  ทปีงฺกรภควโต  สนฺติกา  พฺยากรณ  ลภิ ฯ  ตทา   
อห  เมโฆ  นาม  พฺราหฺมณมาณโว  หุตฺวา  สุเมธตาปเสน   
สห  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชตฺิวา  สิกฺขาปเทสุ  สิกฺขิโต  เกนจิ   
ปาปสหาเยน  สสฏโ  สสคฺคโทเสน  ปาปวิตกฺกาทิวส  คโต    
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มาตุฆาตกมฺมวเสน  นรเก  อคฺคิชาลาทิทุกฺขมนุภวิตฺวา  ตโต   
จุโต สมุทฺเท ติมิงฺคลมหามจฺโฉ  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  สมุทฺทมชฺเฌ   
คจฺฉนฺต  มหานาว  คิลิตุกาโม  คโต ฯ ทิสฺวา ม  วาณิชา   
ภีตา  อโห  โคตโม  ภควาติ  สทฺทมกสุ ฯ  อถ  มหามจฺโฉ   
ปุพฺพวาสนาวเสน  พุทฺธคารว  อุปฺปาเทตฺวา  ตโต  จุโต  สาวตฺถิย   
วิภวสมฺปนฺเน  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  สทโฺธ  ปสนฺโน  สตฺถุ   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต   
ปาปุณิตฺวา  ทิวสสฺส  ติกขฺตฺตุ  อุปฏาน  คนฺตฺวา  สรมาโน  
วนฺทติ ฯ ตทา ภควา จร ธมฺมรุจีติ ม อาห ฯ   
        อถ  โส  เถโร  สุจิร  สตปุ ฺลกฺขณนฺติอาทีหิ  คาถาหิ   
โถเมสิ ฯ  ภนฺเต  สตปุ ฺลกฺขณธร  โคตม ฯ  ปติปุพฺเพน   
วิสุทฺธปจฺจยนฺติ  ปุพฺเพ  ทีปงฺกรปาทมูเล  ปริปุณฺณปารมีปจฺจย- 
สมฺภาโร  สฏุ ุ  จิร  กาล  มยา  น  ทฏิโ  อสีติ  อตฺโถ ฯ   
อหมชฺชสุเปกฺขนนฺติ  อชชฺ  อิมสฺมึ  ทวิเส  อห  สุเปกฺขน   
สุนฺทรทสฺสน  สุนฺทรทฏิ  วา  นิรุปม  วิคฺคห  อุปมารหิตสรีร   
โคตม  วต  เอกนฺเตน ปสฺสามิ ทกฺขามีติ อตฺโถ ฯ   
        สุจิร  วิหตตโม  มยาติ  วิเสเสน  หตตโม  วิทธฺสิตโมโห   
ตฺว  มยาป  สฏุ ุ  จิร  โถมิโตติ  อตฺโถ ฯ  สุจิรกฺเขน  นท ี  
วิโสสิตาติ  เอสา  ตณฺหานที  สุนฺทรรกฺเขน  โคปเนน  วิเสเสน   
โสสิตา  อภพฺพุปฺปตฺติกตา  ตยาติ  อตฺโถ ฯ  สุจิร  อมล  วิโสธตินฺติ    
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สุฏ ุ  จิร  ทีเฆน  อทฺธุนา  อมล นิพฺพาน  วิเสเสน  โสธิต   
สุฏ ุ  กต  อธิคต  ตยาติ  อตฺโถ ฯ  นยน  าณมย  มหามุเน ฯ   
จิรกาลสมงฺคิโตติ  มหามุเน  มหาสมเณ  าณมย  นยน  ทิพฺพ- 
จกฺขุ  จิรกาล  สมธิคโต  สมฺปตฺโต  ตฺวนฺติ  อตฺโถ ฯ  อวินฏโ   
ปุนรนฺตรนฺติ  อห  ปุน  อนฺตร  อนฺตราภเว  มชฺเฌ  (๑)  ปรินฏโ   
ปริหีโน  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ปุนรชฺชสมาคโต  ตยาติ  อชฺช   
อิมสฺมึ  กาเล  ตยา  สทฺธ ึ ปุนป  สมาคโต  เอกีภูโต  สห   
วสามีติ  อตฺโถ ฯ  น  หิ  นสฺสนฺติ  กตานิ  โคตมาติ  โคตม   
สพฺพ ฺ ุพุทฺธ  ตยา  สทฺธ ึ กตานิ  สมาคมาทีนิ  น  หิ  นสฺสนฺติ   
ยาว  ขนฺธปรินิพฺพานา  น  วินา  ภวิสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ เสส  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ธมฺมรุจิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ทสมาปทาน สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                เอกูนป ฺาสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________ 
# ๑ สี.  อห ปุน อนฺตรา เวมชฺเฌ ฯ    
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                                กิงฺกณิปุปฺผวคฺคาทิวณฺณนา   
        ป ฺาสมวคฺเค  จ  เอกป ฺาสมวคฺเค  จ  เทฺวป ฺา- 
สมวคฺเค  จ  เตป ฺาสมวคฺเค  จ  สพฺพานิ  อปทานานิ  
อุตฺตานาเนวาติ ฯ   
 
                                        กจฺจายนวคฺควณฺณนา 
 
                                มหากจฺจายนตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุป ฺาสมวคฺเค  ปมาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม   
ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต  มหากจฺจายนตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วุทฺธิปฺปตฺโต  เอกทิวส   
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถารา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส   
วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน  อคฺคฏาเน  ปยมาน  เอก  ภิกฺขุ   
ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถนฺโต  ปณิธาน  กตฺวา  
ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  สุเมธสฺส   
ภควโต  กาเล  วิชฺชาธโร  หุตฺวา  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  เอกสฺมึ   
วนสณฺเฑ  นิสินฺน  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  กณิการ- 
ปุปฺเผหิ  ปูช  อกาสิ ฯ    
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        โส  เตน  ปุ ฺเน  อปราปร  สคุตีสุเยว  ปริวตฺเตนฺโต   
กสฺสปทสพลสฺส  กาเล  พาราณสิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา   
ปรินิพฺพุเต  ภควติ  สุวณฺณเจติยกมฺมฏาเน  สตสหสฺสคฺฆนิกาย   
สุวณฺณิฏกาย  ปชู  กตฺวา  อิมสฺส  นิสสฺนฺเทน  นิพฺพตฺต- 
นิพฺพตฺตฏาเน  สรีร  เม  สุวณฺณวณฺณ  โหตูติ  ปตฺถน   
อกาสิ ฯ  ตโต  ยาวชีว  กสุลกมฺม  กตฺวา  เอกพุทฺธนฺตร   
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  อุชฺเชนิย  ร ฺโ   
จณฺฑปชฺโชตสฺส ปุโรหิตเคเห นิพฺพตฺติ  ตสฺส  นามคฺคหณทิวเส   
มาตา  มยฺห  ปุตฺโต  สุวณฺณวณฺโณ  อตฺตโน  นาม  คเหตฺวา  
อาคโตติ  ก ฺจนมาณโวเตฺวว  นาม  อกาสิ ฯ  โส  วุทฺธิมนฺวาย   
ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปตุ  อจฺจเยน  ปุโรหิตฏาน  ลภิ ฯ  โส   
โคตฺตวเสน  กจฺจายโนติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  อถ  ราชา  จณฺฑปชฺโชโต   
พุทฺธุปฺปาท  สุตฺวา  อาจริย  ตุเมฺห  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
อิธาเนถาติ  เปเสสิ ฯ  โส  อตฺตฏโม  สตฺถุ  สนฺติก  อุปคโต   
ตสฺส  สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ  เทสนาปริโยสาเน  สตฺตหิ  ชเนหิ  
สทฺธึ สห ปฏสิมฺภิทาหิ อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ   
        โส  เอว  ปตฺตอรหตฺตผโล  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม   
ชิโนติอาทิมาห ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  อถ  สตฺถา  เอถ   
ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เต  ตาวเทว  ทฺวงฺคุลมตฺตเกสมสฺสุ-  
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อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  วสฺสสฏ ิกตฺเถรา  วิย  อเหสุ ฯ  เอว  เถโร   
สทตฺถ  นิปฺผาเทตฺวา  ภนฺเต  ราชา  ปชโฺชโต  ตุมฺหาก  ปาเท   
วนฺทิตุ  ธมฺม ฺจ  โสตุ  อิจฺฉตีติ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตฺวเยว   
กจฺจาน  ตตฺถ  คจฺฉ  ตยิ  คเต  ราชา  ปสีทิสฺสตีติ  อาห ฯ  เถโร   
สตฺถุ  อาณาย  อตฺตฏโม  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ราชาน  ปสาเทตฺวา   
อวนฺตีสุ  สาสน  ปติฏาเปตฺวา  ปุน  สตฺถุ  สนฺติกเมว  อาคโต ฯ   
อตฺตโน  ปุพฺพปตฺถนาวเสน  กจฺจายนปฺปกรณ  มหานิรุตฺติปฺปกรณ   
เนตฺติปฺปกรณนฺติ  ปกรณตฺตย  สงฺฆมชฺเฌ  พฺยากาสิ ฯ  อถ   
สนฺตุฏเน  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  สงฺขิตฺเตน   
ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน  ยทิท  มหากจฺจาโนติ  (๑)   
เอตทคฺคฏาเน  ปโต  อคฺคผลสุเขน วิหาสีติ ฯ   
                มหากจฺจายนตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                วกฺกลิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน ฯ อิโต  สตสหสฺสมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต   
วกฺกลิตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  เถโร  ปุริมชนิวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ   
ภเว  วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส   
ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
# ๑ องฺ เอก.  ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ    
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สตฺถุ  สนฺติก  คจฺฉนฺเตหิ  อุปาสเกหิ  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา   
ปริสปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถารา  เอก  ภิกฺขุ   
สทฺธาธิมุตฺตาน  อคฺคฏาเน  ปต  ทิสวฺา  สยมฺป  ต  านนฺตร   
ปตฺเถนฺโต  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน   
ทตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ สตฺถา ตสฺส อนนฺตราย ทิสฺวา  
พฺยากาสิ ฯ (๑)   
        โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อมฺหาก  ภควโต  กาเล  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ   
ตสฺส  วกฺกลติี  นาม  กรึส ุฯ  ตตฺถ  กลติี  อปราธติลกาฬ- 
กาทิโทสสฺส  อธิวจน ฯ  นิทฺธนฺตสุวณฺณปณฺฑสทิสตาย  อปคโต   
พฺยปคโต  กลิ  โทโส  อสฺสาติ  วการาคม  กตฺวา  วกฺกลีติ   
วุจฺจติ ฯ  โส  วุทฺธิปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  พฺราหฺมณ- 
สิปฺเปสุ  นิปผฺตฺตึ  คโต  สตฺถาร  ทิสวฺา  รูปกายสมฺปตฺติทสฺสเนน   
อติตฺโต  สตฺถารา  สทฺธึเยว  วิจรติ ฯ  อคารมชฺเฌ  วสนฺโต   
นิจฺจกาล  สตฺถุ  ทสฺสน  น  ลภิสฺสามีติ  สตฺถุ  สนติฺเก  ปพฺพชตฺิวา   
เปตฺวา  โภชนกาล  สรรีกิจฺจกาล ฺจ  เสสกาเล  ยตฺถ   ิเตน   
สกฺกา  ทสพล  ปสฺสิตุ  ตตฺถ   ิโต  อ ฺ  กิจฺจ  ปหาย   
ภควนฺต  โอโลเกนฺโตเยว  วิหรติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  าณปริปาก   
อาคเมนฺโต  พหุกาล  ตสฺมึ  รูปทสฺสเนเนว  วิจรนฺเต  กิ ฺจิ   
# ๑ ม.  พฺยากริ ฯ   
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อวตฺวา  ปุเนกทิวส  ก ึ เต  วกฺกลิ  อิมนิา  ปูติกาเยน  ทฏิเน   
โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺม  ปสสฺติ  โส  ม  ปสฺสติ  โย  ม  ปสฺสติ  
โส ธมฺม ปสฺสติ ฯ ธมฺม หิ วกฺกล ิปสสฺนฺโต ม ปสฺสตีติ (๑)  
อาห ฯ  สตฺถริ  เอว  วทนฺเตป  เถโร  สตฺถุ  ทสฺสน  ปหาย   
อ ฺตฺถ  คนฺตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ตโต  สตฺถา  นาย  ภิกฺขุ   
สเวค  อลภิตฺวา  พุชฺฌิสฺสตีติ  วสฺสูปนายิกทิวเส  อเปหิ  วกฺกลีติ   
เถร  ปณาเมสิ ฯ  โส  สตฺถารา  ปณามิโต  สตฺถ ุ สมฺมุเข  าตุ   
อสกฺโกนฺโต  กึ  มยฺห  ชีวิเตน  โยห  สตฺถาร  ทฏ ุ  น  ลภามีติ   
คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  ปปาตฏาน  อภิรุหิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ต  ปวตฺตึ   
ตฺวา  อย  ภิกฺขุ  มม  สนติฺกา  อสฺสาส  อลภนโฺต  มคฺคผลาน   
อุปนิสฺสย  นาเสยฺยาติ อตฺตาน ทสฺเสตฺวา โอภาส วิสฺสชฺเชนฺโต   
        ปาโมชชฺพหุโล ภิกขฺุ        ปสนฺโน พุทฺธสาสเน   
        อธิคจฺเฉ ปท สนฺต                สงฺขารูปสม สุขนฺติ (๒)   
คาถ  วตฺวา  เอหิ  วกฺกลีติ(๓)  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เถโร  ทสพโล  
เม  ทิฏโ  เอหีติ  อวฺหายนมฺป  ลทฺธนติฺ  พลวปติโสมนสฺส   
อุปฺปาเทตฺวา  กุโต  คจฺฉามีติ  อตฺตโน  คมนภาว  อชานิตฺวาว   
สตฺถุ  สมฺมุเข  อากาเส  ปกฺขนฺทิตฺวา  ปเมน  ปาเทน  ปพฺพเต   
 ิโตเยว  สตฺถารา  วุตฺตคาถาโย  อาวชฺเชนฺโต  อากาเสเยว   
ปตึ  วิกฺขมฺเภตฺวา  สห ปฏสิมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณีติ  
# ๑ ส.ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๗ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๖ ฯ   
# ๓. ธมมฺปท. ๒ ฯ    
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องฺคุตฺตรฏกถาย (๑) ธมมฺปทวณฺณนาย ฺจ (๒) อาคต ฯ   
        อิธ  ปน  เอว  เวทิตพฺพ  กึ  เต  วกฺกลีติอาทินา  สตฺถารา   
โอวทิโต  คิชฺฌกูเฏ  วิหรนฺโต  วิปสฺสน  ปฏเปสิ  ตสฺส  สทฺธาย   
พลวภาวโต  เอว  วิปสฺสนา  วีถึ  น  โอตรติ ฯ  ภควา  ต  ตฺวา   
กมฺมฏาน  โสเธตฺวา  อทาสิ ฯ  โส(๓) ปุน  วิปสฺสน  มตฺถก  ปาเปตุ   
นาสกฺขิเยว ฯ  อถสฺส  อาหารเวกลฺเลน  วาตาพาโธ  อุปฺปชชฺิ ฯ  
ต  วาตาพาเธน  ปฬิยมาน  ตฺวา  ภควา  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
ปุจฺฉนฺโต   
                วาตโรคาภินีโต ตฺว                วิหร กานเน วเน   
                ปวิทฺธโคจเร ลูเข                กถ ภิกฺขุ กรสิฺสสีติ (๔)   
อาห ฯ ต สุตฺวา เถโร   
                ปติสุเขน วิปุเลน                ผรมาโน สมสฺุสย   
                ลขูมฺป อภิสมฺโภนฺโต        วิหริสฺสามิ กานเน ฯ   
                ภาเวนฺโต สติปฏาเน        อินฺทฺริยานิ พลานิ จ   
                โพชฺฌงฺคานิ จ ภาเวนฺโต  วิหริสฺสามิ กานเน ฯ   
                อารทฺธวีริเย ปหิตตฺเต        นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเม   
                สมคฺเค สหิเต ทิสฺวา                วิหริสฺสามิ กานเน ฯ   
                อนุสฺสรนฺโต สมฺพุทฺธ        อคฺค ทนฺต สมาหิต   
                อตนฺทิโต รตฺตินฺทิว  วิหริสสฺามิ กานเนติ (๔)   
# ๑. มโนรถ. ๑ ฯ  ๒. ธมมฺปท. ๒ ฯ  ๓. ม. โส ปนุ ฯ 
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๓๔๒/๓๒๑ ฯ  
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จตสฺโส  คาถาโย  อภาสิ ฯ  ตาส  อตฺโถ  เถรคาถาวณฺณนาย   
วุตฺโตเยว ฯ เอว  เถโร วิปสฺสน อุสฺสุกกฺาเปตฺวา อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสสฺ- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อิโต  สตสหสฺสมฺหีติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อิโตติ  กกุสนฺธาทีน อุปฺปนฺนภทฺทกปฺปโต  
เหฏา กปฺปสตสหสฺสมตฺถเกติ อตฺโถ ฯ   
        ปทุมาการวทโนติ  สปุุปฺผิตปทุมสสฺสิรีกมุโข ฯ  ปทุม- 
ปตฺตกฺโขติ  เสตปทุมปุปฺผปณฺณสทิสอกฺขีติ อตฺโถ ฯ  ปทุมุตฺตร- 
คนฺโธวาติ ปทุมคนฺธมุโขติ อตฺโถ ฯ   
        อนฺธาน  นยนูปโมติ  จกฺขุวิรหิตาน  สตฺตาน  นยนสทิโส   
ธมฺมเทสนาย  สพฺพสตฺตาน  ป ฺาจกฺขาทิจกฺขุทายโกติ  อตฺโถ ฯ   
สนฺตเวโสติ  สนฺตสภาโว  สนฺตอิริยาปโถ ฯ  คุณนิธติี  คุณาน   
นิธิ  สพฺพคุณคณาน  นิธานฏานภูโตติ  อตฺโถ ฯ  กรุณามติ- 
อากโรติ  สาธูน  จิตฺตกมฺปนสงฺขาตาย  กรุณาย  จ  (๑) อตฺถานตฺถ- 
มินนปริจฺฉินฺนมติยา (๒) จ อากโร อาธารภูโต ฯ   
        พฺรหฺมาสุรสุรจฺจิโตติ  พฺรเหฺมหิ  จ  อสุเรหิ  จ  เทเวหิ   
จ  อจฺจิโต  ปูชิโตติ อตฺโถ ฯ   
        มธุเรน  รุเตน  จาติ  กรวีกรุตมธุเรน  สทฺเทน  สกล   
# ๑. ส.ี  สุปรสิุทฺธาย ปติยา ฯ    
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ชน  ร ฺชยนตีฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  สนฺถวี  สาวก  สกนติฺ  อตฺตโน   
สาวก  มธุรธมฺมเทสนาย  สนฺถวี ถุตึ อกาสีติ อตฺโถ ฯ   
        สทฺธาธิมุตฺโตติ  สททฺหนสทฺธาย  สาสเน  อธมิุตฺโต   
ปติฏ ิโตติ  อตฺโถ ฯ มม ทสฺสนลาลโสติ มยฺห ทสสฺเน  
พฺยาวโฏ ตปฺปโร ฯ (๑)   
        ต  านมภิโรจยินฺติ  ต  สทฺธาธิมุตฺตฏานนฺตร  อภิโรจยึ   
อิจฺฉึ  ปตฺเถสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ปตมฏนิวาสนนฺติ  สิลิฏสุวณฺณวณฺณวตฺเถ  นิวตฺถนฺติ   
อตฺโถ ฯ  เหมย ฺโปจิตงฺคนฺติ สุวณฺณปามงฺคลคฺคิตคตฺตนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        โนนีตสุขุมาล  มนติฺ  นวนีตมิว  มุทุตลุณหตฺถปาท ฯ   
ชาตปลฺลวโกมลนฺติ  อโสกปลฺลวปตฺตโกมลมิว  มุทุกนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ปสาจีภยตชฺชิตาติ  ตทา  เอวภูต  กุมาร  ม  อ ฺา  ปสาจี   
เอกา  รกฺขสี  ภเยน  ตชฺเชสิ  ภึสาเปสีติ  อตฺโถ ฯ  ตทา  มเหสิสฺส   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาทมูเล  ม  สาเยสุ  นิปชชฺาเปสุ ฯ  ทีนมานสา   
ภีตจิตฺตา  มม  มาตาปตโร  อิม  ทารก  เต  ททาม  อิมสฺส  
สรณ ปติฏา โหตุ นาถ นายกาติ อตฺโถ ฯ (๒)   
        ตทา  ปฏิคฺคหิ  โส  มนฺติ  โส  ภควา  ตทา  ตสฺมึ   
มม  มาตุยา  ทินฺนกาเล  ชาลินา  ชาลยุตฺเตน (๓) สงฺขาลเกน  (๔)  
# ๑. ส.ี  ปรายโณ ฯ  ๒. ม.  สมฺพนฺโธ ฯ   
# ๓  ส.ี  ชาลสุตฺเตน ฯ  ๔. ส.ี สงฺขลงฺเกน ฯ    
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จกฺกลกฺขณาทีหิ  ลกฺขิเตน  มุทุโกมลปาณินา มุทุเกน วิสุทฺเธน  
หตฺถตเลน ม อคฺคเหสีติ อตฺโถ ฯ   
        สพฺพปารมิสมฺภูตนฺติ  สพฺเพหิ  ทานปารมิตาทีหิ  สมฺภูต   
ชาต ฯ  นลีกขิฺนยน  วร  ปุ ฺสมฺภารช  อุตฺตมนีลอกฺขิวนฺต ฯ 
สพฺพสุภากิณฺณ  สพฺเพน  สุเภน  วณฺเณน  สณฺาเนน  อากิณฺณ   
คหนีภูต  รูป  ภควโต  หตฺถปาทสีลาทิรูป  ทิสฺวาติ อตฺโถ ฯ  
ติตฺตึ อปตฺโต วิหรามิ อหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตทา  ม  จรณนฺตโคติ  ตสฺมึ  มยฺห  อรหตฺต  ปตฺตกาเล   
สีลาทิปณฺณรสนฺน  จรณธมฺมาน  อนฺตโค  ปรโิยสานปฺปตฺโต   
ปริปูรการีติ  อตฺโถ ฯ  มรณนฺตโคติป  ปาโ  ตสฺส  มรณสฺส  
อนฺต  นิพฺพาน  ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สทธฺาธิมุตฺตาน  อคฺค   
ป ฺเปสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อถ  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆมชฺเฌ  นิสินโฺน   
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  สทฺธาธิมุตฺตาน  ภิกฺขูน (๑) ยททิ   
วกฺกลีติ (๒) ม เอตทคฺคฏาเน เปสีติ วุตฺต โหติ ฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        วกฺกลิตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๒ องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ    
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                                มหากปฺปนตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโินติอาทิก  อายสฺมโต  มหากปฺปนตฺ- 
เถรสฺส(๑)  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถุ   
สนฺติเก  ธมมฺเทสน  สุณนฺโต  สตฺถารา  เอก  ภิกฺขุ  โอวาทกาน  
อคฺคฏาเน  ปต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  
ปตฺเถสิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวชีว  กสุล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
พาราณสิโต  อวิทูเร  เอกสฺมึ  เปสการคาเม  เชฏเปสการเคเห   
นิพฺพตฺโต  ตทา  สหสฺสมตฺตา  ปจฺเจกพุทฺธา  หิมวนฺเต  อฏ   
มาเส  วสิตฺวา  วสฺสิเก  จตฺตาโร  มาเส  ชนปเท  วสนฺติ ฯ   
เต  เอกวาร  พาราณสิยา  อวิทูเร  โอตริตฺวา  เสนาสน   
กรณตฺถาย  หตฺถกมฺม  ยาจถาติ  ร ฺโ  สนฺติก  อฏ  ปจฺเจก- 
พุทฺเธ  ปหิณึสุ ฯ  ตทา  ปน  ร ฺโ  วปฺปมงฺคล  อโหสิ ฯ  โส   
ปจฺเจกพุทฺธา  กริ  อาคตาติ สุตฺวา นิกฺขมิตฺวา  อาคตการณ   
ปุจฺฉิตฺวา  อชฺช  ภนฺเต  โอกาโส  นตฺถ ิ เสฺว  อมฺหาก  วปฺปมงฺคล   
ตติยทิวเส  กริสฺสามาติ  วตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ อนิมนฺเตตฺวาว  
# ๑. ม. กปฺปนตฺเถรสฺส ฯ  
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ปาวิสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺธา  อ ฺ คาม ปวิสิสฺสามาติ ปกฺกมึสุ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  เชฏเปสการสฺส  ภริยา  เกนจิเทว  กรณีเยน   
พาราณสึ  คจฺฉนฺตี  เต  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเต   
อเวลาย  อยฺยา  อาคตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เต  อาทิโต  ปฏาย  กเถสุ ฯ   
ต  สุตฺวา  สทฺธาสมฺปนฺนา  พุทฺธิสมฺปนฺนา  อิตฺถี  เสฺว  ภนฺเต   
อมฺหาก  ภิกฺข  คณฺหถาติ  นิมนฺเตสิ ฯ  พหุกา  มย  ภคินีติ ฯ   
กิตฺตกา  ภนฺเตติ ฯ  สหสฺสมตฺตา  ภคินีติ ฯ  ภนฺเต  อิมสฺมึ  โน   
คาเม  สหสฺสมตฺตา  วสิมฺหา  เอเกโก  เอเกกสฺส  ภิกฺข  ทสฺสติ   
ภิกฺข  อธิวาเสถ  อหเมว  โว  วสนฏาน  การาเปสฺสามีติ   
อาห ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  อธิวาเสสุ ฯ   
        สา  คาม  ปวิสิตฺวา  อุคฺโฆเสสิ  อมฺมตาตา  อห  สหสฺส- 
มตฺเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสวฺา  นิมนฺเตสึ  อยฺยาน  นิสทีนฏาน   
สวิทหถ ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทถาติ  คามมชฺเฌ  มณฺฑป   
การาเปตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  ปุนทิวเส  ปจฺเจกพุทฺเธ   
นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปริวิสตฺิวา  ภตฺต- 
กิจฺจปริโยสาเน  ตสฺมึ  คาเม  สพฺพา  อิตฺถิโย  อาทาย  ตาหิ   
สทฺธึ  ปจฺเจกพุทฺเธ  วนฺทิตฺวา  เตมาส  วสนตฺถาย  ปฏิ ฺ   
คณฺหิตฺวา  ปุน  คาเม  อุคฺโฆเสสิ  อมฺมตาตา  เอเกกกุลโต   
เอเกกปุริโส  วาสิผรสุอาทีนิ  คเหตฺวา  อร ฺ ปวิสิตฺวา ทพฺพ- 
สมฺภาเร  อาหริตฺวา  อยฺยาน  วสนฏาน  กโรตูติ ฯ  คามวาสิโน    
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ตสฺสาเยว  วจน  สุตฺวา  เอเกโก  เอเกก  กตฺวา  สทธฺึ  รตฺติ- 
ทิวาฏาเนหิ  ปณฺณสาลสหสฺส  นิฏาเปตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน   
ปณฺณสาลาย  อุปคต  ปจฺเจกพุทฺธ อห สกฺกจฺจ อุปฏหิสฺสามิ   
อห  สกฺกจฺจ  อุปฏหิสฺสามีติ  วตฺวา  อุปฏหึสุ ฯ สา วสฺส- 
วุฏกาเล อตฺตโน  อตฺตโน  ปณฺณสาลาย  วสฺสวุฏาน   
ปจฺเจกพุทฺธาน  จีวรสาฏเก  สชฺเชถาติ  สมาทเปตฺวา  เอเกกสฺส   
สหสฺสสหสฺสมูล  จีวร  ทาเปสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  วุฏวสฺสา   
อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  คามวาสิโนป  อิท  ปุ ฺกมฺม   
กตฺวา  ตโต  จุโต  ตาวตึสเทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา คณเทวตา  
นาม อเหสุ ฯ   
        เต  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธ- 
กาเล กุฏมฺพิกเคเหสุ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ปพฺุเพ  เชฏกเปสกาโร   
เชฏกกุฏมพิฺกสฺส  ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  ภริยาปสฺส  เอกสฺส  เชฏก- 
กุฏมฺพิกสฺส  ธีตา  อโหสิ ฯ  เสสาน  ภริยาโย  เสสกุฏมฺพิกาน   
ธีตโร  อเหสุ  ตา  สพฺพาป  วยปฺปตฺตา  ปรกลุ  คจฺฉนฺติโย   
เตส  เตสเยว  เคหานิ  อคมสุ ฯ  อเถกทิวส  วิหาเร  ธมฺมสฺสวเน   
สงฺฆุฏเ  สตฺถา  ธมฺม  เทเสสฺสตีติ  สุตฺวา  เต  สพฺเพป  
กุฏมฺพิกา ธมมฺ โสสฺสามาติ  ภริยาหิ  สทฺธึ  วิหาร  อคมสุ ฯ  
เตส วิหารมชฺฌ ปวิฏกฺขเณ วสฺส วสฺสิ ฯ เยส  กลุูปกา   
วา  าติสามเณราทโย  วา  อตฺถิ  เต  เตส  ปริเวณาทีนิ    
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ปวิสึสุ (๑)  ฯ  เต  ปน  ตถารูปาน  นตฺถิตาย  กตฺถจิ  ปวิสิตุ   
อวิสหนฺตา  วิหารมชฺเฌเยว  อฏสุ ฯ  อถ  เน  เชฏกกุฏมฺพิโก   
อาห  ปสฺสถ  โภ  อมฺหาก  วิปฺปการ  กลุปุตฺเตหิ  นาม   
เอตฺตเกน  ลชฺชิตุ  ยุตฺตนฺติ ฯ  อยฺย  ก ึ กโรมาติ ฯ  มย  วิสฺสาสิ- 
กฏานสฺส  อภาเวน  อิม  วิปฺปการ ปตฺตา สพฺเพ ธน  
สหริตฺวา ปริเวณ  กริสฺสามาติ ฯ  สาธุ  อยฺยาติ  เชฏโก   
สหสฺส  อทาสิ ฯ  เสสา  ป ฺจ  ป ฺจ  สตานิ ฯ  อิตฺถิโย   
อฑฺฒเตยฺยานิ  อฑฺฒเตยฺยานิ  สตานิ ฯ  เต  ต  ธน  อาหริตฺวา   
สหสฺสกูฏาคารปริวาร  สตฺถุ  วสนตฺถาย  มหาปริเวณ  นาม   
การาเปสุ ฯ  นวกมฺมสฺส  มหนฺตตาย  ธเน  อปฺปโหนฺเต  ปุพฺเพ   
ทินฺนธนโต  ปุน  อุปฑฺฒูปฑฺฒ  อทสุ ฯ  นฏิ ิเต  ปริเวเณ  วิหาร- 
มห  กโรนฺตา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺตาห  มหาทาน  
ทตฺวา วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสาน จีวรานิ สชฺชยึส ุฯ   
        เชฏกกุฏมฺพิกสฺส  ปน  ภริยา  อตฺตโน  ป ฺาย   ิตา   
อห  เตหิ  สมก  อกตฺวา  อติเรกตร  กตฺวา  สตฺถาร  ปูเชสฺสามีติ   
อโนชปุปฺผวณฺเณน  สหสฺสมูเลน  สาฏเกน  สทฺธึ  อโนชปุปฺผ- 
จงฺโกฏก  คเหตฺวา  สตฺถาร  อโนชปุปฺเผหิ  ปูเชตฺวา  ต  สาฏก   
สตฺถุ  ปาทมูเล  เปตฺวา  ภนฺเต  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  อโนช- 
ปุปฺผวณฺณเยว  เม  สรีร  โหตุ  อโนชาเตฺวว  จ  นาม  โหตูติ   
# ๑ สี.  เสสชนา กุลูปคาน าตกาน สามเณราทีน  
#  ปริเวณาทีนิ ปวิสึสุ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 369 

