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                                ธมฺมปทฏกถา 
 
                                ปณามคาถา 
        มหาโมหตโมนทฺเธ                โลเก โลกนฺตทสฺสินา 
        เยน สทธฺมฺมปชฺโชโต                ชลิโต ชลิติทฺธินา 
        ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา        สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
        สทฺธมมฺ ฺจสฺส ปูเชตฺวา        กตฺวา สงฺฆสฺส จ ฺชลึ 
        ต ต การณมาคมฺม                        ธมฺมาธมฺเมสุ โกวิโท 
        สมฺปนนฺสทฺธมฺมปโท                สตฺถา ธมฺมปท สุภ 
        เทเสสิ กรุณาเวค                        สมุสฺสาหิตมานโส 
        ย เว เทวมนุสฺสาน                        ปติปาโมชฺชวฑฺฒน 
        ปรมฺปราภตา ตสฺส                นิปณุา อตฺถวณฺณนา 
        ยา ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ                ทีปภาสาย สณฺ ิตา 
        น สาธยติ เสสาน                        สตฺตาน หิตสมฺปท 
        อปฺเปว นาม สาเธยฺย                สพฺพโลกสฺส สา หิต 
        อิติ อาสึสมาเนน                        ทนฺเตน สมจารินา 
        กุมารกสฺสเปนาห                        เถเรน ถริเจตสา 
        สทฺธมมฺฏ ิติกาเมน                สกฺกจฺจ อภิยาจิโต 
        ต ภาส อติวิตฺถาร                        คต ฺจ วจนกฺกม  
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        ปหายาโรปยิตฺวาน                        ตนฺตึ ภาส มโนรม 
        คาถาน พฺย ฺชนปท                ย ตตฺถ น วิภาวิต 
        เกวลนตฺ วิภาเวตฺวา                เสสนฺตเมว อตฺถโต 
        ภาสนฺตเรน ภาสิสฺส                อาวหนฺโต วิภาวิน 
        มนโส ปติปาโมชฺช                อตฺถธมฺมูปนิสฺสตินฺติ ฯ 
                        _____________________  
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                                ยมกวคฺควณฺณนา 
 
                                จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ ฯ 
        มโนปพฺุพงฺคมา  ธมฺมา                มโนเสฏา มโนมยา 
        มนสา  เจ  ปทุฏเน                ภาสติ  วา  กโรติ  วา 
        ตโต  น  ทุกฺขมเนฺวติ                จกกฺว  วหโต  ปทนฺติ ฯ 
อย  ธมฺมเทสนา  กตฺถ  ภาสิตาติ ฯ  สาวตฺถิย ฯ  ก 
อารพฺภาติ ฯ  จกฺขุปาลตฺเถร ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  มหาสุวณฺโณ  นาม  กฏุมฺพิโก  อโหสิ 
อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค  อปุตฺตโก ฯ  โส  เอกทิวส 
นหานติตฺถ  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค 
สมฺปนฺนสาข  เอก  วนปฺปตึ  ทิสฺวา  อย  มเหสกฺขาย  เทวตาย 
ปริคฺคหิโต  ภวิสฺสตีติ  ตสฺส  เหฏาภาค  โสธาเปตฺวา 
ปาการปริกฺเขป  การาเปตฺวา  วาลุก  โอกิราเปตฺวา  ธชปตาก 
อุสฺสาเปตฺวา  วนปฺปตึ  อลงฺกริตฺวา  ปุตฺต  วา  ธีตร  วา 
ลภิตฺวา  ตุมฺหาก  มหาสกฺการ  กริสฺสามีติ  ปตฺถน  กตฺวา 
ปกฺกามิ ฯ 
        อถสฺส  ภริยาย  กุจฺฉิย  คพฺโภ  ปติฏาสิ ฯ  โส  ตสฺสา 
คพฺภปริหาร  อทาสิ ฯ  สา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิ ฯ 
เสฏ ี  อตฺตนา  ปาลิต  วนปฺปตึ  นิสฺสาย  ลทฺธตฺตา  ตสฺส  
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ปาโลติ  นาม  อกาสิ ฯ อปรภาเค  อ ฺ  ปุตฺต  ลภ ิฯ 
ตสฺส  จุลฺลปาโลติ  นาม  กตฺวา  อิตรสฺส  มหาปาโลติ 
นาม  กร ิฯ  เต  วยปฺปตฺเต  ฆรพนฺธเนน  พนฺธึสุ ฯ อปรภาเค 
มาตาปตโร  กาลมกสุ ฯ  สพฺพ  โภค  ทฺวินฺนเยว  วิวเรสุ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน 
คนฺตฺวา  อนาถปณฺฑิกมหาเสฏ ินา  จตุปฺป ฺาสโกฏิธน 
วิสฺสชฺเชตฺวา  การิเต  เชตวนมหาวิหาเร  วิหรติ  มหาชน 
สคฺคมคฺเค  จ  โมกฺขมคฺเค  จ  ปติฏาปยมาโน ฯ  ตถาคโต 
หิ  มาติปกฺขโต  อสีติยา  ปติปกฺขโต  อสีติยาติ  เทฺวอสีติ- 
าติกุลสหสฺเสหิ  การิเต  นิโคฺรธมหาวิหาเร  เอกเมว  วสฺสาวาส 
วสิ  อนาถปณฺฑิเกน  การิเต  เชตวนมหาวิหาเร  เอกูนวีสติ 
วิสาขาย  สตฺตวีสติโกฏิธนปริจฺจาเคน  การิเต  ปุพฺพาราเม  ฉ 
วสฺสาวาเสติ  ทฺวินฺน  กุลาน  คุณมหนฺตต  ปฏิจฺจ  สาวตฺถึ 
นิสฺสาย  ป ฺจวีสติ  วสฺสาวาเส  วสิ ฯ  อนาถปณฺฑิโกป 
วิสาขาป  มหาอุปาสิกา  นิพทฺธ  ทิวสสฺส  เทฺว  วาเร 
ตถาคตสฺส  อุปฏาน  คจฺฉนฺติ ฯ  คจฺฉนฺตา  จ  ทหรสามเณรา 
โน  หตฺเถ  โอโลเกสฺสนตีฺติ  ตุจฺฉหตฺถา  น  คตปุพฺพา 
ปุเรภตฺต  คจฺฉนฺตา  ขาทนียาทีนิ  คาหาเปตฺวา  คจฺฉนฺติ 
ปจฺฉาภตฺต  ป ฺจ  เภสชฺชานิ  อฏ  จ  ปานานิ ฯ 
นิเวสเนสุ  ปน  เตส  ทฺวินนฺ  ทฺวินฺน  ภิกฺขุสหสฺสาน  นิจฺจ  
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ป ฺตฺตาเนวาสนานิ  โหนฺติ ฯ  อนนฺปานเภสชฺเชสุ  โย  ย 
อิจฺฉติ  ตสฺส  ต  ยถิจฺฉิตเมว  สมฺปชชฺติ  เตสุ  อนาถปณฺฑิเกน 
เอกเมว  ทิวส  สตฺถาร (๑) ป ฺโห (๒)  น  ปุจฺฉิตปุพฺโพ ฯ  โส  กริ 
ตถาคโต  พุทฺธสุขุมาโล  ขตฺติยสุขุมาโล  พหุปกาโร  เม  คหปตีติ 
มยฺห  ธมฺม  เทเสนฺโต  กิลเมยฺยาติ  สตฺถริ  อธิมตฺตสิเนเหน 
ป ฺห  น  ปุจฺฉติ ฯ  สตฺถา  ปน  ตสฺมึ  นิสินฺนมตฺเตเยว  อย 
เสฏ ี  ม  อรกฺขิตพฺพฏาเน  รกฺขติ  อห  หิ  กปฺปสตสหสฺสา- 
ธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  อลงฺกตปฺปฏิยตฺต  อตฺตโน  สีส 
ฉินฺทิตฺวา  อกฺขีนิ  อุปฺปาเฏตฺวา  หทยมส  อุพฺพตฺเตตฺวา  ปาณสม 
ปุตฺตทาร  ปริจฺจชิตฺวา  ปารมิโย  ปูเรนฺโต  ปเรส  ธมฺม- 
เทสนตฺถเมว  ปูเรส ึ เอส  ม  อรกฺขิตพฺพฏาเน  รกขฺตีติ  เอก 
ธมฺมเทสน กเถสิเยว ฯ 
        ตทา  สาวตฺถิย  สตฺต  มนุสฺสโกฏโิย  วสนฺติ ฯ 
เตสุ  สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ป ฺจโกฏมิตฺตา  มนุสฺสา 
อริยสาวกา  ชาตา  เทฺวโกฏิมตฺตา  ปถุุชชฺนา ฯ  เตสุ 
อริยสาวกาน  เทฺวเยว  กิจฺจานิ  อเหสุ  ปุเรภตฺต  ทาน 
เทนฺติ  ปจฺฉาภตฺต  คนฺธมาลาทิหตฺถา  วตฺถเภสชฺชปานกาทึ 
คาหาเปตฺวา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  คจฺฉนฺติ  ฯ 
        อเถกทวิส  มหาปาโล  อริยสาวเก  คนฺธมาลาทิหตฺเถ  วิหาร 
# ๑ สตฺถาติป  ฯ  ๒ ป ฺหนฺติป  ฯ  
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คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  อย  มหาชโน  กุหึ  คจฺฉตีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ธมฺมสฺสวนายาติ  สุตฺวา  อหป  คมิสฺสามีติ  คนฺตฺวา  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา ปริสปริยนฺเต นิสีทิ ฯ 
        พุทฺธา  จ  นาม  ธมฺม  เทเสนฺตา  สรณสีลปพฺพชฺชาทีน 
อุปนิสฺสย  โอโลเกตฺวา  อชฺฌาสยวเสน  ธมฺม  เทเสนฺติ  ตสฺมา 
ตทิวส  สตฺถา  ตสฺส  อุปนิสฺสย  โอโลเกตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ ฯ  เสยยฺถีท  ทานกถ  สีลกถ  สคฺคกถ 
กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส  เนกฺขมฺเม  อานิสส 
ปกาเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาปาโล  กฏุมฺพิโก  จินฺเตสิ  ปรโลก 
คจฺฉนฺต  ปุตฺตธีตโร  วา  โภคา  วา  นานุคจฺฉนฺติ  สรีรป 
อตฺตนา  สทฺธึ  น  คจฺฉติ  กึ  เม  ฆราวาเสน  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ 
โส  เทสนาปริโยสาเน  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช 
ยาจิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  นตฺถิ  เต  โกจิ  อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก 
าตีติ  อาห ฯ  กนฏิภาตา  เม  อตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ 
ต  อาปุจฺฉาหีติ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
เคห  คนฺตฺวา  กนฏิ  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาต  ย  อิมสฺมึ 
กุเล  สวิ ฺาณกาวิ ฺาณก  ธน  กิ ฺจิ  อตฺถิ  สพฺพนฺต  ตว 
ภาโร  ปฏิปชฺชาหิ  นนฺติ ฯ  ตุมฺเห  ปน  สามีติ ฯ  อห 
สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  กึ  กเถสิ  ภาติก  ตฺว 
เม มาตริ มตาย มาตา วิย  ปตริ  มเต  ปตา  วิย  ลทฺโธ  
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เคเห  โว  มหาวิภโว  สกฺกา เคห  อชฌฺาวสนฺเตเหว  ปุ ฺานิ 
กาตุ  มา  เอวมกตฺถาติ ฯ ตาต มยา สตฺถุ  ธมฺมเทสนา 
สุตา  สตฺถารา  หิ  สณฺหสุขุม  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา 
อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม  เทสิโต ฯ  น  สกฺกา  โส 
อคารมชฺเฌ  ปูเรตุ  ปพฺพชิสฺสามิ  ตาตาติ ฯ  ภาติก  ตรุณาปจ 
ตาว มหลฺลกกาเล  ปพฺพชสิฺสถาติ ฯ  ตาต  มหลฺลกสฺส  ห ิ
อตฺตโน  หตฺถปาทาป  อนสฺสวา  โหนฺติ  น  วเส  วตฺตนฺติ 
กิมงฺค  ปน  าตกา  สฺวาห  ตว วจน น กโรมิ สมณปฏิปตฺตึ 
ปูเรสฺสามิ 
        ชราชชชฺริตา โหนฺติ        หตฺถปาทา อนสฺสวา 
        ยสฺส โส วิหตตฺถาโม        กถ ธมฺม จริสฺสติ 
ปพฺพชิสฺสาเมวาห  ตาตาติ ฯ  ตสฺส  วิรวนฺตสฺเสว  สตฺถุ 
สนฺติก คนฺตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท 
อาจริยุปชฺฌายาน  สนฺติเก  ป ฺจ  วสฺสานิ  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺโส 
ปวาเรตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปุจฺฉิ  ภนฺเต 
อิมสฺมึ  สาสเน  กติ  ธุรานีติ ฯ  คนฺถธรุ  วิปสฺสนาธุรนฺติ 
เทฺวเยว  ธุรานิ  ภิกฺขูติ ฯ  กตม  ปน ภนฺเต  คนฺถธุร 
กตม  วิปสฺสนาธุรนฺติ ฯ  อตฺตโน  ป ฺานุรูเปน  เอก  วา 
เทฺว  วา  นิกาเย  สกล  วา  ปน  เตปฏก  พุทฺธวจน 
อุคฺคณฺหิตฺวา  ตสฺส  ธารณ  กถน  วาจนนฺติ  อิท  คนฺถธุร  
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นาม ฯ  สลฺลหุกวุตฺติโน  ปน  ปนฺตเสนาสนาภิรตสฺส  อตฺตภาเว 
ขยวย  ปฏเปตฺวา  สาตจฺจกิริยาวเสน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา 
อรหตฺตคฺคหณนฺติ  อิท  (๑)  วิปสฺสนาธุร  นามาติ ฯ  ภนฺเต  อห 
มหลฺลกกาเล  ปพฺพชโิต  คนฺถธุร  ปูเรตุ  น  สกฺขิสสฺามิ 
วิปสฺสนาธุร  ปน  ปูเรสฺสามิ  กมฺมฏาน  เม  กเถถาติ ฯ  อถสฺส 
สตฺถา  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน  กเถสิ ฯ  โส  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา  อตฺตนา  สหคามิโน  ภิกฺขู  ปริเยสนฺโต  สฏ ี  ภิกฺขู 
ลภิตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  นิกฺขมิตฺวา  วีสโยชนสตมคฺค  คนฺตฺวา 
เอก  มหนฺต  ปจฺจนฺตคาม  ปตฺวา  ตตฺถ  สปริวาโร  ปณฺฑาย 
ปาวิสิ ฯ 
        มนุสฺสา  วตฺตสมฺปนฺเน  ภิกฺขู  ทิสวฺา  ปสนฺนจิตฺตา 
อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตนาหาเรน 
ปริวิสิตฺวา  ภนฺเต  กุหึ  อยฺยา  คจฺฉนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ยถาผาสุกฏาน  อุปาสกาติ  วุตฺเต  ปณฺฑิตมนุสฺสา  วสฺสาวาส 
เสนาสน  ปรเิยสนฺติ  ภทนฺตาติ  ตฺวา  ภนฺเต  สเจ  อยฺยา 
อิม  เตมาส  อิธ  วเสยฺยุ มย สรเณสุ  ปติฏาย  สีลานิ 
คณฺเหยฺยามาติ  อาหสุ ฯ  เตป  มย  อิมานิ  กลุานิ  นสิฺสาย 
ภวนิสฺสรณ  กริสฺสามาติ  อธิวาเสสุ ฯ  มนุสฺสา  เตส  ปฏิ ฺ 
คเหตฺวา  วิหาร  ปฏชิคฺคิตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏานานิ 
สมฺปาเทตฺวา  อทสุ ฯ  เต  นิพทฺธ  ตเมว  คาม  ปณฺฑาย 
# ๑  กตฺถจิ อิติ อิทนฺติ นตฺถิ  ฯ  
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ปวิสนฺติ ฯ  อถ  เน  เอโก  เวชฺโช  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต 
พหุนฺน  วสนฏาเน  อผาสุกป  นาม  โหติ  ตสฺมึ  อุปฺปนฺเน 
มยฺห  กเถยฺยาถ  เภสชฺช  กริสฺสามีติ ปวาเรสิ ฯ 
        เถโร  วสฺสูปนายิกาทิวเส  เต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ปุจฺฉิ 
อาวุโส  อิม  เตมาส  กตีหิ  อิริยาปเถหิ  วีตินาเมสฺสถาติ ฯ 
จตูหิ  ภนฺเตติ ฯ  กึ  ปเนต  อาวุโส  ปฏริูป  นน ุ อปปฺมตฺเตหิ 
ภวิตพฺพ  มย  หิ  ธรมานสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติกา  กมมฺฏาน 
คเหตฺวา  อาคตา  พุทฺธา  จ  นาม  น  สกฺกา  สเน  อาราเธตุ 
กลฺยาณชฺฌาสเยน  เหเต  อาราเธตพฺพา  ปมตฺตสฺส  จ  นาม 
จตฺตาโร  อปายา  สกเคหสทิสา  อปฺปมตฺตา  โหถาวุโสติ ฯ 
ตุมฺเห  ปน  ภนฺเตติ ฯ  อห  ตีหิ  อิริยาปเถหิ  วีตินาเมสฺสามิ 
ปฏ ึ  น  ปสาเรสฺสามิ  อาวุโสติ ฯ สาธุ ภนฺเต อปฺปมตฺตา 
โหถาติ ฯ 
        เถรสฺส  นิทฺท  อโนกฺกมนฺตสฺส  ปมมาเส  อติกฺกนฺเต 
อกฺขิโรโค  อุปฺปชฺช ิฯ  ฉิทฺทฆฏโต  อุทกธารา  วิย  อกฺขีหิ 
ธารา  ปคฺฆรนฺติ ฯ  โส  สพฺพรตฺตึ  สมณธมฺม  กตฺวา 
อรุณุคฺคมเน  คพฺภ  ปวิสตฺิวา  นิสีทิ ฯ  ภิกฺขู  ภิกฺขา- 
จารเวลาย  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภิกฺขาจารเวลา  ภนฺเตติ 
อาหสุ ฯ  เตนหาวุโส  คณฺหถ  ปตฺตจีวรนฺติ  อตฺตโน 
ปตฺตจีวร  คาหาเปตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  ภิกฺขู  ตสฺส  อกฺขี 
ปคฺฆรนฺเต  ทิสฺวา  กิเมต  ภนฺเตติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อกฺขี  เม  
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อาวุโส  วาตา  วิชฺฌนฺตีติ ฯ  นน ุ ภนฺเต  เวชฺเชนมหฺ 
ปวาริตา  ตสฺส  กเถยฺยามาติ ฯ  สาธาวุโสติ ฯ เต  เวชชฺสฺส 
กถยึสุ ฯ  โส  เตล  ปจิตฺวา  เปเสสิ ฯ  เถโร  นาสาย  เตล 
อาสิ ฺจนฺโต  นิสินฺนโกว  อาสิ ฺจิตฺวา  อนฺโตคาม  ปาวิสิ ฯ 
เวชฺโช  ทิสฺวา  อาห  ภนฺเต  อยฺยสฺส  กิร  อกฺขี  วาโต 
วิชฺฌตีติ ฯ อาม  อุปาสกาติ ฯ  ภนฺเต  มยา  เตล  ปจิตฺวา 
เปสิต  นาสาย  โว  อาสิตฺตนฺติ ฯ  อาม  อุปาสกาติ ฯ  อิทานิ 
กีทิสนฺติ ฯ  รชุเตว  อุปาสกาติ ฯ  เวชฺโช  มยา  เอกวาเรเนว 
วูปสมนตฺถ  เตล  ปหิต  กนิฺนุ  โข  โรโค  น  วูปสนฺโตติ 
จินฺเตตฺวา  ภนฺเต  นิสีทิตฺวา  โว  อาสิตฺต  นิปชฺชิตฺวาติ 
ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  ตุณฺหี  อโหสิ  ปุนปฺปุน  ปุจฺฉิยมาโนป  น 
กเถสิ ฯ  โส  วิหาร  คนฺตฺวา  วสนฏาน  โอโลเกสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  เตนหิ  ภนฺเต  คจฺฉถาติ  เถร  วิสฺสชฺเชตฺวา  วิหาร 
คนฺตฺวา  เถรสฺส  วสนฏาน  โอโลเกนฺโต 
จงฺกมนนิสีทนฏานเมว 
ทิสฺวา  สยนฏาน  อทิสฺวา  ภนฺเต  นิสินฺเนหิ  โว  อาสิตฺต 
นิปฺปนฺเนหีติ  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ มา  ภนฺเต 
เอวมกตฺถ  สมณธมฺโม  นาม  สรีเร  ยาเปนฺเต  สกฺกา 
กาตุ  นิปชฺชตฺิวา  อาสิ ฺจถาติ  ปุนปฺปนุ  ยาจิ ฯ  คจฺฉาวุโส 
มนฺเตตฺวา  ชานิสฺสามีติ ฯ  เถรสฺส  จ  ตตฺถ เนว าตี น 
สาโลหิตา (๑) อตฺถิ  เกน  สทฺธึ  มนฺเตยฺย  กรชกาเยน  ปน 
# ๑  าติสาโลหิตาติป ปาโ ฯ  
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สทฺธึ  มนฺเตนฺโต  วเทหิ  ตาว  อาวุโส  ปาลิต  ก ึ อกฺขี 
โอโลเกสฺสส ิ อุทาหุ  พุทธฺสาสน  อนมตคฺคสฺมึ  หิ  สสารวฏเฏ 
ตว  อกฺขิกาณสฺส  คณนา  นตฺถิ  อเนกานิ  ปน  พุทฺธสตานิ 
พุทฺธสหสฺสานิ  อตีตานิ  เตสุ  เอกพุทฺโธป  น  ปริจฺฉินฺโน 
อิทานิ  อิม  อนฺโตวสฺส  ตโย  มาเส  น  นิปชฺชิสฺสามีติ  เต 
มานส  พทฺธ  ตสฺมา  จกฺขูนิ  เต  นสฺสนฺตุ  วา  ภิชชฺนฺตุ 
วา  พุทฺธสาสนเมว  ธาเรหิ  มา  จกฺขูนีติ  ภูตกาย  โอวทนฺโต 
อิมา  คาถา  อภาสิ 
                จกขฺูนิ หายนฺตุ (๑)  มมายิตานิ 
                โสตานิ หายนฺตุ ตเถว เทโห 
                สพฺพมฺปท หายตุ เทหนิสฺสิต 
                กกึารณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสิ ฯ 
                จกขฺูนิ ชีรนฺตุ (๒)  มมายิตานิ 
                โสตานิ ชีรนฺตุ (๒)  ตเถว กาโย 
                สพฺพมฺปท ชีรตุ (๓)  กายนิสฺสิต 
                กกึารณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสิ ฯ 
                จกขฺูนิ ภิชฺชนฺตุ (๔)  มมายิตานิ 
                โสตานิ ภิชฺชนฺตุ (๔)  ตเถว รูป 
                สพฺพมฺปท ภิชฺชตุ (๕)  รูปนิสฺสิต 
                กกึารณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสีติ ฯ 
# ๑.  สี. หายนฺติ ฯ ๒.  สี. ชีรนฺติ ฯ ๓.  สี. ชีรติ ฯ  ๔. ส.ี 
ภิชฺชนฺติ ฯ 
# ๕.  สี. ภิชชฺติ  ฯ  
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เอว  ตีหิ  คาถาหิ  อตฺตโน  โอวาท  ทตฺวา  นิสินฺนโก  ว 
นตฺถุกมฺม  กตฺวา  คาม  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  เวชฺโช 
ทิสฺวา  กึ  ภนฺเต  นตฺถุกมฺม  กตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม 
อุปาสกาติ ฯ  กีทิส  ภนฺเตติ ฯ  รุชเตว  อุปาสกาติ ฯ  นิสีทิตฺวา 
โว  ภนฺเต  กต  นิปชชฺิตฺวาติ ฯ เถโร  ตุณฺหี  อโหสิ  ปุนปฺปุน 
ปุจฺฉิโตป  นฺ  กิ ฺจิ  กเถสิ ฯ  อถ  น  เวชฺโช  ภนฺเต 
ตุมฺเห  สปฺปาย  น  กโรถ  อชฺช  ปฏาย อสุเกน  เม  เตล 
ปกฺกนฺติ  มา  วทิตฺถ  อหป  มยา  โว  เตล  ปกฺกนฺติ  น 
วกฺขามีติ  อาห ฯ  โส  เวชเฺชน  ปจฺจกฺขาโต  วิหาร  คนฺตฺวา 
เวชฺเชนาป ปจฺจกฺขาโตสิ  อิริยาปถ  มา  วิสฺสชฺช ิ สมณาติ 
                ปฏิกฺขิตฺโต ติกจฺิฉาย        เวชฺเชนาสิ วิวชฺชิโต 
                นยิโต มจฺจุราชสฺส                ก ึปาลิต ปมชฺชสีติ 
อิมาย  คาถาย  อตฺตาน  โอวทิตฺวา  สมณธมฺม  อกาสิ ฯ 
อถสฺส  มชฺฌมิยาเม  อติกฺกนฺตมตฺเต  อปุพฺพ  อจริม  อกฺขีนิ 
เจว  กิเลสา  จ  ปภิชฺชึส ุฯ  โส  สกฺุขวิปสฺสโก  อรหา  หุตฺวา 
คพฺภ  ปวิสิตฺวา  นิสีทิ ฯ  ภิกฺขู  ภิกฺขาจารเวลาย  คนฺตฺวา 
ภิกฺขาจารกาโล  ภนฺเตติ  อาหสุ ฯ  กาโล  อาวุโสติ ฯ  อาม 
ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  คจฺฉถาติ ฯ  ตุมฺเห  ปน  ภนฺเตติ ฯ 
อกฺขีนิ  เม  อาวุโส  ปริหนีานีติ ฯ  เต  ตสฺส  อกฺขีนิ  โอโลเกตฺวา 
อสฺสุปุณฺณเนตฺตา  หุตฺวา  ภนฺเต  มา  จินฺตยิตฺถ  มย  โว  
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ปฏิชคฺคิสฺสามาติ  เถร  อสฺสาเสตฺวา  กตฺตพฺพยุตฺตก  วตฺตปฏิวตฺต 
กตฺวา  คาม  ปวิสึสุ ฯ  มนุสฺสา  เถร  อทิสฺวา  ภนฺเต 
อมฺหาก  อยฺโย  กุหินฺติ  ปจฺุฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ยาคุ 
เปเสตฺวา  สย  ปณฺฑปาต  อาทาย  คนฺตฺวา   เถร  วนทฺิตฺวา 
ปาทมูเล  ปวฏฏมานา  โรทิตฺวา  มย  ภนฺเต  ปฏิชคฺคิสฺสาม 
ตุมฺเห  มา  จินฺตยิตฺถาติ  สมสฺสาเสตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  ตโต 
ปฏาย  นิพทฺธ  ยาคุภตฺต  วิหารเมว  เปเสนฺติ ฯ  เถโรป 
อิตเร  สฏ ิภิกฺขู  นิรนฺตร  โอวทติ ฯ  เต  ตสฺโสวาเท  ตฺวา 
อุปกฺกฏาย  ปวารณาย  สพฺเพว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต 
ปาปุณึสุ  วุตฺถวสฺสา  จ  ปน  สตฺถาร  ทฏ ุกามา  หุตฺวา 
เถร  อาหสุ  ภนฺเต  สตฺถาร  ทฏ ุกามมฺหาติ ฯ  เถโร  เตส 
วจน  สุตฺวา  จินฺเตสิ  อห  ทุพฺพโล  อนฺตรามคฺเค  จ 
อมนุสฺสปริคฺคหิตา  อฏวี  อตฺถิ  มย ิ เอเตหิ  สทฺธึ  คจฺฉนฺเต 
สพฺเพ  กิลมสิฺสนฺติ  ภิกฺขป  ลภิตุ  น  สกฺขิสฺสนฺติ  อิเม 
ปุเรตรเมว  เปเสสฺสามีติ ฯ  อถ  เน   อาห  อาวุโส  ตุมฺเห 
ปุรโต  คจฺฉถาติ ฯ  ตุมฺเห  ปน  ภนฺเตติ ฯ  อห 
ทุพฺพโล  อนฺตรามคฺเค  จ  อมนุสฺสปรคฺิคหิตา  อฏวี  อตฺถ ิ
มยิ  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  คจฺฉนฺเต  สพฺเพ  กลิมิสฺสถ  ตุมฺเห  ปุรโต 
คจฺฉถาติ ฯ  มา  ภนฺเต  เอว  กริตฺถ  มย  ตุมฺเหหิ 
สทฺธึเยว  คมิสฺสามาติ ฯ  มา  โว  อาวุโส  เอว  รุจฺจิตฺถ  
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เอว  สนฺเต  มยฺห  อผาสุก  ภวิสฺสติ  มยฺห  กนฏิโ  ตุมฺเห 
ทิสฺวา  ปุจฺฉิสฺสติ  อถสฺส  มม  จกฺขูน  ปริหีนภาว 
อาโรเจยฺยาถ  โส  มยฺห  สนฺติก  ก ฺจิเทว  ปหิณิสฺสติ  เตน 
สทฺธึ  อาคจฺฉิสฺสามิ  ตุมเฺห  มม  วจเนน  ทสพล ฺจ 
อสีติมหาเถเร  จ  วนฺทถาติ  เต  อุยฺโยเชสิ ฯ  เต  เถร 
ขมาเปตฺวา  อนฺโตคาม  ปวิสึสุ ฯ  มนุสฺสา  เต  นสิีทาเปตฺวา 
ภิกฺข  ทตฺวา  กึ  ภนฺเต  อยยฺาน  คมนากาโร  ป ฺายตีติ ฯ 
อาม  อุปาสกา  สตฺถาร  ทฏ ุกามมฺหาติ ฯ  เต  ปุนปฺปุน 
ยาจิตฺวา  เตส  คมนฉนฺทเมว  ตฺวา  อนุคนฺตฺวา  ปริเทวิตฺวา 
นิวตฺตึสุ ฯ  เตป  อนุปุพฺเพน  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร ฺจ 
มหาเถเร  จ  เถรสฺส  วจเนน  วนฺทิตฺวา  ปุนทิวเส  ยตฺถ 
เถรสฺส  กนิฏโ  วสติ  ต   วีถึ  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ 
กุฏมฺพิโก  เต  ส ฺชานิตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร 
ภาติกตฺเถโร  เม  กุหินฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  เต  ต  ปวตฺตึ 
อาโรเจสุ ฯ  โส  เตส  ปาทมูเล  ปวฏเฏนฺโต  โรทตฺิวา  ปุจฺฉิ 
อิทานิ  ภนฺเต  ก ึ กาตพฺพนฺติ ฯ  เถโร  อิโต  กสฺสจิ  คมน 
ปจฺจาสึสติ  คตกาเล  เตน  สทฺธ ึ อาคมิสฺสตีติ ฯ  อย  เม 
ภนฺเต  ภาคิเนยฺโย  ปาลิโต  นาม  เอต  เปเสถาติ ฯ  เอว 
เปเสตุ  น  สกฺกา  มคฺเค  ปริปนฺโถ  อตฺถิ  ปพฺพาเชตฺวา 
เปเสตุ  วฏฏตีติ ฯ  เอว  กตฺวา  เปเสถ  ภนฺเตติ ฯ  อถ  
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น  ปพฺพาเชตฺวา  อฑฺฒมาสมตฺต  จีวรคฺคหณาทีนิ  สิกฺขาเปตฺวา 
มคฺค  อาจิกฺขิตฺวา  ปหิณึสุ ฯ  โส  อนุปพฺุเพน  ต  คาม 
ปตฺวา  คามทฺวาเร  เอก  มหลฺลก  ทิสฺวา  อิม  คาม 
นิสฺสาย  โกจิ  อาร ฺโก  วิหาโร  อตฺถติี  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถิ 
ภนฺเตติ ฯ  โก  ตตฺถ  วสตีติ ฯ ปาลิตตฺเถโร  นาม 
ภนฺเตติ ฯ  มคฺค  เม  อาจิกฺขถาติ ฯ  โกสิ  ตฺว  ภนฺเตติ ฯ 
เถรสฺส  ภาคิเนยฺโยมฺหีติ ฯ  อถ  น  คเหตฺวา  วิหาร  เนสิ ฯ 
โส  เถร  วนทฺิตฺวา  อฑฺฒมาสมตฺต  วตฺตปฏิวตฺต  กตฺวา  เถร 
สมฺมา  ปฏชิคฺคิตฺวา  ภนฺเต  มาตุลกุฏมฺพิโก  เม  ตุมฺหาก 
อาคมน  ปจฺจาสึสติ  เอถ  คจฺฉามาติ  อาห ฯ  เตนหิ  เม 
ยฏ ิโกฏ ึ คณฺหาหีติ ฯ  โส  ยฏ ิโกฏ ึ คเหตฺวา  เถเรน  สทฺธ ึ
อนฺโตคาม ปาวิสิ ฯ  มนุสสฺา  เถร  นิสทีาเปตฺวา  กึ  ภนฺเต 
คมนากาโร  โว  ป ฺายตีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อาม  อุปาสกา 
คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิสสฺามีติ ฯ  เต  นานปฺปกาเรน  ยาจิตฺวา 
อลภนฺตา  เถร  อุยโฺยเชนตฺา  อุปฑฺฒปถ  คนฺตฺวา  โรทิตฺวา 
นิวตฺตึสุ ฯ  สามเณโร  เถร  ยฏ ิโกฏิยา  อาทาย  คจฺฉนฺโต 
อนฺตรามคฺเค  อฏวิย  สงฺกฏนคร  นาม  เถเรน  อุปนิสฺสาย 
วุตฺถปุพฺพคาม  สมฺปาปุณิ ฯ  โส  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  อร ฺเ 
คายิตฺวา  ทารูนิ  อุทฺธรนติฺยา  เอกิสฺสา  อิตฺถิยา  คีตสทฺท 
สุตฺวา  สเร  นิมิตฺต คณฺหิ ฯ  
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        อิตฺถีสทโฺท  วิย  ห ิ อ ฺโ  สทฺโท  ปุริสาน  สกลสรรี 
ผริตฺวา  าตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถ ิฯ  เตนาห  ภควา  นาห 
ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกสทฺทมฺป  สมนุปสสฺามิ  โย  (๑)  เอว ปุริสสสฺ 
จิตฺต ปริยาทาย  ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโทติ ฯ (๒) 
        สามเณโร  ตตฺถ  นมิิตฺต  คเหตฺวา  ยฏ ิโกฏึ  วิสฺสชฺเชตฺวา 
ติฏถ  ตาว  ภนฺเต  กิจฺจ  เม  อตฺถีติ  ตสฺสา  สนฺติก 
คโต ฯ  สา  ต  ทิสฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  โส  ตาย  สทฺธึ 
สีลวิปตฺตึ  ปาปุณิ ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  อิทาเนเวโก  คีตสทฺโท 
สูยิตฺถ  โส  จ  โข  อิตฺถิยา  สามเณโรป  จิรายติ  โส  สีลวิปตฺตึ 
ปตฺโต  ภวิสฺสตีติ ฯ  โสป  อตฺตโน  กิจฺจ  นิฏาเปตฺวา 
อาคนฺตฺวา 
คจฺฉาม  ภนฺเตติ  อาห ฯ  อถ  น  เถโร  ปุจฺฉิ  ปาโป 
ชาโตสิ  สามเณราติ ฯ  โส  ตุณฺหี  หุตฺวา  ปุนปฺปุน  ปุฏโป 
น  กิ ฺจิ  กเถสิ ฯ  อถ  น  เถโร  อาห  ตาทิเสน  ปาเปน 
มม  ยฏ ิโกฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถีติ ฯ  โส  สเวคปฺปตฺโต  กาสายานิ 
อปเนตฺวา  คิหินิยาเมน  ปริทหิตฺวา  ภนฺเต  อห  ปพฺุเพ 
สามเณโร  อิทานิ  ปนมฺหิ  คิหี  ชาโต  ปพฺพชนฺโตปจาห  น 
สทฺธาย  ปพฺพชิโต  มคฺคปริปนฺถภเยน  ปพฺพชโิต  เอถ 
คจฺฉามาติ 
อาห ฯ  อาวุโส  คิหิปาโปป  สมณปาโปป  ปาโปเยว  ตฺว 
# ๑  ส.ี ม. เอวเมว โหติ ฯ ปาลิยมฺปน ยนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒  องฺ. เอก. 
๒๐/๑  
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สมณภาเว  ตฺวาป  สีลมตฺต  ปูเรตุ  นาสกฺขิ  คิหี  หุตฺวา 
กินฺนาม  กลยฺาณ  กริสฺสสิ  ตาทิเสน  ปาเปน  มม 
ยฏ ิโกฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถีติ ฯ  ภนฺเต  อมนุสฺสุปทฺทูโต  มคฺโค 
ตุมฺเห  จ  อนธฺา  กถ  อิธ  วสิสฺสถาติ ฯ  อถ  น  เถโร 
อาวุโส  ตฺว  มา  เอว  จินฺตยิ  อิเธว  เม  นิปชฺชิตฺวา 
มรนฺตสฺสาป  อปราปร  ปวฏเฏนฺตสฺสาป  ตยา  สทฺธ ึ คมน 
นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        หนฺทาห หตจกฺขุสฺมิ        กนฺตารทฺธานมาคโต 
        สยมาโน น คจฺฉามิ        นตฺถิ พาเล สหายตา 
        หนฺทาห หตจกฺขุสฺมิ        กนฺตารทฺธานมาคโต 
        มริสฺสามิ โน คมิสฺสามิ        นตฺถ ิพาเล สหายตาติ ฯ 
ต  สุตฺวา  อิตโร  สเวคชาโต  ภาริย  วต  เม  สาหสิก 
อนนุจฺฉวิก  กมฺม  กตนฺติ  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนโฺต 
วนสณฺฑ  ปกฺขนฺทิตฺวา  ตถา ปกฺกนฺโต ว อโหสิ ฯ 
        เถรสฺสาป  สลีเตเชน  สฏ ิโยชนายาม 
        ปณฺณาสโยชนวิตฺถต 
ปณฺณรสโยชนพหล        ชยสุมนปุปฺผวณฺณ        นสิีทนุฏหนกาเลสุ 
โอนมนุนฺนมนปกติก        สกฺกสฺส  เทวราชสฺส 
ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน 
อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก  โก  น ุ โข  ม  านา 
จาเวตุกาโมติ  โอโลเกนฺโต ทิพฺเพน จกฺขุนา เถร อทฺทส ฯ  
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        เตนาหุ โปราณา 
                สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธย ิ
                ปาปครหี อย ปาโล                อาชีว ปริโสธยิ 
                สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท        ทิพฺพจกฺขุ วิโสธย ิ
                ธมฺมครุโก อย ปาโล                นิสินฺโน สาสเน รโตติ ฯ 
        อถสฺส  เอตทโหสิ  สจาห  เอวรูปสฺส  ปาปครหิโน 
ธมฺมครุกสฺส  อยฺยสฺส  สนติฺก  น  คมิสสฺามิ  มุทฺธา  เม 
สตฺตธา  ผเลยฺย  คมิสฺสามิสฺส สนฺติกนฺติ ฯ ตโต 
                สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท        เทวรชฺชสริธีโร 
                ตขเณน        อาคนฺตฺวา                จกฺขุปาล  อุปาคมิ ฯ 
อุปคนฺตฺวา  จ  ปน  เถรสฺสาวิทูเร  ปทสทฺท  อกาสิ ฯ  อถ 
น  เถโร  ปุจฺฉิ  โก  เอโสติ ฯ  อห  ภนเฺต  อทฺธิโกติ ฯ 
กุหึ ยาสิ อุปาสกาติ ฯ สาวตฺถิย  ภนฺเตติ ฯ  ยาหิ  อาวุโสติ ฯ 
อยฺโย  ปน  ภนฺเต  กุหึ  คมิสฺสตีติ ฯ  อหป  ตตฺเถว  คมิสฺสามีติ ฯ 
เตนหิ  เอกโตว  คจฺฉาม  ภนฺเตติ ฯ  อห  ทุพฺพโล  มยา 
สทฺธึ  คจฺฉนฺตสฺส  ตว  ปป ฺโจ  ภวิสฺสตีติ ฯ  มยฺห  อจฺจายิก 
นตฺถิ  อหป  อยฺเยน  สทฺธ ึ คจฺฉนฺโต  ทสสุ  ปุ ฺกิริยาวตฺถูสุ 
เอก  ลภิสฺสามิ  เอกโตว  คจฺฉาม  ภนฺเตติ ฯ  เถโร  เอโส 
สปฺปุริโส  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  เตนหิ  ยฏ ิโกฏ ึ  คณฺห 
อุปาสกาติ  อาห ฯ  สกโฺก  ตถา  กตฺวา  ปวึ  สงฺขิปนฺโต  
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สายณฺหสมเย  เชตวน  สมฺปาเปสิ ฯ  เถโร  สงฺขปณวาทิสทฺเท 
สุตฺวา กตฺเถโส  สทฺโทติ  ปุจฺฉิ ฯ  สาวตฺถิย  ภนฺเตติ ฯ มย 
คมนกาเล จิเรน  คมิมฺหาติ ฯ  อห  อุชกุมคฺค  ชานามิ 
ภนฺเตติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เถโร  นาย มนสฺุโส เทวตา 
ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขสิ ฯ 
        สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท                เทวรชฺชสริธีโร 
        สงฺขิปตฺวาน  ต  มคฺค                ขิปฺป  สาวตฺถมิาคมิ ฯ 
โส  เถรสฺเสวตฺถาย  กนิฏกุฏมฺพิเกน  การิต  ปณฺณสาล  เนตฺวา 
ผลเก  นิสีทาเปตฺวา  ปยสหายวณฺเณน  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
สมฺม  ปาลาติ  ปกฺโกสิ ฯ  ก ึ สมฺมาติ ฯ  เถรสฺส  อาคตภาว 
ชานาสีติ ฯ  น  ชานามิ  ก ึ ปน  เถโร  อาคโตติ ฯ  อาม 
สมฺม  อิทานาห  วิหาร  คนฺตฺวา  เถร  ตยา  การิตปณฺณสาลาย 
นิสินฺนก  ทสิฺวา  อาคโตมฺหีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  กฏุมฺพิโกป 
วิหาร  คนฺตฺวา  เถร  ทิสฺวา  ปาทมูเล  ปวฏเฏนฺโต  โรทิตฺวา 
อิท  ทิสฺวา  อห  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปพฺพชิตุ  นาทาสินฺติอาทีนิ 
วตฺวา  เทฺว  ทาสทารเก  ภุชิสฺเส  กตฺวา  เถรสฺส  สนฺติเก 
ปพฺพาเชตฺวา  อนฺโตคามโต  ยาคุภตฺตาทีนิ  อาหริตฺวา  เถร 
อุปฏหถาติ   ปฏิปาเทสิ ฯ สามเณรา วตฺตปฏิวตฺต กตฺวา 
เถร อุปฏหึสุ ฯ 
        อเถกทวิส  ทิสาวาสิโน  ภิกฺขู  สตฺถาร  ปสฺสสิฺสามาติ  
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เชตวน  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อสีติมหาเถเร  ทิสฺวา 
วิหารจาริก  จรนฺตา  จกฺขุปาลตฺเถรสฺส  วสนฏาน  ปตฺวา 
อิทป  ปสฺสิสสฺามาติ  สาย  ตทภิมุขา  อเหสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
มหาเมโฆ  อุฏหิ ฯ  เต  อิทานิ  สาย ฺจ  เมโฆ  จ 
อุฏ ิโต  ปาโตว  อาคนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสามาติ  นิวตฺตึสุ ฯ  เทโว 
ปมยาเม  วสฺสิตฺวา  มชฌฺิมยาเม  วิคโต ฯ  เถโร  อารทฺธวิริโย 
อาจิณฺณจงฺกมโน  ตสฺมา  ปจฺฉิมยาเม  จงฺกมน  โอตริ ฯ  ตทา 
ปน  นววุฏาย  ภูมิยา  พหู  อินฺทโคปกา  อุฏหึสุ ฯ  เต 
เถเร  จงฺกมนฺเต   เยภุยฺเยน  วิปชชฺึสุ ฯ  อนฺเตวาสิกา  เถรสฺส 
จงฺกมนฏาน  กาลสฺเสว  น  สมฺมชฺชสึุ ฯ  อิตเร  ภิกฺขู 
เถรสฺส  วสนฏาน  ปสฺสสิฺสามาติ  อาคนฺตฺวา  จงฺกมเน 
ปาณเก  ทิสฺวา  โก  อิมสฺม ึ (๑)  จงฺกมตีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อมฺหาก 
อุปชฺฌาโย  ภนฺเตติ ฯ  เต  อุชฌฺายึสุ  ปสฺสถ   สมณสฺส 
กมฺม  สจกฺขุกาเล  นิปชชฺตฺิวา  นิทฺทายนฺโต  กิ ฺจิ  อกตฺวา 
อิทานิ  จกฺขุวิกลกาเล  จงฺกมามีติ  เอตฺตเก  ปาเณ  มาเรสิ 
อตฺถ  กริสฺสามีติ  อนตฺถ  อกรีติ ฯ  อถ  เต  คนฺตฺวา  ตถาคตสฺส 
อาโรเจสุ  ภนฺเต  จกฺขุปาลตฺเถโร  จงฺกมามีติ  พหู  ปาณเก 
มาเรสีติ ฯ  ก ึ ปน  โส  ตุมฺเหหิ  มาเรนฺโต  ทฏิโติ ฯ  น 
ทิฏโ  ภนฺเตติ ฯ  ยเถว  ตุมฺเห  ต  น  ปสฺสถ  ตถา  โสป 
# ๑  อิธาติ ยตฺุตตร ฯ  
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เต ปาเณ  น  ปสฺสติ  ขีณาสวาน  มรณเจตนา  นาม  นตฺถิ 
ภิกฺขเวติ ฯ ภนฺเต  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสเย  สติ  กสฺมา  อนฺโธ 
ชาโตติ ฯ อตฺตนา  กตกมฺมวเสน  ภิกฺขเวติ ฯ  กึ  ปน  ภนฺเต 
เตน  กตนฺติ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  พาราณสีราเช  รชชฺ  กาเรนฺเต  เอโก 
เวชฺโช  คามนิคเม  จริตฺวา  เวชฺชกมฺม  กโรนฺโต  เอก 
จกฺขุทุพฺพล 
อิตฺถึ  ทิสฺวา  ปุจฺฉิ  กินฺเต  อผาสุกนฺติ ฯ  อกฺขีหิ  น 
ปสฺสามีติ ฯ  เภสชฺชนฺเต  กริสฺสามีติ ฯ  กโรหิ  สามีติ ฯ  ก ึ
เม  ทสฺสสีติ ฯ  สเจ  เม  อกฺขีนิ  ปากติกานิ  กาตุ  สกฺขิสฺสสิ 
อหนฺเต  สทฺธึ  ปุตฺตธีตาหิ  ทาสี  ภวิสฺสามีติ ฯ  โส  สาธูติ 
เภสชฺช  สวิทหิ ฯ  เอกเภสชฺเชเนว  อกขีฺนิ  ปากติกานิ  อเหสุ ฯ 
สา  จินฺเตสิ  อห  เอตสฺส  สปุตฺตธีตา  ทาสี  ภวิสฺสามีติ 
ปฏชิานึ  น  โข  ปน  ม  สณฺเหน  สมุทาจริสฺสติ  ว ฺเจสฺสามิ 
นนฺติ ฯ  สา  เวชฺเชนาคนฺตฺวา   กีทิส  ภทฺเทติ  ปุฏา  ปุพฺเพ 
เม  อกฺขีนิ  โถก  รชฺุชึส ุ อิทานิ  อติเรกตร  รุชชฺนตีฺติ  อาห ฯ 
เวชฺโช  อย  ม  ว ฺเจตฺวา  กิ ฺจิ  อทาตุกามา  น  เม 
เอตาย  ทินฺนภติยา  อตฺโถ  อิทานิ   ต  อนฺธ  กริสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  เคห  คนฺตฺวา  ภริยาย  ตมตฺถ  อาจิกฺขิ ฯ  สา 
ตุณฺหี  อโหส ิฯ  โส  เอก  เภสชฺช  โยเชตฺวา  ตสฺสา  สนฺติก 
คนฺตฺวา  ภทฺเท  อิม  เภสชชฺ  อ ฺชาหีติ  อ ฺชาเปสิ ฯ  เทฺว  
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อกฺขีนิ ทีปสิขา วิย วิชฺฌายึสุ ฯ โส เวชโฺช จกฺขุปาโล 
อโหสิ ฯ 
        ภิกฺขเว  ตทา  มม  ปตฺุเตน  กตกมฺม  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต 
อนุพนฺธิ  ปาปกมฺม  ห ิ นาเมต  ธุร  วหโต  พลิวทฺทสฺส  ปท 
จกฺก วิย  อนคุจฺฉตีติ  อิท  วตฺถุ  กเถตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ปติฏาปตมตฺติก สาสน ราชมุทฺทาย ล ฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา 
อิม  คาถมาห 
        มโนปพฺุพงฺคมา ธมฺมา        มโนเสฏา มโนมยา 
        มนสา เจ ปทุฏเน                ภาสติ วา กโรติ วา 
        ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ                จกกฺว วหโต ปทนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  มโนติ  กามาวจรกุสลาทิเภท  สพฺพมฺป  จตุภูมิก- 
จิตฺต ฯ  อิมสฺมึ  ปน  ปเท  ตทา  ตสฺส  เวชฺชสฺส  อุปปฺนฺน- 
จิตฺตวเสน  นิยมิยมาน  ววตฺถาปยมาน  ปริจฺฉิชฺชมาน 
โทมนสฺสสหคต 
ปฏิฆสมฺปยุตฺต  จิตฺตเมว  ลพฺภติ ฯ  ปพฺุพงฺคมาติ  เตน 
ปมคามินา หุตฺวา  สมนฺนาคตา ฯ  ธมฺมาติ  คุณเทสนา- 
ปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีววเสน  จตฺตาโร ธมฺมา นาม ฯ เตสุ 
                น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ  อุโภ สมวิปากิโน 
                อธมฺโม  นริย  เนติ        ธมโฺม  ปาเปติ  สุคฺคตินฺติ  (๑) 
อย  คุณธมฺโม  นาม ฯ  ธมฺม  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  
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อาทิกลฺยาณนฺติ  อย  เทสนาธมฺโม  นาม ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว 
เอกจฺเจ  กุลปตฺุตา  ธมฺม  ปริยาปุณนฺติ  สุตฺต  เคยฺยนฺติ  (๑)  อย 
ปริยตฺติธมฺโม  นาม ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  ธมฺมา  โหนฺติ 
ขนฺธา  โหนฺตีติ  (๒)  อย  นิสฺสตฺตธมฺโม  นาม ฯ 
นิชฺชีวธมฺโมติป 
เอเสว  นโย ฯ  เตสุ  อิมสมฺึ  าเน  นิสสฺตฺตนิชฺชีวธมฺโม 
อธิปฺเปโต ฯ  โส  อตฺถโต  ตโย  อรูปโน  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธ 
ส ฺากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธติ ฯ  เอเต  หิ  มโน  ปุพฺพงฺคโม 
เอเตสนฺติ  มโนปุพฺพงฺคมา  นาม ฯ  กถ  ปเนเตหิ  สทฺธึ 
เอกวตฺถุโก  เอการมฺมโณ  อปุพฺพ  อจรมิ  เอกกฺขเณ 
อุปฺปชฺชมาโน 
มโน  ปุพฺพงฺคโม  นาม  โหตีติ ฯ  อุปปฺาทปฺปจฺจยตฺเถน ฯ  ยถา 
หิ  พหูสุ  เอกโต  คามฆาตาทิกมฺมานิ  กโรนฺเตสุ  โก  เตส 
ปุพฺพงฺคโมติ  วุตฺเต  โย  เตส  ปจฺจโย  โหติ  ย  นิสสฺาย  เต 
ต กมฺม กโรนฺติ  โส  ทตฺโต  วา  มตฺโต  วา  เตส ปพฺุพงฺคโมติ 
วุจฺจติ เอว สมฺปทมิท   เวทิตพฺพ ฯ  อิติ  อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน 
มโน  ปุพฺพงฺคโม  เอเตสนฺติ  มโนปุพฺพงฺคมา ฯ  น  หิ  เต 
มเน  อนุปฺปชฺชนฺเต อุปฺปชฺชิตุ สกฺโกนติฺ ฯ   มโน  ปน 
เอกจฺเจสุ  เจตสิเกสุ  อนุปฺปชฺชนฺเตสุป  อุปฺปชชฺติเยว ฯ 
อธิปติวเสน  ปน  มโน  เสฏโ  เอเตสนฺติ  มโนเสฏา ฯ 
ยถา   หิ  โจราทีน  โจรเชฏกาทโย  อธิปติโน  เสฏา  ตถา 
# ๑   ม. มู.  ๑๒/๒๖๘ ฯ  ๒.  ธมฺมสงฺคณิ  ๓๔/๓๓  ฯ  
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เตสมฺป  มโนติ  มโนเสฏา ฯ  ยถา  ปน  ทารุอาทีหิ 
นิปฺผนฺนานิ  ตานิ  ตานิ  ภณฺฑานิ  ทารุมยาทีนิ  นาม 
โหนฺติ  ตถา  เอเตป  มนโต  นิปฺผนฺนตฺตา  มโนมยา  นาม ฯ 
ปทุฏเนาติ  อาคนฺตุเกหิ  อภิชฺฌาทีหิ   โทเสหิ  ปทฏุเน ฯ 
ปกติมโน  ห ิ ภวงฺคจิตฺต ฯ  ต  อปฺปทฏุ  ยถา  ห ิ ปสนฺน 
อุทก  อาคนฺตุเกหิ  นีลาทีหิ  อุปกฺกลิิฏ  นีโลทกาทิเภท  โหติ 
น  จ  นว  อุทก  นาป  ปรุิม  ปสนฺนอุทกเมว  ตถา  ตมฺป 
อาคนฺตุเกหิ  อภิชฺฌาทีหิ  โทเสหิ  ปทฏุ  โหติ  น  จ  นว 
จิตฺต  นาป  ปุริม  ภวงฺคจิตฺตเมว ฯ  เตนาห  ภควา  ปภสฺสรมิท 
ภิกฺขเว  จิตฺต ฯ  ต ฺจ  โข  อาคนฺตุเกหิ  อุปกฺกิเลเสหิ 
อุปกฺกิลิฏนฺติ ฯ  (๑)  เอว   มนสา  เจ  ปทุฏเน ฯ  ภาสติ  วา 
กโรติ  วาติ  โส  ภาสมาโน  จตุพฺพิธ  วจีทุจฺจริตเมว 
ภาสติ  กโรนโฺต  ติวิธ  กายทุจฺจริตเมว  กโรติ  อภาสนฺโต 
อกโรนฺโต  ตาย  อภิชฺฌาทีหิ  ปทุฏมานสตาย  ติวิธ 
มโนทุจฺจริต 
ปูเรติ ฯ  เอวมสฺส  ทส  อกุสลกมฺมปถา  ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ 
ตโต  น  ทุกขฺมเนฺวตีติ  ตโต  ติวิธทุจฺจริตโต  ต  ปุคฺคล 
ทุกฺขมเนฺวติ  ทุจฺจริตานุภาเวน  จตูสุ  อปาเยสุ  วา  มนุสฺเสสุ 
วา  ตมตฺตภาว  คจฺฉนฺต  กายวตฺถุกมฺป  อิตรวตฺถกุมฺปติ  อิมินา 
ปริยาเยน  กายิกเจตสิก  วิปากทุกฺข  อนุคจฺฉติ ฯ  ยถากึ  ฯ 
# ๑  องฺ. เอก. ๒๐/๑๑  ฯ  
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จกฺกว  วหโต  ปทนฺติ  ธุเร  ยุตฺตสฺส  ธุร  วหโต  พลวิทฺทสฺส 
ปท  จกฺก วิย ฯ  ยถา  ห ิ โส  เอกป  ทิวส  เทฺวป 
ป ฺจป  ทสป  อฑฺฒมาสป  วหนฺโต  จกฺก  นิวตฺเตตุ  ชหิตุ 
น  สกโฺกติ  อถขฺวสฺส  ปรุโต  อติกฺกมนฺตสฺส  ยุค  คีว  พาธติ 
ปจฺฉโต  ปฏกิฺกมนฺตสฺส  จกฺก  อูรุมส  ปฏิหนฺติ  อิเมหิ  ทฺวีห ิ
การเณหิ  พาธนฺต  จกฺก  ตสฺส  ปทานุปทิก  โหนฺติ  ตเถว 
มนสา  ปทุฏเน  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  ปูเรตฺวา   ิต  ปุคฺคล 
นิรยาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  คตฏาเนสุ   ทุจฺจริตมูลก กายิกมฺป 
เจตสิกมฺป ทุกฺข อนุพนฺธตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  ตึสสหสฺสา  ภิกฺขู  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ สมปฺตฺตปริสายป เทสนา สาตฺถิกา สผลา 
อโหสีติ ฯ 
                        จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ ฯ  
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                        มฏกุณฺฑลิวตฺถ ุ
        มโนปพฺุพงฺคมาติ  ทุติยคาถาป  สาวตฺถิยเยว  มฏกุณฺฑล ึ
อารพฺภ ภาสิตา ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  อทินนฺปุพฺพโก  นาม  พฺราหฺมโณ  อโหสิ ฯ 
เตน  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  น  ทินนฺปุพฺพ  เตน  ต  อทินฺนปพฺุพโกเตฺวว 
ส ฺชานึสุ ฯ  ตสฺเสกปุตฺตโก  อโหสิ  ปโย  มนาโป ฯ  อถสฺส 
ปลนฺธน  กาเรตุกาโม  สเจ  สุวณฺณการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ  เวตน 
ทาตพฺพ  ภวิสฺสตีติ  สยเมว  สุวณฺณ  โกฏเฏตฺวา  มฏานิ 
กุณฺฑลานิ  กตฺวา  อทาสิ ฯ  เตนสฺส  ปุตฺโต  มฏกุณฺฑลีเตฺวว 
ป ฺายิตฺถ ฯ  ตสฺส  โสฬสวสฺสกาเล  ปณฺฑุโรโค  อุทปาทิ ฯ 
มาตา  ปุตฺต  โอโลเกตฺวา  พฺราหฺมณ  ปุตฺตสฺส  เต  โรโค 
อุปฺปนฺโน ติกิจฺฉาเปหิ  นนฺติ  อาห ฯ  โภติ  สเจ  เวชฺช 
อาเนสฺสามิ 
ภตฺตเวตน  ทาตพฺพ  ภวิสฺสติ  ตฺว  มม  ธนจฺเฉท  น  โอโลเกสีติ 
ฯ 
อถ  กึ  กริสสฺสิ  พฺราหฺมณาติ ฯ  ยถา  เม  ธนจฺเฉโท  น  โหติ 
ตถา  กริสฺสามีติ ฯ  โส  เวชฺชาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  อสุกโรคสฺส 
นาม  ตุมฺเห  กึ  เภสชชฺ  กโรถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  เต  ย  วา  ต 
วา  รุกฺขตจาทึ  อาจิกฺขนฺติ ฯ  โส  ต  อาหริตฺวา  ปุตฺตสฺส  เภสชฺช 
กโรติ ฯ  ต  กโรนฺตสฺเสวสฺส  โรโค  พลวา  อโหสิ  อเตกิจฺฉภาว 
อุปาคมิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ตสฺส  ทุพฺพลภาว  ตฺวา  เอก  เวชฺช 
ปกฺโกสิ ฯ  โส  โอโลเกตฺวา  อมฺหาก  
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เอก  กิจฺจ  อตฺถิ  อ ฺ  เวชฺช  ปกฺโกสิตฺวา  ติกิจฺฉาเปหีติ 
ต  ปจฺจกฺขาย  นิกฺขมิ ฯ พฺราหฺมโณ  ตสฺส  มรณสมย  ตฺวา 
อิมสฺส  ทสฺสนตฺถาย อาคตาคตา  อนฺโตเคเห  สาปเตยฺย 
ปสฺสิสฺสนฺติ  พหิ  น  กริสสฺามีติ  ปุตฺต นีหริตฺวา พหิ 
อาลินฺเท นิปชฺชาเปสิ ฯ 
        ต  ทิวส  ภควา  พลวปจฺจูสสมเย  มหากรุณาสมาปตฺติโต 
วุฏาย  ปุพฺพพุทฺเธสุ  กตาธิการาน  อุสฺสนฺนกุสลมูลาน  เวเนยฺย- 
พนฺธวาน  ทสฺสนตฺถ  พุทธฺจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนโฺต 
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  าณชาล  ปตฺถริ ฯ  มฏกุณฺฑลี 
พหิอาลินฺเท  นิปนฺนากาเรเนว  ตสฺส  อนฺโต  ป ฺายิ ฯ  สตฺถา 
ต  ทิสฺวา  ตสฺส  อนฺโตเคหา  นีหริตฺวา  ตตฺถ  นิปฺปชฺชาปตภาว 
ตฺวา  อตฺถิ  นุ  โข  มยฺห  เอตฺถ  คตปฺปจฺจเยน  อตฺโถติ 
อุปธาเรนฺโต  อิท  อทฺทส  อย  มาณโว  มยิ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา 
กาล  กตฺวา  ตาวตึสเทวโลเก  ตึสโยชนิเก  กนกวิมาเน 
นิพฺพตฺติสฺสติ  อจฺฉราสหสฺสปริวาโร  ภวิสฺสติ  พฺราหฺมโณป  ต 
ฌาเปตฺวา  โรทนฺโต  อาฬาหเน  วิจริสฺสติ  เทวปุตฺโต 
ติคาวุตปฺปมาณ  สฏ ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิต  อจฺฉรา- 
สหสฺสปริวาร  อตฺตภาว  โอโลเกตฺวา  เกน  นุ  โข   กมฺเมน 
มยา  อย  สิรสิมฺปตฺติ  ลทธฺาติ  โอโลเกนฺโต  มย ิ จิตฺตปฺปสาเทน 
ลทฺธภาว  ตฺวา  ธนจฺเฉทภเยน  มม  เภสชฺช   อกาเรตฺวา 
อิทานิ  อาฬาหน  คนฺตฺวา  โรทติ  วิปฺปการปฺปตฺต  น  กริสฺสามีติ  
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ปตริ  อกฺขนติฺยา  มฏกณฺุฑลิวณฺเณนาคนฺตฺวา อาฬาหนสฺสา- 
วิทูเร  นิปฺปชชฺิตฺวา  โรทิสสฺติ ฯ  อถ  น  พฺราหฺมโณ  โกสิ 
ตฺวนฺติ  ปุจฺฉิสฺสติ  อหนฺเต  ปุตฺโต  มฏกุณฺฑลีติ  กุหึ 
นิพฺพตฺโตสีติ  ตาวตึสภวเนติ  กึ  กมฺม  กตฺวาติ  วุตฺเต  มย ิ
จิตฺตปฺปสาเทน  นิพฺพตฺตภาว  อาจิกฺขิสฺสติ  พฺราหฺมโณ  ตุมฺเหสุ 
จิตฺต  ปสาเทตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตา  (๑)  นาม  อตฺถีติ  ม 
ปุจฺฉิสฺสติ 
อถสฺสาห  เอตฺตกานิ  สตานิ  วา  สหสฺสานิ  วา  สตสหสฺสานิ 
วาติ  น  สกฺกา  คณนาย  ปริจฺฉินฺทิตุนฺติ  วตฺวา  ธมมฺปเท 
คาถ  ภาสิสฺสามิ  คาถาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน 
ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสติ  มฏกุณฑลี  โสตาปนฺโน  ภวิสฺสติ 
ตถา  อทินฺนปุพฺพโก  พฺราหฺมโณ  อิติ  อิม  กุลปุตฺต  นิสฺสาย 
ธมฺมยาโค  มหา  (๒)  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  ปุนทิวเส 
กตสรีรปฏชิคฺคโน 
มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา อนุปุพฺเพน 
พฺราหฺมณสฺส เคหทฺวาร คโต ฯ 
        ตสฺมึ  ขเณ  มฏกุณฺฑลี  อนโฺตเคหาภิมุโข  นิปนฺโน 
โหติ ฯ สตฺถา  อตฺตโน  อปสฺสนภาว  ตฺวา  เอก  รสฺมึ 
วิสฺสชฺเชสิ ฯ มาณโว  กึ  โอภาโส  นาเมโสติ  ปริวตฺติตฺวา 
นิปฺปนฺโนว  สตฺถาร  ทิสวฺา  อนฺธพาลปตร  นิสฺสาย  เอวรูป 
พุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา  กายเวยฺยาวฏิก  วา  กาตุ  ทาน  วา 
# ๑  นิพฺพตฺตนนฺติป ฯ ๒  กตฺถจิ มหาติ ปท นตฺถิ ฯ  
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ทาตุ  ธมฺม  วา  โสตุ  นาลตฺถ  อิทานิ  เม  หตฺถาป 
อวิเธยฺยา  อ ฺ  กตฺตพฺพ  นตฺถีติ  มนเมว  ปสาเทสิ ฯ 
สตฺถา  อล  เอตฺตเกน  อิมสฺสาติ  ปกฺกามิ ฯ โส  ตถาคเต 
จกฺขุปถ  วิชหนฺเตเยว  ปสนฺนมโน  กาล  กตฺวา  สตฺุตปฺปพุทฺโธ 
วิย  เทวโลเก  ตึสโยชนิเก  กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ 
พฺราหฺมโณปสฺส  สรรี  ฌาเปตฺวา  อาฬาหเน  โรทนปรายโน 
อโหสิ  เทวสิก  อาฬาหน  คนฺตฺวา  โรทติ  กห  เอกปุตฺตก 
กห  เอกปุตฺตกาติ ฯ 
        เทวปุตฺโตป  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  เกน  กมฺเมน 
ลทฺธาติ  อุปธาเรนฺโต  สตฺถริ  มโนปสาเทนาติ  ตฺวา  อย 
พฺราหฺมโณ  มม  อผาสุกกาเล  เภสชฺช  อกาเรตฺวา  อิทานิ 
อาฬาหน  คนฺตฺวา  โรทติ  วิปฺปการปปฺตฺตเมต  กาตุ  วฏฏตีติ 
มฏกุณฺฑลิวณฺเณนาคนฺตฺวา  อาฬาหนสฺสาวิทูเร  พาหา  ปคฺคยฺห 
โรทนฺโต  อฏาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ต  ทิสฺวา  อห  ตาว 
ปุตฺตโสเกน  โรทามิ  เอส  กมิตฺถ  โรทติ  ปุจฺฉิสฺสามิ  นนฺติ 
ปุจฺฉนฺโต  อิม คาถมาห 
                        อลงฺกโต มฏกุณฺฑลี 
                        มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท 
                        พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ 
                        วนมชฺเฌ กึ ทุกฺขิโต ตุวนฺติ ฯ  
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โส อาห 
                        โสวณฺณมโย ปภสฺสโร 
                        อุปฺปนฺโน รถป ฺชโร มม 
                        ตสฺส จกฺกยุค น วินฺทามิ 
                        เตน ทุกฺเขน ชหิสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ 
อถ น พฺราหฺมโณ อาห 
                        โสวณฺณมย มณิมย 
                        โลหมย อถ รูปยมย 
                        อาจิกฺข เม ภทฺทมาณว 
                        จกฺกยุค ปฏิลาภยามิ เตติ ฯ 
ต  สุตฺวา  มาณโว  อย  ปตฺุตสฺส  เภสชฺช  อกตฺวา  ปุตฺตปฏิรูปก 
ม  ทิสฺวา  โรทนฺโต  สุวณฺณาทิมย  รถจกฺก  กโรมีติ  วทติ  โหตุ 
นิคฺคณฺหิสฺสามิ  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  กีวมหนฺต  เม  จกฺกยุค 
กริสฺสสติี 
วตฺวา ยาวมหนฺต อากงฺขสีติ วุตฺเต 
        จนฺทสุรเิยหิ เม อตฺโถ เต เม เทหีติ ยาจิโต 
                        โส มาณโว ตสฺส ปาวทิ 
                        จนฺทสุริยา อุภยตฺถ ภาตโร 
                        โสวณฺณมโย รโถ มม 
                        เตน จกฺกยเุคน โสภตีติ ฯ  
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อถ น พฺราหฺมโณ อาห 
                        พาโล โข ตฺวมสิ มาณว 
                        โย ตฺว ปตฺถยเส อปตฺถยิ 
                        ม ฺามิ ตุว มริสฺสส ิ
                        น หิ ตฺว ลจฺฉสิ จนฺทสุริเยติ ฯ 
อถ  น  มาณโว  ก ึ ปน  ป ฺายมานสฺสตฺถาย  โรทนฺโต  พาโล 
โหติ อุทาหุ อป ฺายมานสฺสาติ วตฺวา 
                        คมนาคมนป ทิสฺสติ 
                        วณฺณธาตุ อุภยตฺถ วีถิยา 
                        เปโต กาลกโต นตฺถ ิ
                        โก นีธ กนฺทต พาลฺยตโรติ ฯ 
ต สุตฺวา พฺราหฺมโณ ยุตฺต เอส วทตีติ สลฺลกฺเขตฺวา 
                        สจฺจ โข วเทสิ มาณว 
                        อหเมว กนฺทต พาลฺยตโร 
                        จนฺท วิย ทารโก รุท 
                        ปุตฺต กาลกตาภิปตฺถยนฺติ 
วตฺวา  ตสฺส  กถาย  นิสโฺสโก  หุตฺวา  มาณวสฺส  ถตึุ  กโรนฺโต 
อิมา คาถา อภาสิ 
                อาทิตฺต วต ม สนฺต        ฆตสิตฺตว ปาวก 
                วารินา วิย โอสิ ฺจ        สพฺพ นิพฺพาปเย ทร  
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                อพฺพุหิ วต เม สลฺล                โสก หทยนิสฺสิต 
                โย เม โสกปเรตสฺส                ปุตฺตโสก อปานุทิ 
                สวฺาห อพฺพุฬฺหสลฺโลสฺม ิ       สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต 
                น โสจามิ น โรทามิ                ตว สุตฺวาน มาณวาติ ฯ 
อถ น โก นาม ตฺวนฺติ ปุจฺฉนฺโต 
        เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ        อาทู สกฺโก ปรุินทฺโท 
        โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต  กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ 
อถสฺส มาณโว 
                        ย ฺจ กนฺทสิ ย ฺจ โรทสิ 
                        ปุตฺต อาฬาหเน สย ฑหิตฺวา 
                        สฺวาห กุสล กริตฺวาน กมฺม 
                        ติทสาน สหพฺยต ปตฺโตติ อาจิกฺขิ ฯ 
พฺราหฺมโณ อาห 
                        อปฺป วา พหุ วา นาทฺทสาม 
                        ทาน ททนฺตสฺส สเก อคาเร 
                        อุโปสถกมฺม วา ตาทิส 
                        เกน กมฺเมน คโตสิ เทวโลกนฺติ ฯ 
มาณโว อาห 
                        อาพาธิโกห ทุกฺขิโต คิลาโน 
                        อาตูรรูโปมฺหิ สเก นิเวสเน  
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                        พุทฺธ วิคตรช วิติณฺณกงฺข 
                        อทฺทกฺขึ สคุต อโนมป ฺ 
                        สฺวาห มุทติมโน ปสนนฺจิตฺโต 
                        อ ฺชล ึอกรึ ตถาคตสฺส 
                        ตาห กุสล กริตฺวาน กมฺม 
                        ติทสาน สหพฺยต ปตฺโตติ ฯ 
ตสฺมึ  กเถนฺเต  กเถนฺเตเยว  พฺราหฺมณสฺส  สกลสรรี  ปติยา 
ปริปูริ ฯ โส ต ปตึ ปเวเทนฺโต 
                        อจฺฉริย วต อพฺภุต 
                        อ ฺชลกิมมฺสฺส อยมีทิโส วิปาโก ฯ 
                        อหป มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต 
                        อชฺเชว พุทฺธ สรณ วชามีติ อาห ฯ 
อถ น มาณโว 
                        อชฺเชว พุทฺธ สรณ วชาหิ 
                        ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ ปสนฺนจิตฺโต 
                        ตเถว สิกฺขาปทานิ ป ฺจ 
                        อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยสฺสุ ฯ 
                        ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺป 
                        โลเก อทินฺน ปริวชชฺยสฺสุ 
                        อมชชฺโป โน จ มุสา ภณาหิ 
                        สเกน ทาเรน จ โหห ิตุฏโติ อาห ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 34 

                เลมที่  17  ยมกวคฺควณฺณนา  หนา  34 
 
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 
                อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข        หิตกาโมสิ เทวเต 
                กโรมิ ตุยฺห วจน        ตฺวมสิ อาจริโย มม 
                อุเปมิ สรณ พุทฺธ        ธมฺม ฺจาป อนุตฺตร 
                สงฺฆ ฺจ นรเทวสฺส        คจฺฉามิ สรณ อห ฯ 
                        ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป 
                        โลเก อทินฺน ปริวชชฺยามิ 
                        อมชชฺโป โน จ มุสา ภณามิ 
                        สเกน ทาเรน จ โหม ิตุฏโติ ฯ 
        อถ  น  เทวปุตฺโต  พฺราหฺมณ  ตว  เคเห  พหุ  ธน  อตฺถ ิ
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ทาน  เทหิ  ธมมฺ  สุณาหิ  ป ฺห ปุจฺฉาหีติ 
วตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ 
        พฺราหฺมโณป  เคห  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณึ  อามนฺเตตฺวา 
ภทฺเท อห  สมณ  โคตม  นิมนฺเตตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามิ 
สกฺการ  กโรหีติ  วตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  เนว 
อภิวาเทตฺวา  น  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  เอกมนฺต   ิโต  โภ 
โคตม  อธิวาเสหิ  เม  อชชฺตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกขฺุสงฺเฆนาติ 
อาห ฯ  สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ โส  สตฺถ ุ อธิวาสน  วิทิตฺวา 
เวเคนาคนฺตฺวา  สกนิเวสเน  ขาทนีย  โภชนีย  ปฏิยาทาเปสิ ฯ 
สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ตสฺส  เคห  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน 
นิสีทิ ฯ  พฺราหฺมโณ  สกกฺจฺจ  ปริวิสิ ฯ  มหาชโน  
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สนฺนิปติ ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิเกน  กริ  ตถาคเต  นิมนฺติเต   เทฺว 
ชนกายา  สนนฺิปตนฺติ  มิจฺฉาทิฏ ิกา  อชฺช  สมณ  โคตม 
ป ฺห  ปุจฺฉาย  วิเห ิยมาน  ปสฺสิสฺสามาติ  สนฺนิปตนฺติ 
สมฺมาทิฏ ิกา อชฺช  พุทฺธวิสย  พุทฺธลฬีฺห  ปสฺสิสสฺามาติ 
สนฺนิปตนฺติ ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ  กตภตฺตกิจฺจ  ตถาคต 
อุปสงฺกมิตฺวา  นีจาสเน  นิสินฺโน  ป ฺห  ปุจฺฉิ  โภ  โคตม 
ตุมฺหาก  ทาน  อทตฺวา  ปูช  อกตฺวา  ธมฺม  อสฺสุตฺวา 
อุโปสถวาส  อวสิตฺวา  เกวล  มโนปสาทมตฺเตเนว  สคฺเค 
นิพฺพตฺตา  นาม  โหนฺตีติ ฯ  พฺราหฺมณ  กสฺมา  ม  ปจฺุฉสิ 
นนุ  เต  ปุตฺเตน  มฏกุณฺฑลินา  มยิ  มน  ปสาเทตฺวา 
อตฺตโน  สคฺเค  นิพฺพตฺตภาโว  กถโิตติ ฯ  กทา  โภ 
โคตมาติ ฯ  นนุ  ตฺว   อชชฺ  สุสาน  คนฺตฺวา  กนฺทนฺโต 
อวิทูเร  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺต  เอก มาณว ทิสฺวา 
                        อลงฺกโต        มฏกุณฺฑลี 
                        มาลาภารี        หริจนฺทนุสฺสโทติ 
ทฺวีหิ  ชเนหิ  กถิต  กถ  ปกาเสนฺโต  สพฺพ  มฏกุณฺฑลิวตฺถุ 
กเถสิ ฯ เตเนเวต  พุทฺธภาสิต  นาม  ชาต ฯ  ต  กเถตฺวา 
จ  ปน  น  โข  พฺราหฺมณ  เอกสต  น  เทฺว  อถโข  มยิ 
มน  ปสาเทตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตาน  คณนา  นตฺถีติ  อาห ฯ 
มหาชโน  เวมติโก  อโหสิ ฯ   อถสฺส  อนิพฺเพมติกภาว  วิทิตฺวา 
สตฺถา  มฏกุณฺฑลิเทวปุตฺโต  วิมาเนเนว  สทฺธึ  อาคจฺฉตูติ  
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อธิฏาสิ ฯ  โส  ติคาวุตปฺปมาเณน ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิเตน 
อตฺตภาเวนาคนฺตฺวา  วิมานา  โอรุยฺห  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา 
เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ตฺว  อิม   สมฺปตฺตึ 
กึ กมฺม กตฺวา ปฏลิภีติ ปุจฺฉนฺโต 
        อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน        ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต 
        โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา  โอสธี วิย ตารกา 
                        ปุจฺฉามิ ต เทว มหานุภาว 
                        มนุสฺสภูโต กิมกาสิ ปุ ฺนฺติ 
คาถมาห ฯ  เทวปุตฺโต  อย  ภนฺเต  สมปฺตฺติ  ตุมฺเหสุ  มน 
ปสาเทตฺวา ลทฺธาติ ฯ  มยิ  มน  ปสาเทตฺวา  ลทฺธา  เตติ ฯ 
อาม  ภนฺเตติ ฯ มหาชโน  เทวปุตฺต  โอโลเกตฺวา  อจฺฉริยา 
วต  โภ  พุทธฺคุณา  อทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมณสฺส  นาม  ปุตฺโต 
อ ฺ  กิ ฺจิ  ปุ ฺ  อกตฺวา  สตฺถร ิมน ปสาเทตฺวา เอวรูป 
สมฺปตฺตึ ปฏิลภีติ ตุฏ ึ ปเวเทสิ ฯ 
        อถ  เนส  กุสลากุสลกมฺมกรเณ  มโน  ปุพฺพงฺคโม  มโน 
เสฏโ  ปสนฺเนน  หิ  มเนน  กตกมฺม  เทวโลก  มนุสฺสโลก 
คจฺฉนฺต  ปุคฺคล  ฉายาว  น  วิชหตีติ  อิท  วตฺถุ  กเถตฺวา 
อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ปติฏาปตมตฺติก  สาสน  ราชมุทฺทาย 
ล ฺฉนฺโต  วิย   ธมฺมราชา  อิม  คาถมาห  
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        มโนปพฺุพงฺคมา ธมฺมา        มโนเสฏา มโนมยา 
        มนสา เจ ปสนฺเนน                ภาสติ วา กโรติ วา 
        ตโต น สุขมเนฺวติ                ฉายาว อนุปายินีติ ฯ (๑) 
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  มโนติ  อวิเสเสน  สพฺพมฺป  จตุภูมิกจิตฺต 
วุจฺจติ  อิมสฺมึ  ปน  ปเท  นิยมิยมาน  ววตฺถาปยมาน 
ปริจฺฉิชฺชมาน  อฏวิธ  กามาวจรกุสลจิตฺต  ลพฺภติ  วตฺถุวเสน 
ปนาหริยมาน  ตโตป  โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺต 
จิตฺตเมว  ลพฺภติ ฯ  ปุพฺพงฺคมาติ  เตน  ปมคามินา  หุตฺวา 
สมนฺนาคตา ฯ  ธมฺมาติ เวทนาทโย  ตโย ขนฺธา ฯ เอเตส 
หิ  อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน  มโน  ปุพฺพงฺคโม  เตน  มโนปุพฺพงฺคมา 
นาม ฯ  ยถา  หิ  พหูส ุ เอกโต  มหาภกิฺขุสงฺฆสฺส  ปตฺตจีวร- 
ทานาทีนิ        วา        อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ  วา 
ปุ ฺานิ  กโรนฺเตสุ  โก  เตส  ปุพฺพงฺคโมติ  วุตฺเต  โย  เตส 
ปจฺจโย  โหติ  ย  นิสฺสาย  เต  ตานิ  ปุ ฺานิ  กโรนติฺ 
โส  ติสโฺส  วา  ปุสฺโส  วา  เตส  ปุพฺพงฺคโมติ  วุจฺจติ 
เอว  สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ ฯ  อิติ  อุปปฺาทปฺปจฺจยตฺเถน  มโน 
ปุพฺพงฺคโม  เอเตสนฺติ  มโนปุพฺพงฺคมา ฯ  น  หิ  เต  มเน 
อนุปฺปชฺชนฺเต อุปฺปชฺชิตุ  สกฺโกนฺติ  มโน  ปน  เอกจฺเจสุ 
เจตสิเกสุ  อนุปฺปชฺชนฺเตสุป  อุปฺปชชฺติเยว ฯ  เอว  อธิปติวเสน 
# ๑  ส.ี อนปายินี ฯ  
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ปน  มโน  เสฏโ  เอเตสนฺติ  มโนเสฏา ฯ  ยถา  หิ  คณาทีน 
อธิปติ  ปุริโส  คณเสฏโ  เสนีเสฏโติ  วุจฺจติ  ตถา  เตสป 
มโนติ  มโนเสฏา ฯ  ยถา  ปน  สุวณฺณาทีหิ  นิปฺผนฺนานิ 
ตานิ  ตานิ  ภณฺฑานิ  สุวณฺณมยาทีนิ  นาม  โหนฺติ  ตถา 
เอเตป  มนโต  นิปฺผนฺนตฺตา  มโนมยา   นาม ฯ  ปสนฺเนนาติ 
อนภิชฺฌาทีหิ  คุเณหิ  ปสนฺเนน ฯ  ภาสติ  วา  กโรติ  วาติ 
เอวรูเปน  มเนน  ภาสนฺโต  จตุพฺพิธ  วจีสุจริตเมว  ภาสติ  ฯ 
กโรนฺโต  ติวิธ  กายสุจริตเมว  กโรติ  อภาสนฺโต อกโรนฺโต  ตาย 
อนภิชฺฌาทีหิ  ปสฺนฺนมานสตาย  ติวิธ  มโนสุจริต   ปูเรติ ฯ 
เอวมสฺส  ทส  กุสลกมฺมปถา  ปาริปูร ึ คจฺฉนฺติ ฯ  ตโต  น 
สุขมเนฺวตีติ  ตโต  ติวิธสุจริตโต  ต  ปุคฺคล  สุขมเนฺวติ ฯ  อิธ 
เตภูมิกป  กสุล  อธิปฺเปต  ตสฺมา  เตภูมิกสุจริตานุภาเวน 
สุคติภเว  นิพฺพตฺต  สุคติย  วา  สุขานภุวนฏาเน   ิต 
กายวตฺถุกมฺป  อิตรวตฺถกุมฺปติ  กายกิเจตสิก  วิปากสุข  อนุคจฺฉติ 
น  วิชหตีติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถากึ  ฉายาว  อนุปายินีติ 
ยถา หิ ฉายา นาม   สรรีปฺปฏิพทฺธา  สรีเร  คจฺฉนฺเต  คจฺฉติ 
ติฏนฺเต   ติฏติ   นิสีทนฺเต   นิสีทติ   น   สกฺกา 
สณฺเหน  วา  ผรุเสน  วา  นิวตฺตาหีติ วตฺวา วา  โปเถตฺวา 
วา  นิวตฺตาเปตุ ฯ กสฺมา สรีรปฺปฏิพทฺธตฺตา ฯ เอวเมว 
อิเมส  ทสนฺน  กุสลกมฺมปถาน  อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสลมูลก  
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กามาวจราทิเภท กายิกเจตสิก  สุข  คตคตฏาเน  อนุปายินี 
ฉายา  วิย  หตฺุวา  น  วิชหตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
อโหสิ ฯ มฏกุณฺฑลิเทวปุตฺโต  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตถา 
อทินฺนปุพฺพโก  พฺราหฺมโณ ฯ  โส  ตาวมหนฺต  วิภว 
พุทฺธสาสเน  วิปฺปกิรีติ ฯ 
                                มฏกุณฺฑลิวตฺถุ ฯ 
 
                                ติสฺสตฺเถรวตฺถุ 
        อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  มนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิรายสฺมา  ภควโต  ปตุจฺฉาปุตฺโต  มหลลฺกกาเล 
ปพฺพชิโต  พุทฺธสาสเน  อุปฺปนฺน  ลาภสกฺการ  ปริภุ ฺชนฺโต 
ถุลลฺสรีโร  อาโกฏิตปจฺจาโกฏิเตหิ  จีวเรหิ  เยภุยฺเยน        วิหารมชฺเฌ 
อุปฏานสาลาย  นิสีทติ ฯ  ตถาคตสฺส  ทสฺสนตฺถาย  อาคตา 
อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  เอโส  มหาเถโร  ภวิสฺสตีติ  ส ฺาย 
ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วตฺต  อาปุจฺฉนฺติ  ปาทสมฺพาหนาทีนิ 
อาปุจฺฉนฺติ ฯ  โส  ตุณฺหี  โหติ ฯ  อถ  น  เอโก  ทหรภิกฺขุ 
กติวสฺสา  ตุมฺเหติ  ปุจฺฉิตฺวา  วสฺส  นตฺถิ  มหลฺลกกาเล 
ปพฺพชิตา  มยนฺติ  วุตฺเต  อาวุโส  ทุพฺพินีต  มหลฺลก  อตฺตโน  
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ปมาณ  น  ชานาสิ  เอตฺตเก  มหลฺลกตฺเถเร  ทิสฺวา  สามีจิมตฺตป 
น  กโรสิ  วตฺเต อาปุจฺฉิยมาเน  ตุณฺหี  โหสิ  กุกกฺุจฺจมตฺตป 
เต  นตฺถีติ  อจฺฉร  ปหริ ฯ  โส  ขตฺติยมาน  ชเนตฺวา  ตุมฺเห 
กสฺส  สนฺติก  อาคตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกนฺติ  วุตฺเต 
ม  ปน  โก  เอโสติ  สลลฺกฺเขถ  มูลเมว  โว  ฉินฺทสิฺสามีติ 
วตฺวา  รุทนฺโต  ทุกฺขี  ทุมมฺโน  สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ 
อถ  น  สตฺถา  กินฺนุ  ตฺว  ติสฺส  ทุกฺขี  ทุมฺมโน  อสสฺุมุโข 
รุทมาโน  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  เตป  ภิกฺขู  เอส  คนตฺฺวา 
กิ ฺจิ  อาลุลกิ  กเรยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  เตเนว  สทฺธึ  คนฺตฺวา 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  โส  สตฺถารา  ปุจฺฉิโต 
อิเม  ม  ภนฺเต  ภิกฺขู  อกโฺกสนฺตีติ  อาห ฯ  กห  ปน  ตฺว 
นิสินฺโนสีติ ฯ  วิหารมชฺเฌ  อุปฏานสาลาย  ภนฺเตติ ฯ  อิเม  เต 
ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺตา  ทิฏาติ ฯ  ทฏิา  ภนฺเตติ ฯ  อุฏาย  เต 
ปจฺจุคฺคมน  กตนฺติ ฯ  น  กต  ภนฺเตติ ฯ  เตส 
ปริกฺขารคฺคหณ  เต  อาปุจฺฉิตนฺติ ฯ  นาปุจฺฉิต  ภนฺเตติ ฯ 
วตฺต  วา  ปานีย  วา  อาปจฺุฉิตนฺติ ฯ  นาปุจฺฉิต  ภนฺเตติ ฯ 
อาสน  อภิหริตฺวา  ปาทสมฺพาหน กตนฺติ ฯ  น  กต 
ภนฺเตติ ฯ  ติสฺส  มหลลฺกภิกฺขูน  สพฺพเมต  วตฺต  กตฺตพฺพ 
เอต  อกโรนฺเตน  วิหารมชฺเฌ  นิสีทิตุ  น  วฏฏติ  ตเวว  โทโส 
เอเต  ภิกฺขู  ขมาเปหีติ ฯ  เอเต ม ภนฺเต อกฺโกสึสุ  นาห  
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เอเต  ขมาเปมีติ ฯ  ติสฺส  มา  เอว  กร ิ ตเวว  โทโส ขมาเปหิ 
เนติ ฯ  น  ขมาเปมิ  ภนฺเตติ ฯ  อถ  สตฺถา  ทุพฺพโจ 
เอส  ภนฺเตติ  ภิกฺขูหิ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปพฺุเพเปส 
ทุพฺพโจเยวาติ  วตฺวา  อิทานิ  ตาวสฺส  ภนฺเต  ทุพฺพจภาโว 
อมฺเหหิ  าโต  อตีเต  กิมกาลีติ  วุตฺเต  เตนหิ  ภิกฺขเว 
สุณาถาติ วตฺวา อตีต อาหริ 
        อตีเต  พาราณสิย  พาราณสีราเช  รชชฺ  กาเรนฺเต 
เทวโล (๑)  นาม  ตาปโส  อฏ  มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา 
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  จตฺตาโร  มาเส  นคร  อุปนิสสฺาย 
วสิตุกาโม  หิมวนฺตโต  อาคนฺตฺวา  นครทฺวารปาลเก  ทิสฺวา 
ปุจฺฉิ  อิม  นคร  สมฺปตฺตปพฺพชิตา  กตฺถ  วสนฺตีติ ฯ 
กุมฺภการสาลาย  ภนฺเตติ ฯ  โส  กุมฺภการสาล  คนฺตฺวา  ทฺวาเร 
ตฺวา  สเจ  เต  อครุ  วเสยฺยาม  เอกรตฺตึ   สาลายนฺติ 
อาห ฯ  กุมฺภกาโร  มยฺห  รตฺตึ  สาลาย  กิจฺจ  นตฺถิ  มหตี 
สาลา  ยถาสขุ  วสถ  ภนฺเตติ  สาล  นยิยฺาเทสิ ฯ  ตสฺมึ 
ปวิสิตฺวา  นิสินฺเน  อปโรป  นารโท  นาม  ตาปโส  หิมวนฺตโต 
อาคนฺตฺวา  กุมฺภการ  เอกรตฺติวาส  ยาจิ ฯ  กุมฺภกาโร 
ปมาคโต  อิมินา  สทฺธึ  เอกโต  วสิตุกาโม  ภเวยฺย  วา 
โน  วา  อตฺตาน  ปริโมเจสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สเจ  ภนฺเต 
# ๑  เทวิโลติป ปาโ ฯ  
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ปมุปคโต  โรเจสฺสติ  ตสฺส  รุจิยา  วสถาติ  อาห ฯ  โส 
ต  อุปสงฺกมิตฺวา  สเจ  เต  อาจริย  อคร ุ มยเมตฺถ  เอกรตฺตึ 
วเสยฺยามาติ ฯ  มหตี  สาลา  ปวิสิตฺวา  เอกมนฺเต  วสาติ 
วุตฺเต  ปวิสิตฺวา  ปุเรตร  ปวิฏสฺส  อปรภาเค  นิสีทิ ฯ  อุโภป 
สาราณีย  กถ  กเถตฺวา  สยนกาเล  นารโท  เทวลสฺส 
นิปชฺชนฏาน ฺจ  ทฺวาร ฺจ  สลฺลกฺเขตฺวา  นิปชฺช ิฯ 
โส  ปน  เทวโล  นิปชชฺมาโน  อตฺตโน  นิสินฺนฏาเน 
อนิปชฺชิตฺวา 
ทฺวารมชฺเฌ  ติริย  นิปชฺช ิฯ  นารโท  รตฺตึ  นิกฺขมนฺโต 
ตสฺส  ชฏาสุ  อกฺกมิ ฯ  โก  ม  อกฺกมีติ  วุตฺเต  อาจริย 
อหนฺติ  อาห ฯ  กฏุชฏิล  อร ฺโต  อาคนฺตฺวา  มม  ชฏาส ุ
อกฺกมสีติ ฯ อาจริย  ตุมฺหาก  อิธ  นิปนฺนภาว  น  ชานามิ 
ขมถ  เมติ  วตฺวา  ตสฺส  กนฺทนฺตสฺเสว  พหิ  นิกฺขม ิฯ  อิตโร 
อย  ปวิสนฺโตป   ม  อกฺกเมยฺยาติ  ปริวตฺเตตฺวา  ปาทฏาเน 
สีส  กตฺวา  นิปชฺช ิฯ นารโทป  ปวิสนฺโต  ปมมฺปาห 
อาจริเย  อปรชฺฌึ  อิทานิสฺส  ปาทปสฺเสน  ปวิสิสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  คีวาย  อกฺกมิ   โก  เอโสติ  วุตฺเต 
อห  อาจริยาติ  วตฺวา  กุฏชฏลิ  ปม   ชฏาสุ  อกฺกมิตฺวา 
อิทานิ  คีวาย  อกฺกมส ิ อภิสปสฺสามิ  ตนฺติ   วุตฺเต  อาจริย 
มยฺห  โทโส  นตฺถิ  อห  ตุมฺหาก  เอว นิปนฺนภาว   น  ชานามิ 
ปมป  เม  อปราธ  อตฺถิ  อิทานิ  ปาทปสฺเสน  ปวิสิสฺสามีติ  
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ปวิฏโมฺหิ  ขมถ  เมติ  อาห ฯ  กฏุชฏลิ  อภิสปสฺสามิ 
ตนฺติ ฯ มา เอว อกริตฺถ อาจริยาติ ฯ โส ตสฺส วจน 
อนาทยิตฺวา 
        สหสฺสรสิ สตเตโช                สุรโิย ตมวิโนทโน 
        ปาโต อุทยนฺเต สุริเย        มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธาติ 
ต  อภิสปเยว ฯ  นารโท  อาจริย  มยฺห  โทโส  นตฺถิ  มม 
วทนฺตสฺเสว  ตุมฺเห  อภิสปตฺถ  ยสฺส  โทโส  อตฺถิ  ตสฺส  มุทฺธา 
ผลตุ มา นิทฺโทสสฺสาติ วตฺวา 
        สหสฺสรสิ สตเตโช                สุรโิย ตมวิโนทโน 
        ปาโต อุทยนฺเต สุริเย        มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธาติ 
อภิสป ฯ  โส  ปน  มหานุภาโว  อตีเต  จตฺตาฬีส อนาคเต 
จตฺตาฬีสาติ อสีติกปฺเป  อนุสฺสรติ  ตสฺมา  กสฺส  นุ  โข 
อุปริ  สาโป  ปติสฺสตีติ  อุปธาเรนฺโต  อาจริยสฺสาติ  ตฺวา 
ตสฺมึ  อนุกมปฺ  ปฏิจฺจ อิทฺธิพเลน อรุณุคฺคมน นิวาเรสิ ฯ 
        นาครา  อรุเณ  อนุคฺคจฺฉนฺเต  ราชทฺวาร  คนตฺฺวา  เทว 
ตยิ  รชฺช  กาเรนฺเต  อรุโณ  น  อุฏาติ  (๑)  อรุณ โน อุฏาเปหีติ 
กนฺทึสุ ฯ  ราชา  อตฺตโน  กายกมฺมาทีนิ  โอโลเกนฺโต  กิ ฺจิ 
อยุตฺต อทิสฺวา  กึ  นุ  โข  การณนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปพฺพชิตาน 
วิวาเทน  ภวิตพฺพนฺติ  ปริสงฺกมาโน  กจฺจิ  อิมสฺมึ  นคเร 
# ๑  ส.ี ม. อุฏหติ ฯ  
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ปพฺพชิตา  อตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ  หิยฺโย  สาย  กุมฺภการสาล  อาคตา 
อตฺถิ  เทวาติ  วุตฺเต  ตขณ ฺเว  ราชา  อุกฺกาหิ  ธาริยมานาหิ 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  นารท  วนทฺิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน อาห 
        กมฺมนตฺา นปฺปวตฺตนฺติ        ชมพฺูทีปสฺส นารท 
        เกน โลโก ตโมภูโต        ต เม อกขฺาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ 
        นารโท  สพฺพ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  อิมินา  การเณนาห 
อิมินา  อภิสปโต  อถาห  มยฺห  โทโส  นตฺถิ  ยสฺส  โทโส 
อตฺถิ  ตสฺเสว  อุปร ิ สาโป  ปตตูติ  วตฺวา  อภิสป  อภิสปตฺวา 
จ  ปน  กสฺส  นุโข  อุปริ  สาโป  ปติสสฺตีติ  อุปธาเรนฺโต 
สุริยุคฺคมนเวลาย  อาจริยสฺส  มุทฺธา  สตฺตธา  ผลิสฺสตีติ  ทิสฺวา 
เอตสฺมึ  อนุกมฺป  ปฏิจฺจ  อรุณสฺส  อุคฺคนฺตุ  น  เทมีติ ฯ 
กถ  ปนสฺส  ภนฺเต  อนฺตราโย  น  ภเวยฺยาติ ฯ  สเจ  ม 
ขมาเปยฺย  น  ภเวยฺยาติ ฯ  เตนหิ  ขมาเปหีติ ฯ  เอโส 
ม  ชฏาสุ  จ  คีวาย   จ  อกกฺมิ  นาห  เอต  กุฏชฏลิ 
ขมาเปมีติ ฯ  ขมาเปหิ  ภนฺเต  มา  เอว  กรีติ ฯ  น 
ขมาเปมีติ ฯ  มุทฺธา  เต  สตฺตธา  ผลิสฺสตีติ  วุตฺเตป  น 
ขมาเปสิเยว ฯ  อถ  น  ราชา  น  ตฺว  อตฺตโน รุจิยา 
ขมาเปสฺสสีติ  หตฺถปาทกุจฺฉิคีวาสุ  ต  คาหาเปตฺวา  นารทสฺส 
ปาทมูเล  โอนมาเปสิ ฯ  นารโท  อุฏเหิ  อาจริย  ขมามิ 
เตติ  วตฺวา  มหาราช  นาย  ยถามเนน  ขมาเปติ  
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อวิทูเร  เอโก  สโร  อตฺถิ  ตตฺถ  น  สีเส  มตฺติกาปณฺฑ 
กตฺวา  คลปฺปมาเณ  อุทเก  ปาเปหีติ  อาห ฯ  ราชา 
ตถา  กาเรสิ ฯ  นารโท  เทวล  อามนฺเตตฺวา  อาจริย  มยา 
อิทฺธิยา  วิสฺสฏาย  สุริยสนฺตาเป  อุฏหนฺเต  ตฺว  อุทเก 
นิมุชฺชิตฺวา  อ ฺเน  าเนน  อุตฺตริตฺวา  คจฺเฉยฺยาสีติ  อาห ฯ 
ตสฺส  สุริยรสีหิ  สมฺผุฏมตฺโตว  มตฺติกาปณฺโฑ  สตฺตธา 
ผลิ ฯ โส นิมชฺุชิตฺวา อ ฺเน าเนน ปลายิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ตทา  ภิกขฺเว  ราชา 
อานนฺโท อโหสิ เทวโล ติสฺโส นารโท อหเมว เอว ตทาเปส 
ทุพฺพโจเยวาติ  วตฺวา  ติสฺสตฺเถร  อามนฺเตตฺวา  ติสฺส  ภิกฺขุโน 
หิ  อสุเกนาห  อกฺกฏุโ  อสุเกน  ปหโฏ  อสุเกน  ชโิต  อสุโก 
เม  ภณฺฑ  อหาสีติ  จินฺเตนฺตสฺส  เวรนฺนาม  น  วูปสมฺมติ 
เอว  ปน อนปุนยฺหนฺตสฺเสว อุปสมฺมตีติ วตฺวา อิมา คาถา 
อภาสิ 
        อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม  อชินิ ม อหาสิ เม 
        เย จ ต อุปนยฺหนฺติ        เวร เตส น สมฺมติ ฯ 
        อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม  อชินิ ม อหาสิ เม 
        เย จ ต นูปนยฺหนฺติ        เวร เตสปูสมฺมตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อกฺโกจฺฉีติ  อกฺโกสิ ฯ  อวธีติ  ปหร ิฯ  อชินีติ 
กุฏสกฺขึ  โอตารเณน  วา  วาทปฺปฏิวาเทน  วา  กรณุตฺตริย-  
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กรเณน  วา  ม  อเชสิ ฯ  อหาสีติ  มม  สนฺตก  วตฺถาทีสุ 
ยงฺกิ ฺจิเทว  อวหริ ฯ  เย  จ  ตนฺติ  เยเกจิ  เทวา  วา 
มนุสฺสา  วา  คหฏา วา  ปพฺพชิตา  วา  ต  อกโฺกจฺฉิ 
มนฺติอาทิวตฺถุก  โกธ  สกฏธุร  วิย  นทฺธินา  ปูติมจฺฉาทีนิ 
วิย  จ  กุสาทีหิ  ปุนปฺปุน  เวเนฺตา  อุปนยฺหนฺติ  เตส  สก ึ
อุปฺปนฺน  เวร  น  สมฺมติ  น อุปสมฺมติ ฯ เย จ   ต 
นูปนยฺหนฺตีติ  อสติอมนสิการวเสน  วา  กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน 
วา  เย  ต  อกโฺกสาทิวตฺถุก  โกธ  ตยาป  โกจิ  นิทโฺทโส 
ปุริมภเว  อกกฺุฏโ  ภวิสฺสติ  ปหโฏ  ภวิสฺสติ  กูฏสกฺขึ 
โอตาเรตฺวา  ชิโต  ภวิสฺสติ  กสฺสจิ  เต  ปสยฺห  กิ ฺจิ  อจฺฉินฺน 
ภวิสฺสติ  ตสฺมา  นิทฺโทโส  หุตฺวาป  อกฺโกสาทีนิ  ปาปุณาสีติ 
เอว  น  อุปนยฺหนฺติ  เตส  ปมาเทน  อุปฺปนฺนมฺป  เวร  อิมินา 
อนุปนยฺหเนน  นิรินฺธโน  วิย ชาตเวโท อุปสมฺมตีติ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  สตสหสฺสภิกฺขู  โสตาปตฺติผลาทีนิ 
ปาปุณึสุ ฯ ธมฺมเทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหส ิฯ 
ทุพฺพโจป สุวโจ ชาโตติ ฯ 
                        ติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ  
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                        กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ 
        น  หิ  เวเรน  เวรานีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อ ฺตร ว ฺฌิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  กุฏมฺพิกปุตฺโต  ปตริ  กาลกเต  เขตฺเต  จ  ฆเร 
จ  สพฺพกมฺมานิ  อตฺตนาว  กโรนฺโต  มาตร  ปฏชิคฺคิ ฯ 
อถสฺส  มาตา  กุมาริก  เต  ตาต  อาเนสฺสามีติ  อาห ฯ 
อมฺม  มา  เอว  วเทถ  อห  ยาวชีว  ตุมฺเห  ปฏชิคฺคิสฺสามีติ ฯ 
ตาต  เขตฺเต  จ  ฆเร  จ  กจฺิจ  ตฺวเมว  กโรส ิ เตน  มยฺห 
จิตฺตสุข  นาม   น  โหติ  อาเนสฺสามิ  เตติ ฯ  โส  ปนุปฺปุน 
ปฏิกฺขิปตฺวาป  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  สา  เอก  กลุ  คนฺตุ  เคหา 
นิกฺขมิ ฯ  อถ  น  ปุตฺโต  กตรกุล  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อสุกนฺนามาติ  วุตฺเต  ตตฺถ  คมน  ปฏิเสเธตฺวา  อตฺตโน  อภิรุจิต 
กุล  อาจิกฺขิ ฯ  สา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กุมาริก  วาเรตฺวา  ทิวส 
ววฏเปตฺวา  ต  อาเนตฺวา  ตสฺส  ฆเร  อกาสิ ฯ  สา  ว ฺฌา 
อโหสิ ฯ  อถ  น  มาตา  ปตฺุต  ตฺว  อตฺตโน  รุจิยา  กุมาริก 
อานาเปสิ  สา  อิทานิ  ว ฺฌา  ชาตา  อปุตฺตก ฺจ  นาม 
กุล  วินสฺสติ  ปเวณิ  น  ฆฏิยติ  เตน  อ ฺ  เต  กุมาริก 
อาเนสฺสามีติ  เตน  อล  อมฺมาติ  วุจฺจมานาป  ปุนปฺปุน 
กเถสิ ฯ  ว ฺฌิตฺถี  ต  กถ  สุตฺวา  ปุตฺตา  นาม  มาตาปตูน 
วจน  อติกฺกมิตุ  น  สกฺโกนฺติ  อิทานิ  อ ฺ  วิชายินึ  
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อิตฺถึ  อาเนตฺวา  ม  ทาสีโภเคน  ภุ ฺชิสฺสติ  ยนฺนูนาห 
สยเมเวก  กมุาริก  อาเนยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  เอก  กลุ  คนฺตฺวา 
ตสฺสตฺถาย  กุมาริก  วาเรตฺวา  กินฺนาเมต  อมฺม  วเทสีติ 
เตหิ  ปฏิกฺขิตฺตา  อห  ว ฺฌา  อปุตฺตก  กลุ  วินสสฺติ  ตุมฺหาก 
ธีตา  ปุตฺต  ปฏิลภิตฺวา  กุฏมฺพสฺส  สามินี  ภวิสฺสติ  เทถ 
ต  มยฺห  สามิกสฺสาติ  ยาจิตฺวา  สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา  อาเนตฺวา 
สามิกสฺส ฆเร  อกาสิ ฯ  อถสฺสา  เอตทโหสิ  สจาย  ปุตฺต 
วา  ธีตร  วา  ลภิสฺสติ  อยเมว  กฏุมฺพสฺส  สามินี  ภวิสฺสติ 
ยถา  ทารก  น  ลภติ  ตเถว  น  กาตุ  วฏฏตีติ ฯ  อถ 
น  อาห  ยทา  เต  กุจฺฉิย  คพฺโภ  ปติฏาติ  ตทา  เม 
อาโรเจยฺยาสีติ ฯ  สา สาธูติ ปฏิสุตฺวา  คพฺเภ  ปติฏ ิเต 
ตสฺสา  อาโรเจสิ ฯ  ตสฺสา  ปน  สาเยว  นิจฺจ  ยาคุภตฺต 
เทติ ฯ  อถสฺสา  อาหาเรเนว  สทฺธึ  คพฺภปาตนเภสชฺช 
อทาสิ ฯ  คพฺโภ  ปติ ฯ  ทติุยมฺป  คพฺเภ  ปติฏ ิเต  ตสฺสา 
อาโรเจสิ ฯ  อิตราป  ทุติยมฺป  ตเถว  ปาเตสิ ฯ  อถ  น 
ปฏิวิสฺสกิตฺถโิย ปุจฺฉึสุ กจฺจิ  เต  สปตฺตี  อนฺตราย  กโรตีติ ฯ 
สา  ตมตฺถ อาโรเจตฺวา อนฺธพาเล  กสมฺา  เอวมกาสิ  อย 
ตว  อิสฺสริยภเยน  คพฺภปาตนเภสชฺช  โยเชตฺวา  เทติ  เตน 
เต  คพฺโภ  ปตติ  มา  ปุน  เอวมกาสีติ  วุตฺตา  ตติยวาเร 
น  กเถสิ ฯ  อถสฺสา  อิตรา  อุทร  ทิสวฺา  กสฺมา  มยฺห  
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คพฺภสฺส  ปติฏ ิตภาว  น  กเถสีติ  วตฺวา  ตฺว  ม  อาเนตฺวา 
เทฺว  วาเร  คพฺภ  ปาเตสิ  กิมตฺถ  ตุยฺห กเถมีติ  วุตฺเต 
นฏาทานิมฺหีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺสา  ปมาท  โอโลเกนฺตี  ปริณเต 
คพฺเภ  โอกาส  ลภิตฺวา  เภสชฺช  โยเชตฺวา  อทาสิ ฯ  คพฺโภ 
ปริณตตฺตา  ปติตุ  อสกฺโกนฺโต  ติรยิ  นิปชฺช ิฯ ติพฺพา  ขรา 
เวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ  ชีวิตสสย  (๑)  ปาปุณิ ฯ สา นาสิตมฺหิ 
ตยา  ตฺวเมว  ม  อาเนตฺวา  ตโย  ทารเก  นาเสสิ  อิทานิ 
สยป  นสฺสามิ  อิโตทานิ  จุตา  ยกฺขินี  หุตฺวา  ตว  ทารเก 
ขาทิตุ  สมตฺถา  หุตฺวา  นพฺิพตฺเตยฺยนฺติ  ปตฺถน  เปตฺวา 
กาล  กตฺวา ตสฺมึเยว  เคเห  มชฺชารี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ 
อิตรป  สามิโก  คเหตฺวา  ตยา  เม  กลุปุจฺเฉโท  กโตติ 
กปฺปรชนฺนุกาทีหิ  สุโปถติ  โปเถส ิฯ สา เตเนวาพาเธน กาล 
กตฺวา ตตฺเถว กุกฺกฏุี หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        น  จิรสเฺสว  กุกฺกฏุี  อณฺฑานิ  วิชายิ ฯ  มชฺชาร ี
อาคนฺตฺวา ตานิ  ขาทิ ฯ  ทุติยมฺป  ตติยมฺป  ขาทิเยว ฯ  กุกฺกุฏ ี
ตโย  วาเร มม  อณฺฑานิ  ขาทิตฺวา  อิทานิ  มป  ขาทิตุกามาสิ 
อิโตทานิ  จุตา  ต  สปุตฺตก  ขาทิตุ  ลเภยฺยนฺติ  ปตฺถน  กตฺวา 
ตโต  จุตา  ทปีนี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อิตราป  มิคี  หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสา  วิชาตวิชาตกาเล  ทีปนี  อาคนฺตฺวา  ตโย 
# ๑  ม. ชีวิตกฺขย ฯ  
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วาเร  ปุตฺตเก  ขาทิ ฯ มิคี  มรณกาเล  อิมาย  เม  ติกขฺตฺตุ 
ปุตฺตา  ขาทิตา  อิทานิ  มป  ขาทิสฺสติ  อิโตทานิ  จุตา  เอต 
สปุตฺตก  ขาทิตุ  ลเภยฺยนติฺ  ปตฺถน  กตฺวา  กาล  กตฺวา 
ยกฺขินี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ทีปนีป  ตโต  จุตา  สาวตฺถิย 
กุลธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สา  วุฑฺฒิปฺปตฺตา  ทฺวารคาเม 
ปติกุล  อคมาสิ ฯ  อปรภาเค  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  ยกฺขินี  ตสฺสา 
ปยสหายิกาวณฺเณน  อาคนฺตฺวา  กุหึ  เม  สหายิกาติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อนฺโตคพฺเภ  วิชาตาติ  อาหสุ ฯ  สา  ต  สุตฺวา  ปุตฺต  น ุ
โข  วิชาตา  อุทาหุ  ธีตร  ปสฺสิสฺสามิ  นนฺติ  ปวิสิตฺวา 
ปสฺสนฺตี วิย  ทารก  คเหตฺวา  ขาทิตฺวา  คตา ฯ  ทุติยวาเรป 
ตเถว  ขาทิ ฯ ตติยวาเร  อิตรา  ครุคพฺภา  (๑)  หุตฺวา  สามิก 
อามนฺเตตฺวา  สามิ  อิมสฺม ึ าเน  เอกา  ยกฺขินี  มม 
เทฺว  ปุตฺเต  ขาทิตฺวา  คตา  อิทานิ  มม  กลุเคห  คนฺตฺวา 
วิชายิสฺสามีติ  กลุเคห  คนฺตฺวา  วิชายิ ฯ  ตทา  สา  ยกฺขินี 
อุทกวาร  คตา  โหติ ฯ  เวสฺสวณสฺส  หิ  ยกฺขินิโย  วาเรน 
อโนตตฺตโต  สีสปรมฺปราย  อุทก  อาหรนฺติโย จาตุมฺมาสจฺจเยนป 
ป ฺจมาสจฺจเยนป  มุจฺจนฺติ ฯ  อปรา  กิลนฺตกายา  ชีวิตกฺขยป 
ปาปุณนฺติ ฯ  สา  ปน  อุทกวารโต  มุตฺตมตฺตา ว  เวเคน  ต 
ฆร  คนฺตฺวา  กุหึ  เม  สหายิกาติ  ปุจฺฉิ ฯ  กุห ึ น  ปสฺสิสฺสสิ 
# ๑  ม. ย.ุ ครภุารา ฯ  
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ตสฺสา  อิมสฺมึ  าเน  ชาตทารเก  ยกขิฺนี  ขาทติ  ตสฺมา 
กุลเคห  คตาติ ฯ  สา  ยตฺถ  วา  ตตฺถ  วา  คจฺฉตุ  น 
เม  มุจฺจิสฺสตีติ  เวรเวคสมุสฺสาหิตา  นคราภิมุขี  (๑)  ปกฺขนฺทิ ฯ 
อิตราป นามคฺคหณทิวเส  ต  ทารก  นหาเปตฺวา  นาม  กตฺวา 
สามิ  อิทานิ  สกฆร  คจฺฉามาติ  ปุตฺต  อาทาย  สามิเกน 
สทฺธึ  วิหารมชฺฌคเตน  มคฺเคน  คจฺฉนฺตี  ปุตฺต  สามิกสฺส 
ทตฺวา  วิหารโปกฺขรณิย  นหาตฺวา  อุตฺตริตฺวา  ปุตฺต  คเหตฺวา 
สามิเก  นหายนฺเต  ปุตฺต  ปายมานา    ิตา  ยกฺขินึ  อาคจฺฉนฺตึ 
ทิสฺวา  ส ฺชานิตฺวา  สามิ  เวเคน   เอหิ  อย  สา  ยกขิฺนีติ 
อุจฺจาสทฺท  กตฺวา  ยาว  ตสฺสาคมน   สณฺาตุ  อสกฺโกนฺตี 
นิวตฺติตฺวา อนฺโตวิหาราภิมุขี (๒)  ปกขฺนฺทิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา  ปริสมชฺเฌ  ธมฺม  เทเสติ ฯ 
สา  ปุตฺต  ตถาคตสฺส  ปาทปฏเ  นิปชฺชาเปตฺวา  ตุมฺหาก 
มยา  เอส ทนิฺโน  ปุตฺตสฺส  เม  ชีวิต  เทถาติ  อาห ฯ 
ทฺวารโกฏเก  อธิวตฺโถ  สุมนเทโว  ยกฺขินิยา  อนฺโต  ปวิสิตุ 
นาทาสิ ฯ  สตฺถา  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตตฺวา  คจฺฉานนฺท 
ต  ยกฺขินึ  ปกฺโกสาติ  อาห ฯ  เถโร  ต  ปกโฺกสิ ฯ  อิตรา 
อย  ภนฺเต  อาคจฺฉตีติ  อาห ฯ  สตฺถา  เอตุ   มา  สททฺ 
อกาสีติ  วตฺวา  ต  อาคนฺตฺวา   ิต  กสฺมา  เอว   กโรสิ 
# ๑ นคราภิมุขินีติ ยุตฺตตร ฯ ๒ อนฺโตวิหาราภิมุขินีติ ยุตฺตตรฯ  
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สเจ  หิ  ตุมฺเห  มาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  สมฺมุขีภาว  นาคมิสฺสถ 
อหินกุลาน  วิย  เวร  อจฺฉผนฺทนาน  วิย  กาโกฬุกาน  วิย 
จ   กปฺปฏ ิติก  โว  เวร  อภวิสฺส  กสฺมา  เวรปฏิเวร  กโรถ 
เวร หิ อเวเรน อุปสมฺมติ โน  เวเรนาติ วตฺวา อิม คาถมาห 
        น หิ เวเรน เวรานิ        สมฺมนฺตีธ กุทาจน ฯ 
        อเวเรน จ สมฺมนฺติ        เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ ฯ 
        ตตฺถ  น  หิ  เวเรนาติ  ยถา  ห ิ เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิ- 
มกฺขิตฏาน  เตเหว  อสุจีหิ  โธวนโฺตป สุทฺธ นิคฺคนฺธ  กาตุ 
น  สกโฺกติ  อถโข  ต  าน  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  อสุทฺธตร ฺจ 
ทุคฺคนฺธตร ฺจ  โหติ  เอวเมว  อกฺโกสนฺต  ปจฺจกฺโกสนฺโต 
ปหรนฺต  ปฏปิฺปหรนฺโต  เวเรน  เวร  วูปสเมตุ  น  สกฺโกติ 
อถโข  ภิยโฺย  ภิยฺโย  เวรเมว  กโรติ ฯ  อิติ  เวรานิ  นาม 
เวเรน กิสฺมิ ฺจิป กาเล  น  สมฺมนฺติ  อถโข  วฑฺฒนฺติเยว ฯ 
อเวเรน  จ  สมฺมนฺตีติ  ยถา  ปน  ตานิ  เขฬาทีนิ  อสุจีนิ 
วิปฺปสนฺเนน  อุทเกน  โธวิยมานานิ  วินสฺสนฺติ  ต  าน 
สุทฺธ  โหติ  นิคฺคนฺธ  เอวเมว  อเวเรน ขนฺติเมตฺโตทเกน 
โยนิโสมนสิกาเรน  ปจฺจเวกฺขเณน  เวรานิ  วูปสมมฺนฺติ 
ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺติ  อภาว  คจฺฉนฺติ ฯ  เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนติ 
เอส  อเวเรน  เวรวูปสมนสงฺขาโต  โปราณโก  ธมโฺม  สพฺเพส 
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวาน  คตมคฺโคติ  ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  สา  ยกฺขีนี  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  
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สมฺปตฺตปริสายป เทสนา สาตฺถิกา อโหสิ ฯ 
        สตฺถา  ต  อิตฺถึ  อาห  เอติสฺสา  ตว  ปุตฺต 
เทหีติ ฯ  ภายามิ  ภนฺเตติ ฯ  มา  ภายิ  นตฺถิ  เต  เอต 
นิสฺสาย ปริปนฺโถติ ฯ สา ปุตฺต ตสฺสา  อทาสิ ฯ  สา 
ต  คเหตฺวา  จุมฺพิตฺวา  อาลิงฺคิตฺวา ปุน มาตุเยว ทตฺวา 
โรทิตุ  อารภิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กิเมตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ ภนฺเต 
อห ปุพฺเพ  ยถา  ตถา  ชีวิต  กปฺเปนฺตีป  กุจฺฉิปูร  นาม 
นาลตฺถ  อิทานิ  กถ  ชีวิสสฺามีติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  มา 
จินฺตยีติ  สมสฺสาเสตฺวา   ต  อิตฺถึ  อาห  อิม  เนตฺวา 
อตฺตโน  เคเห  นิวาสาเปตฺวา  อคฺคยาคุภตฺเตหิ  ปฏิชคฺคาหีติ ฯ 
สา  ต  เนตฺวา ปฏ ิวเส ปติฏาเปตฺวา  อคฺคยาคุภตฺเตหิ 
ปฏิชคฺคิ ฯ  ตสฺสา  วีหิปหรณกาเล  มุสล  มุทฺธ  ปหรนฺต 
วิย  อุปฏาติ ฯ  สา  สหายิก  อามนฺเตตฺวา  อิมสฺมึ  าเน 
วสิตุ  น  สกขิฺสฺสามิ  อ ฺตฺถ  ม  ปติฏาเปหีติ  วตฺวา 
มุสลสาลาย  อุทกจาฏิย  อุทฺธเน  นิมฺพโกเส  สงฺการกูเฏ 
คามทฺวาเรติ  เอเตสุ  าเนสุ  ปติฏาปตาป  อิธ  เม  มุสล 
สีส  ภินฺทนฺต  วิย  อุปฏาติ  อิธ  ทารกา  อุจฺฉิฏ ุทก 
โอตาเรนฺติ  อิธ  สุนขา  นิปชฺชนฺติ  อิธ  ทารกา  อสุจึ  กโรนฺติ 
อิธ  กจวร  ฉฑฺเฑนฺติ  อิธ  คามทารกา  ลกฺขโยคฺค  กโรนฺตีติ 
สพฺพานิ  ตานิ  ปฏิกฺขิป ฯ อถ  น  พหิคาเม  วิวิตฺโตกาเส 
ปติฏาเปตฺวา  ตตฺถ  ตสฺสา  อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ  หริตฺวา  
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ปฏิชคฺคิ ฯ  สา  ยกฺขินี  เอว  จินฺเตสิ  อย  เม  สหายิกา 
อิทานิ  พหูปการา  หนฺทาห  กิ ฺจิ  ปฏคุิณ   กโรมีติ  อิมสฺม ึ
สวจฺฉเร  สุพฺพุฏ ิกา  ภวิสฺสติ  ถลฏาเน  สสฺส  กโรหิ  อิมสฺม ึ
สวจฺฉเร  ทุพฺพุฏ ิกา  ภวิสฺสติ  นินฺนฏาเนเยว  สสฺส  กโรหีติ 
สหายิกาย  อาโรเจสิ ฯ เสสชเนหิ กตสสฺส อติอุทเกน (๑)  วา 
อโนทเกน  (๒)  วา  นสสฺติ ฯ  ตสฺสา  สสฺส  อติวิย  สมฺปชฺชติ ฯ 
อถ  น  อมฺม  ตยา  กต  สสฺส  เนว  อจฺโจทเกน  (๑)  นสฺสติ 
น  อโนทเกน  (๒)  นสสฺติ  สุพฺพุฏ ิทุพฺพุฏ ิภาว  ตฺวา  กมฺม 
กโรสิ  ก ึ น ุ โข  เอตนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อมฺหาก  สหายิกา 
ยกฺขินี  สุพฺพุฏ ิทุพฺพุฏ ิภาว  อาจิกฺขติ  มย  ตสฺสา  วจเนน 
ถลนินฺเนสุ  สสฺสานิ  กโรม  เตน  โน  สสฺส  สมฺปชฺชติ  กึ  น 
ปสฺสถ  นิพทฺธ  อมฺหาก เคหโต  ยาคุภตฺตาทีนิ  หริยมานานิ 
ตานิ  เอติสฺสา  หริยนฺติ ตุมฺเหป  เอติสฺสา  อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ 
หรถ  ตุมฺหากมฺป  กมฺมนเฺต  โอโลเกสสฺตีติ ฯ  อถสฺสา 
สกลนครวาสิโน  สกฺการ  กรึส ุฯ  สาป  ตโต  ปฏาย  สพฺเพส 
กมฺมนฺเต  โอโลเกนฺตี  ลาภคฺคปฺปตฺตา  อโหสิ  มหาปริวารา ฯ 
สา  อปรภาเค  อฏ  สลากภตฺตานิ  ปฏเปสิ ฯ  ตานิ 
ยาวชฺชกาลา ทียนฺติเยว ฯ 
                อิท กาลียกฺขินยิา อุปฺปตฺติวตฺถุ ฯ 
# ๑  อจฺจุทเกนาติ ยุตฺตตร ฯ ๒  อนุทเกนาติ ยุตฺตตร ฯ  
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        ปเร  จ  น  วิชานนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต โกสมฺพิเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โกสมฺพิย  ห ิ โฆสิตาราเม  ป ฺจสตป ฺจสตปริวารา  เทฺว 
ภิกฺขู  วิหรึสุ  วินยธโร  จ  ธมฺมกถิโก  จ ฯ  เตสุ  ธมมฺกถิโก 
เอกทิวส  สรรีวล ฺช  กตฺวา  อุทกโกฏเก  อาจมนอุทกาวเสส 
ภาชเน  เปตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  ปจฺฉา  วินยธโร  ตตฺถ  ปวิฏโ 
ต  อุทก  ทิสวฺา  นิกฺขมิตฺวา  อิตร  ปุจฺฉิ  อาวุโส  ตยา 
อุทก  ปตนฺติ ฯ  อาม  อาวุโสติ ฯ  กึ  ปเนตฺถ  อาปตฺติภาว 
น  ชานาสีติ ฯ อาม  น  ชานามีติ ฯ  โหตาวุโส  เอตฺถ 
อาปตฺตีติ ฯ  เตนหิ  ปฏิกกฺริสฺสามิ  นนติฺ  สเจ  ปน  เต 
อาวุโส  อส ฺจิจฺจ  อสติยา กต  นตฺถ ิ อาปตฺตีติ ฯ  โส  ตสฺสา 
อาปตฺติยา  อนาปตฺติทิฏ ิ อโหสิ ฯ  วินยธโรป  อตฺตโน 
นิสฺสิตกาน  อย  ธมฺมกถโิก  อาปตฺตึ  อาปชฺชมาโนป  น 
ชานาตีติ  อาโรเจสิ ฯ  เต  ตสฺส  นิสฺสติเก  ทิสฺวา  ตุมฺหาก 
อุปชฺฌาโย  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวาป  อาปตฺติภาว  น ชานาตีติ 
อาหสุ ฯ  เต  คนฺตฺวา  อตฺตโน  อุปชฌฺายสฺส  อาโรเจสุ ฯ 
โส  เอวมาห  อย  วินยธโร  ปุพฺเพ  อนาปตฺตีติ  วตฺวา 
อิทานิ  อาปตฺตีติ  วทติ  มุสาวาที  เอโสติ ฯ  เต คนฺตฺวา 
ตุมฺหาก อุปชฺฌาโย  มุสาวาทีติ  กถยึส ุฯ  เต  เอว  อ ฺม ฺ  
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กลห  วฑฺฒยึสุ ฯ  ตโต  วินยธโร  โอกาส  ลภิตฺวา  ธมฺมกถิกสฺส 
อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อุกฺเขปนียกมฺม  อกาสิ ฯ  ตโต  ปฏาย 
เตส  ปจฺจยทายกา  อุปฏากาป  เทฺว  โกฏาสา  อเหสุ ฯ 
โอวาทปฏิคฺคาหิกา  ภิกฺขุนิโยป  อารกฺขเทวตาป  ตาส 
สนฺทิฏสมฺภตฺตา  อากาสฏเทวตาป  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  สพฺเพ 
ปุถุชชฺนา  เทวฺ  ปกฺขา  อเหสุ ฯ  ยาว  อกนิฏภวนา ปน 
เอกนินฺนาท  โกลาหล  อคมาสิ ฯ 
        อเถโก  ภิกฺขุ  ตถาคต  อุปสงฺกมิตฺวา  อุกฺเขปกาน 
ธมฺมิเกเนวาย  กมฺเมน  อุกขิฺตฺโตติ  ลทธฺึ  อุกฺขิตฺตานุวตฺตกาน 
อธมฺมิเกน  กมฺเมน  อุกฺขิตฺโตติ  ลทฺธ ึ อุกฺเขปเกหิ วาริยมานานป 
จ  เตส  ต  อนุปริวาเรตฺวา  วิจรณภาว  อาโรเจสิ ฯ  ภควา 
สมคฺคา  กิร  โหนฺตูติ  เทฺว  วาเร  เปเสตฺวา  น  อิจฺฉนฺติ 
ภนฺเต  สมคฺคา  ภวิตุนฺติ  สุตฺวา  ตติยวาเร  ภินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆ 
ภินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆติ  สุตฺวา  เตส  สนติฺก  คนฺตฺวา 
อุกฺเขปกาน  อุกฺเขปเน  อิตเรส ฺจ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน 
อาทีนว  กเถตฺวา  ปุน  เตส ตตฺเถว เอกสีมาย อุโปสถาทีนิ 
อนุชานิตฺวา ภตฺตคฺคาทีสุ  ภณฺฑนชาตาน  อาสนนฺตริกาย 
นิสีทิตพฺพนฺติ  ภตฺตคฺเค  วตฺต  ป ฺาเปตฺวา  อิทานิป 
ภณฺฑนชาตา  วิหรนฺตีติ  สุตฺวา ตตฺถ  คนฺตฺวา  อล  ภิกฺขเว 
มา  ภณฺฑนนฺติอาทีนิ  วตฺวา  ภิกฺขเว ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา  
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นาเมเต  อนตฺถการกา  กลห  นิสฺสาย  หิ  ลฏกิกาป 
สกุณิกา  หตฺถินาค  ชีวิตกฺขย  ปาเปสีติ  ลฏกิกชาตก(๑)กเถตฺวา 
ภิกฺขเว  สมคฺคา  โหถ  มา  วิวทถ  วิวาท  นิสฺสาย  หิ 
อเนกสหสฺสวฏฏกาป ชีวิตกฺขย ปตฺตาติ วฏฏกชาตก(๒)กเถสิฯ 
        เอวป  เตสุ  วจน  อนาทิยนฺเตสุ  อ ฺตเรน  ธมฺมวาทินา 
ตถาคตสฺส  วิเหส  อนิจฺฉนฺเตน  อาคเมตุ  ภนฺเต  ภควา 
ธมฺมสฺสามิ  อปฺโปสฺสุกฺโก  ภนฺเต  ภควา  ทิฏธมฺมสุขวิหาร 
อนุยุตฺโต  วิหรตุ  มยเมเตน  ภณฺฑเนน  กลเหน  วิคฺคเหน 
วิวาเทน  ป ฺายิสฺสามาติ(๓) วุตฺเต  ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว พาราณสิย 
พฺรหฺมทตฺโต นาม กาสีราชา อโหสีติ(๔)  พฺรหฺมทตฺเตน ทีฆีติสฺส 
โกสลร ฺโ  รชฺช  อจฺฉินฺทิตฺวา อ ฺาตกเวเสน  วสนฺตสฺส 
มาริตภาว ฺเจว  ทีฆาวุกุมาเรน  อตฺตโน  ชีวิเต  ทนิฺเน  ตโต 
ปฏาย  เตส  สมคฺคภาว ฺจ  กเถตฺวา  เตส   ห ิ นาม 
ภิกฺขเว  ราชูน  อาทินฺนทณฺฑาน  อาทินฺนสตฺถาน  เอวรูป 
ขนฺติโสรจฺจ  ภวิสฺสติ  อิธ  โข  ต  ภิกฺขเว  โสเภถ  ย  ตุมฺเห 
เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย  ปพฺพชิตา  สมานา  ขมา  จ 
ภเวยฺยาถ  โสรตา  จาติ (๕) โอวทิตฺวาป  เนว  เต  สมคฺเค  กาตุ 
# ๑  ขุ. ชา. ป ฺจก ฯ ๒๗/๑๗๐ ฯ  ตทฏกถา ๔/๕๓๗ 
# ๒  ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๑๒  ฯ  ตทฏกถา ๒/๓๔๐ ฯ 
# ๓. วิ. มหา. ๕/๓๒๑,๓๒๒,๓๓๕ ฯ ๔.  วิ. มหา. ๕/๓๒๒ฯ 
# ๕. วิ. มหา.  ๕/๓๓๔-๓๓๕ ฯ  
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อสกฺขิ ฯ 
        โส  ตาย  อากิณฺณวิหารตาย  อุกฺกณฺ ิโต  อห  โข 
อิทานิ  อากิณฺโณ  ทุกฺข  วิหรามิ  อิเม  จ  ภิกฺขู  มม  วจน 
น  กโรนฺติ  ยนฺนูนาห  เอโก  คณมฺหา  วูปกฏโ  วิหเรยฺยนฺติ 
จินฺเตตฺวา  โกสมฺพิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  อนปโลเกตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ 
เอกโกว อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย  พาลกโลณการาม(๑)คนฺตฺวา 
ตตฺถ  ภคุตฺเถรสฺส  เอกจาริกวตฺต  กเถตฺวา  ปาจีนวสมิคทาเย 
ติณฺณ  กุลปตฺุตาน  สามคฺคีรสานิสส  กเถตฺวา  เยน  ปาริเลยฺยก 
ตทวสริ ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา  ปาริเลยฺยก  อุปนิสฺสาย 
รกฺขิตวนสณฺเฑ  ภทฺทสาลมูเล  ปาริเลยฺยเกน  หตฺถนิา 
อุปฏ ิยมาโน  ผาสุก  วสฺสาวาส วสิ ฯ 
        โกสมฺพีวาสิโนป  โข  อุปาสกา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร 
อปสฺสนฺตา  กุหึ  ภนฺเต  สตฺถาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  เต  ภิกขฺู  อาหสุ 
ปาริเลยฺยกวนสณฺฑ  คโตติ ฯ  กึการณา  ภนฺเตติ ฯ  อมฺเห 
สมคฺเค  กาตุ  วายมิ  มย  ปน  น  สมคฺคา  อหุมฺหาติ ฯ 
ภนฺเต  ตุมฺเห  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺมึ  สามคฺคึ 
กโรนฺเตป  สมคฺคา  น  อหุวตฺถาติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ  มนุสฺสา 
อิเม  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺมึ  สามคฺคึ  กโรนฺเตป 
สมคฺคา  น  ชาตา  มย  อิเม  นิสฺสาย  สตฺถาร  ทฏ ุ  น 
# ๑  ปาลิย พาลกโลณการกคาโมติ ทิสฺสติ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 59 