        เลมที ่ 43  มหากปฺปนตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  369 
 
ปตฺถน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  เอว  โหตูติ  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  เต   
สพฺเพป  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุตา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
เต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท เทวโลกา จวิตฺวา เชฏโก  กุกกฺุฏวตี- 
นคเร  ราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  มหากปฺปนราชา   
นาม  อโหสิ ฯ  เสสา  อมจฺจกุเลสุ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เชฏกสฺส   
ภริยา  มทฺทรฏเ  สากลนคเร  ราชกุเล  นิพฺพตฺติ  อโนชปุปฺผ- 
วณฺณเมวสฺสา  สรีร  อโหสิ  เตน  อโนชาเตฺววสฺสา  นาม   
อกสุ  สา  วยปฺปตฺตา  มหากปฺปนร ฺโ  เคห  คนฺตฺวา   
อโนชาเทวีติ  ปากฏา อโหสิ ฯ   
        เสสิตฺถโิยป  อมจฺจกุเลสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา  เตสเยว  
อมจฺจปุตฺตาน  เคหานิ  อคมสุ ฯ  เต  สพฺเพป  ร ฺโ  สมฺปตฺติ- 
สทิส  สมฺปตฺตึ  อนุภวึสุ ฯ ยทา หิ  ราชา  อลงฺการปฏิมณฺฑิโต   
หตฺถึ  อภิรุหตฺิวา  วิจรติ  ตทาป  เต ตเถว วิจรนฺติ ฯ  ตสฺมึ   
อสฺเสน  วา  รเถน  วา  วิจรนฺเต  เตป  ตเถว  วิจรนฺติ ฯ  
เอว เต เอกโต  หุตฺวา  กตาน  ปุ ฺาน  พเลน  เอกโตว   
สมฺปตฺตึ  อนุภวึสุ ฯ  ร ฺโ  ปน  วาโล  วาลวาหโน  (๑)  ปุปฺโผ   
ปุปฺผวาหโน  สุปตฺโตติ  ป ฺเจว  อสฺสา  โหนฺติ ฯ  เตสุ  ราชา  
สุปตฺต  อสฺส  สย  อาโรหติ  อิตเร  จตฺตาโร  อสฺเส  อสฺสาโรหาน   
สาสนาหรณตฺถาย  อทาสิ ฯ  ราชา  เต  ปาโตว  โภเชตฺวา   
# ๑ ธมฺมปท. ๑ ฯ  พโล พลวาหโน ฯ    
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คจฺฉถ  ภเณ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  โยชนานิ  อาหิณฺฑิตฺวา   
พุทฺธสฺส  วา  ธมฺมสฺส  วา  สงฺฆสฺส  วา  อุปฺปนฺนภาว  สุตฺวา   
มยฺห  สุขสาสน  อาโรเจถาติ  เปเสสิ ฯ  เต จตูหิ ทฺวาเรหิ   
นิกฺขมิตฺวา  เทฺว  ตีณิ  โยชนานิ  อาหิณฺฑิตฺวา  กิ ฺจิ  สาสน   
อลภิตฺวาว  ปจฺจาคมึสุ ฯ   
        อเถกทวิส  ราชา  สปุตฺต  อารุหิตฺวา  อมจฺจสหสฺสปริวุโต   
อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  กลินฺตรูเป  ป ฺจสตมตฺเต  วาณิชเก  นคร   
ปวิสนฺเต  ทิสฺวา  อิเม  อทฺธานกิลนฺตา  อทฺธา  อิเมส  สนฺติกา  
เอก  ภทฺทก  สาสน  โสสฺสามีติ  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  กุโต   
อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถ ิ เทว  อิโต วีสติโยชนสตมตฺถเก   
สาวตฺถิ  นาม  นคร  ตโต  อาคตมฺหาติ ฯ  อตฺถ ิ ปน  โว   
เทเส  กิ ฺจิ  สาสน  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  เทว  อ ฺ  กิ ฺจิ  นตฺถิ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุปฺปนโฺนติ ฯ  ราชา  ตาวเทว พลวปติยา  
ผุฏสรีโร กิ ฺจิ สลฺลกฺเขตุ อสกฺโกนฺโต มุหุตฺต วีตินาเมตฺวา   
ปุน  ตาตา  ก ึ วเทถาติ  ปจฺุฉิ ฯ  พุทฺโธ  เทว  อุปฺปนโฺนติ ฯ   
ราชา ทุติยมฺป  ตติยมฺป  ตเถว  วีตินาเมตฺวา  จตุตฺถวาเร  กึ   
วเทถ ตาตาติ ปุจฺฉิตฺวา พุทฺโธ  อุปฺปนโฺนติ  วุตฺเต  ตาตา   
สุขสาสนสวนาย  สตสหสฺส  โว  ทมมฺีติ  วตฺวา  อปรมฺป   
กิ ฺจิ  สาสน  อตฺถิ  ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถิ เทว ธมฺโม  
อุปฺปนฺโนติ ฯ  ราชา  ตมฺป  สุตฺวา  ปุรมินเยเนว  ตโย  วาเร   
วีตินาเมตฺวา  จตุตฺถวาเร ธมฺโม  อุปฺปนโฺนติ  วุตฺเต  อิธาป    
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โว  สตสหสฺส  ทมฺมีติ  วตฺวา  อปรมฺป  กิ ฺจิ  สาสน  อตฺถ ิ  
ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถิ  เทว  สงฺโฆ  อุปปฺนฺโนติ ฯ  ราชา  ตมฺป   
สุตฺวา  ตเถว  ตโย  วาเร  วีตินาเมตฺวา  จตุตฺถวาเร  สงฺโฆ   
อุปฺปนฺโนติ  วุตฺเต  อิธาป  โว  สตสหสฺส  ทมฺมีติ  วตฺวา  อมจฺจ- 
สหสฺส  โอโลเกตฺวา  ตาตา  กึ  กริสฺสามาติ  (๑)  ปจฺุฉิ ฯ  เทว   
ตุเมฺห  กึ  กรสิฺสถาติ ฯ  อห  ตาตา  พุทฺโธ  อุปฺปนโฺน  ธมโฺม   
อุปฺปนฺโน  สงฺโฆ  อุปฺปนโฺนติ  สุตฺวา  น  ปุน นิวตฺติสฺสามิ  
ภควนฺต อุทฺทิสฺส  คนฺตฺวา  ตสฺส  สนติฺเก  ปพฺพชสิฺสามีติ ฯ   
มยมฺป  เทว  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ  ราชา  สุวณฺณ- 
ปฏเฏ  อกฺขรานิ  ลิขาเปตฺวา  วาณิชกาน  ทตฺวา  อิม  อโนชาย   
นาม  เทวิยา  เทถ  สา  ตุมหฺาก ตีณิ สตสหสฺสานิ ทสฺสติ  
เอว ฺจ  ปน  น  วเทยฺยาถ  ร ฺา  กิร  เต  อิสฺสริย  วิสฺสฏ   
ยถาสุข  สมปฺตฺตึ  ปริภุ ฺชาหีติ  สเจ  ปน  โว  ราชา  กหนฺติ   
ปุจฺฉติ  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิสฺสามีติ  วตฺวา  คโตติ  (๒)  
อาโรเจยฺยาถาติ อาห ฯ อมจฺจาป อตฺตโน อตฺตโน  ภริยาน   
ตเถว  สาสน  ปหิณึสุ ฯ  ราชา  วาณิชเก  อุยโฺยเชตฺวา  อสฺส   
อภิรุยฺห  อมจฺจสหสฺสปริวุโต ตงฺขณ ฺเว นิกฺขมิ ฯ   
        สตฺถาป  ตทิวส  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนโฺต  มหา- 
กปฺปนราชาน  สปริวาร  ทิสฺวา  อย  มหากปฺปโน  วาณิชกาน   
สนฺติกา  ติณฺณ  รตนาน  อุปฺปนฺนภาว  สุตฺวา  เตส  วจน   
# ๑. ธมฺมปท. ๑ ฯ กริสฺสถาติ ฯ  ๒. ส.ี คตาติ ฯ  
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ตีหิ  สตสหสฺเสหิ  ปูเชตฺวา  รชชฺ  ปหาย  อมจฺจสหสฺสปริวุโต   
ม  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตุกาโม  นิกฺขมิสฺสติ  โส  สปรวิาโร   
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต ปาปุณิสฺสติ ปจฺจุคฺคมน กริสฺสามีติ  
ปุนทิวเส จกฺกวตฺตี  วิย  ขุทฺทกคามโภชก  ราชาน  ปจฺจุคฺ- 
คจฺฉนฺโต  สยเมว  ปตฺตจีวรมาทาย  วีสโยชนสต  มคฺค  ปจฺจุคฺ- 
คนฺตฺวา  จนฺทภาคาย  นทิยา  ตีเร  นโิคฺรธรุกฺขมูเล  ฉพฺพณฺณ- 
พุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  นิสีท ิฯ  ราชาป  อาคจฺฉนฺโต  เอก   
นทึ  ปตฺวา  กา  นามายนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  อปรจฺฉา (๑) นาม   
เทวาติ ฯ  กิมสฺสา  ปริมาณ  ตาตาติ ฯ  คมฺภีรโต  คาวุต  ปุถุลโต   
เทฺว  คาวุตานิ  เทวาติ ฯ  อตฺถิ  ปเนตฺถ  นาวา  วา  อุฬุมฺโป   
วาติ ฯ  นตฺถิ  เทวาติ ฯ  นาวาทีนิ  โอโลเกนฺเต  (๒)  อเมฺห  ชาติ  
ชร  อุปเนติ  ชรา  มรณ ฯ  อห  นิพฺเพมติโก  หุตฺวา  ตีณิ   
รตนานิ  อุทฺทิสฺส  นิกฺขนโฺต  เตส  เม  อานุภาเวน  อิท  อุทก   
อุทก  วิย มา โหตูติ  รตนตฺตยสฺส  คุณ  อาวชฺเชตฺวา  อิติป   
โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  พุทฺธคุณ  อนุสฺสรนฺโต   
สปริวาโร  อสฺสสหสฺเสน  อุทกปฏเ  ปกฺขนฺทิ ฯ  สินฺธวา   
ปฏ ิปาสาเณ วิย ปกฺขนฺทึสุ ฯ ขุราน อคฺคฏาเนว (๓) เตมึสุ ฯ   
        โส  ต  อุตฺตริตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  อปรมฺป  นทึ  ทิสฺวา   
# ๑  ส.ี  อรวจฺฉา ฯ  ๓ สี.  ราชา นทึ โอโลเกนฺโต ฯ 
# ๓. มโนรถ. ๑ ฯ  ส.ี อคฺคคฺาเนว ฯ  
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อย  กา  นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  นีลวาหา  นาม  เทวาติ ฯ  กิมสฺสา   
ปริมาณนฺติ  คมฺภีรโตป  ปุถุลโตป  อฑฺฒโยชน  เทวาติ ฯ   
เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ  ต  ปน  นทึ  ทสิฺวา  สฺวากฺขาโต   
ภควตา  ธมฺโมติ  ธมฺมานุสฺสตึ  อนุสฺสรนฺโต  ปกฺขนฺทิ ฯ  ตมฺป   
อติกฺกมิตฺวา  คจฺฉนฺโต  อปรมฺป  นท ึ ทิสฺวา  อย  กา  นามาติ   
ปุจฺฉิ ฯ  จนฺทภาคา  นาม  เทวาติ ฯ  กิมสฺสา  ปริมาณนฺติ ฯ   
คมฺภีรโตป  ปุถุลโตป  โยชน  เทวาติ ฯ  เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ   
ต  ปน  นทึ  ทิสฺวา  สุปฺปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆติ   
สงฺฆานุสฺสตึ  อนุสฺสรนฺโต  ปกฺขนฺทิ ฯ  ตมฺป  นทึ  อติกฺกมิตฺวา   
คจฺฉนฺโต  สตฺถุ  สรีรโต  นิกฺขนฺตา  ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิโย   
นิโคฺรธรุกฺขสฺส  สาขาวิฏปปลาสานิ  โอภาสยมานา  ทิสฺวา   
จินฺเตสิ  อย  โอภาโส  เนว  จนฺทสฺส  น  สูรยิสฺส  น  เทว- 
มารพฺรหฺมณสุปณฺณนาคาน  อ ฺตรสฺส  อทฺธา  อห  สตฺถาร   
อุทฺทิสฺส  อาคจฺฉนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ทฏิโ  ภวิสฺสามีติ ฯ  โส   
ตาวเทว  อสฺสปฏ ิโต  โอตริตฺวา  โอนตสรีโร  รสฺมิยานุสาเรน   
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  มโนสิลารเส  นิมุชฺชนฺโต  วิย  พุทฺธรสมฺีน   
อนฺโต  ปาวิสิ ฯ  โส  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  สทฺธ ึ 
อมจฺจสหสฺเสน ฯ สตฺถา เตส อนุปุพฺพึ  กถ กเถสิ ฯ เทสนา- 
ปริโยสาเน สปริวาโร ราชา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ   
        อถ  สพฺเพ  อุฏหิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจึสุ ฯ  สตฺถา    
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อาคมิสฺสติ  นุ  โข  อิเมส  กลุปุตฺตาน  อิทฺธิมยปตฺตจีวรนฺติ   
อุปธาเรนฺโต  อิเม  กลุปุตฺตา  ปจฺเจกพุทฺธสหสฺสาน  จีวรสหสฺส   
อทสุ  กสฺสปพุทฺธกาเล วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสาน  วีสติจีวร- 
สหสฺสานิป  อทสุ  อนจฺฉริย  อิเมส  กลุปุตฺตาน  อิทธิมยปตฺต-   
จีวราคมนนฺติ  ตฺวา  ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา  เอถ  ภิกฺขโว   
จรถ  พฺรหฺมจริย  สมฺมา  ทุกฺขสฺส  อนตฺกิริยายาติ  อาห ฯ  เต   
ตาวเทว  อฏปริกฺขารธรา  วสฺสสฏ ิกตฺเถรา(๑)  วิย  หุตฺวา  เวหาส  
อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปจฺโจโรหิตฺวา สตฺถาร  วนฺทิตฺวา เอกมนฺต  
นิสีทึสุ ฯ   
        เต  ปน  วาณิชกา  ราชเคห  คนฺตฺวา  เทวิยา  ร ฺา   
ปหิตสาสน  อาโรเจตฺวา  เทวิยา  อาคจฺฉนฺตูติ  วุตฺเต  ปวิสิตฺวา   
เอกมนฺต อฏสุ ฯ อถ เน  เทวี  ปุจฺฉิ  ตาตา  กึ  การณา   
อาคตตฺถาติ ฯ  มย  ร ฺา  ตุมฺหาก  สนฺติก  เปสิตา  ตีณิ   
กิร  โน  สตสหสฺสานิ  เทถาติ ฯ  พหุ  ภเณ  ภณถ  กึ  ตุเมฺหหิ   
ร ฺโ  สนฺติเก  กต  กิสฺม ึ โว  ราชา  ปสนฺโน  เอตฺตก   
ธน  ทาเปตีติ ฯ  เทวิ  น  อ ฺ  กิ ฺจิ  กต  เอก  ปน   
สาสน  อาโรจยิมฺหาติ ฯ  สกฺกา  ปน  ตาตา  มยฺหมฺป  ต   
อาโรเจตุนฺติ ฯ สกฺกา เทวีติ สุวณฺณภิงฺคาเรน มุข วิกฺขาเลตฺวา   
เทวิ  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺนติ ฯ  สาป  ต  สุตฺวา ปติยา  
ผุฏสรีรา ติกฺขตฺตุ  กิ ฺจิ  อสลฺลกฺเขตฺวา  จตุตฺถวาเร  พุทโฺธ  
# ๑ สี. ยุ.  วสฺสสติก...ฯ    
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อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา กึ ตาตา อิมสฺมึ  ปเท  ร ฺา  ทินฺนนฺติ ฯ   
สตสหสฺส  เทวีติ ฯ  ตาตา  อนนุจฺฉวิก  ร ฺา  กต  เอวรูป   
สาสน  สุตฺวา  ตุมฺหาก  สตสหสฺสททมาเนน ฯ  อห  โว  มม   
ทุคฺคตปณฺณากาเร  ตีณิ  สตสหสฺสานิ  ทมฺม ิ อปร  กิ ฺจิ   
ตุเมฺหหิ  อาโรจิตนฺติ ฯ  เต  อิท ฺจ  อิท ฺจาติ  อิตรานิป  เทฺว   
สาสนานิ  อาโรเจสุ ฯ  เทวี  ปุริมนเยเนว  ตโย  ตโย  วาเร   
อสลฺลกฺเขตฺวา  จตุตฺถจตุตฺถวาเร  ตีณิ  ตีณิ  สตสหสฺสานิ   
อทาสิ ฯ เอว เต สพฺพานิ ทฺวาทสสตสหสฺสานิ ลภึสุ ฯ   
        อถ  เน  เทวี  ปุจฺฉิ  ราชา  กห  ตาตาติ ฯ  เทวิ   
ราชา  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิสฺสามีติ  วตฺวา  คโตติ ฯ  มยฺห   
เตน  กึ  สาสน  ทินฺนนฺติ ฯ  สพฺพ  กิร  อิสฺสริย  ตุมหฺาก   
วิสฺสฏ  ตุเมฺห  กริ  ยถาสขุ  สมฺปตฺตึ  อนุภวถาติ ฯ  อมจฺจา   
ปน  กุห ึ ตาตาติ ฯ  เตป  ร ฺา  สทฺธึ  ปพฺพชิสฺสามาติ   
คตา  เทวีติ ฯ  สา  เตส  ภริยาโย  ปกฺโกสาเปตฺวา  อมฺมา   
ตุมฺหาก  สามิกา  ร ฺา  สทฺธึ  ปพฺพชิสฺสามาติ  คตา ตุเมฺห  
กึ กริสฺสถาติ ฯ ก ึปน เตหิ อมฺหาก  สาสน  ปหิต  เทวีติ ฯ   
เตหิ กิร อตฺตโน สมฺปตฺติ ตุมฺหาก วิสฺสฏา ตุเมฺห กิร   
สมฺปตฺตึ  ยถาสุข  ปริภุ ฺชถาติ ฯ  ตุเมฺห  ปน  เทวิ กึ  
กริสฺสามาติ ฯ อมฺหาก (๑)  โส  ตาว  ราชา  มคฺเค   ิโต  ตีหิ   
สตสหสฺเสหิ  ตีณิ  รตนานิ  ปูเชตฺวา  เขฬปณฺฑ  วิย  สมฺปตฺตึ   
# ๑ สี. อมฺมา ฯ    
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ปหาย  ปพฺพชิสฺสามีติ  นกิฺขนฺโต  มยาป  ติณฺณ  รตนาน  สาสน   
สุตฺวา  ตานิ  นวหิ  สตสหสฺเสหิ  ปูชิตานิ  น  โข  ปเนสา   
สมฺปตฺติ  นาม  ร ฺโเยว  ทุกฺขา  มยหฺมฺป  ทุกฺขา  เอว ฯ  โก   
ร ฺา  ฉฑฺฑิตเขฬปณฺฑ  ชณฺณุเกหิ  ภูมิย  ปติฏหิตฺวา  มุเขน   
คณฺหิสฺสติ  น  มยฺห  สมปฺตฺติยา  อตฺโถ  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส   
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เทวิ  มยมฺป ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  ปพฺพชสิฺสามาติ ฯ   
สเจ  สกฺโกถ  สาธูติ ฯ  สกฺโกม  เทวีติ ฯ  เตน  หิ  เอถาติ   
รถสหสฺส  โยชาเปตฺวา  รถ  อารุยฺห  ตาหิ  สทฺธึ  นกิฺขมิตฺวา   
อนฺตรามคฺเค  ปม  นทึ  ทิสฺวา  ยถา  ร ฺา  ปม  ปุจฺฉิตา   
ตเถว  ปุจฺฉิตฺวา  สพฺพ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ร ฺา  คตมคฺค   
โอโลเกถาติ  วตฺวา  สินฺธวาน  ปทวล ฺช  น  ปสฺสามาติ   
วุตฺเต  ราชา  ตีณิ รตนานิ อุทฺทิสฺส นิกขฺนฺโตสฺมีติ  สจฺจกิริย   
กริตฺวา  ติณฺณ  รตนาน  คุเณ  อนุสฺสริตฺวา  คโต  ภวิสฺสติ  
อหมฺป  ตีณิ  รตนานิ  อุทฺทิสฺส  นิกฺขนตฺา  เตส  เม  อานุภาเวน   
อิท  อุทก  อุทก  วิย  มา  โหตูติ  ติณฺณ  รตนาน  คุเณ   
อนุสฺสรนฺตี  รถสหสฺส  เปเสสิ  อุทก  ปฏ ิปาสาณสทิส  อโหส ิฯ 
จกฺกาน  อคฺคฏาเนว  เตมึสุ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  อิตรา เทฺวป  
นทิโย อุตฺตรสึุ ฯ   
        สตฺถา  ตาส  อาคตภาว  ตฺวา  ยถา  ตา  อตฺตโน   
สนฺติเก  นิสนิฺเน  สามิเก  ภิกฺขู  น  ปสสฺนฺติ  ตถา  อธิฏาสิ ฯ    
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เทวีป  อาคจฺฉนฺตี สตฺถุ สรีรโต  นิกฺขนฺตา  รสฺมิโย  ทิสฺวา  ตเถว   
จินฺเตตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   ิตา   
ปุจฺฉิ  ภนฺเต  มหากปฺปโน  ราชา  ตุเมฺห อุทฺทิสฺส นิกฺขมิตฺวา   
คโต  กห  นุ  โข  โส  อมฺหาก  ต  ทสฺเสถาติ ฯ  นิสทีถ   
ตาว  อิเธว  น  ปสฺสิสฺสถาติ  ตา  สพฺพาป  หฏตุฏา   
อิเธว  กิร  นสิินฺนา  สามิเก  โน  ปสฺสสิฺสามาติ  นิสีทึสุ ฯ   
สตฺถา  อนุปพฺุพึ  กถ  กเถสิ ฯ  อโนชาเทวี  เทสนาปริโยสาเน   
ตาหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  มหากปฺปโน  เถโร  ตาส   
เทสิยมาน  ธมฺมเทสน  สตฺุวา  สปริวาโร  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺม ึ ขเณ  สตฺถา  ตาส  เต  ภิกขฺู   
ทสฺเสสิ ฯ  ตาส  หิ  อาคตกฺขเณเยว  อตฺตโน  สามิเก  กาสาวธเร  
มุณฺฑสีเส  ทิสฺวา  จิตฺต  เอกคฺค  น  ภเวยฺย  มคฺคผล  นิพฺพตฺเตตุ   
สกฺกา  น  ภเวยฺย ฯ  ตสฺมา  อจลสทฺธาย  ปติฏ ิตกาลโต  ปฏาย   
ตาส  เต  ภิกขฺู  อรหตฺตปตฺเต  ทสฺเสสิ ฯ  ตาป  เต  ทิสฺวา   
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปพฺพชติกิจฺจ   
มตฺถกปฺปตฺตนฺติ  วตฺวา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา เอกมนฺต ตฺวา  
ปพฺพชฺช ยาจึสุ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  สตฺถา  อุปฺปลวณฺณาย  เถริยา  อาคมน   
จินฺเตสิ ฯ  สา  สตฺถุ  จินฺติตกฺขเณเยว  อากาเสน  อาคนฺตฺวา   
ตา  สพฺพา  อิตฺถิโย  คเหตฺวา  อากาเสน  ภิกฺขุนูปสฺสย  เนตฺวา    
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ปพฺพาเชสิ ฯ  ตา สพฺพา นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ  
สตฺถา  ภิกฺขุสหสฺส  อาทาย  อากาเสน  เชตวน  อคมาสิ ฯ   
ตตฺร  สุท  อายสฺมา มหากปฺปโน  รตฺติฏานาทีสุ  อโห   
สุข  อโห  สขุนฺติ  อุทาน  อุทาเนนฺโต วิจรติ ฯ ภิกฺขู  ภควโต   
อาโรเจสุ  ภนฺเต  มหากปฺปโน อโห สขุ อโห สุขนฺติ  
อุทาน อุทาเนนฺโต  วิจรติ  อตฺตโน  รชฺชสุข  อารพฺภ  อุทาเนติ   
ม ฺเติ ฯ  สตฺถา  ต ปกโฺกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  กปฺปน   
กามสุข  อารพฺภ  อุทาน  อุทาเนสีติ ฯ ภควา เม ภนฺเต   
ต  อารพฺภ  อุทานภาว  วา  อ ฺ  อารพฺภ  อุทานภาว   
วา  ชานาตีติ ฯ  อถ สตฺถา  น  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต   
กามสุข  รชชฺสุข  อารพฺภ  อุทาน  อุทาเนติ ปุตฺตสฺส  ปน   
เม  ธมฺม  จรโต  ธมฺมปติ  นาม  อุปฺปชชฺติ  โส  อมตมหา- 
นิพฺพาน  อารพฺภ  เอว อุทาน อุทาเนสีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา  
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห   
        ธมฺมปติ สุข เสติ                วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
        อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม                สทา รมติ ปณฺฑิโตติ ฯ (๑)   
        อเถกทวิส  สตฺถา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กจฺจิ  ภิกขฺเว  กปฺปโน   
ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสสีติ ฯ  อปฺโปสฺสุกฺโก  ภนฺเต  ทฏิธมฺมสุข- 
วิหาร  อนุยุตฺโต วิหรติ  โอวาทมตฺตมฺป  น  เทตีติ ฯ  สตฺถา   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๖/๒๕ ฯ  
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เถร  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  กปฺปน  อนฺเตวาสิกาน   
โอวาทมตฺตมฺป  น  เทสติี ฯ  สจฺจ  ภนฺเตติ ฯ  พฺราหฺมณ  มา  เอว   
อกาสิ  อชฺช  ปฏาย  อุปคตาน  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสหีติ ฯ  สาธ ุ  
ภนฺเตติ  เถโร  ภควโต  วจน  สิรสา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอโกวาเทเนว   
สมณสหสฺส  อรหตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ  เตน  น  สตฺถา  ปฏิปาฏิยา   
อตฺตโน  สาวเก  านนฺตเร  เปนฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม   
สาวกาน  ภิกฺขุโอวาทกาน  ยทิท มหากปฺปโนติ (๑) เอตทคฺเค  
เปสิ ฯ   
        เอว  เถโร  ปตฺตอรหตฺตผโล  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม   
ชิโนติอาทิมาห ฯ  อุทิโต  อชฏากาเสติ  สกลากาเส  อุทิโต  อุฏ ิโต   
ปากฏภูโต ฯ  สรทมฺพเร  สรทกาเล อากาเส รวีว สูริโย อิวาติ  
อตฺโถ ฯ   
        อกฺขทสโฺส  ตทา  อาสินฺติ  ตสฺมึ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  สารทสฺสี หิตทสฺสี อาจริโย ปากโฏ อโหสินติฺ อตฺโถ ฯ   
        สาวกสฺส  กตาวิโนติ  ตสฺส  ภควโต  เม  มน  มม  จิตฺต  
ตปฺปยนฺตสฺส  โตสยนฺตสฺส  สาวกสฺส  โอวาทกสฺส  คุณ   
ปกาสยโต  อคฺคฏาเน  เปนฺตสฺส  กตาวิโน สาตจฺจกิจฺจยุตฺตสฺส  
วจน สุตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
# ๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ    
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        หสสมภาโคติ  หสสทิสคามิ ฯ  หสทุนฺทุภินิสฺสโนติ  หสรโว   
ทุนฺทุภิเภริสทฺทสทิสวจโน เอต มหามตฺต ปสฺสถ ภิกฺขโวติ  
อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สมุคฺคตตนูรุหนฺติ  (๑)  สุฏ ุ อุคฺคตโลม อุทฺธคฺคโลม อุทคฺยมน  
วา ฯ  ชีมตูวณฺณนฺติ  (๒)  มุตฺตผลสมานวณฺณ  สุนฺทรสรีรปภนติฺ   
อตฺโถ ฯ  ปณสนฺติ  (๓)  ปริปุณฺณ อส ฯ ปสนฺนนยนานนนฺติ  
ปสนฺนอกฺขิปสนฺนมุขนฺติ อตฺโถ ฯ   
        กตาวิโนติ   กตาธิการสฺส  เอตทคฺเค   ิตสฺส  ภิกฺขุโน  าน   
โส  เอโส มทุิตาย ปหฏจิตฺตตาย ปตฺเถตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สตโส  อนุสาสิยาติ  ธมฺเมน  สเมน  วจเนน  การณวเสน   
อนุสาสิตฺวาติ อตฺโถ ฯ พาราณสิยมาสนฺเนติ  พาราณสิยา  
สมีเป เปสการคาเม ฯ ชาโต  เกนิยชาติยนฺติ ตนฺตวายชาติยา  
เปสการกุเล ชาโตติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                มหากปฺปนตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________ 
# ๑ สฺยา. สมทฺุธคฺคตนุรุห ฯ  ๒.  สฺยา. ชูมุตฺตวณฺณ ฯ ๓. สฺยา. รจิุร ฯ   
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                                ทพฺพมลฺลปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน ฯ  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
ทพฺพมลฺลปตฺุตตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา  ชาโต  วิภวสมฺปนฺโน   
อโหสิ  สตฺถริ  ปสนโฺน  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  สตฺถาร   
เอก  ภิกฺขุ  เสนาสนป ฺาปกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  พุทฺธปฺปมขุ  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห   
มหาทาน  ทตฺวา  สตฺตาหจฺจเยน  ภควโต  ปาทมูเล  นิปติตฺวา   
ต  าน  ปตฺเถสิ ฯ  ภควาปสฺส  สมชิฌฺนภาว  ตฺวา  พฺยากาสิ ฯ   
โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  ตโต  จุโต  ตุสิตาทีสุ  เทเวสุ  ทิพฺพ- 
สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต  จุโต วิปสฺสสิฺส  ภควโต  กาเล   
เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  อสปฺปุริสสสคฺเคน  ตสฺส  สาวก  ภิกฺขุ   
อรหาติ  ชานนฺโตป  อพฺภูเตน  อพฺภาจิกฺขิ ฯ  ตสฺเสว  สาวกาน   
ขีรสลากภตฺต  อทาสิ ฯ  โส  ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  กสฺสป- 
ทสพลสฺส  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  โอสานกาเล  สาสเน   
ปพฺพชิโต  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  สกลโลเก  โกลาหเล  ชาเต  สตฺต   
ภิกฺขโว  ปพฺพชิโต  ปจฺจนฺตชนปเท  วนมชฺเฌ  เอก  ปพฺพต    
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อภิรุหิตฺวา  ชีวิตาสา  โอโรหนฺตุ  นิราลยา  นิสีทนตฺูติ  นิสฺเสณึ   
ปาเตสุ ฯ  เตส  โอวาททายโก  เชฏกตฺเถโร  สตฺตาหพฺภนฺตเร   
อรหา  อโหสิ ฯ  ตทนนฺตรตฺเถโร  อนาคามี  อิตเร  ป ฺจ   
ปริสุทฺธสีลา  ตโต  จุตา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ  ตตฺถ  เอก   
พุทฺธนฺตร  ทพฺิพสุข อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ปุกฺกุสาติ  
สภิโย   พาหิโย   กุมารกสฺสโปติ  อิเม จตฺตาโร ตตฺถ นิพฺพตฺตึสุ ฯ  
อย ปน มลลฺรฏเ  อนุปยนคเร (๑)  นพฺิพตฺติ ฯ  ตสฺมึ  มาตุกุจฺฉิโต   
อนิกฺขนฺเตเยว  มาตา กาลมกาสิ  อเถโก  ตสฺสา  สรรี   
ฌาปนตฺถาย  จิตกสฺมึ  อาโรเปตฺวา  กมุาร  ทพฺพนตฺเร  ปติต   
คเหตฺวา  ชคฺคาเปสิ ฯ  ทพฺเพ  ปติตตฺตา  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโตติ   
ปากโฏ  อโหสิ ฯ  อปรภาเค  ปุพฺพสมฺภารวเสน  ปพฺพชิ  โส   
กมฺมฏานมนุยุตฺโต  นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ   
        อถ  น  สตฺถา  มชฺฌตฺตภาเวน  อานุภาวสมฺปนฺนภาเวน   
จ  ภิกฺขูน  เสนาสน  ป ฺาปเน  ภตฺตุทฺเทสเน  จ  นิโยเชสิ ฯ   
สพฺโพ  จ  ภิกฺขุสงฺโฆ  ต  สมนฺเนสิ ฯ  ต  วินยขนฺธเก (๒) 
อาคตเมว ฯ อปรภาเค เถโร เอกสฺส วรสลากทายกสฺส   
สลากภตฺต  เมตฺติยภูมชกาน  ภิกฺขูน  อุทฺทิสิ ฯ  เต  หฏตุฏา   
เสฺว  มยฺห  มคฺุคฆตมธุมิสฺสกภตฺต  ภุ ฺชิสฺสามาติ  อุสฺสาหชาตา   
# ๑. ย.ุ  ราชเคเห ฯ  ๖ วิ. จุล. ๖/๕๙๒/๓๐๕ ฯ    
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อเหสุ ฯ  โส  ปน  อุปาสโก  เตส  วารปฺปตฺตภาว  สุตฺวา   
ทาสึ  อาณาเปสิ  เย  เช  ภิกฺขู  เสฺว  อิธ  อาคมิสฺสนฺติ   
เต  กณาชเกน  พิลงฺคทุติเยน  ปริวิสาหีติ ฯ  สาป  ตเถว เต  
ภิกฺขู  อาคเต  โกฏกปฺปมุเข  นิสีทาเปตฺวา  โภเชสิ ฯ  เต  ภิกขฺู   
อนตฺตมนา  โกเปน  ตฏตฏายนฺตา  เถเร  อาฆาต  พนฺธิตฺวา   
มธุรภตฺตทายก  อมฺหาก  อมธุรภตฺต  ทาเปตุ  เอโสว  นิโยเชสีติ   
ทุกฺขี  ทุมฺมนา  นิสีทึสุ ฯ  อถ  เต  เมตฺติยา  นาม  ภิกขฺุนี   
กึ  ภนฺเต  ทุมมฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ เต ภคินิ กึ อเมฺห ทพฺเพน  
มลฺลปุตฺเตน  วิเห ิยมาเน  อชฺฌุเปกฺขสีติ  อาหสุ ฯ  กึ  ภนฺเต   
มยา  สกฺกา  กาตุนฺติ ฯ  ตสฺส  โทส  อาโรเปหีติ ฯ  สา  ตตฺถ   
ตตฺถ  เถรสฺส  อภูตาโรปน  อกาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ภิกขฺู  ภควโต   
อาโรเจสุ ฯ  อถ  ภควา  ทพฺพ  มลลฺปุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา  
สจฺจ กิร  ตฺว  ทพฺพ  เมตฺติยาย  ภิกฺขุนิยา  วิปฺปการมกาสีติ   
ปุจฺฉิ ฯ ยถา ม ภนฺเต ภควา  ชานาตีติ ฯ  น  โข  ทพฺพ   
ทพฺพา  เอว  นิพฺเพเธนฺติ  การกภาว  วา  อการกภาว  วา   
วเทหีติ ฯ  อการโก  อห  ภนฺเตติ ฯ ภควา เมตฺติย ภิกฺขุนึ  
นาเสตฺวา เต ภิกฺขู  อนุยุ ฺชถาติ  อาห ฯ  อุปาลิตฺเถรปฺปมุขา   
ภิกฺขู  ต  ภิกขฺุนึ อุปฺปพฺพาเชตฺวา  เมตฺติยภูมชเก  ภิกฺขู   
อนุยุ ฺชิตฺวา  เตหิ  อเมฺหหิ  นิโยชิตา  สา ภิกฺขุนีติ  วุตฺเต   
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภควา เมตฺติยภูมชกาน ภิกฺขูน   
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อมูลกสงฺฆาทิเสส  ป ฺเปสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ทพฺพตฺเถโร  ภิกขฺูน  เสนาสน   
ป ฺาเปนฺโต  เวฬุวนวิหารสฺส  สามนฺตา  อฏารสมหาวิหาเร   
สภาเค  ภิกฺขู  เปเสนฺโต  รตฺติภาเค  อนฺธกาเร  องฺคุลิยา  ปทีป   
ชาเลตฺวา  เตเนวาโลเกน  อนิทฺธิมนฺเต ภิกฺขู เปเสสิ ฯ  เอว   
เถรสฺส  เสนาสนป ฺาปนภตฺตุทฺเทสนกิจฺเจ  ปากเฏ  ชาเต  
สตฺถา  อริยคณมชฺเฌ  ทพฺพตฺเถร  านนฺตเร  เปนฺโต  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  เสนาสนป ฺาปกาน  ยทิท   
ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโตติ   เอตทคฺเค  เปสิ ฯ   
        เถโร  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิมาห ฯ   
ต  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  อิโต เอกนวุเต กปฺเป วิปสฺสี  
นาม นายโก โลเก อุปฺปชชฺีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ทฏุจิตฺโตติ  ทูสิตจิตฺโต  อสาธุสงฺคเมน  อปสนฺนจิตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  อุปวทึ  สาวก  ตสฺสาติ  ตสฺส  ภควโต  ขีณาสว   
สาวก  อุปวทึ  อุปร ิอภูต วจน  อาโรเปสึ อพฺภกฺขาน  
อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ทุนฺทุภิโยติ  ทุนฺทุ  อิติ  สทฺทายนโต  ทุนฺทุภิสงฺขาตา   
เภริโย ฯ  นาทยึสูติ  สทฺท  กรึสุ ฯ  สมนฺตโต  อสนิโยติ  สพฺพ- 
# ๑ องฺ. เอก ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ    
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ทิสาภาคโต  อสเน  วินาสเน  นิยุตฺโตติ อสนิโย ฯ เทวทณฺฑา  
ภยาวหา ผลึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อุกฺกา  ปตึสุ  นภสาติ  อากาสโต  อคฺคิกฺขนฺธา  จ  ปตึสูติ   
อตฺโถ ฯ  ธูมเกตุ  จ  ทิสฺสตีติ  ธูมราชิสหิโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  จ  
ทิสฺสติ ป ฺายตีติ อตฺโถ ฯ  เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ทพฺพมลฺลปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        กุมารกสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจมาปทาเน  อิโต  สตสหสฺสมหฺีติอาทิก  อายสฺมโต   
กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺโต วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถุ  สนฺติเก ธมฺม สุณนฺโต  
สตฺถาร เอก ภิกฺขุ จิตฺตกถิกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา   
สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถนฺโต  ปณิธาน  กตฺวา  ตทนุรูปานิ   
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  ตสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  สมณธมฺม   
กตฺวา  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  ทิพฺพสุข  มานุสสุข ฺจ  อนุภวิตฺวา   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  ราชคเห  เอกิสฺสา เสฏ ิธีตาย กุจฺฉิมฺหิ  
นิพฺพตฺโต ฯ  สา  กริ  กุมาริกากาเลเยว  ปพฺพชิตุกามา    
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มาตาปตโร  ยาจิตฺวา  ปพฺพชฺช  อลภมานา  ปติกุล  คนฺตฺวา   
คพฺภ  คณฺหิตฺวา  ต  อชานตฺิวา  สามิก  อาราเธตฺวา  ปพฺพชฺช   
อนุชานาเปสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  สา สามิก อาราเธนฺตี อยฺยปุตฺต (๑)   
        สเจ อิมสฺส กายสฺส  อนฺโต พาหิรโก สิยา   
        ทณฺฑ นูน คเหตฺวาน  กาเก โสเณ นิวารเยติ (๒)   
อาทินา สรีรสฺส โทส ทสฺเสนฺตี ต อาราเธสิ ฯ   
        สา  สามิเกน  อนุ ฺาตา  คพฺภินิภาว  อชานนฺตี   
เทวทตฺตปกฺขิยาสุ  ภิกฺขุนีสุ  ปพฺพช ิฯ  ตสฺสา  คพฺภินิภาว  
ทิสฺวา ภิกฺขุนิโย เทวทตฺต ปจฺฉึสุ ฯ โส  อสฺสมณีติ  อาห ฯ  
สา  นาห  เทวทตฺต  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตา ภควนฺต อุทฺทิสฺส   
ปพฺพชิตาติ  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  ทสพล  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา   
อุปาลิตฺเถร  ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  เถโร  สาวตฺถินครวาสีนิ  กลุานิ   
วิสาข ฺจ  อุปาสิก ปกฺโกสาเปตฺวา  สราชิกาย  ปรสิาย  ต   
วินิจฺฉินนฺโต  ปุเร  ลทฺโธ  คพฺโภ  อโรคา  ปพฺพชฺชาติ  อาห ฯ  
ต  สุตฺวา  สตฺถา  สาธุ  วินิจฺฉิต  อุปาลินา  อธิกรณนฺติ   
เถรสฺส  สาธุการ อทาสิ ฯ   
        สา  ภิกขฺุนี  สุวณฺณพิมฺพสทิส  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  ต  ราชา   
ปเสนทิโกสโล  ทารกปรหิรณ  ภิกฺขุนนี  ปลิโพโธติ  าตีน   
ทาเปตฺวา  โปสาเปสิ  กสฺสโปติสฺส  นาม  กรึส ุฯ  อปรภาเค   
# ๑ ม.  อยฺยปุตฺต ฯ  ๒ วิสุทฺธิมคฺค  ๑/๒๕๑ ฯ  
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อลงฺกริตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก เนตฺวา ปพฺพาเชสิ ฯ กุมารกาเล   
ปพฺพชิตตฺตา  ปน  ภควตา  กสฺสป  ปกฺโกสถ  อิท  ผล  วา   
ขาทนีย  วา  กสฺสปสฺส  เทถาติ  วุตฺเต  กตรกสฺสปสฺสาติ  กุมาร- 
กสฺสปสฺสาติ  เอว  คหิตนามตฺตา  ร ฺา  โปสาวนียปุตฺตตฺตา   
จ  วุทฺธกาเลป  กุมารกสสฺโปเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  วิปสฺสนาย  กมมฺ  กโรติ   
พุทฺธวจน ฺจ  อุคฺคณฺหาติ ฯ  อถ  เตน  สทฺธึ  ปพฺพตมตฺถเก   
สมณธมฺม  กตฺวา  อนาคามี  หุตฺวา  สทฺุธาวาเส  นิพฺพตฺตมหา- 
พฺรหฺมา  วิปสฺสนาย  มุข  ทสฺเสตฺวา  มคฺคผลุปฺปตฺติยา  อุปาย   
กริสฺสามีติ  ป ฺจทสปเ ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  อนฺธวเน  วสนฺตสฺส   
เถรสฺส  อิเม  ปเ ฺห  สตฺถาร  ปุจฺเฉยฺยาสีติ  อาจิกฺขิ ฯ  ตโต   
โส  เต  ปเ ฺห  ภควนฺต  ปุจฺฉิ ฯ  ภควาปสฺส  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
เถโร  ภควตา  กถิตนิยาเมเนว  เต อุคฺคณฺหิตฺวา  วิปสฺสน คพฺภ  
คาหาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสสฺ- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อิโต  สตสหสฺสมฺหีติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ย  เหฏา  วุตฺตนย ฺจ  ต  สพฺพ  น   
วณฺณยิสฺสาม ฯ  อนุตฺตานปทเมว  วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        อาปนฺนสตฺตา  เม  มาตาติ  มยฺห  มาตา  ครุคพฺภา   
คพฺภินี  ปสุตาสนฺนคพฺภาติ อตฺโถ ฯ    
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        วมฺมิกสทิส  กายนฺติ  สรีร  นาม  วมฺมิกสทิส  ยถา  วมฺมิโก   
อิโต  จิโต  จ  ฉิทฺทาวฉิทฺโท  ฆรโคฬกิอุปจิกาทีน  อาสโย ฯ 
เอวเมว  อย  กาโย  นวฉิทโฺท  ธุวสฺสโวติ  พุทฺเธน  ภควตา   
เทสิต  ปกาสิต  ต  สุตฺวา  เม  จิตฺต  อาสเว  อคฺคเหตฺวา   
อเสเสตฺวา  กิเลสโต  วิมุจฺจิ  อรหตฺเต  ปติฏาสีติ  อตฺโถ ฯ   
อปรภาเค  ตตฺถ  ตตฺถ  ภิกฺขูน  วิจิตฺตธมฺมกถิกภาว  สุตฺวา   
สตฺถา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  จิตฺตกถิกาน   
ยทิท กุมารกสฺสโปติ  เอตทคฺเค  เปสีติ ฯ   
                กมุารกสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                พาหิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน  อิโต  สตสหสฺสมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต   
พาหิยสฺส  ทารุจีริยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต กาเล  
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  คนฺตฺวา   
เวทงฺเคสุ  อนวโย  เอกทวิส  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต   
ปสนฺนมานโส  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ขิปฺปาภิ ฺาน  อคฺคฏาเน   
เปนฺต  ทิสฺวา  ต  าน  ปตฺตุกาโม  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  ภควโต    
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ปาทมูเล  นิปนฺโน  ภควา  ภนฺเต  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  ย  ภิกฺขุ  
ขิปฺปาภิ ฺาน  อคฺคฏาเน  เปสิ  โส  วิย  อหมฺป  อนาคเต   
เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  ขิปฺปาภิ ฺาน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ   
ปตฺถน  อกาสิ ฯ  ภควา  อนาคตสาเณน  โอโลเกตฺวา  สมิชฺฌน- 
ภาว  ตฺวา  อนาคเต  โคตมสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา   
ขิปฺปาภิ ฺาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ โส ยาวตายุก  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  ฉ   
กามาวจรสมฺปตฺติโย  อนภุวิตฺวา  ปุน  มนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติอาทิ- 
สมฺปตฺติโย  อเนกกปฺปโกฏิสเตสุ อนุภวิตฺวา กสฺสปสฺส  ภควโต   
กาเล  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ปพฺพชิโต  ยทา   
สาสเน  โอสกฺกมาเน  สตฺต  ภิกฺขู  จตุนฺน  ปริสาน  อชฺฌาจาร   
ทิสฺวา  สเวคปฺปตฺตา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ยาว  สาสนสฺส  อนฺตร- 
ธาน  น  โหติ  ตาว  อตฺตโน  ปติฏ  กริสฺสามาติ  สุวณฺณ- 
เจติย  วนฺทิตฺวา  ตตฺถ  อร ฺเ  เอก  ปพฺพต  ทิสฺวา  ชีวิต- 
สาลยา  นิวตฺตนฺตุ  นิราลยา  อิม  ปพฺพต  อภิรูหนฺตูติ  นิสฺเสณึ   
พนฺธิตฺวา  สพฺเพ  ต  ปพฺพต  อภิรุยฺห  นิสฺเสณึ  ปาเตตฺวา   
สมณธมฺม  กรึสุ ฯ  สงฺฆตฺเถโร  เอกรตฺตาติกฺกเมน  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  โส  อโนตตฺตทเห  นาคลตาทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  มุข   
โธวิตฺวา  อุตฺตรกุรุโต  ปณฺฑปาต  อาหริตฺวา  เต  ภิกฺขู  อาห   
อาวุโส  อิม  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชถาติ ฯ  เต  อาหสุ  ก ึ ภนฺเต    
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อเมฺหหิ  เอว  กติกา  กตา  โย  ปม  อรหตฺต  ปาปุณาติ  เตนาภต   
ปณฺฑปาต  อวเสสา  ปริภุ ฺชนฺตูติ ฯ  โน  เหต  อาวุโสติ ฯ  เตน   
หิ  สเจ  มยมปฺ  ตุเมฺห  วิย วิเสส นิพฺพตฺเตสฺสาม สย อาหริตฺวา  
ภุ ฺชิสฺสามาติ น อิจฺฉึสุ ฯ   
        ทุติยทิวเส  ทุติยตฺเถโร  อนาคามี  หุตฺวา  ตเถว  ปณฺฑปาต   
อาหริตฺวา  อิตเร  นิมนฺเตสิ ฯ  เต  เอวมาหสุ  กึ  ปนาวุโส   
กติกา  กตา  มหาเถเรน  อาภต  ปณฺฑปาต  อภุ ฺชิตฺวา   
อนุเถเรน  อาภต  ภุ ฺชิสฺสามาติ ฯ  โน  เหต  อาวุโสติ ฯ  เอว   
ภนฺเต  ตุเมฺห  วิย  มยมฺป  วิเสส  นิพฺพตฺเตตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน   
ปุริสกาเรน  ภุ ฺชิตุ  สกฺโกนฺตา  ภุ ฺชิสฺสามาติ  น  อิจฺฉึสุ ฯ   
เตสุ  อรหตฺตปฺปตฺตตฺเถโร  ปรินิพฺพายิ  ทุติโย  อนาคามี   
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ อิตเร  ป ฺจ  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนตฺา   
สุสฺสิตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  กาล  กตฺวา  เทวโลเก  นพฺิพตฺตึสุ ฯ   
ตตฺถ  ทิพฺพสขุ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  ตโต  จวิตฺวา   
มนุสฺเสสุ  นพฺิพตฺตึสุ ฯ  เตสุ  เอโก  ปกฺุกุสาติ  ราชา  อโหสิ   
เอโก  คนฺธารรฏเ  ตกฺกสิลาย  กุมารกสฺสโป  เอโก  พาหิโย   
ทารุจีริโย  เอโก  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  เอโก  สภิโย  ปริพฺพา- 
ชโกติ  เตสุ  อย  พาหิโย  ทารุจีริโย  สปฺุปารกปฏฏเน  วาณิช- 
กุเล  นิพฺพตฺโต  วาณิชกมฺเม  นิปฺผตฺตึ  คโต  มหทฺธโน  มหาโภโค   
โส  สุวณฺณภูมึ  คจฺฉนฺเตหิ  วาณิเชหิ  สทฺธึ  นาวมารุยฺห  วิเทส    
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คจฺฉนฺโต  กติปาห  คนฺตฺวา  ภินฺนาย  นาวาย  เสเสสุ มจฺฉ- 
กจฺฉปภกฺเขสุ  ชาเตสุ  เอโกเยว  อวสฏิโ  เอก  ผลก คเหตฺวา  
วายมนฺโต สตฺตเม ทิวเส สุปฺปารกปฏฏนตีร  โอกกฺมิ ฯ  ตสฺส   
นิวาสนปารุปน นตฺถิ โส อ ฺ กิ ฺจิ อปสฺสนฺโต สุกฺขกฏ- 
ทณฺฑเก  วาเกหิ  ปลิเวเตฺวา  นิวาเสตฺวา  ปารุปตฺวา  จ   
เทวกุลโต  กปาล  คเหตฺวา  สุปฺปารกปฏฏน  อคมาสิ ฯ  มนุสฺสา   
ต  ทิสฺวา  ยาคุภตฺตาทีนิ  ทตฺวา  อย  เอโก  อรหาติ  สมฺภา- 
เวสุ ฯ  โส วตฺเถสุ อุปนีเตสุ สจาห นิวาเสมิ  ปารุปามิ   
วา  ลาภสกฺกาโร  เม  ปรหิายิสฺสตีติ  ตานิ ปฏิกฺขิปตฺวา  
ทารุจีราเนว  ปริหริ ฯ   
        อถสฺส  อรหา  อรหาติ  พหูหิ  สมภฺาวิยมานสฺส  เอว   
เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  เย  เกจิ  โลเก  อรหนโฺต  วา   
อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺนา  อห  เตส อ ฺตโรติ โส เตน  
นิยาเมน กุหนกมฺเมน ชีวิก กปฺเปติ ฯ   
        กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน  สตฺตสุ  ชเนสุ  ปพฺพต  อารุยฺห   
สมณธมฺม  กโรนฺเตสุ  เอโก  อนาคามี  หุตฺวา  สุทฺธาวาส- 
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อตฺตโน  พฺรหฺมสมฺปตฺตึ  โอโลเกนฺโต   
อาคตฏาน  อาวชฺเชนฺโต  ปพฺพตมารุยฺห  สมณธมฺม  กรณฏาน   
ทิสฺวา  เสสาน  นิพฺพตฺตนฏาน  อาวชฺเชนฺโต  เอกสฺส  ปรินิพฺพุต- 
ภาว  อิตเรส ฺจ  ป ฺจนฺน  กามาวจรเทวโลเก  นิพฺพตฺตภาว    
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ตฺวา  เต  กาลานุกาล  อาวชฺเชสิ  อิมสฺมึ  ปน  กาเล   
กห  น ุ โข  เตติ  อาวชฺเชนฺโต  ทารุจีรยิ  สุปฺปารกปฏฏน   
นิสฺสาย  กุหนกมฺเมน  ชวิีก  กปฺเปนฺต  ทิสฺวา  นฏโ  วตาย   
พาโล  ปุพฺเพ  สมณธมฺม  กโรนฺโต  อติอุกฺกฏภาเวน  อรหตาป   
อาภต  ปณฺฑปาต  อปริภุ ฺชิตฺวา  อิทานิ  อุทรเหตุ  อนารหาว   
สมาโน  อรหตฺต  ปฏิชานิตฺวา  โลก  ว ฺเจนฺโต  วิจรติ  ทสพลสฺส   
อุปฺปนฺนภาว  น  ชานาติ  คจฺฉามิ  น  สเวเชตฺวา  พุทฺธุปฺปาท   
ชานาเปสฺสามีติ  ขเณเนว  พฺรหฺมโลกโต  โอตริตฺวา  สุปฺปารก- 
ปฏฏเน  รตฺติภาคสมนนฺตเร  ทารุจีริยสสฺ  สมฺมุเข  ปาตุรโหสิ ฯ   
โส  อตฺตโน  วสนฏาเน  โอภาส  ทิสวฺา  พหิ  นิกขฺมิตฺวา   
มหาพฺรหฺมาน  ทิสฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  เก  ตุเมฺหติ  ปุจฺฉิ ฯ   
อห  ตุมฺหาก  โปราณกสหาโย  อนาคามิผล  ปตฺวา  พฺรหฺมโลเก   
นิพฺพตฺโต  อมฺหาก  สพฺพเชฏโก  อรหา  หุตฺวา  ปรินิพฺพุโต   
ตุเมฺห  ปน  ป ฺจชนา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ  สฺวาห ทานิ  
ต  อิมสฺมึ  าเน  กุหนกมฺเมน  ชีวิก  กปฺเปนฺต  ทิสฺวา  ทมิตุ   
อาคโตติ  วตฺวา อิท การณ  อาห  เนว  โข  ตฺว  พาหิย   
อรหา  นาป  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺโน  สาป  เต   
ปฏิปทา  นตฺถิ  ยาย  ตฺว  อรหา  วา  อสฺส  อรหตฺตมคฺค   
วา สมาปนฺโนติ ฯ  อถสสฺ  สตฺถ ุ อุปปฺนฺนภาว  สาวตฺถิย  วสน- 
ภาว ฺจ  อาจิกฺขิตฺวา  สตฺถุ สนฺติก  คจฺฉาติ  ต  อุยฺโยเชตฺวา   
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พฺรหฺมโลกเมว อคมาสิ ฯ   
        พาหิโย  ปน  อากาเส  ตฺวา  กเถนฺต  มหาพฺรหฺมาน   
โอโลเกตฺวา  จินฺเตสิ  อโห  ภาริย  กมฺม  มยา  กต  อนรห   
อรหา  อหนฺติ  จินฺเตสึ  อย ฺจ  ม  น  ตฺว  อรหา  นาป   
อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺนาสีติ  วทติ  อตฺถิ  นุ  โข  โลเก   
อ ฺโ  อรหาติ ฯ  อถ  น  ปุจฺฉิ  อถ  เก  จรหิ  สเทวเก   
โลเก  อรหนโฺต  วา  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺนาติ ฯ  อถสฺส   
เทวตา  อาจิกฺขิ  อตฺถิ  พาหิย  อุตฺตเรสุ  ชนปเทสุ  สาวตฺถิ   
นาม  นคร  ตตฺถ  โส  ภควา  เอตรหิ  วิหรติ  อรห  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ ฯ  โส  ห ิ พาหยิ  ภควา  อรหา  เจว  อรหตฺตาย   
จ  ธมฺม  เทเสสีติ ฯ  พาหิโย รตฺติภาเค เทวตา กถ สตฺุวา  
สวิคฺคมานโส  ตงฺขณเยว  สุปฺปารกา  นิกฺขมิตฺวา  เอกรตฺติ- 
วาเสน  สาวตฺถึ  อคมาสิ  คจฺฉนฺโต  จ  ปน  เทวตานุภาเวน   
พุทฺธานุภาเวน จ วีสโยชนสติก มคฺค อติกฺกมิตฺวา  สาวตฺถึ   
อนุปฺปตฺโต ตสฺมึ ขเณ สตฺถา สาวตฺถิย ปณฺฑาย ปวิฏโ  
โหติ ฯ โส เชตวน  ปวิสตฺิวา  อพฺโภกาเส  จงฺกมนฺเต  สมฺพหุเล  
ภิกฺขู ปุจฺฉิ กุหึ เอตรหิ สตฺถาติ ฯ  ภิกฺขู  สาวตฺถิย ปณฺฑาย  
ปวิฏโติ วตฺวา ตฺว ปน กโุต อาคโตสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ  สุปฺปารกา   
อาคโตมฺหีติ ฯ  กทา  นิกขฺนฺโตสีติ  หิยฺโย  สายนฺหสมเย   
นิกฺขนฺโตมฺหีติ ฯ  ทรูโตป  อาคโต  นิสที  ตาว  ปาเท  โธวิตฺวา   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 394 

                เลมที่  43   กจฺจายนวคฺควณฺณนา  หนา  394 
 
เตเลน มกฺเขตฺวา โถก วิสฺสมาหิ  อาคตกาเล  สตฺถาร  ทกฺขิสฺสตีติ   
อาหสุ ฯ  อห  ภนฺเต  สตฺถ ุ วา  อตฺตโน  วา  ชีวิตนฺตราย  น   
ชานามิ  กตฺถจิ  อฏตฺวา  อนิสีทิตฺวา  เอกรตฺเตเนว  วีสโยชน-   
สติก  มคฺค  อาคโต  สตฺถาร  ปสฺสิตฺวาว  วิสฺสมิสฺสามีติ อาห ฯ  
โส เอว วตฺวา  ตรมานรูโป  สาวตฺถึ  ปวิสิตฺวา  ภควนฺต   
อโนปมาย  พุทฺธสิริยา  จรนฺต  ทิสฺวา  จิรสฺส  วต  เม  โคตโม   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ทฏิโติ  ทิฏฏานโต  ปฏาย  โอนตสรีโร   
คนฺตฺวา  อนฺตรวีถิย  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  โคปฺผเกสุ  ทฬหฺ   
คเหตฺวา  เอวมาห  เทเสตุ  ภนฺเต  ภควา  ธมฺม  เทเสตุ  สุคโต   
ธมฺม  ย  มมสฺส  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ ฯ  อถ  น  สตฺถา   
อกาโล  โข  ตาว  พาหิย  อนฺตรฆร ปวิฏมฺหา ปณฺฑายาติ  
ปฏิกฺขิป ฯ   
        ต  สุตฺวา  พาหิโย  ภนฺเต  สสาเร  สสรนฺเตน  กพฬ-ี 
การาหาโร  น  อลทฺธปุพฺโพ  ตุมฺหาก  วา  มยฺห  วา  ชีวิตนฺตราย   
น  ชานามิ  เทเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ธมฺม  เทเสตุ  สุคโต   
ธมฺมนฺติ  ปุน  ยาจิ ฯ สตฺถา ทุติยมฺป ตเถว  ปฏิกฺขิป ฯ   
เอว  กิรสฺส  อโหสิ  อิมสสฺ  ทฏิกาลโต  ปฏาย  สกลสรรี   
ปติยา  นิรนตฺร อชฺโฌตฺถต โหติ พลวปติเวโค ธมฺม สุตฺวาป  
น  สกฺขิสฺสติ  ปฏิวิชฺฌิตุ  มชฺฌตฺตุเปกฺขาย  ตาว  ติฏตุ  เอก- 
รตฺเตเนว  วีสโยชนสติก  มคฺค  อาคตสฺสป  จสฺส  ทรโถ  พลวา    
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โสป  ตาว ปฏิปฺปสฺสมฺภตูติ ฯ ตสฺมา ทฺวิกฺขตฺตุ ปฏิกฺขิปตฺวา   
ตติย  ยาจิโต  อนฺตรวีถิย   ิโตว  ตสฺมาติห เต พาหิย เอว  
สิกฺขิตพฺพ ทิฏเ  ทิฏมตฺต  ภวิสฺสตีติอาทินา  (๑)  นเยน  อเนก- 
ปริยาเยน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ โส สตฺถุ  ธมฺม สุณนฺโตเยว สพฺพาสเว  
เขเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺตกฺขเณเยว  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ส ฺชาต- 
โสมนสฺโส  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อิโต  สตสหสฺสมฺหีติ- 
อาทิมาห ฯ  ต เหฏา วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมว ฯ อนุตฺตาน- 
ปทวณฺณนเมว กริสฺสาม ฯ  
        หสน (๒)  ปจฺจเวกฺขณนฺติ  ปริปณฺุณโสมนสฺสชาต  ปจฺจเวกฺขณ   
โกมารวณฺณ อติโกมลนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เหมย ฺโปจิตงฺคนฺติ  สุวณฺณสุตฺตย ฺโปจิตสุตฺตอวยว   
สรีร  เทหนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปลมฺพพิมฺพตมฺโพฏนฺติ  โอลมฺพิต- 
พิมฺพผลสทิส  รตฺตวณฺณ  โอฏทฺวยสมนฺนาคตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
เสตติณฺหสม  ทชินฺติ  สุนสิิตติขิณอยโลหฆสเนน  ฆสิตฺวา สม  
กต วิย สมทนฺตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปติสมผฺุลฺลิตานนนฺติ  ปติยา  สฏุ ุ  ผุลฺลิต  วิกสิต อานน  
มุข  อาทาสตลสทิสมุขวนฺตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ขิปฺปาภิ ฺสฺส  ภิกฺขุโนติ  ขิปฺป  เทสนาย  สมุคฺฆาฏิตกฺ- 
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๔๙/๘๓ ฯ  ๒. สฺยา. จิรย ฯ  
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ขเณเยว  อภิวิเสเสน าตุ สมตฺถสฺส ภิกฺขุโนติ อตฺโถ ฯ   
        สคฺค  อค  สภวน  ยถาติ  อตฺตโน  เคห  วิย  สคฺค   
โลก  อคมาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        น  ตฺว  อุปายมคฺค ฺ ูติ  ตฺว  นิพฺพานาธิคมูปายภูต- 
มคฺค ฺ ู  น  อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        สตฺถโุน  สทา  ชินนติฺ  สทา  สพฺพกาล  ชิน  ชินนฺโต   
ปราชิตโกโป  สตฺถโุน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  วิมลานน  อาทาส- 
ตลสทิสมุข  ปสฺสิสฺสามิ  ปสฺสิตุ  นิกฺขมามีติ  โยชนา ฯ  ทิเช   
อปุจฺฉึ  กุหึ  โลกนนฺทโนติ  กุหึ  าเน  โลกปสาทกโร สตฺถาติ  
ทิเช พฺราหฺมเณ อห ภิกฺขู อปุจฺฉินฺติ อตฺโถ ฯ   
        สโสว  ขิปฺป  มุนิทสสฺนุสฺสุโกติ  มุนิทสฺสเน  ตถาคตทสฺสเน   
อุสฺสุกฺโก อุสสฺาหชาโต สโส อิว ขิปฺป ปาปุณาตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตุวฏ  คนฺตฺวาติ  สีฆ  คนฺตฺวา ฯ  ปณฺฑตฺถ  อปหาคิธนฺติ  
ปณฺฑปาต  ปฏิจฺจ อปห อปคตปห อคิธ นิตฺตณฺห ฯ   
        อโลลกฺขนฺติ  อิโต  จิโต  จ  อโนโลกยมาน  อุตฺตเม  สาวตฺถ-ิ 
นคเร  ปณฺฑาย  วิจรนฺต  อทกฺขินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  สริีนิลยสงฺกาสนฺติ   
สิริยา ลกฺขณานุพฺย ฺชนโสภาย  นิลย  สงฺกาส  ชลมานโตรณ- 
สทิส ฯ  รวิทตฺิติหรานนนฺติ  วิชฺโชตมานสูริยมณฺฑล วิย วิชฺโชต- 
มานมุขมณฺฑล ฯ   
        กุปเถ  วิปฺปนฏสฺสาติ  กุจฺฉิตปเถ  โสปทฺทวมคฺเค  มูฬฺหสฺส    
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มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส เม สรณ โหหิ ปติฏา โหหิ ฯ โคตมาติ  
ภควนฺต โคตฺเตน อาลปติ ฯ   
        น  ตตฺถ  สุกฺกา  โชตนฺตีติ  สุกฺกปภาสมฺปนฺนา โชตมาน- 
โอสธิตารกาทโย  น  โชตนฺติ  นปฺปภาสนฺติ ฯ เสส อุตฺตา- 
นตฺถเมว ฯ โส เอว ปุพฺพจริตาปทาน ปกาเสตฺวา  ตาวเทว   
จ  ภควนฺต  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  ปริปุณฺณ  เต  ปตฺตจีวรนฺติ  
จ  ปุฏโ  น  ปริปุณฺณนฺติ  อาห ฯ  อถ  น สตฺถา เตน  
หิ ปตฺตจีวร ปริเยสาหีติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ  โส  กริ วีสติ- 
วสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺม กโรนฺโต ภิกขฺุนา นาม อตฺตนา  
ปจฺจเย ลภิตฺวา  อ ฺ  อโนโลเกตฺวา  สยเมว  ปริภุ ฺชิตุ   
วฏฏตีติ วตฺวา เอกภิกฺขุสฺสาป ปตฺเตน  วา  จีวเรน  วา   
สงฺคห นากาสิ น เตนสฺส อิทฺธิมย ปตฺตจีวร อุปฺปชฺชสิฺสตีติ   
ตฺวา  ภควา  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพชชฺ  นาทาสิ ฯ  ตมฺป   
ปตฺตจีวร ปริเยสมานเมว  สงฺการฏานโต  โจฬกฺขณฺฑานิ   
สงฺกฑฺเฒนฺต  ปุพฺพเวริโก  อมนุสฺโส  เอกิสฺสา  ตรณุวจฺฉาย   
คาวิยา สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา วามอูรุมฺหิ ปหริตฺวา ชีวิตกฺขย  
ปาเปสิ ฯ  สตฺถา  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  สมฺพหุเลหิ   
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ นิกฺขมนฺโต  พาหิยสฺส  สรีร  สงฺการฏาเน   
ปติต  ทิสฺวา  คณฺหถ  ภิกขฺเว  เอต  พาหิย  ทารุจีริยนฺติ   
เอกสฺมึ  เคหทฺวาเร  ตฺวา  ม ฺจก  อาหราเปตฺวา  อิม  สรรี    
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นครทฺวารโต  นีหริตฺวา  ฌาเปตฺวา  ธาตุโย  คเหตฺวา  ถูป   
กโรถาติ  ภิกขฺู  อาณาเปสิ ฯ   
        เต  ภิกขฺู  ธาตุ  มหาปเถ  ถูป  กาเรตฺวา  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  กตกมฺม  อาโรเจสุ ฯ  ตโต  สงฺฆมชฺเฌ   
กถา  อุทปาทิ  ตถาคโต  ภิกฺขุสงฺเฆน  สรีรฌาปนกจฺิจ  กาเรสิ   
ธาตุโย  จ  คาหาเปตฺวา  เจติย  การาเปสิ  กตรมคฺโค  นุ  โข   
เตน  สมธิคโต  สามเณโร  น ุ โข  โส  ภิกฺขุ  นุ  โขติ ฯ  สตฺถา   
ต  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  ปติฏ ิโต  ภิกฺขเว  พาหิโย  ทารุจีริโย   
อรหตฺโตติ อุปริ  ธมฺมเทสน  วฑฺเฒติ ฯ  ตสฺส  ปรินพฺิพุตภาว ฺจ   
อาจิกฺขิตฺวา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม  สาวกาน ภิกฺขูน ขิปฺปา- 
ภิ ฺาน ยทิท พาหิโย ทารุจีริโยติ (๑) เอตทคฺเค เปสิ ฯ   
        อถ  น  ภิกฺขู  ปุจฺฉึสุ  ตุเมฺห  ภนฺเต  พาหิโย  ทารุจีริโย   
อรหตฺต  ปตฺโตติ  วเทถ  กทา  โส  อรหตฺต  ปตฺโตติ ฯ  มม   
ธมฺม  สุตกาเล  ภิกฺขเวติ ฯ  กทา  ปนสฺส  ภนฺเต  ตุเมฺหหิ   
ธมฺโม  กถโิตติ ฯ  ภิกฺขาย  จรนฺเตน  อนฺตรวีถิย   ิเตนาติ ฯ   
อปฺปมตฺตโก  ภนฺเต  ตุเมฺหหิ  อนฺตรวีถิย  ตฺวา  กถิตธมฺโม   
กถ  โส  ตาวตฺตเกน  วิเสส  นิพฺพตฺเตสีติ ฯ  อถ  เน  สตฺถา   
ภิกฺขเว  มม  ธมฺม  อปฺป  วา  พหุ  วาติ  มา  จินฺตยิตฺถ ฯ   
อเนกานิป  หิ  อนตฺถปทสหิตานิ  คาถาสหสฺสานิ  น  เสยฺโย   
# ๑ องฺ. เอก.  ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ   
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อตฺถนิสฺสิต  ปน  เอกมฺป  คาถาปท  เสยฺโยติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ   
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห   
        สหสฺสมป เจ คาถา        อนตฺถปทสหิตา   
        เอก คาถาปท เสยฺโย  ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ ฯ (๑)   
        เทสนาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสสฺาน ธมฺมาภิ- 
สมโย อโหสติี ฯ   
                        พาหิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มหาโกฏ ิกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน ฯ ปทุมุตฺตโร  นาม  ชีโนติอาทิก  อายสฺมโต   
มหาโกฏ ิกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        กา  อุปปฺตฺติ  อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ   
ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏปนสิฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  มาตาปตูน  อจฺจเยน  กฏุมฺพ  สณฺเปตฺวา  ฆราวาส   
วสนฺโต  เอกทิวส  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ธมฺมเทสนากาเล   
หสวตีนครวาสิโน  คนฺธมาลาทิหตฺเถ  เยน  พุทฺโธ  เยน  ธมฺโม   
เยน  สงฺโฆ  ตนฺนินฺเน  ตปฺโปเณ  ตปปฺพฺภาเร  คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา   
เตหิ  สทฺธึ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๒๘ ฯ  
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ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อย อิมสฺมึ  
สาสเน ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน ภิกฺขูน  อคฺโค ยนฺนูนาหมฺป   
เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อย  วิย  ปฏสิมฺภิทาปฺปตฺตาน  อคฺโค   
ภเวยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถุ  เทสนาปริโยสาเน  วุฏ ิตาย   
ปริสาย  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  เสฺว  มยฺห  เคเห   
ภิกฺข  คณฺหถาติ  นิมนฺเตสิ ฯ  สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ โส  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  สกนิเวสน  คนฺตฺวา  สพฺพรตฺตึ   
พุทฺธสฺส  จ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  นิสชชฺฏาน  คนฺธมาลาทีหิ   
อลงฺกริตฺวา  ขาทนียโภชนีย  ปฏิยาทาเปตฺวา  ตสฺสา  รตฺติยา   
อจฺจเยน  สกนิเวสเน  ภิกฺขุสตสหสฺสปริวาร  สตฺถาร  วิวิธยาคุ- 
ขชฺชกปริวาร  สสูปพฺย ฺชน  คนฺธสาลโิภชน  โภชาเปตฺวา  ภตฺต- 
กิจฺจปริโยสาเน  จินฺเตสิ  มหนฺต  โข  อห  านนฺตร  ปตฺเถม ิ  
น  ปน  ยุตฺต  มยา  เอกทิวสเมว  ทาน  ทตฺวา  ต  านนฺตร   
ปตฺเถตุ  อนุปฏิปาฏิยา  สตฺตาห  ทาน  ทตฺวา  ปตฺเถสฺสามีติ ฯ   
โส  เตเนว  นิยาเมน  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจ- 
ปริโยสาเน  ทุสฺสโกฏาคาร  วิวราเปตฺวา อุตฺตม ติจีวรปฺ- 
ปโหนก  สุขุมวตฺถ  พุทฺธสฺส  ปาทมูเล  เปตฺวา  ภิกฺขุสต- 
สหสฺสสฺส  จ  ติจีวร  ทตฺวา  ตถาคต  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต   
โย  โส  ภิกฺขุ  ตุเมฺหหิ อิโต สตฺตเม ทิวสมตฺถเก  ปฏิสมฺภิทาปฺ- 
ปตฺตาน  อคฺคฏาเน  ปโต  อหมฺป  โส  ภิกฺขุ  วิย  อนาคเต    
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อุปฺปชฺชนกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปฏสิมฺภิทาปฺ- 
ปตฺตาน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  สตฺถุ  ปาทมูเล  นิปชชฺิตฺวา  ปตฺถน   
อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  สมิชฺฌนภาว  ตฺวา  อนาคเต  อิโต   
กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชชฺิสฺสติ   
ตสฺส  สาสเน  ตว  ปตฺถนา  สมชิฺฌิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  โส   
ตตฺถ  ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา อปราปร เทวมนุสฺเสสุ ปรพฺิภมิ ฯ   
        เอว  โส  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺาณสมฺภาเร  สมฺภสนฺโต  อิมสมฺึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย   
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นพฺิพตฺติ  โกฏ ิโกติสฺส  นาม  อกสุ ฯ   
กสฺมา  มาตุยา  วา  อยฺยกเปยฺยกาทีน  วา  นาม  อคฺคเหตฺวา   
เอว  นาม  กรึสูติ  เจ  อตฺตโน  ป ฺวนฺตตาย  เวทงฺเคสุ   
สตกฺกปรตกฺเกสุ  สนิฆณฺฑุเกฏเภสุ  สากฺขรปฺปเภเทสุ  สกล- 
พฺยากรเณสุ  จ  เฉกภาเวน  จ  ทิฏทิฏเ  ชเน  มุขสตฺตีหิ   
โกฏเนฺโต  ปกฺโกฏเนฺโต  วิตุทนฺโต  วิจรตีติ  อนฺวตฺถนาม  กรสึูติ   
เวทิตพฺพ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตโย เวเท  อุคฺคเหตฺวา  พฺราหฺมณ- 
สิปฺเป  นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา  ธมฺม   
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺนกาลโต  ปฏาย   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา   
ปฏิสมฺภิทาสุ  จิณฺณวสี  หตฺุวา  อภีโต  มหาเถเร  อุปสงฺกมิตฺวา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 402 

                เลมที่  43   กจฺจายนวคฺควณฺณนา  หนา  402 
 
ป ฺห  ปุจฺฉนฺโตป  ทสพล อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏิสมฺภิทาสุเยว  ป ฺห   
ปุจฺฉิ ฯ  เอวมย  เถโร  ตตฺถ  กตาธิการตาย  ตตฺถ  จิณฺณ- 
วสีภาเวน  จ  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน  อคฺโค  ชาโต ฯ  อถ  น  สตฺถา   
มหาเวทลฺลสุตฺต  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน   
อคฺคฏาเน  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน  ยทิท  มหาโกฏ ิโกติ ฯ  
        โส  อปเรน  สมเยน  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวเทนฺโต  โสมนสฺส- 
ชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทมุุตฺตโร   
นาม  ชิโนติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ เหฏา วุตฺตนยตฺตา  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อิตฺถ  สทุมายสฺมา  มหาโกฏ ิโกติ  เอตฺถ  สุทนฺติ  นิทสฺสเน   
นิปาโต ฯ  อายสฺมาติ คารวาธิวจน ยถา ต อายสฺมา  
มหาโมคฺคลฺลาโนติ ฯ   
                มหาโกฏ ิกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                                อุรุเวลกสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อฏมาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
อุรุเวลกสฺสปตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม   
สุตฺวา  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  มหาปริวาราน  อคฺคฏาเน   
เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถนฺโต  มหาทาน   
ทตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  ภควา  จสฺส  อนนฺตรายต  ทิสฺวา   
อนาคเต  โคตมพุทฺธสฺส  สาสเน  มหาปริวาราน  อคฺโค   
ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  โส  ตตฺถ  ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต  เทฺวนวุติกปฺ- 
ปมตฺถเก  ผุสสฺสฺส  ภควโต  เวมาติกกนิฏภาตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต   
อ ฺเปสฺส  เทฺว  กนิฏภาตโร  อเหสุ ฯ  เต  ตโย  พุทฺธปฺปมุข   
ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  ปรมาย  ปชูาย  ปูเชตฺวา  ยาวชีว  กุสล   
กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อมฺหาก  ภควโต  อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว  พาราณสิย  พฺ
ราหฺมณกุเล  ตโย  ภาตโร  หุตฺวา   
นิพฺพตฺตา  โคตฺตวเสน  ตโยป  กสฺสปาติ  เอวนามกา  
อเหสุ ฯ  เต  ตโย  วยปฺปตฺตา  เวเท  อุคฺคณฺหึสุ ฯ  เตส   
เชฏภาติกสฺส  ป ฺจมาณวกสตานิ  ปริวารา  มชฺฌมิสฺส  ตีณิ    
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กนิฏสฺส  เทฺว  เต  อตฺตโน  คนฺเถส ุ สาร  โอโลเกนฺตา  ทิฏ- 
ธมฺมิกเมว  อตฺถ  ทิสฺวา  ปพฺพชฺช  โรเจสุ ฯ  เตสุ  เชฏภาตา   
อตฺตโน  ปรวิาเรน  สทฺธึ  อุรุเวล  คนฺตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อุรุเวลกสฺสโป  นาม  ชาโต  มชฺฌโิม  คงฺคานทีวงฺเก   
ปพฺพชิโต  นทีกสฺสโป  นาม  ชาโต  กนิฏโ  คยาสีเส  ปพฺพชิโต   
คยากสฺสโป  นาม  ชาโต ฯ  เอว เตสุ  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
ตตฺถ  ตตฺถ  วสนฺเตสุ  พหูน  ทิวสาน  อจฺจเยน  อมฺหาก   
โพธิสตฺโต  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุต ฺาโณ   
อนุกฺกเมน  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา  ป ฺจวคฺคิยตฺเถเร  อรหตฺเต   
ปติฏาเปตฺวา  ยสกุลปุตฺตปฺปมุเข  ป ฺจป ฺาสชเน  สหายเก   
วิเนตฺวา  สฏ ิ  อรหนฺเต  จรถ  ภิกฺขเว  จาริกนฺติ  วิสฺสชฺเชตฺวา  
ตึสภทฺทวคฺคิเย วิเนตฺวา อุรุเวลกสฺสปสฺส  วสนฏาน  คนฺตฺวา   
วสนตฺถาย  อคฺยาคาร  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  คตนาคทมนาทีหิ   
อฑฺฒุฑฺฒสหสฺเสหิ  ปาฏหิาริเยหิ  อุรุเวลกสฺสป  สปริวาร  วิเนตฺวา   
ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺส  ปพฺพชฺชาวิธาน ฺจ  อิทฺธิปาฏิหาริยกรณ ฺจ   
สพฺพ  นทีกสฺสปสฺส  อปทานฏกถาย  อาวิ  ภวิสสฺติ ฯ  ตสฺส   
ปพฺพชิตภาว  สุตฺวา  อิตเรป  เทฺว  ภาตโร  สปริสา  อาคนฺตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชึส ุฯ  สพฺเพว  เต  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา   
เอหิภิกฺขุกา  อเหสุ ฯ  สตฺถา  ต  สมณสหสฺส  อาทาย  คยาสีส   
คนฺตฺวา  ปฏ ิปาสาเณ  นิสินฺโน  อาทตฺิตปริยายเทสนาย  เต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 405 