                เลมที่  17   โกสมฺพิกวตฺถุ  หนา  59 
 
ลภิมฺหา  อิเมส  เนว  อาสน  ทสฺสาม  น  อภิวาทนาทีนิ 
กริสฺสามาติ  ตโต  ปฏาย  เตส  สามีจิมตฺตกป  น  กรึสุ ฯ 
เต  อปฺปาหารตาย  สุสฺสมานา  กติปาเหเนว  อุชุกา  หุตฺวา 
อ ฺม ฺ  อจฺจย เทเสตฺวา  ขมาเปตฺวา  อุปาสกา  มย 
สมคฺคา  ชาตา  ตุมฺเหป  โน  ปุริมสทิสาว  โหถาติ  อาหสุ ฯ 
ขมาปโต  ปน  โว  ภนฺเต  สตฺถาติ ฯ  น  ขมาปโต 
อาวุโสติ ฯ  เตนหิ  สตฺถาร  ขมาเปถ   สตฺถุ  ขมาปตกาเล 
มยป  ตุมฺหาก  ปรุิมสทิสา  ภวิสฺสามาติ ฯ  เต  อนฺโตวสฺสภาเวน 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตุ  อวิสหนฺตา  ทุกฺเขน  ต  อนฺโตวสฺส 
วีตินาเมสุ ฯ 
        สตฺถา  ปน  เตน  หตฺถินา  อุปฏ ิยมาโน  สุข  วสิ ฯ 
โสป  คณ  ปหาย  ผาสุวิหารตฺถาย  ต  วนสณฺฑ  ปาวิสิ ฯ 
ยถาห  อห  โข  (๑)  อากณฺิโณ  วิหรามิ  หตฺถีห ิ หตฺถินีหิ 
หตฺถิกลเภหิ  (๒) หตฺถิจฺฉาเปหิ  ฉินฺนคฺคานิ  เจว  ติณานิ  ขาทามิ 
โอภคฺโคภคฺค ฺจ  เม  สาขาภงฺค  ขาทนฺติ  อาวิลานิ  จ 
ปานียานิ  ปวามิ  โอคาหนฺตสฺส   เม (๓) อุตฺติณฺณสฺส  หตฺถินโิย 
กาย  อุปนิฆสนฺติโย  คจฺฉนฺติ  [๔]  ยนฺนูนาห  เอโก  คณมฺหา 
# ๑  ปาลิยมปฺน อห โข เอตาหิ อากิณฺโณติ ทิสฺสติ ฯ ๒  ย.ุ 
หตฺถิกุฬเภหิ ฯ 
# ๓.  ตตฺเถว  โอคาหา  จ  เมติ ฯ 
# ๔. เอตฺถนตฺเร อากิณฺโณ ทุกฺข  น  ผาสุ วิหรามีติ  ทิสฺสติ ฯ  
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วูปกฏโ  วิหเรยฺยนฺติ ฯ  อถโข  โส  หตฺถินาโค  ยูถา  อปกฺกมมฺ 
เยน  ปาริเลยยฺก  รกฺขิตวนสณฺโฑ  ภทฺทสาลมูล  เยน  ภควา 
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  (๑)  จ  ปน  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา 
โอโลเกนฺโต  อ ฺ  กิ ฺจิ  อทิสฺวา  ภทฺทสาลมูล  ปาเทน 
ปหรนฺโต  ตจฺเฉตฺวา  โสณฺฑาย  สาข  คเหตฺวา  สมฺมชฺช ิ
ตโต  ปฏาย  โสณฺฑาย  ฆฏ  คเหตฺวา  ปานีย  ปริโภชนีย 
อุปฏเปติ  อุณฺโหทเกน  อตฺเถ  สติ  อุณฺโหทก  ปฏยิาเทติ ฯ 
กถ  หตฺเถน  กฏานิ  ฆสิตฺวา  อคฺคึ  สมฺปาเทติ  ต  ทารูนิ 
ปกฺขิปนฺโต  ชาเลตฺวา  ตตฺถ  ปาสาเณ  ปจิตฺวา  ทารุทณฺฑเกน 
ปวฏเฏตฺวา  ปริจฺฉินฺนาย  ขุทฺทกโสณฺฑิย  ขิปติ  ตโต  หตฺถ 
โอตาเรตฺวา  อุทกสฺส  ตตฺตภาว  ชานิตฺวา  คนฺตฺวา  สตฺถาร 
วนฺทติ ฯ  สตฺถา  อุทก  เต  ตาปต  ปาริเลยฺยกาติ  วตฺวา 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  นหายติ ฯ  อถสฺส  นานาวิธานิ  ผลานิ 
อาหริตฺวา  เทติ ฯ  ยทา  ปน  สตฺถา  คาม  ปณฺฑาย 
ปวิสติ  ตทา  สตฺถุ  ปตฺตจีวรมาทาย  กมฺุเภ  ปติฏาเปตฺวา 
สตฺถารา  สทธฺึเยว  คจฺฉติ ฯ  สตฺถา  คามูปจาร  ปตฺวา 
ปาริเลยฺยก  อิโต  ปฏาย   ตยา  คนฺตุ  น  สกฺกา  อาหร 
เม  ปตฺตจีวรนฺติ  อาหราเปตฺวา  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสติ ฯ 
โสป  ยาว  สตฺถุ  นิกฺขมนา  ตตฺเถว  ตฺวา  สตฺถุ 
# ๑.  วิ. มหา.  ๕/๓๔๑- ๓๔๒  ฯ  
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อาคมนกาเล  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ปุริมนเยเนว   ปตฺตจีวร 
คเหตฺวา  วสนฏาเน  โอตาเรตฺวา  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  สาขาย 
วีชติ  รตฺตึ  วาลมิคปริปนฺถนิวารณตฺถ  มหนฺต  ทณฺฑ  โสณฺฑาย 
คเหตฺวา  สตฺถาร  รกฺขิสฺสามีติ  ยาว  อรุณุคฺคมนา  วนสณฺฑสฺส 
อนฺตรนฺตเร  วิจรติ ฯ  ตโต  ปฏายเยว  กิร  โส  วนสณฺโฑ 
รกฺขิตวนสณฺโฑ  นาม  ชาโต ฯ  อรุเณ  อุคฺคเต  มุโขทกทาน 
อาทึ กตฺวา เตเนว อุปาเยน สพฺพวตฺตานิ กโรติ ฯ 
        กเถโก  มกฺกโฏ  ต  หตฺถึ  อุฏาย  สมฏุาย  ตถาคตสฺส 
อภิสมาจาริก  กโรนฺต  ทสิฺวา  อหป  กิ ฺจิเทว  กริสฺสามีติ 
วิจรนฺโต  เอกทิวส  นิมฺมกฺขิก  ทณฺฑกมธุปฏล  ทสิฺวา  ทณฺฑก 
ภ ฺชิตฺวา  ทณฺฑเกเนว  สทฺธึ  มธุปฏล  สตฺถุ  สนฺติก  หริตฺวา 
กทลิปตฺต  ฉินฺทิตฺวา  ตตฺถ  เปตฺวา  อทาสิ ฯ  สตฺถา 
คณฺหิ ฯ  มกกฺโฏ  กริสฺสติ  นุ  โข  ปรโิภค  น  กรสิฺสตีติ 
โอโลเกนฺโต  คเหตฺวา  นิสินฺน  ทิสฺวา  กึ  นุ  โขติ  จินฺเตตฺวา 
ทณฺฑโกฏึ  คเหตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  อุปธาเรนฺโต  อณฺฑกานิ 
ทิสฺวา  ตานิ  สณิก  อปเนตฺวา  ปุน  อทาสิ ฯ  สตฺถา 
ปริโภคมกาสิ ฯ  โส  ตุฏมานโส  ต   ต  สาข  คเหตฺวา 
นจฺจนฺโต  อฏาสิ ฯ  อถสฺส  คหิตสาขาป อกฺกนฺตสาขาป 
ภิชฺชิ ฯ  โส  เอกสฺมึ  ขาณุมตฺถเก  ปติตฺวา  นิพฺพิทฺธคตฺโต 
ปสนฺเนเนว  จิตฺเตน  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  ตึสโยชนิเก  
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กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ ฯ 
        ตถาคตสฺส  ตตฺถ  หตฺถินาเคน  อุปฏ ิยมานสฺส 
วสนภาโว  สกลชมฺพุทีเป  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  สาวตฺถีนครโต 
อนาถปณฺฑิโก  วิสาขา  มหาอุปาสิกาติ  เอวมาทีนิ  มหากุลานิ 
อานนฺทตฺเถรสฺส  สาสน  ปหิณึสุ  สตฺถาร  โน  ภนฺเต 
ทสฺเสถาติ ฯ  ทิสาวาสิโนป  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  วุตฺถวสฺสา 
อานนฺทตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  จิรสฺสุตา  โน  อาวุโส  อานนฺท 
ภควโต  สมฺมุขา  ธมฺมีกถา  สาธุ  มย  อาวุโส  อานนฺท 
ลเภยฺยาม  ภควโต  สมฺมขุา  ธมฺมีกถ  สวนายาติ  ยาจึสุ ฯ 
เถโร  เต  ภิกขฺู  อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา เตมาส เอกวิหาริโน 
ตถาคตสฺส  สนฺติก  เอตฺตเกหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อุปสงฺกมิตุ 
อยุตฺตนฺติ  จินฺเตตฺวา  เต  ภิกฺขู  พหิ  เปตฺวา  เอกโกว 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิ ฯ  ปาริเลยฺยโก  ต  ทิสฺวา  ทณฺฑก 
อาทาย  ปกฺขนฺทิ ฯ  สตฺถา  โอโลเกตฺวา  อเปหิ  ปาริเลยฺยก 
มา  นิวารยิ  พุทฺธุปฏาโก  เอโสติ  อาห ฯ  โส  ตตฺเถว 
ทณฺฑ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ  อาปุจฺฉิ ฯ  เถโร 
นาทาสิ ฯ  นาโค  สเจ  อุคฺคหิตวตฺโต  ภวิสฺสติ  สตฺถ ุ
นิสีทนปาสาณผลเก  อตฺตโน  ปริกฺขาร  น  เปสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ 
เถโร  ปตฺตจีวร  ภูมิย  เปสิ ฯ  วตฺตสมฺปนฺนา  หิ  ครูน 
อาสเน  วา  สยเน  วา  อตฺตโน  ปริกขฺาร  น  เปนฺติ ฯ  
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โส  ต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  อโหสิ ฯ  เถโร  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  อานนฺท  เอกโกว  อาคโตสีติ 
ปุจฺฉิตฺวา  ป ฺจสเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อาคตภาว  สุตฺวา  กุหึ 
ปน  เตติ  วตฺวา  ตุมฺหาก  จิตฺต  อชานนฺโต  พหิ  เปตฺวา 
อาคโตมฺหีติ  วุตฺเต  ปกฺโกสาหิ  เตติ  อาห ฯ เถโร ตถา 
อกาสิ ฯ เต ภิกฺขู  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต 
นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตหิ  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  เตหิ 
ภิกฺขูหิ  ภนฺเต  ภควา  พุทฺธสุขุมาโล  เจว  ขตฺติยสุขุมาโล 
จ  ตุมฺเหหิ  เตมาส  เอกเกหิ  ติฏนฺเตหิ  นิสีทนฺเตหิ  จ  ทกฺุกร 
กต  วตฺตปฏวิตฺตการโกป  มุโขทกทายโกป  นาโหสิ  ม ฺเติ 
วุตฺเต  ภิกฺขเว  ปาริเลยฺยกหตฺถินา  มม  สพฺพกิจฺจานิ  กตานิ 
เอวรูป  หิ  สหายก  ลภนฺเตน  เอกโต  วสิตุ  ยุตฺต  อลภนฺตสฺส 
เอกจาริกภาโวว  เสยฺโยติ  วตฺวา  อิมา  นาควคฺเค ติสฺโส 
คาถาโย อภาสิ 
                        สเจ ลเภถ นิปก สหาย 
                        สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร 
                        อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ 
                        จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา 
                        โน เจ ลเภถ นิปก สหาย 
                        สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร  
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                        ราชาว รฏ วิชิต ปหาย 
                        เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค 
                เอกสฺส จริต เสยฺโย        นตฺถิ พาเล สหายตา 
                        เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา 
                        อปฺโปสฺสกฺุโก มาตงฺคร ฺเว นาโคติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  ป ฺจสตาป  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต 
ปติฏหึสุ ฯ  อานนฺทตฺเถโร  อนาถปณฺฑิกาทีหิ  เปสิต  สาสน 
อาโรเจตฺวา  ภนฺเต อนาถปณฺฑิกปมุขา  ป ฺจ  อริยสาวก- 
โกฏโิย  ตุมฺหาก  อาคมน  ปจฺจาสึสนฺตีติ  อาห ฯ  สตฺถา 
เตนหิ  คณฺหาหิ  ปตฺตจีวรนฺติ  ปตฺตจีวร  คาหาเปตฺวา  นิกฺขมิ ฯ 
นาโค  คนฺตฺวา  มคฺเค  ติริย  อฏาสิ ฯ  ภิกฺขู  ต  ทิสฺวา 
ภควนฺต  ปุจฺฉึสุ  กึ  กโรติ  ภนฺเตติ ฯ  ตุมฺหาก  ภิกฺขเว 
ภิกฺข  ทาตุ  ปจฺจาสึสติ  ทีฆรตฺต  โข  ปนาย  มยฺห อุปการโก 
นาสฺส  จิตฺต  โกเปตุ  วฏฏติ  นิวตฺตถ  ภิกฺขเวติ ฯ  สตฺถา 
ภิกฺขู  คเหตฺวา  นิวตฺติ ฯ  หตฺถีป  วนสณฺฑ  ปวิสิตฺวา 
ปนสกทลิผลาทีนิ  นานาผลานิ  สหริตฺวา  ราสึ  กตฺวา 
ปุนทิวเส  ภิกฺขูน  อทาสิ ฯ  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  สพฺพานิ  เขเปตุ 
นาสกฺขึสุ ฯ ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  สตฺถา  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา 
นิกฺขมิ ฯ  นาโค  ภิกฺขูน  อนฺตรนฺตเรน  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ปรุโต 
ติริย  อฏาสิ ฯ  ภิกฺขู  ต  ทิสฺวา  ภควนฺต  ปุจฺฉึสุ  กึ 
กโรติ  ภนฺเตติ ฯ  อย  ภิกขฺเว  ตุมฺเห  เปเสตฺวา  ม  
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นิวตฺเตตีติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ ฯ  อาม ภิกฺขเวติ ฯ อถ  น 
สตฺถา  ปาริเลยฺยก  อิท  มม  อนิวตฺตคมน  ตว  อิมินา 
อตฺตภาเวน  ฌาน  วา  วิปสฺสน  วา  มคฺคผล  วา  นตฺถิ 
ติฏ  ตฺวนฺติ  อาห ฯ  ต  สตฺุวา  นาโค  มุเข  โสณฺฑ 
ปกฺขิปตฺวา  โรทนฺโต ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อคมาสิ ฯ  โส  ห ิ
สตฺถาร  นิวตฺเตตุ  ลภนฺโต   เตเนว  นิยาเมน  ยาวชีว 
ปฏิชคฺเคยฺย ฯ  สตฺถา  ปน  ต  คามูปจาร  ปตฺวา  ปาริเลยฺยก 
อิโต  ปฏาย  ตว  อภูมิ  มนุสฺสาวาโส  สปริปนฺโถ  ติฏ 
ตฺวนฺติ  อาห ฯ  โส  โรทมาโน  ตตฺถ  ตฺวา สตฺถริ  จกฺขุปถ 
วิชหนฺเต  หทเยน  ผลิเตน  กาล  กตฺวา  สตฺถร ิ ปสาเทน 
ตาวตึสภวเน  ตึสโยชนิเก  กนกวิมาเน  อจฺฉราสหสฺสมชฺเฌ 
นิพฺพตฺติ ฯ ปาริเลยฺยกเทวปุตฺโตเตฺววสฺส  นาม  อโหสิ ฯสตฺถาป 
อนุปุพฺเพน เชตวน อคมาสิ ฯ 
        โกสมฺพิกา  ภิกฺขู  สตฺถา  กริ  สาวตฺถึ  อาคโตติ 
สุตฺวา  สตฺถาร  ขมาเปตุ  ตตฺถ  อคมสุ ฯ  โกสลราชา  เต 
กิร  โกสมฺพิกา  ภณฺฑนการกา  ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺตีติ  สุตฺวา 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อห  ภนฺเต  เตส  มม  วิชิต 
ปวิสิตุ  น  ทสฺสามีติ  อาห ฯ มหาราช  สลีวนฺตา  เต 
ภิกฺขู  เกวล  อ ฺม ฺ  วิวาเทน  มม  วจน  น  คณฺหึสุ 
อิทานิ  ม  ขมาเปตุ  อาคจฺฉนฺติ  อาคจฺฉนฺตุ  มหาราชาติ ฯ 
อนาถปณฺฑิโกป  ภนฺเต  อห  เตส  วิหาร  ปวิสิตุ   น  ทสฺสามีติ  
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วตฺวา  ตเถว  ภควตา  ปฏกิฺขิตฺโต  ตุณฺหี  อโหส ิฯ สาวตฺถิย 
อนุปฺปตฺตาน  ปน  เตส  ภควา เอกมนฺเต วิวิตฺต การาเปตฺวา 
เสนาสน  ทาเปสิ ฯ  อ ฺเ  ภิกฺขู  เตหิ  สทฺธึ  เนว  เอกโต 
นิสีทนฺติ  น  ติฏนฺติ ฯ  อาคตาคตา  สตฺถาร  ปุจฺฉนฺติ  กตเม 
เต  ภนฺเต  ภณฺฑนการกา  โกสมฺพิกา  ภิกฺขูติ ฯ  สตฺถา 
เอเตติ  ทสฺเสติ ฯ  เต  เอเต  กริ  เต  เอเต  กิร  เตติ 
อาคตาคเตหิ  องฺคุลิยา ทสฺสิยมานา  ลชชฺาย  สีส  อุกขิฺปตุ 
อสกฺโกนฺตา  ภควโต  ปาทมูเล  นิปชชฺิตฺวา  ภควนฺต  ขมาเปสุ ฯ 
สตฺถา  ภาริย  โว  ภิกฺขเว  กต  ตุมฺเห  นาม  มาทิสสฺส 
พุทฺธสฺส  สนติฺเก  ปพฺพชตฺิวาป  มยิ  สามคฺคึ  กโรนฺเต 
มม  วจน  น  กริตฺถ  โปราณกปณฺฑิตาป  วชฌฺปฺปตฺตาน 
มาตาปตูน  โอวาท  สุตฺวา  เตสุ  ชีวิตา  โวโรปยมาเนสุป 
ต  อนติกฺกมตฺิวา  ปจฺฉา  ทฺวีสุ  รฏเสุ  รชฺช  การยึสูติ 
วตฺวา  ปุนเทว  ทีฆาวุกุมารชาตก  กเถตฺวา  เอว  ภิกฺขเว 
ทีฆาวุกุมาโร มาตาปตูสุ  ชีวิตา  โวโรปยมาเนสุป  เตส 
โอวาท  อนติกฺกมิตฺวา ปจฺฉา  พฺรหฺมทตฺตสฺส  ธีตร  ลภิตฺวา 
ทฺวีสุ  กาสิโกสลรฏเสุ  รชฺช  กาเรสิ  ตุมฺเหหิ  ปน  มม  วจน 
อกโรนฺเตหิ  ภาริย  กตนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ปเร จ น วิชานนฺติ        มยเมตฺถ ยมาม เส 
        เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ        ตโต สมมฺนฺติ เมธคาติ ฯ  
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        ตตฺถ  ปเรติ  ปณฺฑิเต  เปตฺวา  ตโต  อ ฺเ  ภณฺฑนการกา 
ปเร  นาม ฯ  เต  ตตฺถ  สงฺฆมชฺเฌ  โกลาหล  กโรนฺตา  มย 
ยมาม  เส  อุปรมาม  นสสฺาม  สสต  สมีป  มจฺจุสนฺติก 
คจฺฉามาติ  น  วิชานนฺติ ฯ  เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺตีติ  เย 
ตตฺถ  ปณฺฑิตา   มย  มจฺจุสมีป  คจฺฉามาติ  วิชานนฺติ ฯ 
ตโต  สมฺมนติฺ  เมธคาติ   เอว  หิ  เต  ชานนฺตา  โยนิโสมนสิการ 
อุปฺปาเทตฺวา  เมธคาน  กลหาน  วูปสมาย  ปฏิปชฺชนฺติ  อถ 
เตส  ตาย  ปฏิปตฺติยา  เต  เมธคา  สมฺมนฺติ ฯ  อถวา  ปเร 
จาติ  ปุพฺเพ  มยา  มา  ภิกขฺเว  ภณฺฑนนฺติอาทีนิ  วตฺวา 
โอวทิยมานาป  มม  โอวาทสฺส  อปฏิคฺคหเณน  อมามกา 
ปเร  นาม  มย  ฉนฺทาทิวเสน  มิจฺฉาคาห  คเหตฺวา เอตฺถ 
สงฺฆมชฺเฌ  ยมามเส  ภณฺฑนาทีน  วุฑฺฒิยา  วายมามาติ  น 
วิชานนฺติ ฯ  อิทานิ  ปน  โยนิโส  ปจฺจเวกฺขมานา  ตตฺถ 
ตุมฺหาก อนฺตเร  เย  ปณฺฑิตปุริสา  ปุพฺเพ  มย  ฉนฺทาทิวเสน 
วายมนฺตา  อโยนิโส  ปฏปินฺนาติ  วิชานนฺติ  ตโต  เตส  สนฺติกา 
เต ปณฺฑิตปุริเส นิสฺสาย อิเมทานิ กลหสงฺขาตา เมธคา 
สมฺมนฺตีติ อยเมตฺถ อตฺโถติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน สมปฺตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีสุ 
ปติฏหึสูติ ฯ 
                        โกสมฺพิกวตฺถุ ฯ  
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                                จุลลฺกาลมหากาลวตฺถุ 
        สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา 
เสตพฺยนคร  อุปนิสฺสาย สีสปาวเน วิหรนฺโต จุลฺลกาลมหากาเล 
อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เสตพฺยนครวาสิโน  หิ  จุลฺลกาโล  มชฺฌิมกาโล  มหากาโล 
จาติ  ตโย  ภาตโร  กฏุมฺพิกา ฯ  เตสุ  เชฏกนิฏา  ทิสาสุ 
วิจริตฺวา ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ภณฺฑ  อาหรนฺติ ฯ  มชฺฌิมกาโล 
อาภต  วิกฺกีณาติ ฯ อเถกสฺมึ  สมเย  เต  อุโภป  ภาตโร 
ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  นานาภณฺฑ  คเหตฺวา  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา 
สาวตฺถิยา  จ  เชตวนสฺส  จ  อนฺตเร สกฏานิ  โมจยึสุ ฯ  เตสุ 
มหากาโล  สายณฺหสมเย  มาลาคนฺธาทิหตฺเถ  สาวตฺถีวาสิโน 
อริยสาวเก  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  กุหึ  อิเม 
คจฺฉนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  อหป  คมิสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  กนิฏ  อามนฺเตตฺวา  ตาต  สกเฏสุ  อปปฺมตฺโต 
โหหิ  อหป  ธมฺม  โสตุ  คมิสฺสามีติ  วตฺวา  คนฺตฺวา  ตถาคต 
วนฺทิตฺวา  ปริสปริยนฺเต  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  ตทิวส  ตสฺส 
อชฺฌาสเยน  อนุปุพฺพีกถ  กเถนฺโต  ทกุขฺกฺขนฺธสุตฺตาทิวเสน 
อเนกปริยาเยน  กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส ฺจ 
กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มหากาโล  สพฺพ  กิร  ปหาย  คนฺตพฺพ 
ปรโลก  คจฺฉนฺต  เนว  โภคา  น  าตโย  อนุคจฺฉนฺติ  กึ  
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เม  ฆราวาเสน  ปพฺพชิสสฺามีติ  จินฺเตตฺวา มหาชเน  วนฺทิตฺวา 
ปกฺกนฺเต  สตฺถาร  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  สตฺถารา  นตฺถิ  เต 
โกจิ  อปโลเกตพฺโพติ  วุตฺเต  กนิฏโ  เม  อตฺถิ  ภนฺเตติ 
วตฺวา  เตนหิ  อปโลเกหิ  นนฺติ  วุตฺเต  สาธุ  ภนฺเตติ 
อาคนฺตฺวา  กนิฏ  เอตทโวจ  ตาต  อิม  สพฺพ  สาปเตยฺย 
ปฏิปชชฺาติ ฯ  (๑)  ตุมฺเห  ปน  ภาติกาติ ฯ  อห  สตฺถุ  สนฺติเก 
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ โส  ต  นานปฺปกาเรหิ  ยาจิตฺวา  นิวตฺเตตุ 
อสกฺโกนฺโต  สาธุ  สามิ  ยถาชฺฌาสย  กโรถาติ  อาห ฯ 
มหากาโล  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  อห  ภาติก 
คเหตฺวาว  อุปฺปพฺพชิสฺสามีติ  จุลฺลกาโลป  ปพฺพชิ ฯ  อปรภาเค 
มหากาโล  อุปสมฺปท  ลภิตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  สาสเน 
ธุรานิ  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺถารา  ทฺวีสุ  ธุเรสุ  กถิเตสุ  อห  ภนฺเต 
มหลฺลกกาเล  ปพฺพชิตตฺตา  คนฺถธุร  ปเูรตุ  น  สกฺขิสฺสามิ 
วิปสฺสนาธุร  ปน  ปูเรสฺสามีติ  ยาว  อรหตฺตา  โสสานิกธุตงฺค 
กถาเปตฺวา  ปมยามาติกฺกเม  สพฺเพสุ  นิทฺท   โอกกฺนฺเตสุ 
สุสาน  คนฺตฺวา  ปจฺจูสกาเล  สพฺเพสุ  อนุฏ ิเตสุเยว  วิหาร 
อาคจฺฉติ ฯ 
        อเถกา  สุสานโคปกา  กาลี  นาม  ฉวฑาหิกา  เถรสฺส 
 ิตฏาน ฺจ  นิสีทนฏาน ฺจ  จงฺกมนฏาน ฺจ  ทิสฺวา  โก 
# ๑  ปฏิจฺฉาติป  ม ฯ ปฏปิชฺชาหิ ฯ  
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นุ  โข  อิธาคจฺฉติ  ปริคฺคณฺหิสฺสามิ  นนฺติ  ปริคฺคณฺหิตุ 
อสกฺโกนฺตี  เอกทิวส  สุสานกุฏิกาย  ทปี  ชาเลตฺวา  ปุตฺตธีตโร 
อาทาย  คนฺตฺวา  เอกมนฺเต  นลิีนา  มชฌฺิมยาเม  เถร 
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อยฺโย  โน  ภนฺเต 
อิมสฺมึ  าเน  วิหรตีติ  อาห ฯ  อาม  อุปาสิเกติ ฯ  ภนฺเต 
สุสาเน  วิหรนฺเตหิ  นาม  วตฺต อุคฺคณฺหิตุ  วฏฏตีติ ฯ  เถโร 
กึ  ปน  มย  ตยา  กถิตวตฺเต  วตฺติสฺสามาติ  อวตฺวา  ก ึ
กาตุ  วฏฏติ  อุปาสิเกติ  อาห ฯ  ภนฺเต  โสสานิเกหิ  นาม 
สุสาเน  วสนภาโว  สุสานโคปกาน  วิหาเร  มหาเถรสฺส 
คามโภชกสฺส  จ  กเถตุ  วฏฏตีติ ฯ  กกึารณาติ ฯ  กตกมฺมา 
โจรา  สามิเกหิ  ปทานุปท  อนุพนฺธนฺตา  สุสาเน  ภณฺฑิก 
ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายนฺติ  อถ  มนุสฺสา  โสสานิกาน  ปริปนฺถ 
กโรนฺติ  เอเตส  ปน  กถิเต  มย  อิมสฺส  ภทฺทนฺตสฺส 
เอตฺตกนฺนาม  กาล  เอตฺถ วสนภาว   ชานาม  อโจโร  เอโสติ 
อุปทฺทว  นิวาเรนฺติ  ตสฺมา เอเตส กเถตุ  วฏฏตีติ ฯ  อ ฺ 
กึ  กาตพฺพนฺติ ฯ  ภนฺเต  สุสาเน  วสนฺเตน นาม  อยฺเยน 
มจฺฉมสปฏติลคุฬาทีนิ  วชฺเชตพฺพานิ  ทิวา  น  นทิฺทายิตพฺพ 
อกุสีเตน  ภวิตพฺพ  อารทฺธวิริเยน  อสเน  อมายาวินา หุตฺวา 
กลฺยาณชฺฌาสเยน  ภวิตพฺพ  สาย  สพฺเพสุ  สุตฺเตสุ  วิหารโต 
อาคนฺตพฺพ  ปจฺจูสกาเล  สพฺเพสุ  อนุฏ ิเตสุเยว  วิหาร  คนฺตพฺพ  
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สเจ  ภนฺเต  อยฺโย  อิมสมฺึ  าเน  เอว  วิหรนโฺต  ปพฺพชิตกิจฺจ 
มตฺถก  ปาเปตุ  สกฺขิสฺสติ  สเจ  มตสรีร  อาเนตฺวา  ฉฑฺเฑนฺติ 
กมฺพลกูฏาคาร  อาโรเปตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ  สกฺการ  กตฺวา 
สรีรกิจฺจ  กรสิฺสามิ  โน  เจ  สกฺขิสฺสติ  จิตก  อาโรเปตฺวา 
อคฺคึ  ชาเลตฺวา  สงฺกุนา  อากฑฺฒิตฺวา  พหิ  เปตฺวา (๑)  ผรสุนา 
โกฏเฏตฺวา ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺทิตฺวา  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิปตฺวา 
ตุยฺห  ทสฺเสตฺวา (๒)  ฌาเปสฺสามีติ ฯ อถ  น  เถโร  สาธุ 
ภทฺเท  เอก  ปน  รูปารมฺมณ  ทิสฺวา  มยฺห  กเถหีติ  อาห ฯ 
สา  สาธูติ  ปจฺจสฺโสสิ ฯ  เถโร  ยถาชฌฺาสเยน  สุสาเน 
สมณธมฺม  กโรติ ฯ  จุลลฺกาลตฺเถโร  ปน  อุฏาย  สมุฏาย 
ฆราวาส  จินฺเตติ  ปุตฺตทาร  อนุสฺสรติ  อย  เม  ภาติโก 
อติภาริย  กมมฺ  กโรตีติ จินฺเตสิ ฯ 
        อเถกา  กุลธีตา  ตมุหุตฺต  สมุฏ ิเตน  พฺยาธินา 
สายณฺหสมเย  อมิลาตา  อกิลนฺตา  กาลมกาสิ ฯ  ตเมน  าตโย 
ทารุเตลาทีหิ  สทฺธึ  สาย  สุสาน  เนตฺวา  สุสานโคปกาย 
อิม  ฌาเปหีติ  ภตึ  ทตฺวา  นิยฺยาเทตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  สา 
ตสฺสา  ปารุปนวตฺถ  อปเนตฺวา   ต  มหุุตฺตมต  ปณีตปฺปณีต 
สุวณฺณวณฺณ  สรรี  ทิสฺวา  อิม อยฺยสฺส  ทสฺเสตุ  ปฏิรูป 
อารมฺมณนฺติ  จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  เอวรูป 
# ๑  ส.ี ม.  ขิปตฺวา ฯ ๒  สี. ม. ตุยฺห ทสฺเสตฺวาติ  นตฺถิ 
อติเรกปเทหิ ภวิตพฺพ  ฯ  
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นาม  ภนฺเต  อารมฺมณ  อตฺถิ  โอโลเกยฺยาถาติ  อาห ฯ  เถโร 
สาธูติ  คนฺตฺวา  ปารุปนวตฺถ  นีหราเปตฺวา  ปาทตลโต  ยาว 
เกสคฺคา  โอโลเกตฺวา  อติปณีตเมต  รูป  สุวณฺณวณฺณ  อคฺคิมฺหิ 
น  ปกฺขิปตฺวา  มหาชาลาหิ  คหิตกาเล  มยฺห  อาโรเจยฺยาสีติ 
วตฺวา  สกฏานเมว  คนฺตฺวา  นิสีทิ ฯ  สา  ตถา  กตฺวา 
เถรสฺส อาโรเจสิ ฯ  เถโร  คนฺตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  ชาลาย 
ปหฏปหฏฏาเน  กวรคาวี  วิย  สรรีวณฺณ  อโหสิ ฯ  ปาทา 
นมิตฺวา  โอลมฺพึสุ  หตฺถา  ปฏิกชฺุชึส ุ ลลาฏ(๑) นิจฺจมฺม อโหสิ ฯ 
เถโร  อิท  สรีร อิทาเนว  โอโลเกนฺตาน  อปริยนฺตีกร 
หุตฺวา  อิทาเนว  ขยปฺปตฺต  วยปฺปตฺตนฺติ  รตฺติฏาน  คนฺตฺวา 
นิสีทิตฺวา ขยวย สมฺปสฺสมาโน 
        อนิจฺจา วต สงฺขารา                อุปปฺาทวยธมฺมิโน 
        อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุชฌฺนฺติ        เตส  วูปสโม  สุโขติ  (๒) 
คาถ วตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ 
        ตสฺมึ  อรหตฺต  ปตฺเต  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต 
จาริก ฺจรมาโน  เสตพฺยนคร  คนฺตฺวา  สึสปาวน  ปาวิสิ ฯ 
จุลฺลกาลสฺส  ภริยาโย  สตฺถา  กริ  อนุปฺปตฺโตติ  สุตฺวา 
# ๑  ส.ี ม.  นลาฏ ฯ  ๒  ท.ี มหา.  ๑๐/๑๘๑ ฯ ส. ส. ๑๕/๘ ฯ 
#   ส. น.ิ ๑๖/๒๒๘ ฯ ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๓๑ ฯ  
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อมฺหาก  สามิก  คณฺหิสสฺามาติ  เปเสตฺวา  สตฺถาร 
นิมนฺตาเปสุ ฯ  พุทฺธาน  ปน  อปริจิตฏาเน อาสนป ฺตฺตึ 
อาจิกฺขนฺเตน  เอเกน  ภิกขฺุนา  ปมตร  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  พุทฺธาน 
หิ  มชฌฺิมฏาเน  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ตสฺส  ทกขิฺณโต 
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  วามโต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ตโต 
ปฏาย  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาสน  ป ฺาเปตพฺพ 
โหติ  ตสฺมา  มหากาลตฺเถโร  จีวรปารุปนฏาเน  ตฺวา  ตฺว 
ปุรโต  คนฺตฺวา  อาสนป ฺตฺตึ  อาจิกฺขาหีติ  จุลฺลกาล  เปเสสิ ฯ 
ตสฺส  ทิฏกาลโต  ปฏาย  เคหชนา  เตน  สทฺธึ  ปริหาส 
กโรนฺตา  นีจาสนานิ  สงฺฆตฺเถรโกฏิย  อตฺถรนฺติ  อุจฺจาสนานิ 
สงฺฆนวกโกฏิย ฯ  อิตโร  มา  เอว  กโรถ  อุจฺจาสนานิ  อุปร ิ
ป ฺาเปถ  นีจาสนานิ  เหฏาติ  อาห ฯ  อิตฺถโิย  ตสฺส 
วจน  อสณนฺติโย  วิย  ตฺว  กึ  กโรนฺโต  วิจรสิ  ก ึ
ตว  อาสนานิ  ป ฺาเปตุ  น  วฏฏติ  ตฺว  ก  อาปุจฺฉิตฺวา 
ปพฺพชิโต  เกน  ปพฺพชาปโตสิ  กสฺมา  อิธาคโตสีติ  วตฺวา 
นิวาสนปารุปน  อจฺฉินฺทิตฺวา  เสตกานิ   วตฺถานิ  นิวาเสตฺวา 
สีเส  มาลาจุมฺพฏก  เปตฺวา  คจฺฉ  ตฺว  สตฺถาร  อาเนหิ 
มย  อาสนานิ  ป ฺาเปสฺสามาติ  ปหิณึสุ ฯ  โส   นจิร 
ภิกฺขุภาเว  ตฺวา  อวสฺสิโกว  อุปฺปพฺพชิตฺวา  ลชฺชิตุ  น  ชานาติ 
ตสฺมา  เตน  อากปฺเปน  นิราสงฺโกว  คนฺตฺวา  สตฺถาร วนฺทิตฺวา  
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พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  อาทาย  อาคโต ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปน 
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  มหากาลสฺส  ภริยาโย  อิมาหิ  อตฺตโน 
สามิโก  คหโิต  มยป  อมฺหาก  สามิก  คณฺหิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา 
ปุนทิวสตฺถาย  สตฺถาร  นมินฺตยึสุ ฯ  ตทา  ปน  อาสนป ฺา- 
ปนตฺถ อ ฺโ  ภิกฺขุ  อคมาสิ ฯ  ตา  ตสฺมึ  ขเณ  โอกาส 
อลภิตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺข  อทสุ ฯ 
จุลฺลกาลสฺส  ปน  เทฺว  ภริยาโย  มชฺฌมิกาลสฺส  จตสฺโส 
มหากาลสฺส  อฏ ฯ  ภิกขฺูป  ภตฺตกิจฺจ  กาตุกามา  นิสีทิตฺวา 
ภตฺตกิจฺจมกสุ  พหิ  คนฺตุกามา  อุฏาย  อคมสุ ฯ  สตฺถา  ปน 
นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  กริ ฯ  ตสฺส  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ตา 
อิตฺถิโย  ภนฺเต  มหากาโล  อมฺหาก  อนุโมทน  กตฺวา  คมิสฺสติ 
ตุมฺเห  ปุรโต  คจฺฉถาติ  วทึสุ ฯ  สตฺถา  สาธูติ  วตฺวา 
ปุรโต  อคมาสิ ฯ  คามทฺวาร  ปตฺวา  ภิกฺขุสงฺโฆ อุชฺฌายิ 
กินฺนาเมต  สตฺถารา  กต  ตฺวา  นุ  โข  กต  อุทาหุ 
อชานิตฺวา  หิยฺโย  จุลฺลกาลสฺส  ปุรโต  คตตฺตา  ปพฺพชฺชนฺตราโย 
ชาโต  อชชฺ  อ ฺสฺส  ปุรโต  คตตฺตา  อนฺตราโย  นาโหสิ 
อิทานิ  สตฺถา  มหากาล  นิวตฺเตตฺวา  อาคโต  สีลวา  โข 
ปน  ภิกฺขุ  อาจารสมฺปนฺโน  กริสฺสนฺติ  น ุ โข  ตสฺส 
ปพฺพชฺชนฺตรายนฺติ ฯ  สตฺถา  เตส  วจน  สุตฺวา  นวิตฺติตฺวา 
 ิโต  กึ  กเถถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิ ฯ  เต  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  
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กึ  ปน  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  จุลฺลกาล   วิย  มหากาล  สลฺลกฺเขถาติ ฯ 
อาม  ภนฺเต ตสฺส หิ เทฺว ปชาปติโย  อิมสฺส  อฏ 
อฏหิ  ปริกขิฺปตฺวา  คหิโต  ก ึ กริสสฺติ  ภนฺเตติ ฯ สตฺถา 
มา  ภิกฺขเว  เอว  อวจุตฺถ  จุลฺลกาโล  อุฏาย  สมุฏาย 
สุภารมฺมณพหุโล  วิหรติ  ปปาตตเฏ   ิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส  มยหฺ 
ปน  ปุตฺโต  มหากาโล  อสุภานุปสฺสี  วิหรติ  ฆนเสลปพฺพโต 
วิย  อจโล วาติ วตฺวา อิมา คาถาโย อภาสิ 
        สุภานุปสฺสึ วิหรนฺต                อินทฺฺริเยสุ อสวุต 
        โภชนมฺหิ อมตฺต ฺ        กุสีต หีนวีริย 
        ต เว ปสหตี มาโร                วาโต รุกฺขว ทุพฺพล ฯ 
        อสุภานุปสฺสึ วิหรนตฺ        อินฺทฺรเิยสุ สุสวุต 
        โภชนมฺหิ จ มตฺต ฺ        สทธฺ อารทฺธวีริย 
        ต เว นปฺปสหตี มาโร        วาโต เสลว ปพฺพตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สภุานุปสฺสินฺติ  สุภ  อนุปสสฺนฺต ฯ  อิฏารมฺมเณ 
มานส  วิสฺสชฺเชตฺวา  วิหรนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  โย  หิ  ปุคฺคโล 
นิมิตฺตคฺคาห  อนุพฺย ฺชนคฺคาห  คณฺหนฺโต  นขา  โสภณาติ 
คณฺหาติ  องฺคุลิโย  โสภณาติ  คณฺหาติ  หตฺถา  ปาทา 
ชงฺฆา  อูรู  กฏิ  อุทร  ถนา  คีวา  โอฏโ  ทนฺตา  มขุ 
นาสา  อกฺขีนิ  กณฺณา  ภมุกา  ลลาฏ   เกสา  โสภณาติ 
คณฺหาติ  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ   โสภโณติ  
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คณฺหาติ  วณฺโณ  สโุภ  สณฺาน  สุภนฺติ  คณฺหาติ 
อย  สุภานุปสฺสี  นาม  ต  เอว  สุภานุปสฺสึ  วิหรนตฺ ฯ 
อินฺทฺริเยสูติ  จกฺขาทีสุ  ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ ฯ  อสวุตฺนฺติ จกฺขุทฺวาราทีนิ 
อรกฺขนฺต ฯ อมตฺต ฺ ุนฺติ  ปริเยสนมตฺตา  ปฏิคฺคหณมตฺตา 
ปริโภคมตฺตาติ  อิมิสฺสา  มตฺตาย  อชานนโต  โภชนมฺหิ 
อมตฺต ฺ ฯ  อปจ  ปจฺจเวกฺขณมตฺตา  วิสฺสชฺชนมตฺตาติ 
อิมิสฺสาป  มตฺตาย  อชานนโต  อมตฺต ฺ ฯ อิท  โภชน 
ธมฺมิก  อิท  อธมฺมิกนฺติป  อชานนฺต ฯ  กุสีตนฺติ   กาม- 
พฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกตาย  กุสีต ฯ  หีนวีริยนติฺ  นิพฺพีริย 
จตูสุ อิริยาปเถสุ วีริยกรณวิรหิต ฯ 
        ปสหตีติ  อภิภวติ  อชฺโฌตฺถรติ ฯ  วาโต  รุกขฺว  ทุพฺพลนติฺ 
พลววาโต  ฉินฺนตเฏ  ชาต  ทุพฺพลรุกฺข  วิย ฯ  ยถา หิ 
โส วาโต ตสฺส  รกฺุขสฺส  ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิป  ปาเตติ 
ขุทฺทกสาขาป  ภ ฺชติ  มหาสาขาป  ภ ฺชติ  สมูลป  ต 
รุกฺข  อุพฺพตฺเตตฺวา  อุทฺธมูล อโธสาข กตฺวา  คจฺฉติ 
เอวเมว  เอวรูป  ปุคฺคล  อนฺโต อุปฺปนฺโน กิเลสมาโร 
ปสหติ  พลววาโต  ทุพฺพลรุกฺขสฺส  ปปฺุผผลปลฺลวาทิปาตน  วิย 
ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติอาปชฺชนป  กโรติ  ขุทฺทกสาขาภ ฺชน  วิย 
นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติอาปชฺชนป        กโรติ  มหาสาขาภ ฺชน  วิย 
เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนป  กโรติ  อุพฺพตฺเตตฺวา  อุทฺธมูล 
เหฏาสาข  กตฺวา  ปาตน  วิย  ปาราชกิาปตฺติอาปชฺชนป  กโรติ  
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สฺวากฺขาตสาสนา นีหริตฺวา  กติปาเหเนว  คิหิภาว  ปาเปติ 
เอวรูป  ปุคฺคล กิเลสมาโร อตฺตโน วเส วตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ 
        อสุภานุปสฺสินฺติ  ทสสุ  อสุเภสุ  อ ฺตร  อสุภ  ปสฺสนฺต 
ปฏิกูลมนสิกาเร  ยุตฺต  เกเส  อสุภโต ปสฺสนฺต โลเม นเข 
ทนฺเต ตจ  วณฺณ  สณฺาน  อสุภโต  ปสฺสนฺต ฯ  อินฺทฺริเยสูติ 
ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ ฯสุสวุตนฺติ  นิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิต  ปหิตทฺวาร ฯ 
อมตฺต ฺ ุตาปฏิปกฺเขน  โภชนมฺหิ  จ  มตฺต ฺ ฯ  สทฺธนฺติ 
กมฺมสฺส  เจว  ผลสฺส  จ  สทฺทหนลกขฺณาย  โลกิยสทฺธาย  เจว 
ตีสุ  วตฺถูสุ  อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตาย  โลกุตฺตรสทฺธาย  จ 
สมนฺนาคต ฯ  อารทฺธวีรยินฺติ  ปคฺคหิตวีริย  ปริปณฺุณวีริย ฯ 
ต  เวติ  ต  เอวรูป  ปุคฺคล ฯ  ยถา  ทุพฺพลวาโต  สณิก 
ปหรนฺโต  เอกฆน  เสล  จาเลตุ  น  สกโฺกติ  ตถา อพฺภนฺตเร 
อุปฺปชฺชมาโนป  ทุพฺพลกเิลสมาโร  นปฺปสหติ  โขเภตุ  กมฺเปตุ 
จาเลตุ  น  สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ 
        ตาป  โข  ตสฺส  ปรุาณทุติยิกา  เถร  ปริวาเรตฺวา  ตฺว 
ก  อาปุจฺฉิตฺวา  ปพฺพชิโต  อิทานิ  คิหี  ภวิสฺสสิ  น 
ภวิสฺสสีติอาทีนิ  วตฺวา  กาสายานิ  นีหริตุกามา อเหสุ ฯ เถโร 
ตาส อาการ สลฺลกฺเขตฺวา  นิสินฺนาสนา  วุฏาย  อิทฺธิยา 
อุปฺปติตฺวา  กูฏาคารกณฺณิก  ภินฺทิตฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา 
สตฺถริ  คาถา  ปรโิยสาเปนฺเตเยว  สตฺถุ  สุวณฺณวณฺณ สรีร 
อภิตฺถวนฺโต โอตริตฺวา ตถาคตสฺส ปาเท วนฺทิ ฯ  
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        คาถาปริโยสาเน สมปฺตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีสุ 
ปติฏหึสูติ ฯ 
                        จุลลฺกาลมหากาลวตฺถุ ฯ 
                        __________________ 
                                เทวทตฺตวตฺถุ 
        อนิกฺกสาโวติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
ราชคเห เทวทตฺตสฺส คนฺธารกาสาวลาภ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  เทวฺ  อคฺคสาวกา  ป ฺจสเต  ป ฺจสเต 
อตฺตโน  ปรวิาเร  อาทาย  สตฺถาร  อาปุจฺฉิตฺวา  เชตวนโต 
ราชคห อคมสุ ฯ  ราชคหวาสิโน  เทฺวป  ตโยป  พหูป  เอกโต 
หุตฺวา  อาคนฺตุกทาน  อทสุ ฯ  อเถกทวิส  อายสฺมา  สารีปุตฺโต 
อนุโมทน  กโรนฺโต  อุปาสกา  เอโก  สย  ทาน  เทติ  ปร 
น สมาทเปติ โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  โภคสมฺปท  ลภติ 
โน  ปริวารสมฺปท  เอโก  ปร  สมาทเปติ  สย  น  เทติ 
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  ปริวารสมฺปท  ลภติ  โน  โภคสมฺปท 
เอโก  สยป  น  เทติ  ปรป น สมาทเปติ โส  นิพฺพตฺต- 
นิพฺพตฺตฏาเน  ก ฺชิกมตฺตป  กุจฺฉิปูร  น  ลภติ  อนาโถ  โหติ 
นิปฺปจฺจโย  เอโก  สยป  เทติ  ปรป  สมาทเปติ  โส 
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน        อตฺตภาวสเตป        อตฺตภาวสหสฺเสป 
อตฺตภาวสตสหสฺเสป  โภคสมฺปท ฺเจว ปริวารสมฺปท ฺจ ลภตีติ 
เอว  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตเมโก  ปณฺฑิตปุริโส  สุตฺวา  อจฺฉริยา  
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วต  โภ  ธมฺมเทสนา  สุขการณ  กถิต  มยา  อิมาส  ทฺวินฺน 
สมฺปตฺตีน  นิปฺผาทนกกมฺม  กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา        ภนฺเต 
เสฺว  มยฺห  ภิกฺข  คณฺหถาติ  เถร  นิมนเฺตสิ ฯ  กิตฺตเกหิ 
เต  ภิกฺขูหิ  อตฺโถ  อุปาสกาติ ฯ  กิตฺตกา  ปน  โว  ภนฺเต 
ปริวาราติ ฯ  สหสฺสมตฺตา  อุปาสกาติ ฯ  สพฺเพหิ  สทฺธึเยว 
ภิกฺข  คณฺหถ  ภนฺเตติ ฯ  เถโร  อธิวาเสสิ ฯ  อุปาสโก นครวีถยิ 
จรนฺโต  อมมฺตาตา  มยา  ภิกฺขุสหสฺส  นิมนฺติต  ตุมฺเห 
กิตฺตกาน  ภิกฺขูน  ภิกฺข  ทาตุ  สกฺขิสฺสถ  ตุมฺเห  กตฺิตกานนฺติ 
สมาทเปติ ฯ  มนุสฺสา  อตฺตโน  อตฺตโน  ปโหนกนิยาเมน  มย 
ทสนฺน ทสฺสาม  มย  วีสติยา  มย  สตสฺสาติ  อาหสุ ฯ  อุปาสโก 
เตนหิ  เอกสฺมึ  าเน  สมาคม  กตฺวา  เอกโตว  ปจิสฺสาม 
สพฺเพ เตลติลตณฺฑุลสปฺปผาณิตาทีนิ  สมาหรถาติ  เอกสฺม ึ
าเน  สมาหราเปสิ ฯ อถสฺส  เอโก  กฏุมฺพิโก  สตสหสฺสคฺฆนก 
คนฺธารกาสาววตฺถ  ทตฺวา สเจ  เต  ทานวฏฏ  นปฺปโหติ 
อิท  วิสฺสชฺเชตฺวา  ยทูน  ต  ปูเรยฺยาสิ  สเจ  ปโหติ  ยสฺส 
อิจฺฉสิ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ทเทยฺยาสีติ  อาห ฯ  ตทา  ตสฺส  สพฺพ 
ทานวฏฏ  ปโหสิ  กิ ฺจิ  อูนนฺนาม นาโหสิ ฯ  โส  มนุสฺเส 
ปุจฺฉิ  อิท  อนคฺฆกาสาว  เอเกน  กุฏมพิฺเกน เอว นาม 
วตฺวา  ทินฺน  ทานวฏฏ  อติเรก  ชาต  กสฺสิท  เทมาติ ฯ 
เอกจฺเจ  สารีปุตฺตตฺเถรสฺสาติ  อาหสุ ฯ  เอกจฺเจ  เถโร 
สสฺสปริปากสมเย  อาคนฺตฺวา  คมนสีโล  เทวทตฺโต  อมฺหาก  
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มงฺคลามงฺคเลสุ  สหาโย อุทกมณิโก  วิย  นิจฺจ  ปติฏ ิโต  ตสฺส 
ต  เทมาติ  อาหสุ ฯ สมฺพหุลิกาย  กถายป  เทวทตฺตสฺส 
ทาตพฺพนฺติ  วตฺตาโร  พหุตรา  อเหสุ ฯ  อถ  น  เทวทตฺตสฺส 
อทสุ ฯ  โส  ต  ฉินฺทิตฺวา  สิพฺพิตฺวา  รชิตฺวา  นิวาเสตฺวา 
ปารุปตฺวา  วิจรติ ฯ  มนุสสฺา  ต  ทิสฺวา  นยิท  เทวทตฺตสฺส 
อนุจฺฉวิก  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  อนุจฺฉวิก  เทวทตฺโต  อตฺตโน 
อนนุจฺฉวิก นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา วิจรตีติ วทึสุ ฯ 
        อเถโก  ทิสาวาสิโก  ภิกฺขุ  ราชคหา  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร  สตฺถารา  ทฺวินฺน 
อคฺคสาวกาน  ผาสุวิหาร  ปุจฺฉิโต  อาทิโต  ปฏาย 
สพฺพ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา   น  โข  ภิกฺขุ  อิทาเนว  โส 
อตฺตโน  อนนุจฺฉวิก  วตฺถ  ธาเรติ  ปพฺุเพป ธาเรสิเยวาติ 
วตฺวา อตีต อาหริ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต 
พาราณสีวาสี  เอโก  หตฺถิมารโก  หตฺถึ  มาเรตฺวา  ทนฺเต  จ 
ตเจ  จ  อนฺตานิ จ  ฆนมส ฺจ  อาหริตฺวา  วิกฺกีณนฺโต  ชีวิต 
กปฺเปสิ ฯ  อเถกสฺมึ  อร ฺเ  อเนกสหสฺสา  หตฺถี  โคจร 
คเหตฺวา  คจฺฉนฺตา  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสวฺา ตโต  ปฏาย 
คจฺฉมานา  คมนาคมนกาเล  ชนฺนุเกหิ  นิปติตฺวา  วนฺทิตฺวา 
ปกฺกมนฺติ ฯ  เอกทิวส  หตฺถิมารโก  ต  กริิย  ทิสฺวา  อห 
อิเม  กิจฺเฉน  มาเรมิ  อิเม จ คมนาคมนกาเล ปจฺเจกพุทฺเธ  
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วนฺทนฺติ  กินนฺุ  โข  ทิสฺวา  วนฺทนฺตีติ  จินฺเตนฺโต  กาสาวนฺติ 
สลฺลกฺเขตฺวา  มยาป  อิทานิ  กาสาว  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา 
เอกสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ชาตสฺสร  โอรุยฺห  นหายนฺตสฺส  ตีเร 
ปเตสุ กาสาเวสุ  จีวร  เถเนตฺวา  เตส  หตฺถีน  คมนาคมนมคฺเค 
สตฺตึ  คเหตฺวา  สสีส  ปารุปตฺวา  นิสีทติ ฯ  หตฺถ ี ต  ทิสฺวา 
ปจฺเจกพุทฺโธติ  ส ฺาย  วนฺทิตฺวา  ปกฺกมนฺติ ฯ  โส  เตส 
สพฺพปจฺฉโต  คจฺฉนฺต  สตฺติยา  ปหริตฺวา  มาเรตฺวา  ทนฺตาทีนิ 
คเหตฺวา  เสส  ภูมิย นิขนิตฺวา คจฺฉติ ฯ  อปรภาเค  โพธิสตฺโต 
หตฺถิโยนิย  ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา หตฺถิเชฏโก ยถูปติ  อโหส ิฯ 
ตทาป  โส  ตเถว  กโรติ ฯ  มหาปุริโส  อตฺตโน  ปริสาย 
ปริหานึ  ตฺวา  กุหึ  อิเม  หตฺถี  คตา  มนฺทา  ชาตาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  น  ชานาม  สามีติ  วุตฺเต  กุห ึ (๑)  คจฺฉนฺตา  ม 
อนาปุจฺฉา  น  คมิสฺสนฺติ  ปริปนฺเถน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา 
เอกสฺมึ  าเน  กาสาว  ปารุปตฺวา  นิสินฺนสฺส  สนติฺกา 
ปริปนฺเถน  ภวิตพฺพนฺติ  ปริสงฺกิตฺวา  ต  ปริคฺคณฺหิตุ  สพฺเพ 
หตฺถี  ปรุโต  เปเสตฺวา  สย   ปจฺฉโต  วิลมฺพมาโน  อาคจฺฉติ ฯ 
โส  เสสหตฺถีสุ  วนฺทิตฺวา  คเตสุ  มหาปุริส  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา 
จีวร  สหริตฺวา  สตฺตึ  วิสสฺชฺช ิฯ  มหาปุริโส  สตึ  อุปฏเปตฺวา 
อาคจฺฉนฺโต  ปจฺฉโต  ปฏกิฺกมิตฺวา  สตฺตึ  ว ฺเจสิ ฯ  อถ  น 
# ๑  กุหินฺติ ปุจฺฉนสทฺโท ฯ เอตฺถ ปน ปุจฺฉา นตฺถิ ตสฺมา ยตฺถาติ 
#      วา ยตฺถ กตฺถจีติ วา ยุตฺตตร ฯ  
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อิมินา  เม  หตฺถี  นาสิตาติ  คณฺหิตุ  ปกขฺนฺทิ ฯ  อิตโร 
เอก  รุกฺข  ปรุโต  กตฺวา  นิลียิ ฯ  อถ  น  รกฺุเขน  สทฺธึ 
โสณฺฑาย  ปริกฺขิปตฺวา  คเหตฺวา  ภูมิย  โปเถสฺสามติี  เตน 
นีหริตฺวา  ทสฺสิต  กาสาว  ทิสฺวา  สจาห  อิมสฺมึ  ทสฺุสิสฺสามิ 
อเนกสหสฺเสสุ  เม  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสเวสุ  ลชชฺา  นาม 
ภินฺนา  ภวิสฺสตีติ  อธิวาเสตฺวา  ตยา  เม  เอตฺตกา  าตกา 
นาสิตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  สามีติ ฯ  กสฺมา  เอว  ภาริย 
กมฺม  อกาสิ  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิก  วีตราคาน  อนุจฺฉวิก 
วตฺถ  ปริทหตฺิวา  เอวรูป  ปาปกมฺม  กโรนฺเตน  ภาริย  ตยา 
กตนฺติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา อุตฺตรึป นิคฺคณฺหนฺโต 
                อนิกฺกสาโว กาสาว        โย วตฺถ ปริทเหสฺสติ 
                อเปโต ทมสจฺเจน        น โส กาสาวมรหติ 
                โย จ วนฺตกสาวสฺส        สีเลสุ สุสมาหิโต 
                อุเปโต ทมสจฺเจน        ส เว กาสาวมรหตีติ 
คาถ (๑)  วตฺวา อยุตฺตนฺเต กตนฺติ วตฺวา ต วิสฺสชฺเชส ิฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ตทา  หตฺถิมารโก 
เทวทตฺโต  อโหสิ  ตสฺส  นิคฺคหโก  หตฺถินาโค  อหเมวาติ 
ชาตก สโมธาเนตฺวา  น  โข  ภิกฺขุ  อิทาเนว  ปุพฺเพป 
เทวทตฺโต อตฺตโน  อนนุจฺฉวิก วตฺถ ธาเรสิเยวาติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ 
# ๑  คาถาติ ยุตฺตตร ฯ  
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        อนิกฺกสาโว กาสาว  โย วตฺถ ปริทเหสฺสติ 
                อเปโต ทมสจฺเจน  น โส กาสาวมรหติ 
                โย จ วนฺตกสาวสฺส  สีเลส ุสสุมาหิโต 
                อุเปโต ทมสจฺเจน  ส เว กาสาวมรหตีติ ฯ (๒) 
ฉทฺทนฺตชาตเกนาป อยมตฺโถ ทีเปตพฺโพติ ฯ 
        ตตฺถ  อนิกฺกสาโวติ  กามราคาทีหิ  กสาเวหิ  สกสาโว ฯ 
ปริทเหสฺสตีติ  นิวาสนปารุปนตฺถรณวเสน  ปริภุ ฺชิสฺสติ ฯ 
ปริทหิสฺสตีติป  ปาโ ฯ  อเปโต  ทมสจฺเจนาติ  อินฺทฺริยทมเนน 
เจว  ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน  จ  วจีสจฺเจน  อเปโต ฯ  วิยุตฺโตติ 
อตฺโถ ฯ  น โสติ โส เอวรโูป ปุคฺคโล กาสาว ปริทหิตุ 
นารหติ ฯ 
        วนฺตกสาวสฺสาติ  จตูหิ  มคฺเคหิ  วนฺตกสาโว  ฉฑฺฑิตกสาโว 
ปหีนกสาโว อสฺส ฯ สีเลสูติ  จตูสุ ปาริสุทฺธิสีเลสุ ฯสุสมาหิโตติ 
สุฏ ุ  สมาหิโต  สฏุ ุ   ิโต ฯ  อุเปโตติ  อินฺทฺริยทมเนน  เจว 
วุตฺตปฺปกาเรน  จ  วจีสจฺเจน  อุเปโต ฯ  ส  เวติ  โส  เอวรูโป 
ปุคฺคโล ต กาสาววตฺถ อรหตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  โส  ทิสาวาสิโก  ภิกฺขุ  โสตาปนฺโน 
ชาโต ฯ อ ฺเป  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ 
                        เทวทตฺตวตฺถุ ฯ 
                        ________________ 
๑  ขุ. ชา. ทกุ. ๒๗/๘๓ ฯ  ตทฏกถา  ๓๐๗  ฯ  
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                                        ส ฺชยวตฺถุ 
        อสาเร  สารมติโนติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  ทวีฺหิ  (๑)  อคฺคสาวเกหิ  นิเวทิต  ส ฺชยสฺส อนาคมน 
อารพฺภ  กเถสิ ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อมฺหาก  หิ  สตฺถา  อิโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  จตุนฺน 
อสงฺเขยฺยาน  มตฺถเก  อมรวตีนคเร  สุเมโธ  นาม  พฺราหฺมณ- 
กุมาโร หุตฺวา สพฺพสิปฺปาน(๒)  นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต (๓)มาตาปตูน 
อจฺจเยน อเนกโกฏิสงฺขฺย  ธน  ปริจฺจชตฺิวา  อิสิปพฺพชฺช 
ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต  วสนฺโต  ฌานาภิ ฺาโย  นพฺิพตฺเตตฺวา 
อากาเสน  คจฺฉนฺโต ทีปงฺกรทสพลสฺส  สุทสฺสนวิหารโต 
อมรวตีนคร(๔) ปวิสนตฺถาย มคฺค  โสธิยมาน ทิสฺวา สยป เอก 
ปเทส คเหตฺวา ตสฺมึ อนิฏ ิเตเยว (๕)  อาคตสฺส  สตฺถุโน 
อตฺตาน  เสตุ  กตฺวา อชินจิมฺม กลเล (๖)  อตฺถริตฺวา สตฺถา 
สสาวกสงฺโฆ  กลล  อนกฺกมิตฺวา  ม  อกฺกมนฺโต  คจฺฉตูติ 
นิปนฺโน  สตฺถารา  [๗] ทสิฺวา ว  พุทฺธงฺกุโร  เอส  อนาคเต 
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  จตุนฺน  อสงฺเขยฺยาน  ปรโิยสาเน  โคตโม 
นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากโต  ตสฺส  สตฺถโุน  อปรภาเค 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ ทฺวีหีตี นตฺถ ิฯ ๒  สี. ม. ยุ. สพฺพสิปฺเปสุ ฯ 
#๓.  สี. ม. ยุ. ปตฺวา ฯ ๔. สี. ย.ุ รมฺมวตีนครฯ  ม.รมฺมวตีนคเรฯ 
#๕.  ส.ี ม. ย.ุ อโสธิเตเยว ฯ  ๖.  ส.ีย.ุ  อชินิจมฺมนฺติ นตฺถิ ฯ 
#  ม. กลเล  อชินิจมฺม ฯ 
# ๗. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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โกณฺฑ ฺโ  สุมงฺคโล  สมุโน  เรวโต  โสภิโต  อโนมทสฺสี 
ปทุโม  นารโท  ปทุมุตฺตโร  สุเมโธ  สุชาโต  ปยทสฺสี 
อตฺถทสฺสี  ธมฺมทสฺสี  สิทธฺตฺโถ  ติสฺโส  ปุสฺโส  วิปสฺสี 
สิขี  เวสฺสภู  กกุสนฺโธ  โกนาคมโน  กสฺสโป  จาติ  โลก 
โอภาเสตฺวา  อุปฺปนฺนาน  อิเมสป  เตวีสติยา  พุทฺธาน  สนฺติเก 
ลทฺธพฺยากรโณ  ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส 
ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตึสปารมิโย  ปเูรตฺวา  เวสฺสนฺตรตฺตภาเว 
 ิโต  สตฺตกฺขตฺตุ  ปวีกมฺปนานิ  มหาทานานิ  ทตฺวา  ปุตฺตทาร 
ปริจฺจชิตฺวา  อายุปริโยสาเน  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ 
ยาวตายุก  ตฺวา   ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ สนฺนิปติตฺวา 
        กาโลยนฺเต มหาวีร                อุปปฺชฺช มาตุกุจฺฉิย 
        สเทวก ตารยนฺโต                พุชฺฌสฺสุ อมต ปทนฺติ 
วุตฺเต  ป ฺจ  มหาวิโลกนานิ  วิโลเกตฺวา  ตโต  จุโต 
สกฺยราชกุเล  ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา  ตตฺถ  มหาสมฺปตฺติยา 
ปริจาริยมาโน  อนุกฺกเมน  ภทฺรโยพฺพน  ปตฺวา  ติณฺณ  อุตูน 
อนุจฺฉวิเกสุ  ตีสุ  ปาสาเทสุ เทวโลกสริึ  วิย  รชชฺสริึ 
อนุภวนฺโต อุยฺยานกีฬาย  คมนสมเย อนุกฺกเมน ชิณฺณพฺยาธิมต- 
สงฺขาเต  ตโย  เทวทูเต  ทิสฺวา  ส ฺชาตสเวโค  นิวตฺติตฺวา 
จตุตฺถวาเร  ปพฺพชิต  ทิสวฺา  สาธุ  ปพฺพชฺชาติ  ปพฺพชฺชาย 
รุจึ  อุปฺปาเทตฺวา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ทิวส  เขเปตฺวา  
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มงฺคลโปกฺขรณีตีเร  นิสนิฺโน  กปฺปกเวส  คเหตฺวา  อาคเตน 
วิสฺสุกมฺมุนา  เทวปุตฺเตน  อลงฺกตปฏิยตฺโต  ราหุลกมุารสฺส 
ชาตสาสน  สุตฺวา  ปุตฺตสิเนหสฺส  พลวภาว  ตฺวา  ยาว 
อิท  พนฺธน  น  พนฺธติ  ตาวเทว  ฉินฺทิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา 
สาย  นคร  ปวิสนฺโต 
        นิพฺพุตา นูน สา มาตา        นิพฺพุโต นูน โส ปตา 
        นิพฺพุตา  นูน  สา  นารี        ยสฺสาย  อีทิโส  ปตีติ 
กิสาโคตมิยา  นาม  ปตุจฺฉาธีตาย  ภาสิต  อิม  คาถ  สุตฺวา 
อห  อิมาย  นิพฺพุตปท  สาวิโตติ  คีวโต  มุตฺตาหาร  โอมุ ฺจิตฺวา 
ตสฺสา  เปเสตฺวา  อตฺตโน  ภวน  ปวิสิตฺวา  สิริสยเน  นิสินฺโน 
นิทฺทูปคตาน  นาฏกิตฺถีน  วิปฺปการ  ทสิฺวา  นิพฺพินฺนหทโย 
ฉนฺน อุฏาเปตฺวา  กนฺถก  อาหราเปตฺวา  กนฺถก  อารุยฺห 
ฉนฺนสหาโย ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ  ปริวุโต มหาภินิกฺขมน 
นิกฺขมิตฺวา  อโนมานทีตีเร  ปพฺพชิตฺวา  อนุกฺกเมน  ราชคห 
คนฺตฺวา  ตตฺถ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาเร 
นิสินฺโน  มคธร ฺา  รชฺเชน  นิมนฺติยมาโน  ต  ปฏิกฺขิปตฺวา 
สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  อตฺตโน  วิชิต  อาคมนตฺถาย  เตน 
คหิตปฏิ ฺโ อาฬาร ฺจ อุทฺทก ฺจ อุปสงฺกมิตฺวา  เตส สนฺติเก 
อธิคตวิเสส  อนลงฺกริตฺวา  ฉพฺพสฺสานิ  มหาปธาน  ปทหิตฺวา 
วิสาขปุณฺณมีทิวเส  ปาโตว  สุชาตาย ทินฺน  ปายาส  
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ปริภุ ฺชิตฺวา  เนร ฺชราย  นทิยา  สุวณฺณปาตึ  ปวาเหตฺวา 
เนร ฺชราย  นทิยา  ตีเร  มหาวนสณฺเฑ  นานาสมาปตฺตีหิ 
ทิวสภาค  วีตินาเมตฺวา  สายณฺหสมเย  โสตฺถิเยน  ทินฺน  ติณ 
คเหตฺวา  กาเฬน  นาคราเชน  อภิตฺถุตคุโณ  โพธิมณฺฑ  อารุยฺห 
ติณานิ  สนฺถริตฺวา  น  ตาวิม  ปลลฺงฺก  ภินฺทิสฺสามิ  ยาว 
เม  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  น  วิมุจฺจิสฺสตีติ  ปฏิ ฺ  กตฺวา 
ปุรตฺถาภิมุโข  นิสีทิตฺวา  สุริเย  อนตฺถงฺคมิเตเยว  มารพล 
วิธมิตฺวา ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาสาณ  มชฺฌิมยาเม  จุตูปปาต- 
าณ ปตฺวา ปจฺฉิมยามาวสาเน ปจฺจยากาเร าณ โอตาเรตฺวา  อรุณุคฺคมเน  ทสพลจตุเวสารชฺ
ชาทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิต 
สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิชฺฌตฺิวา  สตฺตสตฺตาห  โพธิมณฺเฑ 
วีตินาเมตฺวา  อฏเม  สตฺตาเห  อชปาลนิโคฺรธมูเล  นิสินฺโน 
ธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขเณน  อปฺโปสฺสุกฺกต        อาปชฺชมาโน 
ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาเรน สหมฺปติพฺรหฺมุนา อายาจิตธมฺม- 
เทสโน  พุทธฺจกฺขุนา  โลก  โอโลเกตฺวา  พฺรหฺมุโน อชฺเฌสน 
อธิวาเสตฺวา  กสฺส  น ุ โข  อห  ปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ 
โอโลเกนฺโต  อาฬารุทฺทกาน  กาลกตภาว  ตฺวา  ป ฺจวคฺคิยาน 
ภิกฺขูน  พหุปการต  อนุสสฺริตฺวา  อุฏายาสนา กาสีปุร 
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  อุปเกน  อาชีวเกน  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา 
อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส  อิสิปตเน  มิคทาเย  ป ฺจวคฺคิยาน  
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ภิกฺขูน  วสนฏาน  ปตฺวา  เต  อนนุจฺฉวิเกน สมุทาจาเรน 
สมุทาจรนฺเต  ส ฺาเปตฺวา        อ ฺาโกณฺฑ ฺปฺปมุเข 
อฏารสพฺรหฺมโกฏิโย อมตปาน ปาเยนฺโต ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวา 
ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ป ฺจมิย  ปกฺขสฺส  สพฺเพป  เต  ภิกฺขู 
อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา ตทิวสเมว  ยสสฺส  กลุปุตฺตสฺส 
อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ต  รตฺติภาเค  นิพฺพินฺทิตฺวา  เคห 
ปหาย  นิกฺขมนฺต  เอหิ  ยสาติ  ปกฺโกสิตฺวา  ตสฺมึเยว 
รตฺติภาเค  โสตาปตฺติผล  ปาเปตฺวา  ปุนทิวเส  อรหตฺต 
ปาเปตฺวา  อปเรป  ตสฺส  สหายเก  จตุป ฺาสชเน เอหิภิกฺขุ- 
ปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชตฺวา  อรหตฺต  ปาเปสิ ฯ  เอว โลเก 
เอกสฏ ิยา  อรหนฺเตสุ  ชาเตสุ  วุตฺถวสฺโส  ปวาเรตฺวา  จรถ 
ภิกฺขเว  จาริกนฺติ  สฏ ิภิกฺขู  ทิสาสุ  เปเสตฺวา  สย  อุรุเวล 
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ  ตึสชเน 
ภทฺทวคฺคิยกุมาเร  วิเนสิ ฯ  เตสุ  สพพฺปจฺฉิมโก  โสตาปนฺโน 
สพฺพุตฺตโม  อนาคามี  อโหสิ ฯ  เตป  สพฺเพ  เอหิภิกฺขุภาเวเนว 
ปพฺพาเชตฺวา  ทิสาสุ  เปเสตฺวา  สย  อุรุเวล  คนฺตฺวา 
อฑฺฒุฑฺฒานิ  ปาฏิหาริยสหสฺสานิ  ทสฺเสตฺวา  อุรุเวลกสฺสปาทโย 
สหสฺสชฏิลปริวาเร  เตภาติกชฏิเล  วิเนตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเวเนว 
ปพฺพาเชตฺวา  คยาสีเส  นสิีทาเปตฺวา  อาทิตฺตปริยายเทสนาย 
อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  เตน  อรหนฺตสหสฺเสน  ปริวุโต  
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พิมฺพิสารร ฺโ  ทินฺน  ปฏิ ฺ  โมเจสฺสามีติ  ราชคหนครุปจาเร 
ลฏ ิวนุยฺยาน  คนฺตฺวา  สตฺถา  กิร  อาคโตติ  สุตฺวา 
ทฺวาทสนหุเตหิ  พฺราหฺมณคหปติเกหิ  สทฺธ ึ อาคตสฺส  ร ฺโ 
มธุรธมฺมกถ  กเถนฺโต  ราชาน  เอกาทสหิ  นหุเตหิ  สทฺธ ึ
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปตฺวา  เอก  นหุต  สรเณสุ 
ปติฏาเปตฺวา  ปุนทิวเส  สกฺเกน  เทวร ฺา  มาณวกวณฺณ 
คเหตฺวา  อภิตฺถุตคุโณ  ราชคหนคร  ปวิสิตฺวา  ราชนิเวสเน 
กตภตฺตกิจฺโจ  เวฬุวนาราม  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตตฺเถว  วาส 
กปฺเปสิ ฯ  ตตฺถ น สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา อุปสงฺกมึสุ ฯ 
ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา ฯ 
        อนุปฺปนฺเนเยว  หิ  พุทฺเธ  ราชคหโต  อวิทูเร 
อุปติสฺสคาโม  จ  โกลิตคาโม  จาติ  เทฺว  พฺราหฺมณคามา 
อเหสุ ฯ  เตสุ  อุปติสฺสคาเม  สาริยา  นาม  พฺราหฺมณิยา 
คพฺภสฺส  ปติฏ ิตทิวเสเยว  โกลิตคาเม  โมคฺคลลฺยิา  นาม 
พฺราหฺมณิยาป  คพฺโภ  ปติฏหิ ฯ ตานิ  กริ  เทฺวป  กลุานิ 
ยาว  สตฺตมา  กลุปริวฏฏา  อาพทฺธปฏพิทฺธสหายกาเนว ฯ 
ตาส  ทฺวินฺนป  เอกทิวสเมว  คพฺภปริหาร  อทสุ ฯ  ตา  อุโภป 
ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺเต  วิชายึสุ ฯ  นามคฺคหณทิวเส สาริยา 
พฺราหฺมณิยา  ปุตฺตสฺส  อุปติสฺสคามเก  เชฏกุลสฺส  ปุตฺตตฺตา 
อุปติสฺโสติ  นาม  อกสุ ฯ  อิตรสฺส  โกลิตคาเม  เชฏกุลสฺส  
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ปุตฺตตฺตา  โกลิโตติ  นาม  อกสุ ฯ  เต  อุโภป  วุฑฺฒิมนฺวาย 
สพฺพสิปฺปาน  ปาร  อคมสุ ฯ  อุปติสฺสมาณวสฺส  กีฬนตฺถาย 
นทึ  วา  อุยฺยาน  วา  คมนกาเล  ป ฺจ  สุวณฺณสิวิกาสตานิ 
ปริวารานิ  โหนฺติ  โกลิตมาณวสฺส  ป ฺจ  อาช ฺรถสตานิ ฯ 
เทฺวป  ชนา ป ฺจป ฺจมาณวสตปริวารา  โหนฺติ ฯ  ราชคเห 
จ  อนุสวจฺฉเร  คิรคฺคสมชฺโช  นาม  โหติ ฯ  เตส  ทฺวินฺนป 
เอกฏาเนเยว  ม ฺจาติม ฺจ พนฺธนฺติ ฯ เทฺวป เอกโต ว 
นิสีทิตฺวา สมชฺช  ปสฺสนตฺา  หสิตพฺพฏาเน  หสนฺติ 
สเวคฏาเน 
สเวค  อาปชฺชนฺติ   ทาย  ทาตุ  ยุตฺตฏาเน  ทาย  เทนฺติ ฯ 
เตส  อิมินา  นิยาเมน  เอกทิวส  สมชชฺ  ปสฺสนฺตาน 
ปริปากคตตฺตา  าณสฺส  ปุริมทิวเสสุ   วิย  หสิตพฺพฏาเน 
หาโส  วา  สเวคฏาเน  สเวโค  วา  ทาย   ทาตุ  ยุตฺตฏาเน 
ทาย  วา  นาโหสิ ฯ  เทฺว  ปน  ชนา  เอว  จินฺตยึสุ  กึ 
เอตฺถ  โอโลเกตพฺพ  อตฺถิ  สพฺเพปเม  อปฺปตฺเต  วสฺสสเต 
อปณฺณตฺติกภาว  คมิสฺสนฺติ  อมฺเหหิ  ปน  เอก  โมกฺขธมฺม 
ปริเยสิตุ  วฏฏตีติ  อารมฺมณ  คเหตฺวา  นิสีทึส ุฯ  ตโต 
โกลโิต  อุปติสฺส  อาห  สมฺม  อุปติสสฺ  ตฺว  น  อ ฺเสุ 
ทิวเสสุ  วิย  หฏปหฏโ  อิทานิ  อนตฺตมนธาตุโกสิ  กินฺเต 
สลฺลกฺขิตนฺติ ฯ  โส  อาห  สมฺม  โกลิต  เอเตส  โอโลกเน 
สาโร  นตฺถิ  นิรตฺถกเมต  อตฺตโน  โมกฺขธมฺม  คเวสิตุ  
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วฏฏตีติ  อิท  จินฺตยนฺโต  นิสินฺโนมฺหิ  ตฺว  ปน  กสมฺา 
อนตฺตมโนสีติ ฯ  โสป  ตเถวาห ฯ  อถสฺส  อตฺตนา  สทฺธ ึ
เอกชฺฌาสยต  ตฺวา  อุปติสฺโส  อาห  สมฺม  อมฺหาก 
อุภินฺนป  สุจินฺติต  โมกฺขธมฺม  ปน  คเวสิตุ  วฏฏติ 
คเวสนฺเตหิ  นาม  เอก  ปพฺพชฺช  ลทฺธุ  วฏฏติ  กสสฺ  สนฺติเก 
ปพฺพชามาติ ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ส ฺชโย  ปริพฺพาชโก  ราชคเห 
ปฏิวสติ  มหติยา  ปริพฺพาชกปริสาย  สทฺธึ ฯ  เต  ตสฺส 
สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามาติ  ป ฺจมาณวกสตานิ  สิวิกาโย  จ 
รเถ  จ  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ  อุยฺโยเชตฺวา  ป ฺจหิ  มาณวกสเตหิ 
สทฺธึ  ส ฺชยสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ  เตส  ปพฺพชิตกาลโต 
ปฏาย  ส ฺชโย  อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ  เต 
กติปาเหเนว  สพฺพ  ส ฺชยสฺส  สมย  ปริคฺคณฺหิตฺวา  อาจริย 
ตุมฺหาก  ชานนสมโย  เอตฺตโกว  อุทาหุ  อุตฺตรึป  อตฺถติี 
ปุจฺฉึสุ ฯ  เอตฺตโก ว  สพฺพ  ตุมฺเหหิ  าตนฺติ  วุตฺเต  เต 
จินฺตยึสุ  เอว  สติ  อิมสฺส สนฺติเก  พฺรหฺมจริยวาโส  นิรตฺถโก 
มย  โมกฺขธมฺม  คเวสิตุ  นิกฺขนฺตา  โส  อิมสฺส  สนฺติเก 
อุปฺปาเทตุ  น  สกฺกา  มหา  โข  ปน  ชมฺพุทีโป 
คามนิคมชนปทราชธานิโย  จรนฺตา  อทฺธา โมกฺขธมฺมเทสก 
ก ฺจิ  อาจริย  ลภิสฺสามาติ ฯ  ตโต  ปฏาย  ยตฺถ  ยตฺถ  
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ปณฺฑิตา  สมณพฺราหฺมณา  สนฺตีติ  วทนฺติ  ตตฺถ 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  สากจฺฉ  กโรนฺติ ฯ  เตหิ  ปุฏป ฺห  อ ฺเ 
กเถตุ  น  สกโฺกนฺติ  เต  ปน  เตส  ป ฺห  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ 
เอว  สกลชมพฺุทีป  ปริคฺคณฺหิตฺวา  นิวตฺติตฺวา  สกฏานเมว 
อาคนฺตฺวา  สมฺม  โกลิต  อมฺเหสุ  โย  ปม  อมต  อธิคจฺฉติ 
โส  อาโรเจตูติ  กติก อกสุ ฯ 
        เอว  เตสุ  กติก  กตฺวา  วิหรนฺเตสุ  สตฺถา  วุตฺตานุกฺกเมน 
ราชคห  ปตฺวา  เวฬุวน  ปฏิคฺคเหตฺวา  เวฬุวเน  วิหรติ ฯ 
ตทา  จรถ  ภิกฺขเว  จาริก  พหุชนหิตายาติ  รตนตฺตย- 
คุณปฺปกาสนตฺถ  อุยโฺยชิตาน  เอกสฏ ิยา  อรหนฺตาน  อนฺตเร 
ป ฺจวคฺคิยาน  อพฺภนฺตเร  อสฺสชิตฺเถโร  ปฏินิวตฺติตฺวา  ราชคห 
อาคโต  ปุนทิวเส  ปาโตว  ปตฺตจีวรมาทาย  ราชคห  ปณฺฑาย 
ปาวิสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย   อุปติสฺสปริพฺพาชโก  ปาโตว  ภตฺตกิจฺจ 
กตฺวา  ปริพฺพาชการาม  คจฺฉนฺโต  เถร  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  มยา 
เอวรูโป  นาม  ปพฺพชโิต   น  ทิฏปุพฺโพเยว  เย  โลเก 
อรหนฺโต 
วา  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺนา  อย  เตส  ภิกฺขุ  อ ฺตโร 
ยนฺนูนาห  อิม  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺเฉยฺย  กสิ  ตฺว 
อาวุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต   โก  วา  เต  สตฺถา  กสฺส 
วา  ตฺว  ธมฺม  โรเจสีติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อกาโล  โข 
อิม  ภิกฺขุ  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ  อนฺตรฆร  ปวิฏโ  ปณฺฑาย  
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จรติ  ยนฺนูนาห  อิม  ภิกขฺุ  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต อนุพนฺเธยฺย 
อตฺถิเกหิ  อุปาต  มคฺคนฺติ ฯ  โส  เถร  ลทฺธปณฺฑปาต 
อ ฺตร  โอกาส  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  นสิีทิตุกามต ฺจสฺส 
ตฺวา  อตฺตโน  ปริพฺพาชกปก  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ 
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนปสฺส  อตฺตโน  กณฺุฑิกาย  อุทก  อทาสิ ฯ 
เอว  อาจริยวตฺต  กตฺวา กตภตฺตกิจฺเจน  เถเรน  สทธฺึ 
มธุรปฏิสนฺถาร  กตฺวา  เอวมาห  วิปฺปสนฺนานิ  โข  เต 
อาวุโส  อินฺทฺริยานิ  ปรสิุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปรโิยทาโต  กสิ 
ตฺว  อาวุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต  โก  วา  เต   สตฺถา  กสฺส 
วา  ตฺว  ธมฺม  โรเจสีติ  ปจฺุฉิ ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  อิเม 
ปริพฺพาชกา  นาม  สาสนสฺส  ปฏิปกฺขภูตา  อิมสฺส  สาสเน 
คมฺภีรต  ทสฺเสสฺสามีติ  อตฺตโน  นวกภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห 
อห  โข  อาวุโส  นโว  อจิรปพฺพชิโต  อธุนาคโต  อิม 
ธมฺมวินย  น  ตาว  สกฺขิสฺสามิ  วิตฺถาเรน  ธมฺม 
เทเสตุนฺติ ฯ  ปริพฺพาชโก  อห  อุปติสฺโส  นาม  ตฺว 
ยถาสตฺติยา  อปฺป  วา  พหุ  วา  วท  เอต นยสเตน 
นยสหสฺเสน ปฏิวิชฺฌิตุ มยฺห ภาโรติ วตฺวา อาห 
        อปฺป วา พหุ วา ภาสสฺสุ        อตฺถ ฺเว เม พฺรูหิ 
        อตฺเถเนว  เม  อตฺโถ                กึ  กาหสิ  พฺย ฺชน  พหุนฺติ ฯ 
เอว  วุตฺเต   เถโร  
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        เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา        เตส เหตุ ตถาคโต 
        เตส ฺจ  โย  นิโรโธ  จ        เอววาที  มหาสมโณติ  (๑) 
คาถมาห ฯ  ปริพฺพาชโก  ปมปททฺวยเมว  สุตฺวา 
สหสฺสนยสมฺปนฺเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  อิตร  ปททฺวย 
โสตาปนฺนกาเล  นิฏาเปสิ ฯ  โส  โสตาปนฺโน  หตฺุวา 
อุปริวิเสเส  อปฺปวตฺตนฺเต  ภวิสฺสติ  เอตฺถ  การณนฺติ 
สลฺลกฺเขตฺวา  เถร  อาห  ภนฺเต  มา  อุปริ  ธมฺมเทสน 
วฑฺฒยิตฺถ  เอตฺตกเมว  โหตุ  กุหึ  อมฺหาก  สตฺถา  วสตีติ ฯ 
เวฬุวเน  อาวุโสติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  ตุมเฺห  ปุรโต  ยาถ 
มยฺห  เอโก  สหายโก  อตฺถิ  อมฺเหหิ  จ  อ ฺม ฺ  กติกา 
กตา  โย  ปม  อมต  อธิคจฺฉติ  โส  อาโรเจตูติ  อหนฺต 
ปฏิ ฺ  โมเจตฺวา  สหายก  คเหตฺวา  ตุมฺหาก  คตมคฺเคเนว 
สตฺถุ  สนฺติก  อาคมิสฺสามีติ  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  เถรสฺส  ปาเทสุ 
นิปติตฺวา ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  เถร  อุยโฺยเชตฺวา 
ปริพฺพาชการามาภิมุโข  อคมาสิ ฯ  โกลิตปริพฺพาชโก  ต 
ทูรโต  ว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อชฺช  มยหฺ  สหายกสฺส 
มุขวณฺโณ  น  อ ฺทิวเสสุ  วิย  อทฺธาเนน  อมต  อธิคต 
ภวิสฺสตีติ  อมตาธิคม  ปุจฺฉิ ฯ  โสปสสฺ  อามาวุโส  อมต 
อธิคตนฺติ  ปฏิชานิตฺวา  ตเมว  คาถ  อภาสิ ฯ 
# ๑  วิ.  มหาวคฺค.  ๔/๗๖  ฯ  
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คาถาปริโยสาเน  โกลโิต  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิตฺวา  อาห 
กุหึ  กริ  สมมฺ  อมฺหาก  สตฺถา  วสตีติ ฯ  เวฬุวเน  กริ 
สมฺม  เอว  โน  อาจริเยน  อสฺสชิตฺเถเรน  กถิตนฺติ ฯ  เตนหิ 
สมฺม  อายาม  สตฺถาร  ปสฺสิสฺสามาติ ฯ  สารีปุตฺตตฺเถโร  จ 
นาเมส  สทาป  อาจริยปูชโก  ว  ตสฺมา  สหายก  เอวมาห 
สมฺม  อมฺเหหิ  อธิคต  อมต  อมฺหาก  อาจริยสฺส 
ส ฺชยปริพฺพาชกสฺสาป  กเถสฺสาม  พุชฺฌมาโน  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ 
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต  อมฺหาก  สทฺทหิตฺวา  สตฺถุ  สนติฺก  คมิสฺสติ 
พุทฺธาน เทสน สุตฺวา มคฺคผลปฏิเวธ  กริสฺสตีติ ฯ  ตโต 
เทฺวป  ชนา  ส ฺชยสฺส  สนฺติก  อคมสุ ฯ ส ฺชโย  เต  ทิสฺวา 
กึ  ตาตา  โกจิ  โว  อมตมคฺคเทสโก  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม 
อาจริย  ลทฺโธ  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺน  ธมฺโม  อุปฺปนฺโน 
สงฺโฆ  อุปฺปนฺโน  ตุมฺเห  ตุจฺเฉ  อสาเร  วิจรถ  เอถ 
สตฺถุ  สนฺติก  คมิสฺสามาติ ฯ  คจฺฉถ  ตุมฺเห  อห  น 
สกฺขิสฺสามีติ ฯ  กึการณาติ ฯ  อห  มหาชนสฺส  อาจริโย 
หุตฺวา  วิจรึ  ตสฺส  เม  อนเฺตวาสิกวาโส  จาฏิยา 
อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส  น  สกฺขิสสฺามห  อนฺเตวาสิกวาส 
วสิตุนฺติ ฯ  มา  เอว  กริตฺถ   อาจริยาติ ฯ  โหตุ  ตาตา 
คจฺฉถ  ตุมฺเห  นาห  สกฺขิสฺสามีติ ฯ  อาจริย  โลเก  พุทฺธสฺส 
อุปฺปนฺนกาลโต  ปฏาย  มหาชโน  คนฺธมาลาทิหตฺโถ  คนฺตฺวา  
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ตเมว  ปูเชสฺสติ  มยป  ตตฺเถว  คมิสฺสาม  ตุมฺเห  ก ึ
กริสฺสถาติ ฯ  ตาตา  กินฺน ุ โข  อิมสฺมึ  โลเก  ทนฺธา  พหู 
อุทาหุ  ปณฺฑิตาติ ฯ  ทนฺธา  อาจริย  พหู ปณฺฑิตา  นาม 
กติปยาเอว  โหนฺตีติ ฯ  เตนหิ  ตาตา  ปณฺฑิตา  ปณฺฑิตา 
สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คมิสฺสนฺติ  ทนฺธา  ทนธฺา  มม 
สนฺติก  อาคมิสฺสนฺติ  คจฺฉถ  ตุมฺเห  นาห  คมิสฺสามีติ ฯ 
เต  ป ฺายิสฺสถ  ตุมฺเห  อาจริยาติ  ปกฺกมึสุ ฯ  เตสุ 
คจฺฉนฺเตสุ  ส ฺชยสฺส  ปริสา  ภิชชฺิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  อาราโม 
ตุจฺโฉ  อโหสิ ฯ  โส  ตุจฺฉ  อาราม  ทสิฺวา  อุณห  โลหิต 
ฉฑฺเฑสิ ฯ  เตหิป  สทฺธึ คจฺฉนฺเตสุ ป ฺจสุ  ปริพฺพาชกสเตสุ 
ส ฺชยสฺส  ปริสาย  อฑฺฒเตยฺยสตานิ  นิวตฺตึสุ ฯ  อตฺตโน 
อนฺเตวาสิเกหิ  อฑฺฒเตยฺเยหิ  ปริพฺพาชกสเตหิ  สทฺธึ เวฬุวน 
อคมสุ ฯ 
        สตฺถา  จตุปริสมชฺเฌ  นิสินโฺน  ธมฺม  เทเสนฺโต  เต 
ทูรโต  ว  ทสิฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เอเต  ภิกฺขเว  เทฺว 
สหายกา  อาคจฺฉนฺติ  โกลิโต  จ  อุปติสฺโส  จ  เอต  เม 
สาวกยุค  ภวิสฺสติ  อคฺค  ภทฺทยุคนฺติ ฯ  เต  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทสึุ ฯ  เต  ภควนฺต  เอตทโวจุ 
ลเภยฺยาม  มย  ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ  ลเภยฺยาม 
อุปสมฺปทนฺติ ฯ  เอถ  ภิกขฺโวติ  ภควา  อโวจ  สฺวากฺขาโต  
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ธมฺโม  จรถ  พฺรหฺมจริย  สมฺมา  ทุกฺขสฺส  อนฺตกิรยิายาติ ฯ 
สพฺเพป  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  วสฺสสติกตฺเถรา วิย  อเหสุ ฯ 
อถ  เนส  ปรสิาย  จริยาวเสน  สตฺถา  ธมฺมเทสน 
วฑฺเฒสิ ฯ  เปตฺวา  เทฺว  อคฺคสาวเก  อวเสสา  อรหตฺต 
ปาปุณึสุ ฯ อคฺคสาวกาน  ปน  อุปริมคฺคกิจฺจ  น  นฏิาสิ ฯ 
กึการณา  สาวกปารมีาณสฺส  มหนฺตตาย ฯ  อถายสฺมา 
มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏเ 
กลฺลวาลคามก  อุปนิสฺสาย  วิหรนโฺต  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต 
สตฺถารา  สเวชิโต  ถีนมทิฺธ  วิโนเทตฺวา  ตถาคเตน  ทินฺน 
ธาตุกมฺมฏาน  สุณนฺโตว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา 
สาวกปารมีาณสฺส มตฺถก  ปตฺโต  สารีปุตฺตตฺเถโรป 
ปพฺพชิตทิวสโต  อฑฺฒมาส  อติกฺกมิตฺวา  สตฺถารา  สทฺธ ึ
ตเมว  ราชคห  อุปนิสฺสาย  สูกรขาตเลเณ  วิหรนฺโต  อตฺตโน 
ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส  เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต 
เทสิยมาเน  สุตฺตานุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  ปรสฺส  วฑฺฒิต 
ภตฺต  ภุ ฺชนฺโต  วิย  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถก ปตฺโต ฯ 
นนุ  จายสฺมา  มหาป ฺโ  อถ  กสฺมา  มหาโมคฺคลฺลานโต 
จิรตเรน  สาวกปารมีาณ  ปาปุณีติ ฯ  ปรกิมฺมมหนฺตตาย ฯ 
ยถา   หิ  ทุคฺคตมนุสฺสา  กตฺถจิ  คนฺตุกามา  ขิปฺปเมว  นิกฺขมนฺติ 
ราชูน  ปน  หตฺถิวาหนกปฺปนาทึ  มหนฺต  ปริกมฺม  ลทฺธุ  วฏฏติ  
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เอว  สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ ฯ  ตทิวสเมว  ปน  สตฺถา 
วฑฺฒมานกจฺฉายาย  เวฬุวเน  สาวกสนฺนิปาต  กตฺวา  ทฺวินฺน 
เถราน  อคฺคสาวกฏาน  ทตฺวา ปาฏิโมกฺข อุทฺทิสิ ฯ 
        ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ  สตฺถา  มุโขโลกเนน  ภิกฺขูน  เทติ 
อคฺคสาวกฏาน  เทนฺเตน  นาม  ปม  ปพฺพชิตาน 
ป ฺจวคฺคิยาน  ทาตุ  วฏฏติ  เอเต  อโนโลเกนฺเตน 
ยสตฺเถรปฺปมุขาน  ป ฺจป ฺาสาย  ภิกฺขูน  ทาตุ  วฏฏติ 
เอเต  อโนโลเกนฺเตน  ภทฺทวคฺคิยาน  เอเต  อโนโลเกนฺเตน 
อุรุเวลกสฺสปาทีน  เตภาติกาน  เอเต  ปน  เอตฺตเก  ปหาย 
สพฺพปจฺฉา  ปพฺพชิตาน  อคฺคสาวกฏาน  เทนฺเตน  มุข 
โอโลเกตฺวา  ทินฺนนฺติ  วทสึุ ฯ  สตฺถา  กึ  กเถถ  ภิกขฺเวติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิท  นามาติ  วุตฺเต  นาห  ภิกฺขเว  มุข  โอโลเกตฺวา 
ภิกฺขูน  เทมิ  เอเตส  ปน  อตฺตนา  อตฺตนา  ปตฺถิตปตฺถิตเมว 
เทมิ   อ ฺาโกณฺฑ ฺโ  หิ  เอกสฺม ึ สสฺเส  นว 
อคฺคสสฺสทานานิ 
เทนฺโต  น  อคฺคสาวกฏาน  ปตฺเถตฺวา  อทาสิ  อคฺคธมฺม  ปน 
อรหตฺต  สพฺพปม  ปฏิวิชฺฌิตุ  ปตฺเถตฺวา  อทาสีติ ฯ  กทา 
ภควาติ ฯ  สณิุสฺสถ ภิกฺขเวติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ 
        ภิกฺขเว  อิโต  เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสี  (๑)  ภควา  โลเก 
อุทปาทิ ฯ  ตทา  มหากาโล  จุลฺลกาโลติ  เทฺว  ภาติกา 
# ๑  ขุ. พุ. ๓๓/๕๑๕  ฯ  
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กุฏมฺพิกา  มหนฺต  สาลิกฺเขตฺต  วปาเปสุ ฯ  อเถกทวิส 
จุลฺลกาโล  สาลิกฺเขตฺต  คนฺตฺวา  เอก  สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา 
ขาทิ ฯ  อติมธุร  อโหสิ ฯ  โส  พุทฺธปปฺมุขสฺส  สงฺฆสฺส 
สาลิคพฺภทาน  ทาตุกาโม  หุตฺวา  เชฏภาติก  อุปสงฺกมิตฺวา 
ภาติก  สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา  พุทฺธาน  อนุจฺฉวิก  กตฺวา 
ปจาเปตฺวา  ทาน  เทมาติ  อาห ฯ  กึ  วเทสิ  สาลิคพฺภ 
ผาเลตฺวา  ทาน  นาม  เนว  อตีเต  ภูตปุพฺพ  นานาคเต 
ภวิสฺสติ  มา  สสฺส  นาสยีติ ฯ  โส  ปุนปฺปุน  ยาจิเยว ฯ 
อถ  น  ภาตา  เตนหิ  เขตฺต  เทฺว  โกฏาเส  กตฺวา  มม 
โกฏาส  อนามสิตฺวา  อตฺตโน  เขตฺตโกฏาเส  ย  อิจฺฉสิ 
ต  กโรหีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ  เขตฺต  วิภชิตฺวา  พหู 
มนุสฺเส  หตฺถกมฺม  ยาจิตฺวา  สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา  นิรุทเก 
ขีเร  ปจาเปตฺวา  สปฺปมธุสกฺขราหิ  โยเชตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  อิท  ภนฺเต 
มม  อคฺคทาน  อคฺคธมฺมสฺส  สพฺพปม  ปฏิเวธาย  สวตฺตตูติ 
อาห ฯ  สตฺถา  เอว  โหตติู  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  โส 
เขตฺต  คนฺตฺวา  โอโลเกนฺโต  สกลเขตฺเต  กณฺณิกาพทฺเธหิ 
วิย  สาลิสีเสหิ  ส ฺฉนฺน  ทิสฺวา  ป ฺจวิธ  ปตึ  ปฏลิภิตฺวา 
ลาภา  วต  เมติ  จินฺเตตฺวา  ปุถุกกาเล  ปุถุกคฺค  นาม 
อทาสิ  คามวาสีหิ  สทฺธึ  อคฺคสสฺสทาน  นาม  อทาสิ  
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ลายเน  ลายนคฺค  เวณิกรเณ เวณิคฺค  กลาปาทีสุ  กลาปคฺค 
ขลคฺค  ภณฺฑคฺค  โกฏคฺคนฺติ  เอว  เอกสสฺเส  นว  วาเร 
อคฺคทาน  อทาสิ ฯ  ตสฺส  สพฺเพสุ  วาเรสุ  คหิตคหิตฏาน 
ปริปูริ ฯ  สสสฺ  อติเรก  อุฏานสมฺปนฺน  อโหส ิฯ ธมฺโม 
นาเมส อตฺตาน รกฺขนฺต รกฺขติ ฯ 
                ธมฺโม หเว รกขฺติ ธมฺมจารึ 
                ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
                เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ 
                น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ ฯ (๑) 
เอวเมว  วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  อคฺคธมฺม  ปม  ปฏิวิชฺฌิตุ 
ปตฺเถนฺโต  นว  อคฺคทานานิ  อทาสิ ฯ  อิโต 
สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก 
ปน  หสวตีนคเร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเลป  (๒)  สตฺตาห  มหาทาน 
ทตฺวา 
ตสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  อคฺคธมฺมสฺส  ปม 
ปฏิวิชฺฌนตฺถเมว   ปตฺถน  เปสิ ฯ  อิติ  อิมินา  ปตฺถิตเมว 
มยา  ทินฺน  นาห  มุข  โอโลเกตฺวา  เทมีติ  ฯ 
        ยสกลุปตฺุตปฺปมุขา  ป ฺจป ฺาส  ชนา  ก ึ กมฺม  กรึส ุ
ภนฺเตติ ฯ  เอเตป  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก  อรหตฺต 
ปตฺเถนฺตา  พหุ  ปุ ฺกมฺม  กตฺวา  อปรภาเค  อนุปฺปนฺเน 
# ๑  ขุ. ชา. ทสก.  ๒๗/๒๙๐ ฯ  ตทฏกถา ฯ ๕/๕๖๐ ฯ  ขุ. เถร. 
๒๖/๓๑๔ ฯ 
# ๒  ขุ. พุ. ๓๓/๔๗๖  ฯ  
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พุทฺเธ  สหายกา  หุตฺวา  วคฺคพนฺเธน  ปุ ฺานิ  กโรนฺตา 
อนาถสรีรานิ  ปฏิชคฺคนฺตา  วิจรึสุ ฯ  เต  เอกทิวส  สคพฺภ 
อิตฺถึ  กาลกต  ทิสฺวา  ฌาเปสฺสามาติ   สุสาน  หรึสุ ฯ 
เตสุ  ป ฺจ  ชเน  ตุมฺเห  ฌาเปถาติ  สุสาเน  เปตฺวา 
เสสา  คาม  ปวิฏา ฯ  ยสทารโก  ต  สรีร  สูเลหิ  วิชฺฌิตฺวา 
ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  ฌาเปนฺโต  อสุภส ฺ  ปฏิลภิ ฯ 
อิตเรสป  จตุนฺน  ชนาน  ปสฺสถ  โภ  อิม  สรรี  ตตฺถ 
ตตฺถ  วิทฺธสตฺจมฺม  กพรโครูป  วิย  อสุจึ  ทุคฺคนฺธ  ปฏิกลูนฺติ 
ทสฺเสสิ ฯ  เตป  ตตฺถ  อสุภส ฺ  ปฏิลภึสุ ฯ  เต  ป ฺจ  ชนา 
คาม  คนฺตฺวา  เสสสหายกาน  กถยึส ุฯ  ยโส  ปน  ทารโก 
เคห  คนฺตฺวา  มาตาปตูน ฺจ  ภริยาย  จ  กเถสิ ฯ  เต 
สพฺเพป  อสุภ  ภาวยึสุ ฯ  อิทเมเตส  ปุพฺพกมฺม ฯ  เตเนว 
ยสสฺส  อิตฺถาคาเร  สุสานส ฺา  อุปฺปชฺช ิฯ  ตาย  จ 
อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  สพฺเพส  วิเสสาธิคโม  นิพฺพตฺติ ฯ  เอว 
อิเม 
อตฺตนา  ปตฺถิตเมว  ลภึส ุฯ  นาห  มุข  โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ ฯ 
        ภทฺทวคฺคิยา  สหายกา  ปน  กึ  กรสึุ  ภนฺเตติ ฯ  เอเตป 
ภิกฺขเว  ปุพฺพพุทฺธาน  สนฺติเก  อรหตฺต  ปตฺเถตฺวา  ปุ ฺานิ 
กตฺวา  อปรภาเค  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  ตึสธุตฺตา  หุตฺวา 
ตุณฺฑิโลวาท  สุตฺวา  สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ  ป ฺจ  สีลานิ 
รกฺขึสุ ฯ  เอว  อิเมป  อตฺตนา  ปตฺถิตปตฺถิตเมว ลภึสุ นาห  
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มุข โอโลเกตฺวา ภิกฺขูน ทมฺมีติ ฯ 
        อุรุเวลกสฺสปาทโย  ปน  ภนฺเต  ก ึ กรึสูติ ฯ 
อรหตฺตเมว  ปตฺเถตฺวา  ปุ ฺานิ  กรึสุ ฯ  อิโต  ห ิ
เทฺวนวุติกปฺเป  ติสฺโส  (๑) ผุสฺโสติ  (๒)  เทฺว  พุทธฺา  อุปฺปชฺชสึุ 
ฯ 
ผุสฺสพุทฺธสฺส  มหินฺโท  นาม  ราชา  ปตา  อโหสิ ฯ  ตสฺม ึ
ปน  สมฺโพธ ึ ปตฺเต  ร ฺโ  กนิฏปุตฺโต  อคฺคสาวโก 
ปุโรหิตปุตฺโต  ทุติยสาวโก  อโหส ิฯ  ราชา  สตฺถ ุ สนฺติก 
คนฺตฺวา  เชฏปุตฺโต  เม  พุทฺโธ  กนฏิปุตฺโต  อคฺคสาวโก 
ปุโรหิตปุตฺโต  ทุติยสาวโกติ  เต  โอโลเกตฺวา  มเมว  พุทฺโธ 
มเมว  ธมฺโม  มเมว  สงฺโฆ  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ  ติกฺขตฺตุ  อุทาน  อุทาเนตฺวา  สตฺถุ 
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ภนฺเต  อิทานิ  เม   นวุติวสฺสสหสฺส- 
ปริมาณสฺส  อายุโน  โกฏยิ  นิสีทิตฺวา  นิทฺทายนกาโล  วิย 
อ ฺเส  เคหทฺวาร  อคนฺตฺวา  ยาวาห  ชีวามิ  ตาว  เม 
จตฺตาโร  ปจฺจเย  อธิวาเสถาติ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  นิพทฺธ 
พุทฺธุปฏาน  กโรติ ฯ  ร ฺโ  ปน  อปเรป  ตโย  ปุตฺตา 
อเหสุ ฯ  เตสุ  เชฏสฺส  ป ฺจ  โยธสตานิ  ปริวาโร  มชฺฌิมสฺส 
ตีณิ  กนิฏสฺส  เทฺว ฯ  เต  มยมฺป  ภาติก  โภเชสฺสามาติ 
# ๑  ขุ. พุ. ๓๓/๕๐๗ ฯ ๒  ขุ. พุ. ๓๓/๕๑๑  ตตฺถ ปน ปุสฺโสติ 
#      ปตา จสฺส ชยเสโนติ  ทิสฺสติ ฯ  
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ปตร  โอกาส  ยาจิตฺวา  ปุนปฺปุน  ยาจนฺตาป  อลภิตฺวา 
ปจฺจนฺเต  กุปเต  ตสฺส  วูปสมนตฺถาย  เปสิตา  ปจฺจนฺต 
วูปสเมตฺวา  ปตุ  สนฺติก  อาคมึสุ ฯ  อถ  เน  ปตา  อาลิงฺคิตฺวา 
สีเส  จุมฺพิตฺวา  วร  โว  ตาตา  ทมฺมีติ  อาห ฯ  เต  สาธุ 
เทวาติ  วร  คหิตก   กตฺวา  ปุน  กติปาหจฺจเยน  ปตรา  คณฺหถ 
ตาตา  วรนฺติ  วุตฺตา  เทว  อมฺหาก  อ ฺเน  เกนจิ  อตฺโถ 
นตฺถิ  อิโต  ปฏาย  มย  ภาติก  โภเชสฺสาม  อิม  โน 
วร  เทหีติ  อาหสุ ฯ น  เทมิ  ตาตาติ ฯ  นิจฺจกาล 
อเทนฺตา  สตฺต  สวจฺฉรานิ  เทถาติ ฯ  น  เทมิ  ตาตาติ ฯ 
เตนหิ  ฉ  ป ฺจ  จตฺตาริ  ตีณิ   เทฺว  เอก  สวจฺฉร  สตฺต 
มาเส  ฉ  มาเส  ป ฺจ  มาเส  จตฺตาโร  มาเส  ตโย  มาเส 
เทถาติ ฯ  น  เทมิ  ตาตาติ ฯ โหตุ  เทว  เอเกกสฺส  โน 
เอเกก  มาส  กตฺวา  ตโย  มาเส  เทถาติ ฯ  สาธุ  ตาตา 
เตนหิ  ตโย  มาเส  โภเชถาติ ฯ  เตส  น  ติณฺณมฺป 
เอโก  ว  โกฏาคาริโก  เอโก  ว  อายตฺุตโก ฯ  เต  ทฺวาทสนหุต- 
ปุริสปริวารา ฯ  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  มย  อิม  เตมาส 
ทส  สลีานิ  คเหตฺวา  เทฺว  กาสายานิ  นิวาเสตฺวา  สตฺถารา 
สหวาส  วสิสฺสาม  ตุมฺเห  เอตฺตก  นาม  ทานวฏฏ  คเหตฺวา 
เทวสิก  นวุติสหสฺสาน  ภิกฺขูน  โยธสหสฺสสฺส  จ  โน  สพฺพ 
ขาทนียโภชนีย  สวตฺเตยฺยาถ  มย  ห ิ อิโต  ปฏาย  น  
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กิ ฺจิ  วกฺขามาติ  วทึสุ ฯ  เต  ตโยป  ปริวารกปุริสสหสฺส 
คเหตฺวา ทส  สีลานิ  สมาทาย  กาสายวตฺถานิ  นิวาเสตฺวา 
วิหาเรเยว  วสึสุ ฯ  โกฏาคาริโก  จ  อายุตฺตโก  จ  เอกโต 
หุตฺวา  ติณฺณ  ภาติกาน  โกฏาคาเรหิ  วาเรน  วาเรน 
วฏฏ  คเหตฺวา  ทาน  เทนติฺ ฯ  กมฺมกราน  ปน  ปุตฺตา 
ยาคุภตฺตาทีน  อตฺถาย  โรทนฺติ ฯ  เต  เตส  ภิกฺขุสงฺเฆ 
อนาคเตเยว  ยาคุภตฺตาทีนิ  เทนฺติ ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ภตฺต- 
กิจฺจาวสาเน  กิ ฺจิ  อติเรก  น  ภูตปุพฺพ ฯ  เต  อปรภาเค 
ทารกาน  เทมาติ  อตฺตนาป  คเหตฺวา  ขาทึสุ  มนุ ฺป 
อาหาร  ทิสฺวา  อธิวาเสตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  เต  ปน 
จตุราสีติสหสฺสา  อเหสุ ฯ  เต  สงฺฆสฺส  ทินฺน  วฏฏ ขาทิตฺวา 
กายสฺส  เภทา  เปตฺติวิสเย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  ภาติกา ปน 
ปุริสสหสฺเสน  สทฺธ ึ กาล  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา 
เทวโลกา  เทวโลก  สสรนฺตา  เทฺวนวุติกปฺเป  เขเปสุ ฯ  เอว 
เต  ตโย  ภาตโร  อรหตฺต  ปตฺเถนฺตา  ตทา  กลฺยาณกมฺม 
กรึสุ ฯ  เต  อตฺตนา  ปตฺถิตเมว  ลภึสุ ฯ  นาห  มุข 
โอโลเกตฺวา  ทมฺมีติ ฯ 
        ตทา  ปน  เตส  อายตฺุตโก  พิมฺพิสาโร  อโหสิ  ฯ 
โกฏาคาริโก  วิสาโข  อุปาสโก ฯ  เตส  กมฺมกรา  ตทา  เปเตสุ 
นิพฺพตฺติตฺวา  สุคติทุคฺคติวเสน  สสรนฺตา  อิมสฺมึ  
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กปฺเป  จตฺตาริ  พุทฺธนฺตรานิ  เปตโลเกเยว  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต 
อิมสฺมึ  กปฺเป  สพฺพปม  อุปฺปนฺน  จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุก 
กกุสนฺธ  (๑)  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อมฺหาก  อาหาร  ลภนกาล 
อาจิกฺขถาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  มม  ตาว  กาเล  น  ลภิสฺสถ 
มม  ปจฺฉโต  มหาปวิยา  โยชนมตฺต  อภิรุฬฺหาย 
โกนาคมนพุทฺโธ  (๒)  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ต  ปุจฺเฉยฺยาถาติ  อาห ฯ 
เต  ตตฺตก  กาล  เขเปตฺวา  ตสฺมึ  อุปฺปนฺเน  ต  ปุจฺฉึสุ ฯ 
โสป  มม  กาเล  น  ลภิสสฺถ  มม  ปจฺฉโต  มหาปวิยา 
โยชนมตฺต  อภิรุฬฺหาย  กสฺสปพุทฺโธ  (๓)  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ต 
ปุจฺเฉยฺยาถาติ  อาห ฯ เต  ตตฺตก  กาล  เขเปตฺวา  ตสฺมึ 
อุปฺปนฺเน  ต  ปุจฺฉึสุ ฯ โสป  มม  กาเล  น  ลภิสฺสถ 
มม  ปจฺฉโต  มหาปวิยา  โยชนมตฺต  อภิรุฬฺหาย 
โคตมพุทฺโธ  (๔)  นาม  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตทา  ตุมฺหาก  าตโก 
พิมฺพิสาโร  นาม  ราชา  ภวิสฺสติ  โส  สตฺถุ  ทาน 
ทตฺวา  ตุมฺหาก  ปาเปสฺสติ  ตทา  ลภิสสฺถาติ  อาห ฯ  เตส 
เอก  พุทฺธนฺตร  เสฺวทิวส  วิย  อโหส ิฯ  เต  ตถาคเต 
อุปฺปนฺเน  พิมฺพิสารร ฺา  ปมทิวส  ทาเน  ทินฺเน  รตฺติภาเค 
เภรวสทฺท  กตฺวา  ร ฺโ  อตฺตาน  ทสฺสยึสุ ฯ  โส  ปุนทิวเส 
เวฬุวน  อาคนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา 
# ๑ ขุ. พุ. ๓๓/๕๒๙ ฯ ๒- ๓. ขุ. พุ. ๓๓/๕๓๓,๕๓๗ ฯ  ๔ ขุ.พุ. 
๓๓/๕๔๓ ฯ  
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มหาราช  อิโต  เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก  ผุสฺสพุทฺธกาเล  เอเต  ตว 
าตกา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทินฺน  วฏฏ  (๑)  ขาทิตฺวา  เปตโลเก 
นิพฺพตฺติตฺวา สสรนฺตา  กกุสนฺธาทโย  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเน 
ปุจฺฉิตฺวา  เตหิ อิท ฺจิท ฺจ  วุตฺตา  เอตฺตก  กาล  ตว 
ทาน  ปจฺจาสึสมานา หิยฺโย  ตยา  ทาเน  ทินฺเน  ปตฺตึ 
อลภมานา  เอวมกสูติ ฯ  กึ  ปน  ภนฺเต  อิทานิป  ทนิฺเน 
ลภิสฺสนฺตีติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ  ราชา พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  มหาทาน  ทตฺวา ภนฺเต 
อิโต  เตส  เปตาน  ทิพฺพนฺนปาน  สมปฺชฺชตูติ  ปตฺตึ  อทาสิ ฯ 
เตส  ตเถว  นิพฺพตฺติ ฯ  ปุนทิวเส  นคฺคา  หุตฺวา  อตฺตาน 
ทสฺเสสุ ฯ ราชา  อชชฺ  ภนฺเต  นคฺคา  หุตฺวา  อตฺตาน 
ทสฺเสสุนฺติ  อาโรเจสิ ฯ  วตฺถานิ  เต  น  ทินฺนานิ  มหาราชาติ ฯ 
ปุนทิวเส  พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จีวรานิ  ทตฺวา 
อิโต  เตส  ทพฺิพวตฺถานิ  โหนฺตูติ ปาเปสิ ฯ  ตขณ ฺเว 
เตส  ทิพฺพวตฺถานิ  อุปฺปชฺชึส ุฯ  เต  เปตตฺตภาว  วิชหิตฺวา 
ทิพฺพตฺตภาเวน  สณฺหึสุ ฯ  สตฺถา  อนุโมทน  กโรนฺโต 
ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏนฺตีติ  ติโรกุฑฺฑานุโมทน  (๒)  อกาสิ ฯ 
อนุโมทนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
อโหสิ ฯ  อิติ สตฺถา เตภาติกชฏิลาน วตฺถุ กเถตฺวา อิมมฺป 
# ๑ ยุ. ทานวฏฏ  ฯ  ๒. ขุ.ขุ. ๒๕/๙  ฯ  
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ธมฺมเทสน อาหริ ฯ 
        อคฺคสาวกา  ปน  ภนฺเต  กึ  กรึสติู ฯ  อคฺคสาวกภาวาย 
ปตฺถน  กรึสุ ฯ  อิโต  กปปฺสตสหสฺสาธิกสฺส  ห ิ กปฺปาน 
อสงฺเขยฺยสฺส  มตฺถเก  สารีปุตฺโต  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล 
นิพฺพตฺติ 
นาเมน  สรทมาณโว  นาม  อโหส ิฯ  โมคฺคลฺลาโน 
คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติ  นาเมน  สิริวฑฺฒกุฏมฺพิโก  นาม 
อโหสิ ฯ  เต  อุโภป  สหปสุกีฬกา  สหายกา  อเหสุ ฯ 
สรทมาณโว  ปตุอจฺจเยน  กุลสนฺตก  มหาธน  ปฏิปชฺชิตฺวา 
เอกทิวส  รโหคโต  จินฺเตสิ  อห  อิธโลกตฺตภาวเมว  ชานามิ 
โน  ปรโลกตฺตภาว  ชาตสตฺตาน ฺจ   มรณ  นาม  ธุว 
มยา  เอก  ปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  โมกขฺธมฺมคเวสน  กาตุ 
วฏฏตีติ ฯ  โส  สหายก  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  สมฺม 
สิริวฑฺฒ  อห  ปพฺพชิตฺวา  โมกฺขธมฺม  คเวสิสฺสามิ  ตฺว  มยา 
สทฺธึ  ปพฺพชตุิ  สกฺขิสฺสส ิ น  สกฺขิสฺสสีติ ฯ  น  สกขิฺสฺสามิ 
สมฺม  ตฺวเยว  ปพฺพชาหีติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  ปรโลก  คจฺฉนฺโต 
สหาย  วา  าติมิตฺเต  วา  คเหตฺวา  คโต  นาม  นตฺถ ิ
อตฺตนา  กต  อตฺตโนว  โหตีติ ฯ  ตโต  รตนโกฏาคาร 
วิวราเปตฺวา  กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน  มหาทาน  ทตฺวา 
ปพฺพตปาท  ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  เอโก 
เทฺว  ตโยติ  เอว  อนุปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา  
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ชฏลิา  อเหสุ ฯ  โส  ป ฺจ  อภิ ฺา  อฏ  จ  สมาปตฺติโย 
นิพฺพตฺเตตฺวา  เตส  ชฏลิาน กสิณปริกมฺม  อาจิกฺขิ ฯ  เตป 
สพฺเพ  ป ฺจ  อภิ ฺา  อฏ  จ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตสุ ฯ 
เตน  สมเยน  อโนมทสฺสี  (๑)  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุทปาทิ ฯ 
นคร  จนฺทวตี  นาม  อโหสิ ฯ  ปตา  ยสวนฺโต  นาม  ขตฺติโย 
มาตา  ยโสธรา  นาม  เทวี  โพธ ิ อชชฺนุรุกฺโข  นิสโภ  จ 
อโนโม  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  วรุโณ  นาม  อุปฏาโก  สุนฺทรา 
จ  สุมนา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  อายุ  วสฺสสตสหสฺส  อโหส ิ
สรีร  อฏป ฺาสหตฺถุพฺเพธ  สรีรปฺปภา   ทฺวาทสโยชน  ผร ิ
ภิกฺขุสตสหสฺส  ปริวาโร  อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวส  ปจฺจูสกาเล 
มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก  โวโลเกนฺโต  สรทตาปส 
ทิสฺวา  อชฺช  มยฺห  สรทตาปสสฺส  สนติฺก  คตปจฺจเยน 
ธมฺมเทสนา  จ  มหตี  ภวิสฺสติ  โส  จ   อคฺคสาวกฏาน 
ปตฺเถสฺสติ  ตสฺส  สหายโก  สิริวฑฺฒกุฏมฺพิโก ทติุยสาวกฏาน 
ปตฺเถสฺสติ  เทสนาปริโยสาเน  จสฺส  ปริวารา   จตุสตฺตติสหสฺส- 
ชฏลิา  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสนฺติ  มยา  ตตฺถ  คนฺตุ   วฏฏตีติ 
อตฺตโน  ปตฺตจีวรมาทาย  อ ฺ  ก ฺจิ  อนามนฺเตตฺวา  สีโห 
วิย  เอกจโร  หุตฺวา  สรทตาปสสฺส อนฺเตวาสิเกสุ ผลาผลตฺถาย 
คเตสุ  พุทฺธภาว  เม  ชานาตูติ  ปสฺสนฺตสฺเสว  สรทตาปสสฺส  
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อากาสโต        โอตริตฺวา  ปวิย  ปติฏาสิ ฯ  สรทตาปโส 
พุทฺธานุภาว ฺเจว        สรีรนิปฺผตฺติ ฺจ        ทิสฺวา 
ลกฺขณมนฺเต 
สมฺมสิตฺวา  อิเมหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  นาม  อคารมชฺเฌ 
วสนฺโต  ราชา  โหติ  จกฺกวตฺตี  ปพฺพชนฺโต  โลเก  วิวฏจฺฉโท 
สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  โหติ  อย  ปุรโิส  นิสสฺสย  พุทฺโธติ ชานิตฺวา 
ปจฺจุคฺคมน 
กตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ 
นิสีทิ 
ภควา  ป ฺตฺตาสเน ฯ  สรทตาปโสป  อตฺตโน  อนุจฺฉวิก 
อาสน 
คเหตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  จตุสตฺตติสหสฺสา 
ชฏลิา 
ปณีตปณีตานิ  โอชวนฺตานิ  ผลาผลานิ  คเหตฺวา  อาจริยสฺส 
สนฺติก 
สมฺปตฺตา  พุทฺธาน ฺเจว  อาจริยสฺส  จ  นิสินฺนาสน  โอโลเกตฺวา 
อาหสุ  อาจริย  มย  อิมสมฺึ  โลเก  ตุมฺเหหิ  มหนฺตตโร 
นตฺถีติ  วิจราม  อย  ปน  ปุริโส  ตุมฺเหหิ  มหนฺตตโร  ม ฺเติ ฯ 
ตาตา  กึ  วเทถ  สาสเปน  สทฺธึ  อฏสฏ ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธ 
สิเนรุ  สม  กาตุ  อิจฺฉถ  สพฺพ ฺ ุพุทฺเธน  สทฺธ ึ มม 
อุปม  มา  กรตฺิถ  ปุตฺตกาติ ฯ  อถ  เต  ตาปสา 
สจาย  ปุริโส   อิตฺตรสตฺโต  อภวิสฺส  น  อมฺหาก 
อาจริโย  เอวรูป  อุปม  อาหริสฺสติ  ยาว  มหา  วตาย 