        เลมที ่ 43  อุรุเวลกสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  405 
 
สพฺเพ  อรหตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ   
        โส  เอว  อรหตฺต  ปตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต ปทุมุตฺตโร นาม ชิโนติอาทิมาห ฯ  
อนุตฺตานปทเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        โส  จ  สพฺพ  ตม  หนฺตฺวาติ  โส  ผุสฺโส  ภควา  ราค- 
โทสโมหาทิกิเลสนฺธการ  วิทฺธเสตฺวา ฯ  วิชเฏตฺวา  มหาชฏนฺติ   
ตณฺหามานาทีหิ  ทิยฑฺฒสหสฺเสหิ  กิเลสคเณหิ  มหาพฺยากุล  ชฏ   
วิชเฏตฺวา  ปทาเลตฺวา  ผาเลตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สเทวก  เทวโลก- 
สหิต  สกล  โลกสนฺนิวาส  ตปฺปยนฺโต  สนฺตปฺปยนฺโต  ปเณนฺโต   
อมต  วุฏ ึ  มหานิพฺพานวุฏ ิธาร  วสสฺเต  ปคฺฆราเปตีติ   
โยชนา ฯ   
        ตทา  ห ิ พาราณสิยนฺติ  พารส  มนุสฺสาติอาทีสุ  วิย   
พารส  ทฺวาทสราสี  หุตฺวา  ปุรา  หิมวนฺตโต  อิสโย  จ   
ปจฺเจกมุนิสงฺขาตา  อิสโย  จ  คนฺธมาทนโต  อากาเสนาคนฺตฺวา   
เอตฺถ  คจฺฉนฺติ  โอตรนฺติ  ปวิสนฺตีติ  พาราณสี  อถ  วา   
สมฺมาสมฺพุทฺธสงฺขาตาน  อเนกสตสหสฺสาน  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺต- 
นตฺถาย  โอตรฏาน  นคร  ลิงฺควิปลฺลาส  กตฺวา  อิตฺถิลิงฺค- 
วเสน  พาราณสีติ  วุจฺจติ  ติสฺส พาราณสิย ฯ   
        นิกฺขิตฺตสตฺถ  ปจฺจนฺตนฺติ ฉฑฺฑิตสตฺถ ปาติตอาวุธ (๑)  
# ๑ สี.  พาหิตอาวุธ ฯ  
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ปจฺจนฺตชนปท  นิพฺพิเสวน  กตฺวา  ปนุรุปจฺจ  ตนฺติ  ปุน  รป  ต   
นคร  อุเปจฺจ  อุปคมฺม  สมฺปตฺตาติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺย- 
เมวาติ ฯ  
                อุรเุวลกสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        ราธตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
ราธตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        ต  สพฺพ  ปาานุสาเรน  นยานุจินฺตเนน  วิ ฺ ูหิ   
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ เกวล ปุ ฺนานตฺตเมวาติ ฯ   
                                ราธตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        ทสม โมฆราชตฺเถราปทาน สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        จตุป ฺาสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________  
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                                ภทฺทยิวคฺควณฺณนา 
                        ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจป ฺาสมวคฺเค  ปมาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม   
ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต  ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
สตฺถุ  ธมฺม  สุณนฺโต  นิสนิฺโน  สตฺถาร  เอก ภิกฺขุ  
ม ฺชุสฺสราน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร   
ปตฺเถนฺโต พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สปฺปสกขฺราทิมธุรรส- 
สมฺมิสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  อหมฺป  ภนฺเต  อนาคเต  อย   
ภิกฺขุ  วิย  เอกสฺส  พุทฺธสสฺ  สาสเน  ม ฺชุสฺสราน  อคฺโค   
ภเวยฺยนฺติ  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  ภควา  ตสฺส อนนฺตราย ทิสฺวา  
พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  ผุสฺสภควโต  กาเล  จิตฺรโกกิโล   
หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  ราชุยฺยานโต  มธุร  อมฺพผล  ตุณฺเฑน  อาทาย   
คจฺฉนฺโต  สตฺถาร  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ทสฺสามิ  พุทฺธสฺสาติ   
จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  สตฺถา ตสฺส จิตฺตาจาร ตฺวา ปตฺต  คเหตฺวา    
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นิสีทิ ฯ  โกกโิล  ทสพลสสฺ  ปตฺเต  อมฺพปกฺก  เปสิ ฯ  สตฺถา   
ตสฺส  โสมนสฺสุปฺปาทนตฺถ  ตสฺส  ปสสฺนฺตสฺเสว  ต  ปริภุ ฺชิ ฯ   
อถ  โส  โกกโิล  ปสนฺนมานโส  เตเนว  ปติสุเขน  สตฺตาห   
วีตินาเมสิ ฯ  เตเนว  ปุ ฺกมฺเมน  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว  ม ฺชุสฺสโร   
อโหสิ ฯ  กสสฺปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  วฑฺฒกิกุเล  นพฺิพตฺเตตฺวา   
เชฏกวฑฺฒกี  หุตฺวา  ปากโฏ  อโหส ิฯ  ปรินิพฺพุเต  ภควติ   
ตสฺส  สรรีธาตุโย  นิทหิตุ  สตฺตโยชนปปฺมาเณ  ถูเป  อารทฺเธ   
โส  อาห  โยชนาวฏฏ  โยชนุพฺเพธ  กโรมาติ ฯ  เต  สพฺเพ   
ตสฺส  วจเน  อฏสุ ฯ  อิติ  อปฺปมาณสฺส  พุทฺธสฺส  โอรป-ฺ 
ปมาณ  เจติย  กาเรสิ  เตน  กมฺเมน  นพฺิพตฺตฏาเน  อ ฺเหิ   
หีนปฺปมาโณ  (๑)  อโหสิ ฯ  โส  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  อติรสฺสตาย  จ  สุวณฺณปฏิมา  วิย  สุนทฺรสรีรตาย   
จ  ลกุณฺฏกภทฺทิโยติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  อปรภาเค  สตฺถุ  ธมฺม- 
เทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทโฺธ  ปพฺพชิตฺวา  พหุสฺสุโต ธมฺมกถิโก  
หุตฺวา มธุเรน สเรน ปเรส ธมฺม กเถสิ ฯ   
        อเถกสมฺึ  อุสฺสวทิวเส  เอเกน  พฺราหฺมเณน  สทฺธึ  รเถน   
คจฺฉนฺตี  เอกา  คณิกา  เถร  ทิสฺวา  ทนฺตวิทสก  หสิ ฯ   
เถโร  ตสฺสา  ทนฺตฏ ิเก นิมิตฺต  คเหตฺวา  ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา   
ต  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อนาคามี  อโหสิ ฯ 
โส  อภิณฺห  กายคตาย  สติยา  วิหรนฺโต  เอกทิวส  อายสฺมตา    
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ธมฺมเสนาปตินา  โอวทิยมาโน  อนุสาสิยมาโน  อรหตฺเต  ปติฏหิ ฯ  
เอกจฺเจ  ภิกฺขู  จ  สามเณรา  จ  ตสฺส  อรหตฺตปฺปตฺตภาว   
อชานนฺตา  กณฺเณสุ  คเหตฺวา  กฑฺฒนฺติ  สีเส  พาหาย  หตฺถ- 
ปาทาทีสุ  วา  คเหตฺวา  จาเลตฺวา  กีฬนตฺา  วิเหเสุ ฯ   
        โส  อรหา  หุตฺวา  ส ฺชาตโสมนสฺโส  อตฺตโน  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิมาห ฯ   
ม ฺชุนาภินิกูชหนฺติ  มธุเรน  เปมนิเยน  สเรน  อภินกิูชึ  สทฺท   
นิจฺฉาเรสึ  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                กงฺขาเรวตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
กงฺขาเรวตตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  
กาเล พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  ต  สพฺพ  ปาานุสาเรน  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        กงฺขาเรวตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                __________________  
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                                        สีวลิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
สีวลิตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  เหฏา  วุตฺตนเยน  วิหาร  คนฺตฺวา   
ปริสาย  ปรยินฺเต   ิโต  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ   
ลาภีน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  มยาป  อนาคเต  เอวรูเปน   
ภวิตุ  วฏฏตีติ  ทสพล  นมินฺเตตฺวา  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  ภนฺเต  อิมินา  อธิการกมฺเมน   
น  อ ฺ  สมฺปตฺตึ  ปตฺเถมิ  อนาคเต  ปน  เอกสฺส  พุทฺธสฺส   
สาสเน  อหมฺป  ตุเมฺหหิ  โส  เอตทคฺเค  ปตภิกฺขุ  วิย  ลาภีน   
อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อนนฺตรายต   
ทิสฺวา  อย  เต  ปตฺถนา  อนาคเต  โคตมสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก   
สมิชฺฌิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  กลุปุตฺโต  ยาวชีว   
กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  วิปสฺสิสฺส   
ภควโต กาเล พนฺธุมตีนครโต  อวิทูเร  เอกสฺมึ  คามเก  นิพฺพตฺติ   
ตสฺมึ  สมเย พนฺธุมตีนครวาสิโน ร ฺา สทฺธึ  สากจฺฉิตฺวา (๑)  
ทสพลสฺส ทาน อทสุ ฯ   
# ๑ สี.  มนฺเตตฺวา ฯ    
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        เอกทิวส  สพฺเพ  เอกโต  หุตฺวา  ทาน  เทนฺตา  ก ึ น ุ  
โข  อมฺหาก  ทานคฺเค  นตฺถีติ  โอโลเกนฺตา  มธุ ฺจ  คุฬทธิ ฺจ   
นาทฺทสสุ ฯ  เต  ยโต  กโุตจิ  อาหริสฺสามาติ  ชนปทโต  นคร- 
ปวิสนมคฺเคสุ  ปุริเส  เปสุ ฯ  ตทา  เอส  กุลปุตฺโต  อตฺตโน   
คามโต  คุฬทธิวารก  คเหตฺวา  กิ ฺจิเทว  อาหริสฺสามีติ  นคร   
คจฺฉนฺโต  มุข  โธวิตฺวา  โธตหตฺถปาโท  ปวิสิสฺสามีติ  ผาสุกฏาน   
โอโลเกนฺโต  นงฺคลสีสปฺปมาณ  นิมฺมกฺขิกทณฺฑกมธุ  ทิสฺวา   
ปุ ฺเน  เม  อิท  อุปฺปนฺนนฺติ  คเหตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ  นาคเรหิ   
ปตปุริโส  ต  ทิสฺวา  มาริส  กสฺส  อิม  หรสีติ  ปจฺุฉิ ฯ  น   
กสฺสจิ  สามิ  วิกฺกายิก  เม  อิทนฺติ ฯ เตน  หิ อิม กหาปณ  
คเหตฺวา เอต มธุ ฺจ คุฬทธิ ฺจ เทหีติ ฯ   
        โส  จินเฺตสิ  อิท  เม  น  พหุ  อคฺฆติ  อย ฺจ   
เอกปฺปหาเรเนว  พหุ  เทติ  วีมสิสฺสามีติ ฯ  ตโต  น  อาห   
นาห  เอกกหาปเณน  เทมีติ ฯ  ยท ิ เอว  เทฺว  กหาปเณ   
คเหตฺวา  เทหีติ ฯ  ทฺวีหปิ  น  เทมีติ ฯ  เอเตนุปาเยน  วฑฺเฒตฺวา   
ยาว  สหสฺส  ปาปุณิ  โส  จินฺเตสิ  อติอ ฺฉิตุ  น  วฏฏติ   
โหตุ  ตาว  อิมินา  กตฺตพฺพกมฺม  ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ  อถ  น   
อาห  น  อิท  พหุอคฺฆนก  ตฺว  ปน  พหุ  เทสิ  เกน   
กมฺเมน  อิท  คณฺหสีติ ฯ  อิธ  โภ  นครวาสิโน  ร ฺา  สทฺธึ   
ปฏิวิรุชฺฌิตฺวา  วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ทาน  เทนฺตา  อิท    
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ทฺวย  ทานคฺเค  อปสฺสนฺตา  ม  ปริเยสาเปนฺติ ฯ  สเจ  อิท   
ทฺวย  น  ลภิสฺสนฺติ  นาคราน  ปราชโย  ภวิสฺสติ ฯ  ตสฺมา   
สหสฺส  ทตฺวา  คณฺหามีติ ฯ  ก ึ ปเนต  นาคราน  เอว  วฏฏติ   
อุทาหุ  อ ฺเสมฺป  ทาตุ  วฏฏตีติ ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ ทาตุ อวาริตเมตนฺติ ฯ  อตฺถิ  ปน  โกจิ  
นาคราน  ทาเน  เอกทิวส   
สหสฺส  ทาตาติ ฯ  นตฺถิ  สมฺมาติ ฯ  อิเมส  เม  ทินนฺ   
สหสฺสคฺฆนกภาว  ชานาสีติ ฯ  อาม  ชานามีติ ฯ  เตน  หิ   
คจฺฉ  นาคราน  อาโรเจหิ  เอโก  ปุริโส  อิมานิ  เทฺว  มูเลน   
น  เทติ  ตุเมหฺหิ  สทฺธึ  สหตฺเถเนว  ทาตุกาโม  ตุเมฺห  อิเมส   
ทฺวินฺน  การณา  นิพฺพิตกฺกา  (๑)  โหถาติ ฯ  ตฺว อิมสฺมึ ทาเน  
เชฏกภาคสฺส (๒) กายสกฺขี โหหีติ  วตฺวา  คโต ฯ  โส  ปน   
กุลปุตฺโต  คามโต  ปริพฺพยตฺถ  คหิตกหาปเณน  ป ฺจกฏก   
คเหตฺวา  จุณฺณ  กตฺวา  ทธิโต  ก ฺจิย  วาเหตฺวา  ตตฺถ   
มธุปฏล  ปเฬตฺวา  ป ฺจกฏกจุณฺเณน  โยเชตฺวา  ปทุมินิปตฺเต   
ปกฺขิปตฺวา  ต  สวิทหิตฺวา  อาทาย  ทสพลสฺส  อวิทูเร  นิสีท ิฯ   
มหาชเนหิ  อาหริยมานสฺส  สกฺการสฺส  อนฺตเร  อตฺตโน  ปตฺตวาร   
โอโลเกนฺโต  โอกาส  ตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภนฺเต  อย   
เม  ทุคฺคตสกฺกาโร  อิม  เม  อนุกมฺป  ปฏิจฺจ  ปฏิคฺคณฺหถาติ ฯ   
สตฺถา  ตสฺสานุกมฺป  ปฏจฺิจ  จตุมหาราเชหิ  ทตฺติเยน  เสลมย- 
ปตฺเตน  ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  ยถา อฏสฏ ิยา ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส  
# ๑ สี.  นริุสสฺุกฺกา ฯ  ๒ สี.  เชฏกภาวสฺส ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 413 

        เลมที ่ 43  สีวลิตฺเถราปทานวณฺณนา หนา  413 
 
ทิยฺยมาน น ขียติ เอว อธิฏาสิ ฯ   
        โส  กุลปุตฺโต  นิฏ ิตภตฺตกิจฺจ  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  อาห  ทิฏโ  เม  ภนฺเต  ภควา  อชฺช   
พนฺธุมตีนครวาสีหิ  ตุมฺหาก  สกฺกาโร  อาหริยมาโน  อหมฺป   
อิมสฺส  นิสฺสนฺเทน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตภเว  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต   
ภเวยฺยนฺติ ฯ  สตฺถา  เอว  โหตุ  กลุปุตฺตาติ  วตฺวา ตสฺส   
จ  นครวาสีน ฺจ  ภตฺตานุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส   
กุลปุตฺโต  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  สุปฺปวาสาย  ราชธีตุยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ  
คณฺหิ ฯ  ตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต  ปฏาย  สาย  ปาต ฺจ (๑)   
ป ฺจปณฺณาการสตานิ  สุปฺปวาสาย  อุปนียนฺติ ฯ  อถสฺส  สา   
ปุ ฺวีมสนตฺถ (๒)  หตฺเถน  พีชปจฺฉึ  ผุสาเปนฺตี  อฏาสิ ฯ เอเกก- 
พีชโต  สลากสต  สลากสหสฺสมฺป  นิคฺคจฺฉติ  เอเกกกรีสเขตฺตโต   
ปณฺณาสมฺป  สฏ ิป สกฏปมาณานิ อุปฺปชฺชนฺติ (๓)ฯ  โกฏ- 
ปูรณกาเลปสฺสา  โกฏทฺวาร  หตฺเถน  ผุสนฺติยา  ราชธีตาย   
ปุ ฺเน  คณฺหนฺตาน  คหิตคหิต  ปุน  ปูรติ ฯ ปริปณฺุณภตฺต- 
กุมฺภิโตป ราชธีตาย ปุ ฺนฺติ  วตฺวา  ยสฺส  กสฺสจิ  (๔)เทนฺตา   
น  ยาว  น  อุกฺกฑฺฒนฺติ  (๔)  น ตาว ภตฺต ขียติ ฯ  ทารเก  
กุจฺฉิคเตเยว สตฺต วสฺสานิ อติกฺกมึสุ ฯ   
๑. สี.  สตต ฯ  ๒. สี.  อถสฺสา ต ปุ ฺวีมสนตฺถ ฯ   
๓ สี. นิปฺผชชฺนฺติ ฯ  ๔. สี. เทนฺตาน ยาว น สกฺโกนฺติ ฯ  
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        คพฺเภ  ปน  ปริปกฺเก  สตฺตาห  มหาทุกฺข  อนุโภสิ ฯ   
สา  สามิก  อามนฺเตตฺวา  ปุเร  มรณา  ชีวมานา  ทาน   
ทสฺสามีติ  สตฺถุ  สนฺติก  เปเสสิ  คจฺฉ  สามิ  อิม  ปวตฺตึ   
สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  สตฺถาร  นิมนฺเตหิ ย ฺจ สตฺถา วทติ  
ต  สาธุก  อุปลกฺเขตฺวา  อาคนฺตฺวา  มยฺห  กเถหีติ ฯ  โส   
คนฺตฺวา  ตสฺสา  สาสน  สตฺถุ  อาโรเจสิ  สตฺถุ  ภนฺเต   
โกฬิยธีตา ปาเท วนฺทตีติ ฯ สตฺถา ตสฺสา อนุกมฺป  ปฏิจฺจ   
สุขินี  โหตุ  สุปฺปวาสา  โกฬิยธีตา  อโรคา  อโรค  ปุตฺต   
วิชายตูติ  อาห ฯ  โส  ต  สุตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน   
คามาภิมุโข  ปายาสิ ฯ  ตสฺส  ปุเร  อาคมนาเยว  สุปฺปวาสาย   
กุจฺฉิโต  ธมฺมกรกโต  อุทก วิย คพฺโภ นิกฺขมิ  ปรวิาเรตฺวา   
นิสินฺนชโน  (๑)อสฺสุมุโข  โรทิตุ  อารทฺโธ  หฏตุฏโว(๑) ตสฺสา   
สามิกสฺส  ตุฏ ิสาสน  อาโรเจตุ  อคมาสิ ฯ  โส  เตส  อิงฺคิต  
ทิสฺวา  ทสพเลน  กถิตกถา  นิปฺผนฺนา  ภวิสฺสติ  ม ฺเติ   
จินฺเตสิ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  สตฺถ ุ กถ  ราชธีตาย  กเถสิ ฯ   
ราชธีตา  ตยา  นิมนฺติต  ชีวภตฺตเมว  มงฺคลภตฺต  ภวิสฺสติ   
คจฺฉ  สตฺตาห  ทสพล  นมินฺเตหีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ   
สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ปวตฺตยึสุ ฯ   
โส  ทารโก าตีน สนฺตตฺตจิตฺต นิพฺพาเปนฺโต  สีตลภาว   
# ๑ สฺยา. อสสฺุมุโขว หสิตุ อารทฺโธ หฏตุฏโ ฯ  
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กุรุมาโน  ชาโตติ  สีวลิเตฺวว  นาม  กรสึุ ฯ  โส  สตฺต  วสฺสานิ   
คพฺเภ  วสิตตฺตา  ชาตกาลโต  ปฏาย  สพฺพกมฺมกฺขโม  อโหสิ ฯ  
ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถโร  สตฺตเม ทิวเส เตน สทฺธึ  
กถาสลฺลาป อกาสิ ฯ สตฺถาป อิม คาถ อภาสิ   
        โยม ปลิปถ ทุคฺค                สสาร โมหมจฺจคา   
        ติณฺโณ ปารงฺคโต ฌายี        อเนโช อกถกถี   
        อนุปาทาย นิพฺพุโต                ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ (๑)   
        อถ  น  เถโร  เอวมาห  ก ึ ปน  ตยา  เอวรูป  ทุกฺข   
อนุภวิตฺวา  ปพฺพชิตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  ลภนฺโต  ปพฺพาเชยฺย   
ภนฺเตติ ฯ  สุปฺปวาสา  ต  เถเรน  สทฺธ ึ กเถนฺต  ทิสวฺา  กึ   
นุ  โข  เม  ปตฺุโต  ธมฺมเสนาปตินา  กเถตีติ  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปุจฺฉิ  มยฺห  ปุตฺโต ตุเมฺหหิ สทฺธึ ก ึกเถติ ภนฺเตติ ฯ  
อตฺตนา  อนุภุตฺตคพฺภวาสทุกฺข  กเถตฺวา  ตุเมฺหหิ  อนุ ฺาโต   
ปพฺพชิสฺสามีติ  วทตีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเต  ปพฺพาเชถ  นนฺติ ฯ  
เถโร  ต  วิหาร  เนตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  ทตฺวา  ปพฺพาเชนฺโต  
สีวลิ  ตุยฺห  อ ฺเน  โอวาเทน  กมฺม  นตฺถ ิ ตยา  สตฺต  วสฺสานิ   
อนุภุตฺตทุกฺขเมว  ปจฺจเวกฺขาหีติ ฯ  ภนฺเต  ปพฺพชฺชาเยว ตุมฺหาก   
ภาโร  ย  ปน  มยา  สกฺกา  กาตุ  ตมห  ชานิสฺสามีติ ฯ  โส  
ปน ปมเกสวฏฏิยา  โอโรปตกฺขเณเยว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ   
# ๑ ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๗๐ ฯ    
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ทุติยาย  โอโรปตกฺขเณ  สกทาคามิผเล  ตติยาย  อนาคามิผเล   
ปติฏาสิ ฯ  สพฺเพสเยว  เกสาน  โอโรปน ฺจ  อรหตฺตผลสจฺฉิ- 
กิริยา จ อปุเร อปจฺฉา อโหสิ ฯ   
        อถ  ภิกขฺุสงฺเฆ  กถา  อุทปาทิ  อโห  เอว  ปุ ฺวาป   
เถโร  สตฺต  มาสาธิกานิ  สตฺต  สวจฺฉรานิ  มาตุคพฺเภ   
วสิตฺวา  สตฺต  ทิวสานิ  มฬฺูหคพฺเภ  วสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา   
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิมินา  กุลปุตฺเตน  อิมาย   
ชาติยา  กตกมฺมนฺติ  วตฺวา  อตีต  อาหริตฺวา  อตีเต  ภิกฺขเว   
พุทฺธุปฺปาทโต  ปุเรตรเมว  เอส  กุลปุตฺโต  พาราณสิย  ราชกุเล   
นิพฺพตฺโต  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺเช  ปติฏาย  วิภวสมฺปนฺโน  ปากโฏ   
อโหสิ ฯ  ตทา  เอโก  ปจฺจนฺตราชา  รชชฺ  คณฺหิสฺสามีติ   
อาคนฺตวา  นคร  อุปรุนฺธตฺิวา  ขนฺธาวาร  กาเรตฺวา  วิหาสิ ฯ   
อถ  ราชา  มาตุยา  สทฺธึ  สมานจฺฉนฺโท  หุตฺวา  สตฺตาห   
ขนฺธาวารนคเร  จตูสุ  ทิสาสุ  ทฺวาร  ปธาเปสิ  นิกฺขมนฺตาน  
ปวิสนฺตาน ฺจ ทฺวารมูฬฺห อโหสิ ฯ  อถ  มิคทายวิหาเร   
ปจฺเจกพุทฺธา  อุคฺโฆเสสุ ฯ  ราชา  สุตฺวา  ทฺวาร วิวราเปสีติ ฯ   
ปจฺจนฺตราชาป  ปลายิ ฯ  โส  เตน  กมมฺวิปาเกน  นรกาทีสุ   
ทุกฺขมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชกุเล  นิพฺพตฺโตป  มาตุยา  
สทฺธึ  อิม  เอวรูป  ทุกฺขมนุภวิ ฯ  ตสฺส  ปน  ปพฺพชติกาลโต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 417 