ปุริโสติ  สพฺเพว  ปาเทสุ  ปติตฺวา  สิรสา  วนฺทึสุ ฯ  อถ  เน 
อาจริโย  อาห  ตาตา  อมฺหาก  พุทฺธาน  อนุจฺฉวิโก  
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เทยฺยธมฺโม  นตฺถิ  สตฺถา  จ  ภิกฺขาจารเวลาย   อิธาคโต  มย 
ยถาสตฺติ  ยถาพล  เทยฺยธมฺม  ทสฺสาม  ตุมฺเห  ย  ย  ปณีต 
ผลาผล  ต  ต  อาหรถาติ  อาหราเปตฺวา  หตฺเถ  โธวิตฺวา 
สย  ตถาคตสฺส  ปตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ  สตฺถารา  ผลาผเล 
ปฏิคฺคหิตมตฺเต  เทวตา  ทิพฺโพช  ปกฺขิปสุ ฯ  โส  ตาปโส 
อุทกป  สยเมว  ปริสฺสาเวตฺวา  อทาสิ ฯ  ตโต  ภตฺตกิจฺจ 
กตฺวา  นิสินฺเน  สตฺถริ  สพฺเพ  อนฺเตวาสิเก  ปกฺโกสิตฺวา 
สตฺถุ  สนฺติเก  สาราณียกถ  กเถนฺโต  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  เทฺว 
อคฺคสาวกา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตูติ  จินฺเตสิ ฯ 
เต  สตฺถุ จิตฺต  ตฺวา  สตสหสฺสขีณาสวปริวารา  อาคนฺตฺวา 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ ฯ  ตโต  สรทตาปโส 
อนฺเตวาสิเก  อามนฺเตสิ  ตาตา  พุทฺธาน  นิสินฺนาสนมฺป 
นีจ  สมณสตสหสฺสสฺสาป  อาสน นตฺถ ิ ตุมฺเหหิ  อชชฺ 
อุฬาร  พุทฺธสกฺการ  กาตุ  วฏฏติ ปพฺพตปาทโต 
วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ  ปปฺุผานิ  อาหรถาติ ฯ 
กถนกาโล  ปป ฺโจ  วิย  โหติ  อิทฺธิมโต  ปน  อิทธฺิวิสโย 
อจินฺเตยฺโยติ ฯ  มุหุตฺตมตฺเตเนว   เต  ตาปสา  วณฺณคนฺธ- 
สมฺปนฺนานิ  ปุปฺผานิ  อาหริตฺวา  พุทฺธาน  โยชนปฺปมาณ 
ปุปฺผาสน  ป ฺาเปสุ ฯ  อุภินฺน  อคฺคสาวกาน  ติคาวุต  เสสาน 
ภิกฺขูน  อฑฺฒโยชนิกาทิเภท  สงฺฆนวกสฺส อุสภมตฺต  อโหสิ ฯ  
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กถ  เอกสฺมึ  อสฺสมปเท  ตาวมหนฺตานิ  อาสนานิ  ป ฺตฺตานีติ 
น  จินฺเตตพฺพ ฯ  อิทฺธิวิสโย  เหส ฯ  เอว  ป ฺตฺเตสุ 
อาสเนสุ  สรทตาปโส  ตถาคตสฺส  ปุรโต  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห 
 ิโต  ภนฺเต  มยฺห  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  อิม  ปุปฺผาสน 
อภิรุหถาติ อาห ฯ เตน วุตฺต 
        นานาปุปฺผ ฺจ คนฺธ ฺจ        สนนฺิปาเตตฺวาน เอกโต 
        ปุปฺผาสน ป ฺาเปตฺวา        อิท วจนมพฺรวิ 
        อิท เม อาสน วีร                ป ฺตฺต ตวนุจฺฉวึ 
        มม จิตฺต ปสาเทนฺโต        นิสีท ปุปฺผมาสเน ฯ 
        สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ        นิสีท ิปุปฺผมาสเน 
        มม จิตฺต ปสาเทตฺวา        หาสยิตฺวา สเทวเกติ ฯ 
        เอว  นสิินฺเน  สตฺถริ  เทฺว  อคฺคสาวกา  เสสภิกฺขู  จ 
อตฺตโน อตฺตโน  ปตฺตาสเน  นิสีทึส ุฯ  สรทตาปโส  มหนฺต 
ปุปฺผจฺฉตฺต  คเหตฺวา  ตถาคตสฺส  มตฺถเก  ธาเรนฺโต  อฏาสิ ฯ 
สตฺถา  ชฏิลาน อย  สกฺกาโร  มหปฺผโล  โหตูติ  นโิรธสมาปตฺตึ 
สมาปชฺชิ ฯ  สตฺถุ  สมาปตฺตึ  สมาปนฺนภาว  ตฺวา  เทฺว 
อคฺคสาวกาป  เสสภิกฺขูป  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชึสุ ฯ  ตถาคเต 
สตฺตาห  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺเน  อนฺเตวาสิกา 
ภิกฺขาจารกาเล  สมฺปตฺเต  วนมูลผลาผล  ปริภุ ฺชิตฺวา  เสสกาล 
พุทฺธาน  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  ติฏนฺติ ฯ  สรทตาปโส  ปน  
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ภิกฺขาจารมฺป  อคนฺตฺวา  ปุปฺผจฺฉตฺต  ธารยมาโนว  สตฺตาห 
ปติสุเขน  วีตินาเมสิ ฯ  สตฺถา  นิโรธโต  วุฏาย  ทกฺขิณปสฺเส 
นิสินฺน  อคฺคสาวก  นิสภตฺเถร  อามนฺเตสิ  นิสภ  สกฺการ- 
การกาน  ตาปสาน  ปุปฺผาสนานุโมทน  กโรหีติ ฯ 
เถโร  จกฺกวตฺติร ฺโ  สนฺติกา  ปฏิลทฺธมหาลาโภ  มหาโยโธ 
วิย  ตุฏมานโส  สาวกปารมีาเณ  ตฺวา  ปุปฺผาสนานุโมทน 
อารภิ ฯ  ตสฺส  เทสนาวสาเน  ทุติยสาวก  อามนฺเตสิ  ตฺวป  ภิกขฺุ 
ธมฺม  เทเสหีติ ฯ  อโนมตฺเถโร  เตปฏก  พุทฺธวจน  สมฺมสิตฺวา 
ธมฺม  กเถสิ ฯ  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  เทสนาย  เอกสฺสาป 
อภิสมโย 
นาโหสิ ฯ  อถ  สตฺถา  อปริมาเณ  พุทฺธวิสเย  ตฺวา ธมฺมเทสน 
อารภิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  เปตฺวา  สรทตาปส  สพฺเพป 
จตุสตฺตติสหสฺสชฏลิา 
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  สตฺถา  เอถ  ภิกขฺโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ 
เตส  ตาวเทว  เกสมสฺสูนิ  อนฺตรธายึสุ ฯ  อฏ  ปรกิฺขารา 
กาเย  ปฏิมุกกฺาว  อเหสุ ฯ  สรทตาปโส  กสฺมา  อรหตฺต 
น  ปตฺโตติ ฯ  วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตา ฯ  ตสฺส  กริ  พุทฺธาน  ทุติยาสเน 
นิสีทิตฺวา  สาวกปารมีาเณ  ตฺวา  ธมฺม  เทสยโต 
อคฺคสาวกสฺส 
ธมฺมเทสน  โสตุ  อารทฺธกาลโต  ปฏาย  อโห  วตาหป 
อนาคเต  อุปฺปชฺชนกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อิมินา 
สาวเกน ปฏิลทฺธ  ธุร  ลเภยฺยนฺติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  โส 



เตน  ปริวิตกฺเกน มคฺคผลปฺปฏิเวธ  กาตุ  นาสกฺขิ ฯ  ตถาคต  
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ปน  วนฺทิตฺวา  สมฺมุเข ตฺวา อาห ภนฺเต ตุมฺหาก 
อนนฺตราสเน นิสินฺโน  ภิกฺขุ  ตุมฺหาก  สาสเน  โก  นาม 
โหตีติ ฯ  มยา  ปวตฺติต  ธมฺมจกฺก  อนุปวตฺเตนฺโต  สาวก- 
ปารมีาณสฺส  โกฏิปฺปตฺโต  โสฬส  ป ฺา  ปฏวิิชฺฌิตฺวา 
 ิโต  มยฺห  สาสเน  อคฺคสาวโก  นาม  เอโสติ ฯ  ภนฺเต 
ยฺวาย  มยา  สตฺตาห  ปุปฺผจฺฉตฺต  ธาเรนฺเตน  สกฺกาโร  กโต 
อห  อิมสฺส  ผเลน  อ ฺ  สกฺกตฺต  วา  พฺรหฺมตฺต  วา 
น  ปตฺเถมิ  อนาคเต  ปน  อย  นิสภตฺเถโร  วิย  เอกสฺส 
พุทฺธสฺส  อคฺคสาวโก  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  สตฺถา 
สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  อิมสสฺ  ปุริสสฺส  ปตฺถนาติ 
อนาคตสาณ  เปเสตฺวา  โอโลเกนฺโต  กปฺปสตสหสฺสาธิก  เอก 
อสงฺเขยฺย  อติกฺกมิตฺวา  สมิชฺฌนภาว  อทฺทส  ทิสวฺา 
สรทตาปส  อาห  น  เต  อย  ปตฺถนา  โมฆา  ภวิสฺสติ 
อนาคเต  ปน  กปฺปสตสหสฺสาธิก  เอก  อสงฺเขยฺย  อติกฺกมิตฺวา 
โคตโม  (๑)  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  มาตา 
มหามายาเทวี  นาม  ภวิสสฺติ  ปตา  สทฺุโธทโน  นาม  มหาราชา 
ปุตฺโต  ราหุโล  นาม  อุปฏาโก  อานนฺโท  นาม  ทุติยสาวโก 
โมคฺคลฺลาโน  นาม  ตฺว  ปนสฺส  อคฺคสาวโก  ธมฺมเสนาปติ 
สารีปุตฺโต  (๒)  นาม  ภวิสฺสสีติ ฯ  เอว  ตาปส  พฺยากริตฺวา 
ธมฺมกถ  กเถตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  อากาส  ปกฺขนทฺิ ฯ 
# ๑  ขุ. พุ. ๓๓/๕๔๓  ฯ  ๒  ขุ. อ.  ๓๒/๒๒ ฯ  
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สรทตาปโสป  อนฺเตวาสิกตฺเถราน  สนฺติก  คนฺตฺวา  สหายกสฺส 
สิริวฑฺฒกุฏมฺพิกสฺส  สาสน  เปเสสิ  ภนฺเต  มม  สหายกสฺส 
วเทถ  สหายเกน   เต  สรทตาปเสน  อโนมทสฺสิสฺส  พุทฺธสฺส 
ปาทมูเล  อนาคเต  อุปฺปชชฺนกสฺส  โคตมพุทฺธสฺส  สาสเน 
อคฺคสาวกฏาน  ปตฺถิต   ตฺว  ทุติยสาวกฏาน  ปตฺเถหีติ ฯ 
เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  เถเรหิ   ปุเรตรเมว  เอกปสฺเสน  คนฺตฺวา 
สิริวฑฺฒสฺส  นิเวสนทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  สิริวฑฺโฒ  จิรสฺส 
วต  เม  อยฺโย  อาคโตติ  อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  อตฺตนา 
นีจตเร  อาสเน  นิสินฺโน  อนฺเตวาสิกปริสา  ปน  โว  ภนฺเต 
น  ป ฺายนฺตีติ  ปุจฺฉิ  อาม  สมฺม  อมหฺาก  อสฺสม 
อโนมทสฺสี  พุทฺโธ  อาคโต  มย  ตสฺส  อตฺตโน  พเลน 
สกฺการ  กริมหฺา  สตฺถา  สพฺเพส  ธมฺม  เทเสสิ 
เทสนาปริโยสาเน  เปตฺวา  ม  เสสา  อรหตฺต  ปตฺตา 
ปพฺพชึสุ  อห  สตฺถ ุ อคฺคสาวก  นิสภตฺเถร  ทิสฺวา  อนาคเต 
อุปฺปชฺชนกสฺส  โคตมพุทธฺสฺส นาม  สาสเน  อคฺคสาวกฏาน 
ปตฺเถสึ  ตฺวป  ตสฺส  สาสเน ทุติยสาวกฏาน  ปตฺเถหีติ ฯ 
มยฺห  พุทฺเธหิ  สทฺธึ  ปรจิโย  นตฺถ ิ  ภนฺเตติ ฯ  พุทฺเธหิ 
สทฺธึ  กถน  มยฺห  ภาโร  โหตุ  ตฺว  มหนฺต  อภิสกฺการ 
สชฺเชหีติ ฯ  สิริวฑฺโฒ  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  อตฺตโน  นิเวสนทฺวาเร 
ราชมาเนน  อฏกรีสมตฺต  าน  สมตล  กาเรตฺวา  วาลิก 
โอกิริตฺวา  ลาชป ฺจมานิ  ปุปฺผานิ  วิกกฺิริตฺวา  นีลปฺุปลจฺฉทน  
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มณฺฑป  การาเปตฺวา  พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  เสสภิกฺขูนป 
อาสนานิ  ปฏิยาเทตฺวา  มหนฺต  สกฺการสมฺมาน  สชฺเชตฺวา 
พุทฺธาน  นิมนฺตนตฺถาย  สรทตาปสสฺส  ส ฺ  อทาสิ ฯ 
ตาปโส  พุทฺธปฺปมุข  ภิกขฺุสงฺฆ  คเหตฺวา  ตสฺส  นิเวสน 
อคมาสิ ฯ  สิริวฑฺโฒป  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ตถาคตสฺส  หตฺถโต 
ปตฺต  คเหตฺวา  มณฺฑป  ปเวเสตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสินฺนสฺส 
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปณีตโภชเนน 
ปริวิสิตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ 
มหารเหหิ  วตฺเถหิ  อจฺฉาเทตฺวา  ภนฺเต   นาย  อารมฺโภ 
อปฺปมตฺตกฏานตฺถาย  อิมินาว  นิยาเมน  สตฺตาห  อนุกมฺป 
กโรถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ  โส  เตเนว  นิยาเมน 
สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ 
ปคฺคยฺห   ิโต  อาห  ภนฺเต  มม  สหาโย  สรทตาปโส 
ยสฺส  สตฺถ ุ อคฺคสาวโก  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺเถสิ  อห  ตสฺเสว 
ทุติยสาวโก  ภเวยฺยนฺติ ฯ  สตฺถา  อนาคต  โอโลเกตฺวา  ตสฺส 
ปตฺถนาย  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  พฺยากาสิ  ตฺวป  อิโต 
กปฺปสตสหสฺสาธิก  อสงฺเขยฺย  อติกฺกมิตฺวา  โคตมพุทฺธสฺส 
ทุติยสาวโก  (๑)  ภวิสฺสสีติ ฯ  พุทฺธาน  พฺยากรณ  สุตฺวา 
สิริวฑฺโฒ 
หฏปหฏโ  อโหส ิฯ  สตฺถาป   ภตฺตานุโมทน  กตฺวา 
สปริวาโร  วิหารเมว  คโต ฯ  อย  ภิกขฺเว  มม   ปตฺุเตหิ 
# ๑  ขุ. อุ. ๓๒/๔๕  ฯ  
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ตทา  ปตฺถิตปตฺถนา  เต  ยถาปตฺถิตเมว  ลภึส ุ นาห  มุข 
โอโลเกตฺวา เทมีติ ฯ 
        เอว  วุตฺเต  เทฺว  อคฺคสาวกา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา 
ภนฺเต  มย  อคาริยภูตา  สมานา  คิรคฺคสมชฺช  ทสฺสนาย 
คตาติ  ยาว  อสฺสชิตฺเถรสฺส  สนฺติกา  โสตาปตฺติผลปฏิเวธา 
สพฺพ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  กเถตฺวา  เต  มย  ภนฺเต  ส ฺชยสฺส 
อาจริยสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  ตุมฺหาก  ปาทมูล  อาเนตุกามา 
ตสฺส  ลทฺธิยา  นิสฺสารภาว  กเถตฺวา  อิธาคมเน  อานิสส 
กถยิมฺหา  โส  อิทานิ  มยฺห  อนฺเตวาสิวาโส  นาม  จาฏิยา 
อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส   น  สกฺขิสฺสามิ  อนฺเตวาสิวาส 
วสิตุนฺติ  วตฺวา  อาจริย  อิทานิ  มหาชโน  คนฺธมาลาทิหตฺโถ 
คนฺตฺวา  สตฺถารเยว  ปูเชสฺสติ  ตุมฺเห  กถ  ภวิสฺสถาติ  วุตฺเต 
กึ  ปน  อิมสมฺึ  โลเก  ปณฺฑิตา พหู  อุทาหุ  ทนฺธาติ  ทนฺธาติ 
กถิเต  เตนหิ  ปณฺฑิตา  ปณฺฑิตา  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก 
คมิสฺสนฺติ  ทนฺธา  ทนฺธา  มม  สนฺติก  อาคมิสฺสนฺติ  คจฺฉถ 
ตุมฺเหติ  วตฺวา  อาคนฺตุ  น  อิจฺฉิ  ภนฺเตติ ฯ   ต  สุตฺวา  สตฺถา 
ภิกฺขเว  ส ฺชโย  อตฺตโน  มิจฺฉาทิฏ ิตาย  อสาร 
สาโรติ  สาร ฺจ  อสาโรติ  คณฺหิ  ตุมเฺห  ปน  อตฺตโน 
ปณฺฑิตตาย  สาร  สารโต  อสาร ฺจ  อสารโต  ตฺวา  อสาร 
ปหาย  สารเมว  คณฺหิตฺถาติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ  
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        อสาเร สารมติโน                สาเร จาสารทสฺสิโน 
        เต สาร นาธิคจฺฉนฺติ                มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา 
        สาร ฺจ สารโต ตฺวา        อสาร ฺจ อสารโต 
        เต สาร อธิคจฺฉนฺติ                สมมฺาสงฺกปฺปโคจราติ ฯ 
        ตตฺถ  อสาเร  สารมติโนติ  จตฺตาโร  ปจฺจยา  ทสวตฺถุกา 
มิจฺฉาทิฏ ิ  ตสฺสา  อุปนิสฺสยภูตา  ธมฺมเทสนาติ  อย  อสาโร 
นาม  ตสฺมึ  สารทิฏ ิโนติ  อตฺโถ ฯ  สาเร  จาสารทสฺสิโนติ 
ทสวตฺถุกา  สมฺมาทิฏ ิ  ตสฺสา  อุปนิสฺสยภูตา  ธมฺมเทสนาติ 
อย  สาโร  นาม  ตสฺมึ  นาย  สาโรติ  อสารทสฺสิโน ฯ 
เต  สารนฺติ   เต  ต  มิจฺฉาทิฏ ิคหณ  คเหตฺวา   ิตา 
กามวิตกฺกาทีน  วเสน   มจฺิฉาสงฺกปฺปโคจรา  หุตฺวา  สีลสาร 
สมาธิสาร  ป ฺาสาร   วิมุตฺติสาร        วิมุตฺติาณทสฺสนสาร 
ปรมตฺถสาร        นิพฺพาน ฺจ    นาธิคจฺฉนฺติ ฯ 
        สาร ฺจาติ  ตเมว  สีลสาราทิสาร  สาโร  นาม 
อยนฺติ  วุตฺตปฺปการ ฺจ  อสาร  อสาโร  อยนฺติ  ตฺวา ฯ 
เต  สารนฺติ  เต  ปณฺฑิตา  เอว  สมฺมาทสฺสน  คเหตฺวา   ิตา 
เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีน  วเสน สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา หุตฺวา ต 
วุตฺตปฺปการ สาร อธิคจฺฉนฺตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ ฯ 
สนฺนิปติตาน  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                ส ฺชยวตฺถุ ฯ 
                        ________________  
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                         นนฺทตฺเถรวตฺถุ 
        ยถา  อคาร  ทุจฺฉนฺนนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อายสฺมนฺต นนฺท อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สตฺถา  หิ  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ราชคห  คนฺตฺวา 
เวฬุวเน  วิหรนฺโต  ปุตฺต  เม  อาเนตฺวา  ทสฺเสถาติ 
สุทฺโธทนมหาราเชน  เปสิตาน  สหสฺสสหสฺสปริวาราน  ทสนฺน 
ทูตาน  สพฺพปจฺฉโต  คนฺตฺวา  อรหตฺต  ปตฺเตน  กาฬุทายิตฺเถเรน 
อาคมนกาล  ตฺวา  สฏ ิมตฺตาย  คาถาย        มคฺควณฺณ 
วณฺเณตฺวา 
วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต  กปลวตฺถปุุร  นโีต  าติสมาคเม 
โปกฺขรวสฺส  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  มหาเวสฺสนฺตรชาตก  (๑) 
กเถตฺวา 
ปุนทิวเส  ปณฺฑาย ปวิฏโ  อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยยฺาติ  (๒) 
คาถาย 
ปตร  โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปตฺวา  ธมฺม ฺจเร  สุจริตนฺติ  (๓) 
คาถาย  มหาปชาปตึ  โคตมึ  โสตาปตฺติผเล  ราชาน ฺจ 
สกทาคามิผเล  ปติฏาเปสิ ฯ  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ปน 
ราหุลมาตุคุณกถ  นิสฺสาย  จนฺทกินฺนรีชาตก (๔)  กเถตฺวา  ตโต 
ตติยทิวเส  นนฺทกุมารสฺส  อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ 
วตฺตมาเนสุ  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  นนฺทกุมารสฺส  หตฺเถ  ปตฺต 
ทตฺวา  มงฺคล  วตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกมนฺโต  นนทฺกุมารสฺส 
# ๑  ขุ. ชา.  มหา.  ๒๘/๓๖๕ฯ  ตทฏกถา ฯ ๑๐/๓๘๖ฯ  ๒  ขุ.ธ. ๒๕/๓๗ฯ 
# ๓ ขุ.ธ. ๒๕/๓๘ ฯ ๔.  ขุ. ชา. ปกิณฺณก. ๒๗/๓๖๘ ฯตทฏกถา ฯ ๖/๒๘๐ฯ  
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หตฺถโต  ปตฺต  น  คณฺหิ ฯ  โสป  ตถาคตคารเวน ปตฺต 
โว  ภนฺเต  คณฺหถาติ  วตฺตุ  นาสกฺขิ ฯ  เอว  ปน  จินฺเตสิ 
โสปาณสีเส  ปตฺต  คณฺหิสฺสตีติ ฯ  สตฺถา  ตสฺมึป  าเน  น 
คณฺหิ ฯ  อิตโร  โสปาณปาทมูเล  คณฺหิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถา 
ตตฺถาป  น  คณฺหิ ฯ  อิตโร  ราชงฺคเณ  คณฺหิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ 
สตฺถา  ตตฺถาป  น  คณฺหิ ฯ  กุมาโร  นวิตฺติตุกาโม  อรุจิยา 
คจฺฉนฺโต 
ตถาคตคารเวน  ปตฺต  คณฺหถาติ  วตฺตุ  น  สกฺโกติ  อิธ 
คณฺหิสฺสติ  เอตฺถ  คณฺหิสฺสตีติ  จินฺเตนฺโต  คจฺฉติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
อ ฺา  อิตฺถิโย  ต  ทิสฺวา  ชนปทกลฺยาณิยา  อาจิกฺขึสุ  อยฺเย 
ภควา  นนฺทกุมาร  คเหตฺวา  คโต  ตุมเฺหหิ  ต  วินา  กริสฺสตีติ ฯ 
(๑) 
สาป  ต  สุตฺวา  อุทกพินฺทูหิ  ปคฺฆรนฺเตเหว  อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ 
เกเสหิ 
เวเคน  คนฺตฺวา  ตุวฏ  โข  อยฺยปุตฺต  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  อาห ฯ  ต 
ตสฺสา  วจน  ตสฺส  หทเย  ติริย  ปติตฺวา  วิย   ิต ฯ  สตฺถาปสฺส 
หตฺถโต  ปตฺต  อคฺคณฺหิตฺวาว  ต  วิหาร  เนตฺวา  ปพฺพชิสฺสสิ 
นนฺทาติ  อาห ฯ  โส  พุทธฺคารเวน  น  ปพฺพชิสฺสามีติ 
อวตฺวา   อาม  ภนฺเต  ปพฺพชิสฺสามีติ  อาห ฯ  สตฺถา 
เตนหิ  ภิกฺขเว  นนฺท  ปพฺพาเชถาติ  อาห ฯ  สตฺถา 
กปลวตฺถุปุร  คนฺตฺวา  ตติยทิวเส นนฺท  ปพฺพาเชสิ ฯ  สตฺตเม 
# ๑  ม.  ก ึตุมฺเห หิ ต วินา กริสฺสถาติ ฯ  
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ทิวเส  ราหุลมาตา  กุมาร  อลงฺกริตฺวา  ภควโต  สนฺติก 
เปเสสิ  ปสฺส  ตาต  เอต  วีสติสหสฺสสมณปริวุต สุวณฺณวณฺณ 
พฺรหฺมรูปวณฺณ  สมณ  อยนฺเต  ปตา  เอตสฺส  ตว  ปตุโน 
ชาตกาเล  มหนฺตา  นิธิกุมฺภิโย  อเหสุ  ตสฺส  นิกฺขมนกาลโต 
ปฏาย  น  ปสฺสามิ  คจฺฉ  น  ทายชชฺ  ยาจาหิ   อห  ตาต 
กุมาโร  อภิเสก  ปตฺวา  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสามิ  ธเนน  เม  อตฺโถ 
ธน  เม  เทหิ  สามิโก  หิ  ปุตฺโต  ปตุ  สนฺตกสฺสาติ ฯ 
กุมาโร  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปตุสิเนห 
ปฏิลภิตฺวา 
หฏตุฏโ  สุขา  เต  สมณ  ฉายาติ  วตฺวา  อ ฺป 
พหุ  อตฺตโน  อนุรูป  วทนฺโต  อฏาสิ ฯ  ภควา  กตภตฺตกิจฺโจ 
อนุโมทน  กตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  กุมาโรป  ทายชชฺ 
เม  สมณ  เทหิ  ทายชชฺ  เม  สมณ  เทหีติ  ภควนฺต  อนุพนฺธิ ฯ 
ภควาป  กุมาร  น  นิวตฺตาเปสิ ฯ  ปริชโนป  ภควตา  สทฺธ ึ
คจฺฉนฺต  นิวตฺเตตุ  นาสกฺขิ ฯ  อิติ  โส  ภควตา  สทฺธึ  อารามเมว 
อคมาสิ ฯ  ตโต  ภควา  จินฺเตสิ  ย  อย  ปตุ  สนฺตก 
ธน  อิจฺฉติ  ต  วฏฏานุคต  สวิฆาต  หนฺทสฺส  โพธิมูเล 
มยา  ปฏลิทธฺ  สตฺตวิธ  อริยธน  เทมิ  โลกุตฺตรทายชฺชสฺส  น 
สามิก  กโรมีติ ฯ 
        อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  สารีปตฺุต  อามนฺเตสิ  เตนหิ  
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ตฺว  สารีปุตฺต  ราหุลกุมาร  ปพฺพาเชหีติ ฯ  เถโร  ต 
ปพฺพาเชสิ ฯ ปพฺพชิเต  ปน  กุมาเร  ร ฺโ  ต  สุตฺวา 
อธิมตฺต  ทุกฺข อุปฺปชฺชิ ฯ  ต  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต 
ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปฏินิเวเทตฺวา  สาธุ  ภนฺเต  อยฺยา 
มาตาปตูหิ  อนนุ ฺาต  ปุตฺต  น  ปพฺพาเชยฺยุนฺติ  วร 
ยาจิ ฯ  ภควา  ตสฺส  ต  วร   ทตฺวา  ปุเนกทิวส  ราชนิเวสเน 
กตปาตราโส  เอกมนฺต  นสิินฺเนน   ร ฺา  ภนฺเต  ตุมฺหาก 
ทุกฺกรการิกกาเล  เอกา  เทวตา  ม   อุปสงฺกมิตฺวา  ปุตฺโต 
เต  กาลกโตติ  อาห  อห  ตสฺสา  วจน  อสทฺทหนฺโต  น 
มยฺห  ปุตฺโต  โพธึ  อปฺปตฺวา  กาล  กโรตีติ 
ต  ปฏิกฺขิปนติฺ  วุตฺเต  อิทานิ  มหาราช  ก ึ สทฺทหิสสฺถ 
ปุพฺเพป  อฏ ิกานิ  ตุยฺห  ทสฺเสตฺวา  ปุตฺโต  เต  มโตติ 
วุตฺเต  น  สททฺหิตฺถาติ  อิมิสฺสา  อตฺถปฺุปตฺติยา 
มหาธมฺมปาลชาตก (๑)  กเถสิ ฯ  กถาปริโยสาเน 
ราชา  อนาคามิผเล  ปติฏหิ ฯ  อิติ    ภควา  ปตร  ตีสุ  ผเลสุ 
ปติฏาเปตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ปุนเทว   ราชคห  คนฺตฺวา 
ตโต  อนาถปณฺฑิเกน  สาวตฺถึ  อาคมนตฺถาย  คหิตปฏิ ฺโ 
นิฏ ิเต  เชตวนมหาวิหาเร  ตตฺถ  คนตฺฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ 
        เอว  สตฺถริ  เชตวเน  วิหรนฺเตเยว  อายสฺมา  นนฺโท  (๒) 
# ๑  ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๘ ฯ  ตทฏกถา ฯ ๕/๕๕๒  ฯ 
# ๒  ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๓  ฯ  
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อุกฺกณฺ ิตฺวา  ภิกฺขูน  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ  อนภิรโต  อห 
อาวุโส  พฺรหฺมจริย  จรามิ  น  สกโฺกมิ  พฺรหฺมจรยิ  สนฺธาเรตุ 
(๑) 
สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ  ภควา  ต  ปวตฺตึ 
สุตฺวา  อายสฺมนฺต  นนฺท  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอตทโวจ  สจฺจ 
กิร  ตฺว  นนทฺ  สมฺพหุลาน  ภิกฺขูน  เอวมาโรเจสิ  อนภิรโต 
อห  อาวุโส พฺรหฺมจริย  จรามิ  น  สกโฺกมิ  พฺรหฺมจริย 
สนฺธาเรตุ  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ  เอว 
ภนฺเตติ ฯ  กสิฺส  ปน  ตฺว  นนฺท  อนภิรโต  พฺรหฺมจริย 
จรสิ  น  สกโฺกสิ  พฺรหฺมจริย   สนฺธาเรตุ  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย 
หีนายาวตฺติสฺสสีติ ฯ  สากิยานี   เม  ภนฺเต  ชนปทกลฺยาณี 
ฆรา  นิกฺขมนฺตสฺส  อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ  (๒) เกเสหิ  อปโลเกตฺวา  ม 
เอตทโวจ  ตุวฏ  โข  อยฺยปุตฺต  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  โส  โข 
อห  ภนฺเต  ต  อนุสฺสรมาโน  อนภิรโต   พฺรหฺมจรยิ  จราม ิ
น  สกโฺกมิ  พฺรหฺมจริย  สนฺธาเรตุ  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย 
หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ  อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  นนฺท 
พาหาย  คเหตฺวา  อิทฺธิพเลน  ตาวตึสเทวโลก  เนนโฺต 
อนฺตรามคฺเค   เอกสฺมึ  ฌามกฺเขตฺเต  ฌามขานุมตฺถเก  นิสินฺน 
ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏ  เอก  ปลุฏมกฺกฏึ  ทสฺเสตฺวา 
ตาวตึสภวเน  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ   อุปฏาน  อาคตานิ 
# ๑ สี. สนฺตาเนตุ ฯ ปาลิยมฺปน สนฺธาเรตุนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒.  อุปฑฺฒุลฺลิขิเตหีติป ปาโ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 123 

                เลมที่  17   นนทฺตฺเถรวตฺถุ   หนา  123 
 
กกุฏปาทานิ  (๑)  ป ฺจ  อจฺฉราสตานิ  ทสฺเสสิ ฯ  ทสฺเสตฺวา  จ 
ปน  เอวมาห  ต  กึ  ม ฺสิ  นนฺท  กตมา  นุโข  อภิรูปตรา  จ 
(๒) 
ทสฺสนียตรา  จ  (๒)  ปาสาทิกตรา  จ  (๒)  สากิยานี 
วา  ชนปทกลฺยาณี  อิมานิ  วา  ป ฺจ  อจฺฉราสตานิ 
กกุฏปาทานีติ ฯ  ต  สุตฺวา  อาห  เสยฺยถาป  สา ภนฺเต 
ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏา  ปลุฏมกฺกฏ ี เอวเมว  โข  ภนฺเต 
สากิยานี ชนปทกลฺยาณี  อิเมส  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน 
อุปนิธาย  สงฺขฺยป  น  อุเปติ   กลป  น  อุเปติ  ภาคป  น 
อุเปติ  อถโข  อิมาเนว  ป ฺจ  อจฺฉราสตานิ  อภิรูปตรานิ เจว 
ทสฺสนียตรานิ  จ  ปาสาทิกตรานิ   จาติ ฯ  อภิรม  นนฺท 
อภิรม  นนฺท  อหนฺเต  ปาฏิโภโค ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน 
ปฏิลาภาย  กกุฏปาทานนฺติ ฯ  สเจ  เม  ภนฺเต  ภควา 
ปาฏิโภโค  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน  ปฏิลาภาย  กกุฏปาทาน ฯ 
อภิรมิสฺสามห  ภนฺเต  ภควา  พฺรหฺมจริเยติ ฯ  อถโข  ภควา 
อายสฺมนฺต  นนฺท  คเหตฺวา  ตตฺถ  อนตฺรหิโต  เชตวเนเยว 
ปาตุรโหสิ ฯ 
        อสฺโสสุ  โข  ภิกฺขู  อายสฺมา  กิร  นนฺโท  ภควโต 
ภาตา  มาตุจฺฉาปุตฺโต  อจฺฉราน  เหตุ  พฺรหฺมจริย  จรติ  ภควา 
# ๑  กกุฏปาทานีติ รตฺตวณฺณตาย ปาราวตปาทสทิสปาทานิ ฯปาลิยมฺปน 
# กุกฺกฏุปาทานีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒  ม. ยุ. วา ฯ ปาลิยมฺป วาติ ทิสฺสติ ฯ  
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กิรสฺส ปาฏโิภโค  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน  ปฏิลาภาย 
กกุฏปาทานนฺติ ฯ อถโข  อายสฺมโต  นนฺทสฺส  สหายกา  ภิกฺขู 
อายสฺมนฺต  นนฺท  ภตกวาเทน  จ  อุปกฺกีตกวาเทน  จ 
สมุทาจรนฺติ  ภตโก  กิรายสฺมา  นนฺโท  อุปกฺกีตโก  กริายสฺมา 
นนฺโท  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน  เหตุ  พฺรหฺมจริย  จรติ  ภควา 
กิรสฺส  ปาฏโิภโค  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน  ปฏิลาภาย 
กกุฏปาทานนฺติ ฯ  อถโข  อายสฺมา   นนฺโท  สหายกาน ภิกฺขูน 
ภตกวาเทน  จ  อุปกฺกีตกวาเทน  จ  อฏฏิยมาโน  หรายมาโน 
ชิคุจฺฉมาโน  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต 
วิหรนฺโต  นจิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย  กลุปุตฺตา  สมฺมเทว        อคารสฺมา 
อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหมฺจริยปริโยสาน  ทิฏเว 
ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหาสิ  ขีณา 
ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย   นาปร  อิตฺถตฺตายาติ 
อพฺภ ฺาสิ  อ ฺตโร  จ  ปนายสฺมา  นนฺโท อรหต อโหสิ ฯ 
        อเถกา  เทวตา  รตฺติภาเค  สกล  เชตวน  โอภาเสตฺวา 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อาโรเจสิ  อายสฺมา  ภนฺเต 
นนฺโท  ภควโต  ภาตา  มาตุจฺฉาปุตฺโต  อาสวาน  ขยา 
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย 
อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ  ภควโตป 
โข  าณ  อุทปาทิ  นนฺโท  อาสวาน  ขยา  อนาสว  
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เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว  ธมเฺม  สย  อภิ ฺา 
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ โสปายสฺมา  ตสฺสา 
รตฺติยา  อจฺจเยน  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอตทโวจ 
ย  เม  ภนฺเต  ภควา  ปาฏิโภโค  ป ฺจนฺน อจฺฉราสตาน 
ปฏิลาภาย  กกุฏปาทาน  มุ ฺจามห  ภนฺเต  ภควนฺต  เอตสฺมา 
ปฏิสฺสวาติ ฯ  มยาป  โข  เต  นนฺท  เจตสา  เจโต ปรจฺิจ 
วิทิโต  นนฺโท  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ 
ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ 
เทวตาป  เม  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ  อายสฺมา  ภนฺเต นนฺโท 
อาสวาน 
ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย 
อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  ยเทว  โข  เต  นนฺท 
อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  มุตฺต  อถาห  มุตฺโต  เอตสฺมา 
ปฏิสฺสวาติ ฯ  อถโข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา 
ตาย  เวลาย  อิม อุทาน อุทาเนสิ 
        ยสฺส ติณฺโณ กามปงฺโก                มทฺทิโต กามกณฺฏโก 
        โมหกฺขยมนุปฺปตฺโต                สขุทุกฺเข น เวธตีติ ฯ (๑) 
        อเถกทวิส  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  นนทฺ  ปุจฺฉึสุ  อาวุโส 
นนฺท  ปุพฺเพ  ตฺว  อุกฺกณฺ ิโตมฺหีติ  วเทสิ  อิทานิ  เต 
กถนฺติ ฯ  นตฺถิ   เม  อาวุโส  คิหิภาวาย  อาลโยติ ฯ  ต 
# ๑  ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๗ ฯ  
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สุตฺวา  ภิกฺขู  อภูต อายสฺมา   นนฺโท  กเถติ  อ ฺ 
พฺยากโรติ  อตีตทิวเสสุ อุกฺกณฺ ิโตมฺหีติ วตฺวา  อิทานิ  นตฺถ ิ
เม  คิหิภาวาย  อาลโยติ  กเถตีติ  วตฺวา  คนฺตฺวา  ภควโต 
เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  ภิกฺขเว  อตีตทิวเสสุ  นนฺทสฺส 
อตฺตภาโว  ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส  อโหสิ  อิทานิ  สุจฺฉนฺนเคหสทิโส 
ชาโต  อย  ห ิ ทิพฺพจฺฉราน  ทฏิกาลโต  ปฏาย  ปพฺพชิตกิจฺจสฺส 
มตฺถก  ปาเปตุ วายมนฺโต ต กิจฺจ ปตฺโตติ วตฺวา อิมา 
คาถา อภาสิ 
        ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน                วุฏ ิ สมติวิชฺฌติ 
        เอว อภาวิต จิตฺต                ราโค สมติวิชฺฌติ ฯ 
        ยถา อคาร สุจฺฉนฺน                วุฏ ิ น สมติวิชฌฺติ 
        เอว สุภาวิต จิตฺต                ราโค น สมติวิชฺฌตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อคารนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  เคห ฯ  ทุจฺฉนฺนนฺติ 
วิรลจฺฉนฺน ฉิทฺทาวฉิทฺท ฯ  สมติวิชฺฌตีติ  วสฺสวุฏ ิ 
วินิวิชฺฌติ ฯ  อภาวิตนฺติ  ต  อคาร  วุฏ ิ  วิย  ภาวนา- 
รหิตตฺตา  อภาวิต  จิตฺต  ราโค  สมติวิชฺฌติ  น  เกวล 
ราโคว  โทสโมหมานาทโย  สพฺพกฺกิเลสา  ตถารูป  จิตฺต 
อติวิชฺฌนฺติเยว ฯ 
        สุภาวิตนฺติ  สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ  สุภาวิต  เอวรูป 
จิตฺต  สุจฺฉนฺน เคห วุฏ ิ วิย ราคาทโย กิเลสา อติวิชฺฌิตุ  
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น สกฺโกนฺตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ 
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ ฯ 
        อถ  ภิกขฺู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  พุทฺธา 
จ  นาม  อจฺฉริยา  ชนปทกลฺยาณึ  นิสสฺาย  อุกฺกณฺ ิโต 
นามายสฺมา  นนฺโท  สตฺถารา  เทวจฺฉรา  อามิส  กตฺวา 
วินีโตติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ 
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น 
ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  มยา มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา 
วินีโตเยวาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต 
พาราณสีวาสี  กปฺปโก  นาม  วาณิโช  อโหสิ ฯ  ตสฺเสโก 
คทฺรโภ  กุมภฺภาร  วหติ ฯ  ทิวเส  ทิวเส  สตฺต  โยชนานิ 
คจฺฉติ ฯ  โส  เอกสฺมึ  สมเย  คทฺรภภารเกหิ  ตกฺกสลิ  คนฺตฺวา 
ยาว  ภณฺฑสฺส  วิสฺสชชฺนา  คทฺรภ  วิจริตุ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ 
อถสฺส  โส  คทฺรโภ  ปรขิาปฏเ  จรมาโน  เอก  คทฺรภึ 
ทิสฺวา  อุปสงฺกมิ ฯ  สา  เตน  สทฺธึ ปฏิสนฺถาร  กโรนฺตี 
อาห  กุโต  อาคโตสีติ ฯ  พาราณสิโตติ ฯ  เกน  กมฺเมนาติ ฯ 
วาณิชกมฺเมนาติ ฯ  กิตฺตก  ภาร  วหสติี ฯ  กุมฺภภารนฺติ ฯ 
เอตฺตก  ภาร  วหนฺโต  กติโยชนานิ  คจฺฉสีติ ฯ  สตฺตโยชนานีติ ฯ  
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คตฏาเน  เต  กาจิ  ปาทปริกมฺม  วา  ปฏ ิปริกมฺม  วา 
กโรนฺตี  อตฺถีติ ฯ  นตฺถิ  ภทฺเทติ ฯ  เอว  สนฺเต  มหาทุกฺข 
อนุโภสีติ ฯ กิ ฺจาป  หิ  ติรจฺฉานคตาน  ปาทปริกมฺมาทิการโก 
นาม  นตฺถิ กามส ฺโชนฆฏฏนตฺถ  เอวรูป  กเถสิ ฯ  โส 
ตสฺสา  กถาย  อุกฺกณฺ ิโต ฯ  กปฺปโกป  ภณฺฑ  วิสฺสชฺเชตฺวา 
ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอหิ  ตาต  คมิสฺสามาติ  อาห ฯ 
คจฺฉถ  ตุมฺเห  นาห คมิสฺสามีติ ฯ   อถ  น  ปุนปฺปุน  ยาจิตฺวา 
อนิจฺฉนฺต  น  ภาเยตฺวา  เนสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห 
        ปโตทนฺเต กริสฺสามิ        โสฬสงฺคุลิกณฺฏก 
        ส ฺฉินฺทิสฺสามิ เต กาย  เอว ชานาหิ คทฺรภาติ ฯ 
ต  สุตฺวา  คทฺรโภ  เอว  สนฺเต  อหป  เต  กตฺตพฺพ 
ชานิสฺสามีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ปโตทมเฺม กริสฺสสิ                โสฬสงฺคุลิกณฺฏก 
        ปุรโต ปติฏหิตฺวาน        อุทฺธรตฺิวาน ปจฺฉโต 
        ภณฺฑ(๑) เต ปาตยิสฺสามิ (๒)  เอว  ชานาหิ  กปฺปกาติ ฯ (๓) 
ต  สุตฺวา  วาณิโช  เกน  นุ  โข  การเณเนส  ม  เอว 
วทตีติ  จินฺเตตฺวา  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  ต  คทฺรภึ 
ทิสฺวา  อิมาย  เอส  เอว  สกิฺขาปโต  ภวิสฺสติ  เอวรูป  นาม 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ ทนฺต ฯ ๒  สี. สาวยิสฺสามิ ฯ ๓.  สี. ม. ย.ุ กปฺปฏ ฯ  
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เต  คทฺรภึ  อาเนสฺสามีติ  มาตุคาเมน  ต  ปโลเภตฺวา  เนสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห 
        จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ                นารึ สพฺพงฺคโสภินึ 
        ภริย เต อานยิสฺสามิ        เอว ชานาหิ คทฺรภาติ ฯ 
ต สุตฺวา ตุฏจิตฺโต คทฺรโภ อิม คาถมาห 
        จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ                นารึ สพฺพงฺคโสภินึ 
        ภริย เม อานยิสฺสสิ                เอว ชานาหิ กปฺปก 
        กปฺปก ภิยฺโย คมิสฺสามิ        โยชนานิ จตุทฺทสาติ ฯ 
อถ  น  กปฺปโก  เตนหิ  เอหีติ  คเหตฺวา  สกฏาน 
อคมาสิ ฯ โส  กติปาหจฺจเยน  ต  อาห  นนุ  ม  ตุมฺเห 
ภริยนฺเต อานยิสฺสามีติ  อโวจุตฺถาติ ฯ  อาม  วุตฺต  นาห 
อตฺตโน  กถ  ภินฺทิสฺสามิ  ภริยนฺเต  อานยิสฺสามิ  วฏฏ 
ปน  ตุยฺห  เอกกสฺเสว  ทสฺสามิ  ตุยฺห  อตฺตโน  (๑)  ทุติยสฺส  ต 
ปโหตุ วา มา วา ตฺวเมว  ชาเนยฺยาสิ  อุภินฺน  โว 
สวาสมนฺวาย  ปุตฺตาป  ชายิสฺสนฺติ  เตหิป พหูหิ  สทฺธึ  ตุยฺห 
ต  ปโหตุ  วา  มา  วา  ตฺวเมว  ชาเนยฺยาสีติ ฯ คทฺรโภ 
ตสฺมึ กเถนฺเตเยว อนเปกฺโข อโหสิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ตทา  ภิกขฺเว 
# ๑ สี. ตุยฺห ปน อตฺตทุติยสฺส ฯ  ม. ตุยฺห เวตฺตน ทุติยสฺส ปโหตุ วา มา วา ฯ  
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คทฺรภี  ชนปทกลฺยาณี  อโหสิ  คทฺรโภ  นนฺโท  วาณิโช 
อหเมว  เอว  ปุพฺเพเปส  มยา  มาตุคาเมน  ปโลเภตฺวา  วินีโตติ 
ชาตก  นิฏาเปสีติ ฯ 
                                นนฺทตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                จุนฺทสูกริกวตฺถ ุ
        อิธ  โสจติ  เปจฺจ  โสจตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เวฬุวเน  วิหรนฺโต จุนฺทสูกริก นาม อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  ป ฺจปณฺณาส  วสฺสานิ  สูกเร  วธิตฺวา  ขาทนฺโต 
จ  วิกฺกีณนฺโต  จ  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ  ฉาตกกาเล  สกเฏน 
วีหี  อาทาย  ชนปท  คนฺตฺวา  เอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺเตน 
คามสูกรโปตเก  กีณิตฺวา  สกฏ  ปูเรตฺวา  อาคนฺตฺวา 
ปจฺฉานิเวสเน  วช  วิย  เอกฏาน  ปริกฺขิปตฺวา  ตตฺเถว  เตส 
นิวาป  โรเปตฺวา  เตสุ  นานาคจฺเฉ  จ  สรีรวล ฺช ฺจ 
ขาทิตฺวา  วฑฺฒิเตสุ  ย  ย  มาเรตุกาโม  โหติ  ต  ต  อาฬาหเน 
นิจฺจล  พนฺธิตฺวา  สรีรมสสฺส  อุทฺธุมายิตฺวา  พหลภาวตฺถ 
จตุรสฺสมุคฺคเรน  โปเถตฺวา  พหลมโส  ชาโตติ  ตฺวา  มุข 
วิวริตฺวา  ทนฺตนฺตเร  ทณฺฑก  ทตฺวา  โลหนาฬิยา  ปกฺกุฏ ิต 
อุณฺโหทก  มเุข  อาสิ ฺจติ ฯ  ต  กุจฺฉิย  ปวิสิตฺวา  ปกฺกุฏ ิต 
กรีส  อาทาย  อโธภาเคน  นิกฺขมิตฺวา  ยาว  โถก  กรีส 
อตฺถิ  ตาว  อาวิล  หุตฺวา  นิกฺขมติ  สุทเฺธ  อุทเร  อจฺฉ  
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อนาวิล  นิกขฺมติ ฯ  อถสฺส  อวเสส  อุทก  ปฏ ิย 
อาสิ ฺจติ ฯ  ต กาฬจมฺม  อุปฺปาเตตฺวา  คจฺฉติ ฯ  ตโต 
ติณุกฺกาย  โลมานิ  ฌาเปตฺวา  ติณฺเหน  อสินา  สีส 
ฉินฺทติ ฯ  ปคฺฆรนฺต  โลหิต  ภาชเนน  ปฏิคฺคเหตฺวา  มส 
โลหิเตน  มทฺทิตฺวา  ปจิตฺวา  ปุตฺตทารมชฺเฌ  นิสนิฺโน  ขาทิตฺวา 
เสส  วิกฺกีณาติ ฯ  ตสฺส  อิมินา  นิยาเมเนว  ชีวิต 
กปฺเปนฺตสฺส  ป ฺจปณฺณาส  วสฺสานิ  อติกฺกนฺตานิ ฯ ตถาคเต 
ธุรวิหาเร  วสนฺเต  เอกทิวสป  ปุปฺผมุฏ ิมตฺเตน  ปูชา  วา 
กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาทาน  วา  อ ฺ  วา  กิ ฺจิ  ปุ ฺ  นาม 
นาโหสิ ฯ  อถสฺส  สรีเร  โรโค  อุปฺปชฺช ิฯ  ชีวนฺตสฺเสว 
อวีจิมหานิรยสนฺตาโป  อุปฏหิ ฯ  อวีจิสนฺตาโป  นาม 
โยชนสเต  ตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  อกฺขีนิ ภินฺทนสมตฺโถ 
ปริฬาโห โหติ ฯ วุตฺตมฺป เจต 
        สมนฺตา โยชนสต  ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทาติ ฯ (๑) 
        นาคเสนตฺเถเรน  ปนสฺส  ปากติกอคฺคิสนฺตาปโต 
        อธิมตฺตตาย 
อยมุปมา  วุตฺตา  ยถา  มหาราช  กฏุาคารมตฺโต  ปาสาโณป 
นิรยอคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺโต  ขเณน  วิลย  คจฺฉติ  นิพฺพตฺตสตฺตา 
ปเนตฺถ  กมมฺพเลน  มาตุกุจฺฉิคตา  วิย  น  วิลียนฺตีติ ฯ  (๒) 
ตสฺส  ตสฺมึ  สนฺตาเป  อุปฏ ิเต  กมฺมสริกฺขโก  อากาโร 
# ๑  ม. อุป. ๑๔/๓๔๑  ฯ  ตสฺส อโยมยา ภูมิ ชลิตา เตชสา ยุตฺตาสมนฺตา..... 
#  สพฺพทาติ  เทวทูตสุตฺเต อาคตา ฯ ๒  มิลินฺท. ๙๒  ฯ  
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อุปฺปชฺชิ ฯ  เคหมชฺเฌเยว  สูกรรว  รวิตฺวา  ชนฺนุเกหิ  วิจรนฺโต 
ปุรตฺถิมวตฺถมฺุป  ปจฺฉิมวตฺถุมฺป  คจฺฉติ ฯ  อถสฺส  เคหมานุสกา 
ต  ทฬฺห  คเหตฺวา  มุข  ปทหนฺติ ฯ  กมฺมวิปาโก  นาม  น 
สกฺกา  เกนจิ  ปฏิพาหิตุ ฯ  โส  วิรวนฺโต  อิโต  จิโต  จ 
วิจรติ ฯ  สมนฺตา  สตฺตสุ  ฆเรสุ  มนุสสฺา  นิทฺท  น 
ลภนฺติ ฯ  มรณภเยน  ตชชฺิตสฺส  ปนสสฺ  พหิ  นิกฺขมน 
นิวาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  สพฺโพ  เคหชโน  ยถา  อนฺโต   ิโต 
พหิ  วิจริตุ  น  สกโฺกติ  ตถา  เคหทฺวารานิ  ปทหิตฺวา  พหิเคห 
ปริวาเรตฺวา  รกฺขนฺโต  อจฺฉติ ฯ  อิตโรป  อนโฺตเคเหเยว 
นิรยสนฺตาเปน  วิรวนฺโต  อิโต  จิโต  จ  วิจรติ ฯ  เอว  สตฺต 
ทิวสานิ  วิจริตฺวา  อฏเม  ทิวเส  กาล  กตฺวา  อวีจิมหานิรเย 
นิพฺพตฺติ ฯ  อวีจิมหานิรโย  เทวทูตสุตฺตนฺเตน  วณฺเณตพฺโพ ฯ 
ภิกฺขู  ตสฺส  ฆรทฺวาเรน  คจฺฉนฺตา  ต  สทฺท  สุตฺวา 
สูกรสทฺโทติ ส ฺ ิโน  หตฺุวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก 
นิสินฺนา  เอวมาหสุ ภนฺเต  จุนฺทสูกริกสฺส  เคหทฺวาร 
ปทหิตฺวา  สูกราน  มาริยมานาน  อชฺช  สตฺตโม  ทิวโส  เคเห 
กาจิ  มงฺคลกิริยา  ภวิสฺสติ  ม ฺเ  เอตฺตเก  นาม  ภนฺเต 
สูกเร  มาเรนฺตสฺส  เอกมฺป  เมตฺตจิตฺต  วา  การุ ฺ  วา 
นตฺถิ  น  จ  วต  โน  เอวรูโป  กกฺขโฬ  ผรุโส  สตฺโต 
ทิฏปุพฺโพติ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  โส  อิเม  สตฺต  ทวิเส 
สูกเร  มาเรติ  กมฺมสริกฺขก  ปนสฺส  อุทปาทิ  ชีวนตฺสฺเสว  
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อวีจิมหานิรยสนฺตาโป  อุปฏาสิ  โส  เตน  สนตฺาเปน  สตฺต 
ทิวสานิ  สูกรรว  รวนฺโต  อนฺโตนิเวสเน  วิจริตฺวา  อชฺช  กาล 
กตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺโตติ  วตฺวา  ภนฺเต  อิธ  โลเก  เอว 
โสจิตฺวา ปุน  คนฺตฺวา  โสจนฏาเนเยว  นิพฺพตฺโตติ  วุตฺเต 
อาม  ภิกฺขเว  ปมตฺโต  นาม  คหฏโ  วา  โหตุ  ปพฺพชิโต 
วา  อุภยตฺถ โสจติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห 
                        อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ 
                        ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ 
                        โส โสจติ โส วิห ฺติ 
                        ทิสฺวา กมมฺกิลิฏมตฺตโนติ ฯ 
        ตตฺถ  ปาปการีติ  นานปฺปการสฺส  ปาปกมฺมสสฺ  การโก 
ปุคฺคโล  อกต  วต  เม  กลฺยาณ  กต  เม  ปาปนฺติ  เอกเสเนว 
มรณสมเย  อิธ  โสจติ  อิทมสฺส  กมฺมโสจน  วิปาก  อนุภวนฺโต 
ปน  เปจฺจ  โสจติ  อิทมสฺส  ปรโลเก  วิปากโสจน  เอว  โส 
อุภยตฺถ  โสจติเยว ฯ  เตเนว  การเณน  ชีวมาโนเยว  โส 
จุนฺทสูกริโกป  โสจติ ฯ  ทิสฺวา  กมฺมกิลิฏมตฺตโนติ  อตฺตโน 
กิลิฏกมฺม  ปสฺสิตฺวา โสจติ นานปฺปการ วิลปนฺโต วิห ฺติ 
กิลมตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ  มหาชนสฺส 
สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ ฯ 
                        จุนฺทสูกรกิวตฺถุ ฯ 
                        __________  
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                        ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ 
        อิธ  โมทติ  เปจฺจ  โมทตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน วิหรนฺโต ธมฺมิกอุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  ป ฺจสตา  ธมฺมิกอุปาสกา  นาม  อเหสุ ฯ 
เตสุ  เอเกกสฺส  ป ฺจ  ป ฺจ  อุปาสกสตานิ  ปริวาโร ฯ 
โย  เตส เชฏโก  ตสฺส  สตฺต  ปุตฺตา  สตฺต  ธีตโร ฯ 
เตสุ  เอเกกสฺส  เอเกกา  สลากยาคุ  สลากภตฺต  ปกฺขิกภตฺต 
สงฺฆภตฺต  อุโปสถิกภตฺต  อาคนฺตุกภตฺต  วสฺสาวาสิก  อโหส ิฯ 
เตป  สพฺเพว  อนุชาตปุตฺตา  นาม  อเหสุ ฯ  อิติ  จุททฺสนฺน 
ปุตฺตาน  ภริยาย  อุปาสกสฺสาติ  โสฬส  สลากยาคุอาทีนิ 
ปวตฺตนฺติ ฯ  อิติ  โส  สปตฺุตทาโร  สีลวา   กลฺยาณธมฺโม 
ทานสวิภาครโต  อโหสิ ฯ  อถสฺส  อปรภาเค  โรโค 
อุปฺปชฺชิ ฯ อายุสงฺขาโร ปริหายิ ฯ โส ธมฺม โสตุกาโม 
อฏ  วา  เม  โสฬส  วา  ภิกฺขู  เปเสถาติ  สตฺถุ  สนฺติก 
ปหิณิ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขู  เปเสสิ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ตสฺส  ม ฺจ 
ปริวาเรตฺวา  ป ฺตฺเตสุ  อาสเนสุ  นิสินฺนา  ภนฺเต  อยฺยาน 
เม  ทสฺสน  ทุลฺลภ  ภวิสฺสติ  ทุพฺพโลมฺหิ  เอก  เม  สุตฺต 
สชฺฌายถาติ  วุตฺตา  กตร  สุตฺต  โสตุกาโม  อุปาสกาติ 
สพฺพพุทฺธาน  อวิชหิต  สติปฏานสุตฺตนฺติ  (๑)  วุตฺเต  เอกายโน 
อย  ภิกฺขเว  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ  สุตฺตนฺต 
# ๑  ท.ี มหา.  ๑๐/๓๒๕ ฯ  
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ปฏเปสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ฉหิ  เทวโลเกหิ  สพฺพาลงฺการ- 
ปฏิมณฺฑิตา  สหสฺสสินฺธวยุตฺตา ทิยฑฺฒโยชนสติกา  ฉ  รถา 
อาคมึสุ ฯ  เตสุ   ิตา  เทวตา  อมฺหาก  เทวโลก  เนสฺสาม 
อมฺหาก  เทวโลก  เนสฺสาม  อมฺโภ  มตฺติกภาชน  ภินฺทิตฺวา 
สุวณฺณภาชน  คณฺหนฺโต  วิย อมฺหาก  เทวโลเก  อภิรมิตุ 
อิธ  นิพฺพตฺตตูติ  (๑)  วทสึุ ฯ  อุปาสโก ธมฺมสฺสวนนฺตราย 
อนิจฺฉนฺโต  อาคเมถ  อาคเมถาติ  อาห ฯ ภิกฺขู  อมฺเห 
วทตีติ  ส ฺาย  ตุณฺหี  อเหสุ ฯ  อถสฺส  ปุตฺตธีตโร  อมฺหาก 
ปตา  ปุพฺเพ  ธมฺมสฺสวเนน  อติตฺโต  อโหสิ  อิทานิ  ปน 
ภิกฺขู  ปกฺโกสาเปตฺวา  สชฺฌาย  กาเรตฺวา  สยเมว  วาเรติ 
มรณสฺส  อภายนกสตฺโต  นาม  นตฺถีติ  วิรวึสุ ฯ  ภิกขฺู 
อิทานิ  อโนกาโสติ  อุฏายาสนา  ปกฺกมึสุ ฯ  อุปาสโก 
โถก  วีตินาเมตฺวา  สตึ  ปฏิลภิตฺวา  ปตฺุเต  ปุจฺฉิ  กสฺมา 
กนฺทถาติ ฯ  ตาต  ตุมฺเห  ภิกฺขู  ปกฺโกสาเปตฺวา  ธมฺม 
สุณนฺตา  สยเมว  วารยิตฺถ  อถ  มย  มรณสฺส  อภายนกสตฺโต 
นาม  นตฺถีติ  กนฺทิมฺหาติ ฯ อยฺยา  ปน  กุหินฺติ ฯ  อโนกาโสติ 
อุฏายาสนา  ปกฺกนฺตา  ตาตาติ ฯ  นาห  อยฺเยหิ  สทฺธึ 
กเถมีติ ฯ  อถ  เกน  สทฺธ ึ กเถถาติ ฯ  ฉหิ  เทวโลเกหิ  เทวตา 
ฉ  รเถ  อลงฺกริตฺวา  อาทาย  อากาเส  ตฺวา  อมฺหาก 
เทวโลเก  อภิรมาหิ  อมฺหาก  เทวโลเก  อภิรมาหีติ  สทฺท 
 ๑ ม. นิพฺพตฺตาหีติ ฯ  
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กโรนฺติ  ตาหิ  สทฺธึ  กเถมีติ ฯ  กุห ึ ตาต  รถา  น  มย 
ปสฺสามาติ ฯ  อตฺถ ิ ปน  มยฺห  คนฺถิตานิ  ปุปฺผานีติ ฯ  อตฺถ ิ
ตาตาติ ฯ  กตโร เทวโลโก        รมณีโยติ ฯ  สพฺพโพธิสตฺตาน 
พุทฺธมาตาปตูน ฺจ  วสนฏาน  ตุสิตภวน  รมณีย  ตาตาติ ฯ 
เตนหิ  ตุสิตภวนโต  อาคตรเถ  ปุปฺผทาม  ลคฺคตูติ  ปุปฺผทาม 
ขิปถาติ ฯ  เต  ขิปสุ ฯ ต  รถธุเร  ลคฺคิตฺวา  อากาเส 
โอลมฺพิ ฯ  มหาชโน  ตเทว  ปสฺสติ  รถ  น  ปสฺสติ ฯ 
อุปาสโก  ปสฺสเถต  ปุปผฺทามนฺติ  วตฺวา  อาม  ปสฺสามาติ 
วุตฺเต  เอต  ตุสิตภวนโต  อาคตรเถ  โอลมฺพติ อห  ตุสิตภวน 
คจฺฉามิ  ตุมฺเห  มา  จินฺตยตฺิถ  มม  สนติฺเก นิพฺพตฺติตุกามา 
หุตฺวา  มยา  กตนิยาเมเนว  ปุ ฺานิ  กโรถาติ วตฺวา  กาล 
กตฺวา  ตุสิตภวนโต  อาคตรเถ  ปติฏาสิ ฯ  ตาวเทวสฺส 
ติคาวุตปฺปมาโณ  สฏ ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต  อตฺตภาโว 
นิพฺพตฺติ  อจฺฉราสหสฺส  ปริวาเรสิ  ป ฺจวีสติโยชนิก  รตนวิมาน 
ปาตุรโหสิ ฯ  เตป  ภิกฺขู  วิหาร  อนุปฺปตฺเต  สตฺถา  ปุจฺฉิ 
สุตา  ภิกฺขเว  อุปาสเกน  ธมฺมเทสนาติ ฯ  อาม  ภนฺเต 
อนฺตราเยว  ปน  อาคเมถาติ  วาเรสิ  อถสฺส  ปุตฺตธีตโร  กนฺทึส ุ
มย  อิทานิ  อโนกาโสติ  อุฏายาสนา  นิกฺขนฺตาติ ฯ  น  โส 
ภิกฺขเว  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  กเถสิ  ฉหิ  ปน  เทวโลเกหิ  เทวตา 
ฉ  รเถ  อลงฺกริตฺวา  อาหริตฺวา  ต  อุปาสก  ปกฺโกสึสุ  โส 
ธมฺมเทสนาย  อนฺตราย  อนิจฺฉนฺโต  ตาหิ  สทฺธึ  กเถสีติ ฯ  
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เอว  ภนฺเตติ ฯ  เอว  ภิกฺขเวติ ฯ  อิทานิ  กุหึ  นิพฺพตฺโตติ ฯ 
ตุสิตภวเน  ภิกฺขเวติ ฯ  ภนฺเต  อิธ  าติมชฺเฌ  โมทมาโน 
จริตฺวา  ปุน  โมทนฏาเนเยว  นิพฺพตฺโตติ ฯ  อาม  ภิกฺขเว 
อปฺปมตฺตา  หิ  คหฏา  วา  ปพฺพชิตา วา สพฺพตฺถ 
โมทนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห 
                        อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ 
                        กตปุ ฺโ อุภยตฺถ โมทติ 
                        โส โมทติ โส ปโมทติ 
                        ทิสฺวา กมมฺวิสุทฺธิมตฺตโนติ ฯ 
        ตตฺถ  กตปุ ฺโติ  นานปฺปการสฺส  กุสลสฺส  การโก 
ปุคฺคโล  อกต  วต  เม  ปาป  กต  วต  เม  กลฺยาณนฺติ 
อิธ กมฺมโมทเนน  โมทติ  เปจฺจ  วิปากโมทเนน  โมทติ  เอว 
อุภยตฺถ โมทติ  นาม ฯ  กมฺมวิสุทฺธินฺติ  ธมฺมิกอุปาสโกป 
อตฺตโน 
กมฺมวิสุทฺธึ  ปุ ฺกมฺมสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  กาลกิริยโต  ปุพฺเพ  อิธ 
โลเกป  โมทติ  กาล กตฺวา อิทานิ ปรโลเกป ปโมทติ 
อติโมทติเยวาติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ  มหาชนสฺส 
สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา ชาตาติ ฯ 
                        ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                                เทวทตฺตวตฺถุ 
        อิธ  ตปฺปติ  เปจฺจ  ตปฺปตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เทวทตฺตสฺส  วตฺถุ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ยาว 
ปวิปฺปเวสนา เทวทตฺต  อารพฺภ  ภาสิตานิ  สพฺพานิ  ชาตกานิ 
วิตฺถาเรตฺวา  กถิต ฯ  อย ปเนตฺถ สงฺเขโป 
        สตฺถริ  อนุปย  นาม  มลลฺาน  นิคโม  ต  นิสฺสาย 
อนุปยมฺพวเน วิหรนฺเตเยว  ตถาคตสฺส  ลกฺขณปฏคฺิคหณทิวเสเยว 
อสีติสหสฺเสหิ  าติกุเลหิ  ราชา  วา  โหตุ  พุทฺโธ  วา 
ขตฺติยปริวาโร วิจริสฺสตีติ  อสีติสหสฺสปุตฺตา  ปฏิ ฺาตา  เตสุ 
เยภุยฺเยน  ปพฺพชิเตสุ  ภทฺทิยราชาน  อนุรุทฺธ  อานนฺท  ภคุ 
กิมฺพิล  เทวทตฺตนฺติ  อิเม  ฉ  สกฺเก  อปพฺพชนฺเต  ทิสฺวา 
มย  อตฺตโน  ปุตฺเต  ปพฺพาเชม  อิเม  ฉ  สกฺกา  น  าตกา 
ม ฺเ  ตสฺมา  น  ปพฺพชนฺตีติ  กถ  สมุฏาเปสุ ฯ  อถ 
มหานาโม  สกฺโก  อนุรทฺุธ  อุปสงฺกมิตฺวา  ตาต  อมฺหาก 
กุลา  ปพฺพชโิต  นตฺถ ิ ตฺว  วา  ปพฺพช  อห  วา  ปพฺพชิสฺสามีติ 
อาห ฯ  โส  ปน  สุขุมาโล  โหติ  สมปฺนฺนโภโค  นตฺถีติ 
วจนมฺป  เตน  น  สุตปุพฺพ ฯ  เอกทิวส  หิ  เตสุ  ฉสุ  ขตฺติเยสุ 
คุฬกีฬาย  กฬีนฺเตสุ  อนรุุทฺโธ  ปูเวน ปราชิโต  ปวูตฺถาย 
ปหิณิ ฯ  อถสฺส  มาตา  ปเูว  สชฺเชตฺวา  ปหิณิ ฯ  เต  ขาทิตฺวา  
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ปน  กฬีึสุ ฯ  ปุนปฺปุน  ตสฺเสว  ปราชโย  โหติ ฯ  มาตา 
ปนสฺส  ปหิเต  ปหิเต  ติกขฺตฺตุ  ปูเว  ปหิณิตฺวา  จตุตฺถวาเร 
ปูวา  นตฺถีติ  ปหิณิ ฯ  โส  นตฺถีติ  วจนสฺส  อสฺสุตปุพฺพตฺตา 
เอสาเปกา  ปูววิกติ  ภวิสฺสตีติ  ม ฺมาโน  นตฺถปิูวเมว 
อาหรถาติ  เปเสสิ ฯ  มาตา  ปนสฺส  นตฺถิปูว  กริ  อยฺเย 
เทถาติ  วุตฺเต  มม  ปุตฺเตน  นตฺถีติ  ปท  น  สุตปุพฺพ 
อิมินา  ปน อุปาเยน  เอตมตฺถ  ชานาเปสฺสามีติ  ตุจฺฉ 
สุวณฺณปาตึ  อ ฺาย  สุวณฺณปาติยา  ปฏิกุชชฺิตฺวา  เปเสสิ ฯ 
นครปริคฺคาหิกา  เทวตา จินฺเตสุ  อนุรุทฺธสกฺเกน  อนฺนภารกาเล 
อตฺตโน  ภาคภตฺต  อุปริฏปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทตฺวา  นตฺถีติ  เม 
วจนสฺส  สวน  มา  โหตุ  โภชนุปฺปตฺติฏานชานน  มา  โหตูติ 
ปตฺถนา  กตา  สจาย  ตุจฺฉปาตึ  ปสฺสิสฺสติ  เทวสมาคม 
ปวิสิตุ  น  ลภิสฺสาม  สีสมฺป  โน  สตฺตธา  ผเลยฺยาติ ฯ  อถ 
น  ปาตึ  ทิพฺพปูเวหิ  ปุณฺณ  อกสุ ฯ  ตสฺสา  คุฬมณฺฑเล 
เปตฺวา  อุคฺฆาฏิตมตฺตาย  ปูวคนฺโธ  สกลนคร  ฉาเทตฺวา 
 ิโต ฯ  ปูวขณฺฑ  มุเข  ปตมตฺตเมว  สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ 
อนุผริ ฯ  โส  จินฺเตสิ  นาห  มาตุ  ปโย  เอตฺตก  เม  กาล 
อิม  นตฺถิปูวนฺนาม  น  ปจิ  อิโต  ปฏาย  อ ฺ  ปูว 
น  ขาทิสฺสามีติ  เคห  คนฺตฺวา  มาตร  ปุจฺฉิ  อมฺม  ตุมฺหาก 
อห  ปโย  อปฺปโยติ ฯ  ตาต  เอกกฺขิโน  อกฺขิ  วิย  หทย  
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วิย  จ  อติปโย  เมติ ฯ  อถ  กสฺมา  เอตฺตก  กาล  มยหฺ 
นตฺถิปูว  น  ปจิตฺถ  อมฺมาติ ฯ  สา จุลลฺุปฏาก  ปจฺุฉิ  อตฺถิ 
กิ ฺจิ  ปาติย  ตาตาติ ฯ  ปริปุณฺณา  อยฺเย  ปาตี  ปูเวหิ 
เอวรูปา  ปูวา  นาม  เม  น  ทฏิปุพฺพาติ ฯ  สา  จินฺเตสิ 
มยฺห  ปุตฺโต  ปุ ฺวา  กตาภินีหาโร  ภวิสฺสติ  เทวตาหิ  ปาตึ 
ปูเรตฺวา  ปหิตา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  อถ  น  ปุตฺโต  อมฺม  อิโต 
ปฏายาห  อ ฺ  ปูวนฺนาม  น  ขาทิสฺสามิ  นตฺถิปวูเมว 
ปเจยฺยาสีติ ฯ  สาปสฺส  ตโต  ปฏาย  ปูว  ขาทิตุกาโมมฺหีติ 
วุตฺเต  ตุจฺฉปาติเมว  อ ฺาย  ปาติยา  ปฏิกุชชฺิตฺวา  เปเสสิ ฯ 
ยาว  อคารมชฺเฌ  วส ิ ตาวสฺส  เทวตา  ทิพฺพปูเว  ปหิณึสุ ฯ 
โส  เอตฺตกป  อชานนฺโต  ปพฺพชฺชนฺนาม  ก ึ ชานิสฺสติ 
ตสฺมา  กา  เอสา  ปพฺพชฺชา  นามาติ  ภาตร  ปุจฺฉิตฺวา 
โอหาริตเกสมสฺสุนา  กาสายนิวตฺเถน  กฏตฺถเร  วา  วิทลม ฺจเก 
วา  นิปชฺชิตฺวา  ปณฺฑาย  จรนฺเตน  วิหริตพฺพ  เอสา  ปพฺพชฺชา 
นามาติ  วุตฺเต  ภาติก  อห  สุขุมาโล  นาห  สกฺขิสฺสามิ 
ปพฺพชิตุนฺติ  อาห ฯ  เตนหิ  ตาต  กมมฺนฺต  อุคฺคเหตฺวา 
ฆราวาส  วส  น  หิ  สกฺกา  อมฺเหสุ  เอเกน  อปพฺพชิตุนฺติ 
อาห ฯ  อถ  น  โก  เอโส  กมฺมนฺโต  นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ 
ภตฺตุฏานฏานป  อชานนฺโต  กลุปตฺุโต  กมฺมนตฺ นาม  ก ึ
ชานิสฺสติ ฯ  เอกทิวส  หิ  ติณฺณ  ขตฺติยาน  กถา  อุทปาทิ  
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ภตฺต  นาม  กุหึ  อุฏหตีติ ฯ  กิมฺพิโล  อาห  โกฏเ 
อุฏหตีติ ฯ  อถ  น  ภทฺทโิย  ตฺว  ภตฺตสฺส  อุฏานฏาน 
น  ชานาสิ ภตฺตนฺนาม  อุกฺขลิย  อุฏหตีติ  อาห ฯ  อนุรุทโฺธ 
ตุมฺเห  เทฺวป  น  ชานาถ  ภตฺตนฺนาม  รตนมกุลาย 
สุวณฺณปาติย  อุฏหตีติ  อาห ฯ  เตสุ  กิร  เอกทิวส  กิมฺพิโล 
โกฏโต  วีหี  โอตาริยมาเน  ทิสฺวา  เอเต  โกฏเกเยว  ชาตาติ 
ส ฺ ี  อโหสิ ฯ  ภทฺทิโยป  เอกทิวส  อุกฺขลิโต  ภตฺต  วฑฺฒิยมาน 
ทิสฺวา  อุกฺขลิย ฺเว  อุปฺปนฺนนฺติ  ส ฺ ี  อโหสิ ฯ  อนุรุทฺเธน 
ปน  เนว  วีห ี โกฏเฏนฺตา  น  ภตฺต  ปเจนฺตา  วา  วฑฺเฒนฺตา 
วา  ทิฏปุพฺพา  วฑฺเฒตฺวา  ปน  ปุรโต  ปตเมว  ปสฺสติ ฯ 
โส  ภุ ฺชิตุกามกาเล  ภตฺต  ปาติย  อุฏหตีติ  ส ฺมกาสิ ฯ 
เอว  ตโยป  เต  ภตฺตุฏานฏานป  น  ชานนฺติ ฯ  เตนาย 
โก  เอส  กมมฺนฺโต  นามาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปม  เขตฺต 
กสาเปตพฺพนฺติอาทิก  สวจฺฉเร  สวจฺฉเร  กตฺตพฺพ  กิจฺจ  สุตฺวา 
กทา  กมฺมนตฺาน  อนฺโต  ป ฺายิสฺสติ  กทา  มย  อปฺโปสฺสุกฺกา 
โภเค  ภุ ฺชิสฺสามาติ  วตฺวา  กมฺมนฺตาน  อปริยนฺตตาย 
อกฺขาตาย  เตนหิ  ตฺว ฺเว  ฆราวาส  วส  น  มยฺห  เอเตน 
อตฺโถติ  วตฺวา  มาตร  อุปสงฺกมิตฺวา  อนุชานาหิ  ม  อมฺม 
อห  ปพฺพชสิฺสามีติ  วตฺวา  ตาย  ติกขฺตฺตุ  ปฏิกฺขิปตฺวา 
สเจ  เต  สหายโก  ภทฺทิยราชา  ปพฺพชสิฺสติ  เตน  สทฺธึ  
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ปพฺพชาหีติ  วุตฺเต  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  มม  โข  สมฺม 
ปพฺพชฺชา  ตว  ปฏิพทฺธาติ  วตฺวา  ต  นานปฺปกาเรหิ 
ส ฺาเปตฺวา  สตฺตเม  ทวิเส  อตฺตนา  สทฺธึ  ปพฺพชตฺถาย 
ปฏิ ฺ  คณฺหิ ฯ  ตโต  ภทฺทิโย  สกฺยราชา  อนุรุทโฺธ 
อานนฺโท  ภคุ  กิมฺพิโล  เทวทตฺโต  จาติ  อิเม  ฉ  ขตฺติยา 
อุปาลิกปฺปกสตฺตมา  เทวา  วิย  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  สตฺตาห 
มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อุยฺยาน  คจฺฉนฺตา  วิย  จตุรงฺคินิยา 
เสนาย  นิกฺขมิตฺวา  ปรวิสย  ปตฺวา  ราชาณาย  สพฺพเสน 
นิวตฺตาเปตฺวา  ปรวิสย  โอกฺกมึสุ ฯ  ตตฺถ  ฉ  ขตฺติยา  อตฺตโน 
อาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา  ภณฺฑิก  กตฺวา  หนฺท  ภเณ  อุปาล ิ
นิวตฺตสฺสุ  อล  เต  เอตฺตก  ชีวิกายาติ  ตสฺส  อทสุ ฯ  โส 
เตส  ปาทมูเล  ปวตฺติตฺวา  ปริเทวิตฺวา  เตส  อาณ  อติกฺกมิตุ 
อสกฺโกนฺโต  อุฏาย  ต  คเหตฺวา  นิวตฺติ ฯ  เตส  ทฺวิธา 
ชาตกาเล  วน  โรทนปฺปตฺต  วิย  ปวี  กมฺปนาการปฺปตฺตา 
วิย  อโหส ิฯ อุปาลิกปฺปโกป  โถก  คนฺตฺวา  นิวตฺติตฺวา 
เอว  จินฺเตสิ  จณฺฑา  โข  สากิยา  อิมินา  กุมารา  นปิาติตาติ 
ฆาเตยฺยยป  ม  อิเม  ห ิ นาม  สกฺยกุมารา  เอวรูป  สมฺปตฺตึ 
ปหาย  อิมานิ  อนคฺฆานิ  อาภรณานิ  เขฬปณฺฑ  วิย 
ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชิสฺสนฺติ  กิมงฺค  ปนาหนฺติ  จินฺเตตฺวา  ภณฺฑิก 
โอมุ ฺจิตฺวา  ตานิ  อาภรณานิ  รุกฺเข  ลคฺคิตฺวา อตฺถิกา  
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คณฺหนฺตูติ  วตฺวา  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เตหิ  กสฺมา 
นิวตฺโตสีติ  ปุฏโ  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  เต  อาทาย 
สตฺถุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  มย  ภนฺเต 
สากิยา  นาม  มานนิสฺสิตา  อย  อมฺหาก  ทีฆรตฺต  ปริจารโก 
อิม  ปมตร  ปพฺพาเชถ  มยมสฺส  อภิวาทนาทีนิ  กริสฺสาม 
เอว  โน  มาโน  นิมฺมาทยิสฺสตีติ  วตฺวา  ต  ปมตร  ปพฺพาเชตฺวา 
ปจฺฉา  สย ปพฺพชึสุ ฯ  เตสุ  อายสฺมา  ภทฺทิโย  เตเนว 
อนฺตรวสฺเสน  เตวิชฺโช  อโหสิ ฯ อายสฺมา  อนุรุทโฺธ  ทิพฺพจกขฺุโก 
หุตฺวา  ปจฺฉา  มหาปุริสวิตกฺกสุตฺต (๑) สุตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
อายสฺมา  อานนฺโท  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ภคุตฺเถโร  จ 
กิมฺพิลตฺเถโร  จ  อปรภาเค  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต 
ปาปุณึสุ ฯ  เทวทตฺโต  โปถุชชฺนิก  อิทฺธึ  ปตฺโต ฯ 
        อปรภาเค  สตฺถร ิ โกสมฺพิย  วิหรนฺเต  สสาวกสงฺฆสฺส 
ตถาคตสฺส  มหนฺโต  ลาภสกฺกาโร  นพฺิพตฺติ ฯ  ตตฺถ  วตฺถ- 
เภสชฺชาทิหตฺถา  มนุสฺสา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  กุหึ  สตฺถา  กุห ึ
สารีปุตฺตตฺเถโร  กุหึ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  กุห ึ
มหากสฺสปตฺเถโร  กุห ึ ภทฺทิยตฺเถโร กุหึ  อนุรุทฺธตฺเถโร  กุห ึ
อานนฺทตฺเถโร  กุหึ  ภคุตฺเถโร  กุหึ   กมิฺพิลตฺเถโรติ  อสีติ- 
มหาสาวกาน  นิสินฺนฏาน  โอโลเกนตฺา  วิจรนฺติ ฯ  
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เทวทตฺตตฺเถโร  กุหึ  นิสนิฺโน  วา   ิโต  วาติ  ปุจฺฉนฺโต  นาม 
นตฺถิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อห  เอเตหิ  สทฺธึเยว  ปพฺพชิโต  เอเตป 
ขตฺติยปพฺพชิตา  อหป  ขตฺติยปพฺพชิโต  ลาภสกฺการหตฺถา 
มนุสฺสา  เอเต  ปริเยสนฺติ  มม  นาม  คเหตาป  นตฺถิ  เกน 
นุ  โข  สทฺธ ึ เอกโต  หุตฺวา  ก  ปสาเทตฺวา  มม ลาภสกฺการ 
นิพฺพตฺเตยฺยนฺติ ฯ อถสฺส  เอตทโหสิ  อย  ราชา  พิมฺพิสาโร 
ปมทสฺสเนเนว  เอกาทสนหุเตหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต 
น  สกฺกา  เอเตน  สทฺธึ  เอกโต  ภวิตุ  โกสลร ฺาป  สทฺธ ึ
น  สกฺกา  เอกโต  ภวิตุ  อย  โข  ปน  ร ฺโ  ปุตฺโต 
อชาตสตฺตุกุมาโร  กสฺสจิ  คุณโทส  น  ชานาติ  เอเตน  สทฺธ ึ
เอกโต  ภวิสฺสามีติ ฯ  โส  โกสมฺพิโต  ราชคห  คนตฺฺวา 
กุมารกวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา จตฺตาโร  อาสีวิเส  จตูสุ 
หตฺถปาเทสุ  เอก  คีวาย  พนฺธิตฺวา  เอก  สีเส  จุมฺพฏก  กตฺวา 
เอก  เอกส  กริตฺวา  อิมาย อหิเมขลาย  อากาสโต  โอรุยฺห 
อชาตสตฺตุสฺส  อุจฺฉงฺเค  นิสีทิตฺวา  เตน  ภีเตน  โกสิ  ตฺวนฺติ 
วุตฺเต  อห  เทวทตฺโตติ  วตฺวา  ตสฺส  ภยวิโนทนตฺถ  ต 
อตฺตภาว  ปฏิสหริตฺวา  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร  ปุรโต  ตฺวา  ต 
ปสาเทตฺวา  ลาภสกฺการ  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  โส  ลาภสกฺการาภิภูโต 
อห  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามีติ  ปาปก  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  สห 
จิตฺตุปฺปาเทน  อิทฺธิโต  ปริหายิตฺวา  สตฺถาร  เวฬวุนวิหาเร  
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สราชิกาย  ปริสาย  ธมฺม  เทเสนฺต  วนฺทิตฺวา  อุฏายาสนา 
อ ฺชลิมฺปคฺคยฺห  ภควา  ภนฺเต  เอตรหิ  ชิณฺโณ  วุฑฺโฒ 
มหลฺลโก  อปฺโปสฺสุกฺโก  ทฏิธมฺมสุขวิหาร  อนุยุ ฺชตุ อห 
ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามิ  นิยฺยาเทถ  เม  ภิกฺขุสงฺฆนฺติ  วตฺวา 
สตฺถารา  เขฬาสิกวาเทน  อปสาเทตฺวา  ปฏิกฺขิตฺโต  อนตฺตมโน 
อิม  ปม  ตถาคเต  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  อปกฺกม ิฯ  อถสฺส 
ภควา  ราชคเห  ปกาสนียกมฺม  กาเรสิ ฯ  โส  ปริจฺจตฺโตทานิ 
อห สมเณน  โคตเมน  อิทานิสฺส  อนตฺถ  กริสฺสามีติ  อชาตสตฺตุ 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุพฺเพ  โข  กุมาร  มนุสสฺา  ทีฑายุกา  เอตรหิ 
อปฺปายุกา  าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ย  ตฺว  กุมาโรว  สมาโน 
กาล  กเรยฺยาสิ  เตนหิ  ตฺว  กุมาร  ปตร  หนฺตฺวา  ราชา 
โหหิ  อห  ภควนฺต  หนฺตฺวา  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ  วตฺวา 
ตสฺมึ  รชฺเช  ปติฏ ิเต  ตถาคตสฺส  วธาย  ปรุิเส  ปโยเชตฺวา 
เตสุ โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  นิวตฺเตสุ  สย  คิชฺฌกูฏ  อภิรุหิตฺวา 
อหเมว  สมณ  โคตม  ชวิีตา  โวโรเปสฺสามีติ  สิล  ปวิชฺฌิตฺวา 
รุหิรุปฺปาทกมฺม  กตฺวา  อิมินาป  อุปาเยน  มาเรตุ  อสกฺโกนฺโต 
ปุน  นาฬาคิรึ  วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  ตสฺมึ  อาคจฺฉนฺเต  อานนฺทตฺเถโร 
อตฺตโน  ชีวิต สตฺถุ  ปริจฺจชิตฺวา  ปุรโต  อฏาสิ ฯ  สตฺถา 
นาค  ทเมตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา วิหาร  อาคนฺตฺวา 
อเนกสหสฺเสหิ  อุปาสเกหิ  อภิหฏ  มหาทาน  ปริภุ ฺชิตฺวา  
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ตสฺมึ  ทิวเส  สนฺนิปติตาน  อฏารสโกฏิสงฺขาตาน  ราชคหวาสีน 
อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ ฯ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
ชาโต ฯ  อโห  มหาคุโณ  อายสฺมา  อานนฺโท  ตถารูเป  นาม 
หตฺถินาเค  อาคจฺฉนฺเต  อตฺตโน  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา  สตฺถ ุ
ปุรโต  อฏาสีติ  เถรสฺส  คุณกถ  สุตฺวา  น  ภิกฺขเว 
อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  มมตฺถาย  ชีวิต  ปริจฺจชิเยวาติ  วตฺวา 
ภิกฺขูหิ  ยาจิโต จุลฺลหส(๑)มหาหส(๒)กกฺกฏก(๓)ชาตกานิ 
กเถสิ ฯ 
        เทวทตฺตสฺสาป  กมฺม  เนว  ตถา  ร ฺโ  มาราปตตฺตา 
น  วธกาน  ปโยชิตตฺตา  น  สลิาย  ปวิทฺธตฺตา  ปากฏ  อโหส ิ
ยถา  นาฬาคิริหตฺถิโน  วิสฺสชฺชิตตฺตา ฯ  ตทา  ห ิ มหาชโน 
ราชาป  เทวทตฺเตเนว  มาราปโต  วธกาป  ปโยชิตา  สิลาป 
ปวิทฺธา  อิทานิ  ปน  เตน  นาฬาคิริ  วิสฺสชฺชาปโต  เอวรูป 
นาม  ปาป  คเหตฺวา  ราชา  วิจรตีติ  โกลาหลมกาสิ ฯ  ราชา 
มหาชนสฺส  กถ  สุตฺวา  ป ฺจ  ถาลิปากสตานิ  หราเปตฺวา 
น  ปุน  ตสฺสปุฏาน  อคมาสิ ฯ  นาคราปสฺส  กลุ  อุปคตสฺส 
ภิกฺขามตฺตมฺป  นาทสุ ฯ  โส  ปริหีนลาภสกฺกาโร  โกห ฺเน 
ชีวิตุกาโม  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺจ  วตฺถูนิ  ยาจิตฺวา 
# ๑  ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๖๘ ฯ ตทฏกถา. ๘/๒๑๓ ฯ 
# ๒ ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๗๗ ฯ  ตทฏกถา ฯ ๘/๒๔๕ ฯ 
# ๓.  ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๔๕ ฯ  ตทฏกถา  ๔/๔๐๖ ฯ 
#  ตตฺถ ปน  กกฺการุชาตกนฺติ  ขายติ ฯ  
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ภควตา  อล  เทวทตฺต  โย  อิจฺฉติ  อาร ฺโก  โหตูติ 
ปฏิกฺขิตฺโต  กสฺสาวุโส  วจน  โสภณ  กึ ตถาคตสฺส  อุทาหุ 
มม  อห  หิ  อุกฺกฏวเสน  เอว  วทามิ  สาธุ  ภนฺเต  ภิกฺขู 
ยาวชีว  อร ฺ ิกา  อสฺสุ  ปณฺฑปาติกา  ปสุกูลิกา  รกฺุขมูลิกา 
มจฺฉมส  น  ขาเทยฺยุนฺติ  โย  ทุกฺขา  มจฺุจิตุกาโม  โส  มยา 
สทฺธึ  อาคจฺฉตูติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ตสฺส  วจน  สตฺุวา 
เอกจฺเจ  นวปพฺพชิตา  มนฺทพุทฺธิโน  กลฺยาณ  เทวทตฺโต 
อาห  เอเตน  สทฺธึ  วิจริสสฺามาติ  เตน  สทฺธึ  เอกโต ว 
อเหสุ ฯ  อิติ  โส  ป ฺจสเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  เตหิ  ป ฺจหิ 
วตฺถูหิ  ลูขปฺปสนฺน  ชน ส ฺาเปนฺโต  กุเลส ุ วิ ฺาเปตฺวา 
ภุ ฺชนฺโต  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมิ ฯ โส  ภควตา  สจฺจ  กริ 
ตฺว  เทวทตฺต  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมสิ  จกฺกเภทายาติ  ปุฏโ 
สจฺจ  ภควาติ  วตฺวา  ครุโก  โข  เทวทตฺต  สงฺฆเภโทติอาทีหิ 
โอวทิโตป  สตฺถุ  วจน  อนาทยิตฺวา  ปกฺกนฺโต  อายสฺมนฺต 
อานนฺท  ราชคเห  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทสิฺวา  อชฺชตคฺเคทานาห 
อาวุโส  อานนฺท  อ ฺเตฺรว  ภควตา  อ ฺตฺร  ภิกฺขุสงฺฆา 
อุโปสถ  กรสิฺสามิ  สงฺฆกมฺม  กริสฺสามีติ  อาห ฯ  เถโร  ตมตฺถ 
ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ต  วิทิตฺวา  สตฺถา  อุปฺปนฺนธมมฺสเวโค 
หุตฺวา  เทวทตฺโต  สเทวกสฺส  โลกสฺส  อนตฺถนิสฺสติ  อตฺตโน 
อวีจิมฺหิ ปจนกมฺม กโรตีติ ปริวิตกฺเกตฺวา  
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                สกุรานิ อสาธูนิ        อตฺตโน อหิตานิ จ 
                ย เว หิต ฺจ สาธุ ฺจ  ต เว ปรมทุกฺกรนฺติ 
อิม คาถ วตฺวา ปุน อิม อุทาน อุทาเนสิ 
                สกุร สาธุนา สาธุ        สาธุ ปาเปน ทุกฺกร 
                ปาป ปาเปน สุกร        ปาปมริเยหิ ทุกฺกรนฺติ ฯ (๑) 
        อถโข  เทวทตฺโต  อุโปสถทิวเส  อตฺตโน  ปรสิาย  สทฺธ ึ
เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา  ยสฺสิมานิ  ป ฺจ  วตฺถูน ิ ขมนฺติ  โส 
สลาก  คณฺหตูติ  วตฺวา  ป ฺจสเตหิ  วชฺชีปุตฺตเกหิ  นวเกหิ 
อปฺปกต ฺ ูหิ  สลากาย  คหิตาย  สงฺฆ  ภินฺทิตฺวา  เต  ภิกฺขู 
อาทาย  คยาสีส  อคมาสิ ฯ  ตสฺส  ตตฺถ  คตภาว  สุตฺวา 
สตฺถา  เตส  ภิกฺขูน  อานยตฺถาย  เทฺว  อคฺคสาวเก  เปเสสิ ฯ 
เต  ตตฺถ  คนตฺฺวา  อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา  จ 
อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนิยา  จ  อนุสาสนฺตา  เต  อมต  ปาเยตฺวา 
อาทาย  อากาเสนาคมึสุ ฯ  โกกาลิโกป  โข  อุฏเหิ  อาวุโส 
เทวทตฺต  นีตา  เต  ภิกฺขู  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ  นนุ  ตฺว 
มยา  วุตฺโต  มา  อาวุโส สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ  วิสฺสาสิ 
ปาปจฺฉา  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  ปาปกาน  อิจฺฉาน  วสงฺคตาติ 
วตฺวา  ชนฺนุเกน  หทยมชเฺฌ  ปหร ิฯ ตสฺส ตตฺเถว อุณฺห 
โลหิต มุขโต อุคฺค ฺฉิ ฯ 
        อายสฺมนฺต  ปน  สารีปุตฺต  ภิกฺขุสงฺฆปริวุต  อากาเสนา- 
# ๑  จุลลฺวคฺค. ๗/๑๙๔ ฯ  ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗ ฯ  
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คจฺฉนฺต ทิสฺวา  ภิกฺขู  อาหสุ  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต 
คมนกาเล  อตฺตทุติโยว  คโต  อิทานิ  มหาปริวาโร  อาคจฺฉนฺโต 
โสภตีติ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ติรจฺฉานโยนิย 
นิพฺพตฺตกาเลป  มม ปุตฺโต มม สนฺติก อาคจฺฉนฺโต 
โสภติเยวาติ วตฺวา 
        โหติ สลีวต อตฺโถ                ปฏสินฺถารวุตฺติน ฯ 
        ลกฺขณ ปสฺส อายนฺต        าติสงฺฆปุรกฺขิต 
        อถ ปสสฺสิม กาล                สุวิหีนว าติภีติ (๑) 
อิท  ชาตก  (๒)  กเถสิ ฯ  ปุน  ภิกฺขูหิ  ภนฺเต  เทวทตฺโต  กิร เทฺว 
อคฺคสาวเก  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  นิสีทาเปตฺวา  พุทฺธลีฬฺหาย  ธมมฺ 
เทเสสฺสามีติ  ตุมฺหาก  อนกุิริย  กรีติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว 
ปุพฺเพเปส  มม  อนุกิรยิ  กาตุ  วายมิ  น  ปน  สกฺขีติ  วตฺวา 
        อป วีรก ปสฺเสสิ        สกุณ ม ฺชุภาณก 
        มยรุคีวสงฺกาส                ปตึ มยฺห สวิฏก 
                อุทกถลจรสฺส ปกฺขิโน 
                นจฺิจ อามกมจฺฉโภชิโน 
                ตสฺสานุกร สวิฏโก 
                เสวาเลหิ ปลิคุณฺ ิโต มโตติ (๓) 
นทีจรกากชาตก  (๔)  กเถตฺวา  อปเรสุป  ทิวเสสุ  ตถารูปเมว  กถ 
# ๑ ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๔ ฯ  ตทฏกถา  ๑/๒๒๕ ฯ ๒ ลกฺขณชาตก ฯ 
# ๓ ขุ. ชา. ทกุ. ๒๗/๗๕ ฯ  ตทฏกถา ๓/๒๓๒ ฯ 
# ๔.  ชาตเก วีรกชาตกนฺติ ขายติ ฯ  
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อารพฺภ 
                อจาริ วตาย วิตุท วนานิ 
                กฏงฺครุกฺเขสุ อสารเกสุ 
                อถาสทา ขทิร ชาตสาร 
                ยตฺถาภิทา ครุโฬ อุตฺตมงฺคนฺติ (๑)  จ 
        ลสี จ เต นิปฺผลิตา                มตฺถโก จ วิทาลิโต 
        สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา  ทานิ สมฺม วิโรจสีติ (๒)  จ 
เอวมาทีนิ  ชาตกานิ  (๓)  กเถสิ ฯ  ปุน  อกต ฺ ู  เทวทตฺโตติ 
กถ  อารพฺภ 
                อกรมฺหา ว เต กิจฺจ                ย พล อหุวมฺห เส 
                มคิราช นโม ตฺยตฺถุ        อป กิ ฺจิ ลภามฺห เส ฯ 
                มม โลหิตภกฺขสฺส                นิจฺจ ลุทฺทานิ กุพฺพโต 
                ทนฺตนฺตรคโต สนฺโต        ต พฺหุ ยป ชีวสีติ (๔) 
อาทีนิ ชาตกานิ (๕)  กเถสิ ฯ ปุน วธาย ปริสกฺกนมสฺส อารพฺภ 
                าตเมต กุรุงฺคสฺส                ย ตฺว เสปณฺณิ เสยฺยสิ 
                อ ฺ เสปณฺณึ คจฺฉามิ        น เม เต รุจฺจเต ผลนฺติ (๖) 
อาทีนิ  ชาตกานิ  (๗)   กเถสิ ฯ  ปุน  อุภโต  ปริหโีน  เทวทตฺโต 
# ๑  ขุ. ชา.  ทุก ฯ ๒๗/๗๗ ฯ ตทฏกถา ๓/๒๕๒  ฯ 
# ๒ ขุ. ชา.เอก.  ๒๗/๔๖ ฯ  ตทฏกถา  ๒/๔๓๘ ฯ 
# ๓.  กนฺทคลชาตก ฺเจว วิโรจนชาตก ฺจ ฯ  ๔.  ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๓๓ ฯ 
# ตทฏกถา  ๔/๓๑๔ ฯ  ๕. ชวสกุณชาตก ฯ ๖. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๗ ฯ 
# ตทฏกถา  ๑/๓๐๗  ฯ   ๗.  กรุุงฺคมิคชาตก ฯ  
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ลาภสกฺการโต  จ  สาม ฺโต  จาติ  กถาสุ  ปวตฺตมานาสุ 
น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป ปริหีโนเยวาติ วตฺวา 
                อกฺขี ภินฺนา ปโฏ นฏโ        สขีเคเห จ ภณฺฑน 
                อุภโต ปทุฏกมฺมนฺตา        อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จาติ (๑) 
อาทีนิ  ชาตกานิ  (๒)  กเถสิ ฯ  เอว  ราชคเห  วิหรนโฺต  เทวทตฺต 
อารพฺภ  พหูนิ  ชาตกานิ  กเถตฺวา  ราชคหโต  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา 
เชตวนมหาวิหาเร วาส กปฺเปสิ ฯ 
        เทวทตฺโตป  โข  นว  มาเส  คิลาโน  ปจฺฉิเม  กาเล 
สตฺถาร ทฏ ุกาโม  หุตฺวา  อตฺตโน  สาวเก  อห  สตฺถาร 
ทฏ ุกาโม  ต  เม  ทสฺเสถาติ  วตฺวา  เตหิ  ตฺว  สมตฺถกาเล 
สตฺถารา  สทธฺึ  เวรี  หุตฺวา  อจริ  น  มย  ต  ตตฺถ  เนสฺสามาติ 
วุตฺเต  มา  ม  นาเสถ  มยา  สตฺถริ  อาฆาโต  กโต  สตฺถุ 
ปน  มย ิ เกสคฺคมตฺโตป อาฆาโต นตฺถีติ ฯ โส หิ ภควา 
                วธเก เทวทตฺตมฺหิ        โจเร องฺคุลิมาลเก 
                ธนปาเล ราหุเล จ        สพฺพตฺถ สมมานโสติ 
ทสฺเสถ  เม  ภควนฺตนฺติ  ปุนปฺปุน  ยาจิ ฯ  อถ  น  เต 
ม ฺจเกนาทาย  นิกฺขมึสุ ฯ  ตสฺสาคมน  สุตฺวา  ภิกฺขู  สตฺถ ุ
อาโรเจสุ ภนฺเต เทวทตฺโต  กริ  ตุมฺหาก  ทสฺสนตฺถาย 
อาคจฺฉตีติ ฯ  น  ภิกฺขเว  โส  เตนตฺตภาเวน  ม  ปสฺสตุิ 
ลภิสฺสตีติ ฯ  ภิกฺขู  กิร  ป ฺจนฺน  วตฺถูน อายาจิตกาลโต 
# ๑  ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๔๕ ฯ  ตทฏกถา  ๒/๔๒๔ ฯ 
# ๒  อุภโตภฏชาตก ฯ  
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ปฏาย  ปุน  พุทฺเธ  ทฏ ุ  น  ลภนฺติ  อย  ธมฺมตา ฯ 
อสุกฏาน ฺจ  อสุกฏาน ฺจ  อาคโต  ภนฺเตติ  อาหสุ ฯ  ย 
อิจฺฉติ  ต  กโรตุ  น  โส  ม  ปสฺสิตุ  ลภิสฺสตีติ ฯ  ภนฺเต 
อิโต  โยชนมตฺต  อาคโต  อฑฺฒโยชน  คาวุต  โปกขฺรณีสมีป 
อาคโต  ภนฺเตติ ฯ  สเจป  อนฺโตเชตวน  ปวิสติ  เนว  ม 
ปสฺสิตุ  ลภิสสฺตีติ ฯ  เทวทตฺต  คเหตฺวา  อาคตา  เชตวน- 
โปกฺขรณีตีเร  ม ฺจ  โอตาเรตฺวา  โปกขฺรณิย  นหายิตุ 
โอตรึสุ ฯ  เทวทตฺโตป   โข  ม ฺจโต  อุฏาย  อุโภ  ปาเท  ภูมยิ 
เปตฺวา  นิสีทิ ฯ  เต  ปวึ  ปวิสึสุ ฯ  โส  อนุกกฺเมน  ยาว 
โคปฺผกา  ยาว  ชนฺนกุา  ยาว  กฏิโต  ยาว  ถนโต  ยาว 
คีวโต  ปวิสิตฺวา  หนุกฏ ิกสฺส  ภูมิย ปติฏ ิตกาเล คาถมาห 
                อิเมหิ อฏ ีหิ ตมคฺคปุคฺคล 
                เทวาติเทว นรทมฺมสารถึ 
                สมนฺตจกฺขุ สตปุ ฺลกฺขณ 
                ปาเณหิ พุทฺธ สรณ คโตสฺมีติ ฯ 
อิท  กิร  าน  ทิสฺวา  ตถาคโต  เทวทตฺต  ปพฺพาเชสิ ฯ 
สเจ  หิ  โส  น  ปพฺพชิสสฺ  คิหี  หุตฺวา  กมฺม  ภาริย 
อกริสฺส  อายตึ ภวสฺส  ปจฺจย  กาตุ  นาสกฺขิสฺส  ปพฺพชิตฺวา 
จ  ปน  กิ ฺจาป  กมฺม  ภาริย  กริสฺสติ  อายตึ  ภวสฺส 
ปจฺจย  กาตุ  สกฺขิสฺสตีติ  น  สตฺถา  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ห ิ 
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อิโต  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก  อฏ ิสฺสโร  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ 
ภวิสฺสติ ฯ  โส  ปวึ  ปวิสิตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  นิจฺจเล 
พุทฺเธ  อปรทฺธภาเวน  ปน  นิจฺจโลว  หุตฺวา  ปจฺจติ ฯ 
ติโยชนสติเก  อนฺโตอวีจิมฺหิ  โยชนสตุพฺเพธเมวสฺส  สรรี  นิพฺพตฺติ 
สีส  ยาว  กณฺณสกฺขลิโต  อุปริ  อยกปลฺล  ปาวิสิ  ปาทา 
ยาว  โคปฺผกา  เหฏา  อยปวึ  ปวิฏา  มหาตาลกฺขนฺธปริมาณ 
อยสูล  ปจฺฉิมภิตฺติโต  นิกฺขมิตฺวา  ปฏ ิมชฺฌ  ภินทฺิตฺวา 
อุเรน  นิกฺขมตฺิวา  ปุรตฺถิมภิตฺตึ  ปาวิสิ  อปร  ทกฺขิณภิตฺติโต 
นิกฺขมิตฺวา ทกฺขิณปสฺส  ภินฺทิตฺวา  วามปสฺเสน  นิกขฺมิตฺวา 
อุตฺตรภิตฺตึ  ปาวิสิ  อปร  อุปริ  กปลฺลโต  นิกฺขมิตฺวา  มตฺถก 
ภินฺทิตฺวา  อโธภาเคน  นิกฺขมิตฺวา  อยปวึ  ปาวิสิ ฯ  เอว 
โส  ตตฺถ  นจฺิจโล  หุตฺวา ปจฺจติ ฯ 
        ภิกฺขู  เอตฺตก  าน  คนฺตฺวา  เทวทตฺโต  สตฺถาร  ทฏ ุ 
อลภิตฺวาว  ปวึ  ปวิฏโติ  กถ  สมฏุาเปสุ ฯ  สตฺถา  น 
ภิกฺขเว  เทวทตฺโต  อิทาเนว  มยิ  อปรชฺฌิตฺวา  ปวึ  ปาวิสิ 
ปุพฺเพป  ปวิฏโเยวาติ  วตฺวา  หตฺถิราชกาเล  มคฺคมุฬฺห  ปรุิส 
สมสฺสาเสตฺวา  อตฺตโน  ปฏ ึ  อาโรเปตฺวา  เขมนฺต  ปาปตสฺส 
เตน  ปุน  ติกขฺตฺตุ  อาคนฺตฺวา  อคฺคฏาเน  มชฺฌิมฏาเน 
มูเลติ  เอว  ทนฺเต  ฉินฺทิตฺวา  ตติยวาเร  มหาปุริสสสฺ  จกฺขุปถ 
อติกฺกมนฺตสฺส  ตสฺส  ปวึ  ปวิฏภาว  ทีเปตุ  
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                อกต ฺ ุสฺส โปสสฺส                นิจฺจ วิวรทสฺสิโน 
                สพฺพ ฺเจ  ปวึ  ทชชฺา        เนว  น  อภิราธเยติ  (๑) 
อิม  ชาตก  (๒)  กเถตฺวา ปุนป ตเถว กถาย สมุฏ ิตาย 
ขนฺติวาทิภูเต  อตฺตนิ  อปรชฺฌิตฺวา  กลาพุราชภูตสฺส  ตสฺส 
ปวึ  ปวิฏภาว  ทีเปตุ  ขนฺติวาทิชาตก  (๓)  จุลลฺธมฺมปาลภูเต 
อตฺตนิ  อปรชฺฌิตฺวา  มหาปตาปราชภูตสฺส  ตสฺส  ปวึ 
ปวิฏภาว  ทีเปตุ  จุลฺลธมฺมปาลชาตก ฺจ (๔)  กเถสิ ฯ 
        ปวึ  ปวิฏเ  ปน  เทวทตฺเต  มหาชโน  หฏตุฏโ 
ธชปตากกทลิโย  อุสฺสาเปตฺวา  ปุณฺณฆเฏ  เปตฺวา  ลาภา 
วต โนติ  มหนฺต  ฉณ  อนโุภติ ฯ  ตมตฺถ  ภควโต 
อาโรเจสุ ฯ  ภควา  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  เทวทตฺเต  มเต 
มหาชโน  ตุสฺสติ  ปุพฺเพป  ตุสฺสิเยวาติ  วตฺวา  สพฺพชนสฺส 
อปฺปเย  จณฺเฑ  ผรุเส  พาราณสิย  ปงฺคลราเช  นาม  มเต 
มหาชนสฺส ตุฏภาว ทีเปตุ 
                สพฺโพ ชโน หสึโิต ปงฺคเลน 
                ตสฺมึ มเต ปจฺจย เวทยนฺติ 
                ปโย น ุเต อาสิ อกณฺหเนตฺโต ฯ 
                กสฺมา ตุว โรทสิ ทฺวารปาล 
# ๑  ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๒๓ ฯ  ตทฏกถา  ๒/๑๔๔ ฯ ๒ สีลวนาคชาตก ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. จตุกฺก.  ๒๗/๑๓๗ ฯ ตทฏกถา  ๔/๓๓๕ ฯ 
# ๔. ขุ. ชา.  ป ฺจก. ๒๗/๑๗๑ ฯ ตทฏกถา  ๔/๕๔๒ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 155 

                เลมที่  17  เทวทตฺตวตฺถ  หนา  155 
 
                น เม ปโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต 
                ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส 
                อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจุราช 
                โส หึสิโต อาเนยฺย น ปุน อิธาติ 
อิม  ปงฺคลชาตก (๑)  กเถสิ ฯ 
        ภิกฺขู  สตฺถาร  ปุจฺฉึสุ  อิทานิ  ภนฺเต  เทวทตฺโต  กุห ึ
นิพฺพตฺโตติ ฯ  อวีจิมหานิรเย  ภิกฺขเวติ ฯ  ภนฺเต  อิธ  ตปฺปนฺโต 
วิจริตฺวา  ปุน  คนฺตฺวา  ตปฺปนฏาเนเยว  นิพฺพตฺโตติ ฯ  อาม 
ภิกฺขเว  ปพฺพชิตา  วา  โหนฺตุ  คหฏา  วา  ปมาทวิหาริโน 
อุภยตฺถ ตปฺปนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห 
                อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ 
                ปาปการี อุภยตฺถ ตปฺปติ 
                ปาป เม กตนฺติ ตปฺปติ 
                ภิยโฺย ตปฺปติ ทคฺุคตึ คโตติ ฯ 
        ตตฺถ  อิธ  ตปฺปตีติ  อิธ  กมฺมตปฺปเนน  โทมนสฺสมตฺเตน 
ตปฺปติ ฯ  เปจฺจาติ  ปรโลเก  ปน  วิปากตปฺปเนน  อติทารุเณน 
อปายทุกฺเขน  ตปฺปติ ฯ  ปาปการีติ  นานปฺปการสฺส  ปาปสฺส 
กตฺตา ฯ อุภยตฺถาติ  อิมินา  วุตฺตปฺปกาเรน  ตปฺปเนน  อุภยตฺถ 
ตปฺปติ  นาม ฯ  ปาป  เมติ  โส  หิ  กมฺมตปฺปเนน  ตปฺปนฺโต 
# ๑  ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๙๒  ฯ  ตทฏกถา ๓/๓๗๓ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 156 

                เลมที่  17  ยมกวคฺควณฺณนา  หนา  156 
 
ปาป  เม  กตนฺติ  ตปฺปติ  ต  อปฺปมตฺตก  ตปฺปน  วิปากตปฺปเนน 
ปน  ตปฺปนฺโต  ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต อติผรุเสน ตปฺปเนน 
อติวิย ตปฺปตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                        เทวทตฺตวตฺถุ ฯ 
 
                        สุมนาเทวีวตฺถุ 
        อิธ  นนทฺติ  เปจฺจ  นนฺทตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน วิหรนฺโต สุมนาเทวึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  ห ิ เทวสิก  อนาถปณฺฑิกสฺส  เคเห  เทฺว 
ภิกฺขุสหสฺสานิ  ภุ ฺชนฺติ  ตถา  วิสาขาย  มหาอุปาสิกาย ฯ 
สาวตฺถิย ฺจ  โย  โย  ทาน  ทาตุกาโม  โหติ  โส  โส  เตส 
อุภินฺน  โอกาส  ลภิตฺวาว  กโรติ ฯ  กกึารณาติ ฯ  ตุมฺหาก 
ทานคฺค  อนาถปณฺฑิโก  วา  วิสาขา  วา  อาคตาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
นาคตาติ  วุตฺเต  สตสหสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา  กตทานมฺป  ก ึ
ทาน  นาเมตนฺติ  ครหนฺติ ฯ  อุโภป  หิ  เต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
รุจิ ฺจ  อนุจฺฉวิกกิจฺจานิ  จ  ชานนฺติ ฯ  เตสุ  วิหรนเฺตสุ 
ภิกฺขู  จิตฺตานุรูปเมว  ภุ ฺชนฺติ ฯ  ตสฺมา  สพฺเพ  ทาน 
ทาตุกามา  เต  คเหตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  อิติ  เต  อตฺตโน  ฆเร  
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ภิกฺขู  ปริวิสตุิ  น  ลภนฺติ ฯ  ตโต  วิสาขา  โก  นุ  โข 
มม  าเน ตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ  ปริวิสิสฺสตีติ  อุปธาเรนฺตี 
ปุตฺตสฺส  ธีตร  ทิสฺวา  ต  อตฺตโน  าเน  เปสิ ฯ  สา 
ตสฺสา  นิเวสเน  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริวิสติ ฯ อนาถปณฺฑิโกป 
มหาสุภทฺท  นาม  เชฏธตีร  เปสิ ฯ  สา  หิ  ภิกฺขูน 
เวยฺยาวจฺจ  กโรนฺตี  ธมฺม  สุณนฺตี  โสตาปนฺนา  หุตฺวา 
ปติกุล  อคมาสิ ฯ  ตโต  จุลฺลสุภทฺท  เปสิ ฯ  สาป 
ตเถว  กโรนฺตี โสตาปนฺนา  หุตฺวา  ปติกุล  คตา ฯ  อถ 
สุมนาเทวึ  นาม  กนิฏธีตร เปสิ ฯ  สา  ปน  ธมมฺ 
สุตฺวา  สกทาคามิผล  ปตฺวา  กุมาริกาว  หุตฺวา  ตถารูเปน 
อผาสุเกน  อาตุรา  อาหารุปจฺเฉท  กตฺวา  ปตร  ทฏ ุกามา 
หุตฺวา  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  โส  เอกสฺม ึ ทานคฺเค  ตสฺสา  สาสน 
สุตฺวาว  อาคนฺตฺวา  กึ  อมมฺ  สุมเนติ  อาห ฯ  สา  ปตร 
อาห  กึ  กนฏิภาติกาติ ฯ  วิปฺปลปส ิ อมฺมาติ ฯ  น 
วิปฺปลปามิ  กนิฏภาติกาติ ฯ  ภายสิ  อมฺมาติ ฯ  น  ภายามิ 
กนิฏภาติกาติ ฯ เอตฺตก  วตฺวาเยว  ปน  สา  กาลมกาสิ ฯ 
โส  โสตาปนฺโนป  สมาโน  เสฏ ี  ธตีริ  อุปฺปนฺนโสก 
อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต  ธีตุ  สรรีกิจฺจ  กาเรตฺวา  โรทนฺโต 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  กึ  คหปติ ทุกฺขี ทุมฺมโน  อสสฺุมุโข 
รุทมาโน  อาคโตสีติ  วุตฺเต  ธีตา  เม  ภนฺเต สุมนาเทวี  
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กาลกตาติ  อาห ฯ  อถ  กสฺมา  โสจสิ  นนุ  สพฺเพส  เอกสิก 
มรณนฺติ ฯ  ชานาเมต  ภนฺเต  เอวรูปา  ปน  เม  หิโรตฺตปฺป- 
สมฺปนฺนา  ธตีา  สา  มรณกาเล  สตึ  ปจฺจุปฏาเปตุ 
อสกฺโกนฺตี  วิปฺปลปมานา  มตา  เตน  เม  อนปฺปก  โทมนสฺส 
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  ก ึ ปน  ตาย  กถิต  มหาเสฏ ีติ ฯ  อห  ต 
ภนฺเต  กึ  อมฺม  สุมเนติ  อามนฺเตสึ อถ  ม  อาห  ก ึ
กนิฏภาติกาติ  ตโต  วิปปฺลปสิ  อมฺมาติ วุตฺเต  น  วิปฺปลปามิ 
กนิฏภาติกาติ  ภายสิ  อมฺมาติ  น  ภายามิ  กนิฏภาติกาติ 
เอตฺตก  วตฺวา  กาลมกาสีติ ฯ  อถ  น  ภควา  อาห  น  ห ิ
เต  มหาเสฏ ิ  ธีตา  วิปฺปลปตีติ ฯ  อถ  กสฺมา เอวมาหาติ ฯ 
กนิฏตฺตาเยว  ธีตา  หิ  เต  คหปติ  มคฺคผเลหิ  ตยา  มหลฺลกิา 
ตฺว  หิ  โสตาปนฺโน  ธีตา  ปน  เต  สกทาคามินี  สา 
มคฺคผเลหิ  มหลฺลิกตฺตา  ต  เอวมาหาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ ฯ  เอว 
คหปตีติ ฯ  อิทานิ  กุหึ  นพฺิพตฺตา  ภนฺเตติ ฯ  ตุสิตภวเน  คหปตีติ 
วุตฺเต  ภนฺเต  มม  ธีตา  อิธ  าตกาน  อนฺตเร  นนทฺมานา 
วิจริตฺวา  อิโต  คนฺตฺวาป  นนฺทนฏาเนเยว  นิพฺพตฺตาติ ฯ  อถ 
น  สตฺถา  อาม  คหปติ  อปฺปมตฺตา  นาม  คหฏา  วา 
ปพฺพชิตา  วา  อิธโลเก จ ปรโลเก จ นนฺทนฺติเยวาติ วตฺวา 
อิม  คาถมาห 
                อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ 
                กตปุ ฺโ อุภยตฺถ นนฺทติ  
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                ปุ ฺ เม กตนฺติ นนฺทติ 
                ภิยโฺย นนฺทติ สคฺุคตึ คโตติ ฯ 
        ตตฺถ  อิธาติ  อิธโลเก  กมฺมนนฺทเนน  นนฺทติ ฯ 
เปจฺจาติ  ปรโลเก  วิปากนนฺทเนน  นนฺทติ ฯ  กตปุ ฺโติ 
นานปฺปการสฺส  ปุ ฺสฺส  กตฺตา ฯ  อุภยตฺถาติ  อิธ  กต 
เม  กุสล  อกต  เม  ปาปนฺติ  นนฺทติ  ปรตฺถ  วิปาก  อนุภวนฺโต 
นนฺทติ ฯ  ปุ ฺ  เมติ  อิธ  นนฺทนฺโต  ปน  ปุ ฺ  เม 
กตนฺติ  โสมนสฺสมตฺตเกเนว  กมฺมนนทฺน  อุปาทาย  นนฺทติ ฯ 
ภิยฺโยติ  วิปากนนฺทเนน  ปน  สุคตึ  คโต  สตฺตป ฺาสวสฺสโกฏิโย 
สฏ ิ ฺจ  วสฺสสตสหสฺสานิ ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต ตุสิตปุเร 
อติวิย นนฺทตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ ฯ  มหาชนสฺส 
ธมฺมเทสนา สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                        สุมนาเทวีวตฺถุ ฯ 
                        ____________  
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                        เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ 
        พหุมฺป  เจ  สหิต  ภาสมาโนติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถวีาสิโน  หิ  เทฺว  กลุปุตฺตา  สหายกา  วิหาร 
คนฺตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  กาเม  ปหาย  สตฺถุ  สาสเน 
อุร  ทตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ป ฺจ  วสฺสานิ  อาจริยุปชฺฌายาน 
สนฺติเก  วสิตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  สาสเน  ธรุ  ปุจฺฉิตฺวา 
วิปสฺสนาธุร ฺจ  คนฺถธุร ฺจ  วิตฺถารโต  สุตฺวา  เอโก  ตาว 
อห ภนฺเต มหลฺลกกาเล  ปพฺพชิโต  น  สกฺขิสฺสามิ  คนฺถธุร 
ปูเรตุ  วิปสฺสนาธุร  ปน  ปูเรสฺสามีติ  ยาว  อรหตฺตา  วิปสฺสน 
กถาเปตฺวา  ฆเฏนฺโต วายมนฺโต  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ  อิตโร  ปน  อห  คนฺถธุร  ปูเรสฺสามีติ  อนุกฺกเมน 
เตปฏก  พุทธฺวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา  คตคตฏาเน  ธมฺม  กเถติ 
สรภ ฺ  ภณติ  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ธมฺม  วาเจนฺโต 
วิจรติ  อฏารสนฺน  มหาคณาน  อาจริโย  อโหสิ ฯ  ภิกฺขู 
สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อิตรสฺส  เถรสฺส 
วสนฏาน  คนฺตฺวา  ตสฺโสวาเท  ตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  เถร 
วนฺทิตฺวา  สตฺถาร  ทฏ ุกามมฺหาติ  วทนฺติ ฯ  เถโร  คจฺฉถ 
อาวุโส  มม  วจเนน  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อสีติมหาเถเร  วนฺทถ 
สหายกตฺเถรป เม อมฺหาก  อาจริโย  ตุมฺเห  วนฺทตีติ  วเทถาติ  
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เปเสสิ ฯ  เต  วิหาร  คนฺตฺวา สตฺถาร ฺเจว  อสีติมหาเถเร  จ 
วนฺทิตฺวา  คนฺถิกตฺเถรสฺส  สนฺติก คนฺตฺวา  ภนฺเต  อมฺหาก 
อาจริโย  ตุมฺเห  วนฺทตีติ วทนฺติ ฯ อิตเรน จ โก  นาเมโสติ 
วุตฺเต  ตุมฺหาก  สหายกภิกฺขุ  ภนฺเตติ วทนฺติ ฯ เอว  เถเร 
ปุนปฺปุน  สาสน  ปหิณนฺเต  โส  ภิกฺขุ  โถก  กาล  สหิตฺวา 
อปรภาเค  สหิตุ  อสกฺโกนฺโต  อมฺหาก  อาจริโย  ตุมฺเห  วนฺทตีติ 
วุตฺเต  โก  เอโสติ  วตฺวา  ตุมฺหาก  สหายกภิกฺขุ  ภนฺเตติ 
วุตฺเต กึ  ปน  ตุมฺเหหิ  ตสฺส  สนฺติเก  อุคฺคหิต  กึ 
ทีฆนิกายาทีสุ อ ฺตโร นิกาโย  ก ึ ตีสุ  ปฏเกสุ  เอก  ปฏกนฺติ 
วตฺวา  จตุปฺปทิกป  คาถ  น  ชานาติ  ปสุกูล  คเหตฺวา 
ปพฺพชิตกาเลเยว  อร ฺ  ปวิฏโ  พหู  วต  อนฺเตวาสิเก 
ลภิ  ตสฺส  อาคตกาเล  มยา  ป ฺห  ปจฺุฉิตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตสิ ฯ 
อปรภาเค  เถโร  สตฺถาร  ทฏ ุ  อาคโต  สหายกตฺเถรสฺส 
สนฺติเก  ปตฺตจีวร  เปตฺวา  คนฺตฺวา  สตฺถาร ฺเจว อสีติมหาเถเร 
จ  วนฺทิตฺวา  สหายกตฺเถรสฺส  วสนฏาน  ปจฺจาคมิ ฯ  อถสฺส 
โส  วตฺต  กาเรตฺวา  สมปฺปมาณ  อาสน  คเหตฺวา  ป ฺห 
ปุจฺฉิสฺสามีติ  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สตฺถา  เอส  เอวรูป 
มม  ปุตฺต  วิเหเตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺเตยฺยาติ  ตสฺมึ  อนุกมฺปาย 
วิหารจาริก  จรนฺโต  วิย  เตส  นิสินฺนฏาน  คนฺตฺวา  ป ฺตฺเต 
พุทฺธาสเน  นิสีทิ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  นิสทีนฺตา  หิ  ภิกฺขู  
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พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  ว  นิสีทนฺติ ฯ  เตน  สตฺถา  ปกติ- 
ป ฺตฺเตเยว  อาสเน  นิสทีิ ฯ  นิสชชฺ  โข  ปน  คนถฺิกภิกฺขุ 
ปมชฺฌาเน  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  ตสฺมึ  อกถิเต  ทุติยชฺฌาน  อาทึ 
กตฺวา  อฏสุป  สมาปตฺตีสุ  รูปารูเปส ุ ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ 
คนฺถิกตฺเถโร  เอกป  กเถตุ  นาสกฺขิ ฯ  อิตโร  ต  สพฺพ 
กเถสิ ฯ  อถ  น  โสตาปตฺติมคฺเค  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  คนฺถิกตฺเถโร 
กเถตุ  นาสกขิฺ ฯ  ตโต  ขีณาสวตฺเถร  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  กเถสิ ฯ 
สตฺถา  สาธุ  สาธูติ  อภินนฺทิตฺวา  เสสมคฺเคสุป  ปฏิปาฏิยา 
ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ คนฺถิกตฺเถโร  เอกป  กเถตุ  นาสกฺขิ ฯ  ขีณาสโว 
ปน  ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  กเถสิ ฯ  สตฺถา  จตูสุป  าเนสุ  ตสฺส 
สาธุการ  อทาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ภุมฺมเทเว  อาทึ  กตฺวา  ยาว 
พฺรหฺมโลกา  สพฺพา  เทวตา  เจว  นาคสุปณฺณา  จ  สาธุการ 
อทสุ ฯ  ต  สาธุการ  สุตฺวา  ตสฺส  อนฺเตวาสิกา  เจว 
สทฺธิวิหาริโน  จ  สตฺถาร  อุชฌฺายึสุ  กึ  นาเมต  สตฺถารา 
กต  กิ ฺจิ  อชานนฺตสฺส  มหลฺลกตฺเถรสฺส  จตูสุ  าเนสุ 
สาธุการ  อทาสิ  อมฺหาก  ปนาจริยสฺส  สพฺพปริยตฺติธรสฺส 
ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ปาโมกฺขสฺส  ปสสามตฺตป  น  กรีติ ฯ 
อถ  เน  สตฺถา  กินฺนาเมต  ภิกฺขเว  กเถถาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ตสฺมึ  อตฺเถ  อาโรจิเต  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก  อาจริโย  มม  สาสเน 
ภติยา  คาโว  รกฺขนสทิโส  มยฺห  ปน  ปุตฺโต  ยถารุจิยา  
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ป ฺจโครเส ปริภุ ฺชนกสามิสทิโสติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 
                พหุมฺป เจ สหิต (๑)  ภาสมาโน 
                น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต 
                โคโปว คาโว คณย ปเรส 
                น ภาควา สาม ฺสฺส โหติ ฯ 
                อปฺปมฺป เจ สหิต ภาสมาโน 
                ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี 
                ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมห 
                สมฺมปฺปชาโน สุวิมุตฺตจิตฺโต 
                อนุปาทิยาโน อิธ วา หุร วา 
                ส ภาควา สาม ฺสฺส โหตีติ ฯ 
        ตตฺถ  สหิตนฺติ  เตปฏกสฺส  พุทฺธวจนสฺเสต  นาม  ต 
อาจริเย  อุปสงฺกมิตฺวา  อุคฺคณฺหิตฺวา  พหุมฺป  ปเรส  ภาสมาโน 
วาเจนฺโต  กเถนฺโต  ต  ธมฺม  สุตฺวา  ย  การเกน  ปคฺุคเลน 
กตฺตพฺพ  ตกฺกโร  น  โหติ  กุกกฺุฏสฺส  ปกฺขปหรณมตฺตมฺป 
อนิจฺจาทิวเสน  มนสิการ  นปฺปวตฺเตสิ  เอโส  ยถา  นาม  ทิวเส 
ภติยา  คาโว  รกฺขนฺโต  โคโป  ปาโตว  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สาย 
คเณตฺวา  สามิกาน  นิยฺยาเทตฺวา  ทิวสภติมตฺต  คณฺหาติ 
# ๑  ม. สหิต ฯ อย ฺหิ คาถา อุเปนฺทวชิโร นาม โหติ โส จ ช ต ช คเณหิ เจว 
#  ครุทฺวเยน จ นิยมิโต ตสฺมา สหิต อิติ ยุชฺชติ ฯ  
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ยถารุจิยา  ปน  ป ฺจโครเส  ปริภุ ฺชิตุ  น  ลภติ  เอวเมว 
เกวล อนฺเตวาสิกาน  สนฺติกา  วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺตสฺส  ภาคี 
โหติ  สาม ฺสฺส  ปน  ภาคี  น  โหติ ฯ  ยถา  ปน  โคปาลเกน 
นิยฺยาทิตาน  คุนฺน ป ฺจโครส  โคสามิกาว  ปริภุ ฺชนฺติ  ตถา 
เตน  กถิต  ธมฺม  สุตฺวา การกปุคฺคลา  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺิตฺวา 
เกจิ  ปมชฺฌานาทีนิ  ปาปุณนฺติ  เกจิ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา 
มคฺคผลานิ  ปาปุณนฺติ  โคสามิกา  โครสสฺเสว  สาม ฺสฺส 
ภาคิโน  โหนฺติ ฯ  อิติ  สตฺถา  สีลสมปฺนฺนสฺส  พหุสฺสุตสฺส 
ปมาทวิหาริโน  อนิจฺจาทิวเสน โยนิโสมนสิกาเร  อปฺปวตฺตสฺส 
ภิกฺขุโน  วเสน  ปม  คาถ  กเถสิ  น  ทุสฺสีลสฺส ฯ 
        ทุติยคาถา  ปน  อปปฺสฺสุตสฺสาป  โยนิโสมนสิกาเร  กมฺม 
กโรนฺตสฺส  การกปุคฺคลสฺส  วเสน  กถิตา ฯ  ตตฺถ  อปฺปมฺป 
เจติ  โถก  เอกวคฺคทฺวิวคฺคมตฺตมฺป ฯ  ธมฺมสฺส  โหติ 
อนุธมฺมจารีติ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย  นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส 
อนุรูป  ธมฺม  ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาต  จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺค- 
อสุภกมฺมฏานาทิเภท  จรนฺโต  อนุธมฺมจารี  โหติ  อชชฺ 
อชฺเชวาติ  ปฏิเวธ  อากงฺขนฺโต  วิจรติ  โส  อิมาย 
สมฺมาปฏิปตฺติยา  ราค ฺจ  โทส ฺจ  ปหาย โมห  สมฺมา 
เหตุนา  นเยน  ปรชิานิตพฺพธมฺเม  ปริชานนฺโต  ตทงฺควิกฺขมฺภน- 
สมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺตีน  วเสน  สุวิมตฺุตจิตฺโต  
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อนุปาทิยาโน  อิธ  วา  หรุ  วา  อิธโลกปรโลเก  ปริยาปนฺนา 
วา  อชฺฌตฺติกพาหิรา  วา  ขนฺธายตนธาตุโย  จตูหิ  อุปาทาเนหิ 
อนุปาทิยนฺโต  มหาขีณาสโว  มคฺคสงฺขาตสฺส  สาม ฺสฺส  วเสน 
อาคตสฺส  ผลสาม ฺสฺส  เจว  ป ฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสาม ฺสฺส 
จ  ภาควา  โหตีติ ฯ  รตนกูเฏน  วิย  อคารสฺส  อรหตฺเตน 
เทสนาย  กูฏ  คณฺหีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ 
                        เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                        ยมกวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                ปโม วคฺโค ฯ 
                        _______________  
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                        อปฺปมาทวคฺควณฺณนา 
 
                                สามาวตีวตฺถุ 
        อปฺปมาโท  อมต  ปทนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  โกสมพึฺ (๑) 
อุปนิสฺสาย  โฆสิตาราเม  วิหรนฺโต  สามาวตีปมุขาน  ป ฺจนฺน 
อิตฺถีสตาน ฯ  มาคนฺทิยปมุขาน ฺจ  ตสฺสา  ป ฺจนฺน  าติสตาน 
มรณ พฺยสน อารพฺภ กเถสิ ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา 
        อตีเต  อลฺลกปฺปรฏเ  อลลฺกปฺปราชา  นาม  เวฏทีปกรฏเ 
เวฏทีปกราชา  นามาติ  อิเม  เทฺว  ทหรกาลโต  ปฏาย 
สหายกา  หุตฺวา  เอกาจริยกุเล  สิปฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา  อตฺตโน 
อตฺตโน  ปตูน อจฺจเยน  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  ทสทสโยชนิเก 
รฏเ  ราชาโน อเหสุ ฯ เต  กาเลน  กาล  สมาคนฺตฺวา 
เอกโต  ติฏนฺตา นิสีทนฺตา นิปชฺชนฺตา มหาชน  ชายมาน ฺจ 
มียมาน ฺจ  ทิสฺวา  ปรโลก  คจฺฉนฺต  อนุคจฺฉนฺโต  นาม 
นตฺถิ  อนฺตมโส  อตฺตโน  สรีรป  สพฺพ  ปหาย  คนฺตพฺพ  กินฺโน 
ฆราวาเสน  ปพฺพชิสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา  รชชฺานิ  ปตฺุตทารสฺส 
นิยฺยาเทตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  วสนฺตา 
มนฺตยึสุ  มย  รชชฺ  ปหาย  ปพฺพชิตา  น  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺตา 
เต  มย  เอกฏาเน  วสนฺตา  อปพฺพชิตสทิสาเยว  โหม  ตสฺมา 
# ๑  ม. ย.ุ โกสมฺพิย ฯ  
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วิสุ  วสิสฺสาม  ตฺว  เอตสฺมึ  ปพฺพเต  วส  อห  อิมสมฺึ 
ปพฺพเต วสิสฺสามิ  อนฺวฑฺฒมาส  ปน  อุโปสถทิวเส  เอกโต 
ภวิสฺสามาติ ฯ  อถ  เนส  เอตทโหสิ  เอวป  โน  คณสงฺคณิกา ว 
ภวิสฺสติ  ตฺว  ตว  ปพฺพเต  อคฺคึ  ชาเลยยฺาสิ  อห  มม  ปพฺพเต 
อคฺคึ  ชาเลสฺสามิ  ตาย  ส ฺาย อตฺถิภาว ชานิสฺสามาติ ฯ 
เต  ตถา  กรสึุ ฯ 
        อถาปรภาเค  เวฏทีปกตาปโส  กาล  กตฺวา  มเหสกฺโข 
เทวราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตโต  อฑฺฒมาเส  สมฺปตฺเต  (๑) 
อคฺคึ  อทิสฺวา  อิตโร  สหายโก  เม  กาลกโตติ  อ ฺาสิ ฯ 
อิตโรป  นิพฺพตฺตกฺขเณเยว  อตฺตโน  เทวสิรึ  โอโลเกตฺวา  กมม 
อุปธาเรนฺโต  เนกฺขมฺมโต  (๒)  ปฏาย  อตฺตนา (๓)  กตกริิย  ทสิฺวา 
อิทานาห คนฺตฺวา  มม  สหายก  ปสฺสสิฺสามีติ  จินฺเตตฺวา 
ตสฺมึ  ขเณ  ต  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  มคฺคมูฬฺหปุริโส  (๔)  วิย 
ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถ 
น  โส  อาห  กุโต  อาคโตสีติ ฯ  มคฺคมูฬฺหปุริโส  อห 
ภนฺเต  ทูรโตว  อาคโตมฺหิ  ก ึปน ภนฺเต อยฺโย  อิมสมฺึ 
าเน  เอกโกว  วสติ  อ ฺโป  โกจิ  อตฺถีติ  อาห ฯ 
อตฺถิ  เม  เอโก  สหายโกติ ฯ  กุหึ  โสติ ฯ  เอตสฺมึ  ปพฺพเต 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ปพฺพเต ฯ        ๒  สี. ม.  นกิฺขมนโต ฯ 
# ๓.  สี. ม. ย.ุ อตฺตโน ตปจริย ฯ ๔.  สี. ม. ยุ. มคฺคิกปุริโส ฯ  
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วสติ  อุโปสถทิวเส  ปน  อคฺคึ  น  ชาเลสิ  นูน  มโต 
ภวิสฺสตีติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ  อห  โส  ภนฺเตติ ฯ 
กุหึ  นิพฺพตฺโตสีติ ฯ  เทวโลเก  มเหสกฺโข  เทวราชา  หุตฺวา 
นิพฺพตฺโตสฺมิ  ภนฺเต อยฺย  ปสฺสิสฺสามีติ  ปุน  อาคโตมฺหิ 
อป  นุ  โข  อยฺยาน  อิมสฺมึ  าเน  วสนฺตาน  โกจิ  อุปทฺทโว 
อตฺถีติ ฯ  อาม  อาวุโส  หตฺถึ (๑)  นิสสฺาย  กิลมามติี ฯ  ก ึ
ปน  โว  ภนฺเต  หตฺถี  กโรนฺตีติ ฯ  สมมฺชฺชนฏาเน  ลณฺฑ 
ปาเตนฺติ  ปาเทหิ  ปหริตฺวา  ปสุ  อุทฺธรนฺติ  สฺวาห  ลณฺฑ 
ฉฑฺเฑนฺโต  ปสุ  สม  กโรนฺโต  กิลมามีติ ฯ  ก ึ ปน  เตส 
อนาคมน  อิจฺฉถาติ ฯ  อามาวุโสติ ฯ  เตนหิ  เตส  อนาคมน 
กริสฺสามีติ ตาปสสฺส  หตฺถิกนฺตวีณ ฺเจว  หตฺถิกนฺตมนฺต ฺจ 
อทาสิ  ททนฺโต  จ  ปน วีณาย  ติสฺโส  ตนฺติโย  ทสเฺสตฺวา 
ตโย  มนฺเต  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  อิม  ตนตึฺ  ปหริตฺวา  อิมสฺมึ 
มนฺเต  วุตฺเต  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตตป  อสกฺโกนฺตา  หตฺถ ี
ปลายนฺติ  อิม  ตนฺตึ  ปหริตฺวา  อิมสฺมึ  มนฺเต  วุตฺเต  นิวตฺติตฺวา 
ปจฺฉโต  โอโลเกนฺตา  ปลายนฺติ  อิม  ตนฺตึ  ปหริตฺวา  อิมสฺมึ  มนฺเต 
วุตฺเต  หตฺถี  ยูถปติ  ปฏ ึ อุปนาเมนฺโต (๒)  อาคจฺฉตีติ 
อาจิกฺขิตฺวา 
ย  โว  รุจฺจติ  ต  กเรยฺยาถาติ  วตฺวา  ตาปส  วนฺทิตฺวา 
ปกฺกามิ ฯ  ตาปโส  ปลายนมนฺต  วตฺวา  ปลายนตนฺตึ  ปหริตฺวา 
# ๑  ส.ี ย.ุ  หตฺถี ฯ   ๒ ส.ี ม. ย.ุ อุปเนนฺโต ฯ  
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หตฺถี ปลาเปตฺวา วสิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  โกสมฺพิย  ปรนฺตโป  นาม  ราชา 
อโหสิ (๑)ฯ  โส  เอกทิวส  คพฺภินิยา  เทวิยา  สทฺธึ  พาลาตป 
ตปฺปมาโน  อากาสตเล  นิสีทิ ฯ  เทวี  รโ  ปารปุน 
สตสหสฺสคฺฆนิก  รตฺตกมฺพล  ปารุปตฺวา  นิสินฺนา  ร ฺา  สทฺธึ 
สมุลฺลปมานา  ร ฺโ  องฺคุลิโต  สตสหสฺสคฺฆนิก  ราชมุทฺทิก 
นีหริตฺวา  อตฺตโน  องฺคุลิย  ปลนฺธ ิฯ  ตสฺมึ  สมเย  หตฺถลิิงฺคสกุโณ 
อากาเสนาคจฺฉนฺโต  เทวึ  ทิสฺวา  มสเปสีติ  ส ฺาย  ปกฺเข 
วิสฺสชฺเชตฺวา  โอตร ิฯ  ราชา  ตสฺส  โอตรณสทฺเทน  ภีโต 
อุฏาย  อนฺโตนิเวสน  ปาวิสิ ฯ  เทวี  ครุคพฺภตาย  เจว 
ภีรุกชาติกตาย  จ  เวเคน  คนฺตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถ  น  โส 
สกุโณ  อชฺฌปฺุปตฺโต  (๒)  นขป ฺชเร  นิสีทาเปตฺวา  อากาส 
ปกฺขนฺทิ ฯ  เต  กิร  สกุณา  ปจนฺน  หตฺถีน  พล  ธาเรนฺติ 
ตสฺมา  อากาเสน  เนตฺวา  ยถารุจิตฏาเน  นิสีทิตฺวา  มส 
ขาทนฺติ  สาป  เตน นียมานา  มรณภยภีตา  จินฺเตสิ  สจาห 
วิรวิสฺสามิ  มนุสฺสสทฺโท  นาม  ติรจฺฉานคตาน  อุพฺเพชนิโย 
ต  สุตฺวา  ม  ฉฑฺเฑสฺสติ  เอว  สนฺเต  สห  คพฺเภน  ชีวิตกฺขย 
ปาปุณิสฺสามิ  ยสฺม ึ ปน  าเน  นิสีทิตฺวา  ม  ขาทิตุ 
อารภิสฺสติ  ตตฺร  น  สททฺ  กตฺวา  ปลาเปสฺสามีติ ฯ  สา 
# ๑.  สี. ม. ย.ุ โหติ ฯ  ๒  สี. ย.ุ  อชฺฌปปฺตฺโต ฯ  
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อตฺตโน  ปณฺฑิตตาย  อธิวาเสสิ ฯ  ตทา  จ  หิมวนฺตปฺปเทเส 
โถก  วฑฺฒิตฺวา  มณฺฑปากาเรน   ิโต  เอโก  มหานิโคฺรโธ 
โหติ ฯ  โส  สกุโณ  มิครปูาทีนิ  ตตฺถ  เนตฺวา  ขาทติ 
ตสฺมา  ตป  ตตฺเถว  เนตฺวา  วิฏปนฺตเร  เปตฺวา  อาคตมคฺค 
โอโลเกสิ ฯ  อาคตมคฺโคโลกน  กิร  เตส  ธมฺมตา ฯ  ตสฺมึ 
ขเณ  เทวี  อิทานิ  อิม  ปลาเปตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อุโภ 
หตฺเถ อุกฺขิปตฺวา  ปาณิสทฺท ฺเจว  มุขสทฺท ฺจ  กตฺวา  ต 
ปลาเปสิ ฯ อถสฺสา  สุรยิตฺถงฺคมนกาเล  คพฺเภ  กมมฺชวาตา 
จลึสุ ฯ  สพฺพทิสาสุ  คชฺชนฺโต  มหาเมโฆ  อุฏหิ ฯ  สุเข   ิตาย 
ราชมเหสิยา  มา  ภายิ  อยเฺยติ  วจนมตฺตป  อลภมานาย 
ทุกฺขปเรตาย  สพฺพรตฺตึ  นิทฺทา  นาม  นาโหสิ ฯ  วิภายมานาย 
ปน  รตฺติยา  วลาหกวิคโม  จ  อรุณุคฺคมน ฺจ  ตสฺสา 
คพฺภวุฏาน ฺจ  เอกกฺขเณเยว  อโหสิ ฯ  สา  เมฆอุตุ ฺจ  (๑) 
อรุณุคฺคมนอุตุ ฺจ  คเหตฺวา  ชาตตฺตา  ปุตฺตสุ  อุเทโนติ 
นามมกาสิ ฯ 
        อลลฺกปฺปตาปสสฺสป  โข  ตโต  อวิทูเร  วสนฏาน 
โหติ ฯ  โส  ปกติยา  วสฺสทิวเส  สีตภเยน  ผลาผลตฺถาย  วน 
น  ปวิสติ  ต  รุกฺขมูล  คนตฺฺวา  สกุเณน  ขาทิตมสาน 
อฏ ึ (๒)  อาหริตฺวา โกฏเฏตฺวา  รส  ปจิตฺวา  ปวติ  ตสฺมา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ  ปพฺพตอุตุจ ฯ  ๒  ส.ี ยุ.  อฏ ี ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 171 

                เลมที่  17  สามาวตีวตฺถุ  หนา  171 
 
ตทิวสป  อฏ ึ  อาหริสฺสามีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  รุกฺขมูเล  อฏ ึ 
ปริเยสนฺโต  อุปริ  ทารกสทฺท  สุตฺวา  โอโลเกนฺโต  เทวึ  ทิสฺวา 
กาสิ  ตฺวนฺติ  วตฺวา  มานุสิมฺหีติ กถ  อาคตาสีติ 
หตฺถิลิงฺคสกุเณน  อานีตมฺหีติ  วุตฺเต  โอตราติ  อาห ฯ 
ชาติสมฺเภทโต  ภายามิ  อยฺยาติ ฯ  กาสิ  ตฺวนฺติ ฯ  ขตฺติยาติ ฯ 
อหป ขตฺติโยวาติ ฯ  เตนหิ  ขตฺติยมาย  กเถหีติ ฯ  โส  กเถสิ ฯ 
เตนหิ  อารุยฺห  ปุตฺตก  เม  โอตาเรหีติ ฯ  โส  เอเกน  ปสฺเสน 
อภิรุหณมคฺค  กตฺวา  อภิรหุิตฺวา  ทารก  คณฺหิตฺวา  มา  ม 
หตฺเถน  ฉุปติ วุตฺเต  ต  อจฺฉุปตฺวาว  ทารก  โอตาเรสิ ฯ 
เทวีป  โอตริ ฯ  อถ  น อสฺสมปท  เนตฺวา  สีลเภท  อกตฺวา ว 
อนุกมฺปาย  ปฏิชคฺคิ  นิมมฺกฺขิกมธุ  อาหริตฺวา  ส ฺชาตสาลึ 
อาหริตฺวา  ยาคุ   ปจิตฺวา  อทาสิ ฯ  เอว  ตสฺมึ  ปฏชิคฺคนฺเต 
สา  อปรภาเค  จินฺเตสิ  อห  เนว  อาคตมคฺค  น  คมนมคฺค 
ชานามิ  อิมินาป  เม  สทธฺึ  วิสฺสาสมตฺตป  นตฺถิ  สเจ 
ปนาย  อมฺเห  ปหาย  กตฺถจิ  คมิสฺสติ  อุโภป  อิเธว  มรณ 
ปาปุณิสฺสาม  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  อิมสฺส  สีล  ภินฺทิตฺวา  ยถา 
ม   น  มุจตุ  (๑)  ตถา  กาตุ วฏฏตีติ ฯ อถ น ทุนนฺิวตฺถ- 
ทุปฺปารุตทสฺสเนน  ปโลเภตฺวา สีลวินาส ปาเปสิ ฯ ตโต 
ปฏาย  เทฺวป  สมคฺคสวาส  วสึสุ ฯ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  มุ ฺจติ ฯ  
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        อเถกทวิส  ตาปโส  นกฺขตฺตโยค  โอโลเกนฺโต  ปรนฺตปสฺส 
นกฺขตฺตปฬน  ทิสฺวา  ภทฺเท  โกสมพิฺย  ปรนฺตปราชา  มโตติ 
อาห ฯ  กสฺมา  อยฺย  เอว  วเทสิ  กินฺเต  เตน  สทฺธ ึ
อาฆาโต  อตฺถีติ ฯ  นตฺถิ  ภทฺเท  นกฺขตฺตปฬนมสฺส  ทิสฺวา 
เอว  วทามีติ ฯ  สา  ปโรท ิฯ อถ  น  กสฺมา  โรทสติี 
ปุจฺฉิตฺวา  ตาย  ตสฺส  อตฺตโน สามิกภาเว  อกฺขาเต  อาห 
มา  ภทฺเท  โรทิ  ชาตสฺส  นาม  นิยโต  มจฺจูติ ฯ  ชานามิ 
อยฺยาติ ฯ  อถ  กสฺมา  โรทสีติ ฯ  ปุตฺโต  เม  กุลสนฺตกสฺส 
รชฺชสฺส  อนจฺุฉวิโก  สเจ  ตตฺราย  ภวิสฺสติ เสตจฺฉตฺต 
อุสฺสาปยิสฺสติ  อิทานิ  มหาชานิโก  วต  ชาโตติ  โสเกน โรทามิ 
อยฺยาติ ฯ  โหตุ  ภทฺเท  มา  จินฺตยิ  สจสฺส  รชชฺ  ปตฺเถสิ 
อหมสฺส  รชชฺลภนาการ กริสฺสามีติ ฯ  อถสฺส  หตฺถิกนฺตวีณ ฺเจว 
หตฺถิกนฺตมนฺเต  จ  อทาสิ ฯ  ตทา  อเนกานิ  หตฺถิสตสหสฺสานิ 
อาคนฺตฺวา  วฏฏรกฺุขมูเล  นิสีทนฺติ ฯ  อถ  น  อาห  หตฺถีสุ 
อนาคเตสุเยว  รกฺุข  อภิรหุิตฺวา  เตสุ  อาคเตสุ  อิม  มนฺต 
วตฺวา  อิม  ตนฺตึ  ปหร  สพฺเพ  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตุป 
อสกฺโกนฺตา  ปลายิสฺสนฺติ  อโถตริตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ โส 
ตถา  กตฺวา  อาคนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ อถ น 
ทุติยทิวเส  อาห  อชฺช  อิม  มนฺต  วตฺวา  อิม  ตนฺตึ  ปหเรยฺยาส ิ
หตฺถี  นิวตฺติตฺวา  ปจฺฉโต  โอโลเกนฺตา  ปลายิสฺสนฺตีติ ฯ  ตทาป  
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ตถา  กตฺวา  อาคนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  อถสฺส  มาตร 
อามนฺเตตฺวา ภทฺเท  ปุตฺตสฺส  เต  สาสน  เทหิ  เอโต ว 
คนฺตฺวา  ราชา  ภวิสฺสตีติ อาห ฯ  สา  ปุตฺต  อามนฺเตตฺวา 
ตาต  ตฺว  โกสมฺพิย  ปรนตฺปร ฺโ  ปตฺุโต  ม  สคพฺภ 
หตฺถิลิงฺคสกุโณ  อาเนสีติ  วตฺวา  เสนาปติอาทีน  นามานิ 
อาจิกฺขิตฺวา  อสทฺทหนฺตาน  อิม  ปตุ  ปารุปนกมฺพลเจว 
ปลนฺธนมุททฺิก ฺจ  ทสฺเสยฺยาสีติ  วตฺวา  (๑)  อุยฺโยเชสิ ฯ  กุมาโร 
ตาปส  อิทานิ  ก ึ กโรมีติ  อาห ฯ  รกฺุขสฺส  เหฏ ิมสาขาย 
นิสีทิตฺวา  อิม  มนฺต  วตฺวา  อิม  ตนฺตึ  ปหร  เชฏหตฺถี 
เต  ปฏ ึ  อุปนาเมตฺวา  อุปสงฺกมิสฺสติ  ตฺว  ตสฺส  ปฏ ิย 
นิสินฺโนว  คนฺตฺวา  รชฺช  คณฺหาหีติ ฯ  โส  มาตาปตโร 
วนฺทิตฺวา  ตถา  กตฺวา  อาคตสฺส  หตฺถิโน  ปฏ ิย  นิสีทิตฺวา 
ต  กณฺเณ  มนฺตยิ  อห  โกสมฺพิย  ปรนฺตปร ฺโ  ปุตฺโต 
เปตฺติก  เม  รชฺช  คณฺหิตฺวา  เทหิ  สามติี ฯ  โส  ต  สุตฺวา 
อเนกานิ  หตฺถิสหสฺสานิ  สนฺนิปตนฺตูติ  หตฺถิรว  รวิ ฯ  อเนกานิ 
หตฺถิสหสฺสานิ  สนฺนิปตึสุ ฯ  ปุน  ชณฺิณหตฺถี  ปฏิกฺกมนฺตูติ 
รว  รวิ ฯ   ชณฺิณหตฺถี  ปฏิกฺกมึสุ ฯ  ปุน  อติตรุณา  หตฺถ ี
นิวตฺตนฺตูติ  รว  รวิ ฯ   เตป  นิวตฺตึสุ ฯ  โส  อเนเกหิ 
โยธหตฺถิสหสฺเสเหว  ปริวุโต  ปจฺจนฺตคาม  ปตฺวา  อห  ร ฺโ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ทตฺวา ฯ  
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ปุตฺโต  สมฺปตฺตึ  ปตฺถยมานา  มยา  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตูติ  ตโต 
ปฏาย  มนสฺุสสงฺคห  กโรนฺโต  คนตฺฺวา  นคร  ปริวาเรตฺวา 
ยุทฺธ  วา  เม  เทนฺตุ  รชชฺ  วาติ  สาสน  เปเสสิ ฯ  นาครา 
อาหสุ มย เทฺวป  น  ทสฺสาม  อมฺหาก  หิ  เทวี  ครุคพฺภา 
หตฺถิลิงฺคสกุเณน นีตา  (๑) ตสฺสา  อตฺถิภาว  วา  นตฺถิภาว  วา 
น  ชานาม  ยาว  ตสฺสา  ปวตฺตึ  น  (๒)  สุโณม  ตาว  เนว 
ยุทฺธ  ทสฺสาม  น รชชฺนฺติ ฯ ตทา  กริ  ต  ปเวณิรชฺช 
อโหสิ ฯ  ตโต  กุมาโร  อห  ตสฺสา  ปตฺุโตติ  วตฺวา 
เสนาปติอาทีน  นามานิ  กเถตฺวา  ตถาป  อสทฺทหนฺตาน 
รตฺตกมฺพล ฺจ  มุทฺทิก ฺจ  ทสฺเสสิ ฯ  เต  ต  รตฺตกมฺพล ฺจ 
มุทฺทิก ฺจ ส ฺชานิตฺวา  นิกฺกงฺขา  หุตฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา 
ต  รชฺเช  อภิสิ ฺจึสุ ฯ 
                        อย ตาว อุเทนสฺส อุปฺปตฺติ ฯ 
        อลลฺกปฺปรฏเ  (๓)  ปน  ทุพฺภิกฺเข  อุปฺปนฺเน  ชีวิตุ 
อสกฺโกนฺโต  เอโก  โกตุหลิโก  นาม  มนุสฺโส  กาลึ  นาม 
ตรุณปุตฺต  ภริย  อาทาย (๔)  โกสมฺพิย คนฺตฺวา ชีวิสฺสามาติ (๕) 
ปาเถยฺย คเหตฺวา นิกฺขมิ ฯ อหิวาตกโรเคน  มหาชเน  มรนฺเต 
# ๑  ส.ี ย.ุ หตฺถิลิงฺคสกุเณนาหตา ฯ  ๒  สี. ยุ.  นาติ นตฺถิ ฯ 
# ๓.  สี. ย.ุ  อชิตรฏเ ฯ 
# ๔.  ส.ี ม. ย.ุ กาป นาม ตรุณปุตฺต กาลึ นาม ภริย อาทาย ฯ 
# ๕.  สี. ม. ย.ุ โกสมฺฬ ึ ฯปฯ  ชีวิสฺสามีติ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 175 

                เลมที่  17  สามาวตีวตฺถุ  หนา  175 
 
นิกฺขมีติป  วทนฺติเยว ฯ  เต  คจฺฉนฺตา  ปาเถยฺเย  ปรกิฺขีเณ 
ขุทาภิภูตา  ทารก  วหิตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  อถ  สามิโก  ปชาปตึ 
อาห  ภทฺเท  มย  ชีวนฺตา  ปุน  ปุตฺต  ลภิสฺสาม  ฉฑฺเฑตฺวา 
น  คจฺฉามาติ ฯ  มาตุ  หทย  นาม  มุทกุ โหติ  ตสฺมา 
สา  อาห  นาห  ชีวนฺตเมว  ปุตฺต  ฉฑฺเฑตุ  สกฺขิสฺสามีติ ฯ 
อถ  กึ  กโรมาติ ฯ  วาเรน  น  วหามาติ ฯ  มาตา  อตฺตโน 
วาเร  ปุปฺผทาม  วิย  น  อุกฺขิปตฺวา  อุเร  นิปชฺชาเปตฺวา 
องฺเกน  วหิตฺวา  ปตุ  เทติ ฯ  ตสฺส  ต  คเหตฺวา  ปตปตฏาเน 
ฉาตกโตป  พลวตรา  เวทนา  อุปฺปชชฺิ ฯ  โส  ต  ปุนปฺปุน 
อาห  ภทฺเท  มย  ชีวนฺตา ปุตฺต  ลภิสฺสาม  ฉฑฺเฑม 
นนฺติ ฯ  สาป  ปุนปฺปุน  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปฏิวจน นาทาสิ ฯ 
ทารโก  วาเรน  ปริวตฺติยมาโน  กลินโฺต ปตุ หตฺเถ นิทฺทายิ ฯ 
โส  ตสฺส  นทิฺทายนภาว  ตฺวา  มาตร  ปุรโต  กตฺวา  เอกสฺส 
คจฺฉสฺส  เหฏา  ปณฺณสนฺถเร  ต  นิปชฺชาเปตฺวา  ปายาสิ ฯ 
มาตา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺตี  ปุตฺต  อทิสฺวา  สามิ  กุหึ  เม 
ปุตฺโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  เอกสฺส  เม  คจฺฉสฺส  เหฏา  นิปชฺชาปโตติ ฯ 
สามิ  มา  ม  นาสยิ  ปุตฺต  วินา  ชีวิตุ  น  สกฺขิสฺสามิ 
อาเนหิ  เม  ปุตฺตนฺติ  อุร  ปหริตฺวา  ปริเทวิ  ฯ   อถ  น 
นิวตฺติตฺวา  อาเนสิ ฯ  ปุตฺโตป  อนฺตรามคฺเค  มโต  โหติ ฯ 
อิติ  โส  เอตฺตเก  าเน ปุตฺต ฉฑฺเฑตฺวา   ตสฺส  นิสสฺนฺเทน  
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ภวนฺตเร  สตฺต  วาเร  ฉฑฺฑิโต ฯ  ปาปกมฺม  นาเมต 
อปฺปกนฺติ นาวม ฺ ิตพฺพ ฯ เต คจฺฉนฺตา เอก โคปาลกุล 
ปาปุณึสุ ฯ 
        ตทิวส ฺจ  โคปาลกสฺส  เธนุมงฺคล  โหติ ฯ  โคปาลกสฺส 
เคเห  นิพทฺธ  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภุชติ ฯ  โส  ต  โภเชตฺวา 
มงฺคลมกาสิ ฯ พหุ  ปายาโส  ปฏิยตฺโต  โหติ ฯ  โคปาลโก 
เต  อาคเต ทิสฺวา กุโต อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  สพฺพ 
ปวตฺตึ  สุตฺวา  มุทุชาติโก  กลุปุตฺโต  เตสุ  อนุกมฺป  กตฺวา 
ปหูเตน  สปฺปนา  ปายาส  ทาเปสิ ฯ  ภริยา  สามิ  ตยิ 
ชีวนฺเต  อห  ชีวามิ  นาม  ทีฆรตฺต  อูโนทโรสิ   ยาวทตฺถ 
ภุ ฺชาติ  วตฺวา  สปฺปนา  สทฺธึ  ตทภิมขุ ฺเว  (๑)  กตฺวา 
อตฺตนา  มนฺทสปฺป        โถกเมว  ภุ ฺชิ ฯ  อิตโร  พหุ  ภุ ฺชิตฺวา 
สตฺตฏทิวเส  ฉาตตาย  อาหารตณฺห  ฉินฺทิตุ  นาสกฺขิ ฯ 
โคปาลโก เตส  ปายาส  ทาเปตฺวา  สย  ภุ ฺชิตุ  อารภิ ฯ 
โกตุหลิโก  ต  โอโลเกนฺโต นิสีทิตฺวา  เหฏาปเ  นิปนฺนาย 
สุนขิยา  โคปาลเกน  วฏเฏตฺวา  ทียมาน  ปายาสปณฺฑ 
ทิสฺวา  ปุ ฺวตาย  สุนขี  นิพทฺธ  เอวรูป  โภชน  ลภตีติ 
จินฺเตสิ ฯ  โส  รตฺติภาเค  ต  ปายาส  ชีราเปตุ  อสกฺโกนฺโต 
# ๑  ส.ี ย.ุ ภุ ฺชาหีติ  สปฺป  ตทภิมุข ฺเว ฯ 
# ม. ภุชาหติี  สปฺป ฺจ  ทธิ ฺจ  ตทภิมุข ฺเว ฯ  
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กาล  กตฺวา  ตสฺสา  สุนขิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติ ฯ  อถสฺส 
ภริยา  สรรีกจฺิจ  กตฺวา  ตสฺมึเยว  เคเห  ภตึ  กตฺวา 
ตณฺฑุลนาฬึ  ลภิตฺวา  ปจิตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺเต 
ปติฏาเปตฺวา  ภนฺเต  ทาสสฺส  โว  ปาปุณาตูติ  วตฺวา 
จินฺเตสิ  มยา  อิเธว วสิตุ  วฏฏติ  นิพทฺธ  อยฺโย  อิธาคจฺฉติ 
เทยฺยธมฺโม  โหตุ  วา  มา วา  เทวสิก  วนฺทนฺตี  เวยฺยาวจฺจ 
กโรนฺตี  จิตฺต  ปสาเทนฺตี  พหุ  ปุ ฺ  ปสวิสฺสามีติ  สา 
ตตฺเถว ภตึ กโรนฺตี วสิ ฯ 
        สาป  โข  สุนขี  ฉฏเ  วา  สตฺตเม  วา มาเส 
เอกเมว กุกฺกุร วิชายิ ฯ  โคปาลโก  ตสฺส  เอกเธนุยา 
ขีร  ทาเปสิ ฯ  โส  นจิรสฺเสว  วฑฺฒิ ฯ  อถสฺส  ปจฺเจก- 
พุทฺโธ  ภุ ฺชนฺโต  นิพทฺธ  เอก  ภตฺตปณฺฑ  เทติ ฯ  โส 
ภตฺตปณฺฑ  นิสฺสาย  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนหมกาสิ ฯ  โคปาลโก 
นิพทฺธ  เทฺว  วาเร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อุปฏาน  ยาติ ฯ  โส 
คจฺฉนฺโตป  อนฺตรามคฺเค  วาลมิคฏาเน  ทณฺเฑน  คจฺเฉ 
จ  ภูมิ ฺจ  ปหริตฺวา  สุสูติ  ติกฺขตฺตุ  สทฺท  กตฺวา  วาลมิเค 
ปลาเปสิ ฯ  สุนโขป  เตน  สทฺธ ึ คจฺฉติ ฯ  โส  เอกทิวส 
ปจฺเจกพุทฺธ  อาห  ภนฺเต  ยทา  เม  โอกาโส  น  ภวิสฺสติ 
ตทา  อิม  สนุข  เปเสสฺสามิ  อิมสฺส  ปหิตส ฺาเณน 
อาคจฺเฉยฺยาถาติ ฯ  ตโต  ปฏาย  อโนกาสทิวเส  คจฺฉ  
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ตาต  อยฺย  อาเนหีติ  สุนข  เปเสสิ ฯ  โส  เอกวจเนเนว 
ปกฺขนฺทิตฺวา  สามิกสฺส  คจฺฉภูมิโปถนฏาเน  (๑)  ติกฺขตฺตุ  ภุสฺสิตฺวา 
เตน  สทฺเทน  วาลมิคาน  ปลายนภาว  ตฺวา  ปาโต ว 
สรีรปฺปฏชิคฺคน  กตฺวา  ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  นิสินฺนสฺส 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  วสนฏาน  คนฺตฺวา  ปณฺณสาลาทฺวาเร 
ติกฺขตฺตุ  ภุสฺสิตฺวา  อตฺตโน  อาคตภาว  ชานาเปตฺวา  เอกมนฺเต 
นิปชฺชติ ฯ  ปจฺเจกพุทฺเธ  เวล  สลฺลกฺเขตฺวา  นิกฺขนฺเต  โส 
ภุสฺสนฺโต  ปรุโต  ปุรโตว  คจฺฉติ ฯ  อนฺตรนฺตรา  ปจฺเจกพุทฺโธ 
ต  วีมสนฺโต  อ ฺ  มคฺค  ปฏิปชฺชติ ฯ  อถสฺส  ปรุโต 
ติริย  ตฺวา  ภุสฺสิตฺวา  อิตรมคฺคเมว  น  อาโรเปสิ ฯ 
อเถกทิวส  อ ฺ  มคฺค  ปฏิปชชฺิตฺวา  เตน  ปุรโต  ติริย 
ตฺวา  วาริยมาโนป  อนวิตฺติตฺวา  สุนข  ปาเทน  อปนุทิตฺวา 
ปายาสิ ฯ  สนุโข  ตสฺส  อนิวตฺตนภาว  ตฺวา  นิวตฺติตฺวา 
นิวาสนกณฺเณ  ฑสิตฺวา  อากฑฺฒนฺโต  อิตรมคฺคเมว  น 
อาโรเปสิ ฯ  เอว  โส  ตสฺมึ พลวสิเนห   อุปฺปาเทสิ ฯ  ตโต 
อปรภาเค  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  จีวร  ชรีิ ฯ  อถสฺส  โคปาลโก 
จีวรวตฺถานิ  อทาสิ ฯ  ตเมน  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาห  อาวุโส 
จีวรนฺนาม  เอกเกน  ทุกฺกร  กาตุ  ผาสุกฏาน คนฺตฺวา 
กาเรสฺสามีติ ฯ  อิเธว  ภนฺเต  กโรถาติ ฯ  น  สกฺกา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ คจฺฉโปถนภูมิโปถนฏาเน ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 179 

                เลมที่  17  สามาวตีวตฺถุ  หนา  179 
 
อาวุโสติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  มา  จิร  พหิ  วสิตฺถาติ ฯ 
สุนโข  เตส  กถ  สุณนฺโตว  อฏาสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ติฏ 
อุปาสกาติ  โคปาลก  นิวตฺตาเปตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา 
คนฺธมาทนาภิมุโข  ปกฺกามิ ฯ  สุนขสสฺ  ต  อากาเสน  คจฺฉนฺต 
ทิสฺวา  ภุกฺกรตฺิวา  (๑)   ิตสฺส  ตสฺมึ  จกฺขุปถ  วิชหนฺเต  หทย 
ผลิต ฯ 
        ติรจฺฉานา  [๒]  นาเมเต อุชุชาติกา โหนฺติ อกุฏิลา 
มนุสฺสา ปน  อ ฺ  หทเยน  จินฺเตนติ  อ ฺ  มุเขน  กเถนฺติ 
เตเนวาห (๓)  คหน  เหต  ภนฺเต  ยทิท  มนุสฺสา  อุตฺตาน  เหต 
ภนฺเต  ยทิท  ปสโวติ ฯ อิติ  โส  ตาย  อุชุทิฏ ิตาย  อกุฏิลตาย 
กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺโต  อจฺฉราสหสฺสปริวุโต 
มหาสมฺปตฺตึ  อนุโภส ิฯ  ตสฺส  กสฺสจิ  กณฺณมูเล  มนฺตยนฺตสฺส 
สทฺโท  โสฬสโยชนฏาน  ผรติ  ปกติกถาสทฺโท  ปน  สกล 
ทสโยชนสหสส  เทวนคร  ฉาเทติ ฯ  เตเนวสฺส  โฆสกเทวปุตฺโตติ 
นาม  อโหสิ ฯ  กสฺส  ปเนส นิสฺสนฺโทติ  ปจฺเจกพุทฺเธ เปเมน 
ภุกฺกรณสฺส ฯ โส ตตฺถ น จิร  ตฺวา จวิ ฯ 
        เทวโลกโต  ห ิ เทวปุตฺตา อายุกฺขเยน ปุ ฺกฺขเยน 
อาหารกฺขเยน โกเปนาติ  จตูหิ  การเณหิ  จวนฺติ ฯ  ตตฺถ 
เยน  พหุ  ปุ ฺกมฺม  กต  โหติ  โส  เทวโลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ภุงฺกริตฺวา ฯ  ๒ สี. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร กิราติ  ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓.  ม. ม.  ๑๓/๔ ฯ  
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ยาวตายุก  ตฺวา  อุปรุปร ิ นิพฺพตฺตติ  เอว  อายุกฺขเยน 
จวติ  นาม ฯ  เยน  ปริตฺต  ปุ ฺ  กต  โหติ  ตสฺส 
ราชโกฏาคาเร  ปกฺขิตฺต  จตุป ฺจนาฬิมตฺต  วิย  ธ ฺ 
อนฺตราว  ต  ปุ ฺ  ขียติ  อนฺตราว  กาล  กโรติ  เอว 
ปุ ฺกฺขเยน  จวติ  นาม ฯ  อปโร  กามคุเณ  ปริภุ ฺชมาโน 
สติสมฺโมเสน  อาหาร  อปริภุ ฺชิตฺวา  กิลนฺตกาโย  กาล 
กโรติ  เอว  อาหารกฺขเยน  จวติ  นาม ฯ  อปโร  ปรสฺส 
สมฺปตฺตึ  อสหนฺโต   กุชฌฺิตฺวา  กาล  กโรติ  เอว  โกเปน  จวติ 
นาม ฯ  อย  ปน  กามคุเณ  ปริภุ ฺชนฺโต  มฏุสฺสติ  หุตฺวา 
อาหารกฺขเยน  จวติ (๑) ฯ  จวิตฺวา  จ  ปน  โกสมพิฺย 
นครโสภินิยา 
กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ ฯ สา  วิชาตทิวเส  กึ  เอตนฺติ 
ทาสึ  ปุจฺฉิตฺวา  ปุตฺโต  อยฺเยติ วุตฺเต  หนฺท  เช  อิม 
ทารก  กตฺตรสุปฺเป อาโรเปตฺวา สงฺการกูเฏ ฉฑฺเฑหีติ 
ฉฑฺฑาเปสิ ฯ  นครโสภินโิย  หิ  ธีตร  ปฏิชคฺคนฺติ  น  ปุตฺต 
ธีตรา  หิ  ตาส  ปเวณี  ฆฏิยติ ฯ  ทารก กากาป สนุขาป 
ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนหปฺปภวสฺส  ภุกฺกรณสฺส 
นิสฺสนฺเทน  เอโกป  อุปคนฺตุ  น  วิสหิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอโก 
มนุสฺโส  พหิ  นิกฺขนฺโต  ต  กากสุนขสนฺนิปาต  ทิสฺวา  กินฺน ุ
โข  เอตนฺติ  ตตฺถ  คจฺฉนฺโต  (๒)  ทารก  ทิสฺวา  ปตฺุตสิเนห 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ  จวิ  ฯ   ๒  สี. ม. ย.ุ คนตฺฺวา ฯ  
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ปฏิลภิตฺวา  ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ  เคห  เนสิ ฯ 
        ตทา  โกสมฺพิกเสฏ ี  ราชกุล  คจฺฉนฺโต  ราชนิเวสนโต 
อาคจฺฉนฺต  ปุโรหิต  ทิสวฺา  กึ  อาจริย  อชชฺ  เต 
ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค  โอโลกโิตติ        ปุจฺฉิ ฯ  อาม  มหาเสฏ ิ 
อมฺหาก กิม ฺ  กิจฺจนฺติ ฯ  ชนปทสสฺ  ก ึ ภวิสฺสติ 
อาจริยาติ ฯ  อ ฺ  นตฺถิ  อิมสฺมึ  ปน  นคเร  อชฺช 
ชาตทารโก  เชฏกเสฏ ี ภวิสฺสตีติ ฯ  ตทา  เสฏ ิโน  ภริยา 
ครุคพฺภา  โหติ  ตสฺมา  โส  สีฆ  เคห ปุริส  เปเสสิ  คจฺฉ 
ชานาหิ  น  วิชาตา  วา  โน  วาติ  น  วิชาตาติ  สุตฺวา 
ราชาน  ทิสฺวา  เวเคน  เคห  คนฺตฺวา  กาลึ  นาม  ทาสึ 
ปกฺโกสิตฺวา  สหสฺส  ทตฺวา  คจฺฉ  อิมสฺมึ  นคเร  อุปธาเรตฺวา 
สหสฺส  ทตฺวา  อชฺช  ชาตทารก  คณฺหิตฺวา  เอหีติ ฯ  สา 
อุปธาเรนฺตี  ต  เคห  คนฺตฺวา  ทารก  ทสิฺวา  อย  ทารโก 
กทา  ชาโตติ  คหปตานึ  ปุจฺฉิตฺวา  อชฺช  ชาโตติ  วุตฺเต  (๑) 
อิม  มยฺห เทหีติ  เอก  กหาปณ  อาทึ  กตฺวา  มูล  วฑฺเฒนฺตี 
สหสฺส  ทตฺวา  ต  อาเนตฺวา  เสฏ ิโน  ทสฺเสสิ ฯ  เสฏ ี 
สเจ  เม  ธีตา  ชายิสฺสติ  ตาย  น  สทฺธึ  นิเวเสตฺวา 
เสฏ ิฏานสฺส  สามิก  กรสิฺสามิ  สเจ  เม  ปุตฺโต  ชายิสฺสติ 
มาเรสฺสามิ  นนฺติ จินฺเตตฺวา น เคเห กาเรสิ ฯ   อถสฺส 
# ๑  ส.ี วุตฺตา ฯ  
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ภริยา  กติปาหจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  เสฏ ี  อิมสฺม ึ อสติ 
มม  ปุตฺโต  เสฏ ิฏาน  ลภิสฺสติ  อิทาเนว  ต  มาเรตุ  วฏฏตีติ 
จินฺเตตฺวา  กาลึ  อามนฺเตตฺวา  คจฺฉ  เช วชโต  คุนนฺ 
นิกฺขมนเวลาย  วชทฺวารมชฺเฌ  อิม  ติรยิ  นิปชฺชาเปหิ  คาวิโย 
น  มทฺทิตฺวา  มาเรสฺสนฺติ  มทฺทนามทฺทนภาว  ปนสฺส  ตฺวา 
เอหีติ  อาห ฯ  สา  คนฺตฺวา  โคปาลเกน  วชทฺวาเร  วิวฏมตฺเตเยว 
ต  ตถา นิปชชฺาเปสิ ฯ  โคคณเชฏโก  อุสโภ  อ ฺสฺมึ  กาเล 
สพฺพปจฺฉา  นิกฺขมนฺโตป  (๑)  ต  ทิวส  สพฺพปม  นิกฺขมิตฺวา  ทารก 
จตุนฺน  ปาทาน  อนฺตเร  กตฺวา  อฏาสิ ฯ  อเนกสตา  คาวิโย 
อุสภสฺส  เทฺว  ปสฺสานิ ฆสนฺติโย  นิกขฺมึสุ ฯ  โคปาลโกป 
อย  อุสโภ  ปุพฺเพ  สพฺพปจฺฉา  นิกฺขมติ  อชชฺ  ปน  สพฺพปม 
นิกฺขมิตฺวา  วชทฺวาเร  นิจฺจโลว   ิโต กินฺนุ โข   เอตนฺติ 
จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา  ตสฺส  เหฏา  นิปนฺน  ทารก  ทิสฺวา 
ปุตฺตสิเนห  ปฏิลภิตฺวา  ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ  เคห  เนสิ ฯ 
กาลี  คนฺตฺวา  เสฏ ินา  ปุจฺฉิตา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  คจฺฉ 
น  ปุน  สหสฺส  ทตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺตา  สหสฺส  ทตฺวา 
ปุน  อาเนตฺวา   อทาสิ ฯ  อถ  น  อาห  อมฺม  กาล ิ อิมสฺมึ 
นคเร  ป ฺจ  สกฏสตานิ  ปจฺจูสกาเล  อุฏาย  วณิชฺชาย 
คจฺฉนฺติ  ตฺว  อิม เนตฺวา  จกฺกมคฺเค  นิปชฺชาเปหิ  โคณา 
#๑  สี. ม. ยุ. คจฺฉนฺโตป ฯ  
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วา  น  มทฺทสิฺสนฺติ  จกฺกานิ  วา  ฉินฺทิสฺสนฺติ  ปวตฺติ ฺจสฺส 
ตฺวาว  อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  สา  ต  เนตฺวา  จกฺกมคฺเค 
นิปชฺชาเปสิ ฯ  ตทา  สกฏเชฏโก  ปรุโต  อโหสิ ฯ  อถสฺส 
โคณา  ต  าน  ปตฺวา  ธุร  ฉฑฺเฑสุ  ปนุปฺปุน  อาโรเปตฺวา 
ปาชิยมานาป  ปุรโต  น  คจฺฉึสุ ฯ  เอว  ตสฺส  เตหิ  สทฺธึ 
วายมนฺตสฺเสว  อรุณ  อุฏหิ ฯ  โส  กนิฺนาเมต  โคณา 
กรึสูติ  มคฺค  โอโลเกนฺโต  ทารก  ทิสฺวา  ภาริย  วต  เม 
กมฺมนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปุตฺโต  เม  ลทโฺธติ  ตุฏมานโส  ต 
เคห  เนสิ ฯ  กาลี  คนฺตฺวา  เสฏ ินา  ปุจฺฉิตา  ต  ปวตฺตึ 
อาจิกฺขิตฺวา  คจฺฉ  น  ปุน  สหสฺส  ทตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺตา 
ตถา  อกาสิ ฯ  อถ  น  อาห  อิทานิ น อามกสุสาน 
เนตฺวา  คจฺฉนฺตเร  นิปชชฺาเปหิ  ตตฺถ  สุนขาทีหิ  วา  ขาทิโต 
อมนุสฺเสน  วา  ปหโต  มริสฺสติ  มตามตภาว ฺจสฺส  ชานิตฺวา ว 
อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  สา  ต  เนตฺวา  ตตฺถ  นิปชฺชาเปตฺวา 
เอกมนฺเต  อฏาสิ ฯ  ต  สุนโข  วา  กาโก  วา  อมนุสฺโส 
วา  อุปสงฺกมิตุ  นาสกฺขิ ฯ  นน ุ จสฺส  เนว  มาตา  น 
ปตา  น  ภาติกาทีสุ  โกจิ  รกฺขิตา  นาม  อตฺถ ิ โก  น 
รกฺขตีติ ฯ  สนุขกาเล  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนเหน  ปวตฺติต 
ภุกฺกรณมตฺตเมว   น  รกฺขติ ฯ  อเถโก  อชปาโล  อเนกสตสหสฺสา 
อชา โคจร  เนนฺโต   สุสานปสฺเสน  คจฺฉติ ฯ  เอกา  อชา  
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ปณฺณาทีนิ  ขาทมานา คจฺฉนฺตร  ปวิสิตฺวา  ทารก  ทิสฺวา 
ชนฺนุเกหิ  ตฺวา  ทารกสฺส  ถน  อทาสิ ฯ  อชปาลเกน  เห 
เหติ  สทฺเท  กเตป  น  นิกขฺมิ ฯ  โส  ยฏ ิยา  น  ปหริตฺวา 
นีหริสฺสามีติ  คจฺฉนฺตร  ปวิฏโ  อชึ  ชนฺนุเกหิ  ตฺวา 
ทารก  ขีร  ปาเยนฺตึ  ทิสฺวา  ทารเก  ปตฺุตสิเนห  ปฏิลภิตฺวา 
ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ  ต  อาทาย  ปกฺกามิ ฯ  กาลี  ต  ทิสฺวา 
คนฺตฺวา เสฏ ินา  ปุจฺฉิตา  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  คจฺฉ 
น  ปุน  สหสฺส  ทตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ 
อถ  น  อาห  อมฺม  กาล ิ อิม  อาทาย  โจรปปาตปพฺพต 
อภิรุหิตฺวา  ปปาเต  ขิป  ปพฺพตกุจฺฉิย  ปฏิห ฺมาโน 
ขณฺฑาขณฺฑิโก  หุตฺวา  ภูมิย  ปติสฺสติ  มตามตภาว ฺจสฺส 
ตฺวาว  อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  สา  ต  ตตฺถ  เนตฺวา  ปพฺพตมตฺตเก 
ตฺวา  ขิป ฯ  ต  โข  ปน  ปพฺพตกุจฺฉึ  นิสฺสาย  มหาเวณุคุมฺโพ 
ปพฺพตานุสาเรเนว  วฑฺฒิ ฯ  ตสฺส  มตฺถก  ฆนชาโต 
ชิ ฺชุกคุมโพ  อวตฺถร ิฯ  ทารโก  ปตนฺโต  โกชเว  วิย  ตสฺม ึ
ปติ ฯ  ตทิวส  นฬการเชฏกสฺส  เวณุนา  อตฺโถ  โหติ ฯ 
โส  ปุตฺเตน  สทฺธึ  คนฺตฺวา  ต  เวณุคุมฺพ  ฉินฺทิตุ  อารภิ ฯ 
ตสฺมึ  จลนฺเต  ทารโก   สทฺทมกาสิ ฯ  โส  ทารกสทฺโท  วิยาติ 
เอเกน  ปสฺเสน  อภิรุหิตฺวา  ต  ทิสฺวา  ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ 
ตุฏจิตฺโต  อาทาย  คโต ฯ  กาล ี เสฏ ิสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  
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เตน  ปุจฺฉิตา  ตมฺปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  คจฺฉ น ปุน สหสฺส 
ทตฺวา อาเนหีติ วุตฺตา ตถา อกาสิ ฯ 
        เสฏ ิโน  อิท ฺจิท ฺจ  กโรนฺตสฺเสว  ทารโก  วฑฺฒิโต ฯ 
โฆสโกเตฺววสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  เสฏ ิโน  อกขิฺมฺหิ  กณฺฏโก 
วิย  ขายิ ฯ  อุชุก  โอโลเกตตป  น  วิสหิ ฯ  อถสฺส  มรณุปาย 
จินฺเตนฺโต  อตฺตโน  สหายกกุมฺภการสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  กทา 
อาวาป  อาลิมฺเปสฺสสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เสฺวติ  วุตฺเต  เตนหิ 
อิท  สหสฺส  คเหตฺวา  มเมก  กมฺม  กโรหีติ  อาห ฯ  กึ 
สามีติ ฯ  เอโก  เม  อวชาตปุตฺโต  อตฺถิ  ต  ตว  สนฺติก 
เปเสสฺสามิ  อถ  น [๑]  คพฺภ  ปเวเสตฺวา  ติขิณาย  วาสิยา 
ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺทิตฺวา  จาฏิย  ปกฺขิปตฺวา  อาวาเป  ปเจยฺยาสิ 
อิทนฺเต  สหสฺส  ล ฺจการสทิส  (๒) อุตฺตรึ  ปุน  เต  กตฺตพฺพยุตฺตก 
ปจฺฉา  กริสฺสามีติ ฯ  กุมภกาโร  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เสฏ ี 
ปุนทิวเส  โฆสก ปกฺโกสาเปตฺวา (๓)  ตาต  หีโย  มยา  กุมฺภกาโร 
เอก  กมฺม  อาณตฺโต  (๔)  เอหิ  ตฺว  ตสฺส   สนฺติก  คนฺตฺวา 
เอว  วเทหิ  หีโย  กิร  เม  ปตรา  อาณตฺต  กมฺม   นปิฺผาเทหีติ 
ปหิณิ ฯ  โส  สาธูติ  อคมาสิ ฯ  ต  ตตฺถ  คจฺฉนฺต  อิตโร 
เสฏ ิโน  ปุตฺโต  ทารเกหิ  สทฺธึ  คุล  กฬีนฺโต  ทิสฺวา  ต 
# ๑  ส.ี ม.  เอตฺถนฺตเร คเหตฺวาติ อตฺถิ ฯ 
# ๒  ส.ี ย.ุ  สจฺจการสทิส ฯ  ๓.  ส.ี ม. ย.ุ ปกโฺกสิตฺวา ฯ 
#  ๔.  ม. ยุ. กุมฺภการสฺส เอก กมฺม อาณตฺต ฯ  
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ปกฺโกสิตฺวา  กุหึ  คจฺฉสิ  ภาติกาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปตุ  สาสน 
คเหตฺวา กุมฺภการสฺส  สนฺติกนฺติ  วุตฺเต  อห  ตตฺถ  คมิสฺสามิ 
อิเม  ทารกา  ม พหุลกฺข  ชินึสุ  ต  เม  ปฏิชินิตฺวา  เทหีติ 
อาห ฯ  อห  ปตุ  ภายามีติ ฯ มา ภายิ  ภาติก  อหนฺต  สาสน 
หริสฺสามิ  พหูหิ  ชโิต  ยาวาห  อาคจฺฉามิ  ตาว  เม 
ลกฺข  ปฏิชินาหีติ ฯ  โฆสโก  กิร  คุฬกฬีาย  เฉโก  เตน 
ต  เอว  นิพฺพนฺธิ ฯ  โสป  น  เตนหิ คนฺตฺวา กุมฺภการ 
วเทหิ  ปตรา  กริ  เม  หโีย  เอก  กมฺม  อาณตฺต  ต 
นิปฺผาเทหีติ  วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ตถา  อวจ ฯ  อถ น  กุมฺภกาโร  เสฏ ินา  วุตฺตนิยาเมเนว 
มาเรตฺวา  อาวาเป  ขิป ฯ โฆสโกป  ทวิสภาค  กีฬิตฺวา 
สายณฺหสมเย  เคห  คนฺตฺวา  เสฏ ินา  ทิสฺวา  ก ึ ตาต 
น  คโตสีติ  วุตฺเต  อตฺตโน  อคตการณ ฺจ  กนิฏสฺส 
คตการณ ฺจ  อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ี  ต  สุตฺวา  มา  อวธีติ 
มหาวิรว  วิรวิตฺวา  สกลสรีเร  ปกฺกุฏ ิตโลหิโต  วิย  หุตฺวา 
อมฺโภ  กุมฺภการ  มา  ม  นาสยิ  มา  ม  นาสยีติ  พาหา 
ปคฺคยฺห  กนฺทนฺโต  ตสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  กุมฺภกาโร  ต 
ตถา  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา สามิ  มา  สทฺท  กริ  กมฺมนฺเต 
นิปฺผนฺนนฺติ  อาห ฯ  โส  ปพฺพเตน  วิย  มหนฺเตน  โสเกน 
อวตฺถริโต  (๑)  หุตฺวา  อนปฺปก  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทสิ ยถาต 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อวตฺถโต ฯ  
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อปฺปทุฏสฺส ปทุฏมโน ฯ เตนาห ภควา 
        โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ        อปฺปทุฏเสุ ทุสฺสติ 
        ทสนฺนม ฺตร าน        ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ 
        เวทน ผรุส ชานึ                สรีรสฺส ว เภทน  (๑) 
        ครุก วาป อาพาธ                จิตฺตกฺเขปว ปาปุเณ 
        ราชโต วา อุปสคฺค        อพฺภกฺขาน ว (๒)  ทารุณ 
        ปรกิฺขยว าตีน                โภคานว ปภงฺคุณ 
        อถ วาสฺส อคารานิ        อคฺคิ ฑหติ ปาวโก 
        กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ  นิรย โส อุปปชฺชตีติ ฯ (๓) 
        เอว  สนฺเตป  ปุน  น  เสฏ ี  อุชกุ  โอโลเกตุ  น 
สกฺโกติ ฯ  กนิฺติ  น  มาเรยฺยนฺติ  จินฺเตนฺโต  มม  คามสเต 
อายุตฺตกสฺส  สนฺติก  เปเสตฺวา  มาราเปสฺสามีติ  อุปาย  ทิสฺวา 
อย  เม  อวชาตปุตฺโต  อิม  มาเรตฺวา  วจฺจกูเป  ขิปตุ  เอว 
กเต  อห  มาตุลสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตก  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ  ตสฺส 
ปณฺณ  ลิขิตฺวา  ตาต  โฆสก  อมฺหาก  คามสเต  อายุตฺตโก 
อตฺถิ  อิม  ปณฺณ  หริตฺวา  ตสฺส  เทหีติ  วตฺวา  ปณฺณ  ตสฺส 
ทุสฺสนฺเต  พนฺธิ ฯ  โส  ปน  อกฺขรสมย  น  ชานาติ ฯ 
ทหรกาลโต  ปฏาย  หิ  น  มาราเปนฺโตว  เสฏ ี  มาราเปตุ 
นาสกฺขิ  กึ  อกฺขรสมย  สิกฺขาเปสฺสติ ฯ  อิติ  โส อตฺตโน 
# ๑  ขุ. ธ.  ๒๕/๓๓ สรีรสฺส ปเภทน ฯ 
# ๒ ขุ. ธ.  ๒๕/๓๓ อพฺภกฺขาน ฺจ ทารุณ ฯ 
# ๓.  ตพฺพณฺณนาย ปน ทณฺฑวคฺเค ทิสฺสติ ฯ  
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มาราปนปณฺณเมว  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  นิกฺขมนฺโต  อาห 
ปาเถยฺย  เม  ตาต นตฺถีติ ฯ ปาเถยฺเยน เต กิจฺจ นตฺถิ 
อนฺตรามคฺเค  อสุกคาเม  มม  สหายโก  เสฏ ี  อตฺถิ  ตสฺส 
ฆเร  ปาตราส กตฺวา  ปุรโต  คจฺฉาหีติ ฯ  โส  สาธูติ  ปตร 
วนฺทิตฺวา  นิกฺขนฺโต  ต  คาม  ปตฺวา  เสฏ ิฆร  ปุจฺฉิตฺวา 
คนฺตฺวา  เสฏ ิชาย  ปสฺสตฺิวา  กุโต  อาคโตสีติ  วุตฺเต 
อนฺโตนครโตติ  อาห ฯ  กสฺส  ปุตฺโตสีติ ฯ  ตุมฺหาก  สหายก- 
เสฏ ิโน  อมมฺาติ ฯ  ตฺวมสิ  โฆสโก  นามาติ ฯ  อาม อมฺมาติ ฯ 
ตสฺสา สห ทสฺสเนเนว ตสฺมึ ปุตฺตสิเนโห อุปฺปชชฺิ ฯ 
        เสฏ ิโน  ปเนกา  ธตีา  อตฺถิ  ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา 
อภิรูปา  ปาสาทิกา ฯ  ต  รกฺขิตุ  เอกเมว  เปสนการกิ 
ทาสึ  ทตฺวา  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  อุปริตเล  สริิคพฺเภ 
วสาเปสิ ฯ  (๑)  เสฏ ิธีตา  ตสฺมึ  ขเณ  ต  ทาสึ  อนฺตราปณ 
เปเสสิ ฯ  อถ  น เสฏ ิชายา ทิสฺวา  กุหึ  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อยฺเย  ธีตาย  เปสเนนาติ  วุตฺเต อิโต  ตาว  เอหิ  ติฏตุ 
เปสน  ปุตฺตสฺส  เม  ปก  อตฺถริตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา  เตล 
มกฺขิตฺวา  สยน  อตฺถริตฺวา  เทหิ  ปจฺฉา  เปสน  กริสสฺสีติ 
อาห ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  อถ  น  จิเรนาคต  เสฏ ิธีตา 
สนฺตชฺเชสิ ฯ  อถ  น  สา  อาห  อยฺเย  มา  เม  กชฺุฌ ิ
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ วสาเปนฺติ ฯ  
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เสฏ ิปุตฺโต  โฆสโก  อาคโต  ตสฺส  อิท ฺจิท ฺจ  กตฺวา  ตตฺถ 
คนฺตฺวา  อาคตามฺหีติ ฯ  เสฏ ิธีตาย  เสฏ ิปุตฺโต  โฆสโกติ 
นาม  สุตฺวาว  เปม  ฉวิอาทีนิ  ฉินฺทิตฺวา  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ 
 ิต ฯ  โกตุหลิกกาลสฺมึ  หิ  สา  ตสฺส  ปชาปตี  หุตฺวา 
นาฬิโกทน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อทาสิ ฯ ตสฺสานุภาเวนาคนฺตฺวา 
อิมสฺมึ  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺตา ฯ  อิติ  น  โส  ปุพฺพสิเนโห 
อวตฺถริตฺวา  คณฺหิ ฯ เตนาห ภควา 
        ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน        ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา 
        เอวนฺต ชายเต เปม        อุปฺปลว ยโถทเกติ ฯ 
        อถ  น  ปุจฺฉิ  กุหึ  โส  อมฺมาติ ฯ  อยฺเย  สยเน 
นิปนฺโน  นทิฺทายตีติ ฯ  อตฺถิ  ปนสฺส  หตฺเถ  กิ ฺจีติ ฯ 
ทุสฺสนฺเต  ปณฺณ  อตฺถิ  อมฺมาติ ฯ  สา  กึ  ปณฺณ  น ุ
โข  เอตนฺติ  ตสฺมึ นิทฺทายนฺเต  มาตาปตูน  อ ฺาวิหิตตาย (๑) 
อปสฺสนฺตาน โอตริตฺวา สนฺติก คนฺตฺวา (๒)  ต  ปณฺณ  โมเจตฺวา 
อาทาย  อตฺตโน  คพฺภ  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร ปธาย  วาตปาน 
วิวริตฺวา  อกฺขรสมเย  กุสลตาย  ปณฺณ  วาเจตฺวา  อโห 
พาโล  อตฺตโน  มรณปณฺณ  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  วิจรติ  สเจ 
มยา  น  ทิฏ  อสฺส  นตฺถิ  ตสฺส  ชีวิตนฺติ  ต  ปณฺณ 
ผาเลตฺวา  เสฏ ิสฺส  วจเนน  อปร  ปณฺณ  ลิขิ  อย  มม 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อ ฺวิหิตตาย ฯ ๒  ย.ุ  สนฺติก คนฺตฺวาติ นตฺถิ ฯ  
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ปุตฺโต  โฆสโก  นาม  คามสตโต  ปณฺณาการ  อาหราเปตฺวา 
อิมสฺส  ชนปทเสฏ ิโน  ธตีรา  สทฺธึ  มงฺคล  กตฺวา  อตฺตโน 
วสนคามสฺส  มชฺเฌ  ทฺวิภูมิก  เคห  กาเรตวา  ปาการปริกฺเขเปน 
เจว  ปุริสคุตฺติยา  จ  สุสวิหิตารกฺข  กโรตุ  มยฺห ฺจ  อิท ฺจิท ฺจ 
มยา  กตนฺติ  สาสน  เปเสตุ   เอว   กเต  อห  มาตุลสฺส 
กตฺตพฺพยุตฺตก  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ  ลขิิตฺวา  จ  ปน  สหริตฺวา 
โอตริตฺวา ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ ฯ 
        โส  ทิวสภาค  นิทฺทายิตฺวา  อุฏาย  ภุ ฺชิตฺวา 
ปกฺกามิ ฯ ปนุทิวเส  ปาโตว  ต  คาม  คนฺตฺวา  อายุตฺตก 
คามกิจฺจ กโรนฺต ฺเว ปสฺสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  กึ  ตาตาติ 
ปุจฺฉิ ฯ  โส  ปตรา เม ตุมฺหาก ปณฺณ  เปสิตนฺติ 
อาห ฯ กิสฺส  ปณฺณ  ตาต  อาหราติ  ปณฺณ  คเหตฺวา 
วาเจตฺวา  ตุฏมานโส  ปสฺสถ  โภ  มม  สามิโน  มยิ  สิเนห 
เชฏปุตฺตสฺส  เม  มงฺคล  กโรตูติ  มม  สนฺติก  ปหณิิ  สีฆ 
ทารุอาทีนิ  อาหรถาติ  คหปติเก  วตฺวา  คามมชฺเฌ  วุตฺตปฺปการ 
เคห  กาเรตฺวา  คามสตโต  ปณฺณาการ  อาหราเปตฺวา 
ชนปทเสฏ ิโน ธีตร  อาเนตฺวา  มงฺคล  กตฺวา  เสฏ ิสฺส 
สาสน  ปหิณิ   อิท ฺจิท ฺจ  มยา  กตนฺติ ฯ 
        ต  สุตฺวา  เสฏ ิโน   ย  กาเรมิ  ต  น  โหติ  ย 
น  กาเรมิ  ตเทว  โหตีติ  มหนฺต  โทมนสฺส  อุปฺปชชฺิ ฯ  
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ปุตฺตโสเกน  สทฺธึ  โส โสโก  เอกโตว  หุตฺวา  กุจฺฉิฑาห 
อุปฺปาเทตฺวา  อติสาร  ชเนสิ ฯ  เสฏ ิธีตาป  สเจ  โกจิ  เสฏ ิโน 
สนฺติกา  อาคจฺฉติ  ตุมฺเห  มม  อกเถตฺวา  เสฏ ิปุตฺตสฺส  ปมตร 
มา  กถยิตฺถาติ  ชเน  อาณาเปสิ ฯ  เสฏ ีป  โข  นทานิ 
ต  ทุฏปุตฺต  มม  สาปเตยฺยสฺส  สามิก  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา 
เอก  อายุตฺตก  อาห  มาตุล  ปุตฺต  เม  ทฏ ุกาโมมฺหิ  เอก 
ปาทมูลิก  เปเสตฺวา  มม  ปุตฺต  ปกฺโกสาเปหีติ ฯ โส  สาธูติ 
ปณฺณ  ทตฺวา  เอก  ปุริส  เปเสสิ ฯ  เสฏ ิธีตาป  ตสฺสา- 
คนฺตฺวา  ทฺวาเร   ิตภาว  สุตฺวา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  ก ึ
ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เสฏ ี  คิลาโน ปุตฺต ปสฺสิตุ ปกฺโกสาเปติ (๑) 
อยฺเยติ ฯ ตาต  เสฏ ี  พลวา  ทุพฺพโลติ ฯ  พลวา  ตาว 
อาหาร  ภุ ฺชติเยว อยฺเยติ ฯ  สา  เสฏ ิปุตฺต  อชานาเปตฺวา ว 
ตสฺส  นิวาส ฺจ  ปริพฺพย ฺจ  ทาเปตฺวา  มยา  เปสติกาเล 
คมิสฺสสิ  อจฺฉ  ตาวาติ  อาห ฯ  มหาเสฏ ี  ปุน  อายุตฺตก 
อโวจ  กึ  มาตุล  น  เต  มม  ปุตฺตสฺส  สนฺติก 
ปหิตนฺติ ฯ  ปหิต  สามิ  คตปุริโส  น  ตาว  เอตีติ ฯ  เตนหิ 
ปุน  อปร  เปเสหีติ ฯ  โส  เปเสสิ ฯ เสฏ ิธีตา ตสฺมึป 
ตเถว ปฏิปชชฺิ ฯ  อถ  เสฏ ิโน  โรโค  พลวา  ชาโต 
เอก  ภาชน  ปวิสติ  เอก  นิกฺขมติ ฯ  ปุน  เสฏ ี 
# ๑  ย.ุ  ปกโฺกสาเปสิ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 192 