        เลมที ่ 43  สีวลิตฺเถราปทานวณฺณนา หนา  417 
 
ปฏาย  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  จตฺตาโร  ปจฺจยา  ยทิจฺฉก อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
เอว เอตฺถ วตฺถุ สมฏุ ิต ฯ   
        อปรภาเค  สตฺถา  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  เถโร  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  ภนฺเต  มยฺห  ปุ ฺพล  วีมสิสฺสามิ  ป ฺจภิกฺขุ- 
สตานิ  เทถาติ ฯ  คณฺห  สีวลีติ ฯ  โส  ป ฺจสเต  ภิกฺขู  คเหตฺวา   
หิมวนฺตาภิมุข  คจฺฉนฺโต  อฏวิมคฺค  คจฺฉติ ฯ  ตสฺส  ปม  ทิฏ- 
นิโคฺรเธ  อธวิตฺถา  เทวตา  สตฺต  ทิวสานิ  ทาน  อทาสิ ฯ 
อิติ  โส   
        นิโคฺรธ ปม ปสฺสิ        ทุติย ปณฺฑวปพฺพต   
        ตติย อจิรวติย                จตุตฺถ วรสาคร ฯ   
        ป ฺจม หิมวนฺต โส        ฉฏ ฉทฺทนฺตุปาคมิ   
        สตฺตม คนฺธมาทน        อฏม อถ เรวตนฺติ  
สพฺพฏาเนสุ  สตฺต  สตฺต  ทิวสาเนว  ทาน  อทสุ ฯ   
        คนฺธมาทนปพฺพเต  ปน  นาคทตฺตเทวราชา  สตฺตสุ   
ทิวเสสุ  เอกทิวส  ขีรปณฺฑปาต  อทาสิ  เอกทิวส  สปฺป- 
ปณฺฑปาต  อทาสิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขุสงฺโฆ  อาห  อาวุโส   
อิมสฺส  เทวร ฺโ  เนว  เธนุโย  ทุยฺหมานา  ป ฺายนฺติ  น   
ทธินิมฺมถน  กุโต  เต  เทวราช  อิท  อุปปฺชฺชตีติ ฯ  ภนฺเต   
กสฺสปทสพลสฺส  กาเล  ขีรสลากภตฺตทานสฺเสต  ผลนฺติ เทวราชา  
อาห ฯ    
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        อปรภาเค  สตฺถา  ขทิรวนิยเรวตตฺเถรสฺส  ปจฺจุคฺคมน   
อกาสิ ฯ  กถ ฯ  อถายสฺมา  สาริปุตฺโต  สตฺถาร  อาห  ภนฺเต   
มยฺห  กริ  กนิฏภาตา  เรวโต  ปพฺพชิโต  โส  อภิรเมยฺย   
วา  น  วา  คนฺตฺวา  น  ปสฺสิสฺสามีติ ฯ  ภควา  เรวตสฺส   
อารทฺธวิปสฺสกภาว  ตฺวา  เทฺว  วาเร  ปฏิกฺขิปตฺวา  ตติย- 
วาเร  ยาจิโต  อรหตฺตปฺปตฺตภาว  ตฺวา  สาริปุตฺต  อหมฺป   
คมิสฺสามิ  ภิกฺขูน  อาโรเจหีติ ฯ  เถโร  ภิกฺขู  สนฺนปิาตาเปตฺวา   
อาวุโส  สตฺถา  จาริก  จรตุิกาโม  คนฺตุกามา  อาคจฺฉนฺตูติ   
สพฺเพสเยว  อาโรเจสิ ฯ  ทสพลสฺส  จาริกตฺถาย  คมนกาเล   
โอหิยฺยมานกภิกฺขู  นาม  อปฺปกา  โหนฺติ  สตฺถุ  สวุณฺณวณฺณ  
สรีร ปสฺสิสฺสาม  มธุรธมฺมกถ  วา  สณิุสฺสามาติ  เยภุยฺเยน   
คนฺตุกามา  พหุตราว  โหนฺติ ฯ  อิติ  สตฺถา มหาภิกฺขุสงฺฆ- 
ปริวาโร เรวต ปสฺสิสฺสามาติ นิกฺขนฺโต ฯ   
        อเถกสมฺึ  ปเทเส  อานนฺทตฺเถโร  เทฺวธาปถ  ปตฺวา   
ภควนฺต  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  อิมสฺมึ  าเน  เทฺวธาปโถ  กตรมคฺเคน   
ภิกฺขุสงฺโฆ  คจฺฉตูติ ฯ  กตรมคฺโค  อานนฺท  อุชโุกติ ฯ  ภนฺเต   
อุชุมคฺโค  ตึสโยชนิโก  อมนุสฺสปโถ ฯ  ปริหารมคฺโค  ปน  สฏ ิ- 
โยชนิโก  เขโม  สุภิกโฺขติ ฯ  อานนฺท  สีวล ิ อเมฺหหิ  สทฺธึ   
อาคโตติ ฯ  อาม  ภนฺเต  อาคโตติ ฯ  เตน  หิ  สงฺโฆ  อุชุมคฺคเมว  
คจฺฉตุ ฯ  สีวลิสฺส  ปุ ฺ  วีมสิสฺสามาติ ฯ  สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร   
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สีวลิตฺเถรสฺส ปุ ฺวีมสนตฺถ ตึสโยชนมคฺค (๑) อภิรุหิ ฯ   
        มคฺค  อภิรุหนฏานโต  ปฏาย  เทวสงฺโฆ  โยชเน  โยชเน   
าเน  นคร  มาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วสนตฺถาย   
วิหาเร  ปฏิยาเทสิ ฯ เทวปุตฺตา  ร ฺา  เปสิตกมฺมการา  วิย   
หุตฺวา  ยาคุขชฺชกาทีนิ  คเหตฺวา  กห  อยฺโย  สีวลีติ  ปุจฺฉนฺตา   
คจฺฉนฺติ ฯ  เถโร  สกฺการสมฺมาน  คาหาเปตฺวา  สตฺถุ สนฺติก   
คจฺฉติ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ปริภุ ฺชิ ฯ  อิมนิาว   
นิยาเมน สตฺถา สกฺการ  อนุภวนฺโต  เทวสิก  โยชนปรม   
คนฺตวา  ตึสโยชนิก  กนฺตาร  อติกฺกมฺม  ขทิรวนิยเรวตตฺเถรสฺส   
วสนฏาน  ปตฺโต  เถโร  สตฺถุ  อาคมน  ตฺวา  อตฺตโน   
วสนฏาเน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปโหนกวิหาเร   
ทสพลสฺส  คนฺธกุฏึ  รตฺติฏานทิวาฏานานิ  จ  อิทฺธิยา   
มาเปตฺวา  ตถาคตสฺส  ปจฺจุคฺคมน  คโต ฯ  สตฺถา  อลงฺกต- 
ปฏิยตฺเตน  มคฺเคน  วิหาร  ปาวิสิ ฯ  อถ  ตถาคเต  คนฺธกุฏึ   
ปวิฏเ  ภิกฺขู  วสฺสคฺเคน  ปตฺตเสนาสนานิ  ปวิสึสุ ฯ  เทวตา   
อกาโล  อาหารสฺสาติ  อฏวิธ  ปานก  อาหรึสุ ฯ  สตฺถา   
สงฺเฆน  สทฺธึ  ปานก  ปวิ ฯ  อิมินา  นิยาเมเนว  ตถาคตสฺส   
สกฺการสมฺมาน  อนุภวนฺตสฺเสว  อทฺธมาโส  อติกฺกนฺโต ฯ   
        อเถกจฺเจ  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขู(๒)  เอกสฺมึ  าเน  นิสีทิตฺวา  กถ  
# ๑ ยุ.  อฏวิมคฺค ฯ  ๒. สี.  อุทฺธตภิกฺขู ฯ    
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อุปฺปาทยึสุ  ทสพโล  มยหฺ  อคฺคสาวกสฺส  กนฏิภาตาติ  วตฺวา   
เอวรูป  นวกมฺมิก  ภิกฺขุ  ปสฺสิตุ  อาคโต  อิมสฺส  วิหารสฺส  สนฺติเก   
เชตวนวิหาโร  วา  เวฬุวนวิหาราทโย  วา  กึ  กริสสฺนฺติ ฯ  อยมฺป   
ภิกฺขุ  เอวรูปสฺส  นวกมฺมสฺส  การโก  กึ  นาม  สมณธมฺม   
กริสฺสตีติ ฯ  อถ  สตฺถา  จินฺเตสิ  มยิ  อิธ  จิร  วสนฺเต อิท  
าน  อากิณฺณ  ภวิสฺสติ  อาร ฺกา  นาม  ภิกฺขู  ปวิเวกตฺถิกา   
โหนฺติ  เรวตสฺส  ผาสุวิหาโร  น  ภวิสสฺตีติ ฯ  ตโต  เถรสฺส   
ทิวาฏาน  คโต ฯ  เถโรป  เอกโกว  จงฺกมนโกฏิย  อาลมฺพนผลก   
นิสฺสาย  ปาสาณผลเก  นิสินฺโน  สตฺถาร  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  
ทิสฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา วนฺทิ ฯ   
        อถ  น  สตฺถา  ปุจฺฉิ  เรวต  อิท  วาฬมิคฏาน  จณฺฑาน   
หตฺถิอสฺสาทีน  สทฺท  สุตฺวา  กึ  กโรสีติ ฯ  เตส  เม  ภนฺเต   
สทฺท  สุณโต  อร ฺปติ  นาม  อุปฺปนฺนาติ ฯ  สตฺถา  อิมสฺมึ   
าเน  เรวตตฺเถรสฺส  ป ฺจหิ  คาถาสเตหิ  อร ฺานิสส  นาม   
กเถตฺวา  ปุนทิวเส  อวิทูรฏาเน  ปณฺฑาย  จริตฺวา  เรวตตฺเถร   
อามนฺเตตฺวา  เยหิ  ภิกฺขูหิ  เถรสฺส  อวณฺโณ  กถิโต  เตส   
กตฺตรยฏ ิอุปาหนเตลนาฬิฉตฺตาน  ปมุสฺสนภาว  อกาสิ ฯ  เต   
อตฺตโน  ปรกิฺขารตฺถาย  นิวตฺตา  อาคตมคฺเคเนว  คจฺฉนฺตาป   
ต  าน  สลลฺกฺเขตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  ปม  หิ  เต  อลงฺกต- 
ปฏิยตฺเตน  คนฺตฺวา  ตทิวส  ปน  วิสมมคฺเคน  คจฺฉนฺตา  ตสฺมึ    
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าเน  อุกฺกุฏิก  นิสีทนฺตา  ชณฺณุเกหิ  คจฺฉนฺติ ฯ  เต  คุมฺเพ   
จ  คจฺเฉ  จ  กณฺฏเก  จ  มทฺทนฺตา  อตฺตนา  วสิตสภาคฏาน   
คนฺตฺวา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ขทิรขาณุเก  ลคฺคิต  อตฺตโน  ฉตฺต   
ส ฺชานนฺติ อุปาหน  กตฺตรยฏ ึ  เตลนาฬิ ฺจ  ส ฺชานนฺติ ฯ   
เต  ตสฺมึ  สมเย  อิทฺธิมา  อย ภิกฺขูติ  ตฺวา  อตฺตโน   
ปริกฺขารมาทาย  ทสพลสสฺ  ปฏิยตฺตสกฺกาโร  นาม  เอวรูโป   
โหตีติ วทนฺตา อคมสุ ฯ   
        ปุรโต  อาคเต  ภิกฺขู  วิสาขา  อุปาสิกา  อตฺตโน  เคเห   
นิสินฺนกาเล  ปุจฺฉิ  มนาป  นุ  โข  ภนฺเต  เรวตสฺส   
วสนฏานนฺติ ฯ  มนาป  อุปาสิเก  นนฺทวนจิตฺตลตาวนปฏิภาค  
ต  เสนาสนนฺติ ฯ  อถ  เตส  ปจฺฉโต  อาคเต  ภิกฺขู  ปุจฺฉิ   
มนาป  อยฺยา  เรวตสฺส  วสนฏานนฺติ ฯ  มา  ปุจฺฉ  อุปาสิเก   
กเถตุ  อยุตฺตฏาน  เอต  อุชฺชงฺคลสกขฺรปาสาณวิสมขทิรวนเอว   
ตตฺถ  โส  ภิกฺขุ  วสตีติ ฯ   
        วิสาขา  ปุริมาน  ปจฺฉิมาน ฺจ ภิกฺขูน กถ สุตฺวา  
เกส นุ โข กถา สจฺจาติ  ปจฺฉาภตฺต  คนฺธมาล  อาทาย   
ทสพลสฺส  อุปฏาน  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺนา   
สตฺถาร  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  เรวตตฺเถรสฺส  วสนฏาน  เอกจฺเจ   
นินฺทนฺติ  กิเมต  ภนฺเตติ ฯ  วิสาเข  รมณิย  วา  โหตุ  มา   
วา  ยสฺมึ  าเน  อริยาน  จิตฺต  รมติ  ตเทว  าน รมณิย   
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นามาติ วตฺวา  อิม คาถมาห   
                คาเม วา ยทิ วาร ฺเ  นินฺเน วา ยทิ วา ถเล   
                ยตฺถ อรหนโฺต วิหรนฺติ  ต ภูมิรามเณยฺยกนฺติ ฯ (๑)   
        อปรภาเค  ภควา  อรยิคณมชฺเฌ  นิสินฺโน  เถร  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน ภิกฺขูน ลาภีน ยทิท สีวลีติ เอตทคฺเค  
เปสิ ฯ   
        อถายสฺมา  สีวลิตฺเถโร  อรหตฺต  ปตฺวา  ปตฺตเอตทคฺคฏาโน   
อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสสฺชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน   
ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร นาม ชิโนติอาทิมาห ฯ อนุตฺตานตฺถ- 
ปทวณฺณนเมว กริสฺสาม ฯ   
        สลี  ตสฺส  อสงฺเขฺยยฺยนฺติ  ตสฺส  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
สีล  อสงฺเขยฺย ฯ   
        นว โกฏิสหสฺสานิ                อสีติสตโกฏิโย   
        ป ฺาสสตสหสฺสานิ        ฉตฺตึสา จ ปุนาปเร ฯ   
        เอเต สวรวินยา                        สมพฺุทฺเธน ปกาสิตา   
        เปยฺยาลมุเขน นิทฺทิฏา        สิกฺขาวินยสวเรติ (๑)   
เอว  วุตฺตสิกฺขาปทานิ  ภิกฺขูน  สาวกป ฺตฺติวเสน  วุตฺตานิ ฯ   
ภควโต  ปน  สีล  อสงฺเขฺยยฺยเมว  สงฺขาตุ  คเณตุ  อสกฺกุเณยฺยนฺติ   
อตฺโถ ฯ  สมาธิวชิรูปโม  ยถา  วชริ  อินฺทนีลมณิเวฬุริยมณิผลิก- 
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค ฯ ๑/๕๗  ฯ    
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มสารคลฺลาทีนิ  รตนานิ  วิชฺชติ  ฉิทฺทาวฉิทฺท  กโรติ  เอวเมว   
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  โลกุตฺตรมคฺคสมาธิ  ปฏิปกขฺปจฺจนีกธมฺเม   
วิชฺฌติ  ภินฺทติ  สมุจฺฉินฺทตีติ  อตฺโถ ฯ  อสงฺเขฺยยฺย  าณวร   
ตสฺส  พุทฺธสสฺ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม   
สงฺขตาสงฺขตธมฺเม  จ  ชานิตุ  ปฏิวิชฺฌตุิ  สมตฺถ  สยมฺภูาณ- 
สพฺพ ฺ ุต ฺาณาทิาณสมูห  อสงฺเขฺยยฺย  อตีตานาคตปจฺจุปฺ- 
ปนฺนาทิเภเทน  สงฺขาวิรหิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  วิมุตฺติ  จ  อโนปมาติ   
สงฺกิเลเสหิ  วิมุตฺตตฺตา  โสตาปตฺติผลาทิกา จตสฺโส วิมุตฺติโย  
อนุปมา อุปมารหิตา  อิมา วิย ภูตาติ อุปเมตุ น สกกฺาติ  
อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        สีวลิตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                วงฺคีสตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน ฯ  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
วงฺคีสตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล   
หสวตีนคเร  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺโต  วุทฺธิปฺปตฺโต  ธมฺม  โสตุ   
คจฺฉนฺเตหิ  นครวาสีหิ  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต   
สตฺถาร  เอกภิกฺขุ  ปฏิภานวนฺตาน  อคฺคฏาเน เปนฺต  ทิสฺวา    
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สตฺถุ  อธิการกมฺม  กตฺวา  อหมฺป  อนาคเต  ปฏิภานวนฺตาน   
อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  กตฺวา  สตฺถารา  พฺยากโต  ยาวชีว  
กุสล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  มาตุ- 
ปริพฺพาชิกาภาเวน  อปรภาเค  ปริพฺพาชโกติ  ปากโฏ  วงฺคีโสติ   
จ  ลทฺธนาโม  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  ตโต  อาจริย  อาราเธตฺวา   
ฉวสีสชานนมนฺต  นาม  สิกฺขิตฺวา  ฉวสีส  นเขน  อาโกเฏตฺวา   
อย  สตฺโต  อสุกโยนิย นิพฺพตฺโตติ ชานาติ ฯ   
        พฺราหฺมณา  อย  อมหฺาก  ชีวิกาย  มคฺโคติ  วงฺคีส   
คเหตฺวา  คามนิคมราชธานิโย  วิจรึสุ ฯ  วงฺคีโส  ติวสฺสมตฺถเก   
มตานมฺป  สีส  อาหราเปตฺวา  นเขน  อาโกเฏตฺวา  อย  สตฺโต   
อสุกโยนิย  นิพฺพตฺโตติ  วตฺวา  มหาชนสฺส  กงฺขาจฺเฉทนตฺถ  เต  
เต  ชเน  อาวาเหตฺวา  (๑)  อตฺตโน  อตฺตโน คตึ กถาเปติ ฯ   
เตน  ตสฺมึ  มหาชโน  อภิปฺปสีทติ ฯ  โส  ต  นิสฺสาย  มหาชนสฺส   
หตฺถโต  สตมฺป  สหสฺสมปฺ  ลภติ ฯ  พฺราหฺมณา  วงฺคีส  อาทาย   
ยถารุจิ  วิจรสึุ ฯ วงฺคีโส  สตฺถุ  คุเณ  สุตฺวา  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตุกาโม  อโหส ิฯ  พฺราหฺมณา  สมโณ  โคตโม มายาย  
ต  อาวฏเฏสฺสตีติ  ปฏิกฺขิปสุ ฯ   
        วงฺคีโส  เตส  วจน  อนาทิยิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  
# ๑ สี.  อาวิสาเปตฺวา ฯ    
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ปฏิสนฺถาร กตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ สตฺถา ต ปุจฺฉิ วงฺคีส  
กิ ฺจิ สิปฺป ชานาตีติ อาม โภ โคตม  ฉวสีสมนฺต  นาเมก   
ชานามิ  เตน  ติวสฺสมตฺถเก  มตานมฺป สีส นเขน อาโกเฏตฺวา   
นิพฺพตฺตฏาน  ชานามีติ ฯ  อถ  สตฺถา  ตสฺส  เอก  นิรเย   
นิพฺพตฺตสฺส  สีส  เอก  มนสฺุเสสุ  เอก  เทเวสุ  เอก  ปรินิพฺพุตสฺส  
สีส อาหราเปตฺวา ทสฺเสสิ ฯ  โส  ปมสีส  อาโกเฏตฺวา  โภ   
โคตม  อย  สตฺโต  นิรเย  นิพฺพตฺโตติ  อาห ฯ  สาธุ  วงฺคีส   
สุฏ ุ  ตยา  ทฏิ  อย  สตฺโต  กุหึ  นิพฺพตฺโตติ  ปุจฺฉิ ฯ   
มนุสฺสโลเกติ ฯ  อย  กุหนิฺติ ฯ  เทวโลเกติ ฯ  ติณฺณนฺนมฺป   
นิพฺพตฺตฏาน กเถสิ ฯ  ปรินิพฺพุตสฺส  ปน  สีส  นเขน   
อาโกเฏนฺโต  เนว  อนฺต  น  โกฏ ึ ปสสฺิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  น   
สกฺโกสิ  วงฺคีสาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ปสฺสถ  โภ  โคตม  อุปปริกฺขามิ   
ตาวาติ  ปุนปฺปุน  ปริวตฺเตตฺวาป  พาหิรกมนฺเตน  ขีณาสวสฺส   
สีส  ชานิตุ  น  สกโฺกติ ฯ  อถสฺส  มตฺถกโต  เสโท  มุจฺจิ ฯ  โส   
ลชชฺิตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กิลมสิ  วงฺคีสาติ   
อาห ฯ  อาม  โภ  โคตม  อิมสฺส  นิพฺพตฺตฏาน  ชานิตุ  น   
สกฺโกมิ ฯ  สเจ  ตุเมฺห  ชานาถ  กเถถาติ ฯ  วงฺคีส  อห  เอตมฺป   
ชานามิ อิโต อุตฺตริมฺป ชานามีติ วตฺวา   
                จุตึ โย เวทิ สตฺตาน        อุปปตฺติ ฺจ สพฺพโส   
                อสตฺต สุคต พุทฺธ        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ    
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                ยสฺส คตึ น ชานนฺติ        เทวา คนฺธพฺพมานุสา   
                ขีณาสว อรหนฺต        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ    
อิมา  เทฺว  คาถาโย  อภาสิ ฯ  โส  เตน  หิ  โภ  โคตม   
ต  วิชชฺ  เม  เทถาติ  อปจิตึ  ทสฺเสตฺวา  สตฺถ ุ สนฺติเก   
นิสีทิ ฯ  สตฺถา  อเมฺหหิ  สมานลิงฺคสฺส  เทมาติ  อาห ฯ  วงฺคีโส   
ย  กิ ฺจิ  กตฺวา  มยา  อิม  มนฺต  คเหตุ  วฏฏตีติ  พฺราหฺมเณ   
อุปคนฺตฺวา  อาห  ตุเมฺห  มยิ  ปพฺพชนเฺต  มา  จินฺตยิตฺถ  อห   
มนฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา  สกลชมฺพุทีเป  เชฏโก  ภวิสฺสามิ  ตุมฺหากมฺป   
เตน  สทฺทเมว  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  มนฺตตฺถาย  สตฺถ ุ สนฺติก   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  ตทา  จ  เถโร  นโิคฺรธกปฺโป   
ภควโต  สนฺติเก   ิโต  โหติ  ต  ภควา  อาณาเปสิ  นิโคฺรธ- 
กปฺป  อิม  ปพฺพาเชหีติ  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน  วิปสฺสนา- 
กมฺมฏาน ฺจ  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน  สชฺฌา- 
ยนฺโตว  วิปสฺสนาย  กมมฺฏาน  ปฏเปสิ ฯ  พฺราหฺมณา  ต   
อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  โภ วงฺคีส  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติเก   
สิปฺป  อุคฺคหิตนฺติ ปุจฺฉึสุ ฯ  อาม สิกฺขิต เตน หิ  เอหิ   
คมิสฺสามาติ  กึ  สิปฺปสิกขฺเนน  คจฺฉถ  ตุเมฺห  น  มยฺห  ตุมฺเหหิ   
กตฺตพฺพกิจฺจนฺติ ฯ  พฺราหฺมณา  ตฺวมฺป  ทานิ สมณสฺส โคตมสฺส  
วส อาปนฺโน มายาย  อาวฏฏิโต  ก ึ มย  ตว  สนฺติเก   
กริสฺสามาติ  อาคตมคฺเคเนว  ปกฺกมึส ุฯ  วงฺคีโส วิปสฺสน   
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วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ   
        เอว  เถโร  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม   
ชิโนติอาทิมาห ฯ  อนุตฺตานตฺถเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        ปภาหิ  อนุร ฺชนฺโตติ  โส  ปทุมตฺุตโร  ภควา  นลีปตาทิ-   
ฉพฺพณฺณปภาหิ  รสีหิ  อนุร ฺชนฺโต  ชลนฺโต  โสภยมาโน   
วิชฺโชตมาโนติ  อตฺโถ ฯ  เวเนยฺยปทุมานิ  โสติ  ปทุมุตฺตรสูริโย   
ตฺตโน  วจนสงฺขาเตน  สูริยรสิยา  เวเนยฺยชนสงฺขาตปทุมานิ   
วิเสเสน  โพเธนฺโต  ปโพเธนฺโต  อรหตฺตมคฺคาธิคเมน ผุลฺลิตานิ  
กโรตีติ อตฺโถ ฯ   
        เวสารชฺเชหิ สมฺปนฺโนติ   
                อนฺตราเย จ นิยฺยาเน  พุทฺธตฺเต อาสวกฺขเย   
                เอเตสุ จตุฏาเนสุ        พุทโฺธ สุฏ ุ วิสารโทติ   
เอว วุตฺตจตุเวสารชฺชาเณหิ สมฺปนฺโน สมงฺคีภูโต สมนฺนา- 
คโตติ อตฺโถ ฯ   
        วาคีโส  วาทิสูทโนติ  วาทีน  ปณฺฑิตชนาน  อีโส  ปธาโน   
วาทีโสติ  วตฺตพฺเพ  ทการสฺส  คการ  กตฺวา  เอว  วุตฺตนฺติ   
วตฺตพฺพ (๑) ฯ  สกตฺถปรตฺถวาท สูทติ ปคฺฆราเปติ ปากฏ กโรตีติ  
วาทิสูทโน ฯ   
# ๑. ม. ทฏพฺพ ฯ  
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        มารมสนาติ  ขนฺธมาราทโย  ป ฺจมาเร  มสติ  ปรามสติ   
วิทฺธเสตีติ  มารมสโน ฯ  ทิฏ ิสูทนาติ  โวหารปรมตฺถสงฺขาต  
ทิฏ ิทสฺสน สูทติ ปคฺฆร ทีเปตีติ  ทิฏ ิสูทโน ฯ   
        วิสฺสามภูมิ  สนฺตานนฺติ  สกลสสารสาคเร  สนฺตาน   
กิลมนฺตาน  โสตาปตฺติมคฺคาทิอธิคมาปเนน วิสฺสมภูมิ วิสฺส- 
มฏาน วูปสมฏานนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตโตห  วิหตารมฺโภติ  ตโต  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  สรีรทสฺสเนน   
อห  วิหตารมฺโภ  วินฏสารมฺโภ  วินฏมาโน  นมิฺมโท  หุตฺวา   
ปพฺพชฺช  ส  สุฏ ุ  ยาจึ สยาจึ อาโรเจสินฺติ อตฺโถ ฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        วงฺคีสตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                นนฺทกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจมาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
นนฺทกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโรติอาทิ  สพฺพ  ปาา- 
นุสาเรน  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        นนฺทกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา   
                                ________________  
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                                กาฬทุายิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
กาฬุทายิตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ  
ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  กลุปฺปสาทกาน   
อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา ตชฺช อภินีหารกมฺม กตฺวา ต  
านนฺตร  ปตฺเถสิ ฯ  สตฺถาป  พฺยากาสิ ฯ  โส  ยาวชีว  กุสล  
กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อมฺหาก  โพธิสตฺตสฺส  มาตุกุจฺฉิย   
ปฏิสนฺธิคฺคหณทิวเส  เทวโลกโต  จวิตฺวา  กปลวตฺถุสฺมึเยว   
อมจฺจกุเล  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  โพธิสตฺเตน  สห  เอกทิวเสเยว   
ชาโต  ตทิวสเยว  น  ทุกูลจุมฺพฏเกน  นิปชฺชาเปตฺวา  โพธ-ิ 
สตฺตสฺส  อุปฏาน  นยึสุ ฯ โพธิสตฺเตน หิ สทฺธึ โพธิรุกฺโข  
ราหุลมาตา จตฺตาโร นิธี อาโรหนิยหตฺถี  กณฺโก  ฉนฺโน   
กาฬุทายีติ  อิเม  สตฺต  เอกทิวเส  ชาทติตฺตา  สหชาตา  นาม   
อเหสุ ฯ  อถสฺส  นามคฺคหณทิวเส  สกลนครสฺส  อุทคฺคจิตฺตทิวเส   
ชาตตฺตา  อุทายีเตฺวว  นาม  กรึสุ ฯ  โถก  กาฬธาตุกตฺตา   
ปน  กาฬุทายีติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  โส โพธิสตฺเตน สทฺธึ กุมารกีฬ  
กีฬนฺโต วุทฺธ ึอคมาสิ ฯ    
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        อปรภาเค  โลกนาเถ  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  อนุกฺกเมน   
สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  ราชคห  อุปนิสฺสาย   
เวฬุวเน  วิหรนฺเต  สุทฺโธทนมหาราชา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ปุริส- 
สหสฺสปริวาร  เอก  อมจฺจ  ปุตฺต  เม  อิธาเนหีติ  เปเสสิ ฯ   
โส  สตฺถุ  ธมฺมเทสนาเวลาย  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ปริส- 
ปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  สุตฺวา  สปริวาโร  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
อถ  เน  สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  สพฺเพ   
ตงฺขณเยว  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  วสฺสสฏ ิกตฺเถรา  วิย  อเหสุ ฯ   
อรหตฺตปฺปตฺตโต  ปฏาย  อริยา  นาม  มชฺฌตฺตาว  โหนฺติ   
ตสฺมา  ร ฺา  เปสิตสาสน  ทสพลสสฺ  นาโรเจสิ ฯ  ราชา   
เนว  คโต  อาคจฺฉติ  น  สาสน  สุยฺยตีติ  อปรมฺป  อมจฺจ   
ปุริสสหสฺสปริวาร  เปเสสิ ฯ  ตสฺมิมฺป  ตถา  ปฏปินฺเน  อปรมฺปติ   
เอเตน  นเยน  นวปุริสสหสฺสปริวาเร  นว  อมจฺเจ เปเสสิ ฯ  
สพฺเพ คนฺตฺวา อรหตฺต ปตฺวา ตุณฺหีภูตา อเหสุ ฯ   
        อถ  ราชา  จินฺเตสิ  เอตฺตกา  ชนา  มย ิ สิเนหา- 
ภาเวน  ทสพลสฺส  อิธาคมนตฺถาย  น  กิ ฺจิ  กถยึส ุฯ อย   
โข  ปน  อุทายี  ทสพเลน  สมวโย  สหปสุกีฬิโก  มยิ  จ   
สิเนหวา  อิม  เปเสสฺสามีติ ฯ  อถ  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต   
ตฺว  ปุริสสหสฺสปริวาโร  คนฺตฺวา  ทสพล  อิธาเนหีติ  วตฺวา  
เปเสสิ ฯ  โส  ปน  คจฺฉนฺโต  สจาห  เทว  ปพฺพชิตุ  ลภิสฺสามิ    
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เอวาห  ภควนฺต  อิธาเนสฺสามีติ  วตฺวา  ร ฺา  ปพฺพชิโตป   
มม  ปุตฺต  ทสฺเสหีติ  วุตฺโต  ราชคห  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ธมฺม- 
เทสนาเวลาย  ปริสปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  สุตฺวา  สปรวิาโร   
อรหตฺต  ปตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเว  ปติฏาสิ ฯ  โส  อรหตฺต  ปตฺวา   
น  ตาวาย  ทสพลสฺส  กุลนคร  คนฺตุ  กาโล  วสฺสนฺเต  ปน   
อุปคเต  ปพฺพเตสุ  วนสณฺเฑสุ  หริตติณส ฺฉนฺนาย  ภูมิยา   
คมนกาโล  ภวิสฺสตีติ  คมนกาล  อาคเมนฺโต  วสฺสนฺเต  สมฺปตฺเต   
สตฺถุ  กลุนคร  คนฺตุ  คมนวณฺณ  สวณฺเณสิ ฯ  วุตฺต ฺเจต  
เถรคาถาย (๑)   
                        องฺคาริโน ทานิ ทุมา ภทนฺเต   
                        ผเลสิโน ฉทน วิปฺปหาย   
                        เต อจฺจิมนฺโตว ปภาสยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร ภาคี รสาน ฯ   
                        ทุมานิ ผุลลฺานิ มโนรมานิ   
                        สมนฺตโต สพฺพทิสา ปวนฺติ   
                        ปตฺต ปหาย ผลมาสสานา   
                        กาโล อิโต ปกฺกมนาย วีร ฯ   
                        เนวาติสีต น ปนาติอุณฺห   
                        สุขา อุตุ อทฺธนิยา ภทนฺเต   
# ๑ ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๐/๑๔๖ ฯ    
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                        ปสฺสนฺตุ ต สากิยา โกฬิยา จ   
                        ปจฺฉามุข โรหิณิย ตรนฺต ฯ   
                อาสาย กสเต เขตฺต  พีช อาสาย วปฺปติ   
                อาสาย วาณิชา ยนฺติ  สมุทฺท ธนหารกา   
                ยาย อาสาย ติฏามิ  สา เม อาสา สมิชฺฌตุ ฯ   
                นาติสีต นาติอุณฺห  นาติทุพฺภิกฺขฉาตก   
                สทฺทลา หริตา ภูมิ  เอส กาโล มหามุนิ ฯ   
                        ปุนปฺปุน เจว วปนฺติ พีช   
                        ปุนปฺปุน วสฺสติ เทวราชา   
                        ปุนปฺปุน เขตฺต กสนฺติ กสฺสกา   
                        ปุนปฺปุน ธ ฺมุเปติ รฏ ฯ   
        ปุนปฺปนุ ยาจนกา จรนฺติ  ปุนปฺปนุ ทานปตี ททนฺติ   
        ปุนปฺปนุ ทานปตี ททิตฺวา  ปุนปฺปุน สคฺคมุเปนฺติ าน ฯ   
                        วีโร (๑) หเว สตฺตยุค ปุเนติ   
                        ยสฺม ึกุเล ชายติ ภูริป ฺโ   
                        ม ฺามห สกฺกติ เทวเทโว   
                        ตยา หิ ชาโต มุนิ สจฺจนาโม ฯ   
                        สุทฺโธทโน นาม ปตา มเหสิโน   
                        พุทฺธสฺส มาตา ปน มายนามา   
# ๑. ม. ย.ุ สมิชฺฌตุ ฯ  ๒. ม. ยุ. วีโร ฯ  
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                        ยา โพธิสตฺต ปริหริย กุจฺฉินา   
                        กายสฺส เภทา ติทิวมฺหิ โมทติ ฯ   
                        สา โคตมี กาลกตา อิโต จุตา   
                        ทิพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคีภูตา (๑)  
                        สา โมทติ(๒) กามคุเณหิ ป ฺจหิ   
                        ปริวาริตา เทวคเณหิ เตหิ ฯ   
                        พุทฺธสฺส ปุตฺโตมฺหิ อสยฺหสาหิโน   
                        องฺคีรสสฺสปฺปฏิมสฺส ตาทิโน   
                        ปตุ ปตา(๓) มยฺห(๔) ตุวสิ สกฺก   
                        ธมฺเมน เม โคตม อยฺยโกสีติ ฯ  
                อมฺพา ปนสา กปฏา จ  ปปฺุผปลฺลวลงฺกตา   
                ธุวปฺผลานิ สวนฺติ  ขุทฺทามธุกกูปมา   
                เสวมาโน อุโภ ปสฺเส  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                ชมฺพู สุมธุรา นีปา  มธุคณฺฑิทิวปฺผลา   
                ตา อุโภสุ ปชฺโชตนฺติ  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ  โสณฺณวณฺณา มโนรมา   
                ขุทฺทกปฺปผลา นิจฺจ  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                กทลี ป ฺจโมจฺจิ จ  สุปกฺกผลภูสิตา   
                อุโภ ปสฺเสสุ ลมฺพนฺติ  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
# ๑. สมงฺคิภูตาติ สุนฺทรตร ฯ  ๒. โมทตี-ติ  สุนฺทรตร ฯ 
# ๓. ม. ปตุปตา ฯ   ๔. ตุยฺห-อิติสุนฺทรตร ฯ  
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                มธุปฺผลธรา นจฺิจ  โมรรุกฺขา มโนรมา   
                ขุทฺทกปฺปผลา นิจฺจ  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                หนิฺตาลตาลปนฺตี จ  รชตกขฺนฺโธว โชตเร   
                สปุกฺกผลส ฺฉนฺนา  ขุทฺทกปฺปา มธุสฺสวา   
                ผลานิ ตานิ ขาทนฺเต  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                อุทุมฺพรารุณาวณฺณนา  สทาสุมธุรปฺผลา   
                อุโภ ปสฺเสสุ ลมฺพนฺติ  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                อิตฺถมฺภูตา อเนกา เต  นานาผลธรา ทุมา   
                อุโภ ปสฺเสสุ ลมฺพนฺติ  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                จมฺปกา สลฬา นาคา  สุคนฺธา มาลุเตริตา   
                สปุุปฺผิตคฺคา โชตนฺติ  สุคนเฺธนาภิปูชยุ   
                สาทรา วินตาเนว  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                ปนฺุนาคา คิริปุนฺนาคา  ปุปฺผิตา ธรณีรุหา   
                สปุุปฺผิตคฺคา โชตนฺติ  สุคนเฺธนาภิปูชยุ   
                สาทรา วินตุคฺคคฺคา  คนฺตุกาโล มหายส ฯ   
                อโสกา โกวิฬารา จ  โสมนสฺสกรา วรา   
                สคุนฺธา กณฺณิกา พนฺธา   รตฺตวณฺเณหิ ภูมิตา   
                สาทรา วินตุคฺคคฺคา  สมโย เต มหายส ฯ   
                กณฺณิการา ผุลฺลิตา นิจฺจ  โสวณฺณรสิโชตกา   
                ทพฺิพคนฺธา ปวายนฺติ  ทิสา สพฺพานิ โสภย   
                สาทรา วินตาเนว  สมโย เต มหายส ฯ    
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                สปุตฺตา คนฺธสมฺปนฺนา  เกตกี ธนุเกตกี (๑)   
                สคุนฺธา สมฺปวายนฺติ  ทิสา สพฺพาภิคนฺธิโน   
                สาทรา ปูชยนฺตาว  สมโย เต มหายส ฯ   
                มลฺลิกา ชาติสุมนา  สุคนฺธา ขุทฺทมลฺลิกา   
                ทสิา สพฺพา ปวายนฺติ  อุโภ มคฺเค ปโสภย   
                สาทรา เต ปลมพฺนฺติ  สมโย เต มหายส ฯ   
                สนิฺธุวารา สีตคนฺธา  สุคนฺธา มาลุเตริตา   
                ทสิา สพฺพาภิปูเชนฺตา  อุโภ มคฺเค ปโสภย   
                สาทรา วินตุคฺคคฺคา  สมโย เต มหายส ฯ   
                สหีา เกสรสีหา จ  จตุปฺปทนิเสวิตา   
                อจฺฉมฺภีตา สุราปาเน  มิคราชา ปตาปโน ฯ   
                สหีนาเทน ปูเชนฺติ  สาทรา เต มิคาภิภู   
                มคฺคมฺหิ อุภโต วูฬฺหา  สมโย เต มหายส ฯ   
                พฺยคฺฆา สินฺธวา นกุลา  สาธุรูปา ภยานกา   
                อากาเส สมฺปตนฺตาว  นิพฺภีตา เยน เกนจิ   
                เตหิ เต สาทรา นตา  สมโย เต มหายส ฯ   
                ติธา ปภินฺนา (๒) ฉทฺทนฺตา  สุรูปา สุสสฺรา สุภา   
                สตฺตปฺปติฏ ิตงฺคา เต  อุโภ มคฺเคสุ กูชิโน   
                สาทรา หาสมานาว  สมโย เต มหายส ฯ   
                มคิา วราหา ปสทา  จิตฺราสาวยวา สุภา   
# ๑ กตฺถจิ. มนุเกตกี ฯ  ๒. ย.ุ  ติมฺเมภินนฺา ฯ    
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                อาโรหปริณาเหน  สุรูปา องฺคสยุตา   
                อุโภ มคฺเค คายมานาว  สมโย เต มหายส ฯ   
                โคกณฺณา สรภา รุร ู อาโรหปริณาหิโน   
                สรุูปา องฺคสมฺปนฺนา  เสวมานาว อจฺฉรุ   
                เสวมานา เตหิ ตทา  สมโย เต มหายส ฯ   
                ทปี อจฺฉา ตรจฺฉา จ  ตุทรา วรุณา สทา   
                เต ทานิ สิกฺขิตา สพฺเพ  เมตฺตาย ตว ตาทิโน   
                เต ปจฺจเสวกา อทฺธา  สมโย เต มหายส ฯ   
                สสา สิงฺคาลา นกุลา  กลนทฺกาฬกา พหู   
                กสฺตุรา สูรา คนฺธา เต  เกวลา คายมานาว   
                                                        สมโย เต มหายส ฯ   
 
                มยูรา นีลคีวา เต  สุสิขา สุภปกฺขิกา   
                สปุ ฺฉา เต สุนาทา จ  เวฬุริยมณิสนฺนิภา   
                นาท กโรนฺตา ปูเชนฺติ  กาโล เต ปตุทสสฺเน ฯ   
                สวุณฺณจิตฺรหสา จ  ชวหสา วิหาจรา   
                เต สพฺเพ อาสยา ฉุทฺธา  ชินทสฺสนพฺยาวฏา   
                มธุรสฺสเรน กชูนฺติ  กาโล เต ปตุทสฺสเน ฯ   
                หสา โก ฺจา สุนทา เต  จกฺกวากา นทีจรา   
                พกา พลากา รจิุรา  ชลกากา สรกุกฺกฏุา   
                สาทราภินาทิโน เอเต  กาโล เต ปตุทสสฺเน ฯ   
                จิตฺรา สุรูปา สุสสฺรา  สาฬิกา สุวตณฺฑิกา    
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                รกุขฺคฺคา สมฺปตนฺตา เต  อุโภ มคฺเคสุ กูชิโน   
                เตสุ เตสุ นิกูชนฺติ  กาโล เต ปตุทสฺสเน ฯ   
                โกกิลา สกลา จิตฺรา  สทา ม ฺชุสฺสรา วรา   
                วิมฺหาปตา เต ชนต  สทฺธิมตฺิตาทิเก สุรา   
                สเรหิ ปูชยนฺตาว  กาโล เต ปตุทสฺสเน ฯ   
                ภิงฺกา กุรรา สารา  ปูริตา กานเน สทา   
                นนิฺนาทยนฺตา ปวน  อ ฺม ฺสมงฺคิโน   
                คายมานา สเรเนว  กาโล เต ปตุทสฺสเน ฯ   
                ติตฺติรา สุสรา สารา  สุสรา วนกุกฺกุฏา   
                ม ฺชุสฺสรา รามเณยฺยา  กาโล เต ปตุทสสฺเน ฯ   
                เสตวาลุกส ฺฉนฺนา  สุปติตฺถา มโนรมา   
                มธุโรทกสมฺปณฺุณา  สรา โชตนฺติ เต สทา   
                ตตฺถ นฺหาตฺวา(๑) ปวิตฺวา จ  สมโย เต าติทสฺสเน ฯ   
                กมฺุภีรามกรากิณฺณา  วลยา มุ ฺชโรหิตา   
                มจฺฉกจฺฉปพฺยาวิทฺธา  สรา สีโตทกา (๒) สุภา   
                ตตฺถ นฺหาตฺวา ปวิตฺวา จ  สมโย เต าติทสฺสเน ฯ   
                นลีุปฺปลสมากณฺิณา  ตถา รตฺตุปฺปเลหิ จ   
                กมุุทุปฺปลสงฺกิณฺณา  สรา โสภนฺติเนกธา   
                ตตฺถ สีตลกา โตยา  สมโย เต าติทสฺสเน ฯ   
# ๑ ม. นฺหตฺวา ฯ  ๒. ยุ.  เสโตทกา ฯ    
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                ปณฺุฑรีเกหิ ส ฺฉนฺนา  ปทุเมหิ สโมหตา   
                อุโภ มคฺเคสุ โสภนฺติ  โปกฺขร ฺโ ตหึ ตหึ   
                ตตฺโถทกานิ นหฺายนฺติ  สมโย เต าติทสฺสเน ฯ   
                เสตปุลินสงฺกิณฺณา  สุปติตฺถา มโนรมา   
                สโีตทกมโหเฆหิ  สมฺปุณฺณา ตา นที สุภา   
                อุโภ มคฺเคหิ สนฺทนฺติ  สมโย เต าติทสฺสเน ฯ   
                มคฺคสฺส อุภโตปสฺเส  คามนิคมสมากุลา   
                สทฺธา ปสนฺนา ชนตา  รตนตฺตยมามกา   
                เตส สมฺปุณฺณสงฺกปฺโป  สมโย เต าติทสฺสเน ฯ   
                เตสุ เตสุ ปเทเสสุ  เทวา มานุสฺสกา อุโภ   
                คนฺธมาลาภิปูเชนฺติ  สมโย เต าติทสฺสเนติ ฯ   
        เอว  เถโร  สฏ ิมตฺตาหิ  คาถาหิ  สตฺถ ุ คมนวณฺณ   
สวณฺเณสิ ฯ   
        อถ  โข  ภควา  กาฬุทายี  มม  คมน  ปตฺเถติ   
ปูเรสฺสามิสฺส  สงฺกปฺปนติฺ  ตตฺถ  คมเน  พหูน  วิเสสาธิคม   
ทิสฺวา  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต  ราชคหโต  อตุริตจาริกาวเสน   
วุตฺตปฺปการผลาผเล(๑) อนุภวนฺโต ทฺวิปทจตุปฺปทาทิสมูหาน เสวน- 
ปูชาย  ปชูิยมาโน  วุตฺตปฺปการสุคนฺธปุปฺผคนฺเธหิ  คนฺธิยมาโน   
คามนิคมวาสีน  สงฺคห  กุรุมาโน  กปลวตฺถุคามิมคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ   
# ๑ สี.  ปติสขุ ฯ   
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เถโร  อิทฺธิยา  กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา  ร ฺโ  ปุรโต  อากาเส   
 ิโต  อทิฏปุพฺพ  เวส  ทิสฺวา  ร ฺา  โกสิ  ตฺวนติฺ  ปุจฺฉิโต   
สเจ  อมจฺจปุตฺต  ตยา  ภควโต  สนฺติเก  เปสิต  น  ชานาสิ   
เอว  ชานาหีติ วทนฺโต   
                พุทฺธสฺส ปุตฺโตมฺหิ อสยฺหสาหิโน   
                องฺคีรสสฺสปฺปฏมิสฺส ตาทิโน   
                ปตุปตา มยฺห ตุวสิ สกฺก   
                ธมฺเมน เม โคตม อยฺยโกสีติ (๒)   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธสฺส  ปุตฺโตมฺหีติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส  อุเร   
วายามชนิตาหิ  ธมฺมเทสนาหิ  ชาตตาย  โอรสปุตฺโต  อมฺหิ ฯ   
อสยฺหสาหิโนติ  อภิสมฺโพธิโต  ปุพฺเพ  เปตฺวา  มหาโพธิสตฺต   
อ ฺเหิ  สหิตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  อสยฺหสฺส  สกลโพธิสมฺภารสฺส   
มหากรุณากรสฺส  จ  สหนโต  ตโต  ปรมฺป  อ ฺเหิ  สหิตุ   
อภิภวิตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  อสยฺหาน  ป ฺจนฺน  มาราน  สหนโต   
อภิภวนโต  อาสยานุสยจริตาธิมุตฺติอาทิวิภาคาวโพเธน  (๓)  ยถารห   
เวเนยฺยาน  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  อนุสาสนีสงฺขาตสฺส   
อ ฺเหิ  อสยฺหสฺส  พุทฺธกิจฺจสฺส  สหนโต  ตตฺถ  วา  สาธุการี- 
ภาวโต อสยฺหสาหิโน ฯ องฺคีรสสฺสาติ องฺคีกตสีลาทิสมฺปตฺติกสฺส ฯ   
# ๑. มยฺห-อิติ สุนฺทรตร ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๐/๓๔๘ ฯ   
# ๓. ส.ี ...ฯ วโพธเน ฯ    
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องฺคมงฺเคหิ  นิจฺฉรณกโอภาสสฺสาติ  อปเร ฯ  เกจิ  ปน  องฺคีรโส   
สิทฺธตฺโถติ  อิมานิ  เทฺว  นามานิ  ปตราเยว  คหิตานีติ   
วทนฺติ ฯ  อปปฺฏิมสฺสาติ  อนุปมสฺส  อิฏาทีสุ  ตาทิลกฺขณ- 
สมฺปตฺติยา  ตาทิโน ฯ  ปตุปตา มยฺห ตุวสีติ อริยชาติวเสน   
มยฺห  ปตุ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โลกโวหารวเสน  ตฺว  ปตา  อสิ ฯ  
สกฺกาติ วเสน (๑)  ราชาน  อาลปติ ฯ  ธมฺเมนาติ  สภาเวน  อริย- 
ชาติโลกิยชาตีหิ  ทฺวินฺน  ชาตีน  สภาวสโมธาเนน ฯ  โคตมาติ   
โคตฺเตน  ราชาน  อาลปติ ฯ  อยฺยโกสีติ  ปตามโห  อโหสิ ฯ   
เอตฺถ  จ  พุทธฺสฺส  ปุตฺโตมฺหีติอาทึ  วทนฺโต  เถโร  อ ฺ   
พฺยากาสิ ฯ   
        เอว  ปน  อตฺตาน  ชานาเปตฺวา  หฏตุฏเน  ร ฺา   
มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิยาทิตสฺส  นานคฺค- 
รสโภชนสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  ปตฺเต  ทินฺเน  คมนาการ  ทสฺเสสิ ฯ   
กสฺมา  คนฺตุกามตฺถ  ภุ ฺชถาติ  วุตฺเต  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ภุ ฺชิสฺสามีติ ฯ  กห  ปน  สตฺถาติ ฯ  วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวาโร   
ตุมฺหาก  ทสฺสนตฺถาย  มคฺค  ปฏิปนฺโนติ ฯ  ตุเมฺห  อิม ปณฺฑปาต  
ภุ ฺชถ อ ฺ  ภควโต  หรถ ฯ  ยาว  จ  มม  ปุตฺโต  อิม   
นคร  ปาปุณาติ  ตาวสฺส  อิโตเยว  ปณฺฑปาต  หรถาติ ฯ  เถโร   
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ร ฺโ  จ  ปริสาย  จ  ธมฺม  เทเสตฺวา  สตฺถุ   
# ๑ สี.  ชาติวเสน ฯ    
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อาคมนโต  ปุเรตรเมว  ราชนิเวสน  รตนตฺตยคุเณสุ  อภิปฺปสนนฺ   
กโรนฺโต  สพฺเพส  ปสฺสนฺตานเยว  สตฺถุ  อาหริตพฺพภตฺตปุณฺณ   
ปตฺต  อากาเส  วิสฺสชฺเชตฺวา  สยมฺป  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
ปณฺฑปาต อุปเนตฺวา สตฺถุ หตฺเถ  เปสิ ฯ  สตฺถาป  ต   
ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิ ฯ  เอว  สฏ ิโยชน มคฺค ทิวเส ทิวเส   
โยชน  คจฺฉนฺตสฺส  ภควโต  ราชเคหโต  ภตฺต  อาหริตฺวา   
อทาสิ ฯ  ภควา  กเมน  กปลวตฺถุนคร  ปตฺวา  ปุนทวิเส  ราชวีถยิ   
ปณฺฑาย  จรติ ฯ  ต  สุตฺวา  สุทฺโธทนมหาราชา  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
มา  เอว  กตฺตพฺพ  ม ฺ ิ  นยิท  ราชวสปฺปเวณีติ ฯ  อย   
ตุมฺหาก  มหาราช  วโส  อีทิโส  อมฺหาก  ปน  พุทธฺวโสติ วตฺวา   
        อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย        ธมฺม สุจริต จเร   
        ธมฺมจารี สุข เสติ                อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ   
        ธมฺม จเร สุจริต                        น น ทุจฺจริต จเร   
        ธมฺมจารี สุข เสติ                อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ (๑)   
ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
        ราชา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ ตโต ราชา พุทฺธปฺปมุข  
ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  สกมนฺทิเร  โภเชตฺวา  สมฺปวาเรตฺวา   
โภชนาวสาเน ธมฺมปาลชาตก (๒)  สตฺุวา  สปริโส  อนาคามิผเล   
ปติฏหิ ฯ  อปรภาเค  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา  นิปนโฺนว อรหตฺต  
# ๑ ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๗ ฯ  ๒ ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๑๐/๒๘๘ ฯ    
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ปตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ   
        ตโต  ภควา  ราหุลมาตุยา  พิมฺพาเทวิยา  ปาสาท  คนฺตฺวา   
ตสฺสา  ธมฺม  เทเสตฺวา  โสก  วิโนเทตฺวา  จนฺทกินฺนรีชาตก- 
เทสนาย(๑)  ปสาท  ชเนตฺวา  นิโคฺรธาราม  อคมาสิ ฯ  อถ   
พิมฺพาเทวี  ปุตฺต  ราหุลกมุาร  อาห  คจฺฉ ตว ปตุ  สนฺตก   
ธน  ยาจาหีติ ฯ  กุมาโร  ทายชฺช  เม  สมณ  เทหีติ  วตฺวา   
ภควนฺต  อนุพนฺธิตฺวา  สุขา  เต  สมณ  ฉายาติ  วทนฺโต   
คจฺฉติ ฯ  ต  ภควา นิโคฺรธาราม  เนตฺวา  โลกุตฺตรทายชฺช   
คณฺหาหีติ  วตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  อถ  ภควา  อริยคณมชฺเฌ   
นิสินฺโน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  กุลปฺ- 
ปสาทกาน ยทิท กาฬุทายีติ (๒) เถร เอตทคฺเค เปสิ ฯ   
        เถโร  ปตฺตเอตทคฺคฏาโน  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร   
นาม  ชิโนติอาทิคาถาโย  อภาสิ ฯ ตตฺถ อนุตฺตานปทเมว  
วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        คุณาคุณวิทูติ  คุณ ฺจ  อคุณ ฺจ  คุณาคุณ  วณฺณา- 
วณฺณ  กุสลากุสล  วา  ต  ชานาตีติ  คุณาคุณวิทู ฯ  กต ฺ ูติ   
อ ฺเหิ  กตคุณ ชานาตีติ  กต ฺ ู  เอกทิวสมฺป  ภตฺต- 
ทานาทินา  กตูปการสฺส  รชฺชมฺป  ทาตุ  สมตฺถตฺตา  กต ฺ ู ฯ   
# ๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๘๓/๓๖๘ ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ    
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กตเวทีติ  กต  วินฺทติ  อนุภวติ  สมฺปฏจฺิฉตีติ  กตเวที ฯ ติตฺเถ  
โยเชติ  ปาณิเนติ  สพฺพสตฺเต  นิพฺพานปเวสนุปาเย  กุสลปเถ   
มคฺเค  ธมฺมเทสนาย  โยเชติ  สมฺปโยเชติ  ปติฏาเปตีติ  อตฺโถ ฯ   
เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  คมนวณฺณนคาถานมตฺโถ เถรคาถาย  
วุตฺโตเยวาติ ฯ   
                        กาฬุทายิตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อภยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
อภยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมชินวเรสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต ฯ  โส  วุทฺธิมนฺวาย   
เวทงฺคปารโค  สกปรสมยกุสโล  เอกทิวส  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ปสนฺนมานโส  ภควนฺต  คาถาหิ  โถเมสิ ฯ  โส  ตตฺถ  ยาวตายุก   
ตฺวา  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อปราปร   
สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห พิมฺพิสาร- 
ร ฺโ ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ  อภโยเตฺววสฺส  นาม  กรึสุ ฯ   
โส  วยปฺปตฺโต  นิคณฺเหิ  สทฺธึ  วิสสฺาสิโก หุตฺวา  จรนฺโต   
เอกทิวส  นิคณฺเน  นาฏปุตฺเตน  สตฺถุ  วาทาโรปนตฺถาย    
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เปสิโต  นิปณุป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  นิปุณพฺยากรณ  สตฺุวา  ปสนฺโน   
สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏานานุรูป าณ เปเสตฺวา  
นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสสฺ- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        อภยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โลมสกงฺคิยตฺเถราปทานวณฺณนา    
        อฏมาปทาเน ฯ  อิมมฺหิ  ภทฺทเก  กปฺเปติ(๑)อาทิก  อายสฺมโต  
โลมสกงฺคิยตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  สทฺโธ  ปสนฺโน  อโหสิ ฯ  อปโร  จนฺทโน   
นาม  ตสฺส  สหาโย  จาสิ ฯ  เต  เทฺวป  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม   
สุตฺวา  ปสนฺนมานสา  ปพฺพชิตฺวา  ยาวชีว  สลี  รกขิฺตฺวา   
สุปริสุทฺธสีลา  ตโต  จุตา  เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  เอก   
พุทฺธนฺตร  ทพฺิพสุข  อนุภวึสุ ฯ  เตสุ  อย  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺ- 
ปาเท  สากิยกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อปโร  จนฺทโน  เทวปุตฺโต   
หุตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  อถ  โส  สกฺยกุลปฺปสาทเกน   
# ๑. ย.ุ อิมมหฺิ ภทฺทกปฺปมฺหิ ฯ  
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กาฬุทายินา  อาราธิเตน  ภควตา  สกฺยราชูน  มานมทฺทนาย   
กต  เวสฺสนฺตรธมฺมเทสนาย(๑)  โปกฺขรวสฺสอิทฺธิปาฏิหาริย  ทิสวฺา   
ปสนฺนมานโส  ปพฺพชิตฺวา  มชฺฌิมนิกาเย  วุตฺต  ภทฺเทกรตฺต- 
สุตฺตนฺตเทสน(๒)  สุตฺวา  อร ฺวาส วสนฺโต  ภทฺเทกรตฺตสุตฺตนฺต- 
เทสนานุสาสน  สริตฺวา  ตทนุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  กมฺมฏาน  
มนสิ กริตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  ส ฺชาต- 
โสมนสฺโส  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อิมมฺหิ  ภทฺทเก   
กปฺเปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กปโฺป  ตาว  จตุพฺพิโธ  สารกปฺโป   
วรกปฺโป  มณฺฑกปฺโป  ภทฺทกปฺโปติ ฯ  เตสุ  ยสมฺึ  กปฺเป  เอโก   
พุทฺโธ  อุปฺปชฺชนฺติ  อย  สารกปฺโป  นาม ฯ  ยสฺม ึ เทฺว  วา   
ตโย  วา  พุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ  อย  วรกปฺโป  นาม ฯ  ยสฺม ึ  
จตฺตาโร  พุทธฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  อย  มณฺฑกปฺโป  นาม ฯ  ยสฺมึ   
ป ฺจ  พุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ  อย  ภทฺทกปโฺป นาม ฯ อ ฺตฺถ  
ปน   
        สารกปโฺป มณฺฑกปโฺป  สารมณฺฑกปฺโป ตถาๆ   
        วรกปฺโป ภทฺทกปฺโป  กปฺปา ป ฺจวิธา สิยุ ฯ   
        เอโก เทฺว ตโย จตฺตาโร  ป ฺจ พุทฺธา ยถากฺกม   
        เอเตสุ ป ฺจกปฺเปสุ  อุปฺปชฺชนฺติ วินายกาติ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๔๕/๓๖๕ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๕๒๖/๓๔๘ ฯ  
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เอว  ป ฺจ  กปฺปา  วุตฺตา ฯ  เตสุ  อย  กปฺโป  กกุสนฺโธ   
โกณาคมโน  กสฺสโป  โคตโม เมตฺเตยฺโยติ ป ฺจพุทฺธปฏิมณฺฑิตตฺตา  
ภทฺทกปฺโป นาม ชาโต ฯ  ตสฺมา  อิมสฺมึ  ภทฺทกปปฺมฺหิ  กสฺสโป   
นายโก  อุปปฺชฺชีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        โลมสกงฺคิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                วนวจฺฉตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน  อิมมฺหิ  ภทฺทเก  กปเฺปติอาทิก  อายสฺมโต   
วนวจฺฉตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺถุ  ธมมฺเทสน   
สุตฺวา  สทฺธาชาโต  ปพฺพชิตฺวา  ปริสทฺุธ  พฺรหฺมจริย  จริตฺวา   
ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  ตโต  จุโต  อร ฺายตเน   
ภิกฺขูน  สมีเป  กโปตโยนิย  นิพฺพตฺโต ฯ  เตสุ  เมตฺตจิตฺโต  ธมฺม   
สุตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
กปลวตฺถุสฺม ึ พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  มาตุกุจฺฉิคต- 
กาเลเยว  มาตุ  โทหโฬ  อุทปาทิ  วเน  วสิตุ  วเน  วิชายิตุ ฯ   
ตโต  อิจฺฉานุรูปวเสน  วเน  วสนฺติยา  คพฺภวุฏาน  อโหสิ ฯ   
คพฺภโต  นิกขฺนฺต ฺจ  น  กาสาวขณฺเฑน  ปฏิคฺคเหสุ ฯ  ตทา    
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โพธิสตฺตสฺส  อุปฺปนฺนกาโล  ราชา  ต  กุมาร  อาหราเปตฺวา   
สเหว  โปเสสิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชิตฺวา  ฉพฺพสฺสานิ  ทุกฺกรการิก  กตฺวา  พุทฺเธ  ชาเต  โส   
มหากสฺสปสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตสฺโสวาเท  ปสนฺโน  ตสฺส   
สนฺติกา  พุทฺธุปฺปาทภาว  สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม   
สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อรหา อโหสิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสสฺ- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อิมมฺหิ  ภทฺทเก  กปฺเปติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ พฺรหฺมพนฺธุ  มหายโสติ  เอตฺถ  พฺราหฺมณาน   
พนฺธุ  าตโกติ  พฺราหฺมณพนฺธูติ  วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธสุขตฺถ   
พฺรหฺมพนฺธูติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  โลกตฺตยพฺยาปกยสตฺตา   
มหายโส(๑) ฯ  เสส สพฺพ สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        วนวจฺฉตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________ 
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                                จูฬสคุนฺธตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทสมาปทาเน ฯ อิมมฺหิ  ภทฺทเก  กปฺเปติอาทิก  อายสฺมโต   
สุคนฺธตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล   
พาราณสิย  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุ  
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา สพฺพทา นมสฺสมาโน  มหาทาน  ททมาโน   
มาสสฺส  สตฺตกฺขตฺตุ  ภควโต  คนฺธกฏุิยา  จตุชฺชาติคนฺเธน   
วิลิมฺเปสิ ฯ  มม  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  สรีรโต  สุคนฺธคนฺโธ   
นิพฺพตฺตตูติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  ภควา  ต  พฺยากาสิ ฯ  โส  ยาวตายุก   
ตฺวา  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต   
กามาวจรโลก  สรีรคนฺเธน  สุคนฺธ  กรุุมาโน  สุคนฺธเทวปุตฺโตติ   
ปากโฏ  อโหสิ ฯ  โส  เทวโลกสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  ตโต  จุโต   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  มาตุยา   
สรีรคนฺเธน  สกลเคห  สกลนคร ฺจ  สุคนฺเธน  เอกคนฺธ  อโหสิ ฯ  
ชาตกฺขเณ  สกล  สาวตฺถินคร  สุคนฺธกรณฺฑโก  วิย  อโหส ิฯ 
เตนสฺส  สุคนฺโธติ  นาม  กรึสุ ฯ  โส  วุทฺธึ  อคมาสิ ฯ  ตทา  
สตฺถา  สาวตฺถิย  ปตฺวา เชตวนมหาวิหาร  ปฏิคฺคเหสิ ฯ ต  
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว   
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  อุปฺปนนฺทิวสโต    
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ปฏาย  ยาว  ปรินิพฺพานา  เอตฺถนฺตเร  นิปนฺนฏานาทีสุ   
สุคนฺธเมว  วายิ ฯ  เทวาป  ทิพฺพจุณฺณทิพฺพคนฺธปุปฺผานิ  
โอกิรนฺติ ฯ   
        โสป  เถโร  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  อิมมฺหิ  ภทฺทเก   
กปฺเปติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถตฺตา   
จ  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  เกวล  ปุ ฺนานตฺต นามนานตฺต ฺจ  
วิเสโส ฯ   
                จูฬสุคนฺธตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ป ฺจป ฺาสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                        ยสวคฺควณฺณนา(๑) 
 