                เลมที่  17  อปฺปมาทวคฺควณฺณนา  หนา  192 
 
อายุตฺตก  ปุจฺฉิ  กึ  มาตุล  น  เต  มม  ปตฺุตสฺส  สนฺติก 
ปหิตนฺติ ฯ  ปหิต  สามิ  คตปุริโส  ปน  น  เอตีติ ฯ  เตนหิ 
ปุน  อปร  เปเสหีติ ฯ  โส  เปเสสิ ฯ  เสฏ ิธีตา  ตติยวาเร 
อาคตป  ต  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  พาฬหฺคิลาโน  อยฺเย 
เสฏ ี  อาหาร  ปจฺฉินฺทิตฺวา  มจฺจุปรายโน  ชาโต  เอก  ภาชน 
นิกฺขมติ  เอก  ปวิสตีติ  อาห ฯ  เสฏ ิธีตา  จินฺเตสิ  อิทานิ 
คนฺตุ  กาโลติ  เสฏ ิปุตฺตสฺส  ปตา  กริ  เต  คิลาโนติ 
อาโรเจตฺวา  กึ  วทสิ  ภทฺเทติ  วุตฺเต  อผาสุกมสฺส  สามีติ 
อาห ฯ  อิทานิ  ก ึ กาตพฺพนฺติ ฯ  สาม ิ คามสตโต  (๑) 
อุฏานก  ปณฺณาการ  อาทาย  คนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสาม  นนฺติ 
อาห ฯ  โส สาธูติ  ปณฺณาการ อาหราเปตฺวา สกเฏหิ 
อาทาย (๒) ปกฺกามิ ฯ  อถ  น  สา  ปตา  เต  ทุพฺพโล  เอตฺตก 
ปณฺณาการ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺตาน  ปป ฺโจ  ภวิสฺสติ  เอต 
นิวตฺเตหีติ  วตฺวา  ต  สพฺพ  อตฺตโน  กุลเคห  เปเสตฺวา 
ปุน  อาห  สามิ  ตฺว  อตฺตโน  ปตุ  ปาทปสฺเส  ติฏเยฺยาสิ 
อห  อุสฺสีสกปสฺเส  สฺสามีติ  เคห  ปวิสมานาเยว  เคหสฺส 
ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ  อารกฺข  คณฺหถาติ  อตฺตโน  ปุริเส 
อาณาเปสิ ฯ  ปวิฏกาเล  ปน  เสฏ ิปุตฺโต  ปตุ  ปาทปสฺเส 
อฏาสิ  อิตรา  อุสฺสีสกปสฺเส ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เสฏ ี  อุตฺตานโก 
# ๑. ส.ี ย.ุ คามสเต ฯ  ๒. สี. ย.ุ สกเฏนาทาย  ฯ  
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นิปนฺโน  โหติ ฯ  อายุตฺตโก  ปนสฺส  ปาเท  ปริมชชฺนฺโต 
ปุตฺโต  เต  สามิ  อาคโตติ  อาห ฯ  กห  โสติ ฯ  เอส 
ปาทมูเล   ิโตติ  อาห ฯ  อถ  น  ทิสฺวา  อายุตฺตก 
ปกฺโกสาเปตฺวา  มม  เคเห  กิตฺตก  ธนนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  สามิ 
ธนสฺเสว  จตฺตาฬีส  โกฏโิย  อุปโภคปริโภคภณฺฑาน  ปน 
คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหนาน ฺจ  อย ฺจ  อย ฺจ 
ปริจฺเฉโทติ  วุตฺเต  อห  เอตฺตก  มม  ปตฺุตสฺส  โฆสกสฺส 
น  เทมีติ  วตฺตุกาโม  เทมีติ  อาห ฯ  ต  สุตฺวา  เสฏ ิธีตา 
อย  ปุน  กเถนฺโต  อ ฺ  กิ ฺจิ  กเถยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  โสกาตุรา 
วิย  เกเส  วิกรีิตฺวา  โรทมานา  กินฺนาเมต   ตาต  วเทถ 
อิทป  นาม  โว  วจน  สุโณม  อลกฺขิกา  วตมฺหาติ  วตฺวา 
มตฺถเกน  ต  อุรมชฺเฌ  ปหรนฺตี  ปติตฺวา  ยถา  ปุน  วตฺตุ 
น  สกโฺกติ  ตถาสฺส  อุรมชฺเฌ  มตฺถเกน  ฆสนฺตี  อาโรทน 
ทสฺเสสิ ฯ  เสฏ ีป  ตขณ ฺเว  กาลมกาสิ ฯ 
        เสฏ ี  มโตติ  (๑)  คนฺตฺวา  อุเทนสฺส  ร ฺโ อาโรเจสุ ฯ 
ราชา  ตสฺส  สรีรกิจฺจ  การาเปตฺวา  อตฺถิ  ปนสฺส  ปตฺุโต 
วา  ธีตา  วาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถิ  เทว  โฆสโก  นาม  ตสฺส 
ปุตฺโต  สพฺพ  สาปเตยฺย  ตสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  มโต  เทวาติ ฯ 
ราชา  อปรภาเค  เสฏ ิปุตฺต  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  ทิวเส 
# ๑  ย.ุ  เสฏ ี มโตติ นตฺถิ ฯ  
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เทโว  วสฺสิ  ราชงฺคเณ  ตตฺถ  ตตฺถ  อุทก  สณฺาติ ฯ 
เสฏ ิปุตฺโต  ราชาน  ปสสฺิสฺสามีติ  ปายาสิ ฯ  ราชา  วาตปาน 
วิวริตฺวา  ต  อาคจฉนฺต  โอโลเกนฺโต  ราชงฺคเณ  อุทก  ลงฺเฆตฺวา 
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   ิต  ตฺว โฆสโก 
นาม  ตาตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  เทวาติ  วุตฺเต  ปตา  เม 
มโตติ  มา  โสจิ  ตว  เปตฺติก  เสฏ ิฏาน  ตุยหเมว  ทสฺสามีติ 
ต  สมสฺสาเสตฺวา  คจฺฉ  ตาตาติ  อุยโยเชสิ ฯ  ราชา 
คจฺฉนฺต ฺจ  น  โอโลเกนฺโตว  อฏาสิ ฯ  โส  อาคมนกาเล 
ลงฺฆิต  อลงฺฆิตฺวา  โอตริตฺวา  สณิก  อคมาสิ ฯ  อถ  น 
ราชา  ตโตว  ปกฺโกสาเปตฺวา  กินฺนุ  ตาต  ตฺว  มม 
สนฺติก  อาคจฺฉนฺโต  อุทก  ลงฺฆิตฺวา  อาคมฺม   คจฺฉนฺโต 
อิทานิ  โอตรตฺิวา  สณิก  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  เทว  อห 
ตสฺมึ  ขเณ  กุมารโก  กีฬนกาโล  นาเมโส  อิทานิ  ปน  เม 
เทเวน  านนฺตร  ปฏิสฺสตุ  ตสฺมา  ยถาปุร  อจริตฺวา  อิทานิ 
สณิเกน หุตฺวา  จริตุ  วฏฏตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  ธิติมา 
อย  ปุรโิส  อิทาเนวสฺส  านนฺตร  ทสสฺามีติ  ปตรา ภุตฺตโภค 
ทตฺวา  สพฺพสเตน  เสฏ ิฏาน  อทาสิ ฯ  โส  รเถ  ตฺวา 
นคร  ปทกฺขิณ  อกาสิ ฯ  โอโลกโิตโลกิตฏาน  กมฺปติ ฯ 
เสฏ ิธีตาป  กาลีทาสิยา  สทฺธึ  มนฺตยมานา  นิสินฺนา  อมฺม 
กาลิ  ปุตฺตสฺส  เต  เอตฺตกา  สมฺปตฺติ  ม  นิสฺสาย  นิปฺผนฺนาติ  
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อาห ฯ  กึการณา  อมฺมาติ ฯ  อย  ห ิ อตฺตโน  มรณปณฺณ 
ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  อมฺหาก  ฆร  อาคโต  อถสฺส  มยา  ต 
ปณฺณ  ผาเลตฺวา  มยา  สทฺธึ  มงฺคลกรณตฺถาย  อ ฺ  ปณฺณ 
ลิขิตฺวา  เอตฺตก  กาล  ตตฺถ  อารกฺโข  กโตติ ฯ  อมฺม 
ตฺว  เอตฺตก  ปสฺสสิ  อิม  ปน  เสฏ ี  ทหรกาลโต  ปฏาย 
มาเรตุกาโม  มาเรตุ  นาสกฺขิ  เกวล  อิม  นิสฺสาย  พหุ  ธน 
ขียีติ ฯ  อมฺม  อติภาริย  วต  เสฏ ินา  กตนฺติ ฯ  สา  นคร 
ปทกฺขิณ  กตฺวา  เคห  ปวิสนฺต  น  ทิสวฺา  อย  เอตฺตกา 
สมฺปตฺติ  ม  นิสฺสาย  นิปผฺนฺนาติ  หสิต  อกาสิ ฯ  อถ  น 
เสฏ ิปุตฺโต  ทิสฺวา  กึการณา  หสีติ  ปจฺุฉิ ฯ  เอก  การณ 
นิสฺสายาติ ฯ  กเถหิ  นนฺติ ฯ  สา  น  กเถสิ ฯ  โส  สเจ 
น  กเถสิ  ทฺวิธา  ต  ฉินฺทสิฺสามีติ  ตชฺเชตฺวา  อสึ  นกิฺกฑฺฒิ ฯ 
สา  อย  เอตฺตกา  สมฺปตฺติ  ตยา  ม  นสิฺสาย  ลทฺธาติ 
จินฺเตตฺวา  หสินฺติ  อาห ฯ  เสฏ ี  ยทิ  มม  ปตรา  อตฺตโน 
สนฺตก  มยฺห  นิยฺยาทิต  ตฺว  เอตฺถ  กึ อโหสีติ ฯ โส 
กิร  เอตฺตก  กาล  กิ ฺจิ  น  ชานาติ  เตนสฺสา  วจน  น 
สทฺทหิ ฯ อถสฺส  สา  ตุมฺหาก  ปตา  มรณปณฺณ  ทตฺวา 
เปเสสิ  ตุมฺเห  มยา  อิท ฺจิท ฺจ  กตฺวา  รกฺขิตาติ  สพฺพ 
กเถสิ ฯ  อภูต  กเถสีติ  อสทฺทหนฺโต  มาตร  กาลึ  ปุจฺฉิสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  เอว  กิร  อมฺมาติ  อาห ฯ  อาม  ตาต  ทหรกาลโต  
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ปฏาย  ต  มาเรตุกาโม  มาเรตุ  นาสกฺขิ  ต  นิสฺสาย 
พหุ  ธน  ขียิ  สตฺตสุ  าเนสุ  ตฺว  มรณโต  มุตฺโต 
อิทานิ  โภคุ ามโต  อาคมฺม  สพฺพสเตน  สทฺธ ึ เสฏ ิฏาน 
ปตฺโตติ ฯ  โส  ต  สุตฺวา  ภาริย  วต  เม  กมฺม  เอวรปูา 
โข  ปน  มรณา  มุตฺตสฺส  มม  ปมาทชีวิต  ชีวิตุ  อยุตฺต 
อปฺปมตฺโต  ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เทวสิก  สหสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา 
อทฺธิกกปณาทีน  ทาน  ปฏเปสิ ฯ  มตฺิโต  นามสฺส  กฏมฺพิโก 
ทานพฺยาวโฏ อโหสิ ฯ 
                        อิท โฆสกเสฏ ิโน อุปฺปตฺติ ฯ 
        ตสฺมึ  ปน  กาเล  ภทฺทวตีนคเร  ภทฺทวติยเสฏ ี  นาม 
โฆสกเสฏ ิโน  อทฏิปุพฺพสหายโก  อโหสิ ฯ  ภทฺทวตีนครโต 
อาคตาน  วาณิชาน  สนฺติเก  โฆสกเสฏ ี  ภทฺทวติยเสฏ ิโน 
สมฺปตฺติ ฺจ  วยปฺปเทส ฺจ  สุตฺวา  เตน  สทฺธ ึ สหายกภาว 
อิจฺฉนฺโต  ปณฺณาการ  เปเสสิ ฯ  ภทฺทวติยเสฏ ีป  โกสมฺพิโต 
อาคตาน  วาณิชาน  สนฺติเก โฆสกเสฏ ิโน  สมฺปตฺติ ฺจ 
วยปฺปเทส ฺจ  สุตฺวา  เตน  สทฺธ ึ สหายกภาว  อิจฺฉนฺโต 
ปณฺณาการ  เปเสสิ ฯ  เอว  เต  อ ฺม ฺ  อทิฏปุพฺพสหายกา 
หุตฺวา  วสึสุ ฯ  อปรภาเค  ภทฺทวติยเสฏ ิโน  เคเห 
อหิวาตกโรโค 
ปติโต ฯ  ตสฺมึ (๑)  ปติเต ปม มกฺขิกา มรนฺติ  ตโต 
อนุกฺกเมเนว 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ปติ ฯ ตโต ตสฺมึ ฯ  
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กีฏา  มูสิกา  กุกฺกุฏา สูกรา สุนขา มชฺชารา คาโว  ทาสี 
ทาสา  สพฺพปจฺฉา  ฆรมานุสกา  มรนติฺ ฯ  เตสุ  เย  ภิตฺตึ 
ภินฺทิตฺวา  ปลายนฺติ  เต  ชีวิต  ลภนฺติ ฯ  ตทาป  เสฏ ี 
จ  ภริยา  จ  ธีตา  จ  ตถา  ปลายิตฺวา  โฆสกเสฏ ึ  ปสฺสิตุ 
ปตฺเถนฺตา  โกสมฺพึ  ปฏิปชฺชึส ุฯ  เต  อนฺตรามคฺเคเยว 
ขีณปาเถยฺยา  วาตาตเปน  เจว  ขุปฺปปาสาหิ  จ  กลินฺตสรีรา 
กิจฺเฉน  โกสมฺพึ  ปตฺวา  (๑)  อุทกผาสุกฏาเน  นหาตฺวา 
นครทฺวาเร 
เอก  สาล  ปวิสึสุ ฯ  ตตฺร  (๒)  เสฏ ี  ภริย  อาห  ภทฺเท 
อิมินา  นีหาเรน  อาคจฺฉนฺตา  วิชาตมาตุยาป  อมนาปา  โหนฺติ 
สหาโย  กริ  เม  อทฺธิกกปณาทีน  เทวสิก  สหสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา 
ทาน  ทาเปสิ (๓)  ตตฺถ ธตีร เปเสตฺวา  อาหาร  อาหราเปตฺวา 
เอกาห  ทฺวีห  อิเธว  สรีร  สนฺตปฺเปตฺวา  สหายก 
ปสฺสิสฺสามาติ  สาธุ  สามติี ฯ  เต  สาลายเมว  วสึสุ ฯ 
ปุนทิวเส  กาเล  อาโรจิเต  กปณทฺธิกาทีสุ  อาหารตฺถาย 
คจฺฉนฺเตสุ  มาตาปตโร  อมฺม  คนฺตฺวา  อมฺหาก  อาหาร 
อาหราติ ธีตร เปสยึสุ ฯ มหาโภคกุลสฺส  ธีตา  วิปตฺติยา 
อจฺฉินฺนลชฺชตาย  อลชชฺมานาว  ปาตึ  คเหตฺวา  กปณชเนน 
สทฺธึ  อาหารตฺถาย  คตา  มิตฺตกุฏมฺพิเกน  กติ  ปฏวึิเส 
คณฺหิสฺสสิ  อมฺมาติ  ปุฏา  ตโยติ  อาห ฯ  อถสฺสา  ตโย 
#๑. สี. ยุ.  โกสมฺพิย คนฺตฺวา ฯ   ๒.  ส.ี ยุ.  ตโต ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. เทติ  ฯ  
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ปฏิวึเส  อทาสิ ฯ  ตาย  ภตฺเต  อาหเฏ  ตโยป  เอกโต 
ภุ ฺชิตุ  นิสทีึสุ ฯ  อถ  มาตาธีตโร  เสฏ ึ  อาหสุ  สามิ 
วิปตฺติ  นาม  มหากุลานมฺป  อุปฺปชชฺติ  อมฺเห  อโนโลเกตฺวา 
ภุ ฺช  มา  จินฺตยีติ  อิติ  น  นานปฺปกาเรหิ  ยาจิตฺวา 
โภเชสุ ฯ  โส  ภุ ฺชิตฺวา  อาหาร  ชรีาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  อรุเณ 
อุคฺคจฺฉนฺเต  กาลมกาสิ ฯ  มาตาธีตโร  นานปฺปกาเรหิ 
ปริเทวิตฺวา 
โรทึสุ ฯ  กุมาริกา  ปุนทิวเส  โรทมานา  อาหารตฺถาย  คนฺตฺวา 
เตน  ต  ทิสฺวา  กติ  ปฏิวึเส  คณฺหิสฺสสิ  อมฺมาติ  วุตฺตา 
เทฺวติ  อาห ฯ  โส  เทฺว  ปฏิวึเส  อทาสิ ฯ  สา  อาหริตฺวา 
มาตร  ยาจิตฺวา  โภเชสิ ฯ  สา  ตาย ยาจิยมานา ภุ ฺชิตฺวา 
อาหาร  ชีราเปตุ  อสกฺโกนฺตี  ตทิวส  กาลมกาสิ ฯ  กุมาริกา 
เอกิกาว  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา  ตาย  ทุกฺขุปฺปตฺติยา  อติวิย 
ส ฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา  ปุนทิวเส  ยาจเกหิ  สทฺธ ึ โรทนฺตี 
อาหารตฺถาย  คนฺตฺวา   กติ  ปฏิวึเส  คณฺหิสฺสสิ  อมฺมาติ 
วุตฺเต  (๑)  เอกนฺติ  อาห ฯ  มิตฺตกุฏมฺพิโก  ต  ตโย  ทิวเส  ภตฺต 
คณฺหนฺตึ  ส ฺชานิ  (๒)  เตน  น  นสสฺ  วสล ิ อชชฺ  ตว 
กุจฺฉิปฺปมาณ 
อ ฺาสีติ  อาห ฯ หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา  กุลธีตา  ปจฺโจรสฺมึ 
สตฺติปฺปหาร  วิย  วเณ  ขารปริเสก  วิย  จ  ปตฺวา  ก ึ
สามีติ  อาห ฯ  ตยา  ปุเร  ตโย  โกฏาสา  คหิตา  หีโย 
เทฺว  อชฺเชก  คณฺหสิ  อชฺช  เต  อตฺตโน  กุจฺฉิปฺปมาณ 
# ๑  ส.ี วุตฺตา ฯ ๒  ส.ี ย.ุ  ส ฺชานิตฺวา ฯ  
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าตนฺติ  อาห ฯ  มา  ม  สามิ  อตฺตโนว  อตฺถาย  คณฺหีติ 
ม ฺ ิตฺถาติ ฯ  อถ  กสฺมา  ตโย  คณฺหิ  อมฺมาติ ฯ  ปุเร 
ตโย  ชนา  อหุมฺหา  (๑)  สามิ  หีโย เทวฺ อชฺช เอกิกา ว 
ชาตมฺหีติ ฯ  โส  เกน  การเณนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาทิโต 
ปฏาย  ตาย  กถิต  สพฺพมฺปวตฺตึ  สุตฺวา  อสฺสูนิ  สนฺธาเรตุ 
อสกฺโกนฺโต ส ฺชาตพลวโทมนสฺโส  หุตฺวา  อมฺม  เอว  สนฺเต 
มา  จินฺตยิ  ตฺว  ภทฺทวติยเสฏ ิโน  ธีตา  อชฺชกาลโต  ปฏาย 
มม  ธีตาเยว  นามาติ  วตฺวา  สีเส จุมฺพิตฺวา ฆร เนตฺวา 
อตฺตโน เชฏธีตุฏาเน เปสิ ฯ 
        สา  ทานคฺเค  อุจฺจาสทฺท  มหาสทฺท  สุตฺวา  ตาต 
กสฺมา  เอต  ชน  นิสฺสททฺ  กตฺวา  ทาน  น  เทถาติ  อาห ฯ 
น  สกฺกา  กาตุ  อมฺมาติ ฯ  สกฺกา  ตาตาติ ฯ  กถ  อมมฺาติ ฯ 
ตาต  ทานคฺค  ปรกิฺขิปตฺวา  เอเกกสฺเสว  ปเวสนปฺปมาเณน 
เทฺว  ทฺวารานิ โยเชตฺวา  เอเกน  ทฺวาเรน  ปวิสิตฺวา  เอเกน 
นิกฺขมถาติ วเทถ เอว นิสฺสทฺทา   หุตฺวาว  คณฺหิสฺสนฺตีติ ฯ 
โส  ต  สุตฺวา  ภทฺทโกว  อมฺม  อุปาโยติ  ตถา  กาเรสิ ฯ 
สาป  ปุพฺเพ  สามา  นาม  วติยา  ปน  การิตตฺตา สามาวตี 
นาม  ชาตา ฯ  ตโต  ปฏาย  ทานคฺเค  โกลาหล  ปจฺฉินฺน ฯ 
โฆสกเสฏ ี  ปุพฺเพ  ต  สทฺท  สุณนฺโต  มยฺห  ทานคฺเค 
สทฺโทติ  ตุสติ  ทฺวีหตีห  ปน  สทฺท  อสุณนฺโต  มิตฺตกุฏมฺพิก 
 # ๑.  ส.ี ย.ุ  อหุมฺห ฯ  
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อตฺตโน  อุปฏาน  อาคต  ปุจฺฉิ  ทียติ  กปณทฺธิกาทีน 
ทานนฺติ ฯ  อาม  สามีติ ฯ  อถ  ก ึ ทฺวีหตีห  สทฺโท  น 
สุยฺยตีติ ฯ  ยถา  นิสฺสทฺทา  หุตฺวา  คณฺหนฺติ  ตถา  เม  อุปาโย 
กโตติ ฯ  อถ  ปุพฺเพว  กสมฺา  นากาสีติ ฯ  อชานนตาย 
สามีติ ฯ  อิทานิ  เต  กถ  าโตติ ฯ ธีตรา  เม  อกขฺาโต 
สามีติ ฯ  มยหฺ  อวิทิตา  ตว  ธีตา  นาม  อตฺถีติ ฯ  โส 
อหิวาตกโรคุปฺปตฺติโต  ปฏาย  สพฺพ  ภทฺทวติยเสฏ ิโน  ปวตฺตึ 
อาจิกฺขิตฺวา  ตสฺสา  อตฺตโน  เชฏธีตุฏาเน  ปตภาว 
อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  เสฏ ี  เอว  สนฺเต  มม  กสฺมา  น กเถสิ 
มม  สหายกสฺส  ธีตา  มม  ธีตา  นามาติ  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา 
ปุจฺฉิ  อมฺม  เสฏ ิโน  ธีตาสีติ ฯ  อาม  ตาตาติ ฯ  เตนหิ 
มา  จินฺตยิ  ตฺว  มม  ธีตาสีติ  ต  สีเส  จุมฺพิตฺวา  ปริวารตฺถาย 
ตสฺสา  ป ฺจ  อิตฺถีสตานิ  ทตฺวา  ต อตฺตโน เชฏธตุีฏาเน 
เปสิ ฯ 
        อเถกทวิส  ตสฺมึ  นคเร  นกฺขตฺต  สงฺฆุฏ  โหติ ฯ  ตสฺม ึ
ปน  นกฺขตฺเต  พหิ  อนิกขฺมนกา  กุลธีตโรป  อตฺตโน  ปริวาเรน 
สทฺธ ึ ปทสาว  นทึ  คนฺตฺวา  นหายนฺติ ฯ  ตสฺมา  ตทิวส 
สามาวตีป  ป ฺจหิ  อิตฺถีสเตหิ  ปริวาริตา  ราชงฺคเณเนว 
นหายิตุ  อคมาสิ ฯ  อุเทโน  ราชาป  สหีป ฺชเร   ิโต  ต 
ทิสฺวา  กสฺสมิา  นาฏกิตฺถโิยติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  กสฺสจิ  นาฏกิตฺถิโย  
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เทวาติ ฯ  อถ  กสฺส  ธีตโรติ ฯ  โฆสกเสฏ ิโน  ธีตา  เทว 
สามาวตี  นาเมสาติ ฯ  โส  ทิสฺวาว  อุปปฺนฺนสิเนโห  เสฏ ิโน 
สาสน  ปาเหสิ  ธีตร  กริ  เม  เปเสตูติ ฯ  น  เปเสมิ 
เทวาติ ฯ  มา  กริ  เอว  กโรตุ เปเสตุเยวาติ ฯ มย 
คหปติกา  นาม  กุมาริกาน  โปเถตฺวา  วิเหเตฺวา  กฑฺฒนภเยน 
น  เทม  เทวาติ ฯ  ราชา  กุชฺฌิตฺวา  เคห  ล ฺฉาเปตฺวา 
เสฏ ิ ฺจ  ภริย ฺจสฺส  หตฺเถ  คเหตฺวา  พหิ  การาเปสิ ฯ 
สามาวตี  นหาตฺวา  อาคตา  เคห  ปวิสิตุ  โอกาส  อลภนฺตี 
กึ  เอต  ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อมฺม  ราชา  ตว  การณา  ปหิณิ 
อถ  มย  น  ทสฺสามาติ วุตฺเต  ฆร  ล ฺฉาเปตฺวา  อมฺเห 
พหิ  การาเปสีติ ฯ  ตาต  ภาริย  โว กมมฺ  กต  ร ฺา 
นาม  ปหิเต  น  เทมาติ  อวตฺวา  สเจ  เม  ธีตร สปรวิาร 
คณฺหถ  เทมาติ  วตฺตพฺพ  ภเวยฺย  ตาตาติ ฯ  สาธุ  อมฺม 
ตว  รุจิยา  สติ  เอว  กริสสฺามีติ  วตฺวา ร ฺโ ตถา สาสน 
ปาเหสิ ฯ ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ต  สปริวาร  อาเนตฺวา 
อภิสิ ฺจิตฺวา  อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ เสสา ตสฺสาเยว 
ปริวาริตฺถิโย  อเหสุ ฯ 
                        อิท สามาวติยา วตฺถุ ฯ 
        อุเทนสฺส  ปน  อปราป  วาสุลทตฺตา  นาม  เทวี  อโหส ิ
จณฺฑปชฺโชตสฺส  ธีตา ฯ  อุชฺเชนิย  หิ  จณฺฑปชฺโชโต  นาม  
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ราชา  อโหส ิฯ  โส  เอกทิวส  อุยฺยานโต  อาคจฺฉนฺโต  อตฺตโน 
สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  อตฺถิ  น ุ โข  อ ฺสฺสป  กสฺสจิ 
เอวรูปา  สมฺปตฺตีติ  วตฺวา  ก ึ สมฺปตฺติ  นาเมสา  โกสมฺพิย 
อุเทนสฺส  ร ฺโ  อติมหตี สมฺปตฺตีติ  วุตฺเต  อาห  เตนหิ 
คณฺหิสฺสามิ  นนฺติ ฯ  น  สกฺกา  โส  คเหตุนฺติ ฯ  กิ ฺจิ  กตฺวา 
คณฺหิสฺสาเมวาติ ฯ  น  สกฺกา เทวาติ ฯ กึการณาติ ฯ  โส 
หตฺถิกนฺต  นาม  สิปฺป  ชานาติ  มนฺต  ปริวตฺเตตฺวา 
หตฺถิกนฺตวีณ  วาเทนฺโต  นาเค  ปลาเปติป  คณฺหาติป 
หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน  เตน  สทิโส  นาม  นตฺถีติ ฯ  น  สกฺกา 
มยา  ต  คเหตุนฺติ ฯ  สเจ  เต  เทว  เอกนฺเตน  อย  นจฺิฉโย 
เตนหิ ทารุหตฺถึ กาเรตฺวา  ตสฺส  วสนฏาน  เปเสหิ  โส 
หตฺถิวาหน  วา  อสฺสวาหน วา สุตฺวา  ทูรมฺป  คจฺฉติ  ตตฺถ 
น  อาคต  คเหตุ  สกฺกา  ภวิสฺสตีติ ฯ  ราชา  อตฺเถโส 
อุปาโยติ  ทารุมย  ยนฺตหตฺถึ  กาเรตฺวา  พหิ  ปโลติกาหิ 
เวเตฺวา  กตจิตฺตกมฺม  กตฺวา  ตสฺส  วิชิเต  อาสนฺนฏาเน 
เอกสฺมึ  สรตีเร  วิสฺสชชฺาเปสิ ฯ  หตฺถิโน  อนฺโตกุจฺฉิย  สฏ ี 
ปุริสา  อปราปร  จงฺกมนติฺ  หตฺถิลณฺฑ  อาหริตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ 
ฉฑฺเฑสุ ฯ  เอโก  วนจรโก  หตฺถ ึ ทิสวฺา  อมฺหาก  ร ฺโ 
อนุจฺฉวิโกติ  จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา  อุเทนสฺส  ร ฺโ  อาโรเจสิ 
เทว  มยา  สพฺพเสโต  เกลาสกูฏปฏิภาโค  ตุมฺหาก ฺเว  
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อนุจฺฉวิโก  วรวารโณ  ทฏิโติ ฯ  อุเทโน  ราชา  ตเมว 
มคฺคุทฺเทสก  กตฺวา  หตฺถึ  อภิรุยฺห  สปริวาโร  นิกฺขมิ ฯ 
ตสฺสาคมน  ตฺวา  จรปุริสา  คนฺตฺวา  จณฺฑปชฺโชตสฺส 
อาโรเจสุ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  มชฺเฌ  ตุจฺฉ  กตฺวา  อุโภสุ 
ปสฺเสสุ  พลนิกาย  ปโยเชสิ ฯ  อุเทโน  ราชา  ตสฺสาคมน 
อชานนฺโต  หตฺถึ  อนุพนฺธิ ฯ  อนฺโต ิตมนุสฺสา  เวเคน 
ปลาเปสุ ฯ  กฏหตฺถี  ร ฺโ  มนฺต  ปริวตฺเตตฺวา  วีณ 
วาเทนฺตสฺส  ตนฺติสทฺท  อสุณนฺโต  วิย  ปลายติเยว ฯ  ราชา 
หตฺถินาค  (๑)  ปาปุณิตุ  อสกฺโกนฺโต อสฺส อารุยฺห  อนุพนฺธิ ฯ 
ตสฺมึ  เวเคน  อนุพนฺธนฺเต  พลนกิาโย  โอหิยิ ฯ  ราชา 
เอกโกว  อโหสิ ฯ  อถ  น  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  ปยุตฺตา 
จณฺฑปชฺโชตสฺส  ปุริสา  คณฺหิตฺวา  อตฺตโน  ร ฺโ  อทสุ ฯ 
อถสฺส  พลนกิาโย  อมิตฺตวส คตภาว ตฺวา พหิ ขนฺธาวาร 
นิเวเสตฺวา อจฺฉิ ฯ 
        จณฺฑปชฺโชโตป  อุเทน  ชีวคาหเมว  คาหาเปตฺวา  เอกสฺมึ 
โจรเคเห  ปกฺขิปตฺวา  ทฺวาร  ปทหาเปตฺวา  ตโย  ทิวเส  ชยปาน 
ปวิ.   อุเทโน  ตติยทิวเส  อารกฺขเก  ปุจฺฉิ  กห  โว ราชา 
ตาตาติ ฯ  ปจฺจามิตฺโต  เม  คหิโตติ  ชยปาน  ปวตีติ ฯ กา 
นาเมสา มาตุคามสฺส  วิย  ตุมฺหาก  ร ฺโ  กริิยา  นนุ 
# ๑  โปราณ.  หตฺถินา ต ฯ  
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ปฏิราชาน คเหตฺวา วิสฺสชฺเชตุ วา  มาเรตุ  วา  วฏฏติ 
อมฺเห  ทุกฺข  นิสีทาเปตฺวา ฯ  ชยปาน  กิร  ปวตีติ ฯ  เต 
คนฺตฺวา  ตมตฺถ  ร ฺโ  กเถสุ ฯ  โส  คนฺตฺวา  สจฺจ  กริ 
ตฺว  เอว  วเทสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ  สาธุ  ต 
วิสฺสชฺเชสฺสามิ  เอวรูโป  กิร  เต  มนฺโต  อตฺถิ  ต  มยฺห 
ทสฺสสีติ ฯ  สาธุ  ทสฺสามิ  คหณสมเย  ม  วนฺทิตฺวา  ต 
คณฺหาหิ  กึ  ปน  ตฺว  ม  วนฺทิสฺสสีติ ฯ  กฺยาห  ต 
วนฺทิสฺสามีติ ฯ  กึ  น  วนฺทิสฺสสีติ ฯ น  วนฺทิสฺสามีติ ฯ 
อหป  น  ทสสฺามีติ ฯ  เอว  สนฺเต  ราชาณ  เต  กริสสฺามีติ ฯ 
กโรหิ  สรรีสฺส  เม  อิสฺสโร  น ปน จิตฺตสฺสาติ ฯ  ราชา 
ตสฺส  สูรคชชฺิต  สุตฺวา  กถนฺนุ  โข  อิมสฺส มนฺต คณฺหิสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  อิม  มนฺต  อ ฺ  ชานาเปตุ  น  สกฺกา  มม 
ธีตร  เอตสฺส  สนฺติเก  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  อห  ตสฺสา  สนฺติเก 
คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  อถ  น  อาห  อ ฺสฺส  วนฺทิตฺวา 
คณฺหนฺตสฺส  ทสฺสสีติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ  เตนหิ  อมฺหาก 
ฆเร  เอกา  ขุชฺชา  อตฺถิ  ตสฺสา  อนฺโตสาณิย  นิสินฺนาย 
ตฺว  พหิสาณิย   ิโตว  มนตฺ  วาเจหีติ ฯ  สาธุ  มหาราช 
ขุชฺชา  วา โหตุ ปสปฺป วา วนฺทนฺติยา  ทสฺสามีติ ฯ 
ตโต  ราชา  คนฺตฺวา  ธีตร  วาสุลทตฺต  อาห  อมฺม  เอโก 
สงฺขกุฏ ิ  อนคฺฆ  มนฺต  ชานาติ  ต  อ ฺ  ชานาเปตุ  น  
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สกฺกา  ตฺว  อนฺโตสาณิย  นิสีทิตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา  มนฺต  คณฺห 
โส  พหิสาณิย  ตฺวา  ตุยหฺ  วาเจสฺสติ  ตว สนฺติกา อห 
คณฺหิสฺสามีติ ฯ  เอว  โส  เนส  อ ฺม ฺ  สนฺถวกรณภเยน 
ธีตร  ขุชชฺ  อิตร  สงฺขกุฏ ึ  กตฺวา  กเถสิ ฯ  โส  ตสฺสา 
อนฺโตสาณิย  วนฺทิตฺวา นิสินฺนาย  พหิ  ิโตว มนฺต วาเจสิ ฯ 
        อถ  น  เอกทิวส  ปุนปฺปุน  วุจฺจมานมฺป  มนฺตปท  วตฺตุ 
อสกฺโกนฺตึ  อเร  ขุชฺเช  อติพหโลฏกโปล  เต  มุข  (๑)  เอว 
นาม  วเทหีติ  อาห ฯ  สา  กุชฺฌิตฺวา  อเร  ทฏุกุฏ ิ 
กึ วเทสิ (๒)  มาทิสา  ขุชชฺา  นาม  โหตีติ  สาณิกณฺณ 
อุกฺขิปตฺวา 
กาสิ  ตฺวนฺติ  วุตฺเต  ร ฺโ  ธีตา  วาสุลทตฺตา  นามาหนฺติ 
อาห ฯ  ปตา  เต  ต  มยฺห  กเถนฺโต  ขุชชฺาติ  กเถสีติ ฯ 
มยฺห  กเถนฺโตป  ต  สงฺขกุฏ ึ  กตฺวา  กเถสีติ ฯ  เต  อุโภป 
อมฺหาก  สนฺถวกรณภเยน  กถิต  ภวิสสฺตีติ  อนฺโตสาณิย ฺเว 
สนฺถว  กรึสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  มนฺตคฺคหณ  วา  สปิฺปคฺคหณ 
วา  นตฺถิ ฯ  ราชาป  ธีตร  นิจฺจ  ปุจฺฉติ  สิปฺป  คณฺหสิ 
อมฺมาติ ฯ  คณฺหามิ  ตาตาติ ฯ  อถ  น  เอกทิวส  อุเทโน 
อาห ภทฺเท  สามิเกน  กตฺตพฺพนฺนาม  เนว  มาตาปตโร 
น  ภาติกภคินิโย  กาตุ  สกฺโกนฺติ  สเจ  มยฺห  ชีวิต  ทสฺสสิ 
ป ฺจ  เต  อิตฺถีสตานิ  ปรวิาร  ทตฺวา  อคฺคมเหสิฏาน 
# ๑  ม. มุข โปถยิสฺสามิ ฯ ๒  ส.ี ย.ุ  กึ เอว วเทสิ ฯ  
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ทสฺสามีติ ฯ  สเจ  อิมสฺมึ  วจเน  ปติฏาตุ  สกฺขิสฺสถ  ทสฺสามิ 
โว  ชีวิตทานนฺติ ฯ  สกฺขิสฺสามิ  ภทฺเทติ ฯ  สา  สาธุ  สามีติ 
ปตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถ 
น  โส  ปุจฺฉิ  อมฺม  นฏิ ิต  สิปฺปนฺติ ฯ  น (๑)  ตาว นิฏ ิต 
ตาต  สิปฺปนฺติ ฯ  อถ  น  กึ  อมฺมาติ ฯ  อมฺหาก  เอก 
ทฺวาร ฺจ  วาหน ฺจ ลทฺธุ  วฏฏติ  ตาตาติ ฯ  อิท  ก ึ
อมฺมาติ ฯ  ตาต  รตฺตึ  กริ  ตารกส ฺาย  มนฺตสฺส  อุปจารตฺถาย 
เอก  โอสธ  คเหตพฺพ อตฺถิ  ตสฺมา  อมฺหาก  เวลาย  วา 
อเวลาย  วา  นิกฺขมนกาเล  เอก  ทฺวาร ฺจ  วาหน ฺจ  ลทฺธุ 
วฏฏตีติ ฯ  ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เต อตฺตโน อภิรุจิต 
เอก ทฺวาร หตฺถคต กรึสุ ฯ 
        ร ฺโ  ปน  ป ฺจ  วาหนานิ  อเหสุ  ภทฺทวตี  นาม 
กเรณุกา  เอกทิวส  ป ฺาสโยชนานิ  คจฺฉติ  กาโก  นาม 
ทาโส  สฏ ิโยชนานิ คจฺฉติ  เวลกสิ  จ  มุ ฺชเกสิ  จาติ 
เทฺว  อสฺสา โยชนสต คจฺฉนฺติ  นาฬาคิริ  หตฺถี  วีสติ- 
โยชนสตนฺติ ฯ  โส  กริ  ราชา อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ  เอกสฺส 
อิสฺสรสฺส  อุปฏาโก  อโหสิ ฯ  อเถกทิวส  ตสฺมึ  อิสฺสเร 
พหินคร  (๒) 
คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อาคจฺฉนฺเต เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ นคร 
ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  สกลนครวาสีน  มาเรน  อาวฏฏิตตฺตา  เอก 
# ๑  ย.ุ นาติ สทฺโท นตฺถ ิฯ ๒  ส.ี ม. ย.ุ  พหินคเร ฯ  
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ภิกฺขมฺป  อลภิตฺวา  ยถาโธเตน  ปตฺเตน  นิกฺขมิ ฯ  อถ  น 
นครทฺวาร  สมฺปตฺตกาเล  มาโร  อ ฺาตกเวเสน  อุปสงฺกมิตฺวา 
อป  โว  ภนฺเต  กิ ฺจิ  ลทธฺนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  ก ึ ปน  เม 
ตฺว  อลภนาการ  กรีติ ฯ  เตนหิ  นิวตฺติตฺวา  ปุน  ปวิสถ 
อิทานิ  น  กริสฺสามีติ ฯ  นาห  ปุน  นวิตฺติสฺสามีติ ฯ  สเจ 
หิ  นิวตฺเตยฺย  ปุน  โส  สกลนครวาสีน  สรีเร  อธมิุจฺจิตฺวา 
ปาณึ  ปหริตฺวา  หสนเกฬ ึกเรยฺย ปจฺเจกพุทฺเธ  อนิวตฺเต 
มาโร  ตตฺเถว  อนฺตรธายิ ฯ (๑)  อถ โส อิสฺสโร ยถาโธเตน 
ปตฺเตนาคจฺฉนฺต  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวาว  วนฺทิตฺวา  อป  ภนฺเต 
กิ ฺจิ  ลทฺธนติฺ  ปุจฺฉิ ฯ  จริตฺวา  นิกฺขนฺตมฺหาวุโสติ ฯ  โส 
จินฺเตสิ  อยฺโย  มยา  ปุจฺฉิต  อกเถตฺวา  อ ฺ  วทติ  น 
กิ ฺจิ  ลทฺธ ภวิสฺสตีติ ฯ  อถสฺส  ปตฺต  โอโลเกนฺโต  ตุจฺฉ 
ปตฺต  ทิสฺวา  เคเห  ภตฺตสฺส  อตฺตโน  นิฏ ิตานิฏ ิตภาว 
อชานนตาย  สูโร  หุตฺวา  ปตฺต  คเหตุ  อวิสหนฺโต  ภนฺเต 
โถก  อธิวาเสถาติ  วตฺวา  เวเคน  ฆร   คนฺตฺวา  อมฺหาก 
ภตฺต  นิฏ ิตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  นิฏ ิตนฺติ  วุตฺเต   ต  อุปฏาก 
อาห  ตาต  อ ฺโ  ตยา  สมฺปนฺนเวคตโร  นตฺถิ   สีเฆน 
ชเวน  ต  ภทนฺต ปตฺวา ปตฺต [๒] ภนฺเต เทถาติ วตฺวา 
ปตฺต  คเหตฺวา  เวเคน  เอหีติ ฯ  โส  เอกวจเนเนว  ปกฺขนฺทิตฺวา 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ปจฺเจกพุทฺเธ เปฯ  อนฺตรธายีติ นตฺถิ ฯ 
# ๒  ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร เมติ  ทิสฺสติ ฯ  
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ปตฺต  คเหตฺวา  อาหริ ฯ  อิสฺสโรป  อตฺตโน  โภชนสฺส  ปตฺต 
ปูเรตฺวา  อิม  สีฆ  คนฺตฺวา  อยฺยสฺส  สมฺปาเทหิ  อหนฺเต 
อิโต  ปตฺตึ  เทมีติ  อาห ฯ  โส  ต  คเหตฺวา  ชเวน  คนฺตฺวา 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺต  ทตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต 
เวลา  อุปกฏา  อห  อติสีเฆน  ชเวน  คโต  จ  อาคโต  จ 
เอตสฺส  เม  ชวสฺส  ผเลน โยชนาน  ปณฺณาสสฏ ีสตวีสติ- 
สตคมนสมตฺถานิ  ป ฺจ  วาหนานิ  นิพฺพตฺตนฺตุ  อาคจฺฉนฺตสฺส 
จ  เม  คจฺฉนฺตสฺส  จ  สรรี  สรุิยเตเชน  ตตฺต  ตสฺส  เม  ผเลน 
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  อาณา  สุริยเตชสทิสา  โหตุ  อิมสฺมึ 
เม  ปณฺฑปาเต  สามินา  ปตฺติ  ทินฺนา  ตสฺสา  นิสฺสนฺเทน 
ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺส  ภาคี  โหมีติ  อาห ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  เอว 
โหตูติ วตฺวา 
        อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห                ขิปปฺเมว (๑)  สมิชฺฌตุ 
        สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา        จนฺโท ปณฺณรโส (๒)  ยถา ฯ 
        อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห                ขิปปฺเมว สมิชฺฌตุ 
        สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา        มณิ โชติรโส ยถาติ 
อนุโมทน  อกาสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธาน  กริ อิมาว เทฺว คาถา 
อนุโมทนคาถา  นาม  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  มณิ  โชติรโสติ 
สพฺพกามทท 
มณิรตน  วุจฺจติ ฯ  อิทนฺตสฺส  ปุพฺพจรติ ฯ  โส  เอตรหิ 
# ๑  ส.ี สพฺพเมว  ฯ  ๒  ย.ุ  ปณฺณรส ีฯ  
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จณฺฑปชฺโชโต  อโหสิ ฯ  ตสฺส จ กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อิมานิ 
ป ฺจ วาหนานิ นิพฺพตฺตึสุ ฯ 
        อเถกทวิส  ราชา  อุยฺยานกีฬาย  นิกฺขมิ ฯ  อุเทโน  อชฺช 
ปลายิตพฺพนฺติ        มหนฺตมหนฺเต        จมฺมปสิพฺพเก  หิร ฺสุวณฺณสฺส 
ปูเรตฺวา  กเรณุกปฏเ  เปตฺวา  วาสุลทตฺต  อาทาย  ปลายิ ฯ 
อนฺเตปุรปาลกา  ปลายนฺต  ทิสฺวา  คนตฺฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ 
ราชา  สีฆ  คจฺฉถาติ  พล  ปหิณิ ฯ  อุเทโน  พลสฺส 
ปกฺขนฺตภาว  ตฺวา  กหาปณปสิพฺพก  โมเจตฺวา  ปาเตสิ ฯ 
มนุสฺสา  กหาปเณ  อุจฺจินิตฺวา  ปุน  ปกฺขนฺทึสุ ฯ  อิตโร 
สุวณฺณปสิพฺพก  โมเจตฺวา  ปาเตตฺวา  เตส  สุวณฺณโลเภน 
ปป ฺจนฺตาน ฺเว  พหิ  นิวุตฺถ   อตฺตโน  ขนฺธาวาร  ปาปุณิ ฯ 
อถ  น  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาว  อตฺตโน  พลกาโย  ปรวิาเรตฺวา 
นคร  ปเวเสสิ ฯ  โส  คนตฺฺวาว  วาสุลทตฺต  อภิสิ ฺจิตฺวา 
อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ 
                        อิท วาสุลทตฺตาย วตฺถุ ฯ 
        อปรา  ปน  มาคนฺทิยา  นาม  ร ฺโ  สนฺติกา 
อคฺคมเหสิฏาน ลภิ ฯ  สา  กิร  กรุุรฏเ  มาคนฺทิยสฺส 
พฺราหฺมณสฺส  ธีตา มาตาปสฺสา  มาคนฺทิยาเตฺวว  นาม ฯ 
จูฬปตาปสฺสา  มาคนฺทิโยว ฯ  สา  อภิรูปา  อโหส ิ เทวจฺฉร- 
ปฏิภาคา ฯ  ปตา  ปนสฺสา  อนุจฺฉวิก  สามิก  อลภนฺโต  
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มหนฺเตหิ  มหนฺเตหิ  กุเลหิ  ยาจิโตป  ตุมฺเห  น  มยหฺ 
ธีตุ  อนุจฺฉวิกาติ  ตชฺเชตฺวา  อุยฺโยเชส ิฯ  อเถกทิวส  สตฺถา 
ปจฺจูสสมเย   โลก        โอโลเกนฺโต        มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส 
สปชาปติกสฺส  อนาคามิผลุปนิสฺสย  ทสิฺวา  อตฺตโน ปตฺตจีวร- 
มาทาย  ตสฺส  พหินิคเม  อคฺคิปริจรณฏาน  อคมาสิ ฯ  โส 
ตถาคตสฺส  รูปโสภคฺค  (๑)  อตฺตภาว  โอโลเกตฺวา  อิมสฺมึ 
โลเก 
อิมินา  ปุริเสน  สทิโส  อ ฺโ  ปุริโส  นาม  นตฺถิ  อย 
มยฺห  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  อิมสฺส  ปุริสสสฺ โปสาวนตฺถาย  มม 
ธีตร  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สมณ  เอกา  เม  ธีตา  อตฺถิ 
อห  เอตฺตก  กาล  ตสฺสา  อนุจฺฉวิก  ปุริส  น ปสฺสามิ 
ตุมฺเห  ตสฺสา  สา  จ  ตุมฺหาก ฺเว  อนุจฺฉวิกา  ตุมฺหาก 
ปาทปริจาริก  ตสฺสา  จ  ภตฺตาร  ลทฺธุ  วฏฏติ  ต  โว 
อห  ทสฺสามิ  ยาว  มม  คมนา  อิเธว  ติฏถาติ  อาห ฯ 
สตฺถา  กิ ฺจิ  อวตฺวา  ตุณฺหี  อโหส ิฯ  พฺราหฺมโณ  เวเคน 
ฆร  คนฺตฺวา  โภติ  โภติ  ธตุี  เม  อนุจฺฉวิโก  ทฏิโ  สีฆ 
สีฆ  ต  อลงฺกโรหีติ  ต  อลงฺการาเปตฺวา  สทฺธึ  พฺราหฺมณิยา 
อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  ปายาสิ ฯ  สกลนคร  สงฺขุภิ  อย 
เอตฺตก  กาล  มยฺห  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  นตฺถีติ  กสฺสจิ  อทตฺวา 
อชฺช  เม  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  ทิฏโติ  กริ  วทติ  กีทิโส  นุ  โข 
# ๑  ม. ย.ุ รปูโสภคฺคปฺปตฺต ฯ  
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โส  ปสฺสิสฺสาม  นนฺติ ฯ  มหาชโน  เตเนว  สทฺธึ   นิกฺขมิ ฯ 
ตสฺมึ  ธีตร  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺเต  สตฺถา  เตน วุตฺตฏาเน 
อตฺวา  ตตฺถ  ปทเจติย  ทสฺเสตฺวา  คนฺตฺวา  อ ฺสฺมึ  าเน 
อฏาสิ ฯ  พุทฺธาน  หิ  ปทเจติย  อธิฏหิตฺวา  อกฺกนฺตฏาเนเยว 
ป ฺายติ  น  อ ฺตฺถ  เยส ฺจ  อตฺถาย  อธิฏ ิต  โหติ  เต ว 
น  ปสฺสนฺติ  เตส  ปน  อทสฺสนกรณตฺถ  หตฺถิอาทโย  วา 
อกฺกมนฺตุ  มหาเมโฆ  วา  วสฺสตุ  เวรมฺพวาตา  วา  ปหรนฺตุ 
น  น  โกจิ  มกฺเขตุ  สกฺโกติ ฯ  อถ  พฺราหฺมณี  พฺราหฺมณ 
อาห  กุหึ  โส ปุริโสติ ฯ  อิมสฺมึ  าเน  ติฏาหีติ  น 
อวจ  กุหึ  น ุ โข  โส  คโตติ  โอโลเกนฺโต  ปทเจติย  ทิสฺวา 
อยมสฺส  ปทวล ฺโชติ  อาห ฯ พฺราหฺมณี  สลกฺขณมนฺตาน 
ติณฺณ  เวทาน  ปคุณตาย  ลกฺขณมนฺเต  ปริวตฺเตตฺวา  ปทลกฺขณ 
อุปธาเรตฺวา  นยิท  พฺราหฺมณ  ป ฺจกามคุณเสวิโน ปทนฺติ 
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                รตฺตสฺส หิ  อุกกฺุฏิก ปท ภเว 
                ทฏุสฺส โหติ  สหสานุปฬิต 
                มฬฺูหสฺส โหติ อวกฑฺฒิต ปท 
                วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส ปทนติฺ ฯ 
        อถ  น  พฺราหฺมโณ  อาห  โภติ  ตฺว  อุทกจาฏิย  (๑) 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อุทกปาติย ฯ  
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กุมฺภิเล  วิย  เคหมชฺเฌ  วสนโจเร  วิย  มนฺเต  ปสฺสนสีลา 
ตุณฺหี  โหหีติ ฯ  พฺราหฺมณ  ย  อิจฺฉสิ  ต  วเทหิ  นยิท 
ป ฺจกามคุณเสวิโน  ปทนฺติ ฯ อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต 
สตฺถาร 
ทิสฺวา  อย โส ปุริโสติ วตฺวา พฺราหฺมโณ  คนฺตฺวา  สมณ 
ธีตร  เต  โปสาวนตฺถาย  ทมฺมีติ  อาห ฯ สตฺถา  ธีตรา 
เต  มยฺห  อตฺโถ  อตฺถิ  วา  นตฺถิ  วาติ  อวตฺวาว  พฺราหฺมณ 
เอกนฺเต  การณ  กเถมีติ  วตฺวา  กเถหิ  สมณาติ  วุตฺเต 
มหาภินิกฺขมนโต  ปฏาย  ยาว  อชปาลนิโคฺรธมูลา  มาเรน 
อนุพนฺธภาว  อชปาลนิโคฺรธมูเล  จ  อตีโตทานิ  เม  เอส 
วิสยนฺติ  ตสฺส  โสกาตุรสฺส  โสกวูปสมนตฺถ  อาคตาหิ 
มารธีตาหิ 
กุมาริกวณฺณาทิวเสน ปโยชิตปโลภน อาจิกฺขิตฺวา (๑) 
                ทสิฺวาน ตณฺห อรติ ฺจ ราค 
                นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ 
                กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ 
                ปาทาปม สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉติ  (๒) 
อิม  คาถมาห ฯ  คาถาปริโยสาเน  พฺราหฺมโณ  จ  พฺราหฺมณี 
จ  อนาคามิผเล  ปติฏหึสุ ฯ  มาคนฺทิยาป  โข  ธีตา 
#๑   ส.ี ม. ย.ุ อาจิกฺขิตฺวา ตทาป มยฺห ฯ 
# ๒ อย ปรสฺสปทสฺส เอ-วตฺตมานาวิภตฺติ อตฺตโนปทสฺส 
#  อุตฺตมปฺริเส วตฺตติ  น สตฺตมิย  เอยฺย  ฯ 
#  อย ฺจ กจฺจายนมูลสฺส อาขฺยาตกปฺปนเย โอโลเกตพฺพา ฯ  
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สจสฺส  สมณสฺส  มยา  อตฺโถ  นตฺถ ิ อนตฺถิกภาโว  วตฺตพฺโพ 
อย  ปน  ม  มุตฺตกรีสปุณฺณ  กโรติ  โหตุ  อตฺตโน 
ชาติกุลปปเทสโภคยสวยสมฺปตฺตึ  อาคมฺม  ตถารปู  ภตฺตาร 
ลภิตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตก  ชานสิฺสามีติ 
สตฺถริ  อาฆาต  พนฺธิ ฯ  ก ึ ปน  สตฺถา   ตสฺสา  อตฺตนิ 
อาฆาตุปฺปตฺตึ  ชานาติ  น  ชานาตีติ ฯ  ชานาติเยว ฯ 
ชานนฺโต  กสฺมา  คาถมาหาติ ฯ  อิตเรส  ทฺวินฺน  วเสน ฯ 
พุทฺธา นาม  อาฆาต  อคเณตฺวา  มคฺคผลาธิคมารหาน  วเสน 
ธมฺม  เทเสนฺติเยว ฯ มาตาปตโร  ต  เนตฺวา  จูฬมาคนฺทิย 
กนิฏ  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  อุโภป  ปพฺพชิตฺวา 
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  จูฬมาคนฺทิโยป  จินฺเตสิ  มม  ธีตา 
โอมกสตฺตสฺส  นานุจฺฉวิกา  เอกสฺส  ร ฺโว  อนุจฺฉวิกาติ  ต 
อาทาย  โกสมฺพึ  คนฺตฺวา  สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา  อิม 
อิตฺถีรตน  เทวสฺส  อนุจฺฉวิกนฺติ  อุเทนสฺส  ร ฺโ  อทาสิ ฯ 
โส  ต  ทิสฺวาว  อุปฺปนฺนพลวสิเนโห   อภิเสก        ทตฺวา  ป ฺจ- 
สตมาตุคามมสฺสา  ปริวาร  กตฺวา  อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ 
                        อิท มาคนฺทิยาย วตฺถุ ฯ 
        เอวมสฺส  ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถีปริวารา  ติสฺโส  อคฺค- 
มเหสิโย  อเหสุ ฯ 
        ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  โฆสกเสฏ ี  กุกกฺุฏเสฏ ี  
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ปาวาริกเสฏ ีติ  โกสมฺพิย  ตโย  เสฏ ิโน  โหนฺติ ฯ  เต 
อุปกฏาย  วสฺสูปนายิกาย  ป ฺจสเต  ตาปเส  หิมวนฺตโต 
อาคนฺตฺวา  นคเร  ภิกฺขาย  จรนฺเต  ทิสฺวา  ปสีทิตฺวา 
นิสีทาเปตฺวา  โภเชตฺวา  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  จตฺตาโร มาเส 
อตฺตโน  สนติฺเก  วาสาเปตฺวา  ปุน  วสสฺารตฺเต  อาคมนตฺถาย 
ปฏิชานาเปตฺวา  อุยฺโยเชสุ ฯ  ตาปสาป  ตโต  ปฏาย  อฏ 
มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  จตฺตาโร  มาเส  เตส  สนฺติเก 
วสนฺติ ฯ  เต  อปรภาเค  หิมวนฺตโต  อาคจฺฉนฺตา  อร ฺายตเน 
เอก  มหานิโคฺรธ  ทิสฺวา  ตสฺส  มูเล  นสิีทึสุ ฯ  เตสุ 
เชฏกตาปโส  จินฺเตสิ  อิมสฺมึ  รกฺุเข  อธิวตฺถา  เทวตา  น 
โอรมติกา  ภวิสฺสติ  มเหสกฺเขเนเวตฺถ  เทวราเชน  ภวิตพฺพ 
สาธุ  วตสฺส  สจาย  อิสิคณสฺส  ปานีย  ทเทยฺยาติ ฯ  โส 
ปานีย  อทาสิ ฯ  ตาปโส  นหาโนทก  จินฺเตสิ ฯ  ตมฺป 
อทาสิ ฯ  ตโต  โภชน  จินฺเตสิ ฯ  ตมฺป  อทาสิ ฯ  อถสฺส 
เอตทโหสิ  อย  เทวราชา  อมฺเหหิ  จินฺติตจินฺติต  สพฺพ  เทติ 
อโห  วต  น  ปสฺเสยฺยามาติ ฯ  โส  รุกขฺกฺขนฺธ  ปทาเลตฺวา 
อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  อถ  น  เทวราช  มหตี  เต  สมฺปตฺติ 
กินฺนุ  โข กตฺวา อย ลทฺธาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  มา  ปุจฺฉถ 
อยฺยาติ ฯ  อาจิกฺข  เทวราชาติ ฯ  โส  อตฺตนา กตกมฺมสฺส 
ปริตฺตกตฺตา  ลชชฺมาโน  กเถตุ  น  วิสหติ  เตหิ  ปนุปฺปุน  
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นิปฺปฬิยมาโน ปน เตนหิ สุณาถาติ วตฺวา กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอโก  ทุคฺคตมนุสฺโส  หตฺุวา  ภตึ  ปรเิยสนฺโต 
อนาถปณฺฑิกสฺส  สนฺติเก  ภติกมฺม  ลภิตฺวา  ต  นสิฺสาย  ชีวิต 
กปฺเปสิ ฯ  อเถกสฺมึ  อุโปสถทิวเส  สมฺปตฺเต  อนาถปณฺฑิโก 
วิหารโต อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิ  ตสฺส  ภติกสฺส  อชฺช  อุโปสถ- 
ทิวสภาโว  เกนจิ  กถโิตติ ฯ  น  กถิโต  สามีติ ฯ  เตนหิสฺส 
สายมาส  ปจถาติ ฯ  อถสฺส  ปตฺโถทน  ปจึสุ ฯ  โส  ตทิวส 
อร ฺเ  กมฺม  กตฺวา  สาย อาคนฺตฺวา  ภตฺเต  วฑฺเฒตฺวา 
ทินฺเน  ฉาโตสฺมีติ  สหสา  อภุ ฺชิตฺวาว  อ ฺเสุ   ทวิเสสุ 
อิมสฺมึ  เคเห  ภตฺต  เทถ  สูป  เทถ  พฺย ฺชน  เทถาติ 
มหาโกลาหล  โหติ  อชชฺ  สพฺเพ  นสิฺสทฺทา  นิปชฺชึส ุ
มยฺหเมเวกสฺส  อาหาร  วฑฺฒยึสุ  กินนฺุ  โข  เอตนฺติ  จินฺเตตฺวา 
ปุจฺฉิ  อวเสสา  ภุ ฺชึสูติ ฯ  น  ภุ ฺชึสุ  ตาตาติ ฯ  กึ - 
การณาติ ฯ  อิมสฺมึ  เคเห  อุโปสถทิวเสสุ  สายมาส  น  ปจนฺติ 
สพฺเพ  อุโปสถิกา  โหนติฺ  อนฺตมโส  ถนปายิโนป  ทารเก 
มุข  วิกฺขาเลตฺวา  จตุมธุร  มุเข  ปกฺขิปาเปตฺวา  มหาเสฏ ี 
อุโปสถิเก  กาเรสิ  คนฺธเตลปฺปทีเป  ชาลนฺเต  ขุทฺทกมหลฺลก- 
ทารกา  สยนคตา  ทฺวตฺตึสาการ  สชฌฺายนฺติ  ตุยฺห  ปน 
อุโปสถทิวสภาว  กเถตุ  สตึ  น  กริมหฺา  ตสฺมา  ตเวว  ภตฺต 
ปกฺก  ภุ ฺชสฺสุ  นนฺติ ฯ  สเจ  อิทานิ  อุโปสถิเกน  ภวิตุ  
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วฏฏติ  อหป  ภเวยฺยนฺติ  อาห ฯ  อิท  เสฏ ี  ชานาตีติ ฯ 
เตนหิ  น  ปจฺุฉถาติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  เสฏ ึ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส 
เอวมาห  อิทานิ  อภุ ฺชิตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตฺวา  อุโปสถงฺคานิ 
อธิฏหนฺโต  อุปฑฺฒุโปสถกมฺม  ลภิสฺสตีติ ฯ  อิตโร  ต  สุตฺวา 
ตถา  อกาสิ ฯ  ตสฺส  สกลทิวส  กมฺม  กตฺวา  ฉาตสฺส 
สรีเร วาตา กุปฺปสุ ฯ โส โยตฺเตน (๑)  อุทร  พนฺธิตฺวา 
โยตฺตโกฏิย  คเหตฺวา  ปรวิตฺตติ ฯ  เสฏ ี  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา 
อุกฺกาหิ  ธารยิมานาหิ  จตุมธุร  คาหาเปตฺวา  ตสฺส  สนฺติก 
อาคนฺตฺวา  กึ  ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  สามิ  วาตา  เม กุปฺปตาติ ฯ 
เตนหิ  อุฏาย  อิท  เภสชชฺ  ขาทาหีติ ฯ  ตุมฺเหป  ขาทิตฺถ 
สามีติ ฯ อมฺหาก  อผาสุก  นตฺถ ิ ตฺว  ขาทาหีติ ฯ  สามิ 
อุโปสถกมฺม  กโรนฺโต  สกล  กาตุ  นาสกฺขึ 
อุปฑฺฒุโปสถกมฺมป 
เม  วิกล  มา  อโหสีติ  น  อิจฺฉิ ฯ  มา  เอว  กร ิ ตาตาติ 
วุจฺจมาโนป  อนิจฺฉิตฺวา  อรุเณ อุฏหนฺเต  มิลาตมาลา  วิย 
กาล  กตฺวา  ตสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺเข  เทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺมา  อิมมตฺถ  กเถตฺวา  โส  เสฏ ี  พุทฺธมามโก  ธมฺมมามโก 
สงฺฆมามโก  ต  นิสฺสาย  กตสฺส  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺส 
นิสฺสนฺเทเนว สา สมฺปตฺติ มยา ลทฺธาติ อาห ฯ 
        พุทฺโธติ  วจน  สุตฺวาว  ป ฺจสตา  ตาปสา  อุฏาย 
# ๑  ส.ี ย.ุ โยตฺต ฯ  
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เทวตาย  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  พุทฺโธติ  วเทสีติ  (๑)  พุทฺโธติ 
วทามีติ 
ติกฺขตฺตุ  ปฏิชานาเปตฺวา  โฆโสป  โข  เอโส  ทุลลฺโภ 
โลกสฺมินฺติ 
อุทาน  อุทาเนตฺวา  เทวเต  อเนเกสุ  กปฺปสตสหสฺเสสุ 
อสฺสุตปุพฺพ  สทฺท  ตยา  สุณาปตมฺหาติ  อาหสุ ฯ  อถนฺเตวาสิกา 
อาจริย  เอตทโวจุ  เตนหิ  สตฺถ ุ สนฺติก  คจฺฉามาติ ฯ 
ตาตา  ตโย  เสฏ ิโน  อมฺหาก  พหุปการา  เสฺว  เตส  นิเวสเน 
ภิกฺข  คณฺหิตฺวา เตสมฺป อาจิกฺขิตฺวา  คมิสฺสาม  อธิวาเสถ 
ตาตาติ ฯ  เต  อธิวาสยึสุ ฯ  ปุนทิวเส  เสฏ ิโน  ยาคุภตฺต 
สมฺปาเทตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  อชฺช  โน อยฺยาน 
อาคมนทิวโสติ  ตฺวา  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  เต  อาทาย  นิเวสน 
คนฺตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺข  อทสุ ฯ  เต  กตภตฺตกิจฺจา 
มหาเสฏ ิโน  มย  คมิสฺสามาติ  วทึสุ ฯ  นนุ  ภนฺเต  ตุมฺเหหิ 
จตฺตาโร  วสสฺิเก  มาเส  อมฺหาก  คหิตา  ปฏิ ฺา  อิทานิ 
กุหึ  คจฺฉถาติ ฯ โลเก  กริ  พุทโฺธ  อุปฺปนฺโน  ธมโฺม  อุปฺปนโฺน 
สงฺโฆ  อุปฺปนฺโน  ตสฺมา  สตฺถุ  สนฺติก  คมิสฺสามาติ ฯ  ก ึ
ปน  ตสฺส  สตฺถุ  สนฺติก  ตุมฺหาก ฺเว  คนฺตุ  วฏฏตีติ ฯ 
อ ฺเสมฺป  อวาริต  อาวุโสติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อาคเมถ  มยป 
ปริวจฺฉ  กตฺวา คจฺฉามาติ ฯ ตุมฺเหสุ  ปริวจฺฉ  กโรนฺเตสุ 
อมฺหาก  ปป ฺโจ  โหติ  มย  ปรุโต  คจฺฉาม  ตุมฺเห  ปจฺฉโต 
# ๑ สี. ยุ. วเทหีติ ฯ  
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อาคจฺเฉยฺยาถาติ  วตฺวา  เต  ปุเรตร  คนตฺฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺธ 
ทิสฺวา  อภิตฺถวิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ  อถ  เนส 
สตฺถา  อนุปพฺุพีกถ  กเถตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนา- 
ปริโยสาเน  สพฺเพ  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  ปพฺพชฺช 
ยาจิตฺวา  เอถ  ภิกฺขโวติ  (๑)  วจนสมนนฺตรเมว 
อิทฺธิมยปตฺตจีวร- 
ธรา  วสฺสสติกตฺเถรา  วิย  อเหสุ ฯ 
        เตป  โข  ตโย  เสฏ ิโน  ป ฺจหิ  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ 
วตฺถจฺฉาทนสปฺปมธุผาณิตาทีนิ  ทานุปกรณานิ  อาทาย 
สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวน  ปวิสิตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ธมฺมกถ 
สุตฺวา กถาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  อฑฺฒมาสมตฺต 
ทาน  ททมานา  สตฺถุ  สนฺติเก  วสิตฺวา  โกสมฺพีคมนตฺถาย 
สตฺถาร  ยาจิตฺวา  สตฺถารา  ปฏิ ฺ  ททนฺเตน  สุ ฺาคาเร 
โข  คหปตโย  ตถาคตา  อภิรมนฺตีติ  วุตฺเต  อ ฺาต 
ภนฺเต  อมฺเหหิ  ปหิตสาสเนนาคนฺตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  โกสมฺพึ 
คนฺตฺวา  โฆสกเสฏ ี  โฆสิตาราม  กุกกฺุฏเสฏ ี  กุกกฺุฏาราม 
ปาวาริกเสฏ ี  ปาวาริการามนฺติ  ตโย  มหาวิหาเร  กาเรตฺวา 
สตฺถุ  อาคมนตฺถาย  สาสน  ปหิณึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  สาสน 
สุตฺวา  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ เต ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  สตฺถาร  วิหาเร 
ปเวเสตฺวา  อิม  วิหาร  จาตุทฺทิสสฺส  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอหิ ภิกฺขุ ฯ  
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ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เทมีติ  ติกฺขตฺตุ  นิยฺยาเทตฺวา  วาเรน วาเรน 
ปฏิชคฺคนฺติ ฯ  สตฺถา  เทวสิก  เอเกกสฺมึ  วิหาเร  วสติ  ยสฺส 
วิหาเร วุตฺโถ โหติ  ตสฺเสว ฆรทฺวาเร ปณฺฑาย จรติ ฯ 
        เตส  ปน  ติณฺณ  เสฏ ีน  อุปฏาโก  สุมโน  นาม 
มาลากาโร  อโหสิ ฯ  โส  เต  เสฏ ิโน  เอวมาห  อห  ตุมฺหาก 
ทีฆรตฺต  อุปการโก  สตฺถาร  โภเชตุกาโมมฺหิ  มยฺห  เอกทิวส 
สตฺถาร เทถาติ ฯ  เตนหิ  ภเณ  เสฺว  โภเชหีติ ฯ  สาธุ 
สามีติ  โส  สตฺถาร นิมนเฺตตฺวา  สกฺการ  ปฏยิาเทสิ ฯ  ตทา 
ราชา  สามาวติยา  เทวสิก  ปุปฺผมูเล  อฏ  กหาปเณ 
เทติ ฯ  ตสฺสา  ขุชฺชุตฺตรา  นาม  ทาสี  สุมนมาลาการสฺส 
สนฺติก  คนฺตฺวา  นิพทฺธ  ปุปฺผานิ  คณฺหาติ ฯ  อถ  น  ตสฺม ึ
ทิวเส  อาคต  มาลากาโร  อาห  มยา  สตฺถา  นิมนฺติโต 
อชฺช  อคฺคปุปฺเผหิ  สตฺถาร  ปูเชสฺสามิ  ติฏ  ตาว  ตฺว 
ปริเวสนาย  สหายิกา  หุตฺวา  ธมฺม  สตฺุวา  อวเสสานิ  ปุปฺผานิ 
คเหตฺวา คมิสฺสสีติ ฯ  สา  สาธูติ  อธิวาเสสิ ฯ  สุมโน 
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริวิสิตฺวา  อนุโมทนกรณตฺถาย  ปตฺต 
อคฺคเหสิ ฯ  สตฺถา  อนุโมทนธมฺมเทสน  อารภิ ฯ  ขุชฺชุตฺตราป 
สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุณนฺตีเยว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  สา 
อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  จตฺตาโร  กหาปเณ  อตฺตโน คเหตฺวา  จตูหิ 
ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  คจฺฉติ  ตทิวส  อฏหิป  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  
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คตา ฯ  อถ  น  สามาวตี  อาห  กินฺนุ  โข  อมฺม  อมฺหาก 
ร ฺา ทฺวิคุณ  ปุปฺผมูล  ทินฺนนฺติ ฯ  โน  อยฺเยติ ฯ  อถ 
กสฺมา  พหูนิ  ปุปฺผานีติ ฯ  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  อห  จตฺตาโร 
กหาปเณ  อตฺตโน  คเหตฺวา  จตูหิ  ปุปฺผานิ  อาหรามีติ ฯ 
อชฺช  กสฺมา  น  คณฺหสีติ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ธมมฺกถ  สุตฺวา 
ธมฺมสฺส  อธคิตตฺตาติ ฯ  อถ  น  อเร  ทุฏทาสิ  เอตฺตก 
กาล  ตยา  คหิตกหาปเณ  เม  เทหีติ  อตชฺเชตฺวา  อมฺม  ตยา 
ปต  อมต  อมฺเหป  ปาเยหีติ  วตฺวา  เตนหิ  ม  นหาเปหีติ 
วุตฺเต  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นหาเปตฺวา  เทฺว  มฏสาฏเก 
ทาเปสิ ฯ  สา  เอก  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  อาสน 
ป ฺาเปตฺวา  เอก  วีชน ึ อาหราเปตฺวา  อาสเน  นิสีทิตฺวา 
จิตฺรวีชนึ  (๑)  อาทาย  ป ฺจ มาตุคามสตานิ อามนฺเตตฺวา ตาส 
สตฺถารา  เทสิตนิยาเมเนว  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตสฺสา  ธมฺมกถ 
สุตฺวา  ตา  สพฺพาป  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ  ตา  สพฺพาป 
ขุชฺชุตฺตร  วนฺทิตฺวา  อมฺม  อชชฺโต  ปฏาย  ตฺว  กิลิฏกมฺม 
มา  กร ิ อมฺหาก  มาตุฏาเน  จ  อาจริยฏาเน  จ  ตฺวา 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถารา  เทสิต  ธมฺม  สุณิตฺวา 
อมฺหาก  กเถหีติ  วทึสุ ฯ  สา  ตถา กโรนฺตี อปรภาเค 
ติปฏกธรา  ชาตา ฯ  อถ  น  สตฺถา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  
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มม  สาวิกาน  อุปาสิกาน  ธมฺมกถิกาน  [๑] ยทิท  ขุชฺชุตฺตราติ 
เอตทคฺเค (๒)  เปสิ ฯ  ตาป  โข  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย ต 
เอวมาหสุ 
อมฺม สตฺถาร ปสฺสิตุกามมฺห  ต  โน  ทสฺเสหิ  คนฺธมาลาทีหิ 
น  ปูเชสฺสามาติ ฯ  อยฺเย  ราชกุล  นาม  ภาริย  ตุมฺเห 
คเหตฺวา  พหิ  คนฺตุ  น  สกฺกาติ ฯ  อมมฺ มา  โน  นาเสหิ 
ทสฺเสเหว  อมฺหาก  สตฺถารนฺติ ฯ  เตนหิ  ตุมฺหาก  วสนคพฺภาน 
ภิตฺตีสุ  ยตฺตเกน  โอโลเกตุ  สกฺกา  โหติ  ตตฺตก  ฉิทฺท  กตฺวา 
คนฺธมาลาทีนิ  อาหราเปตฺวา  สตฺถาร  ติณฺณ  เสฏ ีน 
ฆรทฺวาร  คจฺฉนฺต  ตุมฺเห  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  ตฺวา 
โอโลเกถ เจว  หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  วนฺทถ  จ  ปูเชถ  จาติ ฯ 
ตา ตถา กตฺวา สตฺถาร  คจฺฉนฺต ฺเจว  อาคจฺฉนฺต ฺจ 
โอโลเกตฺวา  วนฺทึสุ  เจว  ปูเชสุ   จ  ฯ 
        อเถกทวิส  มาคนฺทิยา  อตฺตโน  ปาสาทตลโต  นิกขฺมิตฺวา 
จงฺกมมานา  ตาส  วสนฏาน  คนฺตฺวา  คพฺเภสุ  ฉิทฺท  ทิสฺวา 
อิท  กินฺติ  ปจฺุฉิตฺวา  ตาหิ  ตสฺสา  สตฺถริ  พนฺธาฆาต 
อชานนฺตีหิ  สตฺถา  อิม  นคร  อาคโต  มย  เอตฺถ  ตฺวา 
สตฺถาร  วนทฺาม  เจว ปูเชม  จาติ  วุตฺเต  อาคโต  นาม  อิม 
นคร  สมโณ  โคตโม  อิทานิสฺส  กตฺตพฺพ  ชานิสฺสามิ  อิมาป 
ตสฺส  อุปฏายิกา  อิมาสป  กตฺตพฺพ  ชานิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร พหุสฺสุตานนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒  องฺ. เอก. ๒๐/๓๔ ฯ  
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คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  มหาราช  สามาวตีมิสฺสกาน 
ป ฺจสตาน  อิตฺถีน  พหิทธฺา  ปตฺถนา  อตฺถิ  กติปาเหเนว  เต 
ชีวิต  น  ภวิสฺสตีติ ฯ  ราชา  น  ตา  เอวรูป  กริสฺสนฺตีติ 
น  สทฺทหิ  ปนุ  วุตฺเตป  น  สทฺทหิเยว ฯ  อถ  น เอว 
ติกฺขตฺตุ  วุตฺเตป  อสทฺทหนฺต  สเจ  เม  น  สทฺทหสิ  ตาส 
วสนฏาน  คนฺตฺวา  อุปธาเรหิ  มหาราชาติ  อาห ฯ  ราชา 
คนฺตฺวา  คพฺเภสุ  ฉิทฺท  ทสิฺวา  อิท  กนิฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตสฺมึ 
อตฺเถ  อาโรจิเต ตาส  อกุชฌฺิตฺวา  กิ ฺจิ  อวตฺวาว  ฉิทฺทานิ 
ปทหาเปตฺวา  สพฺพคพฺเภสุ  ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ  กาเรสิ ฯ 
ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ  กิร  ตสฺมึ  กาเล อุปฺปนฺนานิ ฯ 
        มาคนฺทิยา  ตาส  กิ ฺจิ  กาตุ  อสกกฺุณิตฺวา  สมณสฺส 
โคตมสฺเสว  กตฺตพฺพ  กรสิฺสามีติ  นาคราน  ล ฺจ  ทตฺวา 
สมณ โคตม  อนฺโตนคร  ปวิสิตฺวา  จรนฺต  ทาสกมฺมกรโปริเสหิ 
สทฺธึ  อกฺโกสิตฺวา  ปริภาสิตฺวา  ปลาเปถาติ ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิกา 
ตีสุ  รตเนสุ  อปฺปสนฺนา  อนฺโตนคร  ปวิฏ  สตฺถาร 
อนุพนฺธิตฺวา  โจโรสิ  พาโลสิ  มูฬฺโหส ิ โอฏโสิ  โคโณสิ 
คทฺรโภสิ  เนรยิโกส ิ ติรจฺฉานคโตสิ  นตฺถิ  ตุยฺห  สุคติ 
ทุคฺคติเยว  ตุยฺห  ปาฏิกงฺขาติ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกฺโกสนฺติ 
ปริภาสนฺติ ฯ  ต  สุตฺวา  อายสฺมา  อานนฺโท  สตฺถาร  เอตทโวจ 
ภนฺเต  อิเม  นาครา อมฺเห อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ  อิโต  
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อ ฺตฺถ  คจฺฉามาติ ฯ  กหุึ  อานนฺทาติ ฯ  อ ฺ  นคร 
ภนฺเตติ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺเสสุ  อกฺโกสนฺเตสุ  ปุน  กตฺถ  คมิสฺสาม 
อานนฺทาติ ฯ  ตโตป  อ ฺ  นคร  ภนฺเตติ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺเสสุ 
อกฺโกสนฺเตสุ  กุห ึ คมิสสฺามาติ ฯ  ตโต  อ ฺ  นคร  ภนฺเตติ ฯ 
อานนฺท  น  เอว  กาตุ  วฏฏติ  ยตฺถ  อธิกรณ  อุปฺปนนฺ 
ตตฺเถว  ตสฺมึ  วูปสนฺเต  อ ฺตฺถ  คนฺตุ  วฏฏติ  เก  ปน 
เต  อานนฺท  อกฺโกสนฺตีติ ฯ  ภนฺเต  ทาสกมฺมกเร  อุปาทาย 
สพฺเพ  อกฺโกสนฺตีติ ฯ อห  อานนฺท  สงฺคาม 
โอติณฺณหตฺถิสทิโส 
สงฺคาม  โอติณฺณหตฺถิโน  หิ  จตูหิ  ทิสาหิ  อาคเต  สเร  สหิตุ 
ภาโร  ตเถว  พหูหิ  ทุสฺสีเลหิ  กถิตกถาน  สหน  นาม 
มยฺห  ภาโรติ  วตฺวา  อตฺตาน อารพฺภ ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา 
นาควคฺเค ติสฺโส คาถา อภาสิ 
        อห นาโคว สงฺคาเม        จาปาโต ปติต สร 
        อติวากฺย ติติกฺขิสฺส                ทุสสฺีโล ห ิพหุชชฺโน ฯ 
        ทนฺต นยนฺติ สมิตึ                ทนฺต ราชาภิรูหติ 
        ทนฺโต เสฏโ  มนุสฺเสสุ        โยติวากฺย ติติกฺขติ ฯ 
        วรมสฺสตรา ทนฺตา                อาชานียา จ สินฺธวา 
        กุ ฺชรา จ มหานาคา        อตฺตทนฺโต ตโต วรนฺติ ฯ 
        ธมฺมกถา  สมฺปตฺตมหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสิ ฯ  เอว 
ธมฺม  เทเสตฺวา  มา  จินฺตยิตฺถ  อานนฺท  เอเต  สตฺตาหมตฺตเมว  
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อกฺโกสิสฺสนติฺ  อฏเม  ทวิเส  ตุณฺหี  ภวิสฺสนฺติ  พุทฺธาน  หิ 
อุปฺปนฺน อธิกรณ สตฺตาหโต อุตฺตรึ น คจฺฉตีติ ฯ 
        มาคนฺทิยา  สตฺถาร  อกฺโกสาเปตฺวา  ปลาเปตุ  อสกฺโกนฺตี 
กินฺนุ  โข  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อิมา  เอตสฺส  อุปตฺถมฺภภูตา 
เอตาส  พฺยสน  กริสฺสามีติ  เอกทิวส  ร ฺโ  สุราปานฏาเน 
อุปฏาน  กโรนฺตี  จูฬปตุ  สาสน  ปหิณิ  อตฺโถ  เม  กริ 
กุกฺกุเฏหิ  อฏ  มตกุกฺกุเฏ  อฏ  สชีวกุกฺกุเฏ  คเหตฺวา 
อาคจฺฉตุ  อาคนฺตฺวา  จ  ปน  โสปาณมตฺถเก  ตฺวา  อาคตภาว 
นิเวเทตฺวา  ปวิสตูติ  วุตฺเตป  อปวิสิตฺวา  ปม  อฏ  สชีวกุกกฺุเฏ 
ปหิณตุ  ปจฺฉา  อิตเรติ  จูฬุปฏากสฺส  จ  มม  วจน 
กเรยฺยาสีติ  ล ฺจ  อทาสิ ฯ  มาคนฺทิโย  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ 
นิเวทาเปตฺวา  ปวิสตูติ  วุตฺเต  ร ฺโ  อาปานภูมึ  น 
ปวิสิสฺสามีติ  อาห ฯ  อิตรา  จูฬุปฏาก  ปหิณิ  คจฺฉ 
ตาต  มม  จูฬปตุ  สนฺติกนฺติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  เตน ทินฺเน 
อฏ  สชีวกกฺุกุเฏ  อาเนตฺวา  เทว  ปุโรหิเตน  ปณฺณากาโร 
ปหิโตติ  อาห ฯ  ราชา  ภทฺทโก  วต  โน  อุตฺตริภงฺโค 
อุปฺปนฺโน โก  น ุ โข  ปเจยฺยาติ  อาห ฯ  มาคนฺทิยา 
มหาราช  สามาวตีปมุขา  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  นิกฺกมฺมา 
วิจรนฺติ  ตาส  เปเสหิ  ตา  ปจิตฺวา  อาหริสฺสนฺตีติ  อาห ฯ 
ราชา  คจฺฉ  ตาส  ทตฺวา  อ ฺสฺส  กิร  หตฺเถ 
อทตฺวา  สยเมว  มาเรตฺวา  ปจนฺตูติ  เปเสสิ ฯ  จูฬุปฏาโก  
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สาธุ  เทวาติ  คนฺตฺวา  ตถา  วตฺวา  ตาหิ  มย  ปาณาติปาต 
น  กโรมาติ  ปฏิกฺขิตฺโต  อาคนฺตฺวา  ตมตฺถ  ร ฺโ 
อาโรเจสิ ฯ  มาคนฺทิยา  ทิฏ  เต  มหาราช  อิทานิ 
ตาส  ปาณาติปาตสฺส  กรณ  วา  อกรณ  วา  ชานิสฺสสิ 
สมณสฺส  โคตมสฺส  ปจิตฺวา  เปเสนฺตูติ  วเทหิ  เทวาติ 
อาห ฯ  ราชา  ตถา วตฺวา เปเสสิ ฯ อิตโร  คเหตฺวา 
คจฺฉนฺโต  วิย  หุตฺวา  คนตฺฺวา  เต  กุกกฺุเฏ  ปโุรหิตสฺส ทตฺวา 
มตกุกฺกุเฏ  คเหตฺวา  ตาส  สนฺติก  เนตฺวา  อิเม  กิร กุกฺกุเฏ 
ปจิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  ปหณิถาติ  อาห ฯ  อาหร  สามิ 
อิทนฺนาม  อมฺหาก  กิจฺจนฺติ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  คณฺหึสุ ฯ  โส 
ร ฺโ สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ก ึ ตาตาติ  ปุฏโ  สมณสฺส 
โคตมสฺส  ปจิตฺวา  เปเสถาติ  วุตฺตมตฺเตเยว  ปฏิมคฺค  อาคนฺตฺวา 
คณฺหึสูติ อาจิกฺขิ ฯ  มาคนฺทิยา  ปสฺส  มหาราช  น  ตา 
ตุมฺหาทิสาน กโรนฺติ  พหิทฺธา  ปตฺถนา  ตาส  อตฺถติี  วุตฺเต 
น  สทฺทหสีติ  อาห ฯ  ราชา  ต  สุตฺวาป  อธิวาเสตฺวา  ตุณฺหีเยว 
อโหสิ ฯ  มาคนฺทิยา  กินฺนุ  โข  กริสสฺามีติ  จินฺเตสิ ฯ 
        ตทา  ปน  ราชา  สามาวติยา  จ  วาสุลทตฺตาย  จ 
มาคนฺทิยาย  จาติ  ติสฺสนฺนป  เอตาส  ปาสาทตเล  วาเรน 
วาเรน  สตฺตาห  วีตินาเมติ ฯ  อถ  เสฺว  วา  ปรเสฺว  (๑)  วา 
สามาวติยา ปาสาทตล  คมิสฺสตีติ  ตฺวา  มาคนฺทิยา  จูฬปตุ 
# ๑  ย.ุ  ปเร วา ฯ  
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สาสน  ปหิณิ  อลคทฺเทน กิร  เม  อตฺโถ  ทาา  อุทฺธริตฺวา 
เอก  สปฺป  เปเสตูติ ฯ โส ตถา  กตฺวา  เปเสสิ ฯ  ราชา 
อตฺตโน  คมนฏาน  หตฺถิกนฺตวีณ  อาทายเยว  คจฺฉติ ฯ 
ตสฺสา  โปกขฺเร  เอก  ฉิททฺ  อตฺถ ิฯ  มาคนฺทิยา เตน 
ฉิทฺเทน สปฺป  ปเวเสตฺวา  ฉิทฺท  มาลาคุเลน  ถเกส ิฯ 
สปฺโป  ทฺวีหตีห อนฺโตวีณายเมว  อโหสิ ฯ  มาคนฺทิยา  ร ฺโ 
คมนทิวเส  อชฺช  กตริสสฺา  (๑)  ปาสาท  คมิสฺสสิ เทวาติ 
ปุจฺฉิตฺวา สามาวติยาติ วุตฺเต  อชฺช  มยา  มหาราช 
อมนาโป  สปุโน  ทฏิโ  น  สกฺกา  ตตฺถ  คนฺตุ  เทวาติ ฯ 
คจฺฉาเมวาติ ฯ  สา  ยาวตติย  วาเรตฺวา  เอว  สนฺเต  อหป 
ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  คมิสฺสามีติ  วตฺวา  นิวตฺติยมานาป  อนิวตฺติตฺวา 
น  ชานามิ  ก ึ ภวิสฺสติ  เทวาติ  ร ฺา  สทฺธิ ฺเว 
อคมาสิ ฯ  ราชา  สามาวตีมิสฺสกาหิ  ทินฺนานิ  วตฺถปุปฺผ- 
คนฺธาภรณานิ  ธาเรตฺวา  สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  วีณ  อุสฺสีสเก 
เปตฺวา  สยเน  นิปชฺช ิฯ มาคนฺทิยา  อปราปร  วิจรนฺตี 
วิย  หุตฺวา  วีณาฉิทฺทโต  ปุปฺผคุล  อปเนสิ ฯ สปฺโป  ทฺวีหตีห 
นิราหาโร  เตน  ฉิทฺเทน  นิกฺขมิตฺวา  อสฺสสนฺโต  (๒)  ผณ 
กตฺวา 
สยนปฏเ  นิปชฺช ิฯ  มาคนฺทิยา ต ทิสฺวา เทว สปฺโปติ (๓) 
มหาสทฺท  กตฺวา  ราชาน ฺจ  ตา  จ  อกฺโกสนฺตี  อย 
ทนฺธราชา อลกฺขิโก  มยหฺ  วจน  น  สุณาติ  อิมาป  นิสฺสิรกิา 
# ๑  ส.ี ย.ุ กตรสฺสา ฯ  ๒ สี. ม. ยุ.  ปสฺสนฺโต ฯ 
# ๓  ม.  ต  ทิสฺวา  ธีธี  เทว  สปฺโปติ  ฯ  
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ทุพฺพินีตา  กินฺนาม  ร ฺโ  สนฺติกา  น  ลภนฺติ  ก ึ น ุ
ตุมฺเห  อิมสฺมึ มเตเยว  สุข  ชีวิสฺสถ  ชีวนฺเต  ทุกฺข  ชีวถ 
อชฺช  มยา  ปาปสุปโน ทิฏโ  สามาวติยา  ปาสาท  คนฺตุ 
น  วฏฏตีติ  วิรวนฺติยาป  เม  ตยา  สทโฺท  น  สโุต  เทวาติ 
อาห ฯ  ราชา  สปฺป  ทิสฺวา  มรณภยตชฺชิโต  เอวรปูป 
นาม  อิม  กรสิฺสนฺติ  อโห  ปาปาห  อิมาส  ปาปภาว 
อาจิกฺขนฺติยาป  อิมิสฺสา  วจน  น  สททฺหึ  ปม  อตฺตโน 
คพฺเภสุ  ฉิทฺทานิ  กตฺวา  นิสินฺนา  ปุน  มยา  เปสิเต  กุกกฺุเฏ 
ปฏิปหิณึสุ ฯ  อชชฺ  สยเน  สปฺป  วิสฺสชฺชึสูติ  โกเธน 
สมฺปชฺชลิโต  วิย  อโหส ิฯ  สามาวตีป  ป ฺจนฺน  อิตฺถีสตาน 
โอวาท  อทาสิ  อมฺมา  อมฺหาก  อ ฺ  ปฏิสรณ  นตฺถิ 
นรินฺเท  จ  เทวิยา  จ  อตฺตนิ  จ  สมเมว  เมตฺตจิตฺต  ปวตฺเตถ 
มา  กสฺสจิ  โกป  กริตฺถาติ ฯ  ราชา  สหสฺสถาม  สงฺิคธนุ 
อาทาย  ชิย  โปเถตฺวา  วิสปต  สร  สนฺนยฺหิตฺวา   สามาวตึ 
ปุเร  กตฺวา  สพฺพา  ตา  ปฏิปาฏิยา ปาเปตฺวา สามาวติยา 
อุเร  สร  วิสสฺชฺเชสิ ฯ  โส  ตสฺสา  เมตฺตานุภาเวน  ปฏินิวตฺติตฺวา 
อาคตมคฺคาภิมุโขว  หุตฺวา  ร ฺโ  หทย  ปวิสนฺโต  วิย  อฏาสิ ฯ 
ราชา  จินฺเตสิ  มยา  ขิตฺโต  สโร  สิลป  วิชฌฺิตฺวา  คจฺฉติ 
อากาเส  ปฏิหนนฏานป  นตฺถ ิ อถ  ปเนส  นิวตฺติตฺวา  มม 
หทยาภิมุโข  ชาโต  อย  หิ  นิจฺจิตฺโต  นิสฺสตฺโต  นิชฺชีโว  สโรป 
เอติสฺสา  คุณ  ชานาติ  อห  มนุสฺสภูโตป  น  ชานามีติ ฯ  
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โส  ธนุ  ฉฑฺเฑตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  สามาวติยา  ปาทมูเล 
อุกฺกุฏิก  นิสทีิตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สมฺมุยฺหามิ ปมุยฺหามิ        สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา 
        สามาวติ ม ตายสฺสุ        ตฺว ฺจ เม สรณ ภวาติ ฯ 
สา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  สาธุ  เทว  ม  สรณ  คจฺฉาติ 
อวตฺวา  ยมห มหาราช สรณ คตา  ตเมว ตฺวมฺป สรณ 
คจฺฉาติ ฯ 
        อิท วตฺวา สามาวตี                สมมฺาสมฺพุทฺธสาวิกา 
        มา ม ตฺว สรณ คจฺฉ        ยมห สรณ คตา 
        เอส พุทโฺธ มหาราช        เอส พุทฺโธ อนุตฺตโร 
        สรณ คจฺฉ ต พุทฺธ                ตฺว ฺจ เม สรณ ภวาติ อาห ฯ 
ราชา  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  อิทานาห  อติเรกตร  ภายามีติ 
วตฺวา  อิม คาถมาห 
        เอส ภิยโฺย ปมุยฺหามิ        สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา 
        สามาวติ ม ตายสฺสุ        ตฺว ฺจ เม สรณ ภวาติ ฯ 
        อถ  น  สา  ปุริมนเยเนว  ปุน  ปฏกิฺขิปตฺวา  เตนหิ 
ต ฺจ  สรณ  คจฺฉามิ  สตฺถาร ฺจ  วร ฺจ  เต  ทมฺมีติ  วุตฺเต 
วโร คหิโต  โหตุ  มหาราชาติ  อาห ฯ  โส  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  สรณ  คนฺตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
สตฺตาห  ทาน  (๑)  ทตฺวา  สามาวตึ  อามนฺเตตฺวา  อุฏเหิ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  มหาทาน ฯ  
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วร  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  มหาราช  มยฺห  หิร ฺาทีหิ  อตฺโถ 
นตฺถิ  อิท  ปน  เม  วร  เทหิ  ตถา  กโรหิ  ยถา  สตฺถา 
นิพทฺธ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  อิธาคจฺฉติ  ธมฺม 
สุณิสฺสามาติ ฯ  ราชา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิพทฺธ  อิธาคจฺฉถ  สามาวตีมิสฺสกา  (๑)  ธมฺม 
สุณิสฺสามาติ  วทนฺตีติ  อาห ฯ  มหาราช  พุทฺธาน  นาม  เอกสฺมึ 
าเน  นิพทฺธ  คนฺตุ  น  วฏฏติ  มหาชโน  ปจฺจาสึสตีติ ฯ 
เตนหิ  ภนฺเต  เอก  ภิกฺขุ  อาณาเปถาติ ฯ  สตฺถา  อานนฺทตฺเถร 
อาณาเปสิ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  อาทาย 
นิพทฺธ  ราชกุล  คจฺฉติ ฯ  ตาป  เทวิโย  นิพทฺธ  เถร  สปริวาร 
โภเชนฺติ ธมมฺ สุณนฺติ ฯ 
        ตา  เอกทิวส  เถรสฺส  ธมฺมกถ  สตฺุวา  ปสีทิตฺวา  ป ฺจหิ 
อุตฺตราสงฺคสเตหิ  ธมฺมปูช  อกสุ ฯ  เอเกโก  อุตฺตราสงฺโค 
ป ฺจสตานิ อคฺฆติ ฯ  ตาส  เอก  วตฺถป  อทิสฺวา  ราชา 
ปุจฺฉิ กุหึ อุตฺตราสงฺคาติ ฯ  อยฺยสฺส  โน  ทินฺนาติ ฯ  เตน 
สพฺเพ คหิตาติ ฯ อาม คหิตาติ ฯ ราชา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา 
ตาหิ  อุตฺตราสงฺคาน  ทินฺนภาว  ปุจฺฉิตฺวา  ตาหิ  ทินฺนภาว ฺจ 
เถเรน  คหิตภาว ฺจ  สุตฺวา  นนุ  ภนฺเต  อติพหูนิ วตฺถานิ 
เอตฺตเกหิ  กึ  กริสฺสถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อมฺหาก  ปโหนกานิ 
คณฺหิตฺวา  เสสานิ  ชิณฺณจีวรกาน  ทสสฺามิ  มหาราชาติ ฯ 
#๑ สี. ย.ุ  สามาวตีมิสฺสิกา ฯ  
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เต  อตฺตโน  ปุราณจีวรานิ  ก ึ กริสฺสนตีฺติ ฯ  ชิณฺณตรจีวรกาน 
ทสฺสนฺตีติ ฯ  เต อตฺตโน  ชิณฺณจีวรานิ  ก ึ กริสฺสนตีฺติ ฯ 
ปจฺจตฺถรณานิ  กริสฺสนฺตีติ ฯ ปุราณปจฺจตฺถรณานิ  ก ึ
กริสฺสนฺตีติ ฯ  ภุมฺมตฺถรณานิ  กริสฺสนฺตีติ ฯ ปุราณ- 
ภุมฺมตฺถรณานิ  ก ึ กริสฺสนฺตีติ ฯ  ปาทปุ ฺฉนานิ  กริสฺสนฺติ 
มหาราชาติ ฯ  ปุราณปาทปุ ฺฉนานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ ฯ 
ขณฺฑาขณฺฑิก โกฏเฏตฺวา  มตฺติกาย  มทฺทิตฺวา  ภิตฺตึ 
วิลิมฺปสฺสนฺตีติ ฯ ภนฺเต  เอตฺตก  กตฺวาป  อยฺยาน  ทนิฺนานิ  น 
นสฺสนฺตีติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ  ราชา  ปสนฺโน  อปรานิ 
ป ฺจ  วตฺถสตานิ อาหราเปตฺวา  เถรสฺส  ปาทมูเล  ปาเปสิ ฯ 
เถโร  กริ  ป ฺจสคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ  ป ฺจสตภาเคน  ปาทมูเล 
เปตฺวา  ทินฺนานิ  ป ฺจสตกฺขตฺตุ  ลภิ  สหสฺสคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ 
สหสฺสภาเคน  ปาทมูเล  เปตฺวา  ทินฺนานิ  สหสฺสกฺขตฺตุ  ลภ ิ
สตสหสฺสคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ  สตสหสฺสภาเคน ปาทมูเล  เปตฺวา 
ทินฺนานิ  สตสหสฺสกฺขตฺตุ  ลภิ ฯ  เอก  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ 
ป ฺจ  ทสาติอาทินา  นเยน  ลทฺธาน  ปน  คณนา  นาม 
นตฺถิ ฯ  ตถาคเต  กิร  ปรนิิพฺพุเต  เถโร  สกลชมฺพุทีป  วิจริตฺวา 
สพฺพวิหาเรสุ ภิกฺขูน อตฺตโน สนฺตกาเนว ปตฺตจีวรานิ 
อทาสิ ฯ 
        มาคนฺทิยา  ยมห  กโรมิ  ต  ตถา  อหุตฺวา  อ ฺถา ว 
โหติ  กินฺน ุ โข  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อตฺเถโส  อุปาโยติ  
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ร ฺเ  อุยฺยานกีล  คจฺฉนฺเต  (๑)  จูฬปตุ  สาสน  ปหิณิ 
สามาวติยา ปาสาท  คนฺตฺวา  ทุสฺสโกฏาคารเตลโกฏาคารานิ 
วิวราเปตฺวา  ทุสฺสานิ  เตลจาฏีสุ  เตเมตฺวา  ถมฺเภ  เวเตฺวา 
ตา  สพฺพา  เอกโต  กตฺวา ทฺวาร  ปทหตฺิวา  พหิ  ยนฺตก 
ทตฺวา  ทณฺฑทีปกาหิ  เคเห  อคฺคึ  ททมาโน  โอตรตฺิวา 
คจฺฉตูติ ฯ  โส  ปาสาท  อภิรุยฺห  โกฏาคารานิ  วิวราเปตฺวา 
วตฺถานิ  เตลจาฏีสุ  เตเมตฺวา  ถมฺเภ  เวเตุมารภิ ฯ  อถ  น 
สามาวตีปมุขา  อิตฺถิโย  กึ  เอต  จูฬปตาติ  วทนฺติโย 
อุปสงฺกมึสุ ฯ  อมฺมา  ราชา  ทฬฺหีกมฺมตฺถาย  อิเม  ถมฺเภ 
เตลปโลติกาหิ  เวาเปติ  ราชเคเห  นาม  สุยุตฺตทุยตฺุต ทุชฺชาน 
มา  เม  สนฺติเก  โหถ  อมฺมาติ  เอว วตฺวา ตา อาคตา 
คพฺเภ ปเวเสตฺวา ทฺวารานิ  ปทหิตฺวา  พหิ  ยนฺตก  ทตฺวา 
อาทิโต  ปฏาย  อคฺคึ  ททนฺโต  โอตริ ฯ  สามาวตี  ตาส 
โอวาท  อทาสิ  อมฺหาก อนมตคฺเค  สสาเร  วิจรนฺตีน  เอว 
อคฺคินา  ฌายมานาน  อตฺตภาวาน  พุทฺธาเณนป  ปริจฺเฉโท 
น  สุกโร  อปฺปมตฺตา  โหถาติ ฯ ตา เคเห  ฌายนฺเต 
เวทนาปริคฺคหกมฺมฏาน  มนสิกโรนฺติโย  กาจิ  ทติุยผล  กาจิ 
ตติยผล  ปาปุณึสุ  เตน  วุตฺต  อถโข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู 
ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ 
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีึสุ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อตฺเถโส  อุปาโยติ  อุยฺยานกีฬ  คจฺฉนฺตี..... ฯ  
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เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อิธ 
ภนฺเต  ร ฺโ อุเทนสฺส  อุยฺยานคตสฺส  อนฺเตปุร  ทฑฺฒ 
ป ฺจ  อิตฺถีสตานิ  กาลกตานิ  สามาวตีปมุขานิ  ตาส  ภนฺเต 
อุปาสิกาน  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  สนฺเตตฺถ  ภิกฺขเว 
อุปาสิกาโย  โสตาปนฺนา  สนฺติ  สกทาคามินิโย  สนฺติ 
อนาคามินิโย  สพฺพา  ตา  ภิกฺขเว  อุปาสิกาโย  อนปิฺผลา 
กาลกตาติ ฯ  อถโข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย เวลาย 
อิม อุทาน อุทาเนสิ 
        โมหสมฺพนฺธโน โลโก        ภพฺพรโูปว ทิสฺสติ 
        อุปธิพนฺธโน พาโล                ตมสา ปริวาริโต 
        สสฺสตี วิย ขายติ                ปสฺสโต นตฺถิ กิ ฺจนนฺติ ฯ (๑) 
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ภิกฺขเว  สตฺตา  นาม  วฏเฏ 
วิจรนฺตา  นิจฺจกาล  อปฺปมตฺตา  หุตฺวา  ปุ ฺกมฺมเมว 
กโรนฺติ  ปมาทิโน  หุตฺวา  ปาปกมฺมป  กโรนฺติ  ตสฺมา  วฏเฏ 
วิจรนฺตา  สุขป  ทุกฺขป  อนุภวนฺตีติ  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ราชา 
สามาวติยา  เคห  กิร  ฌายตีติ  สุตฺวา  เวเคนาคจฺฉนฺโตป 
อทฑฺฒ  (๒)  สมฺปาปุณิตุ  นาสกฺขิ  อาคนฺตฺวา  จ  ปน  เคห 
นิพฺพาเปตฺวา  อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส  อมจฺจคณปริวุโต 
นิสีทิตฺวา 
สามาวติยา  คุเณ  อนุสฺสรนฺโต  กสฺส  นุ  โข  อิท  กมฺมนฺติ 
# ๑  ขุ. อุ. ๒๕/๒๐๕ ฯ   ๒  สี. ยุ.  อทฑฺเฒ ฯ  
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จินฺเตตฺวา  มาคนฺทิยาย  การิต  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  ตาเสตฺวา 
ปุจฺฉิยมานา  น  กเถสฺสติ  สณิก  อุปาเยน  ปุจฺฉิสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  อมจฺเจ  อาห  อมฺโภ  อห  อิโต  ปุพฺเพ  อุฏาย 
สมุฏาย  อาสงฺกิตปริสงฺกิโตว  โหมิ  สามาวตี  เม  นิจฺจ 
โอตารเมว  คเวสติ  สา  กาลกตา  อิทานิ  ปน  เม  จิตฺต 
นิพฺพุต  ภวิสฺสติ  สุเขน  วสิตุ  ลภิสฺสามีติ ฯ  เกน  นุ  โข 
เทว  อิท กมมฺ  กตนฺติ ฯ  มยิ  สิเนเหน  เกนจิ  กต 
ภวิสฺสตีติ ฯ  มาคนฺทิยา  สมีเป   ิตา  ต  สุตฺวา  อ ฺโ 
โกจิ  กาตุ  น  สกฺขิสฺสติ  มยา  กต  เทว  อห  จูฬปตร 
อาณาเปตฺวา  กาเรสินฺติ  อาห ฯ  ราชา  ต  เปตฺวา 
อ ฺโ  มยิ  สิเนหสตฺโต  นาม  นตฺถ ิ ปสนฺโนสฺมิ  วร เต 
ทมฺมิ  เทวิ  ตฺว  อตฺตโน  าติคณ  ปกฺโกสาเปหีติ ฯ  สา 
าตกาน  สาสน  ปหิณิ  ราชา  มม  ปสนฺโน  วร  เทติ 
สีฆ  อาคจฺฉตูติ ฯ  ราชา  อาคตาคตาน  มหนฺต  สกกฺาร 
กาเรสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  (๑)  ตสฺสา  อ ฺาตกาป  ล ฺจ  ทตฺวา 
มย  มาคนฺทิยาย  าตกาติ  อาคจฺฉึสุ ฯ  ราชา  เต  สพฺเพ 
คาหาเปตฺวา  ราชงฺคเณ  นาภิปฺปมาเณ  อาวาเฏ  ขนาเปตฺวา 
เต  ตตฺถ  นิสทีาเปตฺวา  ปสุ  ปูเรตฺวา  อุปริ  ปลาล  วิกีราเปตฺวา 
อคฺคึ  ทาเปสิ  จมฺมสฺส  ทฑฺฒกาเล  อยนงฺคเลหิ  กสาเปตฺวา 
# ๑  ย.ุ  สุตฺวา ฯ  
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ขณฺฑาขณฺฑ  หีราหีร  กาเรสิ ฯ  มาคนฺทิยาย  สรรีโตป 
ติขิเณเนว  สตฺเถน  ฆนฆนฏาเนสุ  มส  อุปฺปาเฏตฺวา  เตเลน 
ปกฺก อุทฺธน อาโรเปตฺวา ปูเว วิย ปจาเปตฺวา ตเมว 
ขาทาเปสิ ฯ 
        อเถกทวิส  ธมฺมสภาย  ภิกฺขู  กถ  สมฏุาเปสุ  อนนุจฺฉวิก 
วต  อาวุโส  เอวรูปาย  สทธฺาสมฺปนฺนาย  อุปาสิกาย  เอวรูป 
มรณนฺติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ 
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต 
ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  สามาวตีปมุขาน  อิตฺถีน  เอต 
อยุตฺต  ปุพฺเพ  กตกมฺมสสฺ  ปน  ยุตฺตเมว  เอตาหิ  ลทฺธนฺติ 
วตฺวา  กึ  ภนเฺต  เอตาหิ  ปุพฺเพ  กต อาจิกฺขถ โนติ 
เตหิ  ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  ราชเคเห 
นิพทฺธ  อฏ  ปจฺเจกพุทฺธา  ภุ ฺชนฺติ ฯ  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย 
เต  อุปฏหนฺติ ฯ  เตสุ  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺธา  หิมวนฺต  คจฺฉนฺติ 
เอโก  นทีตีเร  เอก  ติณคหน  อตฺถิ  ฌาน  สมาปชชฺิตฺวา 
นิสีทิ ฯ  อเถกทิวส  ราชา  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  คเตสุ  ตา  อิตฺถิโย 
อาทาย  นทิย  อุทกกลี  กฬีิตุ  คโต ฯ  ตตฺถ  ตา  อิตฺถิโย 
ทิวสภาค  อุทก  กฬีิตฺวา  อุตฺตริตฺวา  สีตปฬิตาว  อคฺคึ 
วิสิพฺเพตุกามา  อมฺหาก  อคฺคิกรณฏาน  โอโลเกยฺยาถาติ  
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อปราปร  วิจรนฺติโย  ต  ติณคหน  ทิสฺวา  ติณราสีติ 
ส ฺาย  ปริวาเรตฺวา   ิตา  อคฺคึ  อทสุ  ติเณสุ  ฌายิตฺวา 
ปตนฺเตสุ  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  นฏมฺห  นฏมฺห  ร ฺโ 
ปจฺเจกพุทฺโธ  ฌายติ  ราชา  ตฺวา  อมฺเห  นาเสสฺสติ 
สุทฑฺฒ  น  กริสฺสามาติ  สพฺพา  อิโต  จิโต  จ  ทารนูิ 
อาหริตฺวา  ตสฺส  อุปร ิ ราสึ  กรึสุ ฯ  มหา  ทารุราสิ 
อโหสิ ฯ  อถ  น  อาลิมฺเปตฺวา  อิทานิ  ฌายิสฺสตีติ  ส ฺาย 
ปกฺกมึสุ ฯ  ตา  ปม  อส ฺเจตนิกา  หุตฺวา  อิทานิ  กมฺมุนา 
พชฺฌึสุ  ปจฺเจกพุทฺธ  ปน  อนฺโตสมาปตฺติย  สกฏสหสฺสทารูนิ 
อาหริตฺวา  อาลิมเปนฺตาป  อุสุมาการมตฺตป  กาตุ  (๑)  น  สกฺโกนฺติ ฯ 
ตสฺมา  โส  สตฺตเม  ทิวเส  อุฏาย  ยถาสุข อคมาสิ ฯ  ตา 
ตสฺส  กมฺมสสฺ  กตตฺตา  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย  ปจิตฺวา 
ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อตฺตภาวสเต  อิมินาว  นิยาเมน 
เคเห ฌายมาเน ฌายึสุ ฯ อิท เอตาส ปุพฺพกมฺมนฺติ ฯ 
        เอว  วุตฺเต  ภิกฺขู  สตฺถาร  ปุจฺฉึสุ  ขุชฺชุตฺตรา  ปน 
ภนฺเต  เกน  กมฺเมน  ขุชฺชา  ชาตา  เกน  มหาป ฺา  เกน 
โสตาปตฺติผล  อธิคตา  เกน  ปเรส  เปสนการิกา  ชาตาติ ฯ 
ภิกฺขเว  ตสฺเสว ร ฺโ  พาราณสิย  รชฺช  กรณกาเล  เสฺวว 
ปจฺเจกพุทฺโธ  โถก  ขุชชฺธาตุโก  อโหส ิฯ  อเถกา  อุปฏายิกา 
# ๑  ย.ุ  คเหตุ ฯ  
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อิตฺถี  กมฺพล  ปารุปตฺวา  สุวณฺณสรก  คเหตฺวา  อมฺหาก 
ปจฺเจกพุทฺโธ  เอว ฺจ  เอว ฺจ  วิจรตีติ  ขุชฺชา  หุตฺวา  ตสฺส 
วิจรณาการ  ทสฺเสสิ ฯ  ตสฺส  นิสฺสนฺเทน  ขุชชฺา  ชาตา ฯ 
เต  ปน  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปมทิวเส  ราชา  เคเห  นิสีทาเปตฺวา 
ปตฺเต  คาหาเปตฺวา  ปายาสสฺส  ปูเรตฺวา  ทาเปสิ 
อุณฺหปายาสสฺส  ปูเร  ปตฺเต  ปจฺเจกพุทฺธา  ปริวตฺเตตฺวา 
ปริวตฺเตตฺวา คณฺหนฺติ ฯ  สา  อิตฺถี  เต  ตถา  กโรนฺเต 
ทิสฺวา  อตฺตโน  สนฺตกานิ  อฏ  ทนฺตวลยานิ  ทตฺวา 
อิธ  เปตฺวา  คณฺหถาติ  อาห ฯ  เต  ตถา  กตฺวา  ต 
โอโลเกสุ ฯ  สา  เตส  อธปิฺปาย ตฺวา นตฺถิ ภนฺเต  อมฺหาก 
เอเตหิ  อตฺโถ  ตุมฺหาก ฺเว  ตานิ  ปริจฺจตฺตานิ  คเหตฺวา 
คจฺฉถาติ  อาห ฯ  เต  คเหตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภาร  อคมสุ ฯ 
อชฺชป  ตานิ  วลยานิ  อโรคาเนว ฯ  สา  ตสฺส  กมฺมสฺส 
นิสฺสนฺเทน  อิทานิ  ติปฏกธรา  มหาป ฺา  ชาตา ฯ 
ปจฺเจกพุทฺธาน  กตอุปฏานนิสฺสนฺเทน โสตาปตฺติผล  ปตฺตา ฯ 
อิทมสฺสา  พุทฺธนฺตเร  ปพฺุพกมฺม ฯ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
กาเล  ปน  เอกา  พาราณสีเสฏ ิโน  ธีตา  วฑฺฒมานกจฺฉายาย 
อาทาส  คเหตฺวา  อตฺตาน  อลงฺกโรนฺตี  นิสีท ิฯ อถสฺสา 
วิสฺสาสิกา  เอกา  ขีณาสวา  ภิกฺขุนี  ต  ทฏ ุ  อคมาสิ ฯ 
ภิกฺขุนิโย  ห ิ ขีณาสวาป  สายณฺหสมเย  อุปฏากกุลานิ  
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ทฏ ุกามา โหนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  ขเณ  เสฏ ิธีตาย  สนฺติเก 
กาจิ  เปสนการิกา  นตฺถิ ฯ  สา  วนฺทามิ  อยฺเย  เอต 
ตาว  เม  ปสาธนเปฬิก คเหตฺวา เทถาติ  อาห ฯ  เถร ี
จินฺเตสิ  สจสฺสา  อิม  คณฺหิตฺวา  น  ทสฺสามิ  มยิ  อาฆาต 
กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสติ  สเจ  ปน  ทสฺสามิ ปรสฺส 
เปสนการิกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติสฺสติ  นิรยสนฺตาปโต  โข 
ปน  ปรสฺส  เปสนภาโวว  เสยฺโยติ ฯ  สา  อนุทย  ปฏิจฺจ 
ต  คเหตฺวา  ตสฺสา  อทาสิ ฯ ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน 
ปเรส เปสนการิกา ชาตาติ ฯ 
        ปุเนกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
สามาวตีปมุขา  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  เคเห  อคฺคินา  ฌายึสุ 
มาคนฺทิยาย  าตกา อุปริ ปลาลคฺคึ  ทตฺวา  อยนงฺคเลหิ 
ภินฺนา  มาคนฺทิยา  ปกฺกฏุ ิตเตเลน (๑)  ปกฺกา  เก  น ุ โข  เอตฺถ 
ชีวนฺติ นาม เก มตา นามาติ ฯ สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย 
นุตฺถ  ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย 
นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  เยเกจิ  ปมตฺตา  เต  วสฺสสต  ชีวนฺตาป 
มตาเยว  นาม  เย  อปฺปมตฺตา  เต  มตาป  ชีวนฺติเยว  ตสฺมา 
มาคนฺทิยา  ชีวนฺตีป  มตาป  มตาเยว  นาม  สามาวตีปมุขา 
ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  มตาป  ชีวนฺติเยว  นาม  น  หิ ภิกฺขเว 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ปกฺกุฏ ิตเตเล ฯ  
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อปฺปมตฺตา  มรนฺติ นามาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 
        อปฺปมาโท อมตปท        ปมาโท มจฺจุโน ปท 
        อปฺปมตฺตา น มียนฺติ        เย ปมตฺตา ยถา มตา 
        เอต วิเสสโต ตฺวา        อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา 
        อปฺปมาเท ปโมทนฺติ        อริยาน โคจเร รตา 
        เต ฌายโิน สาตติกา        นิจฺจ ทฬหฺปรกฺกมา 
        ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพาน        โยคกฺเขม อนุตฺตรนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อปฺปมาโทติ  ปท  มหนฺต  อตฺถ  ทีเปติ  มหนฺต 
อตฺถ  คเหตฺวา  ติฏติ ฯ  สกลป  หิ  เตปฏก  พุทฺธวจน 
อาหริตฺวา  กถิยมาน  อปปฺมาทเมว  โอตรติ  เตน  วุตฺต 
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยานิ กานิจิ  ชงฺคลาน  ปาณาน 
ปทชาตานิ  สพฺพานิ  ตานิ  หตฺถิปเท  สโมธาน  คจฺฉนฺติ 
หตฺถิปท  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  มหนฺตตฺเตน เอวเมว 
โข  ภิกฺขเว  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพเต  อปฺปมาทมูลกา 
อปฺปมาทสโมสรณา  อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน (๑) 
อคฺคมกฺขายตีติ ฯ (๒) 
โส  ปเนส  อตฺถโต  สติยา  อวิปฺปวาโส  นาม  นิจฺจ  อุปฏ ิตาย 
สติยา  เจต  นาม ฯ  อมตปทนฺติ  อมต  วุจฺจติ  นิพฺพาน 
ต ฺหิ  อชาตตฺตา  น  ชยีติ  น  มียติ  ตสฺมา  อมตนฺติ  วุจฺจติ 
ปชฺชนฺติ  อิมนิาติ  ปท  อมต  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ  อมตสฺส 
# ๑  อติเรก มณฺเ ฯ   ๒  ส. มหา.  ๑๙/๖๕  ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 239 

                เลมที่  17  สามาวตีวตฺถุ  หนา  239 
 
ปท  อมตปท  อมตสฺส อธิคมุปาโยติ วุตฺต โหติ ฯ 
        ปมาโทติ        ปมชชฺนภาโว ฯ  มฏุสจฺจสงฺขาตสฺส  สติยา 
โวสฺสคฺคสฺเสต  นาม ฯ  มจฺจุโนติ  มรณสฺส ฯ  ปทนฺติ  อุปาโย 
มคฺโค ฯ  ปมตฺโต  หิ  ชาตึ  นาติวตฺตติ  ชาโตป  ชียติ  เจว 
มียติ จาติ ปมาโท มจฺจุโน ปทนฺนาม โหติ มรณ 
อุปเนติ ฯ 
        อปฺปมตฺตา  น  มียนฺตีติ  สติยา  สมนฺนาคตา  หิ 
อปฺปมตฺตา  น  มรนฺติ  อชรามรา  โหนฺตีติ  น  สลลฺกฺเขตพฺพา 
น หิ โกจิ สตฺโต  อชรามโร  นาม  อตฺถ ิ ปมตฺตสฺส  ปน 
วฏฏนฺนาม  น  ปริจฺฉินฺน  อปฺปมตฺตสฺส  ปริจฺฉินฺน  ตสฺมา 
ปมตฺตา  ชาติอาทีหิ  อปริมุตฺตตฺตา ชีวนฺตาป  มตาเยว  นาม 
อปฺปมตฺตา  ปน  อปฺปมาทลกฺขณ  วฑฺเฒตฺวา  ขิปฺป  มคฺคผลานิ 
สจฺฉิกตฺวา  ทุติยตติยอตฺตภาเวสุ  น  นิพฺพตฺตนฺติ  ตสฺมา  เต 
ชีวนฺตาป มตาป  น  มียนติฺเยว  นาม ฯ 
        เย  ปมตฺตา  ยถา  มตาติ  เย  ปน  สตฺตา  ปมตฺตา 
เต  ปมาทมรเณน  มตตฺตา  ยถา  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉเทน 
มตา  ทารุกฺขนฺธสทิสา  อปคตวิ ฺาณา  ตเถว  โหนฺติ  เตสป 
หิ  มตาน วิย  คหฏาน  ตาว  ทาน  ทสสฺาม  สีล 
รกฺขิสฺสาม  อุโปสถกมฺม  กริสฺสามาติ  เอกจิตฺตป  น  อุปฺปชชฺติ 
ปพฺพชิตานป  อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  ปูเรสฺสาม  ธตูงฺคานิ  
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สมาทยิสฺสาม  ภาวน  วฑฺเฒสฺสามาติ  เอกจิตฺตป  น  อุปฺปชชฺติ 
มเตน  เต  กนึานากรณาว  โหนฺติ  เตน  วุตฺต เย ปมตฺตา 
ยถา มตาติ ฯ 
        เอต  วิเสสโต  ตฺวาติ  ปมตฺตสฺส  วฏฏโต  นิสฺสรณ 
นตฺถิ  อปฺปมตฺตสฺส  อตฺถีติ  เอต  วิเสสโต  ชานิตฺวา ฯ  เก 
ปน  เอต  วิเสส  ชานนฺตีติ ฯ  อปฺปมาทมฺหิ  ปณฺฑิตาติ  เย 
ปณฺฑิตา  เมธาวิโน สปฺป ฺา  อตฺตโน  อปฺปมาเท  ตฺวา 
อปฺปมาท  วฑฺเฒนฺติ  เต  เอต  วิเสสการณ  ชานนฺติ ฯ 
อปฺปมาเท  ปโมทนฺตีติ  เต  เอว  ตฺวา  ตสฺมึ  อตฺตโน 
อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ  ปหสิตมุขา  ตุฏปหฏา  โหนฺติ ฯ 
อริยาน  โคจเร  รตาติ  เต  เอว  อปฺปมาเท  ปโมทนตฺา  ต 
อปฺปมาท  วฑฺฒิตฺวา  อริยาน  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน 
โคจรสงฺขาเต  จตุสติปฏานาทิเภเท  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม 
นววิเธ โลกตฺุตรธมฺเม  จ  รตา  อภิรตา  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เต  ฌายิโนติ  เต  อปปฺมตฺตา  ปณฺฑิตา  อฏสมาปตฺติ- 
สงฺขาเตน  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาเตน 
ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  จาติ  ทุพฺพิเธนป  ฌาเนน  ฌายิโน ฯ 
สาตติกาติ  อภินิกฺขมนโต  ปฏาย  ยาว  อรหตฺตปฺปตฺตา  สตต 
ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริยา ฯ  นิจฺจ  ทฬหฺปรกฺกมาติ  ยนฺต 
ปุริสตฺถาเมน  ปุริสวริิเยน  ปุริสปรกฺกเมน  ปตฺตพฺพ  น  ต  
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อปาปุณิตฺวา  วิริยสฺส  สณฺาน  ภวิสฺสตีติ  เอวรูเปน  วิริเยน 
อนฺตรา  อโนสกฺกิตฺวา  นิจฺจ  ปวตฺเตน  ทฬฺเหน  ปรกฺกเมน 
สมนฺนาคตา ฯ  ผุสนฺตีติ  เอตฺถ  เทฺว  ผุสนา  าณผุสนา 
วิปากผุสนา ฯ  ตตฺถ  จตฺตาโร  มคฺคา  าณผุสนา  นาม ฯ 
จตฺตาริ  ผลานิ  วิปากผุสนา  นาม ฯ  เตสุ  อิธ วิปากผุสนา 
อธิปฺเปตา ฯ  อริยผเลน  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรนฺตา  ธรีา 
ปณฺฑิตา  วิปากผุสนาย  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรนฺติ ฯ  โยคกฺเขม 
อนุตฺตรนฺติ  เย  จตฺตาโร  โยคา  มหาชน  วฏเฏ  โอสีทาเปนฺติ 
เตหิ  เขม  นิพฺภย  สพฺเพหิ   โลกิยโลตุตฺตรธมฺเมหิ  เสฏตฺตา 
อนุตฺตรนฺติ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                                สามาวตีวตฺถุ ฯ 
                                _________ 
                                กุมฺภโฆสกวตฺถุ ฯ 
        อุฏานวโตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
กุมฺภโฆสกเสฏ ึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        ราชคหนครสฺมึ  หิ  ราชคหเสฏ ิโน  เคเห  อหิวาตกโรโค 
อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมึ  อุปฺปนเฺน  มกฺขิก  อาทึ  กตฺวา  ยาว 
คาโว  ปม  ติรจฺฉานคตา  มรนฺติ  ตโต  ทาสกมฺมกรา  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 242 

        เลมที ่ 17  อปฺปมาทวคฺควณฺณนา  หนา  242 
 
สพฺพปจฺฉา  เคหสามิกา  ตสฺมา  โส  โรโค  สพฺพปจฺฉา 
เสฏ ิ ฺจ  ภริย ฺจ  คณฺหิ ฯ  เต  โรคผุฏา  ปุตฺต  สนฺติเก 
 ิต  โอโลเกตฺวา  อสฺสุปุณฺเณหิ  เนตฺเตหิ   ต  อาหสุ  ตาต 
อิมสฺมึ  กิร  โรเค  อุปฺปนเฺน  ภิตฺตึ  ภินทฺิตฺวา  ปลาตา  ชีวิต 
ลภนฺติ  ตฺว  อมฺเห  อโนโลเกตฺวา  ยถา  ตถา  ปลายตฺิวา 
ชีวนฺโต  ปุนาคนฺตฺวา  อมฺหาก  อสุกฏาเน  จตฺตาฬีส  ธนโกฏโิย 
นิทหิตฺวา  ปตา  ตา  อุทฺธริตฺวา  ชีวิต  กปฺเปยฺยาสติี ฯ  โส 
เตส  วจน  สตฺุวา  โรทมาโน  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา มรณภยภีโต 
ภิตฺตึ  ภินฺทิตฺวา  ปลายิตฺวา  ปพฺพตคหน  คนฺตฺวา  ทฺวาทส 
วสฺสานิ  ตตฺถ  วสิตฺวา  มาตาปตุวสนฏาน  (๑)  ปจฺจาคจฺฉิ ฯ (๒)  อถ 
น ทหรกาเล  คนฺตฺวา  ปรฬฺุหเกสมสฺสุกาเล  อาคตตฺตา  น 
โกจิ  ส ฺชานิ ฯ  โส  มาตาปตูหิ  ทินฺนส ฺาวเสน  ธนฏาน 
คนฺตฺวา  ธนสฺส  อโรคภาว   ตฺวา  จินฺเตสิ  ม  น  โกจิ 
ส ฺชานาติ  สจาห  ธน  อุทฺธริตฺวา  วล ฺชิสฺสามิ  เอเกน 
ทุคฺคเตน  นิธิ  อุทฺธรโิตติ  ม  คเหตฺวา  วิเหเยฺยุ  ยนฺนูนาห 
ภตึ  กตฺวา  ชเีวยฺยนฺติ  อเถก  ปโลติก  นิวาเสตฺวา  อตฺถิ 
โกจิ  ภติเกน  อตฺถิโกติ  ปุจฺฉนฺโต  ภตกวีถึ  ปาปุณิ ฯ  อถ 
น  ภตกา  ทสิฺวา  สเจ  อมฺหาก  เอก  กมฺม กริสฺสสิ 
ภตฺตเวตน  ทสฺสามาติ  อาหสุ ฯ  กึ  กมมฺ นามาติ ฯ 
# ๑  ส.ี ย.ุ อย ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒  สี. ยุ.   ปจฺฉาคจฺฉิ ฯ  
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ปโพธนโจทนกมฺม  สเจ  อุสฺสหสิ  ปาโตว  อุฏาย  ตาตา 
อุฏหถ  สกฏานิ  สนฺนยหฺถ  โคเณ  โยเชถ  หตฺถิอสฺสาทีน 
ติณตฺถาย  คมนเวลาย  อมฺมา  ตุมฺเหป  อุฏหถ  ยาคุ   ปจถ 
ภตฺต  ปจถาติ  วิจริตฺวา  อาโรเจหีติ ฯ  โส  สาธูติ 
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อถสฺส  สนติฺเก  วสนตฺถาย  เอก ฆร อทสุ ฯ 
โส เทวสิก  ต   กมฺม อกาสิ ฯ 
        อถสฺส  เอกทิวส  ราชา  พิมฺพิสาโร  สทฺทมสโฺสสิ ฯ  โส 
ปน  สพฺพรว ฺ ู  (๑)  อโหสิ  ตสฺมา  มหาธนสฺส  ปุริสสฺเสโส 
สทฺโทติ  อาห ฯ  อถสฺส  สนฺติเก   ิตา  เอกา  ปริจาริกา 
ราชา  ย  วา  ต  วา  น  กเถสฺสติ  อิม  มยา  าตุ 
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  คจฺฉ  ตาต  เอต  (๒)  ชานาหีติ  เอก  ปรุิส 
ปหิณิ ฯ  โส เวเคน คนฺตฺวา ต ทิสฺวา อาคนฺตฺวา  เอโก 
ภตกาน  ภติการโก  กปณมนุสฺโส  เอโสติ อาโรเจสิ ฯ  ราชา 
ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ตุณฺหี  หุตฺวา  ทุติยทิวเสป  ตติยทิวเสป 
ตสฺส  สทฺท  สุตฺวา  ตเถวาห ฯ  สาป  ปริจาริกา  ตเถว 
จินฺเตตฺวา  ปุนปฺปุน  เปเสตฺวา  กปณมนุสฺโสติ  วุตฺเต  จินฺเตสิ 
ราชา  กปณมนุสฺโส  เอโสติ  วจน  สตฺุวาป  น  สทฺทหติ 
ปุนปฺปุน  มหาธนสฺส  ปุริสสฺเสโส  สทฺโทติ  วทติ  ภวิตพฺพเมตฺถ 
การเณน  ยถาสภาวโต  เอต  าตุ  วฏฏตีติ ฯ  สา  ราชาน 
# ๑.  ม. สพฺพรุท ฺ ู ฯ  ๒.  ส.ี ม.  ตาว เอต ฯ  ยุ.  ตาว เอว ฯ  
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อาห  เทว  อห  สหสฺส  ลภมานา  ธีตร  อาทาย  คนตฺฺวา 
เอต  ธน  ราชกุล  ปเวเสสฺสามีติ ฯ  ราชา  ตสฺสา  สหสฺส 
ทาเปสิ ฯ  สา  ต  คเหตฺวา  ธีตร  เอก  มลีนธาตุก  วตฺถ 
นิวาเสตฺวา  ตาย  สทฺธึ  ราชเคหโต  นิกฺขมิตฺวา  มคฺคปฏิปนฺนา (๑) 
วิย  ภตกวีถึ  คนฺตฺวา เอก ฆร ปวิสิตฺวา  อมฺม  มย 
มคฺคปฏิปนฺนา  เอกาหทฺวีห  อิธ  วิสฺสมิตฺวา  คมิสฺสามาติ 
อาห ฯ  อมฺม  พหูนิ  ฆรมานุสกานิ  น  สกฺกา  อิธ  วสิตุ 
เอต  กุมฺภโฆสกสฺส  เคห  ตุจฺฉ  ตตฺถ  คจฺฉถาติ ฯ  สา  ตตฺถ 
คนฺตฺวา  สามิ  มย  มคฺคิกา  เอกาหทฺวีห  อิธ  วสิสฺสามาติ 
วตฺวา  เตน  ปุนปฺปุน  ปฏิกฺขิตฺตาป  สามิ  อชฺเชกทิวสมตฺต 
วสิตฺวา  ปาโตว  คมิสฺสามาติ  นิกฺขมิตุ  น  อิจฺฉิ ฯ  สา 
ตตฺเถว  วสิตฺวา  ปุนทิวเส   ตสฺส  อร ฺคมนเวลาย  สาม ิ
ตว  นิวาป  ทตฺวา  ยาหิ อหนฺเต (๒)  ปจิสฺสามีติ  วตฺวา  อล 
อหเมว  ปจิตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามีติ  วุตฺเต  ปุนปฺปุน  นพินฺธิตฺวา 
เตน  ทินฺเน  คหิตมตฺตเกเยว  (๓)  กตฺวา  อนฺตราปณโต โภชนานิ 
เจว  ปริสุทฺธตณฺฑุลาทีนิ  จ  อาหราเปตฺวา  ราชกุเล 
ปจนนิยาเมน  สุปริสุทฺธ  โอทน  สาธรุสานิ  จ  เทวฺ  ตีณิ 
สูปพฺย ฺชนานิ  ปจิตฺวา  ตสฺส  อร ฺโต  อาคตสฺส  อทาสิ ฯ 
# ๑  โปราณ. มคฺคา ปฏิปนฺนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒  สี. ม. อาหาร เต ฯ 
# ๓  เตน ทนิฺน คหิตมตฺตกเยวาติ ยุตฺตตร ฯ  
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อถ  น  ภุ ฺชิตฺวา  มุทุจิตฺตต  อาปนฺน  ตฺวา  สามิ 
กิลนฺตมฺห  เอกาหทฺวีห  อิเธว  โหมาติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ 
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อถสฺส  สายมฺป  ปุนทิวเสป  มธุรภตฺต  ปจิตฺวา 
อทาสิ ฯ  มุทจิุตฺต ฺจสฺส  ตฺวา  สามิ  กติปาห  อิเธว 
วสิสฺสามาติ  ตตฺถ  วสมานา  ติขิเณน  สตฺเถน  ตสสฺ  ม ฺจฏาน (๑) 
เหฏาอฏนิย  ตห  ตห  ฉินฺทิ ฯ  ม ฺโจ  ตสฺมึ  อาคนฺตฺวา 
นิสินฺนมตฺเตเยว  เหฏา  โอลมฺพิ ฯ  โส  กสฺมา  อย  ม ฺโจ 
เอว  ฉิชฺชิตฺวา  คโตติ  อาห ฯ  สามิ  ทหรทารเก  นวิาเรตุ 
น  สกโฺกมิ  อาคนฺตฺวา  เอตฺเถว  สนฺนิปตนฺตีติ ฯ  อมฺม  อิท 
เม  ทุกฺข  ตุมเฺห  นิสฺสาย  ชาต  อห ฺหิ  ปุพฺเพ  กตฺถจิ  คจฺฉนฺโต 
ทฺวาร  ปทหตฺิวา  คจฺฉามีติ ฯ  ก ึ กโรมิ  ตาต  วาเรตุ 
น สกฺโกมีติ ฯ สา  อิมินาว  นิยาเมน  เทฺว  ตโย  ทิวเส 
ฉินฺทิตฺวา เตน อุชฺฌายิตฺวา  ขียิตฺวา  วุจฺจมานาป  ตเถว 
วตฺวา  ปุน  เอกเทฺวรชฺชุเก  เปตฺวา  เสเส  ฉินฺทิ ฯ  ตทิวส 
ตสฺมึ  นิสินฺนมตฺเตเยว  สพฺพ  าน  ภูมิย  ปติ ฯ  สสี  ชนฺนุเกหิ 
สทฺธึ  เอกโต  อโหส ิฯ  โส  อุฏาย  ก ึ กโรมิ  อิทานิ 
กุหึ  คมิสฺสามิ  นิปชฺชนม ฺจสฺสาป  ตุมฺเหหิ  อสฺสามิโก 
กโตมฺหีติ  อาห ฯ  ตาต  กึ  กโรมิ  ปฏิวิสฺสกทารเก  วาเรตุ 
น  สกโฺกมิ  โหตุ  มา  จินฺตยิ  อิมาย  เวลาย  กุห ึ คมสิฺสสีติ 
# ๑  ม. ม ฺจวาณ ฯ  
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ธีตร  อามนฺเตตฺวา  อมฺม  ตว  ภาติกสฺส  นิปชฺชโนกาส 
กโรหีติ อาห ฯ  สา  เอกปสฺเส  สยิตฺวา  อิธาคจฺฉ  สามีติ 
อาห ฯ  อิตราป  น  คจฺฉ  ตาต  ภคินิยา  สทฺธ ึ นิปชชฺาติ 
วเทติ ฯ  (๑)  โส  ตาย  สทฺธึ  เอกม ฺเจ  นิปชชฺิตฺวา  ตทิวส ฺเว 
สนฺถวมกาสิ ฯ  กุมาริกา  ปโรทิ ฯ  อถ  น  มาตา  ปจฺุฉิ 
กึ  อมฺม  โรทสีติ ฯ  อมมฺ  อิทนฺนาม  ชาตนฺติ ฯ  โหตุ 
อมฺม  ก ึ สกกฺา  กาตุ  ตยาป  เอก  ภตฺตาร   อิมินาป  เอก 
ปาทปริจาริก  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ต  ชามาตร  อกาสิ ฯ  เต 
สมคฺคสวาส วสึสุ ฯ 
        สา  กติปาหจฺจเยน  ร ฺโ  สาสน  เปเสสิ  ภตกวีถิย 
ฉณ  กโรนฺตุ  ยสฺส  ปน  ฆเร  ฉโณ  น  กรียติ  ตสฺส 
เอตฺตโก  นาม ทณฺโฑติ  โฆสน  กาเรตุ  เทวาติ ฯ  ราชา 
ตถา  กาเรสิ ฯ  อถ  น  สสฺสุ  อาห  ตาต  ภตกวีถิย 
ราชาณาย  ฉโณ  กตฺตพฺโพว  ชาโต  ก ึ กโรมาติ ฯ  อมฺม 
อห  ภตึ  กโรนฺโตป  ชีวิตุ  น  สกฺโกมิ  ก ึ กริสฺสามีติ ฯ 
ตาต  ฆราวาส  วสนฺตา  นาม  อิณป  คณฺหนฺติ  ร ฺโ 
อาณา  อกาตุ  น  ลพฺภา  อิณโต  นาม  เยน  เกนจิ 
อุปาเยน มุจฺจิตุ  สกฺกา  คจฺฉ  ตาต  กุโตจิ  เอก  วา  เทฺว 
กหาปเณ อาหราติ ฯ โส  อุชฺฌายนฺโต  ขียนฺโต  คนตฺฺวา  
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จตฺตาฬีสโกฏิธนฏานโต  เอกเมว  กหาปณ  อาหรติ ฯ  (๑)  สา 
ต  กหาปณ  ร ฺโ  เปเสตฺวา  อตฺตโน กหาปเณน  ฉณ 
กตฺวา  ปุน  กติปาหจฺจเยน  ตเถว  สาสน  ปหิณิ ฯ  ปุน 
ราชา  ฉณ  กโรนฺตุ  อกโรนฺตาน  เอตฺตโก  ทณฺโฑติ 
อาณาเปสิ ฯ  ปุนป  โส  ตาย  ตเถว  วตฺวา  นิปฺปฬิยมาโน 
คนฺตฺวา  ตโย  กหาปเณ  อาหริ ฯ  (๒)  สา  เตป กหาปเณ ร ฺโ 
เปเสตฺวา ปุน  กติปาหจฺจเยน  สาสน  ปหิณิ  อิทานิ  ปุริเส 
เปเสตฺวา  อิม  ปกโฺกสาเปตูติ ฯ  ราชา  เปเสสิ ฯ  ปุรสิา 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  กุมฺภโฆสโก  นาม  กตโรติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ปริเยสนฺตา  ต  ทิสฺวา  เอหิ อมฺโภ ราชา  ต  ปกโฺกสตีติ 
อาหสุ ฯ  โส  ภีโต  น  ม  ราชา  ชานาตีติอาทีนิ  วตฺวา 
คนฺตุ  น  อิจฺฉิ ฯ  อถ  น  พลกฺกาเรน  หตฺถาทีสุ  คเหตฺวา 
อากฑฺฒึสุ ฯ  สา  อิตฺถ ี เต  ทิสฺวา  อเร  ทุพฺพินีตา  ตุมฺเห 
มม  ชามาตร  หตฺถาทีสุ  คเหตุ  อนนุจฺฉวิกาติ  ตชเฺชตฺวา 
เอหิ  ตาต  มา  ภายิ  ราชาน  ทิสฺวา  ตว  หตฺถาทิคาหกาน 
หตฺเถเยว  ฉินฺทาเปสฺสามีติ  ธีตร  อาทาย  ปุรโต  คนฺตฺวา 
ราชเคห  ปตฺวา  เวส  ปริวตฺเตตฺวา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา 
เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อิตรมฺป  ปรกิฑฺฒิตฺวา  อานยึสุเยว ฯ 
อถ  น  วนฺทตฺิวา   ิต  ราชา  อาห  ตฺว  กุมฺภโฆสโก 
# ๑ สี. ม. ยุ. อาหริ  ฯ  ๒  ยุ. อาหริตฺวา อทาสิ ฯ  
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นามาติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  กึการณา มหาธน  ว ฺเจตฺวา 
ขาทสีติ ฯ  กโุต  เม  เทว  ธน  ภตึ  กตฺวา ชีวามีติ ฯ 
มา  เอว  กร ิ กึ  อมฺเห  ว ฺเจสีติ ฯ  น ว ฺเจมิ  เทว 
นตฺถิ  เม  ธนนฺติ ฯ  อถสฺส  ราชา  เต  กหาปเณ  ทสฺเสตฺวา 
อิเม  กหาปณา  กสฺสาติ  อาห ฯ  โส  ส ฺชานิตฺวา  อโห 
นฏโมฺหิ  (๑)  กถ  นุ  โข  อิเม  ร ฺโ  หตฺถ  ปตฺตาติ  อิโต 
จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  ตา  เทฺวป  มณฺฑิตปสาธิตา  คพฺภทฺวารมูเล 
 ิตา  ทิสฺวา  ภาริย  วติท  กมฺม  อิมาหิ  ร ฺา  ปโยชิตาหิ 
ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตสิ ฯ  อถ  น  ราชา  วเทหิ  โภ  กสฺมา 
เอว  กโรสีติ  อาห ฯ  นิสสฺโย  เม  นตฺถิ  เทวาติ ฯ  มาทิโส 
นิสฺสโย  น  วฏฏตีติ ฯ  กลฺยาณ เทว  สเจ  เม  เทโว 
นิสฺสโย  โหตีติ ฯ  โหมิ  โภ  กิตฺตก  เต  ธนนฺติ ฯ  จตฺตาฬีส 
โกฏโิย  เทวาติ ฯ  กึ  ลทธฺุ  วฏฏตีติ ฯ  สกฏานิ เทวาติ ฯ 
ราชา  อเนกสตานิ  สกฏานิ  โยชาเปตฺวา  ปหิณิตฺวา  ต  ธน 
อาหราเปตฺวา  ราชงฺคเณ  ราสึ  กาเรตฺวา  ราชคหวาสิโน 
สนฺนิปาตาเปตฺวา  อตฺถิ  กสฺสจิ  อิมสฺมึ นคเร เอตฺตก 
ธนนฺติ ปุจฺฉิตฺวา  นตฺถิ  เทวาติ  กึ  ปนสฺส  กาตุ  วฏฏตีติ 
สกฺการ  ตสฺส  เทวาติ  วุตฺเต  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  ต 
เสฏ ิฏาเน  เปตฺวา  ตสฺสา  ธีตร  ตสฺส  ทตฺวา  เตน 
สทฺธึ  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ปสสฺถิม 
๑  สี. ยุ. อโห หโตมฺหิ ฯ  ม. อโห พาโลมฺหิ ฯ  
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ปุริส  เอวรูโป  ธีติมา  นาม  นตฺถ ิ จตฺตาฬีสโกฏิวิภโว 
โหนฺโตป  อุพฺพิลฺลาวิตาการ  วา  อสมฺิมานมตฺต  วา  น  กโรติ 
กปโณ  วิย  ปโลติก  นิวาเสตฺวา  ภตกวีถิย  ภตึ   กตฺวา 
ชีวนฺโต  มยา  อิมินา  นาม  อุปาเยน  าโต ชานิตฺวา จ ปน 
ปกฺโกสาเปตฺวา  สธนภาว  สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา  ต  ธน 
อาหราเปตฺวา  เสฏ ิฏาเน  ปโต  ธตีาปสฺส  (๑)  มยา ทินฺนา 
ภนฺเต มยา เอวรูโป  ธีติมา  น  ทฏิปุพฺโพติ  อาห ฯ 
ต  สุตฺวา  สตฺถา  เอว  ชีวนฺตสฺส  ชีวิต  ธมฺมิกชีวิต 
นาม  มหาราช  โจริกาทิกมฺม  ปน  อิธ  โลเก  เจว  ปเฬติ 
หึเสติ  ปรโลเก  จ  ตโตนทิาน  สุข  นาม  นตฺถิ  ปรุิสสฺส 
หิ  ธนปาริชุ ฺกาเล  ภตึ  วา  กส ึ วา  กตฺวา  ชีวิตเมว 
ธมฺมิกชีวิตนฺนาม  เอวรูปสฺส  หิ  วิริยสมฺปนฺนสฺสสติสมฺปนฺนสฺส 
กายวาจาทีหิ  ปริสุทฺธกมฺมสฺส  ป ฺาย  นิสมฺมการิโน  กายาทีหิ 
ส ฺตสฺส  ธมฺมชีวิต  ชวีนฺตสฺส  สติอวิปฺปวาเส   ิตสฺส  อิสฺสริยา 
วฑฺฒนฺติเยวาติ (๒)  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                อุฏานวโต สตีมโต 
                สจิุกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน 
                ส ฺตสฺส จ ธมฺมชีวิโน 
                อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ ฯ 
        ตตฺถ        อุฏานวโตติ  อุฏานวิริยวนฺตสฺส ฯ  สตีมโตติ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ ธีตา จสฺส ฯ  ๒  ส.ี ม. ย.ุ อิสฺสริย วฑฺฒติเยวาติ ฯ  
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สติสมฺปนฺนสฺส ฯ  สุจิกมฺมสฺสาติ  นิทฺโทเสหิ  นิรปราเธหิ 
กายกมฺมาทีหิ สมนฺนาคตสฺส ฯ  นิสมฺมการิโนติ  เอว ฺเจ 
ภวิสฺสติ  เอว  กริสฺสามีติ  วา  อิมสฺมึ  กมฺเม  เอว  กเต 
อิทนฺนาม  ภวิสฺสตีติ  วา  เอว  นิทาน  สลฺลกฺเขตฺวา  โรคติกิจฺฉน 
วิย  สพฺพกมฺมานิ  นิสาเมตฺวา  อุปธาเรตฺวา  กโรนฺตสฺส ฯ 
ส ฺตสฺสาติ  กายาทีหิ  ส ฺตสฺส  นิจฺฉิทฺทสฺส ฯ  ธมฺมชีวิโนติ 
อาคาริกสฺส  ตุลากุฏาทีนิ  วชฺเชตฺวา  กสิโครกฺขาทีหิ 
อนาคาริกสฺส  เวชฺชกมฺมทูตกมฺมาทีนิ  วชฺเชตฺวา ธมฺเมน 
สเมน  ภิกฺขาจริยา (๑)  ชวิีต (๒)  กปฺเปนฺตสฺส ฯ อปฺปมตฺตสฺสาติ 
อวิปฺปวุตฺถสติโน ฯ  ยโสภิวฑฺฒตีติ  อิสฺสริยโภคสมฺมานสงฺขาโต 
เจว  กิตฺติวณฺณภณนสงฺขาโต  จ  ยโส  วฑฺฒตีติ  ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  กมฺุภโฆสโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
อ ฺเป  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ ฯ  เอว  มหาชนสฺส 
สาตฺถกิา เทสนา ชาตาติ ฯ 
                        กุมฺภโฆสกวตฺถุ ฯ 
                        __________ 
 ๑.  สี. ม.  ภิกฺขาจริยาย ฯ ๒.  สี. ชีวิก ฯ  
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                                จูฬปนฺถกตฺเถรวตฺถ ุ
        อุฏาเนนปฺปมาเทนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต จูฬปนฺถกตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        ราชคเห  กริ  ธนเสฏ ิกุลสฺส  ธีตา  วยปฺปตฺตกาเล 
มาตาปตูหิ  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  อุปริตเล  อติวิย 
รกฺขิยมานา โยพฺพนมทมตฺตตาย  ปุริสโลลา  หุตฺวา  อตฺตโน 
ทาเสเนว  สทฺธึ  สนถฺว  กตฺวา  อ ฺเป  เม  (๑)  อิท  กมฺม 
ชาเนยฺยุนฺติ  ภีตา  เอวมาห  อมฺเหหิ  อิมสฺมึ  าเน  น 
สกฺกา  วสิตุ  สเจ  มม  มาตาปตโร  อิม  โทส  ชานิสฺสนฺติ 
ขณฺฑาขณฺฑิก  ม  (๒)  กริสฺสนฺติ วิเทส คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ ฯ 
เต  เคเห  หตฺถสาร  คเหตฺวา อุตฺตเรน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา 
ยตฺถ วา  ตตฺถ  วา  อ ฺเหิ  อชานนฏาน  คนฺตฺวา 
วสิสฺสามาติ  อุโภป อคมสุ ฯ  เตส  เอกสฺมึ  าเน  วสนฺตาน 
สวาสมนฺวาย  ตสฺสา  กุจฺฉิสฺมึ  คพฺโภ  ปติฏาสิ ฯ  สา 
คพฺภปริปากมาคมฺม  เตน  สทฺธ ึ มนฺเตสิ  คพฺโภ  เม  ปริปาก 
คโต  าติพนฺธุวิรหิเต  าเน  คพฺภวุฏาน  นาม  อุภินฺนป 
อมฺหาก  ทุกขฺาวห  กุลเคหเมว  คจฺฉามาติ ฯ  โส  สจาห 
ตตฺถ  คมิสฺสามิ  ชีวิต  เม  นตฺถีติ  ภเยน  อชชฺ  คจฺฉาม 
เสฺว  คจฺฉามาติ  ทิวเส  อติกฺกาเมสิ ฯ  สา  จินฺเตสิ  อย  พาโล 
# ๑  ส.ี โน ฯ ๒  ขณฺฑาขณฺฑิเก โน (?) ฯ  
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อตฺตโน โทสมหนฺตตาย  คนฺตุ  น  อุสสฺหติ  มาตาปตโร  นาม 
เอกนฺตหิตาว  อย  คจฺฉตุ  วา  มา  วา อห คมิสฺสามีติ ฯ 
สา ตสฺมึ เคหา นิกฺขนฺเต  เคหปริกฺขาร  ปฏิสาเมตฺวา 
อตฺตโน  กุลฆรคมนภาว  อนนฺตรเคหวาสีน  อาโรเจตฺวา  มคฺค 
ปฏิปชชฺิ ฯ  โสป  ฆร  อาคนฺตฺวา  ต  อทิสฺวา  ปฏิวิสฺสเก 
ปุจฺฉิตฺวา  กุลฆร  คตาติ  สตฺุวา  เวเคน  อนุพนฺธิตฺวา 
อนฺตรามคฺเค  สมฺปาปุณิ ฯ  ตสฺสาป  ตตฺเถว  คพฺภวุฏาน 
อโหสิ ฯ  โส  ก ึ อิท  ภทฺเทติ  ปุจฺฉิ ฯ  สามิ  เอโก ปตฺุโต 
ชาโตติ ฯ อิทานิ  กึ  กริสสฺามาติ ฯ  ยสฺสตฺถาย  มย 
กุลฆร  คจฺเฉยฺยาม  ต  กมมฺ  อนฺตรามคฺเคว  นิปฺผนฺน  ตตฺถ 
คนฺตฺวา  กึ  กริสฺสาม  นิวตฺตามาติ  เทฺว  เอกจิตฺตา  หุตฺวา 
นิวตฺตึสุ ฯ  ตสฺเสว  ทารกสฺส  ปนฺเถ  ชาตตฺตา  ปนฺถโกติ 
นาม  กรึส ุฯ  ตสฺสา  นจิรสฺเสว  อปโรป  คพฺโภ  ปติฏหิ ฯ 
สพฺพ  ปุริมนเยเนว  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  ตสฺสาป ทารกสฺส  ปนฺเถ 
ชาตตฺตา  ปม  ชาตสฺส  มหาปนฺถโกติ  นาม  กตฺวา  ปจฺฉา 
ชาตสฺส  จูฬปนฺถโกติ  นาม  กรึส ุฯ  เต  เทฺวป  ทารเก 
คเหตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว คตา ฯ 
        เตส  ตตฺถ  วสนฺตาน  มหาปนฺถกทารโก  อ ฺเ  ทารเก 
จูฬปตา  มหาปตาติ  อยฺยโก  อยฺยิกาติ  จ  วทนฺเต  สุตฺวา 
มาตร ปุจฺฉิ  อมฺม  อ ฺเ  ทารกา  อยฺยโกติ  วทนฺติ  
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อยฺยิกาติ วทนฺติ กจฺจิ  อมฺหาก  าตกา  นตฺถีติ ฯ  อาม 
ตาต  อมฺหาก  เอตฺถ  าตกา  นตฺถิ  ราชคหนคเร  ปน  โว 
ธนเสฏ ี  นาม  อยฺยโก  ตตฺถ  อมฺหาก  พหู  าตกาติ ฯ 
กสมา  ตตฺถ  น  คจฺฉาม  อมฺมาติ ฯ  สา  อตฺตโน  อาคมนการณ 
ปุตฺตสฺส  อกเถตฺวา  ปุตฺเตสุ  ปุนปฺปุน  กเถนฺเตสุ  สามิก 
อาห  อิเม  ม  ทารกา  อติวิย กิลเมนฺติ  กึ  โน  มาตาปตโร 
ทิสฺวา  มส  ขาทิสฺสนฺติ  เอหิทานิ  ทารกาน  อยฺยกกุล 
ทสฺเสสฺสามาติ ฯ  อห  สมมฺุขา  ภวิตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  เต 
ปน นยิสฺสามีติ ฯ  สาธุ  เยน  เกนจิ  อุปาเยน  ทารกาน 
อยฺยกกุลเมว  ทฏ ุ  วฏฏตีติ ฯ  เทฺวป  ชนา  ทารเก  อาทาย 
อนุปุพฺเพน  ราชคห  ปตฺวา  นครทฺวาเร  เอกิสฺสา  สาลาย 
วสึสุ ฯ ทารกมาตา เทฺว ทารเก  คเหตฺวา  อาคตภาว 
มาตาปตูน  อาโรจาเปสิ ฯ  เต  ต  สาสน สุตฺวา  สสาเร 
วิจรนฺตาน  น  ปุตฺโต  น  ธีตา  ภูตปุพฺพา  นาม  นตฺถิ 
เต  อมฺหาก  มหาปราธิกา  น  สกฺกา  เตหิ  อมฺหาก  จกฺขุปเถ 
าตุ   เอตฺตกนฺนาม  ธน  คเหตฺวา  เทฺวป  ชนา  ผาสุกฏาน 
คนฺตฺวา  ชีวนฺตุ  ทารเก  ปน  อิธ  เปเสนฺตูติ ฯ  เต  เตหิ 
เปสิต ธน คเหตฺวา ทารเก  อาคตทูตาน ฺเว  หตฺเถ  (๑)  ทตฺวา 
ปหิณึสุ ฯ  ทารกา  อยฺยกกุเล  วฑฺฒนติฺ ฯ 
# ๑  หตฺเถส ุ (?) ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 254 

        เลมที ่ 17  อปฺปมาทวคฺควณฺณนา  หนา  254 
 
        เตสุ  จูฬปนฺถโก  อติทหโร  มหาปนฺถโก  ปน  อยฺยเกน 
สทฺธึ  ทสพลสฺส  ธมฺมกถ  โสตุ  คจฺฉติ ฯ  ตสฺส  นิจฺจ  สตฺถ ุ
สนฺติก  คจฺฉนฺตสฺส  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  นม ิฯ  โส  อยฺยก 
อาห  สเจ  ม  อนุชาเนยฺยาถ  อห  ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ  ก ึ
วเทสิ  ตาต สกลโลกสฺสาป  เม  ปพฺพชิตโต  ตว  ปพฺพชฺชา 
ภทฺทกา  สเจ  สกโฺกสิ  ปพฺพชาหีติ  ต  สตฺถุ  สนฺติก  เนตฺวา 
กึ  คหปติ  ทารโก  เต  ลทฺโธติ  วุตฺเต อาม  ภนฺเต  อย 
เม  นตฺตา  ตุมฺหาก  สนฺติเก  ปพฺพชิตุกาโมติ   อาห ฯ  สตฺถา 
อ ฺตร  ปณฺฑจาริก  ภิกฺขุ  อิม  ทารก  ปพฺพาเชหีติ 
อาณาเปสิ ฯ  เถโร  ตสฺส  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  อาจิกฺขิตฺวา 
ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  พหุ  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปริปุณฺณวสฺโส 
อุปสมฺปท  ลภิตฺวา โยนิโสมนสิกาเร กมฺม กโรนฺโต อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ 
        โส  ฌานสุเขน  ผลสุเขน  วีตินาเมนฺโต  จินฺเตสิ  สกฺกา 
นุ โข  อิม  สขุ  จูฬปนฺถกสฺส  ทาตุนฺติ  ตโต  อยฺยกเสฏ ิสฺส 
สนฺติก  คนฺตฺวา  เอวมาห  มหาเสฏ ิ  สเจ  อนุชาเนยฺยาถ 
อห  จูฬปนฺถก  ปพฺพาเชยยฺนฺติ ฯ  ปพฺพาเชถ  น  ภนฺเตติ ฯ 
เสฏ ี  กิร  สาสเน  สุปฺปสนฺโน  กตรธีตาย  โว  เอเต 
ปุตฺตาติ  ปุจฺฉิยมาโน  จ  ปลาตธีตายาติ  วตฺตุ  ลชชฺติ  ตสฺมา 
สุเขเนว  เตส  ปพฺพชชฺ  อนุชานาติ ฯ  เถโร  จูฬปนถฺก  
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ปพฺพาเชตฺวา  สีเลส ุ ปติฏาเปสิ ฯ โสป  ปพฺพชิตฺวาว ทนฺโธ 
อโหสิ ฯ เถโร ต อนุสิกฺขนฺโต อิม คาถมาห 
                        ปทฺม ยถา โกกนุท สุคนฺธ 
                        ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ 
                        องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน 
                        ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ ฯ 
อิม  เอก  คาถ  จตูหิ  มาเสหิ  อุคฺคณฺหิตุ  นาสกฺขิ ฯ 
กสฺมาติ ฯ  โส  กริ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  ปพฺพชิตฺวา 
ป ฺวา  หุตฺวา  อ ฺตรสฺส  ทนฺธภิกขฺุโน  อุทฺเทสคหณกาเล 
ปริหาสเกฬึ  อกาสิ ฯ  โส  ภิกฺขุ  เตน  ปริหาเสน  ลชฺชิโต 
เนว  อุทฺเทส  คณฺหิ  น  สชฺฌายมกาสิ ฯ  เตน  กมฺเมน 
อย  ปพฺพชิตฺวาว  ทนฺโธ  ชาโต  คหิตคหิตปท  อุปรุปริปท 
อุคฺคณฺหนฺตสฺส  นสฺสติ ฯ  ตสฺส  อิมเมว  คาถ  อุคฺคเหตุ 
วายมนฺตสฺส  จตฺตาโร  มาสา  อติกฺกนฺตา ฯ  อถ  น  มหาปนฺถโก 
จูฬปนฺถก  ตฺว  อิมสฺมึ  สาสเน  อภพฺโพ  จตูหิ  มาเสหิ  เอก 
คาถป  คเหตุ  น  สกโฺกสิ  ปพฺพชิตกิจฺจ  ปน  กถ  มตฺถก 
ปาเปสฺสสิ  นิกฺขม  อิโตติ  วิหารา  นกิฺกฑฺฒิ ฯ  จูฬปนฺถโก 
พุทฺธสาสเน  สิเนเหน  คิหิภาว  น  ปตฺเถติ ฯ 
        ตสฺมิ ฺจ  กาเล  มหาปนฺถโก  ภตฺตุทฺเทสโก  โหติ ฯ 
ชีวโก  โกมารภจฺโจ  พหุ  มาลาคนฺธวิเลปนมาทาย  อมฺพวน  
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คนฺตฺวา  สตฺถาร  ปูเชตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  อุฏายาสนา  ทสพล 
วนฺทิตฺวา  มหาปนฺถก  อุปสงฺกมิตฺวา  กิตฺตกา  ภนฺเต  สตฺถ ุ
สนฺติเก  ภิกฺขูติ  ปุจฺฉิ ฯ  ป ฺจมตฺตานิ  ภิกฺขุสตานีติ ฯ  เสฺว 
ภนฺเต  พุทฺธปฺปมุขานิ  ป ฺจภิกฺขุสตานิ  อาทาย  อมฺหาก 
นิเวสเน  ภิกฺข  คณฺหถาติ ฯ  อุปาสก  จูฬปนฺถโก  นาม 
ทนฺโธ  ภิกฺขุ  อวิรุฬฺหิธมฺโม  ต  เปตฺวา  เสสาน  นมินฺตน 
สมฺปฏิจฺฉามีติ  เถโร  อาห ฯ  ต  สุตฺวา  จูฬปนฺถโก  จินฺเตสิ 
เถโร  เอตฺตกาน  ภิกฺขูน  นิมนฺตน  สมปฺฏิจฺฉนฺโต  ม  พาหิร 
กตฺวา  สมฺปฏิจฺฉติ  นิสฺสสย  มยฺห  ภาติกสฺส  มย ิ จิตฺต  ภินฺน 
ภวิสฺสติ  กึ  อิทานิ  มยฺห  อิมินา  สาสเนน  คิหี  หุตฺวา 
ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  ชีวิสฺสามีติ ฯ  โส  ปุนทิวเส 
ปาโตว  วิพฺภมิตุ  ปายาสิ ฯ  สตฺถา  ปจฺจูสกาเลเยว  โลก 
โวโลเกนฺโต  อิม  การณ  ทิสฺวา  ปมตร  คนฺตฺวา  จูฬปนฺถกสฺส 
คมนมคฺเค  ทฺวารโกฏเก  จงฺกมนฺโต  อฏาสิ ฯ  จูฬปนฺถโก 
คจฺฉนฺโต  สตฺถาร  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิ ฯ  อถ  น 
สตฺถา  กห  ปน  ตฺว  จูฬปนฺถก  อิมาย  เวลาย  คจฺฉสีติ 
อาห ฯ  ภาตา  ม  ภนฺเต  นิกฺกฑฺฒติ  เตนาห  วิพฺภมิตุ 
คจฺฉามีติ ฯ  จูฬปนฺถก  ตว  ปพฺพชฺชา  นาม  มม  สนฺติเก 
ภาตรา  นิกฺกฑฺฒิโตป  กสฺมา  มม  สนติฺก  นาคจฺฉิ  เอหิ 
กินฺเต  คิหิภาเวน  มม  สนติฺเก  ภวิสฺสสีติ  จกฺกงฺกิตตเลน  
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ปาณินา  ต  สิรสิ  ปรามสิตฺวา  อาทาย  คนฺตฺวา  คนฺธกุฏิปมุเข 
นิสีทาเปตฺวา  จูฬปนถฺก  ปุรตฺถาภิมุโข  หุตฺวา  อิม  ปโลติก 
รโชหรณ รโชหรณนฺติ  ปริมชฺชนโฺต  อิเธว  โหหีติ  อิทฺธิยา 
อภิสงฺขต  ปริสุทฺธ  ปโลติก  ทตฺวา  กาเล  อาโรจิเต 
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ชีวกสสฺ  เคห  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน 
นิสีทิ ฯ  จูฬปนฺถโกป  สรุิย  โอโลเกนฺโต  ต  ปโลติก 
รโชหรณ  รโชหรณนฺติ  ปริมชฺชนโฺต  นิสีทิ ฯ  ตสฺส  ต 
ปโลติกขณฺฑ  ปริมชฺชนตฺสฺส  กิลฏิ  อโหสิ ฯ  ตโต  จินฺเตสิ 
อิท  ปโลติกขณฺฑ  อติวิย  ปริสุทฺธ  อิม  ปน  อตฺตภาว 
นิสฺสาย  ปุรมิปกตึ  ชหิตฺวา  เอว  กิลฏิ  ชาต  อนจฺิจา  วต 
สงฺขาราติ  ขยวย  ปฏเปนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒสิ ฯ  สตฺถา 
จูฬปนฺถกสฺส  จิตฺต  วิปสสฺน  อารุฬฺหนฺติ  ตฺวา  จูฬปนฺถก 
ตฺว  เอต  ปโลติกขณฺฑเมว  สงฺกิลฏิ  รชร ฺชิตนฺติ  มา 
ส ฺ  กริ  อพฺภนฺตเร  ปน  เต  ราครชาทโย  อตฺถ ิ เต 
หราหีติ  วตฺวา  โอภาส  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปุรโต นิสินฺโน วิย 
ป ฺายมานรูโป หุตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 
                ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ 
                ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ 
                เอต รช วิปฺปชหิตฺว  ภิกฺขโว 
                วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน  
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                โทโส รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ 
                โทสสฺเสต อธิวจน รโชติ 
                เอต รช วิปฺปชหิตฺว ภิกฺขโว 
                วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ 
                โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ 
                โมหสฺเสต อธิวจน รโชติ 
                เอต รช วิปฺปชหิตฺว ภิกฺขโว 
                วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเนติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  จูฬปนฺถโก  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ สห ปฏิสมฺภิทาหิเยวสฺส ตีณิ ปฏกานิ 
อาคมึสุ ฯ โส กิร ปุพฺเพ  ราชา  หุตฺวา  นครปทกฺขิณ 
กโรนฺโต  นลาฏโต  เสเท  มุ ฺจนฺเต  (๑)  ปริสุทฺเธน  สาฏเกน 
นลาฏนฺต  ปุ ฺฉิ ฯ สาฏโก กิลฏิโ  อโหสิ ฯ  โส  อิม 
สรีร  นิสฺสาย  เอวรูโป  ปริสุทฺโธ  สาฏโก  ปกตึ  ชหิตฺวา 
กิลิฏโ  ชาโต  อนิจฺจา  วต  สงฺขาราติ  อนิจฺจส ฺ  ปฏลิภิ 
เตน  การเณนสฺส  รโชหรณเมว  ปจฺจโย  ชาโต ฯ 
        ชีวโกป  โข  โกมารภจฺโจ  ทสพลสฺส  ทกฺขิโณทก 
อุปนาเมสิ ฯ  สตฺถา  นน ุ ชีวก  วิหาเร  ภิกฺขุ  อตฺถีติ 
หตฺเถน  ปตฺต  ปทหิ ฯ  มหาปนฺถโก  นนุ  ภนฺเต  วิหาเร  
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นตฺถิ  ภิกฺขูติ  อาห ฯ  สตฺถา  อตฺถ ิ ชีวกาติ  อาห ฯ 
ชีวโก  เตนหิ  ภเณ  คจฺฉ  วิหาเร  ภิกฺขูน  อตฺถิภาว  วา 
นตฺถิภาว  วา  ชานาหีติ  ปุริส  เปเสสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
จูฬปนฺถโก  มยฺห  ภาติโก  วิหาเร  ภิกขฺู  นตฺถีติ  ภณติ 
วิหาเร ภิกฺขูน  อตฺถิภาวมสฺส  ปกาเสสฺสามีติ  สกล  อมฺพวน 
ภิกฺขูน ฺเว  ปูเรสิ  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  จีวรกมฺม  กโรนฺติ  เอกจฺเจ 
รชนกมฺม กโรนฺติ  เอกจฺเจ  สชฺฌาย  กโรนฺติ  เอว  อ ฺม ฺ 
อสทิส  ภิกฺขุสหสฺส  มาเปสิ ฯ  โส  ปรุิโส  วิหาเร  พหู  ภิกฺขู 
ทิสฺวา นิวตฺติตฺวา  อยฺย  สกลอมฺพวน  ภิกฺขูหิ  ปริปณฺุณนฺติ 
ชีวกสฺส  อาโรเจสิ ฯ เถโรป  โข  ตตฺเถว 
        สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตาน        นิมฺมนิิตฺวาน ปนฺถโก 
        นิสีท ิ อมฺพวเน  รมฺเม        ยาว  กาลปฺปเวทนาติ ฯ 
อถ  สตฺถา  ต  ปุริส  อาห  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถา 
จูฬปนฺถก  นาม  ปกฺโกสตีติ  วเทหีติ ฯ  เตน  คนฺตฺวา ตถา 
วุตฺเต อห จูฬปนฺถโก  อห  จูฬปนฺถโกติ  มุขสหสฺส 
อุฏหิ ฯ  โส  ปุรโิส  ปุน  คนฺตฺวา  สพฺเพป  กิร  ภนเฺต 
จูฬปนฺถกาเยว  นามาติ  อาห ฯ  เตนหิ  คนฺตฺวา  โย 
ปม  อห  จูฬปนฺถโกติ  วทติ  ต  หตฺเถ  คณฺห  อวเสสา 
อนฺตรธายิสฺสนฺตีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ตาวเทว สหสฺสมตฺตา 
ภิกฺขู  อนฺตรธายึสุ ฯ  เถโร  เตน  ปุริเสน  สทฺธ ึ อคมาสิ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 260 

        เลมที ่ 17  อปฺปมาทวคฺควณฺณนา  หนา  260 
 
สตฺถา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ชีวก  อามนฺเตสิ  ชีวก  จูฬปนฺถกสฺส 
ปตฺต  คณฺห  อยนฺเต  อนุโมทน  กริสฺสตีติ ฯ  ชีวโก  ตถา 
อกาสิ ฯ  เถโร  สีหนาท  นทนฺโต  ตรณุสีโห  วิย  ตีณิ 
ปฏกานิ  สงฺโขเภตฺวา  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  อุฏายาสนา 
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  วิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขูหิ  วตฺเต  ทสฺสิเต 
อุฏายาสนา  คนฺธกุฏิปมเุข ตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สุคโตวาท 
ทตฺวา  กมฺมฏาน  กเถตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  อุยฺโยเชตฺวา 
สุรภิคนฺธวาสิต  คนฺธกุฏ ึ ปวิสิตฺวา  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สีหเสยฺย 
อุปคโต ฯ 
        อถ  สายณฺหสมเย  ภิกฺขู  อิโต  จิโต  จ  สโมสริตฺวา 
รตฺตกมฺพลสาณิยา  ปริกฺขิตฺตา  วิย  นิสทีิตฺวา  สตฺถุ  คุณกถ 
อารภึสุ  อาวุโส  มหาปนฺถโก  จูฬปนถฺกสฺส  อชฺฌาสย 
อชานนฺโต  จตูหิ  มาเสหิ  เอก  คาถ  อุคฺคณฺหาเปตุ  น 
สกฺโกติ  ทนโฺธ  อยนฺติ   วิหารา  นิกฺกฑฺฒิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
ปน  อตฺตโน  อนุตฺตรธมฺมราชตาย  เอกสฺมิ ฺเว  อนฺตราภตฺเต 
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  อทาสิ  ตีณิ   ปฏกานิ  สห 
ปฏิสมฺภิทาหิเยว  อาคตานิ  อโห  พุทธฺาน  พลนฺนาม 
มหนฺตนฺติ ฯ  อถ  ภควา  ธมมฺสภาย  อิม  กถาปวตฺตึ  ตฺวา 
อชฺช  มยา  คนฺตุ  วฏฏตีติ  พุทฺธเสยฺยาย  อุฏาย  สุรตฺตทุปฏฏ 
นิวาเสตฺวา  วิชฺชุลต  วิย  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  รตฺตกมฺพลสทิส  
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สุคตมหาปสุกูลจีวร  ปารปุตฺวา  สุรภิคนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม 
มตฺตวรวารณสีหวิกฺกนฺตวิลาเสน อนนฺตาย  พุทฺธลีฬฺหาย 
ธมฺมสภ  คนฺตฺวา  อลงฺกตมณฺฑลมาลมชฺเฌ  สุป ฺตฺตปวร- 
พุทฺธาสน        อารุยฺห  ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต 
อณฺณวกุจฺฉึ  โขภยมาโน  วิย  ยุคนฺธรมตฺถเก  พาลสุริโย  วิย 
อาสนมชฺเฌ  นิสีทิ ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺเธ  ปน  อาคตมตฺเต 
ภิกฺขุสงฺโฆ 
กถ  ปจฺฉินฺทิตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  สตฺถา  มุทุเกน  จิตฺเตน 
ปริส  โอโลเกตฺวา  อย  ปริสา  อติวิย  โสภติ  เอกสฺสาป 
หตฺถกุกฺกุจฺจ  วา  ปาทกุกกฺุจฺจ  วา  อุกกฺาสิตสทฺโท  วา 
ขิปตสทฺโท  วา  นตฺถิ  สพฺเพปเม  พุทฺธคารเวน  สคารวา 
พุทฺธเตเชน ตชฺชิตา  มย ิ อายุกปฺปมฺป  อกเถตฺวา  นสิินฺเน 
เกจิ  ปม  กถ สมุฏาเปตฺวา  น  กเถสฺสนฺติ  กถาสมุฏาปน- 
วตฺตนฺนาม  มยา  ชานิตพฺพ  อหเมว  ปม  กเถสฺสามีติ 
มธุเรน  พฺรหมฺสเรน  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว 
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนา  กา  จ  ปน  โว  อนฺตรา 
กถา  วิปฺปกตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย   นามาติ  วุตฺเต  น 
ภิกฺขเว  จูฬปนฺถโก  อิทาเนว  ทนฺโธ  ปุพฺเพป  ทนฺโธ ว  น 
เกวล ฺจสฺสาห  อิทาเนว  อวสฺสโย  ชาโต  ปุพฺเพป  อวสฺสโย 
อโหสึเยว  ปพฺุเพ  ปนาห  อิม  โลกยิกฏุมฺพสฺส  สามิก  อกาส ึ
อิทานิ  โลกตฺุตรกุฏมฺพสฺสาติ  วตฺวา  ตมตฺถ  วิตฺถารโต  
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โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ  ฯ 
        อตีเต  พาราณสีนครวาสี  เอโก  มาณโว  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา 
สิปฺปุคฺคหณตฺถาย  ทิสาปาโมกฺขสฺสาจริยสฺส  ธมฺมนฺเตวาสิโก 
หุตฺวา  ป ฺจนฺน  มาณวกสตาน  อนฺตเร  อติวิย  อาจริยสฺส 
อุปการโก  อโหสิ  ปาทปริกมฺมาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  กโรติ 
ทนฺธตาย  ปน  กิ ฺจิ   อุคฺคณฺหิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  อาจริโย 
อย  มม  พหุปกาโร  สิกฺขาเปสฺสามิ  นนฺติ  วายมนฺโตป 
กิ ฺจิ  สิกฺขาเปตุ  น  สกฺโกติ ฯ  โส   จิร  วสิตฺวา  เอก 
คาถป  อุคฺคณฺหิตุ  อสกฺโกนฺโต  อุกกฺณฺ ิตฺวา  คมิสฺสามีติ 
อาจริย  อาปุจฺฉิ ฯ  อาจริโย  จินฺเตสิ  อย  มยฺห  อุปการโก 
ปณฺฑิตภาวมสฺส  ปจฺจาสึสามิ  น  จ  น  กาตุ  สกฺโกมิ 
อวสฺส  มยา  อิมสฺส  ปจฺจุปกาโร  กาตพฺโพ  เอกมสฺส 
มนฺต  พนฺธิตฺวา  ทสฺสามีติ ฯ  โส  ต  อร ฺ  เนตฺวา 
ฆเฏสิ  ฆเฏสิ  กึการณา  ฆเฏสิ  อหป  ต  ชานามิ  ชานามีติ 
อิม  มนฺต  พนฺธิตฺวา  อุคฺคณฺหาเปนฺโต  อเนกสตกฺขตฺตุ 
ปริวตฺตาเปตฺวา  ป ฺายติ  เตติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ป ฺายตีติ 
วุตฺเต  ทนฺเธน  นาม  วายาม  กตฺวา  ปคุณ  กต  สิปปฺ 
น  ปลายตีติ  อาจิกฺขิตฺวา  มคฺคปริพฺพย   ทตฺวา  คจฺฉ 
อิม  มนฺต  นสิฺสาย  ชีวิสสฺสิ  อปลายนตฺถาย  ปนสฺส  นิจฺจ 
สชฺฌาย  กเรยฺยาสีติ  วตฺวา  ต  อุยโฺยเชสิ ฯ  อถสฺส  
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พาราณสีสมฺปตฺตกาเล  ปุตฺโต  เม  สิปปฺ  สิกฺขิตฺวา  อาคโตติ 
มาตา มหาสกฺการสมฺมานมกาสิ ฯ 
        ตทา  พาราณสีราชา  อตฺถิ  นุ  โข  เม  กายกมฺมาทีสุ 
โกจิ  โทโสติ  ปจฺจเวกฺขนฺโต  อตฺตโน  อรุจฺจนก  กิ ฺจิ 
กมฺม  อทิสฺวา  อตฺตโน  วชฺชนฺนาม  อตฺตโน  น  ป ฺายติ 
ปเรส  ป ฺายติ   นาคราน  ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา 
สาย  อ ฺาตกเวเสน  นิกฺขมิตฺวา  สายมาส  ภุ ฺชิตฺวา 
นิสินฺนมนุสฺสาน  กถาสลฺลาโป  นาม  นานปฺปการโก  โหติ 
สจาห  อธมฺเมน  รชฺช กาเรมิ ปาเปน  อธมฺมิกร ฺา 
ทณฺฑพลิอาทีหิ  หตมฺหาติ  วกฺขนฺติ  สเจ  ธมฺเมน  กาเรมิ 
ทีฆายุโก  โน  โหตุ  ราชาติอาทีนิ  วตฺวา  มม  คุณ  กเถสฺสนฺตีติ 
เตส  เตส  เคหาน  ภิตฺติอนุสาเรน  วิจริ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
อุมฺมงฺคโจรา  ทฺวินฺน  เคหาน  อนฺตเร  อุมฺมงฺค  ภินฺทนฺติ 
เอกอุมฺมงฺเคเนว  เทฺว  เคหานิ  ปวิสนตฺถาย ฯ  ราชา  เต  ทิสฺวา 
เคหจฺฉายาย  อฏาสิ ฯ  เตส  อุมฺมงฺค  ภินฺทิตฺวา เคห ปวิสิตฺวา 
ภณฺฑาน  โอโลกนกาเล  มาณโว  ปพุชฺฌิตฺวา  ต  มนฺต 
สชฺฌายนฺโต  ฆเฏสิ  ฆเฏสิ  กึการณา  ฆเฏสิ  อหป  ต 
ชานามิ  ชานามีติ  อาห ฯ  เต   ต  สุตฺวา  อิมินา  กิรมฺห 
าตา  อิทานิ  โน  นาเสสฺสตีติ   นิวตฺถวตฺถานิป  ฉฑฺเฑตฺวา 
ภีตา  สมฺมุขสมฺมุขฏาเนเนว  ปลายึสุ ฯ  ราชา  เต  ปลายนฺเต  
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ทิสฺวา  อิตรสฺส  จ  มนฺต  สชฺฌายนฺตสฺส   สทฺท  สุตฺวา 
นาคราน  ปริคฺคณฺหิตฺวา  นิเวสน  ปาวิสิ  วิภาตาย  ปน 
รตฺติยา  ปาโตว  เอก  ปรุสิ  ปกโฺกสิตฺวา  อาห  คจฺฉ 
ภเณ  อสุกวีถิย  อสุกสฺมึ  (๑)  นาม  เคเห  อุมฺมงฺโค ภินฺโน 
ตตฺถ ตกฺกสิลโต  สิปฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา  อาคตมาณโว  อตฺถ ิ
ต  อาเนหีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ราชา  ต  ปกฺโกสตีติ  วตฺวา 
มาณว  อาเนสิ ฯ  อถ  น  ราชา อาห  ตฺว  ตาต  ตกฺกสิลโต 
สิปฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา  อาคตมาณโวติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ 
อมฺหากป  ต  สิปฺป  เทหีติ ฯ สาธุ เทว สมาสเน  นิสีทิตฺวา 
คณฺหาติ ฯ  อถ  น  ราชา  ตถา  กตฺวา  ต  มนฺต  คเหตฺวา 
อยนฺเต  อาจริยภาโคติ สหสฺส อทาสิ ฯ 
        ตทา  เสนาปติ  ร ฺโ  กปฺปก  อาห  กทา  ร ฺโ 
มสฺสุ กริสฺสสีติ ฯ  เสฺว  วา  ปรเสฺว  วาติ ฯ  โส  ตสฺส 
สหสฺส  ทตฺวา  กิจฺจ  โน  อตฺถีติ  วตฺวา  ก ึ สามีติ 
วุตฺเต  ร ฺโ  มสฺสุกมฺม  กโรนฺโต  วิย  หุตฺวา  ขุร  อติวิย 
ปหสิตฺวา  คลนาฬึ  ฉินฺทิตฺวา  เสนาปติ  ภวิสฺสสิ  อห 
ราชาติ ฯ  โส  สาธูติ  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา  ร ฺโ  มสฺสุกรณทิวเส 
คนฺโธทเกน  มสฺสุ  เตเมตฺวา  ขุร  ปหสิตฺวา  นลาฏนเฺต 
คเหตฺวา  ขุโร  โถก  กุณฺธาโร  เอกปฺปหาเรเนว  คลนาฬึ  
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ฉินฺทิตุ  วฏฏตีติ  ปุน  เอกมนฺต  ตฺวา  ขุร  ปหสิ ฯ  ตสฺมึ 
ขเณ  ราชา  อตฺตโน  มนตฺ  สริตฺวา  สชฺฌาย  กโรนฺโต 
ฆเฏสิ  ฆเฏสิ  กึการณา  ฆเฏสิ  อหป  ต  ชานามิ  ชานามีติ 
อาห ฯ  นหาปตสฺส  นลาฏโต  เสทา  มุจฺจึสุ ฯ  โส  ชานาติ 
ม  ราชาติ  ภีโต  ขุร  ภูมิย  ขิปตฺวา  ปาทมูเล  อุเรน 
นิปชฺช ิฯ  ราชาโน  นาม  เฉกา  โหนฺติ  เตน  น  เอวมาห 
อเร  ทุฏนหาปต น ม ราชา ชานาตีติ  ส ฺ  กโรสีติ ฯ 
อภย  เม  เทหิ เทวาติ ฯ โหตุ มา ภายิ กเถหีติ ฯ 
เสนาปติ  เม  เทว  สหสฺส  ทตฺวา  ร ฺโ  มสฺสุ  กโรนฺโต 
วิย  คลนาฬ ึ ฉินฺท  ตสฺมึ  มเต  อห  ราชา หุตฺวา ต 
เสนาปตึ  กริสฺสามีติ  อาหาติ ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา  อาจริย 
เม  นิสฺสาย  ชีวิต  ลทฺธนติฺ   เสนาปตึ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อมฺโภ 
เสนาปติ  กึ  นาม  ตยา  มม  สนฺติกา  น  ลทฺธ  อิทานิ 
ต  ทฏ ุ  น  สกฺโกมิ  มม  รฏา  นิกฺขมาติ  ต  รฏา 
ปพฺพาเชตฺวา  อาจริย  ปกโฺกสาเปตฺวา  อาจริย  ต  นสิฺสาย 
มยา  ชีวิต  ลทฺธนฺติ  วตฺวา  มหนฺต  สกฺการ  กริตฺวา  ตสฺส 
เสนาปติฏาน  อทาสิ ฯ  โส  ตทา  จูฬปนฺถโก อโหสิ (๑) สตฺถา 
ทิสาปาโมกฺขาจริโยติ ฯ 
        สตฺถา  อิม  (๒)  อตีต  อาหริตฺวา  เอว  ภิกฺขเว  ปุพฺเพป 
# ๑  ตทา จูฬปนฺถโก มาณโว อโหสติี ยุตฺตตร ฯ 
# ๒  ส.ี ม. ย.ุ ตสฺมา อิม ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 266 

        เลมที ่ 17  อปฺปมาทวคฺควณฺณนา  หนา  266 
 
จูฬปนฺถโก  ทนฺโธว  อโหสิ  ตถาปสสฺ  อห  อวสฺสโย  หุตฺวา 
ต  โลกิยกฏุมฺเพ  ปติฏาเปสินฺติ  วตฺวา  ปุเนกทิวส  อโห 
สตฺถา  จูฬปนฺถกสฺส  อวสฺสโย  ชาโตติ  กถาย  สมฏุ ิตาย 
จูฬกเสฏ ิชาตเก  อตีตวตฺถุ กเถตฺวา 
                อปฺปเกนป เมธาวี        ปาภเตน วิจกฺขโณ 
                สมุฏาเปติ อตฺตาน   อณุ  อคฺคึว สนฺธมนฺติ (๑) 
คาถ  วตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนวาห  อิมสฺส  อวสฺสโย 
ชาโต  ปุพฺเพป  อวสฺสโย  อโหสิเมว  ปุพฺเพ  ปนาห  อิม 
โลกิยกฏุมฺพสฺส  สามิก  อกาสึ  อิทานิ  โลกุตฺตรกุฏมฺพสฺสาติ 
วตฺวา  ตทาป  จูฬกนฺเตวาสิโก  จูฬปนถฺโก  อโหส ิ จูฬกเสฏ ี 
ปน  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต นกฺขตฺตโกวิโท อหเมวาติ ชาตก 
สโมธาเนสิ ฯ 
        ปุเนกทิวส  ธมฺมสภาย  ภิกฺขู  กถ  สมฏุาเปสุ 
อาวุโส  จูฬปนฺถโก  จตูหิ  มาเสหิ  จตุปฺปท  คาถ  คเหตุ 
อสกฺโกนฺโตป  วิริย  อโนสฺสชฺชิตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏ ิโต  อิทานิ 
โลกุตฺตรธมฺมกุฏมฺพสฺส  สามิโก  ชาโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกขฺเว  มม  สาสเน  อารทฺธวิริโย 
ภิกฺขุ  โลกุตฺตรธมฺมสฺส  สามิโก โหติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห 
# ๑.  ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๒  ฯ  
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                อุฏาเนนปฺปมาเทน  ส ฺเมน ทเมน จ 
                ทปี กยิราถ เมธาวี        ย โอโฆ นาภิกีรตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ทปี  กยริาถาติ  วิริยสงฺขาเตน  อุฏาเนน  สติยา 
อวิปฺปวาสสงฺขาเตน  อปฺปมาเทน  จตุปาริสุทฺธิสีลสงฺขาเตน 
ส ฺเมน  อินฺทฺริยทมเนน  จาติ  อิเมหิ  การณภูเตหิ  จตูหิ 
ธมฺเมหิ  ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคโต  เมธาวี อิมสฺมึ  อติทุลลฺภ- 
ปติฏตาย อติคมฺภีเร  สสารสาคเร  อตฺตโน  ปติฏานภูต 
อรหตฺตผลทีป  กยริาถ  กเรยฺย  กาตุ  สกฺกุเณยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
กีทิส  ย  โอโฆ  นาภิกีรตีติ  ย  จตุพฺพิโธป  กิเลโสโฆ 
อภิกีริตุ  วิทธฺเสตุ  น  สกโฺกติ  น  ห ิ สกฺกา อรหตฺต 
โอเฆน วิกีรตุินฺติ ฯ 
        คาถาวสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ  เอว 
เทสนา สมฺปตฺตปริสาย สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                        จูฬปนถฺกตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                        พาลนกฺขตฺตวตฺถุ 
        ปมาทมนุยุ ฺชนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต พาลนกฺขตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  กิร  สมเย  สาวตฺถิย  พาลนกฺขตฺต นาม 
สงฺฆุฏ ฯ  ตสฺมึ  นกฺขตฺเต  พาลา  ทุมเฺมธิโน  ชนา  ฉาริกาย 
เจว โคมเยน จ  สรีร  มกฺเขตฺวา  สตฺตาห  อสพฺภิวาจ  ภณนฺตา 
วิจรนฺติ  ก ฺจิ  าตึ  วา  สุหชฺช  วา  ปพฺพชิต  วา  ทิสฺวา 
ลชชฺนฺตา  นาม  นตฺถิ  ทวฺาเร  ทฺวาเร  ตฺวา  อสพฺภ 
ภณนฺติ ฯ  มนุสฺสา  เตส  อสพฺภ  โสตุ  อสกฺโกนฺตา  ยถาพล 
อฑฺฒ  วา  ปาท  วา  กหาปณ  วา  เปเสนฺติ  เตส  เตส 
ฆรทฺวาเร  ลทฺธ  ลทฺธ  คเหตฺวา  ปกฺกมนฺติ ฯ  ตทา  ปน 
สาวตฺถิย  ป ฺจโกฏิมตฺตา  อริยสาวกา  โหนฺติ  เต  สตฺถุ  สาสน 
เปสยึสุ  ภควา  ภนฺเต  สตฺตาห  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  นคร 
อปวิสิตฺวา  วิหาเรเยว  โหตูติ  ต ฺจ  ปน  สตฺตาห  ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส  วิหาเรเยว  ยาคุภตฺตาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  สยมฺป  เคหา 
น  นิกฺขมึสุ ฯ  นกฺขตฺเต ปน  ปรโิยสิเต  อฏเม  ทวิเส 
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  นคร  ปเวเสตฺวา  มหาทาน 
ทตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺนา  ภนฺเต  อติทกฺุเขน  โน  สตฺต 
ทิวสา  อติกฺกนฺตา  พาลาน  อสพฺภ  สณุนฺตาน  กณฺณา 
ภิชฺชนาการปฺปตฺตา  วิย  โหนฺติ  โกจิ  กสฺสจิ  น  ลชฺชติ  เตน  
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มย  ตุมฺหาก  อนฺโตนคร  ปวิสิตุ  น  ทมฺหา  มยป  เคหโต 
น  นิกฺขมิมฺหาติ  อาหสุ ฯ  สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  พาลาน 
ทุมฺเมธาน  กิริยา  เอวรูปา  โหติ  เมธาวิโน  ปน  ธนสาร 
วิย  อปฺปมาท  รกฺขิตฺวา  อมตมหานิพฺพานสมฺปตฺตึ ปาปุณนฺตีติ 
วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 
        ปมาทมนุยุ ฺชนฺติ                พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา 
        อปฺปมาท ฺจ เมธาวี        ธน เสฏว รกฺขติ ฯ 
        มา ปมาทมนุยุ ฺเชถ        มา กามรติสนฺถว 
        อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต        ปปฺโปติ วิปุล สุขนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  พาลาติ  พาเลฺยน  สมนฺนาคตา  อิธโลกปรโลกตฺถ 
อชานนฺตา ฯ  ทุมฺเมธิโนติ  นิปฺป ฺา ฯ  เต  ปมาเท  อาทีนว 
อปสฺสนฺตา  ปมาท  อนุยุ ฺชนฺติ  [๑]  ปมาเทน  กาล 
วีตินาเมนฺติ  ฯ  เมธาวีติ  ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคโต  ปน 
ปณฺฑิโต  กุลวสานุคต  เสฏ  อุตฺตม  สตฺตรตนธน  วิย  อปฺปมาท 
รกฺขติ  ยถา  หิ  อุตฺตม  ธน  นิสฺสาย  กามคุณสมฺปตฺตึ 
ปาปุณิสฺสาม  [๒]  ปรโลกคมนมคฺค  โสเธสฺสามาติ  ธเน  อานสิส 
ปสฺสนฺตา  ต  รกฺขนฺติ  เอว  ปณฺฑิโตป  อปฺปมตฺโต 
ปมชฺฌานาทีนิ  ปฏิลภติ  มคฺคผลาทีนิ  ปาปุณาติ  ติสฺโส  วิชฺชา 
ฉ  อภิ ฺา  สมฺปาเทตีติ  อปฺปมาเท  อานิสส  ปสฺสนฺโต 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ปวตฺเตนฺติ  ทิสฺสติ ฯ 
# ๒ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปุตฺตทาร โปสิสฺสามติ ทิสฺสติ ฯ  
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ธน  เสฏ  วิย  อปฺปมาท  รกฺขตีติ  อตฺโถ ฯ  มา ปมาทนฺติ 
ตสฺมา  ตุมฺเห  มา  ปมาทมนุยุ ฺเชถ  มา  ปมาเทน  กาล 
วีตินามยิตฺถ ฯ  มา  กามรติสนฺถวนฺติ  วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ 
รติสงฺขาต  ตณฺหาสนฺถวป  มา  อนุยุ ฺเชถ  มา  จินฺตยิตฺถ  มา 
ปฏิลภิตฺถ ฯ  อปฺปมตฺโต  หีติ  อุปฏ ิตสติตาย  หิ  อปฺปมตฺโต 
ฌายนฺโต ปุคฺคโล วิปุล โอฬาร นิพฺพานสุข ปาปุณาตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ ฯ 
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ ฯ 
                        พาลนกฺขตฺตวตฺถุ ฯ 
                        _____________ 
 
                        มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ 
        ปมาท  อปฺปมาเทนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  เถโร  ปปฺผลิคุหาย  วิหรนฺโต  ราชคเห 
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  อาโลก 
วฑฺเฒตฺวา  ปมตฺเต  จ  อปฺปมตฺเต  จ  อุทกปวิปพฺพตาทีสุ 
จวนเก  อุปปชฺชนเก  (๑)  สตฺเต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  โอโลเกนฺโต 
นิสีทิ ฯ  สตฺถา  เชตวเน  นิสินฺนโกว  เกน  น ุ โข  วิหาเรน 
อชฺช  มม  ปตฺุโต  กสฺสโป  วิหรตีติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา 
# ๑  ย.ุ  อุปฺปชฺชนเก ฯ  
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อุปธาเรนฺโต  สตฺตาน  จุตูปปาต  โอโลเกนฺโต  วิหรตีติ  ตฺวา 
สตฺตาน  จุตูปปาโต นาม  พุทฺธาเณนาป  อปริจฺฉินฺโน 
มาตุกุจฺฉิย  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  มาตาปตโร  อชานาเปตฺวา 
จวนกสตฺตาน  ปริจฺเฉท  กาตุ  น  สกกฺา ฯ  เต  ชานิตุ 
ตว  อวิสโย  อปฺปมตฺตโก  ตว  วิสโย  สพฺพโส  ปน  จวนฺเต 
จ  อุปปชฺชนเฺต  จ  ชานิตุ  ปสฺสิตุ  พุทธฺานเมว  วิสโยติ  วตฺวา 
โอภาส  ผริตฺวา สมฺมุเข นิสินฺโน วิย หตฺุวา อิม คาถมาห 
        ปมาท  อปฺปมาเทน        ยทา นุทติ ปณฺฑิโต 
        ป ฺาปาสาทมารุยฺห        อโสโก โสกิน ึปช 
        ปพฺพตฏโว ภุมฺมฏเ        ธโีร พาเล อเวกฺขตีติ ฯ 
        ตตฺถ  นทุตีติ  ยถา  นาม  โปกฺขรณึ  ปวิสนฺต  นโวทก 
ปุราโณทก  สงฺโขเภตฺวา  ตสฺโสกาส  อทตฺวา  อตฺตโน  มตฺถเกน 
ปลายนฺต  นทุติ  นีหรติ  เอวเมว  ปณฺฑิโต  อปฺปมาทลกฺขณ 
พฺรูหนฺโต  ปมาทสฺโสกาส  อทตฺวา  ยทา  อปฺปมาทเวเคน  ต 
นุทติ  นีหรติ  อถ  โส  ปนุนฺนปมาโท  อจฺจุคฺคตตฺเถน  ปริสุทฺธ 
ทิพฺพจกฺขุสงฺขาต  ป ฺาปาสาท  ตสฺส  อนุจฺฉวิก  ปฏิปท 
ปูเรนฺโต  ตาย  ปฏิปทาย  นิสฺเสณิยา  ปาสาท  วิย  อารุยฺห 
ปหีนโสกสลลฺตาย  อโสโก  อปฺปหีนโสกสลฺลตาย  โสกิน ึ ปช 
สตฺตนิกาย  จวมาน ฺจ  อุปปชฺชมาน ฺจ  ทิพฺพจกฺขุนา  อเวกฺขติ 
ปสฺสติ ฯ  ยถา  กึ  ปพฺพตฏโว  ภุมฺมฏเติ  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต  
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ภูมิย   ิเต  อุปริปาสาเท  วา   ิโต  ปาสาทปริเวเณ   ิเต 
อกิจฺเฉน  อเวกฺขติ  ตถา โสป  ธโีร  ปณฺฑิโต  มหาขีณาสโว 
อสมุจฺฉินฺนวฏฏพีเช  พาเล  จวนฺเต จ อุปปชฺชนฺเต จ อกิจฺเฉน 
อเวกฺขตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ สจฺฉิกรึสูติ ฯ 
                        มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
 
                        เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ 
        อปฺปมตฺโต  ปมตฺเตสูติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกฺขู อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺกวิหาร 
ปวิสึสุ ฯ  เตสุ  เอโก  สกาลสฺเสว  ทารูนิ  อาหริตฺวา 
องฺคารกปลฺล  สชฺเชตฺวา  วิสิพฺเพตฺวา  (๑)  ทหรสามเณเรหิ  สทฺธึ 
สลฺลปนฺโต  ปมยาม  นิสีทติ ฯ  เอโก  อปฺปมตฺโต  สมณธมฺม 
กโรนฺโต  อิตร  โอวทติ  อาวุโส  มาเอว  กริ  ปมตฺตสฺส 
หิ  จตฺตาโร อปายา  สยนฆรสทิสา  พุทฺธา  นาม  สาเถยฺเยน 
อาราเธตุ  น  สกฺกาติ ฯ  โส  ตสฺโสวาท  น  สุณาติ ฯ 
อิตโร  นาย  วจนกฺขโมติ  ต  อปตฺเถตฺวา  อปฺปมตฺโต  สมณธมฺม 
อกาสิ ฯ  อลสตฺเถโรป  ปมยาเม  วิสิพฺเพตฺวา  อิตรสฺส 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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จงฺกมิตฺวา  คพฺภ  ปวิฏกาเล  ปวิสิตฺวา  มหากุสิต  นิปชฺชิตฺวา 
สยนตฺถาย  อร ฺ  ปวิฏโสิ  กึ  พุทฺธาน  สนฺติเก  กมฺมฏาน 
คเหตฺวา  อุฏาย  รตฺตินฺทิว  สมณธมฺม  กาตุ  น  วฏฏตีติ 
วตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  นิปชฺชิตฺวา  สุปติ ฯ 
อิตโรป  มชฌฺิมยาเม  วิสฺสมิตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  ปจฺจุฏาย 
สมณธมฺม  กโรติ ฯ  โส  เอว  อปฺปมตฺโต  วิหรนโฺต 
นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อิตโร 
ปมาเทเนว  วีตินาเมสิ ฯ  เต  วุตฺถวสสฺา  สตฺถุ  สนฺติก 
คนฺตฺวา สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตหิ 
สทฺธึ  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  กจฺจิ  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตา  สมณธมฺม 
กริตฺถ  กจฺจิ  โว  ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก  ปตฺตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ 
ปมตฺโต  ภิกขฺุ  อาห  กุโต  ภนฺเต  เอตสฺส  อปฺปมาโท 
คตกาลโต  ปฏาย  นิปชชฺิตฺวา  นิทฺทายนฺโต  วีตินาเมสีติ ฯ 
ตฺว ปน (๑)  ภิกฺขูติ ฯ อห ภนฺเต  สกาลสฺเสว  ทารูนิ  อาหริตฺวา 
องฺคารกปลฺล  สชฺเชตฺวา  ปมยาม  วิสิพฺพนฺโต  นสิีทิตฺวา 
อนิทฺทายนฺโต  วีตินาเมสินฺติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ตฺว  ปมตฺโต 
กาล  วีตินาเมตฺวา  อปฺปมตฺโตมฺหีติ  วทสิ  อปฺปมตฺต  ปน 
ปมตฺต  กโรสิ  ตฺว  มม  ปุตฺตสฺส  สนฺติเก  ชวจฺฉินฺโน  ทุพฺพลสโฺส 
วิย  เอส ปน ตว สนฺติเก สีฆชวสฺโส วิยาติ วตฺวา 
# ๑  ม. ย.ุ กึ.  ตฺว ปน ฯ  
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อิม  คาถมาห 
        อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ        สุตฺเตสุ พหุชาคโร 
        อพลสฺสว สีฆสฺโส                หิตฺวา ยาติ สุเมธโสติ ฯ 
        ตตฺถ  อปฺปมตฺโตติ  สติเวปุลฺลปตฺตตาย  อปฺปมาทสมฺปนฺโน 
ขีณาสโว ฯ  ปมตฺเตสูติ  สติโวสฺสคฺเค   ิเตสุ  สตฺเตสุ ฯ 
สุตฺเตสูติ  สติชาคริยาภาเวน  สพฺพิริยาปเถสุ  นิททฺายนฺเตสุเยว ฯ 
พหุชาคโรติ  มหนฺเต  สติเวปุลฺลชาคริเย   ิโต ฯ  อพลสฺสวาติ 
กุณฺปาทฉินฺนชว  ทุพฺพลสฺส  สีฆชโว  สินฺธวาชานิโย  วิย ฯ 
สุเมธโสติ  อุตฺตมป ฺโ  ตถารูป  ปุคฺคล  อาคเมนป  อธิคเมนป 
หิตฺวา  ยาติ  มนฺทป ฺสฺมึ  หิ  เอก  สตฺุต  คเหตุ  วายมนฺเตเยว 
สุเมธโส  เอก  วคฺค  คณฺหาติ  เอว  ตาว  อาคเมน  หิตฺวา 
ยาติ  มนฺทป ฺเ  ปน  รตฺติฏานทิวาฏานานิ  กาตุ 
วายมนฺเตเยว  กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา  สชฺฌายนฺเตเยว  จ 
สุเมธโส  ปพฺุพภาเคป  ปเรน  กต  รตฺติฏาน  วา  ทิวาฏาน 
วา  ปวิสิตฺวา  กมฺมฏาน  สมฺมสนฺโต  สพฺพกิเลเส  เขเปตฺวา 
นว  โลกุตฺตรธมฺเม  หตฺถคเต  กโรติ ฯ  เอว  อธิคเมน  หิตฺวา 
ยาติ  วฏเฏ  ปน  ต  มนฺทป ฺ  หิตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  วฏฏโต 
นิสฺสรนฺโต  ยาติเยวาติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                        _____________  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 275 