                                ยสตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉปฺป ฺาสเม  วคฺเค  ปมาปทาเน ฯ  มหาสมุทฺท   
โอคฺคยฺหาติอาทิก  อายสฺมโต  ยสตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล   
มหานุภาโว  นาคราชา  สุตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  อตฺตโน   
ภวน  เนตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตสิ  ภควนฺต  มหคฺเฆน  ติจีวเรน   
อจฺฉาเทสิ  เอเกก ฺจ  ภิกฺขุ  มหคฺเฆเนว  ปจฺเจกทุสฺสยุเคน  สพฺเพน   
จ  สมณปริกขฺาเรน ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  สทิฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล  เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา   
มหาโพธิมณฺฑล  สตฺตหิ  ปูเชสิ ฯ  กสสฺปสฺส  ภควโต  กาเล   
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  อกาสิ ฯ  เอว  โส  สุคตีสุเยว   
สสรนฺโต  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  พาราณสิย  มหาวิภวสฺส  
เสฏ ิโน  ปุตฺโต  หุตฺวา  สชุาตาย  ภควโต  ขีรปายาส  ทินฺนาย   
เสฏ ิธีตาย  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ  ยโส  นาม  นาเมน  ปรม- 
สุขุมาโล ฯ  ตสฺส  ตโย  ปาสาทา  โหนฺติ  เอโก  เหมนฺติโก  
เอโก คิมฺหิโก  เอโก  วสสฺิโกติ ฯ  โส  วสฺสิเก  ปาสาเท  วสฺสิเก   
# ๑. อิโต ปร ปาลิย น ทิสสฺติ ฯ  
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จตฺตาโร  มาเส  นิปฺปุริเสหิ  ตูริเยหิ  ปริจารยมาโน  วสติ ฯ 
เหฏา  ปาสาท  น  โอตรติ ฯ  เหมนฺติเก ปาสาเท  จตฺตาโร   
มาเส  สุผุสิตวาตปานกวาเฏ  ตตฺเถว  ปฏิวสติ ฯ  คิมฺหิเก  ปาสาเท   
พหุกวาฏวาตปานชาลาหิ  สมฺปนฺเน  ตตฺเถว  วสติ ฯ  หตฺถ- 
ปาทาน  สุขุมาลตาย  ภูมิย  นิสชฺชาทกิิจฺจ  นตฺถิ ฯ  สิมฺพล-ิ 
ตุลาทิปุณฺณสภาเว  อตฺถริตฺวา  ตตฺถ  อุปธานานิ  กิจฺจานิ   
กโรติ ฯ  เอว  เทวโลเก  เทวกุมาโร  วิย  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ   
สมปฺปตสฺส  สมงฺคีภูตสฺส  ปริจารยมานสฺส  ปฏิกจฺเจว  นิทฺทา   
โอกฺกมิ  ปรชินสฺสาป  นทิฺทา  โอกฺกมิ  สพฺพรตฺติโย  จ  เตลปทีโป   
ฌายติ ฯ  อถ  โข  ยโส  กลุปุตฺโต  ปฏกิจฺเจว  ปพุชฺฌิตฺวา  อทฺทส   
สก  ปริชน  สุปนฺต  อ ฺ ิสฺสา  กจฺเฉ  วีณ  อ ฺ ิสฺสา  กณฺเ   
มุทิงฺค  อ ฺ ิสฺสา  กจฺเฉ  อาฬมฺพร  อ ฺ  วิเกสิก  วิกฺเขฬิก   
อ ฺา วิปฺปลปนฺติโย หตฺถปตฺต สุสาน ม ฺเ ทิสฺวานสฺส   
อาทีนโว  ปาตุรโหสิ  นิพฺพิทาย  จิตฺต  สณฺาสิ ฯ  อถ  โข   
ยโส  กุลปุตฺโต  อุทาน อุทาเนสิ อุปทฺทุต วต โภ อุปสฺสฏ  
วต โภติ ฯ   
        อถ  โข  ยโส  กลุปุตฺโต  สวุณฺณปาทุกาโย  อาโรหิตฺวา   
เยน  นิเวสนทฺวาร  เตนุปสงฺกมิ  อมนุสฺสา  ทฺวาร  วิวรึสุ  มา   
ยสสฺส  กลุปตฺุตสฺส  โกจิ  อนฺตรายมกาสิ  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชฺชายาติ ฯ  อถ  โข  ยโส  กลุปุตฺโต  เยน  นครทฺวาร    
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เตนุปสงฺกมิ  อมนุสฺสา  ทฺวาร  วิวรึสุ  มา ยสสฺส กลุปุตฺตสฺส   
โกจิ  อนฺตรายมกาสิ  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชายาติ ฯ  อถ  
โข  ยโส  กุลปุตฺโต เยน อิสิปตน มิคทาโย เตนุปสงฺกมิ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  รตฺติยา  ปจฺจูสสมย   
ปจฺจุฏาย  อชฺโฌกาเส  จงฺกมติ  อทฺทสา  โข  ภควา  ยส  กุลปุตฺต   
ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาน  จงฺกมา  โอโรหิตฺวา  ป ฺตฺเต   
อาสเน  นิสีทิ ฯ  อถ  โข  ยโส  กลุปุตฺโต  ภควโต  อวิทูเร  อุทาน   
อุทาเนสิ  อุปทฺทุต  วต  โภ  อุปสฺสฏ  วต  โภติ ฯ  อถ  โข   
ภควา  ยส  กลุปุตฺต  เอตทโวจ  อิท  โข  ยส  อนุปททฺุต  อิท   
อนุปสฺสฏ  เอหิ  ยส  นิสที  ธมฺม  เต  เทเสสฺสามีติ ฯ  อถ  โข   
ยโส  กุลปุตฺโต  อิท กิร  อนุปทฺทุต  อิท  อนุปสฺสฏนฺติ  หฏโ   
อุทคฺโค  สุวณฺณปาทุกาหิ  โอโรหิตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีิ ฯ เอกมนฺต   
นิสินฺนสฺส  โข  ยสสฺส  กลุปุตฺตสฺส  ภควา  อนุปุพฺพึ  กถ  กเถสิ   
เสยฺยถิท  ทานกถ  สีลกถ  สคฺคกถ  กามาน  อาทีนว  โอการ   
สงฺกิเลส  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ปกาเสสิ ฯ  ทยา  ภควา  อ ฺาสิ   
ยส  กลุปุตฺต  กลลฺจิตฺต  มทุุจิตฺต  วินีวรณจิตฺต อุทคฺคจิตฺต  
ปสนฺนจิตฺต อถ ยา พุทฺธาน  สามุกฺกสิกา  ธมฺมเทสนา  ต   
ปกาเสสิ  ทุกขฺ  สมุทย  นโิรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป  นาม  สุทฺธ   
วตฺถ  อปคตกาฬก  สมฺมเทว  รชน  ปฏิคฺคเณฺหยฺย  เอวเมว  ยสสฺส    
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กุลปุตฺตสฺส  ตสฺมึเยว  อาสเน  วิรช  วีตมล  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทิ   
ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ   
        อถ  โข  ยสสฺส  กุลปุตฺตสฺส  มาตา  ปาสาท  อภิรุหิตฺวา   
ยส  กลุปุตฺต  อปสฺสนฺตี  เยน  เสฏ ิ  คหปติ  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  เสฏ ึ  คหปตึ  เอตทโวจ  ปุตฺโต  เต  คหปติ   
ยโส  น  ทิสสฺตีติ  อถ  โข  เสฏ ิ  คหปติ  จตุทฺทิสา  อสฺสทูเต   
อุยฺโยเชตฺวา  สามเยว  เยน  อิสิปตน มิคทาโย เตนุปสงฺกมิ ฯ   
อทฺทสา  โข  เสฏ ิ  คหปติ  สุวณฺณปาทุกาน  นิกฺเขป  ทิสฺวาน   
ตเยว  อนุคมาสิ ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  เสฏ ึ  คหปตึ  ทูรโตว   
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาน  ภควโต  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  ตถารูป   
อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขเรยฺย  ยถา  เสฏ ิ  คหปติ  อิธ  นิสินฺโน  
อิธ  นิสินฺน  ยส  กลุปุตฺต น ปสฺเสยฺยาติ ฯ อถ  โข  ภควา   
ตถารูป  อิทธฺาภิสงฺขาร  อภิสงฺขเรสิ ฯ  อถ  โข  เสฏ ิ  คหปติ   
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อป  ภนฺเต  ภควา  ยส  กลุปุตฺต  ปสฺเสยฺยาติ ฯ  เตน  หิ   
คหปติ  นิสีท  อปฺเปว  นาม  อิธ  นิสินโฺน  อิธ  นิสนิฺน   
ยส  กลุปุตฺต  ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ  อถ  โข  เสฏ ิ  คหปติ  อิเธว   
กิราห  นิสินโฺน  อิธ  นิสนิฺน  ยส  กลุปุตฺต  ปสฺสิสฺสามีติ   
หฏโ อุทคฺโค  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  เอกมนฺต   
นิสินฺนสฺส  โข  เสฏ ิสฺส  คหปติสฺส  ภควา  อนุปุพฺพึ  กถ    
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กเถสิ  ฯเปฯ  อปรปฺปจฺจโย  สตฺถ ุ สาสเน  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  เสยฺยถาป  ภนฺเต  นิกฺกุชชฺิต   
วา  อุกฺกุชฺเชยฺย  ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย  มฬฺูหสฺส  วา มคฺค   
อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว  ภควตา  อเนกปริยาเยน ธมฺโม  
ปกาสิโต ฯ เอสาห ภนฺเต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺม ฺจ   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  อุปาสก  ม  ภควา  ธาเรตุ  อชชฺตคฺเค  ปาณุเปต   
สรณ  คตนฺติ ฯ  โสว  โลเก  ปม  อุปาสโก  อโหสิ  เตวาจิโก ฯ   
        อถ  โข  ยสสฺส  กุลปุตฺตสฺส  ปตุโน  ธมฺเม  เทสิยมาเน   
ยถาทิฏ  ยถาวิทิต  ภูมึ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อนุปาทาย  อาสเวหิ   
จิตฺต  วิมุจฺจิ ฯ  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  ยสสฺส  โข   
กุลปุตฺตสฺส  ปตุโน  ธมฺเม  เทสิยมาเน  ยถาทิฏ  ยถาวิทิต   
ภูมึ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุตฺต   
อภพฺโพ  โข  ยโส  กลุปุตฺโต  หีนายาวตฺติตฺวา  กาเม  ปริภุ ฺชิตุ   
เสยฺยถาป  ปพฺุเพ  อคาริกภูโต  ยนฺนูนาห  ต  อิทฺธาภิสงฺขาร   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา  ต  อิทฺธาภิสงฺขาร   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภสิ ฯ  อทฺทสา  โข  เสฏ ี  คหปติ  ยส  กลุปุตฺต   
นิสินฺน  ทิสฺวาน  ยส  กุลปุตฺต  เอตทโวจ  มาตา  เต  ตาต   
ยส  ปริเทวโสกสมาปนฺนา  เทหิ มาตุยา ชีวิตนฺติ ฯ  อถ  โข   
ยโส  กุลปุตฺโต  ภควนฺต  อุลฺโลเกสิ ฯ  อถ  โข  ภควา  เสฏ ึ    
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คหปตึ  เอตทโวจ  ต  กึ  ม ฺสิ  คหปติ  ยสฺส  เสกฺเขน   
าเณน  เสกฺเขน  ทสฺสเนน  ธมฺโม  ทฏิโ  วิทิโต  เสยฺยถาป   
ตยา  ตสฺส  ยถาทิฏ  ยถาวิทิต  ภูมึ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อนุปาทาย   
อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุตฺต  ภพฺโพ  น ุ โข  โส  คหปติ  หีนายาวตฺติตฺวา   
กาเม  ปริภุ ฺชิตุ  เสยฺยถาป  ปุพฺเพ  อคาริกภูโตติ ฯ  โน  เหต   
ภนฺเตติ ฯ  ยสสฺส  โข  คหปติ  กุลปุตฺตสฺส  เสกฺเขน  าเณน   
เสกฺเขน  ทสฺสเนน  ธมฺโม  ทฏิโ  วิทิโต  เสยฺยถาป  ตยา   
ตสฺส  ยถาทฏิ  ยถาวิทิต  ภูมึ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อนุปาทาย   
อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุตฺต  อภพฺโพ  โข  คหปติ  ยโส  กุลปุตฺโต   
หีนายาวตฺติตฺวา  กาเม  ปรภุิ ฺชิตุ เสยฺยถาป ปุพฺเพ  อคาริก- 
ภูโตติ ฯ  ลาภา  ภนฺเต  ยสสฺส  กลุปุตฺตสฺส  สุลทฺธ  ภนฺเต   
ยสสฺส  กลุปตฺุตสฺส  ยถา  ยสสฺส  กลุปตฺุตสฺส  อนุปาทาย   
อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุตฺต  อธวิาเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  อชฺชตนาย   
ภตฺต  ยเสน กุลปุตฺเตน ปจฺฉาสมเณนาติ ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา   
ตุณฺหีภาเวน ฯ  อถ  โข  เสฏ ิ  คหปติ  ภควโต  อธวิาสน   
วิทิตฺวา  อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  ยโส  กุลปุตฺโต  อจิรปกฺกนฺเต  เสฏ ิมฺหิ   
คหปติมฺหิ  ภควนฺต  เอตทโวจ  ลเภยฺยาห  ภนฺเต  ภควโต   
สนฺติเก  ปพฺพชฺช  ลเภยฺย  อุปสมฺปทนติฺ ฯ  เอหิ  ภิกฺขูติ  ภควา   
อโวจ  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  จร  พฺรหฺมจริย  สมฺมา  ทกฺุขสฺส    
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อนฺตกิริยายาติ สาว ตสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ   
        อรหา  ปน  หุตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต  มหาสมุทฺท  โอคฺคยฺหาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
สมุทฺทนฺติ องฺคุลิมุทฺทาย ส  สฏุ ุ  ทสฺเสตพฺพโต  สมุทฺโท  อถ   
วา  ส  สฏุ ุ  อุทิยติ  โขภิยติ  ปโสธิยติ  โฆสน  กโรนฺโต   
อาลุฬิยตีติ  สมุทฺโท  มหนฺโต  จ  โส  สมุทฺโท  จาติ  มหาสมุทฺโท  
ต  มหาสมุทฺท ฯ  โอคฺคยฺหาติ  อชฺโฌคาเหตฺวา  อพฺภนฺตร  ปวิสิตฺวา   
ตสฺส  มหาสมุทฺทสฺส  อนโฺต  ปวิสิตฺวา  สามฺยตฺเถ  เจต  อุปโยค-วจนนฺติ ทฏพฺพ ฯ  ภวน  เม  
สุมาปตนฺติ  เอตฺถ  ภวนฺติ   
นิพฺพตฺตนฺติ  นิวสนฺติ จตูหิ อิริยาปเถหิ  วาส  กปฺเปนฺติ  เอตฺถาติ   
ภวน  มยฺห  ต  ภวน  ต  วิมาน  ต  ปาสาท  ป ฺจปาการ- 
กูฏาคาเรหิ  ส  สฏุ ุ  มาปต  นคร  อตฺตโน พเลน สุฏ ุ  
นิมฺมิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  สุนิมมฺิตา  โปกฺขรณีติ  สุมหนฺตา  หุตฺวา   
ภูตา  อิตา  คตา  ปวตฺตา  ขณิตา  กตาติ  โปกฺขรณี  มจฺฉ- 
กจฺฉปปุปฺผปุลินติตฺถมธุโรทกาทีหิ สฏุ ุ นิพฺพตฺตา  นิมฺมิตาติ   
อตฺโถ ฯ  จกกฺวากูปกูชิตาติ  จกฺกวากกุกฺกุฏหสาทีหิ  กชูิตา  โฆสิตา   
นาทิตา  สา  โปกฺขรณีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อิโต  ปร  นทีวนทฺวิปท- 
จตุปฺปทปาทปปกฺขีน  วณฺณ ฺจ  สุเมธสฺส  ภควโต  ทสฺสน ฺจ   
นิมนฺเตตฺวา  สุเมธสฺส  ภควโต  ทานกฺกม ฺจ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        โลกาหุติปฏิคฺคหนฺติ  เอตฺถ  โลเก  อาหุติ  โลกาหุติ  กาม-  
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รูปารูปสงฺขาตสฺส  โลกสสฺ  อาหุตึ  ปชูาสกฺการ ปฏิคฺคณฺหาตีติ  
โลกาหุติปฏคฺิคห สุเมธ ภควนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ เสส พฺยากรณ- 
ทาน ฺจ อรหตฺตปฺปตฺตผล ฺจ สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        ยสตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        นทีกสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทุติยาปทาเน  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต   
นทีกสฺสปตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  ปณฺฑาย   
จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อตฺตนา  โรปตสฺส  อมฺพรุกฺขสฺส   
ปมุปฺปนฺน  มโนสิลาวณฺณ  เอก  อมพฺผล  อทาสิ ฯ  โส  เตน   
ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  มคธ- 
รฏเ  พฺราหฺมณกุเล  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ภาตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต   
นิสฺสรณชฺฌาสยตาย  ฆราวาส  อนิจฺฉนฺโต  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  ตีหิ  ตาปสสเตหิ  สทฺธึ  เนร ฺชราย  นทิยา  ตีเร   
อสฺสม  มาเปตฺวา  วิหรติ ฯ  นทีตีเร  วสนโต  กสฺสปโคตฺตตาย   
จ  นทีกสฺสโปติ  สม ฺา  อโหส ิฯ  ตสฺส  ภควา  สปริสสฺส   
เอหิภิกฺขุภาเวน  อุปสมฺปท  อทาสิ ฯ  โส  ภควโต  คยาสีเส    
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อาทิตฺตปริยาย เทสนาย (๑) อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  สตฺถา  ยส  กลุปุตฺต  ปพฺพาเชตฺวา   
อุรุเวลาย  ตโย  ภาติกชฏิเล  ทเมตุ  เยน  อุรุเวลา  ตทวสริ ฯ  เตน   
โข  ปน  สมเยน  อุรุเวลาย  ตโย  ชฏลิา  ปฏิวสนฺติ  อุรุเวลกสฺสโป   
นทีกสฺสโป  คยากสฺสโปติ  เตสุ  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏิโล  ป ฺจนฺน   
ชฏลิสตาน  นายโก  โหติ  วินายโก  อคฺโค  ปมุโข  ปาโมกฺโข   
นทีกสฺสโป  ชฏิโล  ติณฺณ  ชฏลิสตาน  นายโก  โหติ  วินายโก   
อคฺโค  ปมุโข  ปาโมกฺโข  คยากสฺสโป  ชฏิโล  ทวิฺนฺน  ชฏิลสตาน   
นายโก  โหติ  วินายโก  อคฺโค  ปมุโข  ปาโมกฺโข ฯ  อถ  โข   
ภควา  เยน  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  อสฺสโม  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  อุรุเวลกสสฺป  ชฏลิ  เอตทโวจ  สเจ  เต  กสฺสป   
อครุ  วเสยฺยาม  เอกรตฺต  อคฺยาคาเรติ ฯ  น  โข  เม  มหาสมณ   
ครุ  จณฺเฑตฺถ  นาคราชา  อิทฺธิมา  อาสิวิโส  โฆรวิโส  โส   
ต  มา  วิเหเสีติ ฯ  ทุติยมปฺ  โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสป  ชฏลิ   
เอตทโวจ  ฯเปฯ  ตติยมฺป  ฯเปฯ  โส  ต  มา  วิเหเสีติ ฯ   
อปฺเปว  ม  น  วิเหเยฺย  อิงฺฆ  ตฺว  กสสฺป  อนุชานาหิ   
อคฺยาคารนฺติ ฯ  วิหร  มหาสมณ  ยถาสุขนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา   
อคฺยาคาร  ปวิสิตฺวา  ติณสนฺถารก  ป ฺเปตฺวา  นิสีทิ  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ   
# ๑ วิ. มหา.  ๔/๕๕/๖๒  ส. สฬา. ๑๘/๓๑/๒๓ ฯ    
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        อทฺทสา  โข  โส  นาโค  ภควนฺต  ปวิฏ  ทิสฺวา  ทุมฺมโน   
ปธูปายิ ฯ  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  อิมสฺส   
นาคสฺส  อนุปหจฺจ  ฉวิ ฺจ  จมฺม ฺจ  มส ฺจ นฺหารุ ฺจ อฏ ิ ฺจ  
อฏ ิมิ ฺช ฺจ เตชสา เตช ปริยาทิเยยฺยนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา   
ตถารูป  อิทธฺาภิสงฺขาร  อภิสงฺขริตฺวา  ปธูปายิ ฯ  อถ  โข   
โส  นาโค  มกฺข  อสหมาโน  ปชฺชลิ ฯ  ภควาป  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา  ปชชฺล ิฯ  อุภินฺน  สโชติภูตาน  อคฺยาคาร  อาทิตฺต   
วิย  โหติ  สมฺปชฺชลิต  สโชติภูต ฯ  อถ  โข  เต  ชฏิลา  อคฺยาคาร   
ปริวาเรตฺวา  เอวมาหสุ  อภิรูโป  วต  โภ  มหาสมโณ  นาเคน   
วิเห ิยตีติ ฯ  อถ  โข  ภควา  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  ตสฺส   
นาคสฺส  อนุปหจฺจ  ฉวิ ฺจ  จมฺม ฺจ  มส ฺจ  นฺหารุ ฺจ  อฏ ิ ฺจ   
อฏ ิมิ ฺช ฺจ  เตชสา  เตช  ปริยาทิยิตฺวา  ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา   
อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  ทสฺเสสิ  อย  เต  กสฺสป  นาโค   
ปริยาทินฺโน  อสฺส  เตชสา  เตโชติ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสปสฺส   
ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ  มหิทธฺิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโว   
ยตฺร  ห ิ นาม  จณฺฑสฺส  นาคราชสฺส  อิทฺธิมโต  อาสิวิสสฺส   
โฆรวิสสฺส เตชสา เตช ปริยาทิยิสฺสติ น เตฺวว โข อรหา  
ยถา อหนฺติ ฯ   
                เนร ฺชราย ภควา   
                อุรเุวลกสฺสป ชฏิล อโวจ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒) - หนาท่ี 460 