                        เลมที ่ 17  หนา  275 
 
                                สกฺกวตฺถุ 
        อปฺปมาเทน  มฆวาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวสาลึ 
นิสฺสาย (๑)  กูฏาคารสาลาย วิหรนฺโต สกฺก เทวราชาน อารพฺภ 
กเถสิ ฯ 
        เวสาลิย  หิ  มหาลิ  นาม  ลิจฺฉวี  วสติ ฯ  โส  ตถาคตสฺส 
สกฺกป ฺหสุตฺตนฺตเทสน  สุตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สกฺกสฺส 
สมฺปตฺตึ  มหตึ  กตฺวา  กเถติ  ทิสฺวา  นุ  โข  กเถติ  อุทาหุ 
อทิสฺวา ชานาติ   นุ  โข  สกฺก  อุทาหุ  โน  ปุจฺฉิสฺสามิ 
นนฺติ  จินฺเตสิ ฯ  อถโข  มหาลิ  ลิจฺฉวี  เยน  ภควา 
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต 
นิสีทิ  เอกมนฺต  นสิินฺโน  โข  มหาลิ  ลิจฺฉวี  ภควนฺต 
เอตทโวจ  ทิฏโ  โข  ภนฺเต  ภควตา  สกฺโก  เทวานมินฺโทติ ฯ 
ทิฏโ  โข  เม  มหาลิ  สกฺโก  เทวานมินฺโทติ  ฯ  โส  ห ิ นูน 
ภนฺเต  สกฺกปฏิรูปโก  ภวิสฺสติ  ทุทฺทโส  ห ิ ภนฺเต  สกโฺก 
เทวานมินฺโทติ ฯ  สกกฺ ฺจาห  มหาลิ  ปชานามิ  สกฺกกรเณ 
จ  ธมฺเม  เยส ฺจ  ธมฺมาน  สมาทินฺนตฺตา  สกฺโก  สกฺกตฺต 
อชฺฌคา  เต  (๒)  จ  ปชานามิ  สกฺโก  มหาลิ  เทวานมินฺโท ปุพฺเพ 
มนุสฺสภูโต  สมาโน  มโฆ  นาม  มาณโว  อโหส ิ ตสฺมา 
มฆวาติ  วุจฺจติ  สกฺโก  มหาลิ  เทวานมินฺโท  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต 
# ๑.  สี. ม. ย.ุ เวสาลิย อุปนิสฺสาย ฯ  ๒.  ต ฺจาติ ปาลิ ฯ  
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สมาโน  ปุเร  ทาน  อทาสิ  ตสฺมา  ปรุนิฺทโทติ  วุจฺจติ 
สกฺโก  มหาลิ  เทวานมินฺโท  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน 
สกฺกจฺจ  ทาน  อทาสิ  ตสฺมา  สกฺโกติ  วุจฺจติ  สกฺโก  มหาล ิ
เทวานมินฺโท  ปุพฺเพ  มนสฺุสภูโต  สมาโน อาวสถ  อทาสิ 
ตสฺมา  วาสโวติ  วุจฺจติ สกฺโก มหาล ิ เทวานมินฺโท  สหสฺส 
อตฺถ  มุหุตฺเตน  จินฺเตสิ  ตสฺมา  สหสฺสกฺโขติ  วุจฺจติ  สกฺกสฺส 
มหาลิ  เทวานมินฺทสฺส  สุชาตา  นาม  อสุรก ฺา  ปชาปติ 
ตสฺมา  สุชมปฺตีติ  วุจฺจติ  สกฺโก  มหาลิ  เทวานมินฺโท  เทวาน 
ตาวตึสาน  อิสฺสริยาธิปจฺจ  รชฺช  กาเรสิ  ตสฺมา  เทวานมินฺโทติ 
วุจฺจติ  สกฺกสฺส  มหาลิ  เทวานมินฺทสฺส  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูตสฺส 
สมานสฺส  สตฺต  วตฺตปทานิ  สมตฺตานิ  สมาทินฺนานิ  อเหสุ 
เยส  สมาทินฺนตฺตา  สกฺโก  สกกฺตฺต  อชฺฌคา ฯ  กตมานิ 
สตฺต  ยาวชีว  มาตาเปติภโร  อสฺส  ยาวชีว  กุเล  เชฏาปจายี 
อสฺส  ยาวชีว  สณฺหวาโจ  อสฺส  ยาวชวี  อปสุณวาโจ 
อสฺส  ยาวชีว  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวเสยฺย 
มุตฺตจาโค  ปยตปาณิ  โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  ทานสวิภาครโต 
ยาวชีว  สจฺจวาโจ  อสฺส  ยาวชีว  อกฺโกธโน  อสฺส  สเจ 
เม  โกโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  ขิปฺปเมว  น  ปฏิวิเนยฺยนฺติ  สกฺกสฺส 
มหาลิ  เทวานมินฺทสฺส  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูตสฺส  สมานสฺส  อิมานิ 
สตฺต  วตฺตปทานิ  สมตฺตานิ  สมาทินฺนานิ อเหสุ เยส  
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สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกกฺตฺต อชฺฌคาติ  ฯ 
        มาตาเปติภร ชนฺตุ                กุเล เชฏาปจายิน 
        สณฺห สขิลสมฺภาส                เปสุเณยฺยปฺปหายิน 
        มจฺเฉรวินเย ยุตฺต                สจฺจ โกธาภิภภ นร 
        ต เว เทวา ตาวตึสา        อาหุ สปปฺุริโส อิตีติ ฯ (๑) 
        อิท  มหาลิ  สกฺเกน  มฆมาณวกาเล  กต  กมฺมนฺติ 
วตฺวา  ปุน  เตน  กถ  ภนฺเต  มฆมาณโว  ปฏิปชฺชตีติ 
ตสฺส  ปฏิปตฺตึ  วิตฺถารโต  โสตุกาเมน  ปุฏโ  เตนหิ  มหาล ิ
สุณาหีติ  วตฺวา  อตีต อาหริ  ฯ 
        อตีเต  มคธรฏเ  อจลคาเม  มโฆ  นาม  มาณโว 
คามกมฺมกรณฏาน  คนฺตฺวา  อตฺตโน   ิตฏาเน  ปาทนฺเตน 
ปสุ  วิยูหิตฺวา  รมณีย  กตฺวา  อฏาสิ ฯ  อปโร  ต  พาหุนา 
ปหริตฺวา  ตโต  อปเนตฺวา  สย  ตตฺถ  อฏาสิ ฯ  โส 
ตสฺส  อกุชฺฌตฺิวา  อ ฺ  าน  รมณีย  กตฺวา  อฏาสิ ฯ 
ตโตป  น  อ ฺโ  พาหุนา  ปหริตฺวา  อปเนตฺวา  สย  ตตฺถ 
อฏาสิ ฯ  โส  ตสฺสป  อกุชฺฌิตฺวา  อ ฺ  าน  รมณีย 
กตฺวา   ิโต ฯ  อิติ  ต  เคหโต  นิกฺขนตฺา  นิกฺขนฺตา  ปุริสา 
พาหุนา  ปหริตฺวา  โสธิตโสธิตฏานโต อปเนสุ ฯ โส  สพฺเพป 
เต  สุขิตา  ชาตา  อิมินา  กมฺเมน  มยหฺ  สุขทายเกน 
# ๑  ส. ส. ๑๕/๓๓๗- ๙ ฯ  
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ปุ ฺกมฺเมน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  กทฺุทาลมาทาย 
ขลมณฺฑลมตฺต  าน  รมณีย  อกาสิ ฯ  สพฺเพ  คนตฺฺวา 
ตตฺเถว  อฏสุ ฯ  อถ  เนส  สีตสมเย  อคฺคึ  กตฺวา  อทาสิ 
คิมฺหกาเล  อุทก (๑)ฯ   ตโต  รมณีย  าน  นาม  สพฺเพส  ปย 
กสฺสจิ  อปฺปย  นาม  นตฺถิ  (๒)  อิโต  ปฏาย  มยา  มคฺค  สม 
กโรนฺเตน  วิจริตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ปาโตว  นิกขฺมิตฺวา 
มคฺค  สม  กโรนฺโต  ฉินทฺิตฺวา  หริตพฺพยุตฺตกา  รุกฺขสาขา 
หรนฺโต  วิจรติ ฯ  อถ  น  อปโร  ทิสฺวา  อาห  สมฺม 
กึ  กโรสีติ ฯ  มยฺห  สคฺคุ ามิน  มคฺค  กโรมิ  สมฺมาติ ฯ 
เตนหิ  อหป  เต  สหาโย  โหมีติ ฯ  โหหิ  สมฺม  สคฺโค 
นาม  พหูน  ปโย  มนาโปติ ฯ  ตโต  ปฏาย  เทฺว  ชนา 
อเหสุ ฯ  เต  ทิสฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิตฺวา  สุตฺวาว  อปโรป  เตส 
สหาโย  ชาโต  เอว  อปโรป  อปโรปติ  สพฺเพป  เตตฺตึส  ชนา 
ชาตา ฯ  เต สพฺเพป  กุทฺทาลาทิหตฺถา  มคฺค  สม  กโรนฺตา 
เอกโยชนทฺวิโยชนมตฺต  าน  คจฺฉนฺติ ฯ  เต  ทิสวฺา 
คามโภชโก  จินฺเตสิ  อิเม  มนุสฺสา  อโยเค  ยุตฺตา  สเจป 
อิเม  อร ฺโต  มจฺฉมสาทีนิ  วา  อาหเรยฺยุ  สรุ  วา  กตฺวา 
ปเวยฺยุ  อ ฺ  วา  ตาทิส  กมฺม  กเรยยฺุ  อหป  กิ ฺจิ 
ลเภยฺยนฺติ ฯ  อถ  เน  ปกโฺกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  กึ  กโรนฺตา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ คิมฺหกาเล อุทกนฺติ นตฺถิ ฯ 
# ๒  ส.ี ย.ุ  กสฺสจิ อปฺปย นาม นตฺถีติ นตฺถิ ฯ  
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วิจรถาติ ฯ  สคฺคมคฺค  สามีติ ฯ  ฆราวาส  วสนฺเตหิ 
นาม  เอว  กาตุ  น  วฏฏติ  อร ฺโต  มจฺฉมสาทีนิ 
อาหริตุ  สุร  กตฺวา  ปาตุ  นานปฺปกาเร  จ  กมฺมนฺเต 
กาตุ  วฏฏตีติ ฯ  เต  ตสฺส  วจน  ปฏกิฺขิปสุ  ปุนปปฺุน 
วุจฺจมานาป  ปฏิกฺขิปสุเยว ฯ  โส  กุชฌฺิตฺวา  นาเสสฺสามิ 
เนติ  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  โจเร  เทว  วคฺคพนฺเธน 
วิจรนฺเต  ปสฺสามีติ วตฺวา คจฺฉ  เต  คเหตฺวา  อาเนหีติ 
วุตฺเต  ตถา  กตฺวา  ร ฺโ ทสฺเสสิ ฯ ราชา  อวีมสิตฺวา ว 
หตฺถินา  มททฺาเปถาติ  อาณาเปสิ ฯ  มโฆ  เสสาน  โอวาท 
อทาสิ  สมฺมา  เปตฺวา  เมตฺต  อ ฺโ  อมฺหาก  อวสฺสโย 
นตฺถิ  ตุมฺเห  กตฺถจิ  โกป  อกตฺวา  ร ฺเ  จ  คามโภชเก 
จ  มทฺทนหตฺถิมฺหิ  จ  อตฺตนิ  จ  เมตฺตจิตฺเตน  สมจิตฺตา ว 
โหถาติ ฯ  เต  ตถา  กรึส ุฯ  อถ  เนส  เมตฺตานุภาเวน 
หตฺถี  อุปสงฺกมิตุ  น  วิสหิ ฯ  ราชา  ตมตฺถ  สุตฺวา  พหู 
มนุสฺเส  ทิสวฺา  มทฺทิตุ  น  วิสหิสฺสติ  คจฺฉถ  กฏสาเรน 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  มทฺทาเปถาติ  อาห ฯ  เต  กฏสาเรน 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  มทฺทิตุ  เปสิยมาโน  หตฺถี  ทรูโตว  ปฏิกฺกมิ ฯ 
ราชา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  การเณเนตฺถ  ภวิตพฺพนฺติ  เต 
ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  ตาตา  ม  นิสฺสาย  ตุมฺเห  ก ึ
น  ลภถาติ ฯ  กิเมต เทวาติ ฯ  ตุมฺเห  กริ  วคฺคพนฺเธน  
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โจรา  หุตฺวา  อร ฺเ  วิจรถาติ ฯ  โก  เอวมาห  เทวาติ ฯ 
คามโภชโก  ตาตาติ ฯ  น  มย  เทว  โจรา  มย  ปน 
อตฺตโน  สคฺคมคฺค  โสเธนฺตา  อิท ฺจิท ฺจ  กโรม  คามโภชโก 
อมฺเห  อกุสลกิริยาย  นโิยเชตฺวา  อตฺตโน  วจน  อกโรนฺเต 
นาเสตุกาโม  กุชฺฌิตฺวา  เอวมาหาติ ฯ  อถ  ราชา  เตส  กถ 
สุตฺวา  โสมนสฺสปฺปตฺโต  หุตฺวา  ตาตา  อย  ติรจฺฉาโน 
ตุมฺหาก  คุเณ  ชานาติ  อห  มนุสฺสภูโต  ชานิตุ  นาสกฺขึ 
ขมถ  เมติ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สปุตฺตทาร  คามโภชก 
เตส  ทาส  ต  หตฺถึ  อาโรหณีย  ต ฺจ  คาม  ยถาสุข 
ปริโภค  กตฺวา  อทาสิ ฯ  เต  อิเธว  โน  ปุ ฺสฺสานิสโส 
ทิฏโติ  ภิยโฺยโส  มตฺตาย  ปสนฺนมนสา  หุตฺวา  ต  หตฺถ ึ
วาเรน  อารุยฺห  คจฺฉนฺตา  มนฺตยึสุ  อิทานิ  อมฺเหหิ  อติเรกตร 
ปุ ฺ  กาตพฺพนฺติ ฯ  ก ึ กโรมาติ ฯ  จาตุมฺมหาปเถ  ถาวร 
กตฺวา  มหาชนสฺส  วิสฺสมนสาล  กริสสฺามาติ ฯ  เต  วฑฺฒก ึ
ปกฺโกสาเปตฺวา  สาล  ปฏเปสุ  มาตุคาเมสุ  ปน  วิคตจฺฉนฺทตาย 
ตสฺสา สาลาย มาตุคามาน ปตฺตึ นาทสุ ฯ 
        มฆสฺส  ปน  เคเห  สุนนฺทา  สุจิตฺตา  สุธมฺมา  สุชาตาติ 
จตสฺโส  อิตฺถิโย  โหนฺติ ฯ  ตาสุ  สุธมฺมา  วฑฺฒกินา  สทฺธ ึ
เอกโต  หุตฺวา  ภาติก  อิมสิฺสา  สาลาย  ม  เชฏก  กโรหีติ 
วตฺวา  ล ฺจ  อทาสิ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปมเมว  
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กณฺณิกรุกฺข  สุกฺขาเปตฺวา  ตจฺเฉตฺวา  วิชฺฌิตฺวา  กณฺณิก 
นิฏาเปตฺวา  สุธมฺมา  นาม  อย  สาลาติ  อกฺขรานิ  ฉินฺทิตฺวา 
วตฺเถน  ปลิเวเตฺวา  เปสิ ฯ  อถ  เน  วฑฺฒกี  สาล 
นิฏาเปตฺวา  กณฺณิกาโรปนทิวเส  อโห  อยฺยา  เอก  กรณีย 
น  สริมฺหาติ  อาห ฯ  ก ึ นาม  โภติ ฯ  กณฺณิกนฺติ ฯ  โหตุ 
ต  อาหริสฺสามาติ ฯ  อิทานิ  ฉินฺนรุกฺเขน  กาตุ  น  สกฺกา 
ปุพฺเพเยว ฉินฺทิตฺวา ตจฺเฉตฺวา วิชฺฌิตฺวา ปตกณฺณิก ลทฺธุ 
วฏฏตีติ ฯ  อิทานิ  กึ  กาตพฺพนฺติ ฯ  สเจ  กสฺสจิ  เคเห 
นิฏาเปตฺวา  ปตา  วิกฺกายิกกณฺณิกา  อตฺถิ  สา  ปริเย- 
สิตพฺพาติ ฯ  เต  ปริเยสนฺตา  สุธมฺมาย  เคเห  ทิสฺวา  สหสฺส 
ทตฺวา  มูเลน  น  ลภึสุ ฯ  สเจ  ม  สาลาย  ปตฺติก  กโรถ 
ทสฺสามีติ  วุตฺเต  มย  มาตุคามาน  ปตฺตึ  น  ทมฺหาติ 
อาหสุ ฯ  อถ  เน  วฑฺฒกี  อาห  อยฺยา  ตุมฺเห  กึ  กเถถ 
เปตฺวา  พฺรหฺมโลก  อ ฺ  มาตุคามรหิตฏานนฺนาม  นตฺถ ิ
คณฺหาถ  กณฺณิก  เอว  สนเฺต  อมฺหาก  กมฺม  นฏิ 
คมิสฺสตีติ ฯ  เต  สาธูติ  กณฺณิก  คเหตฺวา  สาล  นฏิาเปตฺวา 
ติธา  วิภชึสุ  เอกสฺมึ  โกฏาเส  อิสฺสราน  วสนฏาน  กรึส ุ
เอกสฺมึ  ทุคฺคตาน  เอกสฺมึ  คิลานาน ฯ  เตตฺตึส  ชนา เตตฺตึส 
ผลกานิ  ป ฺาเปตฺวา  หตฺถิสฺส  ส ฺ  อทสุ  อาคนฺตุโก 
อาคนฺตฺวา  ยสฺส  อตฺถตผลเก  นิสีทติ  ต  คเหตฺวา  ผลกสามิกสฺเสว  
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เคเห ปติฏาเปหิ  ตสฺส  ปาทปริกมฺม  ปฏ ิปริกมฺม 
ขาทนียโภชนียสยนานิ  สพฺพานิ  ผลกสามิกสฺเสว  ภาโร 
ภวิสฺสตีติ ฯ  หตฺถี  อาคตาคต  คเหตฺวา  ผลกสามิกสเฺสว  ฆร 
เนติ ฯ  โส  ตสฺส  ตทิวส  กตฺตพฺพ  กโรติ ฯ  มโฆ  สาลาย 
อวิทูเร  เอก  โกวิลารรุกฺข  โรเปตฺวา  ตสฺส  มูเล  ปาสาณผลก 
อตฺถริ ฯ  สาล  ปวิฏปวิฏา  กณฺณิก  โอโลเกตฺวา  อกฺขราน ิ
วาเจตฺวา  สุธมฺมา  นาม  สาลาติ  วทนฺติ  เตตฺตึสชนาน 
นาม  น  ป ฺายติ ฯ  สุนนฺทา  จินฺเตสิ  อิเม  สาล  กโรนฺตา 
อมฺเหหิ  อปตฺติก  (๑)  กรึสุ  สุธมฺมา  ปน  อตฺตโน  พฺยตฺตตาย 
กณฺณิก  กตฺวา  ปตฺติกา  ชาตา  มยาป  กิ ฺจิ  กาตุ  วฏฏติ 
กึ  น ุ โข  กรสิฺสามีติ ฯ  อถสฺสา  เอตทโหสิ  สาล  อาคตาน 
ปานีย ฺเจว  นหาโนทก ฺจ  ลทฺธุ  วฏฏติ  โปกฺขรณึ 
ขนาเปสฺสามีติ ฯ  สา  โปกฺขรณึ  กาเรสิ ฯ  สุจิตฺตา  จินฺเตสิ 
สุธมฺมาย  กณฺณิกา  ทินฺนา  สุนนฺทาย  โปกฺขรณี  การิตา 
มยาป  กิ ฺจิ  กาตุ  วฏฏติ  กึ  นุ  โข  กริสฺสามีติ ฯ 
อถสฺสา  เอตทโหสิ  สาล  อาคเตหิ  ปานีย  ปวิตฺวา  นหาตฺวา 
คมนกาเล  มาล  ปลนฺธิตฺวา  คนฺตุ  วฏฏติ  ปุปฺผาราม 
กาเรสฺสามีติ ฯ  สา  รมณีย  ปุปฺผาราม กาเรสิ ฯ  เยภุยฺเยน 
ตสฺมึ  อาราเม  อสุโก  นาม  ปุปฺผุปคผลุปครุกฺโข  นาม 
# ๑  ย.ุ   อมฺเห หิ อปตฺติยา ฯ  
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นตฺถีติ  นาโหสิ ฯ  สชุาตา  ปน  อห  มฆสฺส มาตุลธีตา 
เจว  ปาทปริจาริกา จ  เอเตน  กต  กมมฺ  มยฺหเมว  มยา 
กต กมฺม เอตสฺเสวาติ จินฺเตตฺวา กิ ฺจิ อกตฺวา อตฺตภาวเมว 
มณฺฑยมานา วีตินาเมสิ ฯ 
        มโฆป  มาตุปตุอุปฏาน  กุเล  เชฏาปจายิกกมฺม 
สจฺจวาจ  อผรุสวาจ  อปสุณวาจ  มจฺเฉรวินย  อกโฺกธนนฺติ 
อิมานิ  สตฺต วตฺตปทานิ ปูเรตฺวา 
                มาตาเปติภร ชนฺตุ        กุเล เชฏาปจายิน 
                สณฺห สขิลสมฺภาส        เปสุเณยฺยปฺปหายิน 
                มจฺเฉรวินเย ยุตฺต        สจฺจ โกธาภิภภ นร 
                ต เว เทวา ตาวตึสา        อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ 
        เอว  ปสสิยภาว  อาปชฺชิตฺวา  ชีวิตปริโยสาเน  ตาวตึสภวเน 
สกฺโก  เทวราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  เตปสฺส  สหายกา  ตตฺเถว 
นิพฺพตฺตึสุ ฯ วฑฺฒกี วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        ตทา  ตาวตึสภวเน  อสุรา  วสนติฺ ฯ  เต  อภินวา 
เทวปุตฺตา  นิพฺพตฺตาติ  ทิพฺพปาน  สชชฺยึสุ ฯ  สกโฺก  อตฺตโน 
ปริสาย  กสสฺจิ  อปวนตฺถาย  ส ฺ  อทาสิ ฯ  อสรุา 
ทิพฺพปาน  ปวิตฺวา  ปมชฺชสึุ ฯ  (๑)  สกโฺก  กึ  เม  อิเมหิ 
สาธารเณน  รชฺเชนาติ  อตฺตโน  ปริสาย  ส ฺ  ทตฺวา  เต 
# ๑  มชฺชึส ุ(?) ฯ  
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ปาเทสุ  คาหาเปตฺวา  มหาสมุทฺเท  ขิปาเปสิ ฯ เต  อวสิรา 
สมุทฺเท  ปตึสุ ฯ  อถ  เนส  ปุ ฺานุภาเวน  สิเนรุโน เหฏ ิมตเล 
อสุรวิมานนฺนาม  นิพฺพตฺติ ฯ  จิตฺตปาตลิ  นาม  นพฺิพตฺติ ฯ 
เทวาสุรสงฺคาเม  ปน  อสเุรสุ  ปราชิเตสุ  ทสโยชนสหสฺส 
ตาวตึสเทวนคร  นาม  นพฺิพตฺติ ฯ  ตสฺส  ปน นครสฺส 
ปาจีนปจฺฉิมทฺวาราน  อนฺตรา  ทสโยชนสหสฺส  โหติ  ตถา 
ทกฺขิณุตฺตรทฺวาราน ฯ  ต  ปน  นคร  ทวฺารสหสฺสยุตฺต  อโหส ิ
อารามโปกฺขรณีปฏิมณฺฑิต   ตสฺส  มชเฺฌ  สาลาย  นิสฺสนฺเทน 
ติโยชนสตุพฺเพเธหิ  ธเชหิ  ปฏิมณฺฑิโต  สตฺตรตนมโย 
สตฺตโยชนสตุพฺเพโธ  เวชยนฺโต  นาม  ปาสาโทน  อุคฺคจฺฉิ ฯ 
สุวณฺณยฏ ีสุ  มณิธชา  อเหสุ  มณิยฏ ีสุ  สุวณฺณธชา 
ปวาลยฏ ีสุ  มุตฺตาธชา  มุตฺตายฏ ีสุ  ปวาลธชา  สตฺตรตนยฏ ีสุ 
สตฺตรตนธชา ฯ  มชฺเฌ   ิโต  ธโช  ติโยชนสตุพฺเพโธ 
อโหสิ ฯ (๒)  อิติ  สาลาย  นิสฺสนฺเทน  โยชนสหสฺสพฺุเพโธ  ปาสาโท 
สตฺตรตนมโยว  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ  โกวิลารรุกฺขสฺส  นิสฺสนฺเทน 
สมนฺตา  ติโยชนสตปริมณฺฑโล  ปาริจฺฉตฺตโก  นิพฺพตฺติ ฯ 
ปาสาณผลกสฺส  นิสฺสนฺเทน  ปาริจฺฉตฺตกมูเล  ทฆีโต  สฏ ิโยชนา 
วิตฺถารโต  ป ฺาสโยชนา  พหลโต  ปณฺณรสโยชนา 
ชยสุมนาลตฺตกปาฏลิวณฺณา  ปณฺฑุกมฺพลสิลา  นพฺิพตฺติ  ยตฺถ 
# ๑  ส ียุ.  มชฺเฌ  ิโต ธโช ติโยชนสตุพฺเพโธ อโหสีติ นตฺถิ ฯ  
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นิสินฺนกาเล  อุปฑฺฒกาโย  ปวิสติ  อุฏ ิตกาเล  อุนฺนเมติ 
ปุน  ปริปูเรติ ฯ  (๑)  หตฺถ ี ปน  เอราวโณ  นาม  เทวปุตฺโต 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  เทวโลกสฺมึ  ห ิ ติรจฺฉานคตา  น  โหนฺติ 
ตสฺมา  โส  อุยฺยานกีฬาย  นิกฺขมนกาเล  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา 
ทิยฑฺฒโยชนสติโก  เอราวโณ  นาม  หตฺถี  อโหส ิฯ  โส 
เตตฺตึสชนาน  อตฺถาย  เตตฺตึสกุมฺเภ  มาเปสิ ฯ  อาวฏเฏน 
ติคาวุตปฺปมาโณ  อายามโต  อฑฺฒโยชนปฺปมาโณ ฯ  สพฺเพส 
มชฺเฌ  สกฺกสฺส  อตฺถาย  สุทสฺสน  นาม  ตึสโยชนกิ  กุมฺภ 
มาเปสิ ฯ  ตสฺส  อุปร ิ ทวฺาทสโยชนิโก  รตนมณฺฑโป 
โหติ ฯ  ตตฺถ  อนฺตรนฺตรา  สตฺตรตนมยา  โยชนุพฺเพธา 
ธชา  อุฏหนฺติ ฯ  ปริยนเฺต  กึกิณิกชาล  โอลมฺเพติ ยสฺส 
มนฺทวาเตริตสฺส  ป ฺจงฺคิกตุริยสทฺทสมฺมิสฺโส  ทิพฺพคีตสทฺโท  วิย 
สโร  นิจฺฉรติ ฯ  มณฺฑปมชฺเฌ  สกฺกสฺส  โยชนิโก  มณิปลฺลงฺโก 
สุป ฺตฺโต  โหติ  ตตฺถ  สกฺโก  นิสีทติ ฯ  เตตฺตึสเทวปุตฺตา 
อตฺตโน  กุมฺเภ  รตนปลลฺงฺเก  นิสีทึสุ ฯ  เตตฺตึสาย  กุมฺภาน 
เอเกกสฺมึ  กมฺุเภ  สตฺต  สตฺต  ทนฺเต  มาเปสิ  เตสุ  เอเกโก 
ปณฺณาสโยชนายาโม  เอเกกสฺมึ  ทนฺเต  สตฺต  สตฺต  โปกฺขรณิโย 
โหนฺติ  เอเกกาย โปกฺขรณิยา  สตฺต  สตฺต  ปทุมินิคจฺฉานิ 
โหนฺติ  เอเกกสฺมึ  คจฺเฉ สตฺต  สตฺต  ปุปฺผานิ  โหนฺติ  เอเกกสฺมึ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อูน ปริปูเรติ ฯ  
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ปุปฺเผ  สตฺต  สตฺต  ปตฺตานิ  โหนฺติ  เอเกกสฺมึ  ปตฺเต  สตฺต 
สตฺต  เทวธีตโร  นจฺจนฺติ  เอว  สมนฺตา  ป ฺาสโยชนฏาเนสุ 
หตฺถิทนฺเตสุเยว  นจฺจสมชฺชา  โหนฺติ ฯ  เอว มหนฺต ยส 
อนุภวนฺโต สกฺโก เทวราชา วิจรติ ฯ 
        สุธมมฺาป  กาล  กตฺวา  คนฺตฺวา  ตตฺเถว  นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺสา  สุธมฺมา  นาม  ป ฺจโยชนสติกา  เทวสภา  นิพฺพตฺติ ฯ 
ตโต  รมณียตร  กริ  อ ฺ  าน  นาม  นตฺถ ิฯ  มาสสฺส 
อฏมีทิวเส  ธมฺมสฺสวน  ตตฺเถว  โหติ ฯ  ยาวชฺชตฺตนา  อ ฺตร 
รมณีย  าน  ทิสฺวา  สุธมมฺา  เทวสภา  วิยาติ  วทนฺติ ฯ 
สุนฺนทาป  กาล  กตฺวา  คนฺตฺวา  ตตฺเถว  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสา 
ป ฺจโยชนสติกา  นนฺทา  นาม  โปกฺขรณี  นิพฺพตฺติ ฯ  สุจิตฺตาป 
กาล  กตฺวา  คนฺตฺวา  ตตฺเถว  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสาป 
ป ฺจโยชนสติก  จิตฺตลตาวน  นาม  นพิฺพตฺติ  ยตฺถ  อุปฺปนฺน- 
ปุพฺพนิมิตฺเต  เทวปุตฺเต เนตฺวา โมหยมานา วิจรนฺติ ฯ 
        สชุาตา  ปน  กาล  กตฺวา  เอกิสฺสา  คิริกนฺทราย 
พกสกุณิกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สกโฺก  อตฺตโน  ปริจาริกาโย 
โอโลเกนฺโต  สุธมฺมา  อิเธว  นิพฺพตฺตา ฯ  ตถา  สุนนฺทา 
จ  สุจิตฺตา  จาติ  ตฺวา  สุชาตา  นุ  โข  กุหึ  นิพฺพตฺตาติ 
จินฺเตนฺโต  ต  ตตฺถ  นิพฺพตฺต  ทิสฺวา  อย  พาลา  กิ ฺจิ 
ปุ ฺ  อกตฺวา  อิทานิ  ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺตา  อิทานิป 
น  ปุ ฺ  การาเปตฺวา  อิธาเนตุ  วฏฏตีติ  อตฺตภาว  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 287 

                เลมที่  17  สกกฺวตฺถุ หนา  287 
 
วิชหิตฺวา  อ ฺาตกเวเสน  ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา  ก ึ
กโรนฺตี  อิธ  วิจรสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โก  ปน  ตฺว  สามีติ ฯ  อห 
เต  สามิโก  มโฆติ ฯ  กุห ึ นิพฺพตฺโตสิ  สามีติ ฯ  อห 
ตาวตึสเทวโลเก  นิพฺพตฺโตมฺห ิ ตว  สหายิกาน  ปน 
นิพฺพตฺตฏาน  ชานาสีติ ฯ  น  ชานามิ  สามีติ ฯ  ตาป 
มเมว  สนฺติเก  นิพฺพตฺตา  ปสฺสิสฺสสิ  เต  สหายิกาติ ฯ  กถาห 
ตตฺถ  คมิสฺสามีติ ฯ  สกฺโก  อห  ต  ตตฺถ  เนสฺสามีติ  วตฺวา 
เทวโลก  เนตฺวา  นนฺทาย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  วิสฺสชฺเชตฺวา 
อิตราส  ติสฺสนฺน  อาโรเจสิ  ตุมฺหาก  สหายิก  สชุาต 
ปสฺสิสฺสถาติ ฯ  กุหึ  สา  เทวาติ ฯ  นนทฺาย  โปกฺขรณิยา 
ตีเร   ิตาติ  อาห ฯ  ตา  ติสฺโสป  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อโห 
อยฺยาย  รูป  อโห  อตฺตภาวมณฺฑนสฺส  ผล  อิทานิสฺสา  ตุณฺฑ 
ปสฺสถ  ชงฺฆา  ปสฺสถ  ปาเท  ปสฺสถ  โสภติ  วตสฺสา  อตฺตภาโวติ 
เกฬึ  กตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  ปุน  สกโฺก  ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ทิฏา  เต  สหายิกาติ  วตฺวา  ทิฏา  ม  อุปฺผณฺเฑตฺวา 
คตา  ตตฺเถว  ม  เนหีติ  วุตฺเต  ต  ตตฺเถว  เนตฺวา  อุทเก 
วิสฺสชฺเชตฺวา ทิฏา  เต  ตาส  สมฺปตฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ทฏิา  เม 
เทวาติ ฯ  ตยาป  ตตฺถ  นพฺิพตฺตนุปาย  กาตุ  วฏฏตีติ ฯ  ก ึ
กโรมิ  เทวาติ ฯ  มยา  ทนิฺน  โอวาท  รกฺขิสฺสสีติ ฯ  รกฺขิสฺสามิ 
เทวาติ ฯ  อถสฺสา  ป ฺจ  สีลานิ  ทตฺวา  อปฺปมตฺตา 
รกฺขาหีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  ตโต  ปฏาย   สย  
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มตมจฺฉเกเยว  ปริเยสิตฺวา  ขาทติ ฯ  สกฺโก  กติปาหจฺจเยน ตสฺสา 
วีมสนตฺถาย  คนฺตฺวา  วาลุกาปฏเ  มตมจฺฉโก  วิย  หุตฺวา 
อุตฺตาโน  นิปชฺช ิฯ  สา  ต  ทิสฺวา  มตมจฺฉโกติ  ส ฺาย 
อคฺคเหสิ ฯ  มจฺโฉ  คิลนกาเล  นงฺคุฏ  จาเลสิ ฯ  สา 
ชีวมจฺฉโกติ  อุทเก  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  โส  โถก  วีตินาเมตฺวา  ปุน 
ตสฺสา  ปุรโต  อุตฺตาโน  หุตฺวา  นิปชฺชิ ฯ  ปุน  สา  มตมจฺฉโกติ 
ส ฺาย  คเหตฺวา  คิลนกาเล  อคฺคนงฺคุฏ  จาเลนฺต  ทิสฺวา 
ชีวมจฺโฉติ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เอว  ติกฺขตฺตุ  วีมสิตฺวา  สาธุก 
สีล  รกฺขสีติ  อตฺตาน  ชานาเปตฺวา  อห  ตว  วีมสนตฺถาย 
อาคโต  สาธุก  สลี  รกฺขสิ  เอว รกฺขมานา  นจิรสฺเสว  มม 
สนฺติเก  นิพฺพตฺติสฺสสิ  อปฺปมตฺตา  โหหีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ 
สา  ตโต  ปฏาย  สย  มตมจฺฉ  ลภติ  วา  โน  วา  อลภมานา 
กติปาหจฺจเยเนว  สุสฺสิตฺวา  กาล  กตฺวา  ตสฺส  สลีสฺส  ผเลน 
พาราณสิย กุมฺภการสฺส ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        อถสฺสา  ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล  สกฺโก  กุห ึ
นุ  โข  สา  นพฺิพตฺตาติ  อาวชฺเชนฺโต  ทิสฺวา  อิทานิ  มยา  ตตฺถ  คนฺตุ 
วฏฏตีติ  เอลาฬุกวณฺเณน  ป ฺายมาเนหิ  สตฺตหิ 
รตเนหิ  ยานก  ปูเรตฺวา  ปาเชนฺโต  พาราณสิย  ปวิสิตฺวา 
เอลาฬุกานิ  คณฺหถาติ   อุคฺโฆเสนฺโต  วีถึ  ปฏิปชชฺิ  มุคฺคมาสาทีนิ 
คเหตฺวา  อาคเต  ปน  มูเลน  น  เทมีติ  วตฺวา  กถ 
เทสีติ  วุตฺเต อห สีลรกฺขิกาย  อิตฺถิยา  ทมฺมีติ  อาห ฯ  
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สีล  นาม  สามิ  กีทิส  ก ึ กาล  อุทาหุ  นีลาทิวณฺณนฺติ ฯ 
ตุมฺเห  สีล  กทีิสนฺติ  น  ชานาถ  กิเมว  น  รกฺขิสฺสถ 
สีลรกฺขิกาย  ปน  ทสฺสามีติ ฯ  สามิ  เอสา  กุมฺภการสฺส  ธีตา 
สีล  รกฺขามีติ  วิจรติ  เอติสฺสา  เทหีติ ฯ สาป ต เตนหิ 
มยฺห เทหิ  สามีติ  อาห ฯ  กาสิ  ตฺวนฺติ ฯ  อห  อวิชหิต- 
ป ฺจสีลาติ  อาห ฯ  ตุยฺหเมว  ตานิ  มยา  อานีตานีติ ฯ  สกโฺก 
ยานก  ปาเชนฺโต  ตสฺสา  ฆร  คนฺตฺวา  อ ฺเหิ  อนาหริย 
กตฺวา  เอลาฬุกวณฺเณน  เทวทตฺติยธน  ทตฺวา  อตฺตาน 
ชานาเปตฺวา  อิท  เต  ชีวิตวุตฺติยา  ธน ป ฺจ สีลานิ 
อขณฺฑานิ กตฺวา รกฺขาหีติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        สาป  ตโต  จวิตฺวา  อสุรภวเน  อสุรเชฏกสฺส  ธีตา 
หุตฺวา  สกฺกสฺส  เวริฆเร  นิพฺพตฺติ  ทฺวีสุ  ปน  อตฺตภาเวสุ 
สีลสฺส  สุรกขิฺตตฺตา  อภิรูปา  อโหสิ  สุวณฺณวณฺณา 
อสาธารณาย  รูปสริิยา  สมนฺนาคตา ฯ  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท 
อาคตาคตาน  ตุมฺเห  มม  ธีตุ  อนุจฺฉวิกา  น  โหถาติ 
ต  กสฺสจิ  อทตฺวา  มม  ธตีา  อตฺตนาว  อตฺตโน  อนุจฺฉวิก 
สามิก  อุปธาเรสฺสตีติ  อสุรพล  สนฺนิปาตาเปตฺวา  ตุยฺห 
อนุจฺฉวิก  สามิก  คณฺหาหีติ  ตสฺสา  หตฺเถ  ปุปฺผทาม 
อทาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สกโฺก  ตสฺสา  นพฺิพตฺตฏาน 
โอโลเกนฺโต   ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  อิทานิ  มยา  คนฺตฺวา  ต 
อาเนตุ  วฏฏตีติ  มหลฺลกอสุรวณฺณ  นมิฺมินิตฺวา  คนฺตฺวา  
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ปริสปริยนฺเต  อฏาสิ ฯ  สาป  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺตี 
ต  ทิฏมตฺตาว  ปุพฺพสนฺนิวาสวเสน  อุปฺปนฺเนน  เปเมน 
มโหเฆเนว  อชฺโฌตฺถตหทยา  หุตฺวา  เอโส  เม  สามิโกติ 
ตสฺส  อุปริ  ปุปฺผทาม  ขิป ฯ  อสุรา  อมฺหาก  ราชา 
เอตฺตก  กาล  ธีตุ  อนุจฺฉวิก  อลภิตฺวา  อิทานิ  ลภิ 
อยเมวสฺส  ธีตุ  ปตามหโต  มหลลฺโก  อนุจฺฉวิโกติ  ลชชฺมานา 
ปกฺกมึสุ ฯ  สกฺโกป  ต  หตฺเถ  คเหตฺวา  สกฺโกหมสฺมีติ 
นทิตฺวา  อากาเส  ปกฺขนฺทิ ฯ   อสุรา  ว ฺจิตมฺหา  (๑)  ชรสกฺเกนาติ 
ต  อนุพนฺธึสุ ฯ มาตลิ  สงฺคาหโก  เวชยนฺตรถ  อาหริตฺวา 
อนฺตรามคฺเค  เปสิ ฯ  สกฺโก  ต  ตตฺถ  อาโรเปตฺวา 
เทวนคราภิมุโข  ปายาสิ ฯ  อถสฺส  สมิฺพลิวน  สมปฺตฺตกาเล 
รถสทฺท  สุตฺวา  ภีตา  ครุฬโปตกา  วิรวึสุ ฯ  เตส  สทฺท 
สุตฺวา  สกฺโก  มาตลึ  ปุจฺฉิ  เก  เอเต  วิรวนฺตีติ ฯ 
ครุฬโปตกา  เทวาติ ฯ  กึการณาติ ฯ  รถสทฺท  สุตฺวา 
มรณภเยนาติ ฯ  ม  เอก  นสิฺสาย  เอตฺตโก  ทิโช  รถเวเคน 
วิจุณฺณิโต  มา  นสฺสิ  นิวตฺเตหิ  รถนฺติ ฯ  โส  สินฺธวสหสฺสสฺส 
ทณฺฑเกน  ส ฺ  ทตฺวา  รถ  นิวตฺเตสิ ฯ  ต  ทิสฺวา 
อสุรา  ชรสกโฺก  อสุรปุรโต  ปฏาย  ปลายนฺโต อิทานิ 
รถ  นิวตฺเตสิ  อทฺธาเนน  (๒)  อุปตฺถมฺโภ  ลทฺโธ ภวิสฺสตีติ 
นิวตฺติตฺวา  อาคตมคฺเคเนว  อสุรปุร  ปวิสิตฺวา  ปุน  สีส  น 
# ๑  ส.ี วณฺจิตมห ฯ  ๒ ม.  อทฺธา เตน ฯ  
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อุกฺขิปสุ ฯ  สกฺโกป  สุช  อสุรก ฺ  เทวนคร  เนตฺวา 
อฑฺฒเตยฺยาน  อจฺฉราโกฏีน  เชฏกฏาเน  เปสิ ฯ  สา  สกกฺ 
วร  ยาจิ  มหาราช  มม  อิมสฺมึ  เทวโลเก  มาตาปตโร 
วา  ภาติกภคินิโย  วา  นตฺถิ  ยตฺถ  ยตฺถ  คจฺฉสิ  ตตฺถ 
ตตฺถ  ม  คเหตฺวา  คจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  โส  สาธูติ  ตสฺสา ปฏิ ฺ 
อทาสิ ฯ 
        ตโต  ปฏาย  จ  จิตฺตปาตลิยา  ปุปฺผิตาย  อสุรา  อมฺหาก 
ทิพฺพปาริจฺฉตฺตกสฺส  ปุปผฺนกาโลติ  ส ฺาย  ยุทฺธตฺถาย  สกฺก 
อภิยุชฺฌิตุกามา  อภิรูหึสุ ฯ  สกโฺก  เหฏาสมุทฺเท  นาคาน 
อารกฺข  อทาสิ  ตโต  สุปณฺณาน  ตโต  กุมฺภณฺฑาน  ตโต 
ยกฺขาน  ตโต  จตุนฺน  มหาราชาน  สพฺพูปริ  ปน 
เทวนครทฺวาเรสุ  วชริหตฺถา  อินฺทปฏมิา  เปสิ ฯ  อสุรา 
นาคาทโย  ชนิิตฺวา  อาคตาป  อินฺทปฏมิา  ทูรโต ทสิฺวา สกฺโก 
นิกฺขนฺโตติ ปลายนฺติ ฯ 
        เอว  มหาลิ  มโฆ  มาณโว  อปฺปมาทปฏิปท  ปฏิปชชฺ ิ
เอว  อปฺปมตฺโต  จ  ปเนส  เอวรูป  อิสฺสริย  ปตฺวา  ทฺวีสุ 
เทวโลเกสุ  รชฺช  กาเรสิ  อปฺปมาโท  นาเมส  พุทฺธาทีหิ  ปสตฺโถ 
อปฺปมาท  หิ  นิสฺสาย  สพฺเพสป  โลกิยโลกุตฺตราน  วิเสสาน 
อธิคโม  โหตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อปฺปมาเทน มฆวา  เทวาน เสฏต คโต 
        อปฺปมาท ปสสนฺติ  ปมาโท ครหิโต สทาติ ฯ  
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        ตตฺถ  อปฺปมาเทนาติ  อจลคาเม  ภูมิปฺปเทเส  โสธน  อาท ึ
กตฺวา  กเตน  อปฺปมาเทน ฯ  มฆวาติ  อิทานิ  มฆวาติ 
ป ฺาโต มโฆ  มาณโว  ทฺวินฺน  เทวโลกาน  ราชภาเวน 
เทวาน  เสฏต  คโต ฯ  ปสสนฺตีติ  พุทฺธาทโย  ปณฺฑิตา 
อปฺปมาทเมว  โถเมนฺติ  วณฺณยนฺติ ฯ  กึการณา  สพฺเพส 
โลกิยโลกุตฺตราน  วิเสสาน ปฏลิาภการณตฺตา ฯ  ปมาโท  ครหิโต 
สทาติ  ปมาโท  ปน เตหิ  อริเยหิ  นิจฺจ  ครหิโต  นินทฺิโต ฯ 
กึการณา  สพฺพวิปตฺตีน  มูลภาวโต ฯ  มนุสฺสโทภคฺย  วา 
หิ  อปายุปปตฺติ  วา  สพฺพา  ปมาทมูลิกาเยวาติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  มหาลิ  ลิจฺฉวี  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ 
สมฺปตฺตปริสาป พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตาติ ฯ 
                                สกฺกวตฺถุ ฯ 
 
                                อ ฺตรภิกฺขุวตฺถ ุ
        อปฺปมาทรโต  ภิกฺขูติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อ ฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  ยาว อรหตฺตา กมฺมฏาน 
กถาเปตฺวา(๑)  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  อรหตฺต 
ปตฺตุ  นาสกฺขิ ฯ  โส  วิเสเสตฺวา  กมฺมฏาน  กถาเปสฺสามีติ 
ตโต  นิกฺขมตฺิวา  สตฺถุ  สนฺติก  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค 
# ๑  อุคฺคเหตฺวา (?) ฯ  
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มหนฺต  ทาวคฺคึ  อุฏ ิต  ทิสฺวา  เวเคน  เอก  มุณฺฑปพฺพตมตฺถก 
อภิรุยฺห  นิสนิฺโน  อร ฺ  ฑยฺหมาน  อคฺคึ  ทิสฺวา  อารมฺมณ 
คณฺหิ  ยถา  อย  อคฺคิ  มหนฺตานิ  จ  ขุทฺทกานิ  จ 
อุปาทานานิ  ฑหนฺโตว  คจฺฉติ  เอว  อริยมคฺคาณคฺคินาป 
มหนฺตานิ  จ  ขุทฺทกานิ  จ  ส ฺโชนานิ ฑหนฺเตน  คนฺตพฺพ 
ภวิสฺสตีติ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโนว  ตสฺส  จิตฺตวาร 
ตฺวา  เอวเมว  ภิกฺขุ  มหนฺตานิป  ขุทฺทกานิป  อุปาทานานิ 
วิย  อิเมส  สตฺตาน  อพฺภนฺตเร  อุปฺปชชฺมานานิ  อณุถูลานิ 
ส ฺโชนานิ  ตานิ  าณคฺคินา  ฌาเปตฺวา  อภพฺพุปฺปตฺติกานิ 
กาตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  โอภาส  วิสฺสชฺเชตฺวา  ตสฺส  ภิกฺขุโน 
อภิมุเข  นิสินฺโน วิย ป ฺายมาโน อิม คาถมาห 
        อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ        ปมาเท ภยทสฺสิ วา 
        ส ฺโชน อณณถูล                ฑห อคฺคีว คจฺฉตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อปฺปมาทรโตติ  อปฺปมาเท  รโต  อภิรโต  อปฺปมาเทน 
วีตินาเมนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ปมาเท  ภยทสฺสิ  วาติ  นิรยุปปตฺติอาทิก 
ปมาเท  ภย  ปสฺสนฺโต  ตาส  วา  อุปปตฺตีน  มูลตฺตา  ปมาท 
ภยโต  ปสฺสนฺโต ฯ  ส ฺโชนนฺติ  วฏฏทุกฺเขน  สทฺธึ  โยชน 
พนฺธน  วฏเฏ  โอสีทาปนสมตฺถ  ทสวิธ  ส ฺโชน ฯ  อณณถูลนฺติ 
มหนฺต ฺจ  ขุทฺทก ฺจ ฯ  ฑห  อคฺคีว  คจฺฉตีติ  ยถา  อย 
อคฺคิ  ต  มหนฺต ฺจ  ขุทฺทก ฺจ  อุปาทาน  ฑหนฺโตว  คจฺฉติ 
เอวเมว  โส  อปฺปมาทรโต  ภิกฺขุ  อปปฺมาทาธิคเตน  าณคฺคินา  
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เอต  ส ฺโชน  ฑหนฺโต  อภพฺพุปฺปตฺติก กโรนฺโต คจฺฉตีติ 
อตฺโถ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  ยถานิสินฺโน ว สพฺพ- 
ส ฺโชนานิ  ฌาเปตฺวา  สห  ปฏิสมภิฺทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา 
อากาเสนาคนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  สุวณฺณวณฺณ  สรีร  โถเมตฺวา 
วณฺเณตฺวา  วนฺทมาโน  ปกฺกามีติ ฯ 
                        อ ฺตรภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
 
 
                        นิคมวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถ ุ
        อปฺปมาทรโตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
นิคมติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สาวตฺถิโต  อวิทูเร  นคิมคาเม  ชาตสวฑฺโฒ 
เอโก  กลุปุตฺโต  สตฺถ ุ สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  ลทฺธูปสมฺปโท 
นิคมติสฺสตฺเถโร  นาม  อปฺปจฺโฉ  สนตฺุฏโ  ปวิวิตฺโต  อารทฺธวิริโยติ 
ป ฺายิ ฯ  โส  นิพทฺธ  าติคาเมเยว  ปณฺฑาย  จรติ ฯ 
อนาถปณฺฑิกาทีสุ  มหาทานานิ  กโรนฺเตสุป  ปเสนทิโกสเล 
อสทิสทาน  กโรนฺเตป  สาวตฺถึ  นาคจฺฉติ ฯ  ภิกฺขู  อย 
นิคมติสฺโส  อุฏาย  สมฏุาย  าติสสฏโ  วิหรติ 
อนาถปณฺฑิกาทีสุ  มหาทานานิ  กโรนฺเตสุป  ปเสนทิโกสเล 
อสทิสทาน  กโรนฺเตป  เนว  อาคจฺฉตีติ  กถ  สมฏุาเปตฺวา  
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สตฺถุ  อาโรจยึสุ ฯ  สตฺถา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร 
ตฺว  ภิกฺขุ  เอว  กโรสีติ  ปจฺุฉิตฺวา  นตฺถิ  ภนฺเต  มยฺห 
าติสสคฺโค  อห  เอเต  มนุสฺเส  นิสฺสาย  อชฺโฌหรณียมตฺต 
ลภามิ  ลูเข  วา  ปณีเต  วา ยาปนมตฺเต ลทฺเธ ปุน ก ึ
อาหารปริเยสเนนาติ  นาคจฺฉามิ  าตีหิ  ปน  เม  สสคฺโค 
นาม  นตฺถิ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ปกติยาป  ตสฺส  อชฺฌาสย  ชานนฺโต 
สาธุ  สาธุ  ภิกฺขูติ  สาธุการ  ทตฺวา  อนจฺฉริย  โข  ปเนต 
ภิกฺขุ  ย  ตฺว  มาทิส อาจริย ลภิตฺวา อปฺปจฺโฉ  อโหสิ 
อย ฺหิ  อปฺปจฺฉตา  นาม  มม  ตนฺติ  มม  ปเวณีติ  วตฺวา 
ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ  ฯ 
        อตีเต  หิมวนฺเต  คงฺคาตีเร  เอกสฺมึ  อุทุมฺพรวเน 
อเนกสหสฺสา  สุวกา  วสสึุ ฯ  ตตฺถ  เอโก  สุวราชา  อตฺตโน 
นิวาสนรุกฺขสฺส  ผเลสุ  ขีเณสุ  ยเทว  อวสิฏ  โหติ 
องฺกุโร  วา  ปตฺต  วา  ตโจ  วา  ต  ขาทิตฺวา  คงฺคาย 
ปานีย  ปวิตฺวา  ปรมปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโ  หุตฺวา  อ ฺตฺถ  น 
คจฺฉติ ฯ  ตสฺส  อปฺปจฺฉสนฺตุฏภาวคุเณน  สกฺกสสฺ  ภวน 
กมฺป ฯ  สกฺโก  อาวชฺชมาโน  ต  ทิสฺวา  ตสฺส  วีมสนตฺถ 
อตฺตโน  อานุภาเวน  ต  รุกฺข  สุกฺขาเปสิ ฯ  รุกโฺข  โอภคฺคา 
ขาณุมตฺโตว  หุตฺวา  ฉิทฺทาวฉิทฺโท  วาเต  ปหรนฺเต  อาโกฏิโต 
วิย  สทฺท  นจฺิฉาเรนฺโต  อฏาสิ ฯ  ตสฺส  ฉิทฺเทหิ  จุณฺณานิ  
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นิกฺขมนฺติ  สวุราชา  ตานิ  ขาทิตฺวา  คงฺคาย  ปานีย  ปวิตฺวา 
อ ฺตฺถ  อคนฺตฺวา  วาตาตป อคเณตฺวา  อุทุมฺพรขาณุมตฺถเก 
นิสีทิ ฯ  สกโฺก  ตสฺส  ปรมปฺปจฺฉภาว  ตฺวา  มิตฺตธมฺมคุณ 
กถาเปตฺวา  วรมสฺส  ทตฺวา  อุทุมฺพร  อมตผล  กรตฺิวา 
อาคมิสฺสามีติ  เอโก  หสราชา  หุตฺวา  สุช  อสุรก ฺ  ปุรโต 
กตฺวา  ต  อุทมฺุพรวน  คนตฺฺวา  อวิทูเร  เอกสฺส  รุกฺขสฺส 
สาขาย  นิสีทิตฺวา เตน สทฺธึ กเถนฺโต อิม คาถมาห 
        สนฺติ รกฺุขา หริตปตฺตา  ทุมาเนกผลา พหู 
        กสฺมา นุ สุกฺเข โกลาเป  สุวสฺส นิรโต มโนติ ฯ 
        สพฺพ  สุวชาตก  นวกนิปาเต  (๑)  อาคตนเยเนว  วิตฺถาเรตพฺพ 
อตฺถุปฺปตฺติเยว หิ ตตฺถ จ อิธ จ นานา เสส ตาทิสเมว ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ตทา  สกโฺก  อานนฺโท 
อโหสิ  สุวราชา  อหเมวาติ  วตฺวา  เอว  ภิกฺขเว  อปปฺจฺฉตา 
นาเมสา  มม  ตนฺติ  มม  ปเวณิ  อนจฺฉริย  มม  ปุตฺตสฺส 
นิคมวาสิติสฺสสฺส  มาทิส  อาจริย  ลภตฺิวา  อปฺปจฺฉตา  ภิกฺขุนา 
นาม  นิคมวาสิติสฺเสน  วิย  อปฺปจฺเฉน  ภวิตพฺพ  เอวรูโป  ห ิ
ภิกฺขุ  อภพฺโพ  มคฺคผเลหิ  ปริหานาย  อ ฺทตฺถุ  นิพฺพานสฺเสว 
สนฺติเก โหตีติ วตฺวา อิม คาถมาห 
# ๑  สพฺเพสุ โปตฺถเกสุ ทสนิปาเตติ ทิสฺสติ ตตฺถ ปน อิท ชาตก นตฺถิ 
# นวกนิปาเตเยว วิชฺชติ ฯ ขุ. ชา. นวก.  ๒๗/๒๕๗ ฯ  
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                อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ        ปมาเท ภยทสฺสิ วา 
                อภพฺโพ ปริหานาย        นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ 
        ตตฺถ  อภพฺโพ  ปริหานายาติ  โส  เอวรูโป  ภิกขฺุ 
สมถวิปสฺสนาธมฺเมหิ  วา  มคฺคผเลหิ  วา  ปริหานาย  อภพฺโพ 
นาป  ปตฺเตหิ  ปริหายติ  น  อปฺปตฺตานิ  น  ปาปุณาติ ฯ 
นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเกติ        กิเลสปรนิิพฺพานสฺสาป  อนุปาทา- 
ปรินิพฺพานสฺสาป  สนฺติเกเยวาติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  นคิมติสฺสตฺเถโร  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อ ฺเป  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ  ฯ 
มหาชนสฺส  มหปฺผลา  เทสนา ชาตาติ ฯ 
                        นิคมวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        อปฺปมาทวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                ทุติโย  วคฺโค  
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                        เมฆิยตฺเถรวตฺถุ 
 
        ผนฺทน  จปล  จิตฺตนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  จาลิกาย 
ปพฺพเต  วิหรนฺโต  อายสฺมนฺต  เมฆิย  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  วตฺถุ  อาวิภวนตฺถ  สพฺพ  เมฆิยสุตฺต  (๑)  วิตฺถา- 
เรตพฺพ ฯ  สตฺถา  ปน  ตีหิ  วิตกฺเกหิ  อนฺวาสตฺตตาย  ตสฺมึ 
อมฺพวเน  ปธานมนุยุ ฺชิตุ  อสกฺกุณิตฺวา  อาคต  เมฆิยตฺเถร 
อามนฺเตตฺวา  อติภาริย  เต  เมฆิย  กต  อาคเมหิ  ตาว 
เมฆิย  เอกโกมฺหิ  (๒)  ยาว  อ ฺโป  โกจิ  ภิกฺขุ  ทิสฺสตีติ  (๓) 
ม  ยาจนฺต เอกก ปหาย คจฺฉนฺเตน  ภิกฺขุนา   นาม  เอว 
จิตฺตวสิเกน  ภวิตุ  น  วฏฏติ  จิตฺต  นาเมต  ลหุก  ต  อตฺตโน 
วเส วตฺเตตุ วฏฏตีติ วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ 
                ผนฺทน จปล จิตฺต        ทรุกขฺ ทุนฺนิวารย 
                อุชุ กโรติ เมธาวี    อุสุกาโรว เตชน 
                วาริโชว ถเล ขิตฺโต  โอกโมกตอุพฺภโต 
                ปริผนฺทติท จิตฺต        มารเธยฺย ปหาตเวติ ฯ 
        ตตฺถ  ผนฺทนนฺติ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  วิปฺผนฺทมาน ฯ 
จปลนฺติ ฯ เอกอิริยาปเถน  อสณฺหนฺโต  คามทารโก  วิย 
# ๑  ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๓ ฯ  ๒  เอตฺถนฺตเร ปาลิย ตาวาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓.  อาคจฺฉตีติ ปาลิ ฯ  
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เอกสฺมึ  อารมฺมเณ  อสณฺหนฺต  (๑)  จปล ฯ  จิตฺตนฺติ  วิ ฺาณ ฯ 
ภูมิวตฺถุอารมฺมณกิริยาทิวิจิตฺตตาย  ปเนต  จิตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ 
ทุรกฺขนฺติ  กฏิสมฺพาเธ  กิฏขาทกโคณ  วิย  เอกสฺมึ 
สปฺปายารมฺมเณเยว  ทุฏปนโต  ทุรกฺข ฯ  ทุนฺนวิารยนฺติ 
วิสภาคารมฺมณ  คจฺฉนฺต  ปฏิเสเธตุ  ทุรกฺขตฺตา  ทุนฺนิวารย ฯ 
อุสุกาโรว  เตชนนฺติ  ยถา  นาม  อุสุกาโร  อร ฺโต  เอก 
ทณฺฑ  อาหริตฺวา  นิตฺตจ  กตฺวา  ก ฺชิยเตเลน   มกขิฺตฺวา 
องฺคารกปลฺเล  ตาเปตฺวา  รุกฺขาฬเก  อุปฺปเฬตฺวา  นีวงฺก  อุชุ 
วาลวิชฺฌนโยคฺค  กโรติ  กตฺวา  จ  ปน ราชราชมหามตฺตาน 
สิปฺป  ทสฺเสตฺวา  มหนฺต  สกฺการสมฺมาน  ลภติ  เอวเมว 
เมธาวี  ปณฺฑิโต  วิ ฺ ู  ปุริโส  ผนฺทนาทิสภาวเมต  จิตฺต 
ธุตงฺคาร ฺวาสวเสน นิตฺตจ  อปคตโอฬาริกกิเลส  กตฺวา 
สทฺธาสิเนเหน  เตเมตฺวา กายิกเจตสิกวิริเยน  ตาเปตฺวา 
สมถวิปสฺสนาฬเก  อุปฺปเฬตฺวา  อุชุ  อกุฏิล  นิพฺพิเสวน  กโรติ 
กตฺวา  จ  ปน  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  มหนฺต  อวิชฺชากฺขนฺธ 
ปทาเลตฺวา  ติสฺโส  วิชชฺา  ฉ  อภิ ฺา  นว  โลกุตฺตรธมฺเมติ 
อิม  วิเสส  หตฺถคตเมว  กตฺวา  อคฺคทกฺขิเณยฺยภาว  ลภติ ฯ 
        วาริโชวาติ  มจฺโฉ  วิย ฯ  ถเล  ขิตฺโตติ  หตฺเถน  วา 
ปาเทน  วา  ชาลาทีน  วา  อ ฺตเรน  ถเล  ฉฑฺฑิโต ฯ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อสณฺหนฺโต ฯ  
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โอกโมกตอพฺุภโตติ  โอกปุณฺเณหิ  จีวเรหีติ  (๑)  เอตฺถ  อุทก  โอก 
โอก  ปหาย  อนิเกตสารีติ  (๒)  เอตฺถ  อาลโย  อิธ อุภยป 
ลพฺภติ ฯ โอกโมกโตติ  เอตฺถ  โอกโมกโต  อุทกสงฺขาตา 
อาลยาติ  อยมตฺโถ ฯ อุพฺภโตติ  อุทฺธโต ฯ  ปริผนทฺติท  จิตฺตนฺติ 
ยถา  โส อุทกาลยโต  อุพฺภโต  ถเล  ขิตฺโต  มจฺโฉ  อุทก 
อลภนฺโต  ปริผนฺทติ  เอวมิท  ป ฺจกามคุณาลยาภิรต  จิตฺต  ตโต 
อุทฺธริตฺวา  มารเธยฺยสงฺขาต วฏฏ  ปหาตุ  วิปสฺสนากมฺมฏาเน 
ขิตฺต  กายิกเจตสิกวิริเยน  สนฺตาปยมาน  ปริผนฺทติ  ตตฺถ 
สณฺาตุ  น  สกฺโกติ  เอว  สนฺเตป  ธุร  อนิกฺขิปตฺวา  เมธาวี 
ปุคฺคโล  ต  วุตฺตนเยเนว  อุชุ  กมฺมนีย  กโรตีติ อตฺโถ ฯ 
        อปโร  นโย ฯ  อิท  มารเธยฺย  กิเลสวฏฏ  อวิชหิตฺวา 
 ิต  จิตฺต  โส  วาริโช  วิย  ปริผนฺทติ  ตสฺมา  มารเธยฺย 
ปหาตเว เยน  กิเลสวฏฏสงฺขาเตน มารเธยฺเยเนต ปริผนฺทติ 
ต  ปหาตพฺพนฺติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  เมฆิยตฺเถโร  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต ฯ 
อ ฺเป พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตาติ ฯ 
                        เมฆิยตฺเถรวตฺถุ ฯ 
# ๑. วิ. มหาวคฺค. ทติย. ๕/๑๓๕ ฯ  ๒ . ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๒  ฯ  
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                                อ ฺตรภิกฺขุวตฺถ ุ
        ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโนติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อ ฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โกสลร ฺโ  กิร  วิชิเต  ปพฺพตปาเท  มาติกคาโม  นาเมโก 
ฆนวาโส  คาโม  อโหสิ ฯ  อเถกทิวส  สฏ ิมตฺตา  ภิกฺขู  สตฺถ ุ
สนฺติเก  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา  (๑)  ต  คาม 
คนฺตฺวา  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ  อถ  เน  โย  ตสฺส  คามสฺส 
สามิโก  มาติโก  นาม  ตสฺส  มาตา  ทิสวฺา  เคเห  นิสีทาเปตฺวา 
นานคฺครเสน  ยาคุภตฺเตน  ปริวิสิตฺวา  ภนฺเต  กตฺถ 
คนฺตุกามตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ยถาผาสุกฏาน  มหาอุปาสิเกติ ฯ 
สา  วสฺสาวาสฏาน  อยฺยา  ปริเยสนฺติ  ม ฺเติ  ตฺวา 
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  สเจ  อยฺยา  อิม  เตมาส  อิธ  วสิสฺสนฺติ 
อห  ตีณิ  สรณานิ  ป ฺจ  สีลานิ  คเหตฺวา  อุโปสภกมฺม 
กริสฺสามีติ  อาห ฯ  ภิกฺขู  มย  อิม  นสิฺสาย  ภิกฺขาย 
อกิลมนฺตา  ภวนิสฺสรณ  กาตุ  สกฺขิสฺสามาติ  อธิวาสยึสุ ฯ 
สา  เตส  วสนฏาน  วิหาร  ปฏชิคฺคิตฺวา  อทาสิ ฯ  เต 
ตตฺถ  วสนฺตา  เอกทิวส  สนฺนิปติตฺวา  อ ฺม ฺ  โอวทึส ุ
อาวุโส  อมฺเหหิ  ปมาทจาร  จริตุ  น  วฏฏติ  อมฺหาก  ห ิ
สกเคห  วิย  อฏ  มหานิรยา  วิวฏทฺวาราเยว  ธรมานกพุทฺธสฺส 
# ๑  อุคฺคเหตฺวา (?) ฯ  
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โข  ปน  สนติฺเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  มย  อาคตา  พุทฺธา 
จ  นาม  ปทานุปทิก  วิจรนฺเตนป  สเน  อาราเธตุ น 
สกฺกา  ยถาชฌฺาสเยเนว  อาราเธตุ  สกฺกา  อปฺปมตฺตา  โหถ 
ทฺวีหิ  เอกฏาเน  น  าตพฺพ  น  นิสีทติพฺพ  สาย โข 
ปน  เถรุปฏานกาเล  ปาโตว  ภิกฺขาจารกาเล  เอกโต 
ภวิสฺสาม  เสสกาเล  เทฺว  เอกโต  น  ภวิสฺสาม  อปจ  โข  ปน 
อผาสุเกน  ภิกฺขุนา  อาคนฺตฺวา  วิหารมชฺเฌ  คณฺฑิยา  ปหตาย 
คณฺฑิส ฺาย  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  เภสชชฺ กริสฺสามาติ ฯ 
        เตสุ  เอว  กติก  กตฺวา  วิหรนฺเตสุ  เอกทิวส  สา  อุปาสิกา 
สปฺปผาณิตาทีนิ  คาหาเปตฺวา  ทาสกมฺมกราทีหิ  ปริวุตา 
สายณฺหสมเย  ต  วิหาร  คนฺตฺวา  วิหารมชฺเฌ  ภิกฺขู 
อทิสฺวา  กห  นุ  โข   อยฺยา  คตาติ  ปุริเส  ปุจฺฉิตฺวา 
อตฺตโน  รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ  นิสินฺนา  ภวิสฺสนฺติ  อยฺเยติ 
วุตฺเต  กึ  น ุ โข  กตฺวา  ทฏ ุ  สกฺขิสฺสามีติ  อาห ฯ 
อถ  น  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  กติกวตฺตชานนมนุสฺสา  อาหสุ 
คณฺฑิยา  ปหตาย  สนฺนิปติสฺสนฺติ  อยฺเยติ ฯ  สา  คณฺฑึ 
ปหราเปสิ ฯ  ภิกฺขู  คณฺฑิสทฺท  สุตฺวา  กสฺสจิ  อผาสุก 
ภวิสฺสตีติ  สกสกฏาเนหิ  นิกฺขมิตฺวา  วิหารมชฺเฌ  สนฺนิปตึสุ ฯ 
เทฺวป  ชนา  เอกมคฺเคนาคตา  นาม  นตฺถิ ฯ  อุปาสิกา 
เอเกกฏานโต  เอกเมกเมว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  มม  ปุตฺเตหิ  
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อ ฺม ฺ  กลโห  กโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ 
วนฺทิตฺวา  ปุจฺฉิ  กลห  นุ  โข ภนฺเต  กริตฺถาติ ฯ  น 
กโรม  มหาอุปาสิเกติ ฯ  สเจ  โว  ภนฺเต  กลโห  นตฺถิ 
อถ  กสฺมา  ยถา  อมฺหาก  เคห  อาคจฺฉนฺตา  สพฺเพ 
เอกโต  อาคจฺฉถ  เอว  อนาคนฺตฺวา  เอเกกฏานโต  เอเกกา ว 
อาคตาติ ฯ  มหาอุปาสิเก  เอเกกสฺมึ  าเน  นิสีทิตฺวา  สมณธมฺม 
กริมฺหาติ ฯ  โก  เอส  ตาตา  สมณธมฺโม  นามาติ ฯ  ทฺวตฺตึสาการสชฺฌาย  กโรม  อตฺตภาเว  
ขยวย  ปฏเปม 
มหาอุปาสิเกติ ฯ  ก ึ ปน  ภนฺเต  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฌฺาย 
กาตุ  อตฺตภาเว  จ  ขยวย  ปฏเปตุ  ตุมฺหากเมว  วฏฏติ 
อุทาหุ อมฺหากปติ ฯ กสฺสจิ ภควตา อวาริโต เอส ธมฺโม 
มหาอุปาสิเกติ ฯ  เตนหิ  มยฺหป  ทฺวตฺตึสาการ  เทถ  อตฺตภาเว 
จ  ขยวย  ปฏปน  อาจิกฺขถาติ ฯ  เตนหิ  อุคฺคณฺห 
มหาอุปาสิเกติ  สพฺพ  อุคฺคณฺหาเปสุ ฯ  สา  ตโต  ปฏาย  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฌฺาย  กตฺวา  
อตฺตนิ  ขยวย  ปฏเปตฺวา 
เตหิ  ภิกฺขูหิ  ปุเรตรเมว  ตโย   มคฺเค  ตีณิ  จ  ผลานิ 
ปาปุณิ ฯ  มคฺเคเนว  จสฺสา  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา 
โลกิยอภิ ฺา  จ  อาคมึสุ ฯ  สา  มคฺคผลสุขโต  อฏุาย  ทิพฺพจกฺขุนา 
โอโลเกตฺวา  กทา  นุ  โข  มม  ปุตฺเตหิ  อย  ธมฺโม  อธิคโตติ 
อุปธาเรนฺตี  สพฺเพปเม  สราคา  สโทสา  สโมหา  
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ฌานวิปสฺสนามตฺต  เตส  นตฺถิ  กินฺน ุ โข  มยฺห  ปตฺุตาน 
อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสโย  อตฺถิ  นตฺถีติ  อาวชฺเชตฺวา  อตฺถีติ 
ทิสฺวา  เสนาสนสปฺปาย  นุ  โข  อตฺถ ิ นตฺถีติ  อาวชฺเชตฺวา 
เสนาสนสปฺปายป  ทิสฺวา  ปุคฺคลสปฺปาย  นุ  โข  น  ลภนฺตีติ 
อาวชฺเชตฺวา  ปุคฺคลสปฺปายป  ทิสฺวา  อาหารสปฺปาย   นุ  โข 
น  ลภนฺตีติ  อุปธาเรนฺตี  อาหารสปฺปาย  เนส  นตฺถติี  ทิสฺวา 
ตโต  ปฏาย  นานาวิธ  ยาคุ   อเนกปฺปการ  ขชชฺก 
นานคฺครส ฺจ  โภชน  สมฺปาเทตฺวา  ภิกฺขู  นิสีทาเปตฺวา 
ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ย  ย  รุจฺจติ  ต  ต 
คเหตฺวา  ปรภุิ ฺชถาติ   นยิฺยาเทสิ ฯ  เต  ยถารุจิยา  ยาคุอาทีนิ 
คเหตฺวา  ปรภุิ ฺชนฺติ ฯ  เตส   สปฺปายาหาร  ลภนฺตาน  จิตฺต 
เอกคฺค  อโหสิ ฯ  เต เอกคฺเคน  จิตฺเตน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา 
นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  จินฺตยึสุ  อโห 
มหาอุปาสิกา  อมฺหาก  ปติฏา  ชาตา  สเจ  มย  สปฺปายาหาร 
น  ลภิมฺหา  น  โน  มคฺคผลปฏิเวโธ  อภวิสฺส อิทานิ  วุตฺถวสฺสา 
ปวาเรตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คมิสฺสามาติ ฯ  เต  สตฺถาร 
ทฏ ุกามมฺหาติ  มหาอุปาสิก  อาปุจฺฉึสุ ฯ  มหาอุปาสิกา  สาธุ 
อยฺยาติ  เต  อนุคนฺตฺวา  ปุนป  ภนฺเต อมฺเห โอโลเกยฺยาถาติ 
พหูนิ  ปยวจนานิ  วตฺวา  ปฏินิวตฺติ ฯ  เตป  โข  ภิกขฺู  สาวตฺถึ 
คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺนา  กจฺจิ  ภิกฺขเว  
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ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  น  จ  ปณฺฑเกน  กิลมิตฺถาติ  วุตฺตา 
ขมนีย  ภนฺเต  ยาปนีย  ภนฺเต  ปณฺฑเกน  ปน  (๑)  เนว กลิมิมหฺา 
อมฺหาก  หิ  มาติกมาตา  นาเมกา  อุปาสิกา  จิตฺตวาร  ตฺวา 
อโห  วต  โน  เอวรูปนนฺาม  อาหาร  ปฏิยาเทยฺยาติ  จินฺติเต 
ยถาจินติต อาหาร ปฏิยาเทตฺวา อทาสีติ ตสฺสา คุณกถ 
กถยึสุ ฯ 
        อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ตสฺสา  คุณกถ  สุตฺวา  ตตฺถ 
คนฺตุกาโม  หุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  กมมฺฏาน  คเหตฺวา 
ภนฺเต  ต  คาม คมิสฺสามีติ  สตฺถาร  อาปุจฺฉิตฺวา  เชตวนา 
นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ต  คาม  ปตฺวา  วิหาร  ปวิฏทิวเส 
จินฺเตสิ  อย  กิร  อุปาสิกา  จินฺติตจินฺติต  ชานาติ  อห ฺจ 
มคฺเค  กิลนฺโต  วิหาร  สมมฺชฺชิตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  อโห  วต 
เม  วิหารปฏชิคฺคก  มนุสสฺ  เปเสยฺยาติ  ฯ  อุปาสิกา  เคเห 
นิสินฺนาว  อาวชฺเชนฺตี  ตมตฺถ  ตฺวา  คจฺฉ  วิหาร 
ปฏิชคฺคิตฺวา  เอหีติ  มนุสสฺ  เปเสสิ ฯ  อิตโรป  ปานีย  ปวิตุกาโม 
อโห  วต  เม  สกฺขรปานก  กตฺวา  เปเสยฺยาติ  จินฺเตสิ ฯ 
อุปาสิกา  ต  เปเสสิ ฯ  ปนุทิวเส  ปาโตว  สินิทฺธยาคุ   เม 
อุตฺตริภงฺค  เปเสตูติ  จินฺเตสิ ฯ  อุปาสกิา  ตถา  อกาสิ ฯ 
โส  ยาคุ   ปวิตฺวา  อโห  วต  เม  เอวรปู  ขชชฺก  เปเสยฺยาติ 
# ๑  จ  (?)  ฯ  
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จินฺเตสิ ฯ  อุปาสิกา  ตป  เปเสสิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อย 
อุปาสิกา  มยา  สพฺพ  จินติฺตจินฺติต  เปเสสิ  อห  เอต 
ทฏ ุกาโม  อโห  วต  เม  นานคฺครสโภชน  คาหาเปตฺวา 
สยเมว  อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ  อุปาสิกา  มม  ปุตฺโต  ม  ทฏ ุกาโม 
คมน  (๑)  เม  ปจฺจาสึสตีติ  โภชน  คาหาเปตฺวา  วิหาร คนฺตฺวา 
ตสฺส  อทาสิ ฯ  โส  กตภตฺตกิจฺโจ  มาติกมาตา  นาม  ตฺว 
มหาอุปาสิเกติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  ตาตาติ ฯ  อุปาสิเก  ตฺว 
ปรจิตฺต  ชานาสีติ ฯ  กึ   ม  ปุจฺฉสิ  ตาตาติ ฯ  มยา 
จินฺติตจินฺติต  สพฺพมกาสิ  เตน  ต  ปุจฺฉามีติ ฯ  ปรจิตฺต- 
ชานนภิกฺขู  พหู  ตาตาติ ฯ  นาห  อ ฺเ  ปุจฺฉามิ  ตุว 
ปุจฺฉามิ  อุปาสิเกติ ฯ  เอว  สนฺเตป  อุปาสิกา ปรจิตฺต 
ชานามีติ  อวตฺวา  ปรจิตฺต  ชานนฺตา  นาม  เอว  กโรนฺติ 
ปุตฺตาติ  อาห ฯ  โส  ภาริย  วติท  กมมฺ  ปถุุชชฺนา  นาม 
โสภนป  อโสภนป  จินฺเตนฺติ  สจาห  อยุตฺต  จินฺตยิสฺสามิ 
สห  ภณฺฑเกน  โจร  จูฬาย  คณฺหนฺตี  วิย  ม  วิปฺปการ 
ปาเปยฺย  มยา  อิโต  ปลายิตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อุปาสิเก 
อห  คมิสฺสามีติ  อาห ฯ  กห  อยฺยาติ ฯ  สตฺถ ุ สนติฺก 
อุปาสิเกติ ฯ  วสถ  ตาว  ภนฺเต อิธาติ ฯ  น  วสิสฺสามิ 
อุปาสิเก  คมิสฺสาเมวาติ  นิกฺขมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  
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อถ  น  สตฺถา  กึ  ภิกฺขุ  น  ตฺว  ตตฺถ  วสสีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อาม  ภนฺเต  น  สกฺกา  ตตฺถ  วสิตุนฺติ ฯ  กึการณา 
ภิกฺขูติ ฯ  ภนเฺต  สา  อุปาสิกา  จินฺติตจินฺติต  สพฺพ  ชานาติ 
ปุถุชชฺนา  จ  นาม  โสภนป  อโสภนป  จินฺเตนฺติ  สจาห 
กิ ฺจิ  อยุตฺต  จินฺเตสฺสามิ  สห   ภณฺฑเกน  โจร  จูฬาย 
คณฺหนฺตี  วิย  ม  วิปฺปการ  ปาเปสฺสตีติ   จินฺเตตฺวา 
อาคโตมฺหีติ ฯ  ภิกฺขุ  ตตฺเถว  ตยา  วสิตุ  วฏฏตีติ ฯ   น 
สกฺโกมิ  ภนฺเต  นาห  ตตฺถ  วสิสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  ตฺว 
ภิกฺขุ  เอกเมว  รกฺขิตุ  สกขิฺสฺสสีติ ฯ  ก ึ ภนฺเตติ ฯ  ตว 
จิตฺตเมว  รกขฺ  จิตฺต  นาเมต  ทุรกฺข  อตฺตโน  จิตฺตเมว  นิคฺคณฺห 
มา  อ ฺ  กิ ฺจิ จินฺตยิ จิตฺต นาเมต ทุนฺนิคฺคหนฺติ วตฺวา 
อิม  คาถมาห 
        ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน  ยตฺถ กามนิปาติโน 
        จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ  จิตฺต ทนฺต สุขาวหนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  จิตฺต  นาเมต  ทุกฺเขน  นิคฺคยฺหตีติ  ทุนฺนิคฺคห 
ลหุ  อุปฺปชฺชติ  จ  นริุชฺฌติ  จาติ  ลหุ  ตสฺส  ทุนฺนิคฺคหสฺส 
ลหุโน ฯ ยตฺถ  กามนิปาติโนติ  ยตฺถ  กตฺถจิเทว 
นิปาตนสีลสฺส ฯ  เอต  หิ  ลภิตพฺพฏาน  วา  อลภิตพฺพฏาน 
วา  ยุตฺตฏาน  วา  อยุตฺตฏาน  วา  น  ชานาติ  เนว 
ชาตึ  โอโลเกติ  น  โคตฺต  น  วย   ยตฺถ  ยตฺเถว  อิจฺฉติ  
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ตตฺถ  ตตฺเถว  นิปตตีติ  ยตฺถ  กามนิปาตีติ  วุจฺจติ  ตสฺส 
เอวรูปสฺส  จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ 
ทนฺตภาโว  ยถา  นิพฺพิเสวน  โหติ  ตถา  กตภาโว 
สาธุ ฯ  กึการณา  อิท  หิ  จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห  ทนฺต 
นิพฺพิเสวน  กต  มคฺคผลสุข  ปรมตฺถนิพฺพานสุข ฺจ  อาวหตีติ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  สมฺปตฺตปริสา  (๑)  พหู  โสตาปนฺนาทโย 
อเหสุ  มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา ฯ 
        สตฺถา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อิม  โอวาท  ทตฺวา  คจฺฉ 
ภิกฺขุ  อ ฺ  กิ ฺจิ  อจินฺตยิตฺวา  ตตฺเถว  วสาหีติ  ปหิณิ ฯ 
โส  ภิกฺขุ  สตฺถุ  สนฺติกา  โอวาท  ลภิตฺวา  ตตฺถ 
อคมาสิ ฯ  กิ ฺจิ  พหิทฺธา  จินฺตน  นาม  น  จินเตสิ ฯ 
มหาอุปาสิกาป  ทิพฺเพน จกฺขุนา  โอโลเกนฺตี  เถร  ทิสฺวา 
อิทานิ  โอวาททายก  อาจริย  ลภิตฺวา  ปุนาคโต  มม  ปุตฺโตติ 
อตฺตโน  าเณเนว  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ตสฺส  สปฺปายาหาร 
ปฏิยาเทตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  สปฺปายโภชน  ลภิตฺวา  กติปาเหเนว 
อรหตฺต  ปตฺวา  มคฺคผลสุเขน  วีตินาเมนฺโต  อโห  มหาอุปาสิกา 
มยฺห  ปติฏา  ชาตา  อห  อิม  นิสฺสาย  ภวนิสฺสรณ  ปตฺโตมฺหีติ 
จินฺเตตฺวา  อิมสฺมึ  ตาว  เม  อตฺตภาเว  ปติฏา  ชาตา 
สสาเร  ปน  เม  สสรนฺตสฺส  อ ฺเสุป  อตฺตภาเวสุ  อย 
# ๑  อติเรก ม ฺเ ฯ  
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ปติฏา  ภูตปุพฺพา  โน  วาติ  อุปธาเรนฺโต  เอกูนอตฺตภาวสต 
อนุสฺสริ ฯ  สาป  เอกูนอตฺตภาวสเต  ตสฺส  ปาทปรจิาริกา  หุตฺวา 
อ ฺเสุ  ปฏพิทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  ต  ชีวิตา  โวโรปาเปสิ ฯ  เถโร 
ตสฺสา  เอตฺตก  อคุณ  ทิสวฺา  อโห  อย  มหาอุปาสิกา 
ภาริย  กมฺม  อกาสีติ  จินฺเตสิ ฯ มหาอุปาสิกาป  เคเห 
นิสินฺนาว  กนิฺนุ  โข  มยหฺ  ปุตฺตสฺส ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก 
ปตฺต  โนติ  อุปธารยมานา  ตสฺส  อรหตฺตปฺปตฺตึ   ตฺวา 
อุตฺตรึ  อุปธารยมานา  มม  ปุตฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  อโห 
วต  เม  อย  อุปาสิกา  มหตี  ปติฏา  ชาตาติ  จินฺเตตฺวา 
อตีเตป  นุ  โข  เม  อย  ปติฏา  ภูตปุพฺพา  โนติ  อุปธาเรนฺโต 
เอกูนอตฺตภาวสต  อนุสฺสริ  อห  โข  ปน  เอกูนอตฺตภาวสเต 
อ ฺเหิ  สทฺธึ  เอกโต  หตฺุวา  เอต  ชวิีตา  โวโรเปสึ  อย 
เม  เอตฺตก  อคุณ  ทิสฺวา  อโห  ภาริย  กมฺม  กต 
อุปาสิกายาติ  จินฺเตสีติ  อ ฺาสิ  นตฺถิเอว  นุ  โข  สสาเร 
สสรนฺติยา  มม  ปุตฺตสฺส   อุปกาโร  กตปุพฺโพติ  อุปธารยมานา 
ตโต  อุตฺตรึ  สติม  อตฺตภาว  อนุสฺสรตฺิวา  สติเม  อตฺตภาเว 
มยา  เอตสฺส  ปาทปริจาริกาย   หุตฺวา  เอกสฺมึ  ชีวิตา 
โวโรปนฏาเน  ชีวิตทาน  ทินฺน  อโห  มยา  มม  ปตฺุตสฺส 
มหาอุปกาโร  กโตติ  ตฺวา  เคเห  นิสินฺนาว  อุตฺตรึ 
วิเสเสตฺวา  อุปธาเรถาติ  อาห ฯ  โส  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  
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สทฺท  สุตฺวา  วิเสเสตฺวา  สติม  อตฺตภาว  อนุสฺสรตฺิวา  ตตฺถ 
ตาย  อตฺตโน  ชีวิตสฺส  ทนิฺนภาว  ทิสฺวา  อโห  มม  อิมาย   
มหาอุปาสิกาย  อุปกาโร  กตปุพฺโพติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตมโน 
หุตฺวา  ตสฺสา  ตตฺเถว  จตูสุ  มคฺคผเลสุ  ป ฺห  กเถตฺวา 
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ 
                        อ ฺตรภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
 
                        อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุวตฺถุ 
        สุทุทฺทสนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย  วิหรนโฺต 
อ ฺตร อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สตฺถริ  กิร  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  เอโก  เสฏ ิปุตฺโต  อตฺตโน 
กุลุปกเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  อห  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม 
เอก  เม  ทุกขฺโต  มุจฺจนาการ  กเถถาติ  อาห ฯ  สาธาวุโส 
สเจสิ ทุกฺขา มุจฺจิตุกาโม  สลากภตฺต  เทหิ  ปกฺขิกภตฺต  เทหิ 
วสฺสาวาสิก  เทหิ  จีวราทโย  ปจฺจเย  เทหิ  อตฺตโน  สาปเตยฺย 
ตโย  โกฏาเส  กตฺวา  เอเกน  กมฺมนฺต  ปโยเชหิ  เอเกน 
ปุตฺตทาร โปเสหิ เอก  พุทฺธสาสเน  เทหีติ  อาห ฯ  โส 
สาธุ  ภนฺเตติ  วุตฺตปฏิปาฏิยา  สพฺพ  กตฺวา  ปุน  เถร  ปุจฺฉิ 
อิโต  อุตฺตรึ  อ ฺ  กึ  กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ  อาวุโส ตีณิ 
สรณานิ  ป ฺจ  สีลานิ  คณฺหาหีติ ฯ  ตานิป  คเหตฺวา  ตโต  
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อุตฺตรึ  ปุจฺฉิ ฯ  เตนหิ  ทส  สลีานิ  คณฺหาหีติ ฯ  โส 
สาธุ  ภนฺเตติ  คณฺหิ  ฯ  โส  เอว  อนุปพฺุเพน  ปุ ฺกมฺมสฺส 
กตตฺตา อนุปุพฺพเสฏ ิปุตฺโต  นาม  ชาโต ฯ  อิโต  อุตฺตรึป 
กาตพฺพ  ปุ ฺ  อตฺถิ  ภนฺเตติ  ปุน  ปุจฺฉิตฺวา  เตนหิ 
ปพฺพชาหีติ  วุตฺเต  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ ตสฺเสโก  อาภิธมฺมิโก 
ภิกฺขุ  อาจริโย  อโหส ิ เอโก  วินยธโร อุปชฺฌาโย ฯ  ตสฺส 
ลทฺธูปสมฺปทสฺส  อาจริโย  อตฺตโน  สนฺติก  อาคตกาเล  อภิธมฺเม 
ป ฺห  กเถสิ  พุทฺธสาสเน  นาม  อิท  กาตุ  วฏฏติ  อิท 
กาตุ   น  วฏฏตีติ ฯ  อุปชฌฺาโยปสฺส  อตฺตโน  สนติฺก 
อาคตกาเล  วินเย  ป ฺห  กเถสิ  พุทฺธสาสเน  นาม  อิท 
กาตุ วฏฏติ  อิท  กาตุ  น  วฏฏติ  อิท  กปฺปติ  อิท  น 
กปฺปตีติ ฯ  โส  จนฺเตสิ  อโห  ภาริย  อิท  กมฺม  อห 
ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  ปพฺพชิโต  อิธ  จ  เม  หตฺถป-ฺ 
ปสารณฏานเมว  น  ป ฺายติ  เคเห  ตฺวา  วฏฏทุกฺขา 
มุจฺจิตุ  สกฺกา  มยา  คิหินา  ภวิตุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  ตโต 
ปฏาย  อุกฺกณฺ ิโต  อนภิรโต  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฌฺาย  น 
กโรติ  อุทฺเทส  น  คณฺหาติ  กิโส  ลูโข  ธมนิสนถฺตคตฺโต 
อาลสิยาภิภูโต  กจฺฉุปริกณฺิโณ  อโหส ิฯ  อถ  น  ทหรสามเณรา 
อาวุโส  กึ  ตฺว   ิตฏาเน   ิโตว  นิสินนฺฏาเน  นิสินฺโน ว 
อโหสิ  ปณฺฑุโรคาภิภูโต  กิโส  ลูโข  ธมนิสนถฺตคตฺโต  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 312 

        เลมที ่ 17  จิตฺตวคฺควณฺณนา  หนา  312 
 
อาลสิยาภิภูโต  กจฺฉุปริกณฺิโณ  กินฺเต  กตนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ 
อุกฺกณฺ ิโตมฺหิ  อาวุโสติ ฯ  กึการณาติ ฯ  โส  ต  ปวตฺตึ 
อาโรเจสิ ฯ  เต  ตสฺส  อาจริยุปชฺฌายาน  อาจิกฺขึสุ ฯ 
อาจริยุปชฺฌายา  ต  อาทาย  สตฺถ ุ สนติฺก  อคมสุ ฯ  สตฺถา 
กึ  ภิกฺขเว  อาคตตฺถาติ  อาห ฯ  ภนฺเต  อย  ภิกฺขุ  ตุมฺหาก 
สาสเน  อุกฺกณฺ ิโตติ ฯ  เอว  กิร  ภิกฺขูติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ 
กึการณาติ ฯ  อห  ภนฺเต  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  ปพฺพชิโต 
ตสฺส  เม  อาจริโย  อภิธมมฺกถ  กเถสิ  อุปชฺฌาโย  วินยกถ 
สฺวาห  อิธ   เม  หตฺถปฺปสารณฏานเมว  นตฺถ ิ คิหนิา  หุตฺวา 
สกฺกา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุ  คิหี  ภวิสฺสามีติ  สนฺนิฏานมกาสึ 
ภนฺเตติ ฯ  สเจ  ตฺว  ภิกฺขุ  เอกเมว  รกฺขิตุ  สกฺขิสฺสส ิ
อวเสสาน  รกฺขนกิจฺจ  นตฺถีติ ฯ  กึ  ภนฺเตติ  ตว  จิตฺตเมว 
รกฺขิตุ  สกฺขิสฺสสีติ ฯ  สกฺขิสฺสามิ  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  อตฺตโน 
จิตฺตเมว  รกขฺาหิ  สกฺกา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุนฺติ อิม โอวาท 
ทตฺวา  อิม  คาถมาห 
                สทุุทฺทส สุนิปณุ                ยตฺถกามนิปาติน 
                จิตฺต รกฺเขถ เมธาวี        จิตฺต คุตฺต สุขาวหนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สทุุทฺทสนฺติ  สุฏ ุ  ทุทฺทส ฯ  สุนิปุณนฺติ  สุฏ ุ  นิปณุ 
ปรมสณฺห ฯ  ยตฺถ  กามนิปาตินนฺติ  ชาติอาทีนิ  อโนโลเกตฺวา 
ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏาเนสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  นิปตนสีล ฯ  
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จิตฺต  รกฺเขถ  เมธาวีติ  อนฺธพาโล  ทุมฺเมโธ  อตฺตโน  จิตฺต 
รกฺขิตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  จิตฺตวสิโก  หุตฺวา  อนยพฺยสน 
ปาปุณาติ  เมธาวี  ปน  ปณฺฑิโตว  จิตฺต  รกฺขิตุ  สกฺโกติ 
ตสฺมา  ตฺวป  จิตฺตเมว  โค เปหิ อิท หิ จิตฺต คุตฺต สุขาวห มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ  อาวหตีติ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ 
อ ฺเป  พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ เทสนา มหาชนสฺส 
สาตฺถิกา อโหสีติ  ฯ 
                        อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
 
                ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถ ุ
        ทูรงฺคม  เอกจรนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต สงฺฆรกฺขิต นาม ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  กลุปุตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโต  ลทฺธูปสมฺปโท  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  นาม 
หุตฺวา  กติปาเหเนว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  กนฏิโ  ปุตฺต 
ลภิตฺวา  เถรสฺส  นาม  อกาสิ ฯ  โส  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต 
นาม  หุตฺวา  วยปฺปตฺโต  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา 
ลทฺธูปสมฺปโท  อ ฺตรสฺมึ  คามการาเม  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  เอก 
สตฺตหตฺถ  เอก  อฏหตฺถนฺติ  เทฺว  วสสฺาวาสิกสาฏเก  ลภิตฺวา  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 314 

        เลมที ่ 17  จิตฺตวคฺควณฺณนา  หนา  314 
 
อฏหตฺถ  อุปชฺฌายสฺส  เม  ภวิสฺสตีติ  สลลฺกฺเขตฺวา  สตฺตหตฺถ 
มยฺห  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  วุตฺถวสฺโส  อุปชฌฺาย  ปสฺสิสฺสามีติ 
อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ปณฺฑาย  จรนฺโต  อาคนฺตฺวา  เถเร 
วิหาร  อนาคเตเยว  วิหาร  ปวิสิตฺวา  เถรสฺส  ทิวาฏาน 
สมฺมชฺชิตฺวา  ปาโททก  อุปฏาเปตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา 
อาคมนมคฺค  โอโลเกนฺโต  นิสีท ิฯ  อถสฺส  อาคมนภาว  ตฺวา  (๑) 
ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหตฺวา  นิสีทถ  ภนฺเตติ 
เถร  นิสีทาเปตฺวา  ตาลวณฺฏ  อาทาย  วีชิตฺวา  ปานีย  ทตฺวา 
ปาเท  โธวิตฺวา  ต  สาฏก  อาเนตฺวา  ปาทมูเล  เปตฺวา 
ภนฺเต  อิม  ปริภุ ฺชถาติ  วตฺวา  วีชยมาโน  อฏาสิ ฯ 
อถ  น  เถโร  อาห สงฺฆรกฺขิต  มยฺห  จีวร  ปริปุณฺณ 
ตฺวเมว  ปริภุ ฺชาติ ฯ  ภนเฺต  มยา  ลทธฺกาลโต  ปฏาย  อย 
ตุมฺหากเมว  สลฺลกฺขิโต  ปริโภค  กโรถาติ ฯ  โหตุ  สงฺฆรกฺขิต 
ปริปุณฺณ  เม  จีวร  ตฺวเมว  ปริภุ ฺชาติ ฯ  ภนฺเต  มา 
เอว  กโรถ  ตุมฺเหหิ  ปรภุิตฺเต  มยฺห  มหปฺผล  ภวิสฺสตีติ ฯ 
อถ  น  ตสฺส  ปุนปฺปุน  กเถนฺตสฺสาป  เถโร  น  อิจฺฉิ ฯ 
เอว  โส  วีชยมาโน   ิโตว  จินฺเตสิ  อห  เถรสฺส  คิหิกาเล 
ภาคิเนยฺโย  ปพฺพชิตกาเล  สทฺธิวิหาริโก  เอวป  มยา  สทฺธ ึ
อุปชฺฌาโย  ปริโภค  น  กาตุกาโม  อิมสฺมึ  มยา  สทฺธึ  ปรโิภค 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อถ น อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ฯ  
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อกโรนฺเต  ก ึ เม  สมณภาเวน  คิหี  ภวิสฺสามีติ ฯ  อถสฺส 
เอตทโหสิ  ทุสฺสณฺาปโย  ฆราวาโส  กินฺนุ  โข  กตฺวา 
คิหิภูโต ชีวิสฺสามีติ  ตโต  จินฺเตสิ  อฏหตฺถสาฏก  วิกฺกีณิตฺวา 
เอก  เอฬิก  คณฺหิสฺสามิ  เอฬิกา  นาม  ขิปฺป  วิชายนฺติ  สฺวาห 
วิชาต  วิชาต  วิกฺกีณิตฺวา  มูล  กริสฺสามิ  มูเล  พหู  กตฺวา 
เอก  ปชาปตึ  อาเนสฺสามิ  สา  เอก  ปุตฺต  วิชายิสฺสติ  อถสฺส 
มม  มาตุลสฺส นาม  กตฺวา  จูฬยานเก  นิสีทาเปตฺวา  มม 
ปุตฺต ฺจ  ภรยิ ฺจ  อาทาย  มาตุล  วนฺทิตุ  อาคมิสฺสามิ 
อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  มม  ภริย  วกฺขามิ  อาเนหิ  ตาว 
เม  ปุตฺต  วหิสฺสามิ  นนฺติ  สา  กินฺเต  ปุตฺเตน  เอหิ  ยานก 
ปาเชหีติ  วตฺวา  ปุตฺต  คเหตฺวา  อห  เนสฺสามิ  นนติฺ  สนฺธาเรตุ 
อสกฺโกนฺตี  จกฺกปาเท  ฉฑฺเฑสฺสติ  อถสฺส  สรีร  อภิรุหิตฺวา 
จกฺก  คมิสฺสติ  อถ  น  ตฺว  มม  ปุตฺต  เนว  มยฺห  อทาสิ 
น  สนฺธาเรตุ  นาสกฺขิ (๑)  นาสิโตสิ  ตยาติ  วตฺวา  ปโตทยฏ ิยา 
ปฏ ึ  ปหริสสฺามีติ ฯ  โส  เอว  จินฺเตนฺโต  ตฺวา  วีชยมาโน ว 
เถรสฺส  สีส  ตาลวณฺเฏน  ปหริ ฯ เถโร กินฺนุ  โข   อห 
สงฺฆรกฺขิเตน  สีเส  ปหโตติ  อุปธาเรนฺโต  เตน  จินติฺตจินฺติต 
สพฺพ  ตฺวา  สงฺฆรกฺขิต  มาตุคามสฺส  ปหาร  ทาตุ  นาสกฺขิ 
เอตฺถ  มหลลฺกตฺเถรสฺส  โก  โทโสติ  อาห ฯ  โส  อโห 
# ๑  ส.ี ย.ุ  น สนฺธาเรตุ อสกฺขิ ฯ  
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นฏโมฺหิ  าต  กิร  เม  อุปชฺฌาเยน  จินฺติตจินฺติต  กึ  เม   
สมณภาเวนาติ  ตาลวณฺฏ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายิตุ  อารทฺโธ ฯ 
อถ  น  ทหรสามเณรา อนุพนฺธิตฺวา  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก 
อาคมึสุ  สตฺถา  เต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  ก ึ ภิกฺขเว  อาคตตฺถ 
เอโก  โว  ภิกฺขุ  ลทโฺธติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  ภนฺเต  อิม 
ทหร  อุกกฺณฺ ิตฺวา  ปลายนฺต  คเหตฺวา  ตุมฺหาก  สนฺติก 
อาคตมฺหาติ ฯ  เอว  กริ  ภิกฺขูติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  กิมตฺถ 
เต  ภิกฺขุ  เอว  ภาริย  กมฺม  กต  นนุ  ตฺว  อารทฺธวิรยิสฺส 
เอกสฺส  พุทฺธสฺส  ปุตฺโต  มาทิสสฺส  นาม  พุทฺธสฺส  สาสเน 
ปพฺพชิตฺวา  อตฺตาน  โสตาปนฺโนติ  วา  สกทาคามีติ  วา 
อนาคามีติ  วา  อรหาติ  วา  วทาเปตุ  นาสกฺขิ  กิมตฺถ  เอว 
ภาริย  กมฺมมกาสีติ ฯ  อุกกฺณฺ ิโตสฺมิ  ภนฺเตติ ฯ  กกึารณา 
อุกฺกณฺ ิโตสีติ ฯ  โส  วสฺสาวาสิกสาฏกาน  ลทฺธทวิสโต 
ปฏาย  ยาว  เถรสฺส  ตาลวณฺเฏน  ปหารา  สพฺพ  ต 
ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  อิมินา  การเณน  ปลาโตสฺมิ 
ภนฺเตติ  อาห ฯ  อถ  น  สตฺถา  เอหิ  ภิกฺขุ  มา 
จินฺตยิ  จิตฺต  นาเมต  ทูเร  โหนฺตป  อารมฺมณ 
สมฺปฏิจฺฉกชาติก ราคโทสโมหพนฺธนา  มุจฺจนตฺถาย  วายมิตุ 
วฏฏตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                ทรูงฺคม เอกจร                อสรีร คุหาสย 
                เย จิตฺต ส ฺเมสฺสนฺติ  โมกขฺนฺติ มารพนฺธนาติ ฯ  
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        ตตฺถ  ทรูงฺคมนฺติ  จิตฺตสฺส  หิ  มกฺกฏสุตฺตมตฺตกป 
ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน  คมนาคมน  นาม  นตฺถิ  ทูเร  สนฺตป 
อารมฺมณ  สมฺปฏิจฺฉตีติ  ทูรงฺคม  นาม  ชาต ฯ  สตฺตฏจิตฺตานิ 
ปน  เอกโต  กณฺณิกพทฺธานิ  เอกกฺขเณ  อุปฺปชชฺิตุ  สมตฺถาน ิ
นาม  นตฺถิ  อุปฺปตฺติกาเล  เอเกกเมว  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ 
ตสฺมึ  นิรุทฺเธ  ปุน เอเกกเมว  อุปฺปชชฺตีติ  เอกจร  นาม 
ชาต ฯ  จิตฺตสฺส สรีรสณฺาน วา นีลาทิปกาโร  วณฺณเภโท 
วา  นตฺถีติ  อสรีร  นาม  ชาต ฯ  คุหา  นาม  จตุมหาภูตคุหา 
อิท ฺจ  หทยรูป  นิสฺสาย  ปวตฺตตีติ  คุหาสย  นาม 
ชาต ฯ  เย  จิตฺตนฺติ  เย  เกจิ  ปุริสา  วา  อิตฺถี  วา 
คหฏา  วา  ปพฺพชิตา  วา  อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส  อุปฺปชฺชิตุ 
อเทนฺตา  สติสมฺโมเสน  อุปฺปนฺนกิเลส  ปชหนฺตา  จิตฺต 
ส ฺเมสฺสนฺติ  ส ฺต  อวิกฺขิตฺต  กริสฺสนฺติ ฯ  โมกฺขนฺติ 
มารพนฺธนาติ  สพฺเพ  เต  กิเลสพนฺธนาภาเวน มารพนฺธน- 
สงฺขาตา  เตภูมิกวฏฏา  มุจฺจิสฺสนฺตีติ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  โสตาปตฺติผล 
ปาปุณิ  อ ฺเป  พหู  โสตาปนฺนาทโย  ชาตา  มหาชนสฺส 
สาตฺถิกา  เทสนา อโหสีติ ฯ 
                ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        ________________  
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                จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ ฯ (๒๘) 
        อนวฏ ิตจิตฺตสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต จิตฺตหตฺถตฺเถร นาม อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  สาวตฺถีวาสี  กลุปุตฺโต  นฏโคณ  ปริเยสนฺโต 
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  มชฺฌนติฺกกาเล  โคณ  ทสิฺวา  ยูเถ 
วิสฺสชฺเชตฺวา อวสฺส  อยฺยาน  สนฺติเก  อาหารมตฺต  ลภิสฺสามีติ 
ขุปฺปปาสาปฬิโต  วิหาร  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขูน  สนฺติก  คนฺตฺวา 
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  ภิกฺขูน 
อวกฺการปาติย  ภุตฺตาวเสสก  ภตฺต  โหติ ฯ  เต  ต  ฉาตกปฬิต 
ทิสฺวา  อิงฺฆ  ภตฺต  คเหตฺวา  ภุ ฺชาติ  วทึสุ ฯ  พุทฺธกาเล 
จ  นาม  อเนกสูปพฺย ฺชน  อุปฺปชชฺติ ฯ  โส  ตโต  ยาปนมตฺต 
คเหตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  ปานีย  ปวิตฺวา  หตฺเถ  โธวิตฺวา  ภิกฺขู 
วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเต  อชฺช  อยฺยา  นิมนตฺนฏาน  อคมสูติ ฯ 
นตฺถิ  อุปาสก  ภิกฺขู  อิมนิาว  นีหาเรน  นิพทฺธ  ลภนฺตีติ ฯ 
โส  มย  อุฏาย  สมุฏาย  รตฺตินฺทิว  นิพทฺธ  กมฺม  กโรนฺตาป 
เอว  มธุรพฺย ฺชนภตฺต  น  ลภาม  อิเม  กิร  นิพทฺธ  ภุ ฺชนฺติ 
กึ  เม  คิหิภาเวน  ภิกฺขุ  ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ภิกฺขู 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  สาธุ 
อุปาสกาติ  ปพฺพาเชสุ ฯ  โส  ลทฺธูปสมฺปโท  สพฺพุปการ 
วตฺตปฏิวตฺต  อกาสิ ฯ  โส  พุทฺธาน  อุปฺปนฺเนน  ลาภสกฺกาเรน  
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กติปาหจฺจเยน  ถูลสรโีร  อโหสิ  ตโต  จินฺเตสิ  กึ  เม 
ภิกฺขาย  จริตฺวา  ชีวิเตน  คิหี  ภวิสฺสามีติ ฯ  โส  วิพฺภมิตฺวา 
เคห  ปาวิสิ ฯ  ตสฺส  เคเห  กมฺม กโรนฺตสฺส  กติปาเหเนว 
สรีร  มิลายิ  ตโต  ก ึ เม  อิมินา  ทุกฺเขน  สมโณ  ภวิสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  ปุนาคนฺตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  โส  กติปาห  วีตินาเมตฺวา 
ปุน  อุกฺกณฺ ิตฺวา  วิพฺภมิ ฯ  ปพฺพชิตกาเล  ปน  ภิกขฺูน 
อุปการโก  อโหสิ ฯ  โส  ปุนป  กติปาเหเนว  อุกฺกณฺ ิตฺวา 
กึ  เม  คิหิภาเวน  ปพฺพชิสสฺามีติ  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  วนทฺิตฺวา 
ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  อุปการวเสน  ปุน 
ปพฺพาชยึสุ  เอว  โส  ฉกขฺตฺตุ  ปพฺพชิตฺวา  อุปฺปพฺพชิโต ฯ 
ตสฺส  ภิกฺขู  เอส  จิตฺตวสิโก  หุตฺวา  วิจรตีติ  จิตฺตหตฺถตฺเถโรติ 
นาม  กรึส ุฯ  ตสฺเสว  อปราปร  วิจรนฺตสฺเสว  ภริยา  คพฺภินี 
อโหสิ ฯ  โส  สตฺตเม  วาเร  อร ฺโต  กสิภณฺฑ  อาทาย 
เคห  คนฺตฺวา  ภณฺฑก  เปตฺวา  อตฺตโน  กาสาว  คณฺหิสฺสามีติ 
คพฺภ  ปาวิสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺส  ภรยิา  นิปชชฺิตฺวา 
นิทฺทายติ ฯ  ตสฺสา  นิวตฺถสาฏโก  อปคโต ฯ  มุขโต  ลาลา 
ปคฺฆรติ  นาสา  ฆุรุฆุรายติ  มุข  วิวฏ  ทนฺต  ฆสติ ฯ  (๑)  สา 
ตสฺส  อุทฺธุมาตกสรีร  วิย  อุปฏาสิ ฯ  โส อนิจฺจ ทกฺุข 
อิท อห เอตฺตก  กาล  ปพฺพชิตฺวา  อิม  นิสฺสาย  ภิกขฺุภาเว 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ ทนฺต ฆสตีติ นตฺถิ ฯ  
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สณฺาตุ  นาสกฺขินฺติ  กาสาวโกฏิย  คเหตฺวา  อุทเร  พนฺธนฺโต ว 
เคหา  นิกฺขมิ ฯ  อถสฺส  อนนฺตรเคเห   ิตา  สสฺสุ  ต  ตถา 
คจฺฉมาน  ทิสฺวา  อย  ปฏกิฺกนฺโต  อิทาเนว  อร ฺโต 
อาคจฺฉนฺโตว  กาสาว  อุทเร  พนฺธิตฺวา  นิกฺขนฺโต  วิหาราภิมุโข 
คจฺฉติ  กินฺนุ  โขติ  เคห  ปวิสิตฺวา  นิทฺทายมาน  ธีตร  ปสฺสิตฺวา 
โส  อิม  ทิสวฺา  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  คโตติ  ตฺวา ธีตร 
ปหริตฺวา  อุฏเหิ  กาฬกณฺณิ  สามิโก  เต  ต  นิทฺทายมาน 
ทิสฺวา  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  คโต  นตฺถิ  โส  อิโต  ปฏาย 
ตุยฺหนฺติ  อาห ฯ  อเปหิ  อเปหิ  อมฺม  กุโต  ตสฺส  คมน 
กติปาเหเนว  ปุน  อาคมิสฺสตีติ ฯ  โสป  อนิจฺจ  ทุกขฺนฺติ 
วตฺวา  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺโตว  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  โส 
คนฺตฺวา  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  น  สกฺขิสฺสาม  มย 
ต  ปพฺพาเชตุ  กโุต  ตุยฺห  สมณภาโว  สตฺถกนิสาทนปาสาณสทิส 
ตว  สีสนฺติ ฯ  ภนฺเต  อิทานิ  ม  อนุกมปฺาย  เอกวาร 
ปพฺพาเชถาติ ฯ  เต  ต  อุปการวเสน  ปพฺพาชยึสุ ฯ  โส 
กติปาเหเนว  สห  ปฏิสมภิฺทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตป  ต 
อาหสุ  อาวุโส  จิตฺตหตฺถ  ตว  คมนสมย  ตฺวเมว  ชาเนยฺยาสิ 
อิมสฺมึ  เต  วาเร  จิรายิตนฺติ ฯ  ภนฺเต  สสคฺคสฺส  อตฺถิภาวกาเล 
คตมฺห  โส  โน  สสคฺโค  ฉินฺโน  อิทานิ  อคมนธมฺมา 
ชาตมฺหาติ ฯ  ภิกฺขู  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ภนฺเต  อย  
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ภิกฺขุ  อมฺเหหิ  เอว วุตฺโต  เอว  นาม  กเถติ  อ ฺ  พฺยากโรติ 
อภูต  วทตีติ  อาหสุ ฯ  สตฺถา  อาม  ภิกฺขเว  มม  ปตฺุโต 
อตฺตโน  อนวฏ ิตจิตฺตกาเล  สทฺธมฺม   อชานนกาเล  คมนาคมน 
อกาสิ  อิทานิสฺส  ปุ ฺ ฺจ  ปาป ฺจ  ปหีนนฺติ วตฺวา อิมา 
เทฺว คาถา อภาสิ 
                อนวฏ ิตจิตฺตสฺส        สทธฺมฺม อวิชานโต 
                ปริปฺลวปสาทสฺส        ป ฺา น ปริปูรติ 
                อนวสฺสุตจิตฺตสฺส        อนนฺวาหตเจตโส 
                ปุ ฺปาปปหีนสฺส        นตฺถิ ชาครโต ภยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อนวฏ ิตจิตฺตสฺสาติ  จิตฺต  นาเมต  กสฺสจิ  นิพทฺธ 
วา  ถาวร  วา  นตฺถ ิ โย  ปน  ปุคฺคโล  อสฺสปฏเ 
ปตกุมฺภณฺฑ  วิย   ถุสราสิมฺหิ  โกฏติขาณุโก  วิย  ขลลฺาตสีเส 
กทมฺพปุปฺผ  วิย  กตฺถจิ  น  สณฺาติ  กทาจิ  เสวโก  โหติ 
กทาจิ  อาชีวโก  กทาจิ  นคิณฺโ  กทาจิ  ตาปโส  เอวรูโป 
ปุคฺคโล  อนวฏ ิตจิตฺโต  นาม  ตสฺส  อนวฏ ิตจิตฺตสฺส 
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภท  อิม  สทธฺมฺม  อชานนฺตสฺส 
ปริตฺตสทฺธตาย  วา  อุลลฺวนสทฺธตาย  วา  ปริปลฺวปสาทสฺส 
กามาวจราป  รูปาวจราทิเภทาป  ป ฺา  น  ปริปรูติ 
กามาวจรายป  อปริปรูยมานาย  กุโต ว  รูปาวจรารูปาวจร- 
โลกุตฺตรป ฺา  ปริปูริสสฺตีติ   ทีเปติ ฯ  อนวสฺสุตจิตฺตสฺสาติ  
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ราเคน  อตินฺตจิตฺตสฺส ฯ  อนนฺวาหตเจตโสติ  อาหตจิตฺโต 
ขีลชาโตติ (๑)  อาคตฏาเน  โทเสน  จิตฺตสฺส  ปหตภาโว  วุตฺโต 
อิธ  ปน  โทเสน  อปฺปฏหิตจิตฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ปุ ฺ- 
ปาปปหีนสฺสาติ  จตุตฺถมคฺเคน  ปหีนปุ ฺสฺส  เจว  ปหีนปาปสฺส 
จ  ขีณาสวสฺส ฯ  นตฺถิ  ชาครโต  ภยนฺติ  ขีณาสวสฺส 
ชาครนฺตสฺเสว  ภยาภาโว  กถโิต  วิย  โส  ปน  สทฺธาทีหิ 
ชาครธมฺเมหิ  สมนฺนาคตตฺตา  ชาคโร  นาม   ตสฺมา 
ชาครนฺตสฺสาป  อชาครนฺตสฺสาป  กิเลสภย  นตฺถ ิ กิเลสาน 
อปจฺจาวตฺตนโต  น  ห ิ ต  กิเลสา  อนุพนฺธนฺติ  เตน  เตน 
มคฺเคน  ปหีนาน  ปุน  อนุปคมนโต  เตนาห  โสตาปตฺติมคฺเคน 
เย  กิเลสา  ปหีนา  เต  กิเลเส  น  ปุเนติ  น ปจฺจาคจฺฉติ 
สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเคน  เย  กิเลสา  ปหีนา  เต  กิเลเส 
น  ปุเนติ  น  ปจฺจาคจฺฉตีติ ฯ 
        เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา สผลา อโหสิ ฯ 
        อเถกทวิส  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  ภาริยา  วติเม 
อาวุโส  กิเลสา  นาม  เอวรูโป  อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน 
กุลปุตฺโต  กิเลเสหิ  อาลุลโิต  สตฺต  วาเร  คิหี  หุตฺวา  สตฺต 
วาเร  ปพฺพชิโตติ ฯ  สตฺถา  เตส  กถาปวตฺตึ  สุตฺวา 
ตขณานุรูเปน   คมเนน   ธมฺมสภ   คนฺตฺวา   พุทฺธาสเน   นิสินโฺน 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
# ๑  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๑๐ ฯ  ม. มู.  ๑๒/๒๐๖  
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อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  เอวเมว  ภิกฺขเว กิเลสา นาม  ภาริยา 
สเจ  เอเต  รูปโน  หุตฺวา  กตฺถจิ  ปกฺขิปตุ สกฺกา ภเวยฺยุ 
จกฺกวาล  อติสมฺพาธ  พฺรหฺมโลโก  อตินีจโก  โอกาโส  เนส 
น  ภเวยฺย  มาทิสป  นาเมเต  ป ฺาสมฺปนฺน  ปุริสาชาเนยฺย 
อาโลเลนฺติ  อวเสเสสุ  กา  กถา อห ฺหิ อฑฺฒนาฬิมตฺต 
วรกโจรก (๑) กุณฺกุทฺทาล ฺจ  นิสฺสาย  ฉ  วาเร  ปพฺพชิตฺวา 
อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพติ ฯ  กทา  ภนฺเตติ ฯ  สุณิสฺสถ  ภิกฺขเวติ ฯ 
อาม  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  สณุาถาติ อตีต อาหริ ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต 
กุทฺทาล-  ปณฺฑิโต  นาม  พาหิรกปพฺพชฺช  ปพฺพชตฺิวา  อฏ 
มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  วสฺสารตฺตสมเย  จ  ภูมิยา  ตินฺตาย 
เคเห  เม  อฑฺฒนาฬิมตฺโต  วรกโจรโก  จ  กุณฺกุททฺาลโก 
จ  อตฺถิ  วรกโจรกพีช  มา  นสฺสีติ  อุปปฺพฺพชิตฺวา  เอกฏาน 
กุทฺทาเลน  กสิตฺวา  ต  พีช  วปตฺวา  วตึ  กตฺวา  ปกกฺกาเล 
อุทฺธริตฺวา  นาฬิมตฺต  พีช  เปตฺวา  เสส  ขาทิ ฯ  โส  ก ึ
เมทานิ  เคเหน  ปุน อฏมาเส  ปพฺพชิสฺสามีติ  นกิฺขมิตฺวา 
ปพฺพชิ ฯ  อิมินาว  นีหาเรน  นาฬิมตฺต  วรกโจรก ฺจ 
กุณฺกุทฺทาล ฺจ  นิสฺสาย  สตฺต  วาเร  คิหี  หุตฺวา  สตฺต 
วาเร  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม  ปน  วาเร  จินฺเตสิ  อห  สตฺต 
วาเร  อิม  กณฺุกุทฺทาล  นิสฺสาย  คิหี  หุตฺวา  ปพฺพชิโต 
# ๑  วรกโปรกนฺติป ปาโ ฯ . ว.  
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กตฺถจิเทว  น   ฉฑฺเฑสฺสามีติ ฯ  โส  คงฺคาตีร  คนฺตฺวา 
ปติตฏาน  ปสฺสนฺโต  โอตริตฺวา  คณฺเหยฺย  ยถาสฺส  ปติตฏาน 
น  ปสฺสามิ  ตถา  น  ฉฑฺเฑสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  นาฬิมตฺต 
พีช  ปโลติกาย  พนฺธิตฺวา  ปโลติก  กทฺุทาลผเล  พนฺธิตฺวา 
กุทฺทาล  อคฺคทณฺฑเก  คเหตฺวา   คงฺคาตีเร   ิโต  อกฺขีนิ 
นิมฺมิเลตฺวา  อุปริสีเส  ติกขฺตฺตุ  อาวชฺชิตฺวา  คงฺคาย  ขิปตฺวา 
นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตฺวา  ปติตฏาน  อทิสฺวา  ชิต 
เม  ชิต  เมติ  ติกฺขตฺตุ  สทฺทมกาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  พาราณสี  ราชา 
ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  อาคนฺตฺวา  นทีตีเร  ขนฺธาวาร  นิวาเสตฺวา 
นหานตฺถาย  นทึ  โอติณฺโณ  ต  สทฺท  อสฺโสสิ ฯ  ราชูน ฺจ 
นาม  ชิต  เม  ชิต  เมติ  สทฺโท  อมนาโป  โหติ ฯ  โส 
ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อห  อิทานิ  อมิตฺตมทฺทน  กตฺวา 
ชิต  เมติ  อาคโต  ตฺว  ปน  ชิต  เม  ชติ  เมติ  วิรวสิ 
กึ  นาเมตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  กุททฺาลปณฺฑิโต  ตฺว  พาหิรเก  โจเร 
ชินิ  ตยา  ชิต  ปุน อชิตเมว  โหติ  มยา  ปน  อชฌฺตฺติโก 
โลภโจโร  ชโิต  โส  ปุน  ม  น  ชินิสสฺติ  ตสฺเสว  ชโย 
สาธูติ วตฺวา อิม คาถมาห 
        น ต ชิต สาธุ ชิต        ย ชิต อวชียติ 
        ต โข ชติ สาธุ ชิต        ย ชิต นาวชียตีติ (๑) ฯ 
# ๑  ขุ. ชา.  เอก.  ๒๗/๒๒  ฯ  
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        ตขณเยว  คงฺค  โอโลเกนฺโต  อาโปกสิณ  นพฺิพตฺเตตฺวา 
อธิคตวิเสโส  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิ ฯ  ราชา  มหาปุริสสฺส 
ธมฺมกถ  สุตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชชฺ  ยาจิตฺวา  สทฺธึ  พลกาเยน 
ปพฺพชิ ฯ  โยชนมตฺตา  ปริสา  อโหส ิฯ  อปโรป  สามนฺตราชา 
ตสฺส  ปพฺพชติภาว  สุตฺวา  ตสฺส  รชฺช  คณฺหิสฺสามีติ 
อาคนฺตฺวา  ตถา  สมิทฺธ  นคร  สุ ฺ  ทิสฺวา  เอวรูป 
นคร  ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชนฺโต  ราชา  น  โอรเก  าเน 
ปพฺพชิสฺสติ  มยาป  ปพฺพชิตุ  วฏฏตีติ   จินฺเตตฺวา  ตตฺถ 
คนฺตฺวา  มหาปุริส  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  สปริโส 
ปพฺพชิ ฯ  เอเตเนว  นีหาเรน  สตฺต  ราชาโน  ปพฺพชึสุ  ฯ 
สตฺตโยชนิโก  อสฺสโม  อโหสิ ฯ  สตฺต  ราชาโน  โภเค  ฉฑฺเฑตฺวา 
เอตฺตก  ชน  คเหตฺวา  ปพฺพชึสุ ฯ  มหาปุริโส  พฺรหฺมจริยวาส 
วสิตฺวา  พฺรหฺมโลกุปโค อโหสิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  อห  ภิกฺขเว 
ตทา  กุทฺทาลปณฺฑิโต อโหสิ ฯ (๑)  กิเลสา นาเมเต เอว ภาริยาติ 
อาห ฯ 
                                จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                _____________ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อโหสึ ฯ  
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                                อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ 
        กุมฺภูปมนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย  วิหรนโฺต 
อารทฺธวิปสฺสเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติเก  ยาว  อรหตฺตา 
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  สมณธมฺม  กริสสฺามาติ  โยชนสตมคฺค 
คนฺตฺวา  เอก  มหาคาม  อคมสุ ฯ  อถ  เน  มนุสฺสา  ทิสฺวา 
ป ฺตฺตาสเนสุ  นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตหิ  ยาคุอาทีหิ  ปริวิสิตฺวา 
กตฺถ  ภนฺเต  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ยถาผาสุกฏานนฺติ  วุตฺเต 
ภนฺเต  อิม  เตมาส  อิเธว  วสถ  มยป  ตุมฺหาก สนฺติเก สรเณสุ 
ปติฏาย  สีลานิ  รกฺขิสฺสามาติ  ยาจิตฺวา  เตส  อธิวาสน  วิทิตฺวา 
อวิทูเร  าเน  มหนฺโตว  วนสณฺโฑ  อตฺถิ  เอตฺถ  วสถ  ภนฺเตติ 
วตฺวา  อุยฺโยเชสุ ฯ  เต  ภิกฺขู  ต  วนสณฺฑ  ปวิสึสุ ฯ  ตสฺม ึ
วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  สีลวนฺโต  อยฺยา  อิม  วนสณฺฑ อนุปฺปตฺตา 
อยุตฺต  โข  ปน  อมฺหาก  อยฺเยสุ  อิธ  วสนฺเตสุ  ปุตฺตภาติก  (๑) 
คเหตฺวา  รุกฺเข  อภิรุยฺห  วสิตุนฺติ  โอตริตฺวา  ภูมิย  นิสีทิตฺวา 
จินฺตยึสุ  อยฺยา  อิมสฺมึ  าเน  อชฺเชกรตฺตึ  วสิตฺวา  อทฺธา 
เสฺว  คมิสฺสนฺตีติ ฯ  ภิกฺขูป  ปุนทิวเส  อนฺโตคาเม  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  ปุน  ตเมว  วนสณฺฑ  อาคมึสุ ฯ  เทวตา  ภิกฺขุสงฺโฆ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ปตฺุตภาติเก ฯ  
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สฺวาตนาย  เกนจิ  นิมนฺติโต  ภวิสฺสติ  ตสฺมา  ปุน  อาคจฺฉติ 
อชฺช  คมน  น  ภวิสฺสติ  เสฺว  คมิสฺสนฺติ  ม ฺเติ  อิมินา 
อุปาเยน  อฑฺฒมาสมตฺต  ภูมิยเมว  อจฺฉึสุ ฯ  ตโต  จินฺตยึสุ 
ภทนฺตา  อิม  เตมาส  อิเธว  ม ฺเ  วสิสฺสนฺติ  อิเธว  โข 
ปน  วสนฺเตสุ  อมฺหาก  รกฺุเข  อภิรุหิตฺวา  นิสีทิตตป  อยุตฺต 
เตมาส  ปุตฺตภาติเก  คเหตฺวา  ภูมิย  นสิีทนฏานานิป  อมฺหาก 
ทุกฺขานิ  กิ ฺจิ  กตฺวา  อิเม  ภิกฺขู  ปลาเปตุ  วฏฏตีติ ฯ  ตา 
เตสุ  เตสุ  รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ  เจว  จงฺกมนโกฏีส ุ
จ  ฉินฺนสีสานิ  กพนฺธานิ  ทสฺเสตุ  อมนุสฺสสทฺท ฺจ  สาเวตุ 
อารภึสุ ฯ  ภิกฺขูน  ขิปตกาสาทโย  โรคา  ปวตฺตึสุ ฯ  เต 
อ ฺม ฺ  ตุยฺห  อาวุโส   กึ  รชฺุชติ  ตุยฺห  กึ  รชุชฺตีติ 
ปุจฺฉิตฺวา  มยฺห  ขิปตโรโค  มยฺห  กาโสติ  วตฺวา  อาวุโส 
อห  อชชฺ  จงฺกมนโกฏิย  ฉินฺนสีส  อทฺทส  อห  รตฺติฏาเน 
กพนฺธ  อทฺทส  อห  ทิวาฏาเน  อมนุสฺสสทฺท  อสฺโสสึ 
ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกมิท  าน  อมฺหาก  อิธ  อผาสุก  โหติ  สตฺถ ุ
สนฺติก  คมิสสฺามาติ ฯ  เต  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  สตฺถุ 
สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ ฯ  อถ 
เน  สตฺถา  อาห  กึ  ภิกฺขเว  ตสฺมึ  าเน  วสิตุ  น 
สกฺขิสฺสถาติ ฯ  อาม  ภนฺเต  อมฺหาก  ตสฺมึ  าเน  วสนฺตาน 
เอวรูปานิ  เภรวารมฺมณานิ  อุปฏหนติฺ  เตน  เอวรปู  อผาสุก  
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โหติ  เตน  มย  วชฺเชตพฺพยุตฺตกมิท  านนฺติ  ต   ฉฑฺเฑตฺวา 
ตุมฺหาก  สนฺติก  อาคตาติ ฯ  ภิกฺขเว  ตตฺเถว  ตุมฺหาก  คนฺตุ 
วฏฏตีติ ฯ  น  สกฺกา  ภนฺเตติ ฯ  ภิกฺขเว  ตุมฺเห  อาวุธ 
อคเหตฺวา  คตา  อิทานิ  อาวุธ  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ ฯ 
กตราวุธ  ภนฺเตติ ฯ  สตฺถา  อห  โว  อาวุธ  ทสฺสามิ 
มยา ทินฺนาวุธ  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ วตฺวา 
        กรณียมตฺถกุสเลน                ยนฺต สนฺต ปท อภิสเมจฺจ 
        สกโฺก  อุชู  จ  สุหุช ู จ        สุวโจ  จสฺส  มุทุ  อนติมานีติ 
สกล  เมตฺตสุตฺต  (๑)  กเถตฺวา  ภิกฺขเว  อิม  ตุมฺเห  พหิ  วิหารสฺส 
วนสณฺฑโต  ปฏาย  สชฌฺายนฺตา  อนฺโตวิหาร  ปวิเสยฺยาถาติ 
อุยฺโยเชสิ ฯ  เต  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน 
ต  วนสณฺฑ  ปตฺวา  พหิวิหาเร  คณสชฺฌาย  สชฌฺายมานา ว 
วนสณฺฑ  ปวิสึสุ ฯ  สกลวนสณฺเฑ  เทวตา  เมตฺตจิตฺต  ปฏิลภิตฺวา 
เตส ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ  อาปุจฺฉึสุ 
คตฺตสมฺพาหน  อาปุจฺฉึสุ  เตส  ตตฺถ  ตตฺถ  อารกฺข  สุสวิหิต 
กรึสุ จกฺกธุปน (๒) วิย  สนฺนิสินฺนา  อเหสุ ฯ  กตฺถจิ  อมนุสฺสสทฺโท 
นาม  นาโหสิ ฯ เตส  ภิกขฺูน  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ ฯ  (๓)  เต 
รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ  นิสินฺนา   วิปสฺสนาย  จิตฺต  โอตาเรตฺวา 
อตฺตนิ  ขยวย  ปฏเปตฺวา  อย  อตฺตภาโว  นาม  ภิชฺชนตฺเถน 
# ๑  ขุ. ขุ. ๒๕/๑๓.  ๒. สี. ปกฺกธุปน ฯ ๓  ย.ุ  อโหสิ ฯ  
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อถาวรตฺเถน  กุลาลภาชนสทิโสติ  วิปสฺสน  วฑฺฒยึสุ ฯ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  คนฺธกฏุยิ  นิสินโฺนว  เตส   วิปสฺสนาย 
อารทฺธภาว  ตฺวา  เต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา (๑) เอวเมว  ภิกฺขเว 
อย  อตฺตภาโว นาม ภิชฺชนตฺเถน อถาวรตฺเถน  กลุาล- 
ภาชนสทิโส  เอวาติ  วตฺวา  โอภาส  ผริตฺวา  โยชนสเต   ิโตป 
เตส  อภิมุเข  นิสินฺโน  วิย  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา 
ทิสฺสมาเนน  รูเปน  อิม  คาถมาห 
                กมฺุภูปม กายมิม วิทิตฺวา 
                นครูปม จิตฺตมิท ถเกตฺวา (๒) 
                โยเธถ มาร ป ฺาวุเธน 
                ชติ ฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยาติ ฯ 
        ตตฺถ  กมฺุภูปมนฺติ  อพลทุพฺพลตฺเถน  อนทฺธนิยตาย 
ตาวกาลิกตฺเถน  อิม  เกสาทิสมุหสงฺขาต  กาย  กุมภฺูปม 
กุลาลภาชนสทิส  วิทิตฺวา ฯ  นครูปม  จิตฺตมิท  ถเกตฺวาติ 
นคร  นาม  พหิทฺธา  ถิร  โหติ  คมฺภีรปริข  ปาการปริกฺขิตฺต 
ทฺวารฏฏาลกยุตฺต  อนฺโต  สุวิภตฺต  วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺน 
อนฺตราปณ  ต  วิลุมฺปสฺสามาติ  พหิทฺธา  โจรา  อาคนฺตฺวา 
ปวิสิตุ  อสกโฺกนฺตา  ปพฺพต  อาสชฺช  ปฏิหตา  วิย  คจฺฉนฺติ 
เอวเมว  ปณฺฑิโต  กลุปุตฺโต  อตฺตโน  วิปสฺสนาจิตฺต  ถริ 
# ๑.  สี. ม. ย.ุ อามนฺเตสิ ฯ  ๒.  ส.ี ม. ยุ. เปตฺวา ฯ  
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นครสทิส  กตฺวา  ถเกตฺวา  นคเร  ิโต เอกโตธาราทินา 
นานปฺปกาเรน  อาวุเธน  โจรคณ  วิย  วิปสฺสนามเยน  จ 
อริยมคฺคมเยน  จ   ป ฺาวุเธน  ต  ต  มคฺควชฺฌ  กเิลส 
ปฏิพาหนฺโต  ต  กิเลสมาร  โยเธถ  ปหเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
ชิต ฺจ รกฺเขติ ชิต อุปฺปาทิต  ตรุณวิปสฺสน  อาวาส- 
สปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ 
อาเสวนฺโต   อนฺตรนฺตรา  สมาปตฺตึ   สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  สุทฺธจิตฺเตน  สงฺขาเร  
สมฺมสนฺโต  รกฺเขยฺย ฯ  อนิเวสโน 
สิยาติ  อนาลโย  ภเวยฺย ฯ  ยถา  นาม  โยโธ  สงฺคามสีเส 
พลโกฏก  กตฺวา  อมิตฺเตหิ  สทฺธึ  ยชฺุฌนฺโต  ฉาโต  วา 
ปปาสิโต  วา  หุตฺวา  สนนฺาเห  สิถิเล  อาวุเธ  วา ปติเต 
พลโกฏก  ปวิสิตฺวา  วิสฺสมิตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  ปวิตฺวา 
สนฺนยฺหิตฺวา  อาวุธ  คเหตฺวา  ปุน  นกิขฺมิตฺวา  ยุชฺฌนฺโต 
ปรเสน  มททฺติ  อชิต  ชนิาติ  ชิต  รกขฺติ  โส  หิ  สเจ 
พลโกฏเก  เอว  วิสฺสมนฺโต  ต  อสฺสาเทนฺโต  อจฺเฉยฺย 
รชฺช  ปรหตฺถคต  กเรยฺย  เอวเมว  ภิกฺขุ  ปฏลิทฺธ 
ตรุณวิปสฺสน  ปุนปฺปุน  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย 
สุทฺธจิตฺเตน  สงฺขาเร  สมมฺสนฺโต  รกขิฺตุ  สกฺโกติ 
อุตฺตริมคฺคปฏิลาเภน  กิเลสมาร  ชินาติ  สเจ  ปน  โส 
สมาปตฺติเมว  อสฺสาเทติ  สุทฺธจิตฺเตน  ปุนปฺปุน  สงฺขาเร  น  
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สมฺมสติ ฯ  มคฺคผลปฏิเวธ  กาตุ  น  สกฺโกติ  ตสฺมา 
รกฺขิตพฺพยุตฺตก  รกฺขนฺโต  อนิเวสโน  สิยา  สมาปตฺตึ  นิเวสน 
กตฺวา  ตตฺถ  น นิเวเสยฺย  อาลย  น  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
ตุมฺเห  เอว  กโรถาติ  เอว  สตฺถา  เตส  ภิกฺขูน  ธมฺม 
เทเสสิ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  นิสินฺนฏาเน  นิสินฺนาว 
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  ตถาคตสฺส  สุวณฺณวณฺณ 
สรีร  วณฺเณนฺตา โถเมนฺตา วนฺทนฺตาว อาคจฺฉึสูติ ฯ 
                        อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
 