                เลมที่  43   ยสวคฺควณฺณนา  หนา  460 
 
                สเจ เต กสฺสป อครุ   
                วิหเรมุ อชฺชโณฺห อคฺคิสาลมฺหีติ ฯ   
                น โข เม มหาสมณ ครุ   
                ผาสุกาโมว ต นิวาเรมิ   
                จณฺเฑตฺถ นาคราชา   
                อิทฺธิมา อาสิวิโส โฆรวิโส   
                โส ต มา วิเหเสีติ ฯ   
                อปฺเปว ม น วิเหเยฺย   
                อิงฺฆ ตฺว กสฺสป อนุชานาหิ อคฺยาคารนฺติ   
                ทนิฺนนฺติ น วิทตฺิวา   
                อภีโต ปาวิสิ ภยมตีโต ฯ   
                ทสิฺวา อิสึ ปวิฏ   
                อหินาโค ทุมฺมโน ปธูปายิ   
                สมุนมนโส อธิมโน   
                มนุสฺสนาโคป ตตฺถ ปธูปายิ ฯ   
                มกฺข ฺจ อสหมาโน   
                อหินาโค ปาวโกว ปชชฺล ิ  
                เตโชธาตุสุกุสโล   
                มนุสฺสนาโคป ตตฺถ ปชชฺล ิฯ   
                อุภินฺน สโชติภูตาน   
                อคฺยาคาร อาทิตฺต โหติ สมฺปชฺชลิต สโชติภูต    
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                อุทิจฺฉเร ชฏิลา   
                อภิรูโป วต โภ มหาสมโณ   
                นาเคน วิเห ิยตีติ ภณนฺติ ฯ   
                อถ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน   
                หตา นาคสฺส อจฺจิโย โหนฺติ   
                อิทฺธิมโต ปน  ิตา   
                อเนกวณฺณา อจฺจิโย โหนฺติ ฯ   
                นลีา อถ โลหิติกา   
                ม ฺชิฏา ปตกา ผลิกวณฺณาโย   
                องฺคีรสสฺส กาเย   
                อเนกวณฺณา อจฺจิโย โหนฺติ ฯ   
                ปตฺตมฺหิ โอทหิตฺวา   
                อหินาค พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสสิ   
                อย เต กสฺสป นาโค   
                ปริยาทินฺโน อสฺส เตชสา เตโชติ ฯ   
        อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏโิล  ภควโต  อิมินา  อิทฺธิ- 
ปาฏิหาริเยน  อภิปฺปสนฺโน  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิเธว  มหา- 
สมณ  วิหร  อห  เต  ธุวภตฺเตนาติ ฯ  
                        ปม ปาฏิหาริย นิฏ ิต ฯ    
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        อถ  โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  อสฺสมสฺส   
อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  วนสณฺเฑ  วิหาสิ ฯ  อถ  โข  จตฺตาโร   
มหาราชาโน  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺณา  เกวล- 
กปฺป  วนสณฺฑ  โอภาเสตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  จตุทฺทิสา  อฏสุ  เสยฺยถาป   
มหนฺตา  อคฺคิกฺขนฺธา ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏิโล  ตสฺสา   
รตฺติยา  อจฺจเยน  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต  เอตทโวจ  กาโล  มหาสมณ  นิฏ ิต  ภตฺต  เก  น ุ  
โข  เต  มหาสมณ  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺณา   
เกวลกปฺป  วนสณฺฑ  โอภาเสตฺวา  เยน  ตฺว  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ต  อภิวาเทตฺวา  จตุทฺทิสา  อฏสุ  เสยฺยถาป   
มหนฺตา  อคฺคิกฺขนฺธาติ ฯ  เอเต  โข  กสฺสป  จตฺตาโร  มหา- 
ราชาโน  เยนาห  เตนุปสงฺกมึสุ  ธมมฺสฺสวนายาติ ฯ  อถ  โข   
อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ  มหิทฺธิโก  โข  มหา- 
สมโณ  มหานุภาโว  ยตฺร  หิ  นาม  จตฺตาโรป  มหาราชาโน   
อุปสงฺกมิสฺสนฺติ  ธมฺมสฺสวนาย  น  เตฺวว  จ  โข  อรหา  ยถา   
อหนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  ภตฺต   
ภุ ฺชิตฺวา ตสฺมึเยว วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ   
                        ทุติย ปาฏิหาริย นิฏ ิต ฯ    
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        อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา   
อภิกฺกนฺตวณฺโณ  เกวลกปฺป  วนสณฺฑ  โอภาเสตฺวา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏาสิ  เสยฺยถาป  มหาอคฺคิกฺขนฺโธ  ปุริมาหิ  วณฺณนิภาหิ   
อภิกฺกนฺตตโร  จ  ปณีตตโร  จ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏโิล   
ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต  เอตทโวจ  กาโล  มหาสมณ  นิฏ ิต  ภตฺต  โก  น ุ โข  
โส มหาสมณ อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺโณ  เกวลกปฺป   
วนสณฺฑ  โอภาเสตฺวา  เยน  ตฺว  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  เสยยฺถาป  มหาอคฺคิกฺขนฺโธ   
ปุริมาหิ  วณฺณนิภาหิ  อภิกฺกนฺตตโร  จ  ปณีตตโร  จาติ ฯ  เอโส   
โข  กสฺสป  สกฺโก  เทวานมินฺโท  เยนาห  เตนุปสงฺกมิ  ธมฺมสฺส- 
วนายาติ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ   
มหิทฺธิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโว  ยตฺร  ห ิ นาม  สกฺโกป   
เทวานมินฺโท  อุปสงฺกมิสสฺติ  ธมฺมสฺสวนาย  น  เตฺวว  จ  โข   
อรหา  ยถา  อหนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  
ภตฺต ภุ ฺชิตฺวา ตสฺมึเยว วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ   
                        ตติย ปาฏิหาริย นิฏ ิต ฯ    
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        อถ  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา   
อภิกฺกนฺตวณฺโณ  เกวลกปฺป  วนสณฺฑ  โอภาเสตฺวา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏาสิ  เสยฺยถาป  มหาอคฺคิกฺขนฺโธ  ปุริมาหิ  วณฺณนิภาหิ   
อภิกฺกนฺตตโร  จ  ปณีตตโร  จ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏโิล   
ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต  เอตทโวจ  กาโล  มหาสมณ  นิฏ ิต  ภตฺต  โก   
นุ  โข  โส  มหาสมณ  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺโณ   
เกวลกปฺป  วนสณฺฑ  โอภาเสตฺวา  เยน  ตฺว  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต อฏาสิ เสยฺยถาป   
มหาอคฺคิกฺขนฺโธ  ปรุิมาหิ  วณฺณนิภาหิ  อภิกฺกนฺตตโร  จ   
ปณีตตโร  จาติ ฯ  เอโส  โข  กสฺสป  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  เยนาห  
เตนุปสงฺกมิ ธมฺมสฺสวนายาติ ฯ อถ โข  อุรุเวลกสสฺปสฺส   
ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ  มหิทธฺิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโว   
ยตฺร  ห ิ นาม  พฺรหฺมาป  สหมฺปติ  อุปสงฺกมิสฺสติ  ธมฺมสฺสวนาย  
น  เตฺวว  จ  โข  อรหา  ยถา  อหนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา   
อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา ตสฺมึเยว วนสณฺเฑ  
วิหาสิ ฯ   
                        จตุตฺถ ปาฏิหาริย นิฏ ิต ฯ    
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        เตน  โข  ปน  สมเยน  อุรุเวลกสสฺปสฺส  ชฏลิสฺส  มหา- 
ย ฺโ  ปจฺจุปฏ ิโต  โหติ  เกวลกปฺปา  จ  องฺคมคธา  ปหูต   
ขาทนีย  โภชนีย  อาทาย  อภิกฺกมิตุกามา  โหนฺติ ฯ  อถ  โข   
อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ  เอตรหิ  โข  เม  มหา- 
ย ฺโ  ปจฺจุปฏ ิโต  เกวลกปฺปา  จ  องฺคมคธา  ปหูต  ขาทนีย   
โภชนีย  อาทาย  อภิกฺกมิสฺสนฺติ  สเจ  มหาสมโณ  มหาชน- 
กาเย  อิทฺธิปาฏิหาริย  กรสิฺสติ  มหาสมณสฺส  ลาภสกฺกาโร   
อภิวฑฺฒิสฺสติ  มม  ลาภสกฺกาโร  ปรหิายิสฺสติ  อโห  นูน  มหา- 
สมโณ  สฺวาตนาย  นาคจฺเฉยฺยาติ ฯ  อถ  โข  ภควา  อุรุเวล- 
กสฺสปสฺส  ชฏิลสฺส  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  อุตฺตรกุรุ   
คนฺตฺวา  ตโต  ปณฺฑปาต  อาหริตฺวา  อโนตตฺตทเห  ปริภุ ฺชิตฺวา   
ตตฺเถว  ทิวาวิหาร  อกาสิ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏิโล   
ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต  เอตทโวจ  กาโล  มหาสมณ  นิฏ ิต  ภตฺต  กึ   
นุ  โข  มหาสมณ  หิยฺโย  นาคมาสิ  อป  จ  มย  ต  สราม   
กึ  น ุ โข  มหาสมโณ  นาคจฺฉตีติ  ขาทนียสฺส  จ  โภชนียสฺส  
จ  เต  ปฏิวีโส  ปโตติ ฯ  นน ุ เต  กสสฺป  เอตทโหสิ  เอตรหิ   
โข  เม  มหาย ฺโ  ปจฺจุปฏ ิโต  เกวลกปฺปา  จ  องฺคมคธา   
ปหูต  ขาทนีย  โภชนีย  อาทาย  อภิกฺกมิสฺสนฺติ  สเจ  มหา- 
สมโณ  มหาชนกาเย  อิทธฺิปาฏิหาริย  กริสฺสติ  มหาสมณสฺส    
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ลาภสกฺกาโร  อภิวฑฺฒิสฺสติ  มม  ลาภสกฺกาโร  ปริหายิสฺสติ   
อโห  นูน  มหาสมโณ  สวฺาตนาย นาคจฺเฉยฺยาติ  โส  โข  อห   
กสฺสป  ตว  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  อุตฺตกุรุ  คนฺตฺวา   
ตโต  ปณฺฑปาต  อาหริตฺวา  อโนตตฺตทเห  ปริภุ ฺชิตฺวา  ตตฺเถว   
ทิวาวิหาร  อกาสินฺติ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส   
เอตทโหสิ  มหิทฺธิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโว  ยตฺร  ห ิ  
นาม  เจตสาป  จิตฺต  ปชานิสฺสติ  น  เตฺวว  จ  โข  อรหา   
ยถา  อหนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏิลสฺส  ภตฺต   
ภุ ฺชิตฺวา ตสฺมึเยว วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ   
                                ป ฺจม ปาฏิหาริย นิฏ ิต ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควโต  ปสุกูล  อุปฺปนฺน  โหติ ฯ   
อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  กตฺถ  น ุ โข  อห  ปสุกูล   
โธเวยฺยนฺติ ฯ  อถ  โข  สกโฺก  เทวานมินฺโท  ภควโต  เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  ปาณินา  โปกฺขรณึ  ขณิตฺวา  ภควนฺต   
เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต  ภควา  ปสุกูล  โธวตูติ ฯ  อถ  โข  ภควโต   
เอตทโหสิ  กมิฺหิ  นุ  โข  อห  ปสุกูล  ปริมทฺเทยฺยนฺติ ฯ   
อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  ภควโต  เจตสา  เจโตปริวิตกฺก- 
ม ฺาย  มหตึ  สิล  อุปนกิฺขิป  อิธ  ภนฺเต  ภควา  ปสุกูล   
ปริมทฺทตูติ ฯ  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  กิมฺหิ  นุ  โข   
อห  อาลมฺพิตฺวา  อุตฺตเรยฺยนฺติ ฯ  อถ  โข  กกุเธ  อธิวตฺถา    
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เทวตา  ภควโต  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  สาข  โอนาเมสิ   
อิธ  ภนฺเต  ภควา  อาลมฺพิตฺวา  อุตฺตรตูติ ฯ  อถ  โข  ภควโต   
เอตทโหสิ  กมิฺหิ  นุ  โข  อห  ปสุกูล  วิสฺสชฺเชยฺยนติฺ ฯ   
อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  ภควโต  เจตสา  เจโตปริวิตกฺก-ม ฺาย มหตึ สิล อุปนิกฺขิป 
อิธ ภนฺเต ภควา ปสุกูล  
วิสฺสชฺเชตูติ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏิโล  ตสฺสา  รตฺติยา   
อจฺจเยน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
เอตทโวจ  กาโล  มหาสมณ  นิฏ ิต  ภตฺต  กึ  นุ  โข  มหา- 
สมณ  นาย  ปุพฺเพ  อิธ  โปกฺขรณี  สาย  อิธ  โปกฺขรณี  นยิมา   
สิลา  ปุพฺเพ  อุปนิกฺขิตฺตา  เกนิมา  สิลา  อุปนิกฺขิตฺตา  นยิมสฺส   
กกุธสฺส  ปุพฺเพ  สาขา  โอนตา  สาย  สาขา  โอนตาติ ฯ  
อิธ  เม  กสฺสป  ปสุกูล  อุปฺปนฺน  อโหสิ  ตสฺส  มยหฺ  กสฺสป   
เอตทโหสิ  กตฺถ  น ุ โข อห ปสุกูล โธเวยฺยนฺติ  อถ  โข   
กสฺสป  สกโฺก  เทวานมินฺโท  มม  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   
ปาณินา  โปกฺขรณึ  ขณิตฺวา  ม  เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต  ภควา   
ปสุกูล  โธวตูติ ฯ  สาย  กสฺสป  อมนุสฺเสน  ปาณินา  ขณิตา   
โปกฺขรณี ฯ  ตสฺส  มยฺห  กสฺสป  เอตทโหสิ  กิมฺหิ  น ุ โข  อห   
ปสุกูล ปริมทฺเทยฺยนฺติ อถ โข กสฺสป สกฺโก เทวานมินฺโท   
มม  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  มหตึ  สิล  อุปนิกฺขิป  อิธ   
ภนฺเต  ภควา  ปสุกูล  ปริมทฺทตูติ  สาย  กสฺสป  อมนุสฺเสน    
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อุปนิกฺขิตฺตา  สิลา ฯ  ตสฺส  มยฺห  กสสฺป  เอตทโหสิ  กิมฺห ิ น ุ  
โข  อห  อาลมฺพิตฺวา  อุตฺตเรยฺยนฺติ อถ  โข  กสฺสป  กกุเธ   
อธิวตฺถา  เทวตา  มม  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  สาข   
โอนาเมสิ  อิธ  ภนฺเต  ภควา  อาลมฺพิตฺวา  อุตฺตรตูติ  สฺวาย   
อาหรหตฺโถ  กกุโธ  ตสฺส มยฺห กสฺสป เอตทโหสิ กมิฺหิ  
นุ โข อห ปสุกูล วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ  อถ  โข  กสฺสป  สกฺโก   
เทวานมินฺโท  มม  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  มหตึ  สิล   
อุปนิกฺขิป  อิธ  ภนฺเต  ภควา  ปสุกูล  วิสฺสชฺเชตูติ  สาย  กสฺสป   
อมนุสฺเสน  อุปนิกฺขิตฺตา  สิลาติ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสปสฺส  
เอตทโหสิ มหิทฺธิโก  มหาสมโณ  มหานุภาโว  ยตฺร  ห ิ นาม   
สกฺโกป  เทวานมินฺโท  เวยฺยาวจฺจ  กริสฺสติ  น  เตฺวว  จ  โข   
อรหา  ยถา  อหนฺติ ฯ อถ โข ภควา อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  
ภตฺต ภุ ฺชิตฺวา ตสฺมึเยว วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ   
        อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏโิล  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน   
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต  กาล  อาโรเจสิ  
กาโล  มหาสมณ  นิฏ ิต  ภตฺตนฺติ ฯ  คจฺฉ  ตฺว  กสสฺป   
อายามหนฺติ  อุรุเวลกสฺสป  ชฏลิ อุยฺโยเชตฺวา  ยาย  ชมฺพุยา   
ชมฺพุทีโป  ป ฺายติ  ตโต  ผล  คเหตฺวา  ปมตร  อาคนฺตฺวา   
อคฺยาคาเร  นิสีทิ ฯ  อทฺทสา  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏิโล  ภควนตฺ   
อคฺยาคาเร  นิสินฺน  ทิสฺวาน  ภควนฺต  เอตทโวจ  กตเมน    
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ตฺว  มหาสมณ  มคฺเคน  อาคโต  อห  ตยา  ปมตร  ปกฺกนโฺต   
โส  ตฺว  ปมตร อาคนฺตฺวา อคฺยาคาเร นิสินฺโนติ ฯ  อิธาห   
กสฺสป  ต  อุยฺโยเชตฺวา  ยาย  ชมฺพุยา  ชมฺพุทีโป  ป ฺายติ   
ตโต  ผล  คเหตฺวา  ปมตร  อาคนฺตฺวา  อคฺยาคาเร  นิสินฺโน   
อิท  โข  กสสฺป  ชมฺพุผล  วณฺณสมฺปนฺน  คนฺธสมปฺนฺน   
รสสมฺปนฺน  สเจ  อากงฺขสิ  ปริภุ ฺชาติ ฯ  อล  มหาสมณ   
ตฺวเยว  ต  อรหสิ  ตฺวเยว  ต  ปริภุ ฺชาติ ฯ  อถ  โข อุรุเวลกสฺสปสฺส   
ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ  มหิทธฺิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโว   
ยตฺร  ห ิ นาม  ม  ปมตร  อุยฺโยเชตฺวา  ยาย  ชมฺพุยา  ชมฺพุทีโป   
ป ฺายติ  ตโต  ผล  คเหตฺวา  ปมตร  อาคนฺตฺวา  อคฺยาคาเร   
นิสีทิสฺสติ  น  เตฺวว  จ  โข  อรหา  ยถา  อหนฺติ ฯ  อถ   
โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  ตสฺมึเยว   
วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ   
        อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏโิล  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน   
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต  กาล  อาโรเจสิ   
กาโล  มหาสมณ  นิฏ ิต  ภตฺตนฺติ ฯ  คจฺฉ  ตฺว  กสสฺป   
อายามหนฺติ  อุรุเวลกสฺสป  ชฏลิ อุยฺโยเชตฺวา  ยาย  ชมฺพุยา   
ชมฺพุทีโป  ป ฺายติ  ตสฺสา  อวิทูเร  อมฺโพ  ฯเปฯ  ตสฺสา   
อวิทูเร  อามลกี  ฯเปฯ  ตสฺสา  อวิทูเร  หรีตกี  ฯเปฯ  ตาวตึส   
คนฺตฺวา  ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ  คเหตฺวา  ปมตร  อาคนฺตฺวา    
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อคฺยาคาเร  นิสีทิ ฯ  อทฺทสา  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏิโล  ภควนตฺ   
อคฺยาคาเร  นิสินฺน  ทิสฺวาน  ภควนฺต  เอตทโวจ  กตเมน   
ตฺว  มหาสมณ  มคฺเคน  อาคโต  อห  ตยา  ปมตร  ปกฺกนโฺต   
โส  ตฺว  ปมตร  อาคนฺตฺวา  อคฺยาคาเร  นิสินฺโนติ ฯ  อิธาห  
กสฺสป ต อุยโฺยเชตฺวา  ตาวตึส  คนฺตฺวา  ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ   
คเหตฺวา  ปมตร  อาคนฺตฺวา  อคฺยาคาเร  นิสินฺโน  อิท  โข   
กสฺสป  ปารจฺิฉตฺตกปุปฺผ  วณฺณสมฺปนฺน  คนฺธสมปฺนฺน  สเจ   
อากงฺขสิ คณฺหาติ ฯ อล มหาสมณ ตฺวเยว ต อรหสิ ตฺวเยว  
ต คณฺหาติ ฯ อถ  โข  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ   
มหิทฺธิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโว  ยตฺร  ห ิ นาม  ม   
ปมตร  อุยฺโยเชตฺวา  ตาวตึส  คนฺตฺวา  ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ  คเหตฺวา   
ปมตร  อาคนฺตฺวา  อคฺยาคาเร  นิสีทิสฺสติ น เตฺวว  จ โข  
อรหา ยถา อหนฺติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  เต  ชฏลิา  อคฺคึ  ปริจรตุิกามา   
น  สกโฺกนฺติ  กฏานิ  ผาเลตุ ฯ  อถ  โข  เตส  ชฏิลาน   
เอตทโหสิ  นิสฺสสย  โข  มหาสมณสฺส  อิทฺธานุภาโว  ยถา   
มย  น  สกโฺกม  กฏานิ  ผาเลตุนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา   
อุรุเวลกสฺสป  ชฏลิ  เอตทโวจ  ผลิยนฺตุ  กสฺสป  กฏานีติ ฯ  ผาลิยนฺตุ  มหาสมณาติ ฯ  สกิ
เทว  ป ฺจ  กฏสตานิ  ผาลิยึสุ ฯ   
อถ  โข  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ  มหิทฺธิโก  โข    
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มหาสมโณ  มหานุภาโว  ยตฺร  ห ิ นาม  กฏานิป ผาลิยิสฺสนฺติ  
น  เตฺวว  จ  โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  เต  ชฏลิา  อคฺคึ  ปริจรตุิกามา   
น  สกโฺกนฺติ  อคฺคึ  อุชฺชเลตุ ฯ  อถ  โข  เตส  ชฏิลาน  เอตทโหสิ   
นิสฺสสย  โข  มหาสมณสฺส  อิทฺธานุภาโว  ยถา  มย  น  สกโฺกม   
อคฺคึ  อุชฺชาเลตุนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสป  ชฏลิ   
เอตทโวจ  อุชฺชลิยนฺตุ  กสฺสป  อคฺคีติ ฯ  อุชฺชลิยนตฺุ  มหา- 
สมณาติ ฯ  สกิเทว  ป ฺจ  อคฺคิสตานิ  อุชชฺลิยึส ุฯ  อถ  โข   
อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ  มหิทฺธิโก  โข  มหา- 
สมโณ  มหานุภาโว  ยตฺร  หิ  นาม  อคฺคีป อุชฺชลิยสิฺสนฺติ  
น  เตฺวว  จ  โข  อรหา  ยถา  อหนฺติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  เต  ชฏลิา  อคฺคึ  ปริจรตฺิวา  น   
สกฺโกนฺติ  อคฺคึ  วิชฺฌาเปตุ ฯ  อถ  โข  เตส  ชฏิลาน  เอตทโหสิ   
นิสฺสสย  โข  มหาสมณสฺส  อิทฺธานุภาโว  ยถา  มย  น  สกโฺกม   
อคฺคึ  วิชฺฌาเปตุนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสป  ชฏลิ   
เอตทโวจ  วิชฺฌายนฺตุ  กสฺสป  อคฺคีติ ฯ  วิชฺฌายนฺตุ  มหา- 
สมณาติ ฯ  สกิเทว  ป ฺจ  อคฺคิสตานิ  วิชฌฺายึสุ ฯ  อถ  โข   
อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส  เอตทโหสิ  มหิทฺธิโก  โข  มหาสมโณ   
มหานุภาโว  ยตฺร  ห ิ นาม  อคฺคีป วิชฺฌายิสฺสนฺติ น เตฺวว  
จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ    
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        เตน  โข  ปน  สมเยน  เต  ชฏลิา  สีตาสุ  เหมนฺติกาสุ   
รตฺตีสุ  อนฺตรฏกาสุ  หมิปาตสมเย  นชฺชา  เนร ฺชราย   
อุมฺมุชฺชนฺติป  นิมชฺุชนฺติป  อุมฺมุชชฺนนมิุชฺชนมฺป  กโรนฺติ ฯ  อถ   
โข  ภควา  ป ฺจมตฺตานิ  มนฺทามุขิสตานิ  อภินิมฺมินิ  ยตฺถ   
เต  ชฏลิา  อุตฺตริตฺวา  วิสิพฺเพสุ ฯ  อถ  โข  เตส  ชฏลิาน   
เอตทโหสิ  นิสฺสสย  โข  มหาสมณสฺส  อิทฺธานุภาโว  ยถยิมา   
มนฺทามุขิโย  นิมฺมิตาติ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสปสฺส  ชฏลิสฺส   
เอตทโหสิ  มหิทฺธิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโว  ยตฺร  ห ิ  
นาม  ตาว  พหู  มนฺทามุขิโยป  อภินิมฺมินิสฺสติ  น เตฺวว  
จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  มหา  อกาลเมโฆ  ปาวสฺสิ  มหา   
อุทกวาหโก  ส ฺชายิ  ยสมฺึ  ปเทเส  ภควา  วิหรติ  โส  ปเทโส   
อุทเกน  น  โอตฺถโฏ  โหติ ฯ  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ   
ยนฺนูนาห  สมนฺตา  อุทก  อุสฺสาเรตฺวา  มชฺเฌ  เรณุหตาย   
ภูมิยา  จงฺกเมยฺยนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา  สมนฺตา  อุทก   
อุสฺสาเรตฺวา  มชฺเฌ  เรณุหตาย  ภูมิยา  จงฺกมิ ฯ  อถ  โข   
อุรุเวลกสฺสโป  ชฏิโล  มาเหว  โข  มหาสมโณ  อุทเกน  วูฬฺโห   
อโหสีติ  นาวาย  สมฺพหุเลหิ  ชฏิเลหิ  สทฺธึ  ยสฺม ึ ปเทเส   
ภควา  วิหรติ  ต  ปเทส  อคมาสิ ฯ  อทฺทสา  โข  อุรเุวลกสฺสโป   
ชฏิโล  ภควนฺต  สมนฺตา  อุทก  อุสฺสาเรตฺวา  มชฺเฌ  เรณุหตาย    
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ภูมิยา  จงฺกมนฺต  ทิสฺวาน  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิท  นุ   
ตฺว  มหาสมณาติ ฯ  อยมหมสฺมิ  กสฺสปาติ  ภควา  เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  นาวาย  ปจฺจุฏาสิ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺส- 
ปสฺส  ชฏลิสสฺ  เอตทโหสิ  มหิทฺธิโก  โข  มหาสมโณ  มหา- 
นุภาโว  ยตฺร  หิ  นาม  อุทกมฺป  น  ปวาหิสฺสติ  น  เตฺวว   
จ  โข  อรหา  ยถา อหนฺติ ฯ   
        อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  จิรมปฺ  โข  อิมสสฺ  โมฆ- 
ปุริสสฺส  เอว  ภวิสฺสติ  มหิทฺธิโก  โข  มหาสมโณ  มหานุภาโว   
น  เตฺวว  จ  โข  อรหา ยถา  อหนฺติ  ยนฺนูนาห  อิม  ชฏลิ   
สเวเชยฺยนฺติ ฯ  อถ  โข  ภควา  อุรุเวลกสฺสป  ชฏลิ  เอตทโวจ   
เนว  จ  โข  ตฺว  กสฺสป  อรหา  นาป อรหตฺตมคฺคสมาปนฺโน   
สาป  เต  ปฏปิทา  นตฺถิ  ยาย  ตฺว  อรหา  วา  อสฺสสิ  อรหตฺต- 
มคฺค  วา  สมาปนฺโนติ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏิโล  ภควโต   
ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ  ลเภยยฺาห  ภนฺเต   
ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ  ลเภยฺย  อุปสมฺปทนฺติ ฯ  ตฺว  โขสิ   
กสฺสป  ป ฺจนฺน  ชฏลิสตาน  นายโก  วินายโก  อคฺโค  ปมุโข   
ปาโมกฺโข  เตป  ตาว  อปโลเกหิ  ยถา  เต  ม ฺ ิสฺสนฺติ  ตถา   
เต  กริสฺสนฺตีติ ฯ  อถ  โข  อุรุเวลกสฺสโป  ชฏโิล  เยน  เต  ชฏลิา   
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมตฺวา  เต  ชฏิเล  เอตทโวจ  อิจฺฉามห   
โภ  มหาสมเณ  พฺรหฺมจรยิ จริตุ  ยถา  ภวนฺโต  ม ฺนฺติ  ตถา    
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กโรนฺตูติ ฯ  จิรปฏิกา  มย  โภ  มหาสมเณ  อภิปฺปสนฺนา  สเจ   
ภว  มหาสมเณ  พฺรหฺมจรยิ  จริสฺสติ  สพฺเพว  มย  มหาสมเณ   
พฺรหฺมจริย  จริสฺสามาติ ฯ  อถ  โข  เต  ชฏิลา เกสมิสฺส ชฏามิสฺส  
ขาริกาชมิสฺส  อคฺคิหุตมิสฺส  อุทเก  ปวาเหตฺวา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา  ภควโต  ปาเทสุ  สริสา  นิปติตฺวา   
ภควนฺต  เอตทโวจุ  ลเภยยฺาม  มย  ภนเฺต  ภควโต  สนฺติเก   
ปพฺพชฺช  ลเภยฺยาม  อุปสมฺปทนฺติ ฯ  เอถ  ภิกฺขโวติ  ภควา   
อโวจ  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  จรถ  พฺรหฺมจริย  สมฺมา  ทุกฺขสฺส   
อนฺตกิริยายาติ ฯ  สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ   
        อทฺทสา  โข  นทีกสสฺโป  ชฏโิล  เกสมิสฺส  ชฏามิสฺส   
ขาริกาชมิสฺส  อคฺคิหุตมิสฺส  อุทเก  วุยหฺมาเน  ทิสฺวานสฺส   
เอตทโหสิ  มาเหว  เม  ภาตุโน  อุปสคฺโค  อโหสติี ฯ  ชฏิเล   
ปาเหสิ  คจฺฉถ  เม  ภาตร  ชานาถาติ สาม ฺจ  ตีหิ   
ชฏลิสเตหิ  สทฺธึ  เยนายสฺมา  อุรุเวลกสฺสโป  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  อุรุเวลกสฺสป  เอตทโวจ  อิท  น ุ  
โข  กสฺสป  เสยฺโยติ  อามาวุโส  อิท  เสยฺโยติ ฯ  อถ  โข   
เต  ชฏลิา  เกสมิสฺส  ชฏามิสฺส  ขาริกาชมิสฺส  อคฺคิหุตมิสฺส   
อุทเก  ปวาเหตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ ฯ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควโต  ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
ลเภยฺยาม  มย  ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ  ลเภยฺยาม    
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อุปสมฺปทนฺติ ฯ  เอถ  ภิกขฺโวติ  ภควา  อโวจ  สฺวากฺขาโต   
ธมฺโม  จรถ  พฺรหฺมจริย  สมฺมา  ทุกฺขสฺส  อนฺตกิรยิายาติ ฯ   
สาว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ   
        อทฺทสา โข คยากสฺสโป ชฏิโล เกสมิสฺส ชฏามิสฺส  
ขาริกาชมิสฺส อคฺคิหุตมิสฺส  อุทเก  วุยหฺมาเน  ทิสฺวานสฺส   
เอตทโหสิ  มาเหว  เม  ภาตูน  อุปสคฺโค  อโหสีติ  ชฏิเล   
ปาเหสิ  คจฺฉถ  เม  ภาตโร  ชานาถาติ  สาม ฺจ  ทฺวีหิ   
ชฏลิสเตหิ  สทฺธึ เยนายสฺมา อุรุเวลกสฺสโป เตนุปสงฺกมิ  
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต  อุรุเวลกสฺสป  เอตทโวจ  อิท  น ุ  
โข กสฺสป เสยฺโยติ ฯ อามาวุโส อิท เสยฺโยติ ฯ  อถ  โข   
เต  ชฏลิา  เกสมิสฺส  ชฏามิสฺส  ขาริกาชมิสฺส  อคฺคิหุตมิสฺส   
อุทเก  ปวาเหตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควโต  ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
ลเภยฺยาม  มย  ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ  ลเภยฺยาม   
อุปสมฺปทนฺติ ฯ  เอถ  ภิกขฺโวติ  ภควา  อโวจ  สฺวากฺขาโต   
ธมฺโมญ  จรถ  พฺรหฺมจรยิ  สมฺมา  ทกฺุขสฺส  อนฺตกิริยายาติ ฯ   
สา ว  เตส  อายสฺมนฺตาน  อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ   
        ภควโต  อธิฏาเนน  ป ฺจ  กฏสตานิ  น  ผาลิยึสุ   
ผาลิยึสุ อคฺคี น อุชฺชลิยึสุ อุชฺชลิยึส ุน วิชฺฌายึสุ วิชฌฺายึสุ   
ป ฺจ มนฺทามุขิสตานิ อภินิมฺมินิ เอเตน นเยน  อฑฺฒุฑฺฒ-  
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ปาฏิหาริยสหสฺสานิ โหนฺติ ฯ   
        อถ โข ภควา อุรุเวลาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน   
คยาสีส เตน จาริก ปกฺกามิ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ  
สหสฺเสน  สพฺเพเหว ปุราณชฏิเลหิ ฯ ตตฺร สุท ภควา คยาย  
วิหรติ คยาสีเส  สทฺธ ึภิกขฺุสหสฺเสน ฯ ตตฺร โข ภควา  
ภิกฺขู อามนฺเตสิ สพฺพ  ภิกฺขเว อาทิตฺต กิ ฺจ ภิกฺขเว  
สพฺพ อาทิตฺต จกฺขุ ภิกฺขเว อาทิตฺต  รูปา อาทิตฺตา จกฺขุ- 
วิ ฺาณ อาทิตฺต จกฺขุสมฺผสโส อาทิตฺโต  ยมิท จกฺขุสมฺผสฺส- 
ปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา  อทุกฺขมสุข วา  
ตมฺป อาทิตฺต ฯ เกน อาทตฺิต ราคคฺคินา โทสคฺคินา  โมหคฺคินา  
อาทิตฺต ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตฺตนฺติ วทามิ ฯ โสต อาทิตฺต   
สทฺทา อาทิตฺตา ฯเปฯ ฆาน อาทิตฺต คนฺธา อาทิตฺตา ฯเปฯ   
ชิวฺหา อาทิตฺตา รสา อาทิตฺตา ฯเปฯ กาโย อาทิตฺโต   
โผฏพฺพา อาทิตฺตา ฯเปฯ มโน อาทิตฺโต ธมฺมา อาทิตฺตา   
มโนวิ ฺาณ อาทิตฺต มโนสมฺผสฺโส อาทิตฺโต ยมิท  มโน- 
สมฺผสฺสปจฺจยา  อุปปฺชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขม- 
สุข วา ตมฺป  อาทิตฺต ฯ เกน อาทิตฺต ราคคฺคินา โทสคฺคินา  
โมหคฺคินา อาทิตฺต  ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ  
ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ อาทิตฺตนฺติ วทามิ ฯ   
        เอว ปสสฺ ภิกฺขเว สตุวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมิมฺป    
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นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพฺพินฺทติ จกฺขุวิ ฺาเณป นิพฺพินฺทติ   
จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ ยมิท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ   
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตสฺมิมฺป นิพฺพินฺทติ ฯ   
โสตสฺมิมฺป นิพฺพินฺทติ สทฺเทสุป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ฆานสฺมิมฺป   
นิพฺพินฺทติ คนฺเธสุป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ชิวฺหายป นพฺิพินฺทติ   
รเสสุป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ กายสฺมิมฺป นิพฺพินฺทติ โผฏพฺเพสุป   
นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ มนสฺมมิฺป นิพฺพินฺทติ ธมฺเมสุป นพฺิพินฺทติ   
มโนวิ ฺาเณป  นิพฺพินฺทติ  มโนสมผฺสฺเสป นิพฺพินฺทติ ยมิท  
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ  เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา  
อทุกฺขมสุข วา ตสฺมิมฺป นิพฺพินฺทติ ฯ  นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา  
วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ  โหติ ขีณา ชาติ วุสิต  
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ ฯ (๑)   
อิมสฺมึ  จ  ปน  เวยฺยากรณสฺมึ  ภ ฺมาเน  ตสฺส  ภิกฺขุสหสฺสสฺส   
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ ฯ   
        เอว  อาทิตฺตปริยายเทสน  สุตฺวา  สห  ปฏิสมภิฺทาหิ   
อรหตฺต  สมปฺตฺโต  นทีกสฺสโป  เถโร  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโตติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อคฺคผลนฺติ  อุตฺตมผล  อตฺตนา โรปตอมฺพรกฺุขสฺส อาทิมฺหิ  
คหิตผล วา ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                นทีกสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________ 
# ๑ ส. สฬา.  ๑๘/๓๑/๒๓ ฯ    
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                                คยากสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตติยาปทาเน ฯ  อชนิจมฺมวตฺโถหนฺติอาทิก  อายสฺมโต  คยา- 
กสฺสปตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิโต  เอกตึสกปฺเป   
สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห  วิ ฺ ุต  นิพฺพตฺโต  ปตฺโต   
นิสฺสรณชฺฌาสยตาย  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน  อสฺสม  มาเปตฺวา  วนมูลผลาหาโร   
วสติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ภควา  เอโก  อทุติโย  ตสฺส  อสฺสมสม-ี 
เปนาคจฺฉิ  โส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   ิโต  เวล  โอโลเกนฺโต  มโนหรานิ  โกลผลานิ   
สตฺถุ  อุปเนสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต   
นิสฺสรณชฺฌาสยตาย  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
ทฺวีหิ  ตาปสสเตหิ  สทฺธึ  คยาย  วิหรติ ฯ  คยาย  วสนโต  หิสฺส   
กสฺสปโคตฺตตาย  จ  คยากสฺสโปติ  สม ฺา  อโหสิ ฯ  โส  ภควา   
สทฺธึ  ปริสาย  เอหิภิกฺขูปสมฺปท  ทตฺวา  นทีกสฺสปสฺส  วุตฺตนเยน   
อาทิตฺตปริยาย  เทสนาย  โอวทิยมาโน  อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  อชินจมฺมวตฺโถหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ    
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อชินจมฺมวตฺโถติ  ตาปสปพฺพชิตตฺตา  อชินจมฺมนวิาสนปาวุรโณติ   
อตฺโถ ฯ  ขาริภารธโรติ  ตาปสกาเล  ตาปสปริกฺขารปริปุณฺณ- 
กาชธโรติ  อตฺโถ ฯ  ขารกิตาปสปริกฺขาเร  ปูเรตฺวา ฯ  โกล   
อหาสิ  อสฺสมนฺติ  โกลผล  อสฺสเม  ปเูรตฺวา  อสฺสเม  นิสินฺโนติ   
อตฺโถ ฯ  อโคปยินฺติ  ปาเ  (๑)  โกลผล  ปริเยสิตฺวา  อสฺสม โคเปสึ  
รกฺขินฺติ อตฺโถ ฯ เสส  สพฺพ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                คยากสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        กิมลิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        จตุตฺถาปทาเน  นิพฺพุเต  กกุสนธฺมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต   
กิมิลตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  กกุสนฺธสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ปรินิพฺพุเต  สตฺถริ  ตสฺส   
ธาตุโย  อุทฺทสิฺส  สลลมาลาหิ  มณฺฑป  กาเรตฺวา  ปชู  อกาสิ ฯ  
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  อปราปร   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กปลวตฺถุนคเร   
สกฺยราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  กิมโิลติ  ตสฺส  นาม  อกาสิ ฯ  โส   
วยปฺปตฺโต  โภคสมฺปตฺติยา  ปมตฺโต  วิหรติ ฯ  ตสฺส  าณปริปาก   
# ๑ ยุ.  อโคปยินฺติป ปาโ ฯ   
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ตฺวา  สเวคชนนตฺถ  อนปุยาย  วิหรนโฺต  สตฺถา  ปมโยพฺพเน   
 ิต รมณีย อิตฺถิรูป อภินิมฺมินิตฺวา  ปุรโต  ทสฺเสตฺวา  ปุน   
อนุกฺกเมน  ยถา  ชราโรควิปตฺตีหิ  อภิภูตา  ทิสฺสติ ฯ  ตถา   
อกาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  กิมิลกุมาโร  อติวิย  สเวคชาโต  อตฺตโน   
สเวค  ปกาเสนฺโต ภควโต ปากฏ กตฺวา ลทฺธานุสาสโน  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต  กกุสนฺธมฺหีติอาทิมาห ฯ   
พฺราหฺมณมฺหิ  วุสีมตีติ  ป ฺจหิ  วสิตาหิ  วสิปฺปตฺตมฺหิ  ภควติ ฯ   
พฺราหฺมณสฺส  สพฺพคุณคเณหิ  มณฺฑิตตฺตา  อภิวูฬฺหีตตฺตา   
พฺราหฺมณมฺหิ  กกุสนฺเธ  ภควติ  ปรินิพฺพุเตติ  อตฺโถ ฯ  เสส   
สพฺพ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                กมิิลตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        วชชฺิปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ป ฺจมาปทาเน ฯ  สหสฺสรสี  ภควาติอาทิก  อายสฺมโต   
วชฺชิปุตฺตตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต อิโต จตุนวุติกปฺเป เอก  
ปจฺเจกพุทฺธ ภิกฺขาย จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  กทลิผลานิ    
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อทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เวสาลิย  ลิจฺฉวิราชกุมาโร  หุตฺวา นิพฺพตฺติ  วชฺช-ิ 
ราชปุตฺตตฺตา  วชชฺิปุตฺโตเตฺววสฺส  สม ฺา ฯ  โส ทหโร หุตฺวา  
หตฺถิสิปฺปาทิสิกฺขนกาเลป  เหตุสมฺปนฺนตาย  นิสฺสรณชฺฌาสโยว   
หุตฺวา  วิจรนฺโต  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สตฺุวา  ปฏิลทธฺสทฺโธ  สตฺถุ   
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมมฺ  กตฺวา  นจิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ   
อโหสิ ฯ  ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  อปรภาเค  อจิรปรินิพฺพุเต   
สตฺถริ  ธมฺม  สงฺคายิตุ  สงฺเกต  กตฺวา  มหาเถเรสุ ตตฺถ ตตฺถ   
วิหรนฺเตสุ  เอกทิวส  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เสขเยว  สมาน  มหติยา   
ปริสาย  ปริวุต ธมฺม เทเสนฺต ทิสฺวา ตสฺส อุปริมคฺคาธิคมาย  
อุสฺสาห ชเนนฺโต   
                รกุขฺมูลคหน ปสกฺกิย   
                นพฺิพาน หทยสฺมึ โอปย   
                ฌาย โคตม มา จ ปมาโท   
                ก ึเต พิฬิพิฬิกา กริสฺสตีติ  (๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  รกฺุขมูลคหนนฺติ  รุกฺขมูลภูต  คหน  คหน ฺหิ  อตฺถิ   
น  รกฺุขมูล  รุกฺขมูล ฺจ  อตฺถิ ฯ  น  คหน  เตสุ  รุกขฺมูลคฺคหเณน   
านสฺส  ฉายาย  สมฺปนฺนตาย  วาตาตปปริสฺสยาภาว  ทีเปติ   
# ๑ ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๖/๒๘๖ ฯ   
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คหนคฺคหเณน  นิวาตภาเวน  วาตปริสฺสยาภาว  ชนสมฺพาธา- 
ภาว ฺจ  ทสฺเสติ  ตทุภเยน  จ  ภาวนาโยคฺยต ฯ  ปสกฺกิยาติ   
อุปคนฺตฺวา ฯ  นิพฺพาน  หทยสฺมึ  โอปยาติ  เอว  มยา  ปฏ-ิ 
ปชฺชิตฺวา  นพฺิพาน  อธิคนฺตพฺพนฺติ  นิพฺพุตึ  หทเย  เปตฺวา   
จิตฺเต  กตฺวา ฯ  ฌายาติ  ติลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  ฌาย  วิปสฺสนา- 
ภาวนาสหิต  มคฺคภาวน  ภาเวหิ ฯ  โคตมาติ  ธมฺมภณฺฑาคาริก   
โคตฺเตนาลปติ ฯ  มา  จ  ปมาโทติ  อธิกุสเลสุ  ธมเฺมสุ  มา   
ปมาท  อาปชฺช ิฯ  อิทานิ  ยาทิโส  เถรสฺส  ปมาโท  ต  ปฏิกฺเขป- 
วเสน  ทสฺเสนฺโต  ก ึ เต  พิฬิพิฬิกา  กริสฺสตีติ  อาห ฯ ตตฺถ 
พิฬิพิฬิกาติ พิฬิพิฬิกิริยา  พิฬิพิฬิติสททฺปวตฺติ  ยถา  นิรตฺถกา   
เอว  พิฬิพิฬกิาสทิสา  ชนป ฺตฺติ ฯ  ก ึ เต  กริสสฺตีติ  กีทิส   
อตฺถ  ตุยฺห  สาเธสฺสติ  ตสฺมา  ชนป ฺตฺตึ  ปหาย  สทตฺถ- 
ปสุโต โหหติี โอวาท อทาสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อ ฺเหิ  วุตฺเตน  วิสฺสคนฺธวายนวจเนน   
สเวคชาโต  พหุเทว  รตฺตึ  จงฺกเมน  วีตินาเมนฺโต  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  เสนาสน  ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก  นิสินฺนมตฺโตว  
กิ ฺจิ  สยามีติ  สีส  พิมฺโพหนมสมฺปตฺต  ปาท ภูมิโต  อุคฺคต  
สรีรสฺส อากาสคตกฺขเณเยว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        วชชฺิปุตฺตตฺเถโร  อปรภาเค  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพ-   
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สหสฺสรสี  ภควาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ    
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สหสฺสรสีติ  เอตฺถ  อเนกสตสหสฺสรสีติ  วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธ- 
สุขตฺถ  สหสฺสรสีติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺย- 
เมวาติ ฯ   
                วชชฺิปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อุตฺตรตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ฉฏาปทาเน  สุเมโธ  นาม  สมพฺุทฺโธติอาทิก  อายสฺมโต   
อุตฺตรสามเณรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต   
กาเล  วิชชฺาธโร  หุตฺวา  อากาเสน  วิจรติ ฯ  เตน  จ  สมเยน   
สตฺถา  ตสฺเสว  อนุคฺคณฺหนตฺถ  วนนฺตเร  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล   
นิสีทิ  ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต ฯ  โส  อนฺตลิกฺเขน   
คจฺฉนฺโต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อากาสโต  โอรุยฺห   
สุวิสุทฺเธหิ  วิปุเลหิ  กณิการปุปฺเผหิ  ภควนฺต ปูเชสิ ปุปฺผานิ  
พุทฺธานุภาเวน  สตฺถ ุ อุปริ  ฉตฺตากาเรน  อฏสุ  โส  เตน   
ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา   
ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต  ยาวตายุก   
ตตฺถ  ตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา    
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นิพฺพตฺติ  อุตฺตโรติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต   
พฺราหฺมณวิชฺชาสุ  นิปฺผตฺตึ  คนฺตฺวา ชาติยา รูเปน  วิชฺชาย  
วเยน สีลาจาเรน จ โลกสฺส สมฺภาวนีโย ชาโต ฯ   
        ตสฺส  ต  สมฺปตฺตึ  ทสิฺวา  วสฺสกาโร  มคธมหามตฺโต   
อตฺตโน  ธีตร  ทาตุกาโม  หุตฺวา  อตฺตโน  อธิปฺปาย  ปเวเทสิ ฯ   
โส  นิสฺสรณชฺฌาสยตาย  ต  ปฏิกฺขิปตฺวา  กาเลน  กาล  ธมฺม- 
เสนาปตึ  ปยิรุปาสนฺโต  ตสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา ปฏิลทฺธ- 
สทฺโธ ปพฺพชิตฺวา วตฺตสมฺปนฺโน หุตฺวา เถร อุปฏหติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  เถรสฺส  อ ฺตโร  อาพาโธ  อุปฺปนฺโน   
ตสฺส  เภสชชฺตฺถาย  อุตฺตโร  สามเณโร  ปาโตว  ปตฺตจีวรมาทาย   
วิหารโต  นิกขฺนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ตฬากสฺส  สมีเป  (๑)  ปตฺต   
เปตฺวา  อุทกสมีป  คนฺตฺวา  มุข  โธวติ ฯ  อถ  อ ฺตโร   
อุมงฺคโจโร  กตกมฺโม  อารกฺขปุริเสหิ  อนุพทฺโธ  อคฺคมคฺเคน   
นครโต  นิกขฺมิตฺวา  ปลายนฺโต  อตฺตนา  คหิต  รตนภณฺฑิก   
สามเณรสฺส  ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  ปลายิ ฯ  สามเณโรป  ปตฺตสมีป   
อุปคโต ฯ  โจร  อนุพนฺธนฺตา  ราชปุรสิา  สามเณรสฺส  ปตฺเต   
ภณฺฑิก  ทิสวฺา  อย  โจโร  อิมินา  โจริย  กตนฺติ  สามเณร   
ปจฺฉาพาห  พนฺธิตฺวา  วสฺสการสฺส พฺราหฺมณสฺส  ทสฺเสสุ ฯ   
วสฺสกาโร  จ  ตทา  ร ฺโ  วินิจฺฉเย  นิยุตฺโต  หุตฺวา  เฉชฺชเภชฺช   
อนุสาสติ  โส  ปุพฺเพ  มม  วจน  นาทิยิ  สุทฺธปาสณฺฑิเยสุ   
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ปพฺพชีติ  กมมฺ  อโสเธตฺวา ฆาตุกามตฺตาว ชีวนฺตเมว ต สูเล  
อุตฺตาเสสิ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  าณปริปาก  โอโลเกตฺวา  ต  าน   
คนฺตฺวา  วิปฺผุรนฺตหตฺถนขมณิมยูขสมฺภินฺนสิตาภตาย ปคฺฆรนฺต- 
ชาติหิงฺคุลกสุวณฺณรสธาร  วิย  ชาลาคุณฺ ิตมุทุตลุนทีฆงฺคุลิหตฺถ   
อุตฺตรสฺส สีเส เปตฺวา อุตฺตร อิท เต  ปุริมกมฺมสฺส  ผล   
อุปฺปนฺน  ตตฺถ  ตยา  ปจฺจเวกฺขณพเลน  อธิวาสนา  กาตพฺพาติ   
วตฺวา  อชฺฌาสยานุรูป  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  อุตฺตโร  อมตาภิเสกสทิเสน   
สตฺถุ  หตฺถสมฺผสฺเสน  ส ฺชาตปฺปสาทโสมนสฺสตาย  อุฬารปติ- 
ปาโมชฺช  ปฏิลภิตฺวา  ยถาปริจิต  วิปสฺสนามคฺค  สมารูโฬฺห   
าณสฺส  ปริปาก  คตตฺตา  สตฺถ ุ จ  เทสนาวิลาเสน  ตาวเทว   
มคฺคปฏิปาฏิยา  สพฺเพ  กิเลเส  เขเปตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  อโหส ิฯ   
ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  สูลโต  อุฏหิตฺวา  ปรานุทฺทยาย  อากาเส   
ตฺวา  ปาฏิหาริย  ทสฺเสสิ ฯ  มหาชโน  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต   
อโหสิ ฯ  ตาวเทวสฺส  วโณ  สรูฬฺหิ  โส  ภิกฺขูหิ  อาวุโส   
ตาทิสทุกฺข อนุภวนฺโต กถ ตฺว วิปสฺสน  อนุยุ ฺชิตุ  อสกฺขีติ   
ปุฏโ  ปเคว  เม  อาวุโส  สสาเร อาทีนโว สงฺขาราน ฺจ   
สภาโว  สุทฏิโ  เอวาห  ตาทิส  ทุกฺข  อนุภวนฺโตป  อสกฺขึ   
วิปสฺสน  อธคินฺตุนฺติ  อาห ฯ  ปุพฺพชาติยา  ทหรกาเล  มกฺขิก  
คเหตฺวา  นิมฺพสูลก  คเหตฺวา  สูลาโรปนกีฬ  ปฏิจฺจ  เอว    
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อเนกชาติสเตสุ  สูลาโรปนทุกฺขมนุภวิตฺวา  อิมาย  ปริโยสาน- 
ชาติยา  เอวรูป  ทุกฺขมนุภูตนฺติ  อาห ฯ   
        อถ  อปรภาเค  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสชาโต   
ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุเมโธ  นาม  สมฺพุทฺโธติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อนุตฺตานปทวณฺณนเมว  กริสฺสาม ฯ   
        วิชชฺาธโร  ตทา  อาสินฺติ  พาหิรกมนฺตาทิวิชฺชาสิทฺธิยา   
อากาสคามิสมตฺโถ  หุตฺวา  จรณวเสน  ต  วิชชฺ  รกฺขิตฺวา   
อวินาเสตฺวา  ปริหรณวเสน  วิชชฺาธรโยนิ  อาสึ  อโหสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  อนฺตลิกฺขจโร  อหนฺติ  อนฺต  ปริโยสาน  โกฏึ  ลิขเต   
สงฺกริสฺสตีติ  อนฺตลิกฺข ฯ  อถ  วา  อนตฺ  ปรโิยสาน  ลิขฺยเต   
โอโลกิยเต  เอเตนาติ  อนฺตลิกฺข  ตสฺมึ  อนฺตลิกฺเข  อากาเส   
จรณสีโล  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  ติสูล  สุกต  คยฺหาติ  ติขิณ สูล  
อคฺค อาวุธ ฯ ติสูล สุนฺทร กต  โกฏฏนฆสนมทฺทนปหรณ- 
วเสน  สุฏ ุ  กต  สูลาวุธ  คยฺห  คเหตฺวา  อมฺพรโต  คจฺฉามีติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตาว  นยานุโยเคน   
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                อุตฺตรตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________  
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                        อปรอุตฺตรตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สตฺตมาปทาเน  นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหีติอาทิก  อายสฺมโต   
อปรสฺส  อุตฺตรตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิโต  จตุนฺนวุติกปฺเป  สิทฺธตฺถสฺส   
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา   
สาสเน  ลทฺธปฺปสาโท  หตฺุวา  อุปาสกตฺต  นิเวเทสิ ฯ  โส  สตฺถริ   
ปรินิพฺพุเต  อตฺตโน  าตเก  สนฺนิปาเตตฺวา  พหุปูชาสกฺการ   
สหริตฺวา  ธาตุปูช  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท สาเกเต พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
อุตฺตโรติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  เกนจิเทว  กรณีเยน  สาวตฺถึ   
คโต  คณฺฑมฺพมูเล  กต  ยมกปาฏิหาริย  ทิสฺวา  ปสีทิตฺวา  ปุน   
กาฬการาม(๑)สุตฺตเทสนาย  อภิวฑฺฒมานสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  สตฺถารา   
สทฺธึ  ราชคห  คนฺตฺวา  อุปสมฺปท  ลภิตฺวา  ตเถว  จรนฺโต   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  นจิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  อโหส ิฯ  ฉฬภิ ฺโ   
ปน  หุตฺวา  สตฺถริ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  พุทฺธุปฏานตฺถ   
ราชคหโต  สาวตฺถึ  อุปคโต  ภิกฺขูหิ  ก ึ อาวุโส  ปพฺพชฺชา- 
กิจฺจ  ตยา  มตฺถก  ปาปตนฺติ ปุฏโ อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพจริตา- 
# ๑. ย.ุ กาลการาม ... ฯ  
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ปทาน  ปกาเสนฺโต  นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหีติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ   
เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                อปรอุตฺตรตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ภทฺทชิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อฏมาปทาเน  โอคยฺหาห  โปกขฺรณินฺติอาทิก  อายสฺมโต   
ภทฺทชิตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  พฺราหฺมณาน   
วิชฺชาสิปฺเปสุ  ปาร  คนฺตฺวา  กาเม  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน  อสฺสม  กาเรตฺวา  วสนฺโต  เอกทิวส   
สตฺถาร  อากาเสน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อ ฺชล ึ  
ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฌฺาสย  ทิสฺวา  อากาสโต   
โอตริ ฯ  โอติณฺณสฺส  ปน  ภควโต  มธุ ฺจ  ภิสมุฬาล ฺจ   
สปฺปขีร ฺจ  อุปนาเมสิ  ตสฺส  ต  ภควา  อนุกมฺป  อุปาทาย   
ปฏิคฺคเหตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
ตุสิเตสุ  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  อปราปร   
สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  มหทฺธโน  เสฏ ี 
หุตฺวา  อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺส โภเชตฺวา ติจีวเรน อจฺฉาเทสิ ฯ    
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        เอว  พหุ  กุสล  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  ตตฺถ   
ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  มนุสฺสโลเกสุ  อุปปฺนฺโน   
พุทฺธสุ ฺเ  โลเก ป ฺจ ปจฺเจกพุทฺธสตาติ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ   
อุปฏหิตฺวา  ตโต จุโต ราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา รชฺช อนุสาสนฺโต   
อตฺตโน  ปุตฺต  ปจฺเจกโพธึ  อธิคนฺตฺวา   ิต  อุปฏหิตฺวา  ตสฺส  
ปรินิพฺพุตสฺส  ธาตุโย  คเหตฺวา  เจติย  กตฺวา  ปูเชสิ ฯ  เอว   
ตตฺถ  ตตฺถ  ตานิ  ตานิ ปุ ฺานิ  กตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
ภทฺทิยนคเร  อสีติโกฏิวิภวสฺส  ภทฺทิยเสฏ ิสฺส  เอกปุตฺตโก  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ  ภทฺทชีติสฺส  นาม  อโหส ิฯ  ตสฺส  กิร  อิสฺสริย- 
โภคปริวารสมฺปตฺติ จริมภเว โพธิสตฺตสฺส วิย อโหสิ ฯ   
        ตทา  สตฺถา  สาวตฺถิย  วสิตฺวา  ภทฺทชิกุมาร  สงฺคณฺห- 
นตฺถาย  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ภทฺทิยนคร  คนฺตฺวา   
ชาติยาวเน  วสิ  ตสฺส  าณปริปาก  อาคมยมาโน ฯ  โสป   
อุปริปาสาเท  นิสินฺโน  สหีป ฺชร  วิวริตฺวา  โอโลเกนฺโต   
ภควโต  สนฺติเก  ธมฺม  โสตุ  คจฺฉนฺต  มหาชน  ทสิฺวา  กตฺถาย มหาชโน   
คจฺฉตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ต  การณ  สุตฺวา  สยมฺป  มหตา  ปริวาเรน  
สตฺถุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต  สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโตว   
สพฺพกิเลเส  เขเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหตฺเต  ปน  เตน  อธคิเต   
สตฺถา  ภทฺทยิเสฏ ึ  อามนฺเตสิ  ตว  ปตฺุโต  อลงฺกตปฏิยตฺโต  ธมฺม   
สุณนฺโต  อรหตฺเต  ปติฏาสิ  เตนสฺส  อิทาเนว  ปพฺพชิตุ    
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ยุตฺต  โน  เจ ปพฺพชิสฺสติ ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ เสฏ ิ น  มยฺห   
ปุตฺตสฺส  ทหรสฺเสว  สโต  ปรินิพฺพาเนน  กิจฺจ  อตฺถิ  ปพฺพาเชถ   
นนฺติ  อาห ฯ  ต  สตฺถา  ปพฺพาเชตฺวา  อุปสมฺปาเทตฺวา  ตตฺถ   
สตฺตาห  วสิตฺวา  โกฏิคาม  ปาปุณิ  โส  จ  คาโม  คงฺคาตีเร   
อโหสิ ฯ  โกฏิคามวาสิโน  จ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหา- 
ทาน  ปวตฺเตสุ ฯ  ภทฺทชตฺิเถโร  สตฺถารา  อนุโมทนาย  อารทฺธ- 
มตฺตาย  พหิคาม  คนฺตฺวา  คงฺคาตีเร  มคฺคสมีเป  สตฺถุ  อาคต- 
กาเล  วุฏหสิฺสามีติ  กาลปริจฺเฉท  กตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล   
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  มหาเถเรสุ  อาคจฺฉนฺเตสุป   
อวุฏหิตฺวา  สตฺถุ  อาคตกาเลเยว  วุฏาสิ ฯ  ปุถชุชฺนา  ภิกฺขู   
อย  อธุนา  ปพฺพชิโต  มหาเถเรสุ  อาคจฺฉนฺเตสุ มานถทฺโธ  
หุตฺวา น วุฏาสีติ อุชฺฌายึสุ ฯ   
        โกฏิคามวาสิโน  สตฺถุ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  พหู  นาวาสงฺฆาเฏ   
พนฺธึสุ ฯ  สตฺถา  ภทฺทชสิฺสานุภาว  ปกาเสมีติ  นาวาย  ตฺวา   
กห  ภทฺทชีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภทฺทชิตฺเถโร  โสห  ภนฺเตติ  (๑)  สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา อ ฺชลึ กตฺวา อฏาสิ ฯ  สตฺถา  เอหิ  ภทฺทชิ   
อเมฺหหิ  สทฺธึ  เอกนาว  อภิรุหาติ ฯ  โส  อุปฺปติตฺวา  สตฺถุ   
 ิตนาวาย  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  คงฺคาย  มชฺเฌ  คตกาเล  ภทฺทช ิ  
ตยา  มหาปนาทกาเล  อชฺฌาวุฏรตนปาสาโท  กหนฺติ  อาห ฯ   
อิมสฺมึ  าเน  นิมุคฺโค  ภนฺเตติ ฯ  เตน  หิ  ภทฺทช ิ สพฺรหฺมจารีน    
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กงฺข  ฉินฺทาติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เถโร  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  อิทฺธิ- 
พเลน  คนฺตฺวา  ปาสาทถูปก  ปาทงฺคุลนฺตเรน  สนฺนิรุชฺชิตฺวา   
ป ฺจวีสติโยชน  ปาสาท คเหตฺวา อากาเส อุปฺปติ อุปฺปตนฺโต   
จ  ป ฺาสโยชนานิ  อุกขิฺป ฯ  อถสฺส  ปุริมภเว  าตกา   
ปาสาทคเตน  โลเภน  มจฺฉกจฺฉปมณฺฑูกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตา   
ตสฺมึ  ปาสาเท  อุฏหนฺเต  ปริวตฺติตฺวา  ปตึสุ ฯ  สตฺถา  เต   
สมฺปตนฺเต  ทิสฺวา  าตกา  เต  ภทฺทชิ  กิลมนฺตีติ  อาห ฯ   
เถโร  สตฺถ ุ วจเนน  ปาสาท  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ปาสาโท  ยถา- 
าเนเยว  ปติฏหิ ฯ  สตฺถา  ปร  คโต  ภิกฺขูหิ  กทา  ภนฺเต   
ภทฺทชิตฺเถเรน  อย  ปาสาโท  อชฺฌาวุฏโติ ปุฏโ มหาปนาท- 
ชาตก (๑) กเถตฺวา พหุชน ธมฺมามต ปาเยสิ ฯ   
        เถโร  ปน  อรหตฺต  ปตฺโต  ปุพฺพสมฺภาร  สรตฺิวา  โสมนสฺส- 
ชาโต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  โอคยฺหาห โปกฺขรณินฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โอคยหฺาห  โปกฺขรณินฺติ  ปุถุนานาอเนก- 
มโหเฆหิ  ขณิตตฺตา  โปกฺขรณีติ  ลทธฺนาม  ชลาสย  โอคยฺห   
โอคาเหตฺวา  ปวิสิตฺวา  อชฺโฌคาเหตฺวา  ฆาสเหตุขาทนตฺถาย   
ตตฺถ  โปกฺขรณิย  ปวิสิตฺวา  ภิส  ปทมุปุณฺฑรีกมูล  อุทฺธรามีติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานปทตฺถตฺตา  จ  
นยานุสาเรน  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                ภทฺทชิตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________   
# ๑ ขุ. ชา.  ๒๗/๓๙๑/๑๐๖ ฯ   
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                                สิวกตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นวมาปทาเน  เอสนาย  จรนฺตสฺสาติอาทิก  อายสฺมโต   
สิวกตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  วิวฏฏป- 
นิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสสฺิสฺส  ภควโต  กาเล   
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  ภควนฺต  ปณฺฑาย   
จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ปตฺต  อาทาย  กุมฺมาสสฺส  ปูเรตฺวา   
อทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  พฺราหฺมณกุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  สิวโกติสฺส   
นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  วิชชฺาสิปฺเปสุ  นิปผฺตฺตึ  คโต   
เนกฺขมฺมชฺฌาสยตาย  กาเม  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
วิจรนฺโต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม  กโรนฺโต นจิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ   
        อรหตฺต  ปตฺวา  โสมนสฺสชาโต  อตฺตโน  ปุพฺพจริตา- 
ปทาน  ปกาเสนฺโต เอสนาย จรนฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ ต สพฺพ  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        สิวกตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                อุปวานตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ทสมาปทาเน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโนติอาทิก  อายสฺมโต   
อุปวานตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อย  กริ  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  เกนจิ  กมมฺจฺฉิทฺเทน   
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  ทลิทฺทกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ตสฺส  ธาตุ  คเหตฺวา  มนุสฺสเทวนาค- 
ครุฬยกฺขกุมภฺณฺฑคนฺธพฺเพหิ  สตฺตรตนมเย  สตฺตโยชนิเก  ถูเป   
กเต  ตตฺถ  สโุธต  อตฺตโน  อุตฺตราสงฺค  เวฬคฺเค  อาพนฺธิตฺวา   
ธช  กตฺวา  ปชู  อกาสิ ฯ  ต  คเหตฺวา  อภิสมฺมตโก  นาม   
ยกฺขเสนาปติ  เทเวหิ  เจติยปูชารกฺขณตฺถ  ปโต  อทิสฺสมานกาโย   
อากาเส  ธาเรนฺโต  เจติย  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  อกาสิ ฯ  โส   
เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อุปวาโนติ  ลทฺธนาโม   
วยปฺปตฺโต  เชตวนปฏิคฺคหเณ  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทโฺธ   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน   
จ  สมเยน  ภควโต  วาตาพาโธ  อุปฺปชฺช ิฯ  เถรสฺส  คิหิสหาโย  
เทวหิโต (๑)  นาม  พฺราหฺมโณ  สาวตฺถิย  ปฏิวสติ ฯ  โส  เถร   
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปวาเรสิ ฯ  อถายสฺมา  อุปวาโน  นวิาเสตฺวา   
# ๑ ยุ. เทวสิโต ฯ  
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ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นิเวสน  อุปค ฺฉิ ฯ   
พฺราหฺมโณ  เกนจิ  ม ฺเ  ปโยชเนน  เถโร  อาคโต  ภวิสฺสตีติ   
ตฺวา  วเทยฺยาถ  ภนฺเต  เกนตฺโถติ  อาห ฯ  เถโร  ตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส ปโยชน อาจิกฺขนฺโต   
                อรห สุคโต โลเก  วาเตหาพาธิโก มุนิ   
                สเจ อุโณฺหทก อตฺถิ  มุนิโน เทหิ พฺราหฺมณ ฯ   
                ปชูิโต ปชูเนยฺยาน  สกฺกเรยฺยาน สกฺกโต   
                อปจิโต ปเจยฺยาน  ตสฺส อิจฺฉามิ หาตเวติ (๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  อิมสมฺึ  โลเก  ปูชเนยฺยาน  ปูเชตพฺเพหิ   
สกฺกาทีหิ  เทเวหิ  มหาพฺรหฺมาทีหิ  จ  พฺรเหฺมหิ  ปชูิโต   
สกฺกเรยฺยาน  สกฺกาตพฺเพหิ  พิมฺพิสารโกสลราชาทีหิ  สกฺกโต   
อปเจยฺยาน  อปจายิตพฺเพหิ  มเหสีหิ  ขีณาสเวหิ  อปจิโต  กิเลเสหิ  อารกตฺตาทินา  อรห  โสภ
นคมนาทินา  สุคโต  สพฺพ ฺ ู  มุนิ   
มยฺห  สตฺถา  เทวเทโว  สกฺกาน  อติสกฺโก  พฺรหฺมาน  อติพฺรหฺมา   
โส  ทานิ  วาเตหิ  วาตเหตุ  วาตกฺโขภนิมิตฺต  อาพาธิโก   
ชาโต ฯ  สเจ  พฺราหฺมณ  อุโณฺหทก อตฺถิ ตสฺส วาตาพาธวูป- 
สมนตฺถ ต หาตเว อุปเนตุ อิจฺฉามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  อุโณฺหทก  ตทนุรูป  วาตหร ฺจ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๐/๒๙๗ ฯ  
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เภสชฺช  ภควโต  อุปนาเมสิ ฯ เตน จ สตฺถุ โรโค วูปสมิ ฯ  
ตสฺส ภควา อนุโมทน อกาสิ ฯ   
        อถายสฺมา  อุปวาโน  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโร  นาม   
ชิโนติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ ปทุมุตฺตโรติอาทีนิ ปุพฺเพ วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        มหาชนา  สมาคมฺมาติ  สกลชมฺพุทีปวาสิโน  ราสิภูตาติ   
อตฺโถ ฯ  จิตก  กตฺวาติ  โยชนุพฺเพธ  จนฺทนราสิจิตก  กตฺวา   
ภควโต  สรีร  ตตฺถ  อภิโรปยึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สรรีกิจฺจ  กตฺวานาติ  อาทหนาติ  อคฺคินา  ทหนกิจฺจ   
กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ชงฺฆา  มณิมยา  อาสีติ  มนุสฺเสหิ  กตถูเป  ชงฺฆา  ปุปฺผวา- 
หตฺถ  จริตฏาน  มณิมยา  อินฺทนีลมณินา  กตาติ  อตฺโถ ฯ   
มยมฺปติ  สพฺเพ เทวา ถูป กริสฺสามาติ อตฺโถ ฯ   
        ธาตุ  อาเวณิกา  นตฺถีติ  เทวมนุสฺเสหิ  วิสุ  วิสุ  เจติย   
กาตุ  อาเวณิกา  วิสุ  ธาตุ  นตฺถิ  ต  ทสเฺสนฺโต  สรรี  เอก- 
ปณฺฑิตนฺติ  อาห ฯ  อธิฏานพเลน  สกลสรรีธาตุ  เอกฆนสิลา- 
มยปฏิมา  วิย  เอกเมว  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  อิมมฺหิ  พุทฺธถูปมฺหีติ  
สกลชมฺพุทปีวาสีหิ กตมฺหิ อิมมฺหิ สุวณฺณถูปมฺหิ  มย  สพฺเพ  
สมาคนฺตฺวา ก ฺจุกถูป กริสฺสามาติ อตฺโถ ฯ   
        อินฺทนลี  มหานีลนฺติ  อินฺทีวรปปฺุผวณฺณาภ  มณิ  อินฺทนลี-  
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มณิ ฯ  ตโต  อธิกวณฺณตา  มหามณิ  อินฺทนีลมณโย  จ  มหานีล- 
มณโย  จ  โชติรสมณิชาติรงฺคมณโย  จ  เอกโต  สนนฺิปาเตตฺวา   
ราสี  กตฺวา  สุวณฺณถูเป  ก ฺจุกถูป  กตฺวา อฉาทยุนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปจฺเจก  พุทฺธเสฏสฺสาติ  พุทฺธุตฺตมสฺส  ปติ  เอก  วิสุ   
อุปริฉาทเนน ถูป อกสูติ อตฺโถ ฯ   
        กุมฺภณฺฑา  คุยฺหกา  ตถาติ  กุมฺภมตฺตานิ  อณฺฑานิ  เยส   
เทวาน  เต  กุมฺภณฺฑา  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  นิคุหิตฺวา  ปฏิจฺฉาทนโต   
ครุฬา  คุยฺหกา  นาม  ชาตา เต กุมฺภณฺฑา คุยฺหกาป ถูป  
อกสูติ อตฺโถ ฯ   
        อติโภนติฺ  น  ตสฺสาภาติ  ตสฺส  เจติยสฺส  ปภ  จนฺทสูริย- 
ตารกาน  ปภา น อติโภนฺติ น อชฺโฌตฺถรนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อหมฺป  การ  กสฺสามีติ  ตาทิโน  โลกนาถสฺส  ถูปสฺมึ   
อหมฺป  การ ปุ ฺกิริย กุสลกมฺม ธชปฏากปูช กรสฺิสามีติ  
อตฺโถ ฯ   
                อุปวานตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                        รฏปาลตฺเถราปทานวณฺณนา   
        เอกาทสมาปทาเน  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโตติอาทิก  อายสฺมโต   
รฏปาลตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  ตสฺส  อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว  หสวตีนคเร  คหปติมหา- 
สาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  ปตุ  อจฺจเยน  ฆราวาเส   
ปติฏ ิโต  รตนโกฏาคารกมฺมิเกน  ทสฺสิต  อปริมาณ  กุลว- 
สานุคต  ธน  ทิสฺวา  อิม  เอตฺตก  ธนราสึ  มยฺห  อยฺยก- 
ปยฺยกาทโย  อตฺตนา  สทฺธึ  คเหตฺวา  คนฺตุ  นาสกฺขึสุ  มยา   
ปน  คเหตฺวา  คนฺตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  กปณทฺธิกาทีน   
มหาทาน  เทติ ฯ  โส  อภิ ฺาลาภึ  เอก  ตาปส  อุปฏหนฺโต   
เตน  เทวโลกาธิปจฺเจ  อุยฺโยชโิต  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
ตโต  จุโต  เทโว  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  ตตฺถ  เทวโลเก   
เทวรชฺช  กโรนฺโต  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  มนุสฺสโลเก   
ภินฺน  รฏ  สนฺธาเรตุ  สมตฺถสฺส  กลุสฺส  เอกปุตฺโต  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ปทุมุตฺตโร  นาม  ภควา  โลเก   
อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  เวเนยฺยสตฺต  นพฺิพาน- 
มหานครสงฺขาตเขมนฺตภูมึ  สมฺปาเปสิ ฯ  อถ  โส  กุลปุตฺโต   
อนุกฺกเมน  วิ ฺ ุต  ปตฺโต เอกทิวส  อุปาสเกหิ  สทฺธึ  วิหาร    
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คโต  สตฺถาร  ธมฺม  เทเสนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ปริสปริยนฺเต  
นิสีทิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  สตฺถา  เอก  ภิกฺขุ  สทฺธาปพฺพชิตาน   
อคฺคฏาเน  เปสิ  ต  ทิสวฺา  ปสนฺนมานโส  ตทตฺถาย  จิตฺต   
เปนฺโต (๑)  สตสหสฺสภิกฺขุปรวิารสฺส  ภควโต  มหตา  สกฺกาเรน   
สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส   
อนนฺตราเยน  อิชฌฺนภาว  ทิสฺวา  อนาคเต  โคตมสฺส  นาม   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  สทฺธาปพฺพชิตาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  โส  สตฺถาร  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  วนฺทิตฺวา  อุฏายาสนา   
ปกฺกามิ ฯ  โส ตตฺถ ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต  ทฺวานวุติกปฺเป  ผุสฺสสฺส  ภควโต   
กาเล  สตฺถ ุ เวมาติกภาติเกสุ  ตีสุ  ราชปุตฺเตสุ  สตฺถาร  อุปฏ- 
หนฺเตสุ  เตส  ปุ ฺกิริยาย  สหายกิจฺจ  อกาสิ ฯ  เอว  ตตฺถ   
ตตฺถ ภเว ต  ต  พหุ  กุสล  อุปจินิตฺวา สุคตีสุเยว สสรนฺโต  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท กุรุรฏเ  ถลฺุลโกฏ ิกนิคเม  รฏปาลเสฏ ิ- 
เคเห  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ภินนฺ รฏ สนฺธาเรตุ  สมตฺเถ  กุเล   
นิพฺพตฺตตฺตา  รฏปาโลติ  วสานุคตเมว  นาม  อโหสิ ฯ  โส  มหตา   
ปริวาเรน  วฑฺฒนฺโต  อนุกฺกเมน  โยพฺพน  ปตฺโต  มาตาปตูหิ   
ปติรูเปน  ทาเรน  สโยเชตฺวา  มหนฺเต  จ  ยเส  ปติฏาปโต   
# ๑. เปตฺวา ฯ  
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ทิพฺพสมฺปตฺติสทิส  สมฺปตฺตึ  ปจฺจนุโภติ ฯ  อถ  ภควา  กุรุรฏเ  
ชนปทจาริก จรนฺโต ถลฺุลโกฏ ิต  อนุปาปุณิ ฯ  ต  สุตฺวา   
รฏปาโล  กลุปุตฺโต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก   
ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  สตฺตวาเร  ภตฺตจฺเฉเท  กตฺวา  กิจฺเฉน   
กสิเรน  มาตาปตโร  อนุชานาเปตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  สตฺถุ  อาณตฺติยา  อ ฺตรสฺส  เถรสฺส   
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  โยนโิสมนสิกาเรน  กมฺม  กโรนฺโต  วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        อถายสฺมา  อปรภาเค  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสชาโต  ปุพฺพจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุนาโค  โส  มยา  ทินฺโนติ  ตทา   
มหาธนเสฏ ิ  หุตฺวา  สพฺพ  สาปเตยฺย  ทานมุเข  วิสฺสชฺชน- 
สมเย  สตฺตปฺปติฏโ  สุนทฺโร  นาโค  หตฺถิราชา  มยา  ทินฺโน   
อโหสิ ฯ  ต  ทสฺเสนฺโต  อีสาทนฺโตติอาทิมาห ฯ  อีสาทนฺโต   
รถอีสปฺปมาณทนฺโต  โส  มยา  ทินฺโน  หตฺถินาโค ฯ  อุรฬฺูหวาติ   
ราชาวหนโยคฺคสมตฺโถ  ราชารโห  วา ฯ  เสตจฺฉตฺโตติ  อลงฺการตฺ- 
ถาย  อุปฏหนเสตจฺฉตฺตสหิโตติ  อตฺโถ ฯ  ปโสภิโตติ  อาโรห- 
ปริณาหวา  รูปโสภาหิ  สมฺปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ  สกปปฺโน  สหตฺถโิปติ   
หตฺถิอลงฺการสหิโต  หตฺถโิคปกสหิโตติ  อตฺโถ ฯ อิตฺถมฺภูโต หตฺถ-ิ 
นาโค ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต มยา ทินฺโนติ อตฺโถ ฯ    
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        มยา  ภตฺต  กาเรตฺวานาติ  มยา  การาปตวิหาเร   
วสนฺตาน  โกฏิสงฺขาน ภิกฺขูน นิจฺจภตฺต ปฏเปตฺวา มเหสิโน  
นิยฺยาเทสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ชลชุตฺตมนามโกติ  ชลโต  ชาโต  ชลโช ฯ  กึ  ต ฯ 
ปทุม ฯ  ปทุเมน  สมานนามตฺตา  อุตฺตมตฺตา  จ  ปทุมุตฺตโร   
นาม  ภควาติ  อตฺโถ ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                รฏปาลตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ฉปฺป ฺาสมมหาวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                อิติ วิสุทฺธชนวิลาสินิยา อปทานฏกถาย   
        เอตฺตาวตา พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกตฺเถราปทานฏกถา  
                                        สมตฺตา ฯ   
                                _________________  
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                                        นิคมนกถา   
        สีหฬทีปเก  อปฺปจฺฉตาทิคุณวนฺตาน  เถรวสปฺปทีปาน   
อานนฺทตฺเถราทีน  สพฺพสตฺตาน  ตณฺหามานทิฏาทโย  เฉทน- 
นิคฺคหวิเวจนาทฺยตฺถ  สตฺตหิ  มาเสหิ  อติวิย  อาราธเนน  ลทฺธ- 
โกสลฺเลน  โพธิสมฺภาร  คเวสนฺเตน  สติธิติคติวีริยปรกฺกมนฺเตน   
มหาสมนฺตคุณโสภเนน  ติปฏกธเรน  ปณฺฑิเตน  อาภต  อิม   
อปทานฏกถ สพฺโพ สเทวโลโก ชานาตูติ ฯ   
                        อเนน โลภาทิมลา ปชาน   
                        จกฺขาทิโรคา วิวิธา จ ทุกฺขา   
                        กลหาทิภยา ทุกฺขิตา ชาตา (๑)   
                        โจราทโยนตฺถกรา จ โลเก ฯ   
                        นสฺสนฺตุ เม ป ฺจ เวรา จ ปาปา   
                        นสฺสนฺตุ คิเมฺห ยถา วุฏ ิวาตา   
                        อฏงฺคิกมคฺควเรน ปตฺวา   
                        นิพฺพานปุร ปฏิปาทยามิ ฯ   
                สพฺพทิฏ ิ ฺจ มทฺทนฺโต  ราคโทสาทิปาปเก   
                สสารวฏฏ ฉินฺทิตฺวา        อุเปมิ สคฺคโมกฺขเก ฯ   
                อาณาเขตฺตมฺหิ สพฺพตฺถ        อวีจิมฺหิ ภวคฺคโต   
                สพฺเพ ธมฺมานุยายนฺตุ        ตโย โลกา อุตุป จาติ ฯ   
                        อปทานฏกถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________ 
# ๑ สี.  กลหา วิวาทา จ ทุพฺภิกฺขชาตา ฯ   