                        ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ 
        อจิร  วตย  กาโยติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย 
วิหรนฺโต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  สาวตฺถีวาสี  กลุปุตฺโต  สตฺถุ  สนฺติเก 
ธมฺมกถ  สุตฺวา  สาสเน  อุร  ทตฺวา  ปพฺพชิโต  ลทธฺูปสมฺปโท 
ติสฺสตฺเถโร  นาม  อโหสิ ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  ตสฺส 
สรีเร  โรโค  อุทปาทิ ฯ  สาสปมตฺติโย  ปฬกา  อุฏหึสุ ฯ  ตา 
อนุปุพฺเพน  มุคฺคมตฺตา  กาฬายมตฺตา  โกลฏ ิมตฺตา  อามลกมตฺตา 
เพลุวมตฺตา  หุตฺวา  ปภิชฺชึสุ ฯ  สกลสรีร  ฉิทฺทาวฉิทฺท  อโหส ิฯ 
ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโรเตฺววสฺส  นาม  อุทปาทิ ฯ  อถสฺส  อปรภาเค  
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อฏ ีนิ  ภิชชฺสึุ ฯ  โส  อปฺปฏิชคฺคิโย  อโหสิ ฯ  นิวาสนปารุปน 
ปุพฺพโลหิตมกฺขิต  ชาลปุวสทิส  อโหสิ ฯ  สทฺธิวิหาริกาทโย 
ปฏิชคฺคิตุ  อสกฺโกนฺตา  ฉฑฺฑยึสุ ฯ  โส  อนาโถ  หุตฺวา 
นิปชฺช ิฯ 
        พุทฺธาน ฺจ  นาม  เทฺว  วาเร  โลกโวโลกน  อวิชหิต 
โหติ  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนฺตา  จกฺกวาฬมุขวฏฏิโต 
ปฏาย  คนฺธกุฏิอภิมุข  าณ  กตฺวา  โอโลเกนฺติ  สาย 
โอโลเกนฺตา  คนฺธกุฏิโต  ปฏาย  พาหิราภิมุข  าณ  กตฺวา 
โอโลเกนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  สมเย  ภควโต  าณชาลสฺส  อนฺโต 
ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร  ป ฺายิ ฯ  สตฺถา  ติสฺสสฺส  ภิกฺขุโน 
อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  อย   สทฺธิวิหาริกาทีหิ  ฉฑฺฑิโต 
อิทานิสฺส  ม  เปตฺวา  อ ฺ  ปฏิสรณ  นตฺถีติ  คนฺธกุฏิโต 
นิกฺขมิตฺวา  วิหารจาริก  จรมาโน  วิย  อคฺคิสาล  คนฺตฺวา 
อุกฺขลึ  โธวิตฺวา  อุทก  ทตฺวา  อุทฺธน  อาโรเปตฺวา  อุทกสฺส 
ตตฺตภาว  อาคมยมาโน  อคฺคิสาลายเมว  อฏาสิ  ตตฺตภาว 
ชานิตฺวา  คนฺตฺวา  ติสฺสภิกฺขุโน  นิปนนฺม ฺจกโกฏิย  คณฺหิ ฯ 
ตทา  ภิกฺขู  อเปถ  ภนฺเต  มย  คณฺหิสฺสามาติ  ม ฺจก 
คเหตฺวา  อคฺคิสาล  อานยึสุ ฯ   สตฺถา  อมฺพณก  อาหราเปตฺวา 
อุณฺโหทก  อาสิ ฺจิตฺวา  เตหิ  ภิกฺขูหิ  ตสฺส  ปารุปน  คาหาเปตฺวา 
อุณฺโหทเกน  มทฺทาเปตฺวา  อาตเป  วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  อถสฺส  
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สนฺติเก  ตฺวา  ต  สรีร อุณฺโหทเกน  เตเมตฺวา ตสฺส  สรรี  (๑) 
ฆสิตฺวา  นหาเปสิ ฯ  ตสฺส  นหานปรโิยสาเน  ปารุปน 
สุกฺขิ ฯ  อถ  น  ต  นิวาสาเปตฺวา  นิวตฺถกาสาว  อุทเกน 
มทฺทาเปตฺวา  อาตเป  วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  อถสฺส  คตฺเต  อุทเก 
ฉินฺนมตฺเต  ต  สุกฺขิ ฯ  โส  เอก  กาสาว  นิวาเสตฺวา 
เอก  ปารุปตฺวา  สลฺลหุกสรีโร  เอกคฺคจิตฺโต  หุตฺวา  ม ฺจเก 
นิปชฺช ิฯ  สตฺถา  ตสฺส  อุสฺสีสเก  ตฺวา  ภิกฺขุ  อย  ตว 
กาโย  อเปตวิ ฺาโณ  นริุปกาโร  หุตฺวา  กลิงฺคร วิย 
ปวิย  สยิสสฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อจิร วตย กาโย  ปวึ อธิเสสฺสติ 
        ฉุฑฺโฑ อเปตวิ ฺาโณ  นริตฺถว กลิงฺครนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อจิร  วตาติ  ภิกฺขุ  น  จิรสฺเสวาย  กาโย  ปวึ 
อธิเสสฺสติ  อิมิสฺสา  ปกติสยเนน  สยิตาย  ปวิยา  อุปริ 
สยิสฺสติ ฯ ฉุฑฺโฑติ  อปวิทฺโธ  อปคตวิ ฺาณตาย  ตุจฺโฉ 
หุตฺวา  เสสฺสตีติ  ทสฺเสติ ฯ  ยถากึ  นริตฺถว  กลิงฺครนฺติ 
นิรุปการ  นิรตฺถก  กฏขณฺฑ  วิย ฯ  ทพฺพสมฺภารตฺถิกา  ห ิ
มนุสฺสา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อุชุก  อุชกุสณฺาเนน  วงฺก 
วงฺกสณฺาเนน  ฉินฺทิตฺวา  ทพฺพสมฺภาร  คณฺหนฺติ  อวเสส 
ปน  สุสิร ฺจ  ปูติก ฺจ  อสารก ฺจ  คณฺ ิกชาต ฺจ   ฉินฺทิตฺวา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ ตสฺส สรรีนฺติ  นตฺถิ ฯ  
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ตตฺเถว  ฉฑฺเฑนฺติ  อ ฺเ  ทพฺพสมฺภารตฺถิกา  อาคนฺตฺวา  ต 
คเหตฺวา  อากงฺขนฺตา  นาม  นตฺถ ิ ต  โอโลเกตฺวา  อตฺตโน 
อุปการกเมว  คณฺหนฺติ  อิตร  ปวีคตเมว  โหติ  ต  ปน  เตน 
เตน  อุปาเยน  ม ฺจปฏิปาทก  วา  ปาทกลิก  วา  ผลกปก 
วา  กาตุ  สกกฺาป  ภเวยฺย  อิมสฺมึ  ปน  อตฺตภาเว  ทฺวตฺตึสาย 
โกฏาเสสุ  เอกโกฏาโสป  ม ฺจปฏิปาทกาทิวเสน  วา  อ ฺเน 
วา  อุปการมุเขน  คยฺหุปโค  นาม  นตฺถิ  เกวล  นิรตฺถว 
กลิงฺคร  อย  กาโย  อปคตวิ ฺาโณ   กติปาหสฺเสว  ปวิย 
เสสฺสตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อ ฺเป  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ ฯ 
เถโรป  อรหตฺต  ปตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  สรีรกิจฺจ 
การาเปตฺวา  ธาตุโย  คเหตฺวา เจติย การาเปสิ ฯ 
        ภิกฺขู  สตฺถาร  ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร  กุหึ 
นิพฺพตฺโตติ ฯ  ปรินิพฺพุโต  ภิกฺขเวติ ฯ  ภนฺเต  เอวรูปสฺส 
อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  กึการณา  คตฺต  ปูติก 
ชาต  กึการณา  อฏ ีนิ  ภินฺนานิ  กิมสสฺ  การณ 
อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสยภาว  ปตฺตนฺติ ฯ  ภิกฺขเว  สพฺพเมต 
เอตสฺส  อตฺตนา  กตกมฺเมน  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  ก ึ ปน  เตน 
ภนฺเต กตนฺติ ฯ เตนหิ ภิกขฺเว สุณาถาติ อตีต อาหริ ฯ 
        อย  กสสฺปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  สากุณิโก  หุตฺวา  พหู  
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สกุเณ  วธิตฺวา  อิสฺสรชน  อุปฏหิ  เตส  ทินฺนาวเสเส 
วิกฺกีณาติ  วิกฺกีณาวเสสา  มาเรตฺวา  ปตา  ปูติกา  ภวิสฺสนฺตีติ 
ยถา  อุปฺปติตุ  น  สกฺโกนฺติ  ตถา  เตส  ชงฺฆฏ ีนิ  จ  ปกฺขฏ ีนิ 
จ  ภินฺทิตฺวา  ราสึ  กตฺวา  เปสิ ฯ  เต  ปุนทิวเส  วิกฺกีณาติ 
อติพหูน  ลทธฺกาเล  อตฺตโน  อตฺถาย  ปจาเปสิ ฯ  ตสฺส 
เอกทิวส  รสโภชเน  ปกฺเก  เอโก  ขีณาสโว  ปณฺฑาย  จรนฺโต 
ตสฺส  เคหทฺวาเร   อฏาสิ ฯ  โส  เถร  ทิสฺวา  จิตฺต  ปสาเทตฺวา 
มยา  พหู  ปาณา  มาริตา  (๑)  อยฺโย  จ  เม  เคหทฺวาเร   ิโต 
อนฺโตเคเห จ รสโภชน  สวิชฺชติ  ปณฺฑปาตมสฺส  ทสฺสามีติ 
ตสฺส  ปตฺต  อาทาย  ปูเรตฺวา  รสปณฺฑปาต  ทตฺวา  เถร 
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺส 
มตฺถก  ปาปุเณยฺยนฺติ  อาห ฯ  เถโร  เอว   โหตูติ อนุโมทน 
อกาสิ ฯ 
        ภิกฺขเว  ตทา  ติสฺสสฺส  กตกมฺมวเสเนว  เอต  ติสฺสสฺส 
นิปฺผนฺน  สกณุาน  อฏ ิเภทนิสฺสนฺเทน  ติสฺสสฺส  คตฺต  ปูติก 
ชาต  อฏ ีนิ  จ  ภินฺนานิ  ขีณาสวสฺส  รสปณฺฑปาต- 
ทานนิสฺสนฺเทน  อรหตฺต  ปตฺโตติ ฯ 
                        ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        ________________ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ มาเรตฺวา ขาทิตา ฯ  
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                        นนฺทโคปาลกวตฺถุ 
        ทิโส  ทสินฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  โกสลชนปเท 
วิหรนฺโต นนฺทโคปาลก  อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติโน  นนฺโท  นาม 
โคปาลโก  โคยูถ  รกฺขติ  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค ฯ 
โส  กิร  ยถา  เกณิโย  ชฏโิล  ปพฺพชิตเวเสน  เอว  โคปาลกตฺเตน  ราชปล  ปริหรนฺโต  อตฺต
โน  กุฏมฺพ  รกฺขติ ฯ  โส 
กาลานุกาล  ป ฺจโครเส  อาทาย  อนาถปณฺฑิกสฺส  สนฺติก 
อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  ปสฺสติ  ธมฺม  สุณาติ  อตฺตโน 
วสนฏาน  อาคมนตฺถาย  สตฺถาร  ยาจติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส 
าณปริปาก  อาคมยมาโน  อาคนฺตฺวา  (๑)  ตสฺส  ปริปกฺกภาว 
ตฺวา  เอกทิวส  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  จาริก  จรนฺโต  มคฺคา 
โอกฺกมฺม  ตสฺส  วสนฏานาสนฺเน  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล 
นิสีทิ ฯ  นนโฺท  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  (๒)  วนฺทตฺิวา  ปฏิสนถฺาร 
กตฺวา  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปณีต  ป ฺจโครสทาน  อทาสิ ฯ  สตฺตเม 
ทิวเส  สตฺถา  อนุโมทน  กตฺวา  ทานกถาทิเภท  อนุปุพฺพีกถ 
กเถสิ ฯ  กถาปริโยสาเน  นนฺทโคปาลโก  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏาย  สตฺถุ  ปตฺต  คเหตฺวา  สตฺถาร  อนุคจฺฉนฺโต 
# ๑  ม ฯ อคนฺตฺวา ฯ   ๒   ส.ี ย.ุ  อาคนฺตฺวา ฯ  
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ทูร  คนฺตฺวา  ติฏ  อุปาสกาติ  นิวตฺติยมาโน  วนฺทตฺิวา 
นิวตฺติ ฯ อถ  น  เอโก  ลทฺุธโก  วิชฺฌตฺิวา  มาเรสิ ฯ 
ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺตา  ภิกฺขู  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  สตฺถาร  อาหสุ 
นนฺโท  ภนฺเต  โคปาลโก ตุมฺหาก  อิธาคตตฺตา  มหาทาน 
ทตฺวา  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตนฺโต  มาริโต  สเจ  ตุมฺเห  นาคจฺฉิสฺสถ 
นาสฺส  มรณ  อภวิสฺสาติ ฯ  สตฺถา  ภิกขฺเว  มยิ  อาคเตป 
อนาคเตป  ตสฺส  จตสฺโส  ทิสา จตสฺโส  อนุทิสา 
คจฺฉนฺตสฺสาป  มรณโต  มุจฺจนุปาโย  นาม  นตฺถิ  ย  ห ิ
เนว  โจรา  น  เวริโน  กโรนฺติ  ต  อิเมส  สตฺตาน อนฺโต 
ปวตฺต มิจฺฉาปณิหิต จิตฺตเมว กโรตีติ วตฺวา อิม คาถมาห 
        ทิโส ทสิ ยนฺต กยริา        เวรี วา ปน เวริน 
        มิจฺฉาปณิหิต จิตฺต        ปาปโย น ตโต กเรติ ฯ 
        ตตฺถ  ทโิส  ทิสนฺติ  โจโร  โจร ฯ  ทิสฺวาติ 
ปาเสโส  ยนฺต  กยิราติ  ยนฺต  ตสฺส  อนยพฺยสน 
กเรยฺย ฯ  ทุติยปเทป  เอเสว  นโย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ 
เอโก  เอกสฺส  มิตฺตทุพฺภิโจโร  ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ 
อปรชฺฌนฺโต  ยสฺส  อปรชฺฌติ  ตป  ตเถว  อตฺตนิ  อปรชฺฌนฺต 
โจร  ทิสฺวา  เวรี  วา  ปน  เกนจิเทว  การเณน  พนฺธเวร 
เวรึ  ทิสฺวา  อตฺตโน  กกขฺฬตาย  ทารุณตาย  ย  ตสสฺ 
อนยพฺยสน  กเรยฺย  ปุตฺตทาร  วา  ตสฺส  ปเฬยฺย  เขตฺตาทีนิ  
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วา  นาเสยฺย  ชีวิตา  วา  ปน  น  โวโรเปยฺย  ทสส ุ
อกุสลกมฺมปเถสุ มิจฺฉาปตตฺตา  มิจฺฉาปณิหิต  จิตฺต  ปาปโย 
น  ตโต  กเร  ต  ปรุิส  ตโต  การณโต  ปาปตร  กเรยฺย 
วุตฺตปฺปกาโร  ห ิ ทโิส  วา  เวรี  วา  ทสิสฺส  วา  เวริโน 
วา  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ทุกฺข วา  อุปฺปาเทยฺย  ชีวิตกฺขย 
วา  กเรยฺย  อิท  ปน  อกุสลกมฺมปเถสุ  มิจฺฉาปต  จิตฺต  ทิฏเป 
ธมฺเม  อนยพฺยสน  ปาเปติ  อตฺตภาวสหสฺเสสุป จตูสุ อปาเยสุ 
ขิปตฺวา สีส อุกฺขิปตุ น เทตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา  มหาชนสฺส 
สาตฺถิกา  เทสนา  ชาตา ฯ  อุปาสเกน  ปน  ภวนฺตเร  กต 
กมฺม  ภิกฺขูหิ  น  ปุจฺฉิต  ตสฺมา  สตฺถารา  น  กถิตนฺติ ฯ 
                        นนฺทโคปาลกวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                        โสเรยฺยตฺเถรวตฺถ ุ
        น  ต  มาตา  ปตา  กยิราติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
โสเรยฺยนคเร สมุฏ ิต สาวตฺถิย นิฏาเปสิ ฯ 
        สมฺมาสมฺพุทฺเธ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  โสเรยฺยนคเร 
โสเรยฺยเสฏ ิปุตฺโต  เอเกน  สหายเกน  สทฺธ ึ สุขยานเก  นิสีทิตฺวา 
มหนฺเตน ปริวาเรน  นหานตฺถาย  นครา  นิกฺขมิ ฯ  ตสฺมึ 
ขเณ  มหากจฺจายนตฺเถโร โสเรยฺยนคร  ปณฺฑาย  ปวิสิตุกาโม 
พหินคเร  สงฺฆาฏึ  ปารุปติ  ฯ  เถรสฺส  จ  สุวณฺณวณฺณ 
สรีร ฯ  โสเรยฺยเสฏ ิปุตฺโต  ต  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อโห  วต 
อย  เถโร  มม  ภริยา  ภเวยฺย  มม  วา  ภริยาย  สรรีวณฺโณ 
เอตสฺส  สรีรวณฺโณ  วิย  ภเวยฺยาติ ฯ  ตสฺส  จินฺติตมตฺเตเยว 
ปุริสลิงฺค  อนฺตรธายิ  อิตฺถีลิงฺค  ปาตุรโหสิ ฯ  โส  ลชชฺมาโน 
ยานกา  โอรยฺุห  ปลายิ ฯ  ปริชโน  ต  อส ฺชานนฺโต 
กิเมต  กิเมตนฺติ  อาห ฯ  สาป  ตกฺกสลิมคฺค  ปฏปิชฺช ิฯ 
สหายโกปสฺสา  อิโต  จิโต  จ  วิจริตฺวาป  นาทฺทส ฯ  สพฺเพ 
นหายิตฺวา  เคห  อคมสุ  กห  เสฏ ิปุตฺโตติ  วุตฺเต  นหาตฺวา 
อาคโต  ภวิสฺสตีติ  ม ฺ ิมฺหาติ  วทึสุ ฯ  อถสฺส  มาตาปตโร 
ตตฺถ  ตตฺถ  ปริเยสิตฺวา  อปสฺสนฺตา  โรทิตฺวา  ปรเิทวิตฺวา  มโต 
ภวิสฺสตีติ  มตกภตฺต  อทสุ ฯ  สา  เอก  ตกฺกสลิคามิสตฺถวาห 
ทิสฺวา  ยานก  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อนุพนฺธิ  ฯ  อถ  น  มนุสฺสา  
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ทิสฺวา  อมฺหาก  ยานกสฺส  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อาคจฺฉสิ  มย 
กสฺเสสา  ทาริกาติ  ต  น  ชานามาติ  วทึสุ ฯ สามิ  ตุมฺเห 
อตฺตโน  ยานก  ปาเชถ  อห  ปทสา  คมิสฺสามีติ  คจฺฉนฺตี 
คจฺฉนฺตี  องฺคุลิมุทฺทิก  ทตฺวา  เอกสฺมึ  ยานเก  โอกาส  กาเรสิ ฯ 
มนุสฺสา  จินฺตยึสุ  ตกฺกสลินคเร  อมฺหาก  เสฏ ิปุตฺตสฺส 
ภริยา  นตฺถ ิ มย  ตสฺส  อาจิกฺขิสฺสาม  มหาปณฺณากาโร  โน 
ภวิสฺสตีติ ฯ เต  คนฺตฺวา  สามิ  อมฺเหหิ  ตุมฺหาก  อิตฺถีรตน 
อานีตนฺติ ฯ  โส  สุตฺวา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  อตฺตโน  วยานุรูป 
อภิรูป  ปาสาทิก ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห อตฺตโน เคเห 
อกาสิ ฯ 
        ปุริสา  หิ  อิตฺถิโย  อิตฺถิโย  วา  ปรุิสา  อภูตปุพฺพา 
นาม  นตฺถิ ฯ  ปุริสา  หิ  ปรสฺส  ทาเรสุ  อติจริตฺวา  กาล 
กตฺวา  พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย  ปจิตฺวา  มนสฺุสชาตึ 
อาคจฺฉนฺตา  อตฺตภาวสเต  อิตฺถีภาว  อาปชฺชนฺติ ฯ 
อานนฺทตฺเถโรป  กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี  อริยสาวโก  สสาเร 
สสรนฺโต  เอกสฺมึ  อตฺตภาเว  กมฺมารกุเล นิพฺพตฺโต  ปรทารกมฺม 
กตฺวา  นิรเย  ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  จุทฺทสสุ  อตฺตภาเวสุ 
ปุริสสฺส  ปาทปริจาริกา  อิตฺถี  อโหส ิสตฺตสุ  อตฺตภาเวสุ 
วีชุทฺธรณ  ปาปุณิ ฯ  อิตฺถโิย  ปน  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ 
กตฺวา  อิตฺถีภาเว  ฉนฺท  วิราเชตฺวา  อิท  โน  ปุ ฺ  
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ปุริสตฺตภาว  ปฏลิาภาย  สวตฺตตูติ  จิตฺต  อธิฏหิตฺวา 
กาล  กตฺวา  ปุริสตฺตภาว  ปฏลิภนฺติ ฯ  ปติเทวตา  หุตฺวา 
สามิสมฺมาปฏิปตฺติวเสนาป  ปุริสตฺตภาว  ปฏิลภนฺเตว ฯ อย ฺจ 
เสฏ ิปุตฺโต  เถเร  อโยนโิส  จิตฺต  อุปปฺาเทตฺวา อิมสฺมึเยว 
อตฺตภาเว อิตฺถีภาว ปฏิลภิ ฯ 
        ตกฺกสลิาย  เสฏ ิปุตฺเตน  สทฺธึ  สวาสมนฺวาย  ปนสฺสา 
กุจฺฉิย  คพฺโภ  ปติฏาสิ ฯ  สา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  ลภิตฺวา 
ตสฺส  ปทสา  คมนกาเล  อปรป  ปุตฺต  ปฏิลภิ  เอวมสฺสา 
กุจฺฉิย  วุตฺถา  เทฺว  ปุตฺตา  อเหสุ  โสเรยฺยนคเร  ต  ปฏิจฺจ 
นิพฺพตฺตา  เทฺวติ จตฺตาโร  ปุตฺตา อเหสุ ฯ 
        ตสฺมึ  กาเล  โสเรยฺยนครโต  โย  ตสฺสา  สหายโก 
เสฏ ิปุตฺโต  โส  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  สุขยานเก 
นิสินฺโน  นคร  ปาวิสิ ฯ  อถ  น  สา  อุปริปาสาทตเล 
วาตปาน  วิวริตฺวา  อนฺตรวีถึ  โอโลกยมานา   ิตา  ทิสฺวา 
ต  ส ฺชานิตฺวา  ทาสึ  เปเสตฺวา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  มหาตเล 
นิสีทาเปตฺวา  มหนฺต  สกกฺารสมฺมาน  อกาสิ ฯ  อถ  น 
โส  อาห  ภทฺเท  ตฺว  อิโต  ปุพฺเพ  อมฺเหหิ  น  ทฏิปุพฺพา 
อถ  จ  ปน  โน  มหนฺต  สกฺการ  กโรสิ  ชานาสิ  ตฺว 
อมฺเหติ ฯ  อาม  สามิ  ชานามิ นนุ ตุมฺเห  โสเรยยฺนคร- 
วาสิโนติ ฯ  อาม  ภทฺเทติ ฯ  สา  มาตาปตูน ฺจ  ภริยาย  
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จ  ปุตฺตาน ฺจ  อโรคภาว  ปุจฺฉิ ฯ  อิตโร  อาม  ภทเฺท 
อโรคาติ  วตฺวา  อมฺม  ชานาสิ  ตฺว  เอเตติ  อาห ฯ  อาม 
สามิ  ชานามิ  เตส  เอโก  ปุตฺโต  อตฺถิ  โส  กหนฺติ ฯ 
ภทฺเท  เอต  มา  กเถสิ  มย  เตน  สทฺธ ึ เอกทิวส สขุยานเก 
นิสีทิตฺวา  นหายิตุ  นิกฺขนฺตา  เนวสฺส  คตึ  ชานาม  อิโต 
จิโต  จ  วิจรตฺิวา  ต  อทิสวฺา  มาตาปตูน  อาโรจยิมหฺา  เตปสฺส 
โรทิตฺวา  กนทฺิตฺวา  เปตกิจฺจ  กรึสูติ ฯ  อห  โส  สามีติ ฯ 
อเปหิ  ภทฺเท  ก ึ กเถสิ  มยฺห  สหายโก  เทวกุมาโร วิย 
โสภติ เอโส  ปุริโสติ ฯ  โหตุ  สามิ  อห  โสติ ฯ  อถ  น 
อิท กึ นามาติ ฯ ตทิวสนฺเต  อยฺโย  มหากจฺจายนตฺเถโร 
ทิฏโติ ฯ  อาม  ทิฏโติ ฯ  อห  อยฺย  มหากจฺจายนตฺเถร 
โอโลเกตฺวา  อโห  วต  อย  วา เถโร  มม  ภริยา  ภเวยฺย 
เอตสฺส  วา  สรีรวณฺโณ  วิย  มม  ภริยาย  สรีรวณฺโณ 
ภเวยฺยาติ  จินฺเตสึ  จินฺติตกฺขเณเยว ปุริสลิงฺค  อนตฺรธายิ 
อิตฺถีลิงฺค  ปาตุภวิ  อถาห  ลชชฺาย  กสฺสจิ  วตฺตุ  อสกฺกุณิตฺวา 
ตโต  ปลายิตฺวา  อิธาคตา  สามีติ ฯ  อโห  เต  ภาริย 
กมฺม  กต  กสฺมา  มยฺห  นาจิกฺขิ  อปจ  ปน  เต เถโร 
ขมาปโตติ ฯ น  ขมาปโต  สามิ  ชานาสิ  ปน  ตฺว  กห 
เถโรติ ฯ  อิมเมว  นคร  อุปนิสฺสาย  วิหรตีติ ฯ  สเจ 
ปณฺฑาย  จรนฺโต  อิธาคจฺเฉยฺย  อห  มม  อยฺยสฺส  ภิกฺขาหาร  
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ทเทยฺยามีติ ฯ  เตนหิ  สฆี  สกฺการ  กโรหิ  อมฺหาก  อยฺย 
ขมาเปสฺสามาติ ฯ  โส  เถรสฺส  วสนฏาน คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  นิสินฺโน  ภนฺเต  เสฺว  มยฺห  ภิกฺข  คณฺหถาติ 
อาห ฯ  นนุ  ตฺว  เสฏ ิปุตฺต  อาคนฺตุโกสีติ ฯ  ภนฺเต  มา 
อมฺหาก  อาคนฺตุกภาว  ปุจฺฉถ  เสฺว  เม  ภิกฺข  คณฺหถาติ ฯ 
เถโร  อธิวาเสสิ ฯ  เคเหป  เถรสฺส  มหาสกฺกาโร  ปฏิยตฺโต ฯ 
เถโร ปุนทิวเส  ต  เคหทฺวาร  อคมาสิ ฯ  อถ  น  นสิีทาเปตฺวา 
ปณีเตน  อาหาเรน  ปริวิสิตฺวา  เสฏ ิปุตฺโต  ต  อิตฺถึ 
คเหตฺวา  เถรสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชาเปตฺวา  ภนฺเต  มยฺห 
สหายิกาย  ขมถาติ  อาห ฯ  กิเมตนฺติ  อย  ภนฺเต  ปพฺุเพ 
มยฺห  ปยสหายโก  หุตฺวา  ตุมฺเห  โอโลเกตฺวา  เอว  นาม 
จินฺเตสิ  อถสฺส  ปุริสลิงฺค  อนฺตรธายิ  อิตฺถีลิงฺค  ปาตุภวิ 
ขมถ  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  อุฏหถ  ขมามิ  โว  อหนฺติ ฯ 
เถเรน  ขมามีติ  วุตฺตมตฺเตเยว  อิตฺถีลิงฺค  อนฺตรธายิ ฯ 
ปุริสลิงฺค  ปาตุภวิ ฯ 
        ปุริสลิงฺเค  ปาตุภูตมตฺเตเยว  ต  ตกฺกสิลาย  เสฏ ิปุตฺโต 
อาห  สมฺม  สหายก  อิเม  เทฺว  ทารกา  ตว  กุจฺฉิย  วุตฺถตฺตา 
ม  ปฏิจฺจ  นพฺิพตฺตตฺตา  อุภินฺนป  โน  ปุตฺตาเอว  อิเธว  วสิสฺสาม 
มา  อุกฺกณฺ ีติ ฯ  สมฺม  อห  เอเกน  อตฺตภาเวน  ปม 
ปุริโส  หุตฺวา  ปุน  อิตฺถีภาว  ปตฺวา  ปุน  ปุรโิส  ชาโตติ  
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วิปฺปการปฺปตฺโต  ปม  ม  ปฏิจฺจ  เทฺว  ปุตฺตา  นพฺิพตฺตา 
อิทานิ  เม  กจฺุฉิโต  เทฺว  นิกฺขนฺตา  สฺวาห  เอเกนตฺตภาเวน 
วิปฺปการ  ปตฺวา  ปุน  เคเห  วสิสฺสามีติ  ส ฺ  มา  กร ิ
อห  มม  อยยฺสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสาม  อิเม   เทวฺ  ทารกา 
ตว  ภารา  โหนฺตุ  อิเมสุ  มา  ปมชชฺีติ  วตฺวา   ปุตฺเต 
ปริจุมฺพิตฺวา  ปริมชฺชิตฺวา  ปตุ  นิยฺยาเทตฺวา  นิกฺขมิตฺวา 
เถรสฺส  สนติฺเก  ปพฺพชิ ฯ  เถโรป  ต  ปพฺพาเชตฺวา 
อุปสมฺปาเทตฺวา  คณฺหิตฺวาว  จาริก ฺจรมาโน  อนกฺุกเมน 
สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  ตสฺส  โสเรยฺยตฺเถโรติ นาม อโหสิ ฯ 
        ชนปทวาสิโน  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  สงฺขุภิตฺวา  โกตุหลชาตา 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉึสุ  เอว  กิร  ภนฺเตติ ฯ  อามาวุโสติ ฯ 
ภนฺเต  เอวรูปป  การณ  นาม  โหติ  ตุมฺหาก  กิร  กุจฺฉิย 
เทฺว  ปุตฺตา  นิพฺพตฺตา  ตุมฺเห  ปฏิจฺจ  เทฺว  ชาตา  เตส 
โว กตเรสุ พลวสิเนโห  โหตีติ ฯ  กุจฺฉิย  วุตฺถเกส ุ
อาวุโสติ ฯ  อาคตาคตา  นิพทฺธ  ตเถว  ปุจฺฉนฺติ ฯ  เถโร 
กุจฺฉิย  วุตฺถเกสุเยว  สิเนโห  พลวาติ  ปุนปฺปุน  กเถนโต 
หรายมาโน  เอโกว  นิสีทติ  เอโกว  ติภติ ฯ  โส  เอว 
เอกตฺตุปคโต  อตฺตภาเว  ขยวย  ปฏเปตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  น  อาคตาคตา  ปุจฺฉนฺติ  ภนฺเต 
เอว  กิร  นามาโหสีติ ฯ  อาม  อาวุโสติ ฯ  กตเรสุ  โว  สิเนโห  
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พลวาติ ฯ มยฺห  กตฺถจิ  สิเนโห  นาม  นตฺถีติ ฯ  ภิกขฺู 
อย  อภูต  กเถติ  ปรุิมทิวเสสุ  กุจฺฉิย  วุตฺถปุตฺเตสุ  สิเนโห 
พลวาติ  วตฺวา  อิทานิ  มยหฺ  กตฺถจิ  สิเนโห  นตฺถีติ  วทติ 
อ ฺ  พฺยากโรติ  ภนฺเตติ  สตฺถาร  อาหสุ ฯ  สตฺถา  น 
ภิกฺขเว  มยฺห  ปุตฺโต  อ ฺ  พฺยากโรติ  มม  ปุตฺตสฺส 
สมฺมาปณิหิเตน  จิตฺเตน  มคฺคทสฺสน  (๑)  ทิฏกาลโต  ปฏาย  น 
กตฺถจิ  สิเนโห  ชาโต  ย  สมฺปตฺตึ  เนว  มาตา  น 
ปตา กาตุ  สกฺโกติ  ต  อิเมส  สตฺตาน  อพฺภนฺตเร  ปวตฺต 
จิตฺตเมว  เทตีติ วตฺวา อิม คาถมาห 
                น ต มาตา ปตา กยิรา        อ ฺเ วาปจ าตกา 
                สมฺมาปณิหิต จิตฺต        เสยฺยโส น ตโต กเรติ ฯ 
        ตตฺถ  น  ตนฺติ  ต  การณ  เนว  มาตา  กเรยฺย 
น  ปตา  น  อ ฺเ  าตกา ฯ  สมฺมาปณิหิตนฺติ  ทสสุ 
กุสลกมฺมปเถสุ  สมฺมาปตตฺตา  สมฺมาปณิหิต ฯ  เสยฺยโส  น 
ตโต  กเรติ ฯ  ตโต  การณโต  เสยฺยโส  น  วรตร  อุตฺตริตร 
กเรยฺย  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  มาตาปตโร  หิ  ปุตฺตาน  ธน 
ททมานา  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  กมฺม  อกตฺวา  สุเขน 
ชีวิตปวตฺตนก  ธน  ทาตุ  สกฺโกนฺติ  วิสาขาย  มาตาปตโรป 
ตาวมหทฺธนา  มหาโภคา  ตสฺสา  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  สุเขน 
# ๑  ม ฯ มคฺคสฺส ฯ  
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ชีวิตกปฺปน  ธน  อทสุ  จตูสุ  ปน  ทีเปสุ  จกฺกวตฺติสิรึ  ทาตุ 
สมตฺถา  มาตาปตโร  นาม  ปุตฺตาน  นตฺถิ  ปเคว  ทพฺิพสมฺปตฺตึ 
วา  ปมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ  วา  โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน  กถา  ว 
นตฺถิ ฯ  สมมฺาปณิหิต  ปน  จิตฺต  สพฺพมฺเปต  สมฺปตฺตึ  ทาตุ 
สกฺโกติ  เตน  วุตฺต เสยฺยโส น ตโต กเรติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา  เทสนา 
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                                โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        จิตฺตวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                ตติโย  วคฺโค ฯ 
                        ________________  
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                                ปุปฺผวคฺควณฺณนา 
 
                ปวีกถาปสุตป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ 
        โก  อิม  ปวึ  วิเชสสฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
สาวตฺถิย  วิหรนฺโต ปวีกถาปสุเต ป ฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ 
กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  ภควตา  สทฺธึ  ชนปทจาริก  จริตฺวา  เชตวน 
อาคนฺตฺวา สายณฺหสมเย  อุปฏานสาลาย  นิสินฺนา  อตฺตโน  (๑) 
คตคตฏาเน  อสุกคามโต  อสุกคามคมนฏาเน  สม  วิสม 
กทฺทมพหุล  สกฺขรพหุล  กาฬมตฺติก  ตมฺพมตฺติกนฺติ  ปวีกถ 
กเถสุ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ 
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา ภนฺเต  อมฺเหหิ  วิจริตฏาเน 
ปวีกถายาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  เอสา พาหิรปวี นาม   ตุมฺเหหิ 
อชฺฌตฺติกปวิย  ปรกิมฺม  กาตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  อิมา  เทฺว 
คาถา อภาสิ 
                        โก อิม ปวึ วิเชสฺสติ 
                        ยมโลก ฺจ อิม สเทวก 
                        โก ธมฺมปท สุเทสิต 
                        กสุโล ปุปผฺมิว ปเจสฺสติ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อตฺตนา ฯ  
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                        เสโข ปวึ วิเชสฺสติ 
                        ยมโลก ฺจ อิม สเทวก ฯ 
                        เสโข ธมฺมปท สุเทสิต 
                        กุสโล ปุปผฺมิว ปเจสฺสตีติ ฯ 
        ตตฺถ  โก  อิมนฺติ  โก  อิม  อตฺตภาวสงฺขาต 
ปวึ ฯ  วิเชสฺสตีติ  อตฺตโน  าเณน  วิชานิสฺสติ 
ปฏิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฉิกริสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ยมโลก ฺจาติ  จตุพฺพิธ 
อปายโลก ฺจ ฯ  อิม  สเทวกนฺติ  อิม  มนุสฺสโลก ฺจ 
เทวโลเกน  สทฺธึ  โก  วิเชสฺสติ วิชานสิฺสติ  ปฏิวิชฌฺิสฺสติ 
สจฺฉิกริสฺสตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  โก  ธมฺมปท  สุเทสิตนฺติ  ยถาสภาวโต 
กถิตตฺตา สุเทสิต  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาต  ธมฺมปท 
กุสโล  มาลากาโร  ปุปฺผ  วิจินนฺโต  วิย  โก  วิเจสฺสติ  วิจินิสฺสติ 
อุปปริกฺขิสฺสติ  ปฏิวิชฺฌิสสฺติ  สจฺฉิกริสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  เสโขติ 
อธิสีลสิกฺขา  อธิจิตฺตสิกฺขา  อธิป ฺาสิกฺขาติ  อิมา  ติสฺโส 
สิกฺขา  สิกฺขนโต  โสตาปตฺติมคฺคฏ  อาทึ  กตฺวา  ยาว 
อรหตฺตมคฺคฏา  สตฺตวิโธ  เสโข  อิม  อตฺตภาวสงฺขาต  ปวึ 
อรหตฺตมคฺเคน  ตโต  ฉนฺทราค  อปกฑฺฒนฺโต  วิเชสฺสติ 
วิชานิสฺสติ  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฉิกริสฺสติ ฯ  ยมโลก ฺจาติ  ตถา 
วุตฺตปฺปการ ยมโลก ฺจ  อิม  มนุสฺสโลก ฺจ  สห  เทเวหิ 
สเทวก  เสฺวว วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ  
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สจฺฉิกริสฺสติ ฯ  เสโขติ  เสฺวว  สตฺตวิโธ  เสโข ฯ  ยถา 
นาม  กุสโล  มาลากาโร  ปุปฺผาราม  ปวิสิตฺวา  ตรุณมกุลานิ 
ปาณกวิทฺธานิ  จ  มิลาตานิ  จ  คณฺ ิกชาตานิ  จ  ปปฺุผานิ 
วชฺเชตฺวา  โสภณานิ  สุชาตานิ  ปุปฺผานิ  วิจินาติ  เอวเมว 
อิม  สุกถิต  สุนิทฺทิฏ  โพธิปกฺขิยธมฺมปทป  ป ฺาย  ปเจสฺสติ 
วิจินิสฺสติ อุปปริกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฌฺิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสตีติ ฯ 
        สตฺถา  สยเมว  ป ฺห  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เทสนาวสาเน 
ป ฺจสตา  ภิกฺขู  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ 
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ ฯ 
                        ปวีกถาปสุตป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ 
 
                        มรีจิกมฺมฏานิกตฺเถรวตฺถุ 
        เผณูปมนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย  วิหรนฺโต 
อ ฺตร มรีจิกมฺมฏานิก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  สมณธมฺม 
กริสฺสามีติ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ฆฏิตฺวา  วายมิตฺวา  อรหตฺต 
ปตฺตุ อสกฺโกนฺโต  วิเสเสตฺวา  กมฺมฏาน  กถาเปสฺสามีติ 
สตฺถุ สนฺติก  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  มรีจึ  ทิสวฺา  ยถาย 
คิมฺหสมเย  อุฏ ิตา  มรีจิ  ทูเร   ิตาน  รูปคต  วิย  ป ฺายติ 
สนฺติก  อาคจฺฉนฺตาน   เนว  ป ฺายติ  อย  อตฺตภาโวป  
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อุปฺปาทวยตฺเถน  เอวรูโปติ  มรีจิกมฺมฏาน  ภาเวนฺโต 
อาคนฺตฺวา  มคฺคกิลนฺโต  อจิรวติย  นหายิตฺวา  เอกสฺมึ 
จณฺฑโสตตีเร  ฉายาย  นสิินฺโน  อุทกเวคาภิฆาเตน  อุฏหิตฺวา 
มหนฺเต  เผณปณฺเฑ  ภิชฺชมาเน  ทิสฺวา  อย  อตฺตภาโวป 
อุปฺปชฺชิตฺวา  ภิชฺชนตฺเถน  เอวรูโปเยวาติ  อารมฺมณ  อคฺคเหสิ ฯ 
สตฺถา  คนฺธกุฏิย   ิโตว  ต  เถร  ทิสฺวา  เอวเมว  ภิกฺขุ 
เอวรูโปวาย  อตฺตภาโว  เผณปณฺโฑ  วิย  มรีจิ  วิย 
อุปฺปชฺชนภิชชฺนสภาโวเอวาติ  วตฺวา อิม คาถมาห 
                เผณูปม กายมิม วิทิตฺวา 
                มรจิีธมฺม อภิสมฺพุธาโน 
                เฉตฺวาน มารสฺส ปปุปฺผกานิ 
                อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ ฯ 
        ตตฺถ  เผณูปมนฺติ  (๑)  อิม  เกสาทิสมุหสงฺขาต  กาย  อพลทุพฺพล- 
อนทฺธนิยตาวกาลิกตฺเถน  เผณปณฺฑสริกฺขโกติ  วิทิตฺวา ฯ 
มรีจิธมฺมนฺติ  ยถา  มรีจิ  ทูเร   ิตาน  รูปคต วิย คยฺหุปคา 
วิย  โหติ  สนฺติเก  อุปคจฺฉนฺตาน  ริตฺตา  ตุจฺฉา  อคยฺหุปคา 
สมฺปชฺชติ  เอว  ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏานตฺเถน  อย  กาโยป 
มรีจิธมฺโมติ  อภิสมฺพุธาโน  พุชฌฺนฺโต  ชานนฺโตติ  อตฺโถ ฯ 
มารสฺส  ปปปฺุผกานีติ  มารสฺส  ปปุปผฺกสงฺขาตานิ  เตภูมิกานิ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อิมนฺติ ฯ  
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วฏฏานิ  อริยมคฺเคน  ฉินฺทิตฺวา  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  มจฺจุราชสฺส 
อทสฺสน  อวิสย  อมต  มหานิพฺพาน  คจฺเฉยฺยาติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  เถโร  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา 
สตฺถุ  สุวณฺณวณฺณ สรีร โถเมนฺโต วณฺเณนฺโต วนฺทนฺโต 
อาคโตติ ฯ 
                        มรีจิกมฺมฏานิกตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                        วิฑูฑภวตฺถุ 
        ปุปฺผานิ  เหว  ปจินนตฺนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
สาวตฺถิย  วิหรนฺโต  สปรสิ  โอเฆน  อชฺโฌตฺถริตฺวา  มาริต 
วิฑูฑภ  (๑)  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา  สาวตฺถิย  มหาโกสลร ฺโ  ปุตฺโต 
ปเสนทิกุมาโร  นาม  เวสาลิย  ลิจฺฉวิกุมาโร  มหาล ินาม 
กุสินาราย  มลฺลราชปุตฺโต  พนฺธุโล  นามาติ  อิเม  ตโย 
ทิสาปาโมกฺขสฺสาจริยสฺส  สนฺติเก  สปิฺปุคฺคหณตฺถ  ตกฺกสิล 
คนฺตฺวา  พหินคเร  สาลาย  สมาคตา  อ ฺม ฺสฺส 
อาคตการณ ฺจ  กุล ฺจ  นาม ฺจ  ปุจฺฉิตฺวา  สหายกา  หุตฺวา 
เอกโตว  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  น  จิรสฺเสว  อุคฺคหิตสิปฺปา 
อาจริย  อาปุจฺฉิตฺวา  เอกโตว  นิกฺขมิตฺวา  สกสกฏานานิ 
# ๑  วิฏฏภนฺติป ปท ทิสฺสติ ฯ  
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อคมสุ ฯ  เตสุ  ปเสนทิกมุาโร  ปตุ  สปิฺป  ทสฺเสตฺวา  ปสนฺเนน 
ปตรา  รชฺเช  อภิสิตฺโต ฯ  มหาลิกุมาโร  ลิจฺฉวีน  สิปฺป 
ทสฺเสนฺโต  มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  ทสฺเสสิ ฯ  ตสฺส  อกฺขีน ิ
ภิชฺชิตฺวา  อคมสุ ฯ  ลิจฺฉวิราชาโน  อโห  วต  อมฺหาก 
อาจริโย  อกขิฺวินาส  ปตฺโต  น  ต  ปรจฺิจชิสฺสาม  อุปฏหิสฺสาม 
นนฺติ  ตสฺส  สตสหสฺสุฏานก  เอก  ทฺวาร  อทสุ ฯ  โส 
ต  นิสฺสาย  ป ฺจสเต  ลจฺิฉวิราปุตฺเต  สิปฺป  สิกฺขาเปนฺโต 
วสิ ฯ  พนฺธลุกุมาโร  สฏ ี  เวฬู  คเหตฺวา  มชฺเฌ  อยสลาก 
ปกฺขิปตฺวา สฏ ิกลาเป  อุสฺสาเปตฺวา  ปเต  มลฺลราชกุเลหิ 
อิเม  กปฺเปตูติ  วุตฺเต  อสีติหตฺถ  อากาส  อุลลฺงฺฆิตฺวา  อสินา 
กปฺเปนฺโต  อคมาสิ ฯ  โส  โอสานกลาเป  อยสลากาย  กริีติ 
สทฺท  สุตฺวา  กิเมตนฺติ  ปจฺุฉิตฺวา  สพฺพกลาเปสุ  อยสลากาน 
ปตภาว  สุตฺวา  อสึ  ฉฑฺเฑตฺวา  โรทมาโน  มยหฺ  เอตฺตเกสุ 
าติสุหชฺเชสุ  เอโกป  สสิเนโห  หุตฺวา  อิม  การณ  นาจิกฺขิ 
สเจ  หิ  อห  ชาเนยฺย  อยสลากาย  สททฺ  อนุฏาเปนฺโต ว 
ฉินฺเทยฺยนฺติ  วตฺวา  สพฺเพปเม  มาเรตฺวา  รชชฺ  กาเรสฺสนฺติ 
มาตาปตูน  กเถสิ  ปเวณิรชฺช  นาม  ตาต  อิท   น  ลพฺภา 
เอว  กาตุนฺติ  นานปฺปกาเรน  วารโิต  เตนหิ  มม  สหายสฺส 
สนฺติก  คมิสสฺามีติ  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  ปเสนทิราชา 
ตสฺสาคมน  สุตฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  นคร  
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ปเวเสตฺวา  เสนาปติฏาเน  เปสิ ฯ  โส  มาตาปตโร 
ปกฺโกสาเปตฺวา  ตตฺเถว วาส กปฺเปสิ ฯ 
        อเถกทวิส  ราชา  อุปริปาสาเท   ิโต  อนฺตรวีถ ึ
โอโลกยมาโน  อนาถปณฺฑิกสฺส  จูฬอนาถปณฺฑิกสฺส  วิสาขาย 
สุปฺปวาสายาติ  เอเตส  เคเห  ภตฺตกิจฺจตฺถาย  คจฺฉนฺเต 
อเนกสหสฺเส  ภิกฺขู  ทิสฺวา  กห  อยฺยา  คจฺฉนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
เทว  อนาถปณฺฑิกสฺส  เคเห นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตาทีน  อตฺถาย  เทวสิก  เทฺว  
ภิกฺขุสหสฺสานิ  คจฺฉนฺติ  จูฬอนาถ- 
ปณฺฑิกสฺส  เคห  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  นิจฺจ  คจฺฉนฺติ  ตถา 
วิสาขาย  ตถา  สุปฺปวาสายาติ  วุตฺเต  สยป  ภิกฺขุสงฺฆ 
อุปฏหิตุกาโม  วิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขุสหสฺเสน  สทฺธึ สตฺถาร 
นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  สหตฺถา  ทาน  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ภนฺเต  ป ฺจหิ  เม  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ 
นิพทฺธ  ภิกฺข  คณฺหถาติ  อาห ฯ  มหาราช  พุทฺธา  นาม 
เอกฏาเน นิพทฺธ  ภิกฺข  น  คณฺหนฺติ  พหู  พุทฺธาน  อาคมน 
ปจฺจาสึสนฺตีติ ฯ  เตนหิ  เอก  ภิกฺขุ  นพิทฺธ  เปเสถาติ ฯ 
สตฺถา  อานนฺทตฺเถรสฺส  ภารมกาสิ ฯ  ราชา  ภิกฺขุสงฺเฆ 
อาคเต  ปตฺต  คเหตฺวา  อิเม  นาม  ปริวิสนฺตูติ  อวิจาเรตฺวา 
สตฺตาห  สยเมว  ปริวิสิตฺวา  อฏเม  ทิวเส  วิกฺขิตฺโต  ปป ฺจ 
อกาสิ ฯ  ราชกุเล  จ  นาม  อนาณตฺตา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 354 

        เลมที ่ 17  ปุปฺผวคฺควณฺณนา  หนา  354 
 
ภิกฺขู  นิสีทาเปตฺวา  ปริวิสิตุ  น  ลภนฺติ ฯ  ภิกฺขู  น  มย 
อิธ  าตุ  สกขิฺสฺสามาติ  พหู  ปกฺกมึส ุฯ  ราชา  ทุติยทิวเสป 
ปมชฺช ิฯ  ทติุยทิวเสป  พหู  ปกฺกมึส ุฯ  ตติยทิวเสป  ปมชฺช ิฯ 
ตทา  อานนฺทตฺเถร  เอกกเมว  เปตฺวา อวเสสา ปกฺกมึสุ ฯ 
        ปุ ฺวนฺตา  นาม  การณวสิกา  โหนฺติ  กุลาน  ปสาท 
รกฺขนฺติ ฯ  ตถาคตสฺส  จ  สารีปุตฺตตฺเถโร  มหาโมคฺคลฺลา- 
นตฺเถโรติ  เทฺว  อคฺคสาวกา  เขมา  อุปฺปลวณฺณาติ  เทฺว 
อคฺคสาวิกา  อุปาสเกสุ จิตฺโต  คหปติ  หตฺถโก  อาฬวโกติ 
เทฺว  อคฺคสาวกา  อุปาสิกาสุ เวฬุกณฺฏกี  นนฺทมาตา 
ขุชฺชุตฺตราติ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  อิติ  อิเม  อฏ  ชเน  อาทึ 
กตฺวา  านนฺตรปฺปตฺตา  สพฺเพป สาวกา เอกเทเสน  ทสนฺน 
ปารมีน  ปูรติตฺตา  มหาปุ ฺา อภินีหารสมฺปนฺนา ฯ 
        อานนฺทตฺเถโรป  กปปฺสตสหสฺสปูริตปารมี  อภินีหาร- 
สมฺปนฺโน  มหาปุ ฺโ  อตฺตโน  การณวสิกตาย  กุลสฺส  ปสาท 
รกฺขนฺโต  อฏาสิ ฯ  ต  เอกกเมว  นิสทีาเปตฺวา  ปริวิสึสุ ฯ 
ราชา  ภิกฺขูน  คตกาเล  อาคนฺตฺวา  ขาทนียโภชนียานิ  ตเถว 
 ิตานิ  ทิสฺวา  ก ึ อยฺยา  นาคมึสูติ  ปุจฺฉิตฺวา  อานนฺทตฺเถโร 
เอกโกว  อาคโต เทวาติ  สุตฺวา  อทฺธา  เอตฺตกมฺเม 
เฉทนมกสูติ  ภิกฺขูน  กุทโฺธ สตฺถุ  สนติฺก  คนฺตฺวา  ภนฺเต 
มยา  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ภิกฺขา  ปฏิยตฺตา  อานนฺทตฺเถโร  
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กิร  เอกโกว  อาคโต  ปฏยิตฺตภิกฺขา  ตเถว   ิตา  ป ฺจสตา 
ภิกฺขู  มม  เคเห  ส ฺ  น  กรึส ุ กินฺน ุ  โข  การณนฺติ 
อาห ฯ   สตฺถา  ภิกฺขูน  โทส  อวตฺวา  มหาราช  มม 
สาวกาน  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  วิสฺสาโส  นตฺถิ  เตน  น  คตา 
ภวิสฺสนฺตีติ  วตฺวา  กุลาน  อนุปคมนการณ ฺจ  อุปคมนการณ ฺจ 
ปกาเสนฺโต  ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา อิม สุตฺตมาห (๑) 
        นวหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  กุล  อนุปคนฺตฺวา 
จ  (๒)  นาล  อุปคนฺตุ  อุปคนฺตฺวา  จ  (๓)  นาล  อุปนิสีทิตุ ฯ  กตเมหิ 
นวหิ  น  มนาเปน  ปจฺจุฏเนฺติ  น  มนาเปน  อภิวาเทนฺติ 
น  มนาเปน  อาสน  เทนฺติ  สนฺตมสฺส  ปริคุยฺหนฺติ  พหุกมฺหิ  (๔) 
โถก  เทนฺติ  ปณีตมฺหิ  (๕)  ลูข  เทนฺติ  อสกฺกจฺจ  เทนฺติ โน 
สกฺกจฺจ น  อุปนิสีทนฺติ  ธมฺมสฺสวนาย  ภาสนฺตสฺส (๖)  น 
ร ฺชิยนฺติ ฯ (๗)   อิเมหิ โข  ภิกฺขเว นวหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคต 
กุล อนุปคนฺตฺวา  จ (๘) นาล  อุปคนฺตุ  อุปคนฺตฺวา จ (๙)  นาล 
อุปนิสีทิตุ ฯ 
        นวหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  กุล  อนุปคนฺตฺวา 
จ  อล  อุปคนฺตุ  อุปคนฺตฺวา  จ  อล  อุปนิสีทิตุ ฯ  กตเมหิ 
# ๑  องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๑ ฯ 
# ๒- ๓.  ปาลิย จสทฺทฏาเนสุ  วาสทฺโท ทิสฺสติ  ฯ 
# ๔.  พหุกมปฺ ฯ  ๕.  ปณีตมฺป ฯ ๖. ภาสิตมสฺส ฯ  ๗ ฯ รมิสฺสนติฺ  ฯ 
#๘-๙  ปาลิย   จสทฺทฏาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ สุกฺกปกฺเข ปน 
#  เอกสทิสเมว  ฯ  . ว.  
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นวหิ  มนาเปน  ปจฺจุฏเนฺติ  มนาเปน  อภิวาเทนฺติ  มนาเปน 
อาสน  เทนฺติ  สนฺตมสฺส  น  ปริคุยฺหนฺติ  พหุกมฺหิ  พหุก 
เทนฺติ  ปณีตมฺหิ  ปณีต  เทนฺติ  สกฺกจฺจ  เทนฺติ  โน  อสกฺกจฺจ 
อุปนิสีทนฺติ  ธมฺมสฺสวนาย   ภาสนฺตสฺส  ร ฺชิยนฺติ ฯ  อิเมหิ 
โข  ภิกฺขเว  นวหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  กุล อนุปคนฺตฺวา 
จ  อล  อุปคนฺตุ  อุปคนฺตฺวา  จ  อล  อุปนิสีทิตุนฺติ ฯ 
        อิติ  โข  มหาราช  มม  สาวกา  ตุมฺหาก  สนฺติกา 
วิสฺสาส  อลภนฺตา  น  คตา  ภวิสฺสนฺติ  โปราณกปณฺฑิตา 
หิ  อวิสฺสาสนียฏาเน  สกฺกจฺจ  อุปฏ ิยมานาป  มรณนฺติก 
เวทน  ปตฺวา วิสฺสาสิกฏานเมว  คมึสูติ กทา ภนฺเตติ 
ร ฺา ปุฏโ อตีต อาหริ ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  เกสโว 
นาม  ราชา  รชฺช  ปหาย  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิ ฯ  ต 
ป ฺจ  ปุริสสตานิ  อนุปพฺพชึสุ ฯ  โส  เกสวตาปโส  นาม 
อโหสิ ฯ  ปสาธนกปฺปโก  ปนสฺส  อนุปพฺพชิตฺวา  กปฺปโก 
นาม  อนฺเตวาสิโก  อโหสิ ฯ  เกสวตาปโส  ปริสาย  สทฺธ ึ
อฏ  มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  วสฺสารตฺเต  โลณมพิฺลเสวนตฺถาย 
พาราณสึ  ปตฺวา  ภิกฺขาย  นคร  ปาวิสิ ฯ  อถ  น  ราชา 
ทิสฺวา  ปสีทิตฺวา  จาตุมฺมาส  อตฺตโน  สนฺติเก  วสนตฺถาย 
ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อุยฺยาเน  วสาเปนฺโต  สาย  ปาต  ตสฺส  
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อุปฏาน  คจฺฉติ ฯ  อวเสสา  ตาปสา  กติปาห  วสิตฺวา 
หตฺถิสทฺทาทีหิ  อุพฺพาฬฺหา  อาจริย  อุกฺกณฺ ิตมฺหา  คจฺฉามาติ 
อาหสุ ฯ  กหนฺตาตาติ ฯ  หิมวนฺต  อาจริยาติ ฯ  ราชา 
อมฺหาก  อาคตทิวเสเยว  จาตุมฺมาส   อิธ  วสนตฺถาย  ปฏิ ฺ 
คณฺหิ  กถ  คมิสฺสถ  ตาตาติ ฯ  ตุมฺเหหิ  อมฺหาก 
อนาจิกฺขิตฺวาว  ปฏิ ฺา  ทินฺนา  มย  อิธ  น  สกฺโกม 
วสิตุ  อิโต  อวิทูเร  ตุมฺหาก  ปวตฺติสฺสวนฏาเน  วสิสฺสามาติ 
วนฺทิตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  กปปฺกนฺเตวาสิเกน  สทฺธ ึ อาจริโย 
โอหิยิ ฯ ราชา  อุปฏาน  อาคโต  กุหึ  อยฺยาติ 
ปุจฺฉิ ฯ  อุกฺกณฺ ิตมฺหาติ  วตฺวา  หิมวนฺต  คตา  มหาราชาติ ฯ  กปฺปโกป  น  จิรสฺเสว  อุกฺกณฺ
 ิตฺวา  อาจริเยน  ปุนปฺปุน 
วาริยมาโนป  น  สกโฺกมติี  วตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  อิตเรส  ปน 
สนฺติก  อคนฺตฺวา  อาจริยสฺส  ปวตฺตึ  สุณนฺโต  อวิทูเร  าเน 
วสิ ฯ  อปรภาเค  อาจริยสฺส  อนฺเตวาสิเก  อนุสฺสรนฺตสฺส 
กุจฺฉิโรโค  อุปฺปชฺช ิฯ  ราชา  เวชฺเชหิ ติกิจฺฉาเปติ ฯ โรโค 
น  วูปสมฺมติ ฯ  ตาปโส  อาห  มหาราช  อิจฺฉสิ  เม 
โรค  วูปสมตุินฺติ ฯ  ภนฺเต  สจาห  สกฺกุเณยฺย  อิทาเนว  โว 
ผาสุก  กเรยฺยนฺติ ฯ  มหาราช   สเจ  เม  ผาสุก  อิจฺฉสิ  ม 
อนฺเตวาสิกาน  สนฺติก เปเสหีติ ฯ ราชา  สาธุ  ภนฺเตติ 
ต  ม ฺจเก  นปิชฺชาเปตฺวา  นารทามจฺจปฺปมุเข  จตฺตาโร  อมจฺเจ  
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มม  อยฺยสฺส  ปวตฺตึ  ตฺวา  มยฺห  สาสน  ปหิเณยฺยาถาติ 
อุยฺโยเชสิ ฯ  กปฺปกนฺเตวาสิโก  อาจริยสฺสาคมน  สุตฺวา 
ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  อิตเร  กหนฺติ  วุตฺเต  อสุกฏาเน กิร 
วสนฺตีติ   อาห ฯ  เตป  อาจริยสฺสาคตภาว  สุตฺวา  ตตฺเถว 
สโมสริตฺวา  อาจริยสฺส  อุณฺโหทก  ทตฺวา  ผลาผล  อทสุ ฯ 
ตขณ ฺเว  โรโค  วูปสมิ ฯ  โส  กติปาเหเนว สุวณฺณวณฺโณ 
อโหสิ ฯ อถ น นารโท ปจฺุฉิ 
        มนุสฺสนิฺท ชหิตฺวาน                สพฺพกามสมิทฺธิน 
        กถนฺนุ ภควา เกสิ                กปฺปสฺส รมสิ อสฺสเมติ ฯ 
        สาทูนิ รมณียานิ                        สนฺติ รุกฺขา มโนรมา 
        สุภาสิตานิ กปฺปสฺส                นารท รมยนฺติ มนฺติ ฯ 
        สาลีน โอทน ภุตฺวา                สุจิมสูปเสจน 
        กถ สามากนิวารา                อโลณา สาทยนฺติ ตนฺติ ฯ 
        อสาทุ ยทิวา สาทท                อปฺป วา ยทิวา พหุ 
        วิสฺสฏโ ยตฺถ ภุ ฺเชยฺย        วิสฺสาสปรมา รสาติ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  (๑)  สโมธาเนนฺโต 
ตทา  ราชา โมคฺคลฺลาโน อโหสิ นารโท สารีปุตฺโต 
กปฺปกนฺเตวาสิโก  อานนฺโท  เกสวตาปโส  อหเมวาติ  วตฺวา 
เอว  มหาราช ปุพฺเพ  ปณฺฑิตา  มรณนฺติก  เวทน  ปตฺวา 
# ๑  ขุ. ชา.  จตุกฺก. ๒๗/๑๖๐ ฯ ตทฏกถา  ๔/๔๙๘ ฯ  
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วิสฺสาสิกฏาน  อคมสุ  มม  สาวกา  ตุมฺหาก  สนฺติเก  วิสฺสาส 
น  ลภนฺติ  ม ฺเติ  อาห ฯ  ราชา  ภิกขฺุสงฺเฆน  สทฺธึ 
มยา  วิสฺสาส  กาตุ  วฏฏติ  กถนฺนุโข  กริสฺสามีติ 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  าติธีตร  เคเห  กาตุ  วฏฏติ  เอว  สนฺเต 
ทหรา  จ  สามเณรา  จ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  าติ  ราชาติ 
มม  สนฺติก  วิสฺสฏา  นิพทฺธ  อาคมิสฺสนฺตีติ  จินฺเตตฺวา 
เอก  เม  ธีตร  เทนฺตูติ สากฺยาน สนฺติก สาสน เปเสสิ 
กตรสกฺกสฺส  ธีตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาถาติ  วตฺวา  ทูเต 
อาณาเปสิ ฯ  ทูตา  คนฺตฺวา  สากิเย  ทาริก  ยาจึสุ ฯ 
เต สนฺนิปติตฺวา ปกฺขนฺตริโย  ราชา  สเจ  น  ทสฺสาม 
วินาเสสฺสติ  โน  น  โข  ปน  อมฺเหหิ  กุเลน  สทิโส 
กินฺนุ  โข  กาตพฺพนฺติ  จินฺตยึสุ ฯ  มหานาโม  มม  ทาสิยา 
กุจฺฉิสฺมึ  ชาตา  วาสภขตฺติยา  นาม  ธตีา  รูปโสภคฺคปฺปตฺตา 
อตฺถิ  ต  ทสสฺามาติ  วตฺวา  ทูเต  อาห  สาธุ  ร ฺโ 
ทาริก  ทสฺสามาติ ฯ  กสฺส  ธีตาติ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  จูฬปตุ 
ปุตฺตสฺส  มหานามสกฺกสฺส  ธีตา  วาสภขตฺติยา  นามาติ ฯ 
เต  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรจยึสุ ฯ  ราชา  ยทิ  เอว  สาธุ 
สีฆ  อาเนถ  ขตฺติยา จ นาม พหุมายา ทาสีธีตรป 
ปหิเณยฺยุ  ปตรา  สทฺธึ  เอกภาชเน  ภุ ฺชนฺตึ  อาเนยฺยาถาติ 
เปเสสิ ฯ  เต  คนฺตฺวา  เทว  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  เอกโต  ภุ ฺชนฺตึ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 360 

        เลมที ่ 17  ปุปฺผวคฺควณฺณนา  หนา  360 
 
ราชา  อิจฺฉตีติ  อาหสุ ฯ  มหานาโม  สาธุ  ตาตาติ  ต 
อลงฺการาเปตฺวา  อตฺตโน  ภุ ฺชนกาเล  ต  (๑)  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาย 
สทฺธึ  เอกโต  ภุ ฺชนาการ  ทสฺเสตฺวา  ทูตาน  นิยฺยาเทสิ ฯ 
เต  ต  อาทาย  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ 
อาโรเจสุ ฯ  ราชา  ตุฏมานโส  ต  ป ฺจนฺน  อิตฺถีสตาน 
เชฏก  กตฺวา  อคฺคมเหสิฏาเน  อภิสิ ฺจิ ฯ  สา  น  จิรสฺเสว 
สุวณฺณวณฺณ  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  อถสฺส  นามคฺคหณทิวเส 
ราชา [๒] อยฺยิกาย  สนฺติก  เปเสสิ  สากฺยราชธีตา 
วาสภขตฺติยา  ปุตฺต  วิชาตา  กิมสฺส  นาม  กโรนฺตูติ ฯ  ต 
ปน  สาสน  คเหตฺวา  คโต  อมจฺโจ  โถก  พธิรธาตุโก ฯ 
โส  คนฺตฺวา  ร ฺโ อยฺยิกาย  อาโรเจสิ ฯ  สา  ต  ปวตฺตึ 
สุตฺวา  วาสภขตฺติยา  ปุตฺต  อวิชายิตฺวาป  สพฺพ   ธน  อภิภวิ 
อิทานิ  ปน  ร ฺโ  อติวิย  วลลฺภา  ภวิสฺสตีติ  อาหฯ 
พธิรามจฺโจ  วลฺลภาติ  วจน  ทุสฺสุต  สตฺุวา  วิฑูฑโภติ 
สลฺลกฺเขตฺวา  ราชาน  อุปคนฺตฺวา  เทว  กุมารสฺส  วิฑูฑโภติ 
นาม กโรถาติ  อาห ฯ  ราชา  โปราณก  โน  กุลสนฺตก 
นาม  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  วิฑูฑโภติ  นาม  อกาสิ ฯ  อถสฺส 
ทหรกาเลเยว  ราชา  สตฺถ ุ ปย  กโรมีติ  เสนาปติฏาน 
อทาสิ ฯ  โส  กุมารปริหาเรน  วฑฺฒนฺโต  สตฺตวสฺสิกกาเล  
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อ ฺเส  กุมาราน  มาตามหกุลโต  หตฺถิรูปกอสฺสรูปกาทีนิ   
อาหริยมานานิ  ทิสฺวา  มาตร ปุจฺฉิ  อมมฺ  อ ฺเส 
มาตามหกุลโต  ปณฺณากาโร  อาหริยติ  มยฺห  โกจิ  กิ ฺจิ  น 
เปเสติ  กึ  ตฺว  นิมฺมาตาปติกาติ ฯ  อถ  น  สา  ตาต 
ตว  สกฺยราชาโน  มาตามหา  ทูเร  ปน  วสนฺติ  เตน  เต 
น  กิ ฺจิ เปเสนฺตีติ ว ฺเจสิ ฯ  ปุน  โสฬสวสฺสิกกาเล  อมฺม 
มาตามหกุล  ปสฺสิตุกาโมมฺหีติ  วตฺวา  อล  ตาต  ก ึ ตตฺถ 
คนฺตฺวา  กริสฺสสีติ  วาริยมาโนป  ปุนปปฺุน  ยาจิ ฯ  อถสฺส 
มาตา  เตนหิ  คจฺฉาติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  โส  ปตุ   อาโรเจตฺวา 
มหนฺเตน  ปริวาเรน  นิกขฺมิ ฯ  วาสภขตฺติยา  ปุเรตรเมว 
ปณฺณ  เปเสสิ  อห  อิธ  สุข  วสามิ  มาสฺส  กิ ฺจิ  สามิโน 
อนฺตร  ทสฺสยึสูติ ฯ  สากยิา  วิฑูฑภสฺสาคมน  ตฺวา  วนฺทิตุ 
น  สกฺกาติ  ตสฺส  ทหรทหเร  กุมาเร  ชนปท  ปหิณิตฺวา 
ตสฺมึ  กปลปรุ  สมฺปตฺเต  สณฺาคาเร  สนฺนิปตึสุ ฯ  กุมาโร 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  อยนฺเต  ตาต  มาตามโห 
อย  มาตุโลติ  วทึสุ ฯ  โส  สพฺเพ   วนฺทมาโน  วิจรตฺิวา 
เอกป  อตฺตาน  วนฺทนฺต  อทิสฺวา  กินฺนุ  โข   ม  วนฺทนฺตา 
นตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ  สากิยา  ตาต  กนิฏกมุารา  เต  ชนปท 
คตาติ  วตฺวา  ตสฺส  มหนฺต  สกฺการ  กรึสุ ฯ  โส  กติปาห 
วสิตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  นครา  นิกฺขมิ ฯ อเถกา ทาสี  
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สณฺาคาเร  ตสฺส  นิสินนฺผลก  (๑)  อิท วาสภขตฺติยาย ทาสิยา 
ปุตฺตสฺส  นิสินฺนผลกนฺติ  อกฺโกสิตฺวา  อกฺโกสิตฺวา  ขีโรทเกน 
โธวติ ฯ  เอโก  ปรุิโส  อตฺตโน  อาวุธ  ปมฺมุสฺสิตฺวา  นิวตฺโต 
ต  คณฺหนฺโต  วิฑูฑภกุมารสฺส   อกฺโกสนสทฺท  สุตฺวา  ต  อนฺตร 
ปุจฺฉิตฺวา  วาสภขตฺติยา  ทาสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  มหานามสกฺกสฺส 
ชาตาติ  ตฺวา  พลกายสฺส  กเถสิ ฯ   วาสภขตฺติยา  กิร 
ทาสีธีตาติ  มหาโกลาหล  อโหสิ ฯ  ต  สุตฺวา  วิฑูฑโภ  เอเต 
ตาว  มม  นสิินฺนผลก  ขีโรทเกน  โธวนฺตุ  อห  ปน  รชฺเช 
ปติฏ ิตกาเล  เอเตส  คลโลหิต  คเหตฺวา  มม  นิสินนฺผลก 
โธวิสฺสามีติ  (๒)  จิตฺต  เปสิ ฯ ตสฺมึ สาวตฺถึ คเต อมจฺจา 
สพฺพ  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรจยึสุ ฯ  ราชา  มยฺห  ทาสีธีตร 
อทสูติ  สากิยาน  กุชฌฺิตฺวา  วาสภขตฺติยาย  จ  ปุตฺตสฺส  จ 
ทินฺนปริหาร  อจฺฉินฺทิตฺวา  ทาสทาสีหิ  ลทฺธพฺพมตฺตเมว 
ทาเปสิ ฯ  ตโต  กติปาหจฺจเยน  สตฺถา  ราชนิเวสน  คนฺตฺวา 
นิสีทิ ฯ  ราชา  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  กริ 
าตเกหิ  ทาสีธีตา  มยฺห  ทินฺนา  เตนสฺสา  อห  สปุตฺตาย 
ปริหาร  อจฺฉินฺทิตฺวา  ทาสทาสีหิ  ลทธฺพฺพมตฺตเมว  ทาเปสินฺติ 
อาห ฯ  สตฺถา  อยุตฺต  มหาราช  สากิเยหิ  กต  ททนเฺตหิ 
นาม  สมชาติกา  ทาตพฺพา  อสฺส  ต  ปน  มหาราช  วทามิ 
# ๑  โปราณโปฏเก เตน นิสินฺน ผลกนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒  ส.ี ย.ุ โธวาเปสฺสามีติ ฯ  
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วาสภขตฺติยา  ขตฺติยราชธตีา  ขตฺติยร ฺโ  เคเห  อภิเสก 
ลภิ  วิฑูฑโภป  ขตฺติยราชานเมว  ปฏิจฺจ  ชาโต  มาตุโคตฺต 
นาม  กึ  กริสสฺติ  ปตุโคตฺตเมว  ปมาณนฺติ  โปราณก- 
ปณฺฑิตา ทลิทฺทิตฺถิยา  กฏหาริกาย  อคฺคมเหสิฏาน  อทสุ 
ตสฺสา  จ  กุจฺฉิมฺหิ  ชาตกุมาโร ทฺวาทสโยชนิกาย  พาราณสิย 
รชฺช  ปตฺวา  กฏวาหนราชา นาม  ชาโตติ  กฏหาริยชาตก (๑) 
กเถสิ ฯ ราชา ธมฺมกถ สุตฺวา  ปตุโคตฺตเมว  กิร ปมาณนฺติ 
ตุสิตฺวา  มาตาปุตฺตาน ปกติปริหารเมว ทาเปสิ ฯ 
        พนฺธุลเสนาปติสฺสป  โข  กุสินาราย  มลลฺราชธีตา 
มลฺลิกา นาม  ภริยา  ทีฆรตฺต  น  วิชายิ ฯ  อถ น พนฺธุโล 
อตฺตโน กุลฆรเมว  คจฺฉาติ  อุยฺโยเชสิ ฯ  สา  สตฺถาร 
ทิสฺวาว  คมิสฺสามีติ  เชตวน  ปวิสิตฺวา ตถาคต  วนฺทิตฺวา 
 ิตา  กห  คจฺฉสีติ  วุตฺตา  สามิโก  ม  ภนฺเต  กุลฆร 
เปเสตีติ  อาห ฯ  กึการณาติ ฯ  ว ฺฌา  กริสฺมิ  อปุตฺติกาติ ฯ 
ยทิ  เอว  คมนกิจฺจ  นตฺถิ  นิวตฺตสฺสูติ ฯ  สา  ตุฏมานสา 
หุตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  นิเวสน  คนฺตฺวา  กสฺมา 
นิวตฺตาสีติ  วุตฺเต (๒)  ทสพเลน  นิวตฺติตมฺหีติ  อาห ฯ  พนฺธุโล 
ทิฏ  ภวิสฺสติ  ทีฆทสฺสนิา  การณนฺติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  สา 
# ๑  ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๓ ฯ  ตทฏกถา ๑/๒๔๐ ฯ ๒  สี. ยุ. วุตฺตา ฯ  
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น  จิรสฺเสว  คพฺภ  ปฏิลภิตฺวา อุปฺปนฺนโทหฬา  โทหโฬ 
เม  อุปฺปนฺโนติ  อาโรเจสิ ฯ  กึ  โทหโฬติ ฯ  เวสาลีนคเร 
คณราชกุลาน  อภิเสกมงฺคลโปกฺขรณิย  โอตริตฺวา  นหาตฺวา 
ปานีย  ปาตุกามมฺหิ  สามีติ ฯ  พนฺธุโล  สาธูติ  วตฺวา 
สหสฺสตฺถามธนุ  คเหตฺวา  ต  รถ  อาโรเปตฺวา  สาวตฺถิโต 
นิกฺขมิตฺวา  รถ  ปาเชนฺโต  มหาลิลิจฺฉวิโน  ทินฺนทฺวาเรน 
เวสาลึ  ปาวิสิ ฯ  มหาลิลจฺิฉวิโน  จ  ทวฺารสมีเปเอว  นิเวสน 
โหติ ฯ  โส  รถสฺส  อุมฺมาเร  ปฏิฆาตสทฺท  สุตฺวาว  พนฺธุลสฺส 
รถสทฺโทติ  ตฺวา  อชฺช  ลิจฺฉวีน  ภย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ 
อาห ฯ  โปกขฺรณิยา  อนฺโต  จ  พหิ  จ  อารกฺโข  (๑)  พลวา 
อุปริ  โลหชาล  ปตฺถฏ  สกุณานป  โอกาโส  นตฺถ ิฯ 
พนฺธุลเสนาปติ  ปน  รถา  โอตริตฺวา  อารกฺขเก  มนุสฺเส 
เวตฺเตน  ปหรนฺโต  ปลาเปตฺวา  โลหชาล  ฉินฺทิตฺวา 
อนฺโตโปกฺขรณิยา  ภริย  นหาเปตฺวา  สยป  นหาตฺวา  ปุน 
ต  รถ  อาโรเปตฺวา  นครา  นิกฺขมิตฺวา  อาคตมคฺเคเนว 
ปายาสิ ฯ  อารกฺขกา  ลิจฺฉวีน  อาโรเจสุ ฯ  ลิจฺฉวิราชาโน 
กุชฺฌิตฺวา  ป ฺจ  รถสตานิ  อารุยฺห  พนฺธุลมลฺล  คณฺหิสฺสามาติ 
นิกฺขมึสุ ฯ  ต  ปวตฺตึ  มหาลิสฺส  อาโรเจสุ ฯ  มหาลิ  มา 
คมิตฺถ  โส  หิ  โว  สพฺเพ  ฆาเตสฺสตีติ   อาห ฯ  เตป  มย 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อารกฺขา ฯ  
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คมิสฺสามเอวาติ  วทึสุ ฯ  เตนหิ  รถจกฺกสฺส  ยาว  นาภิโต 
ปวึ  ปวิฏฏาน  ทิสฺวา  นิวตฺเตยฺยาถ  ตโต  อนิวตฺตนฺตา 
ปุรโต  อสนิสทฺท  วิย  สณิุสฺสถ  ตมฺหา  านา  นิวตฺเตยฺยาถ 
ตโต  อนิวตฺตนฺตา  ตุมฺหาก  รถธุเรสุ  ฉิทฺท  ปสฺสสิฺสถ 
ตมฺหา  านา  นิวตฺเตยฺยาเถว  [๑]  ปรุโต  มา  คมิตฺถาติ 
อาห ฯ  เต  ตสฺส  วจเนนานิวตฺติตฺวา  ต  อนุพนฺธึสุเยว ฯ 
มลฺลิกา  ทิสวฺา  รถา  สามิ  ป ฺายนฺตีติ  อาห ฯ  เตนหิ 
เอกสฺเสว  รถสฺส  ป ฺายนกาเล  อาโรเจยฺยาสีติ ฯ  สา  ยทา 
สพฺเพ  เอโก  วิย  หุตฺวา  ป ฺายึสุ  ตทา  เอกเมว  สามิ 
รถสีส  ป ฺายตีติ  อาห ฯ  พนฺธโุล  เตนหิ  อิมา 
รสฺมิโย  คณฺหาติ  ตสฺสา  รสฺมิโย  ทตฺวา  รเถ   ิโต ว 
ธนุ  อาโรเปสิ ฯ  รถจกฺก  ยาว  นาภิโต  ปวึ  ปาวิส ิฯ 
ลิจฺฉวิโน  ต  าน  ทิสฺวา  น  นิวตฺตึสุ ฯ  อิตโร โถก 
คนฺตฺวา  ชิย  โปเถสิ ฯ  อสนิสทฺโท  วิย  อโหส ิฯ  เต  ตโตป 
น  นิวตฺตึสุ  อนุพนฺธนฺตา  คจฺฉนฺเตว ฯ  (๒)  พนฺธุโล  รเถ   ิตโก ว 
เอก  สร  ขิป ฯ  โส  ป ฺจนฺน  รถสตาน  รถสีเส  ฉิทฺท 
กตฺวา  ป ฺจ  ราชสตานิ  ปริกรพนฺธนฏาเน  วินิวิชฺฌิตฺวา 
ปวิย  ปาวิสิ ฯ  เต  อตฺตโน  วิทฺธภาว  อชานิตฺวา  ติฏ 
เร  ติฏ  เรติ  วทนฺตา อนุพนฺธึสุเยว  ฯ  พนฺธุโล  รถ 
# ๑ ม. เอตฺถนฺตเร  ตโต  อนิวตฺเตนฺตาติ  ทสฺสติ ฯ 
# ๒  คจฺฉึสุเยวาติ ยุตฺตตร ฯ  
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เปตฺวา  ตุมฺเห  มตกา  มตเกหิ  สทฺธึ  มยฺห  ยุทฺธ   นาม 
นตฺถีติ  อาห ฯ  มตกา  นาม อมฺหาสทิสา น (๑)  โหนฺตีติ ฯ 
เตนหิ  สพฺพปจฺฉิมสฺส  ปริกร  โมเจถาติ ฯ  เต  โมจยึสุ ฯ 
โส  มุตฺตมตฺเตเยว  มริตฺวา  ปติ ฯ  อถ  เน  สพฺเพป  ตุมฺเห 
เอวรูปา  อตฺตโน อตฺตโน  ฆรานิ  คนฺตฺวา  สวิธาตพฺพ 
สวิทหิตฺวา  ปุตฺตทาร  อนุสาสิตฺวา สนฺนาห  โมเจถาติ 
อาห ฯ  เต  ตถา  กตฺวา  สพฺเพป  ชีวิตกฺขย  ปตฺตา ฯ 
พนฺธุโลป  มลฺลิก  สาวตฺถ ึ อาเนสิ ฯ  สา  โสฬสกขฺตฺตุ 
ยมเก  ยมเก  ปุตฺเต  วิชายิ ฯ  สพฺเพป  สูรา ถามสมฺปนฺนา 
อเหสุ ฯ  สพฺพสิปฺปาน  นิปฺผตฺตึ  ปาปุณึสุ ฯ  เอเกกสฺส 
ปุริสสหสฺส  ปริวาโร  อโหสิ ฯ  ปตรา  สทฺธ ึราชนิเวสน 
คจฺฉนฺเตหิ  เตเหว ราชงฺคณ ปริปูร ิฯ 
        อเถกทวิส  วินิจฺฉเย  กุฏฏฏปราชติา  มนุสฺสา  พนฺธุล 
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  มหาวิรว  วิรวนฺตา  วินิจฺฉยมจฺจาน 
กุฏฏฏกรณ ตสฺส  อาโรเจสุ ฯ  โส  วินิจฺฉย  คนฺตฺวา  ต 
อฏฏ  ตีเรตฺวา  สามิกเมว  สามิก  อกาสิ ฯ  มหาชโน 
มหาสทฺเทน  สาธุการ  ปวตฺเตสิ ฯ  ต  สุตฺวา  (๑) ราชา กึ 
อิทนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  ตุสิตฺวา  สพฺเพป  เต 
อมจฺเจ หราเปตฺวา  พนฺธุลสฺเสว  วินิจฺฉย  นิยฺยาเทสิ ฯ  โส 
# ๑  นสทโฺท นตฺถิ ฯ  ๒  สี. ม. ย.ุ ต สุตฺวาติ นตฺถิ ฯ  
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ตโต  ปฏาย สมฺมา  วินิจฺฉยิ ฯ  ตโต  โปราณกวินิจฺฉยิกา 
อมจฺจา  ล ฺจ  อลภนฺตา  อปฺปลาภา  หุตฺวา  พนฺธุโล 
รชฺช  ปตฺเถตีติ  ราชกุเล  ปริภินฺทึสุ  ฯ  ราชา  เตส  กถ 
คเหตฺวา  จิตฺต  นิคฺคเหตุ  นาสกฺขิ  อิมสฺมึ อิเธว  ฆาติยมาเน 
ครหา  เม  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ปุน  จินฺเตตฺวา  ปยุตฺตปุริเสหิ 
ปจฺจนฺต  ปหราเปตฺวา  พนฺธุล  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปจฺจนฺโต 
กิร  กุปโต  ตฺว  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  คนฺตฺวา  โจเร  คณฺหาติ 
ปหิณิตฺวา  เอตฺเถวสฺส  ทฺวตฺตึสาย  ปุตฺเตหิ  สห  สีส 
ฉินฺทิตฺวา  อาหรถาติ  เตน  สทฺธ ึ อ ฺเป  สมตฺเถ 
มหาโยเธ  เปเสสิ ฯ  ตสฺมึ  ปจฺจนฺต  คจฺฉนฺเตเยว  เสนาปติ  กิราคจฺฉตีติ  ปยุตฺตโจรา  ปลายึสุ 
ฯ  โส  ต  ปเทส 
อาวาสาเปตฺวา  สณฺาเปตฺวา  นิวตฺติ ฯ  อถสฺส  นครโต 
อวิทูเร  าเน  เต โยธา  สทฺธึ  ปุตฺเตหิ  สีส  ฉินฺทึสุ ฯ 
        ต  ทิวส  มลฺลิกาย  เทวิยา  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธ ึ
เทฺว  อคฺคสาวกา  นิมนฺติตา  โหนฺติ ฯ  อถสฺสา  ปพฺุพณฺเหเยว 
สามิกสฺส  เต  สทฺธ ึ ปุตฺเตหิ  สีส  ฉินฺทนฺตีติ  ปณฺณ 
อาหริตฺวา  อทสุ ฯ  สาต  ปวตฺตึ  ตฺวา  กสฺสจิ  อวตฺวา 
ปณฺณ  อุจฺฉงฺเค  กตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆเมว  ปริวิสิ ฯ  อถสฺสา 
ปริจาริกาโย  ภิกฺขูน  ภตฺต  ทตฺวา  สปปฺจาฏึ  อาหรนฺติโย 
เถราน  ปุรโต  จาฏึ  ภินทฺึสุ ฯ  ธมฺมเสนาปติ  เภทนธมฺม  
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ภินฺน  น  จินฺเตตพฺพนฺติ  อาห ฯ  สา  อุจฺฉงฺคโต  ปณฺณ 
นีหริตฺวา  ทฺวตฺตึสาย  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  ปตุ  สีส  ฉินฺทนฺตีติ 
เม  อิม  ปณฺณ  อาหรึสุ  อห  อิท  สุตฺวาป  น  จินฺเตสึ 
สปฺปจาฏิยา  ภินฺนาย  กึ  จินฺเตสฺสามิ ภนฺเตติ อาห ฯ 
ธมฺมเสนาปติ 
        อนิมิตฺตมน ฺาต        มจฺจาน อิธ ชีวิต 
        กสริ ฺจ ปริตฺต ฺจ        ต ฺจ ทุกฺเขน สยุตฺตนฺติ (๑) 
อาทีนิ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร 
อคมาสิ ฯ  สาป  ทฺวตฺตึสสุณิสาโย  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตุมฺหาก 
สามิกา  นิรปราธา  อตฺตโน  ปุริมกมฺมผล  ลภึสุ  ตุมฺเห  มา 
โสจิตฺถ  มา  ปริเทวิตฺถ  ร ฺโ  อุปริ  มโนปโทส  มา 
กริตฺถาติ  โอวทิ ฯ  ร ฺโ  จรปุริสา  ต  กถ  สุตฺวา  เตส 
นิทฺโทสภาว  ร ฺโ  กถยสึุ ฯ ราชา  สเวคปฺปตฺโต  ตสฺสา 
นิเวสน  คนฺตฺวา  มลฺลิก ฺจ  สุณิสาโย  จสฺสา  ขมาเปตฺวา 
มลฺลิกาย  วร  อทาสิ ฯ  สา  วโร  คหิโต  เม  โหตูติ 
วตฺวา ตสฺมึ  คเต  มตกภตฺต  ทตฺวา  นหาตฺวา  ราชาน 
อุปสงฺกมิตฺวา  เทว   ตุมฺเหหิ  เม  วโร  ทินฺโน  มยหฺ ฺจ 
อ ฺเน  อตฺโถ  นตฺถ ิ ทวฺตฺตึสาย  จ  เม  สุณิสาน  มม ฺจ 
กุลฆรคมน  อนุชานาถาติ  อาห ฯ  ราชา  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  สยป 
# ๑  ขุ. สุ ฯ ๒๕/๔๔๗ ฯ  
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ทฺวตฺตึสสุณิสา  ยถาสกานิ  กลุานิ  เปเสสิ ฯ  สา  กสุินาราย 
อตฺตโน  กุลฆร  อคมาสิ ฯ  ราชาป  พนฺธุลเสนาปติโน 
ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆการายนสฺส  นาม  เสนาปติฏาน  อทาสิ ฯ 
โส  ปน  มาตุโล  เม  อิมนิา  มาริโตติ  ร ฺโ  โอตาร 
คเวสนฺโต  วิจรติ ฯ  ราชา  กริ  นิรปราธสฺส  พนฺธุลสฺส 
มาริตกาลโต  ปฏาย  วิปปฺฏิสารี  หุตฺวา จิตฺตสฺสาท  น 
ลภติ รชชฺสุข นานุโภติ ฯ 
        ตทา  สตฺถา  สากิยาน  เมทฬุป  นาม  นิคม  นิสฺสาย 
วิหรติ ฯ  ราชา  ตตฺถ  คนตฺฺวา  อารามโต  อวิทูเร  ขนฺธาวาร 
นิวาเสตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  สตฺถาร  วนฺทิสสฺามีติ 
วิหาร  คนฺตฺวา  ป ฺจ  ราชกกุธภณฺฑานิ  ทีฆการายนสฺส 
ทตฺวา  เอกโกว  คนฺธกุฏ ึ ปาวิสิ ฯ  สพฺพ  ธมฺมเจติยสุตฺตนิยาเมน  (๑) 
เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  คนฺธกฏุึ  ปวิฏเ  ทฆีการายโน  ตานิ 
ราชกกุธภณฺฑานิ  คเหตฺวา  วิฑูฑภ  ราชาน  กตฺวา  ร ฺโ 
เอก  อสฺส  เอก ฺจ  อุปฏานการิก  มาตุคาม   เปตฺวา 
นิวตฺเตตฺวา  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  ราชา  สตฺถารา  สทฺธึ  ปยกถ 
กเถตฺวา  นิกขฺนฺโต  เสน  อทิสฺวา  ต  มาตุคาม  ปุจฺฉิตฺวา 
ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  ภาคิเนยฺย  อาทาย  คนฺตฺวา  วิฑูฑภ 
คเหสฺสามีติ  ราชคหนคร  คจฺฉนฺโต  วิกาเล  ทฺวาเรสุ  ปทหิเตสุ 
# ๑  ม. ม.  ๑๓/๕๐๖  ฯ  
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นคร  ปตฺวา  เอกิสฺสา  สาลาย  นิปชฺชตฺิวา  วาตาตปกิลนฺโต 
รตฺติภาเค  ตตฺเถว  กาลมกาสิ ฯ  วิภาตาย  รตฺติยา  เทว 
โกสลนรินฺท  อนาโถ  ชาโตสีติ  วิลปนฺติยา  ตสฺสา  อิตฺถิยา 
สทฺท  สุตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  โส  มาตุลสฺส  มหนฺเตน 
สกฺกาเรน  สรีรกิจฺจ  กาเรสิ ฯ 
        วิฑูฑโภป  รชฺช  ลภิตฺวา  ต  เวร  สริตฺวา  สพฺเพป 
สากิเย   มาเรสฺสามีติ  มหติยา  เสนาย  นิกฺขมิ ฯ  ต  ทิวส 
สตฺถา  ปจฺจูสกาเล  โลก  โอโลเกนฺโต  าตสงฺฆวินาส  ทิสฺวา 
าติสงฺคห  กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ปุพฺพณฺหสมเย  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  คนฺธกฏุิย  สีหเสยฺย  กปฺเปตฺวา 
สายณฺหสมเย  อากาเสน  คนฺตฺวา   กปลวตฺถุสามนฺเต  กพรจฺฉาเย  รุกฺขมูเล  นิสีทิ ฯ  ตโต  
วิฑูฑภสฺส  รชฺชสีมาย  มหนฺโต 
สณฺฑจฺฉาโย  นิโคฺรธรุกฺโข  อตฺถิ ฯ วิฑูฑโภ  สตฺถาร  ทิสฺวา 
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  กึการณา  เอวรูปาย 
อุณฺหเวลาย  อิมสฺมึ  กพรจฺฉาเย  รุกฺขมูเล  นิสินฺนตฺถ  เอตสฺมึ 
สณฺฑจฺฉาเย  นิโคฺรธมูเล  นิสีทถ  ภนฺเตติ  วตฺวา  โหตุ 
มหาราช  าตกาน  ฉายา  นาม  สีตลาติ  วุตฺเต  าตกาน 
รกฺขณตฺถาย  สตฺถา  อาคโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา  นิวตฺติตฺวา  สาวตฺถิเมว  ปจฺจาคมิ ฯ  สตฺถาป 
อุปฺปติตฺวา  เชตวนเมว  คโต ฯ  ราชา  สากิยาน  โทส  สริตฺวา  
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ทุติยมฺป  นิกขฺมิตฺวา  ตตฺเถว   สตฺถาร  ปสฺสิตฺวา  ปนุ 
นิวตฺติ ฯ  ตติยวาเรป  นิกขฺมิตฺวา  ตตฺเถว  สตฺถาร  ปสฺสิตฺวา 
นิวตฺติ ฯ  จตุตฺถวาเร  ปน  ตสฺมึ  นิกฺขนฺเต  สตฺถา สากิยาน 
ปุพฺพกมฺม  โอโลเกตฺวา  เตส  นทิย  วิสปกฺขิปนปาปกมฺมสฺส 
อปฺปฏิพาหิยภาว  ตฺวา  จตุตฺถวาเร  นาคมาสิ ฯ  วิฑูฑโภ 
สากิเย  ฆาเตสฺสามีติ  มหนฺเตน  พเลน  นิกฺขมิ ฯ 
        สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปน  าตกา  อสตฺตฆาตกา  นาม 
มรนฺตาป  ปเรส  ชีวิต  น  โวโรเปนฺติ ฯ  เต  จินฺตยสึุ  มย 
สิกฺขิตหตฺถา  กตุปาสนา  มหิสฺสาสา  น  โข  ปน  สกฺกา 
อมฺเหหิ  ปร  ชีวิตา   โวโรเปตุ  อตฺตโน  กมฺม  ทสฺเสตฺวา 
ปลาเปสฺสามาติ ฯ เต  กตสนฺนาหา  นิกฺขมิตฺวา  ยุทฺธ 
อารภึสุ ฯ  เตหิ  ขิตฺตา  สรา  วิฑูฑภสฺส  ปุริสาน  อนฺตรนฺตเรน 
คจฺฉนฺติ  ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตราทีหิ  นิกฺขมนฺติ ฯ  วิฑูฑโภ 
ทิสฺวา  นนุ  ภเณ  สากิยา  อสตฺตฆาตกมฺหาติ  วทนฺติ   อถ 
จ  ปน  เม  ปรุิเส  นาเสนฺตีติ ฯ  อถ  น  เอโก  ปุรโิส 
อาห  กึ  สาม ิ นิวตฺติตฺวา  โอโลเกสีติ ฯ  สากิยา  เม 
ปุริเส นาเสนฺตีติ ฯ  ตุมฺหาก  โกจิ  ปรุิโส  มโต  นาม 
นตฺถิ  อิงฺฆ  เน  คณาเปถาติ ฯ   คณาเปนฺโต  เอกสฺสป 
ขย  น  ปสฺสิ ฯ  โส  ตโต  นิวตฺติตฺวา  เย  เย  ภเณ 
สากิยมฺหาติ  ภณนฺติ  สพฺเพ  มาเรถ  มาตามหสฺส  ปน  เม  
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มหานามสกฺกสฺส  สนฺติเก   ิตาน  ชีวิต  เทถาติ  อาห ฯ 
สากิยา  คเหตพฺพคฺคหณ  อปสฺสนฺตา  เอกจฺเจ  ติณ  ฑสิตฺวา 
เอกจฺเจ  นล  คเหตฺวา  อฏสุ  ตุมฺเห  สากิยา  โนติ ปุจฺฉิตา 
ยสฺมา  เต  มรนฺตาป  มุสาวาท  น  ภณนฺติ  ตสฺมา  ติณ 
ฑสิตฺวา   ิตา  โน  สาโก  ติณนฺติ  วทนฺติ  นล  คเหตฺวา 
 ิตา  โน  สาโก  นโฬติ  วทนฺติ ฯ  เต  จ  มหานามสฺส 
สนฺติเก   ิตา  จ  ชีวิต  ลภึสุ ฯ  เตสุ  ติณ  ฑสิตฺวา 
 ิตา  ติณสากิยา  นาม  นล  คเหตฺวา   ิตา  นฬสากิยา 
นาม  ชาตา ฯ  อวเสเส  ขีรปเกป  ทารเก อวิสฺสชฺเชตฺวา 
ฆาตาเปนฺโต  โลหิตนทึ  ปวตฺเตตฺวา  เตส  คลโลหิเตน  ผลก 
โธวาเปสิ ฯ  เอว   สากิยวโส  วิฑูฑเภน  อุปจฺฉินฺโน ฯ  โส 
มหานามสกฺก  คาหาเปตฺวา  นิวตฺโต  ปาตราสเวลาย  ปาตราส 
ริสฺสามาติ  เอกสฺมึ  าเน  โอตริตฺวา  โภชเน  อุปนีเต 
เอกโต  ภุ ฺชสิฺสามาติ  อยฺยก   ปกฺโกสาเปสิ ฯ  ขตฺติยา  ปน 
ชีวิต  จชนฺตาป  ทาสีปุตฺเตน  สทฺธ ึ น  ภุ ฺชนฺติ  ตสฺมา 
มหานาโม เอก สร โอโลเกตฺวา  กิลิฏคตฺโตมฺหิ  นหายิสฺสามิ 
ตาตาติ  อาห ฯ  สาธุ  อยฺยก  นหายถาติ ฯ  โส  อย  ม 
เอกโต  อภุ ฺชนฺต  ฆาเตสฺสติ  สยเมว  เม  มต เสยฺโยติ 
เกเส  มุ ฺจิตฺวา  อคฺเค  คณฺ ึ  กตฺวา  เกเสสุ  ปาทงฺคุฏเก 
ปเวเสตฺวา  อุทเก  นิมุชชฺิ ฯ  ตสฺส  คุณเตเชน  นาคภวน 
อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  นาคราชา  กินฺนุ  โขติ  อุปธาเรนฺโต  
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ทิสฺวา  ตสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ผเณ  นิสีทาเปตฺวา 
นาคภวน  ปเวเสสิ ฯ โส  ทฺวาทสวสฺสานิ  ตตฺเถว  วสิ ฯ 
วิฑูฑโภป  มยฺห  อยฺยโก  อิทานิ  อาคมิสฺสตีติ  อาคมยมาโน ว 
นิสีทิ  ตสฺมึ  อติจิรายนฺเต  สเร  วิจินาเปตฺวา  ทีปาโลเกน 
ปุริสพฺภนฺตรานิป  โอโลเกตฺวา  อทิสฺวา  คโต  ภวิสสฺตีติ 
ปกฺกามิ ฯ  โส  รตฺติภาเค  อจิรวตึ ปตฺวา ขนฺธาวาร 
นิเวเสสิ ฯ  เอกจฺเจ  อนฺโตนทิย  วาลกิาปุลิเน  นิปชฺชึส ุ
เอกจฺเจ  พหิ  ถเล  อนฺโตฎ นิปนฺเนสุป  ปุพฺเพ  อกตปาปกมฺมา 
อตฺถิ  พหิ  นปินฺเนสุป  ปพฺุเพ  กตปาปกมฺมา  อตฺถิ  เตส 
นิปนฺนฏาเนสุ  กิปลฺลิกา  อุฏหึสุ ฯ  เต  มยฺห  นปินฺนฏาเน 
กิปลฺลิกา  มยหฺ  นิปนฺนฏาเน  กิปลฺลกิาติ  อุฏหิตฺวา 
อกตปาปกมฺมา  อุตฺตริตฺวา  ถเล  นิปชชฺึสุ  กตปาปกมฺมา 
โอตริตฺวา  วาลิกาปุลิเน  นิปชฺชึส ุฯ  ตสฺมึ  ขเณ  มหาเมโฆ 
อุฏหิตฺวา  ฆนกรกวสฺส  วสฺสิ ฯ  นทยิา  โอโฆ  อาคนฺตฺวา 
วิฑูฑภ  สทฺธึ  ปริสาย  สมุทฺทเมว ปาเปสิ ฯ สพฺเพ ตตฺถ มจฺฉกจฺฉปภกฺขา  อเหสุ ฯ 
        มหาชโน  กถ  สมุฏาเปสิ  สากิยาน  มรณ  อยุตฺต 
เอวนฺนาม  โกฏเฏตฺวา  โกฏเฏตฺวา  สากิยา  มาเรตพฺพาติ 
อนุจฺฉวิกเมตนติ  ฯ  สตฺถา  ต  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ 
อตฺตภาเว  กิ ฺจาป  สากิยาน  เอว  มรณ  อยุตฺต  ปพฺุเพ 
กตปาปกมฺมวเสน  ปน  ยตฺุตเมว  เอเตหิ  ลทฺธนฺติ  อาห ฯ  
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กึ  ปน  ภนฺเต  เอเต  ปุพฺเพ  อกสูติ ฯ  ปพฺุเพ  เอกโต 
หุตฺวา นทิย วิส ปกฺขิปสูติ ฯ 
        ปุเนกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  วิฑูฑโภ 
เอตฺตเก  สากิเย  มาเรตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  อตฺตโน  มโนรเถ 
มตฺถก  อปฺปตฺเต  เอว  เอตฺตก  ชน  อาทาย  สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปภกฺโข 
ชาโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ 
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต 
ภิกฺขเว อิเมส สตฺตาน มโนรเถ   มตฺถก  อปฺปตฺเตเอว 
มจฺจุราชา  สุตฺต  คาม อชฺโฌตฺถรนโฺต  มโหโฆ  วิย 
ชีวิตินฺทฺริย  ฉินฺทิตฺวา  จตุราปายสมุทฺเท  นิมุชชฺาเปตีติ  วตฺวา 
อิม  คาถมาห 
                ปปฺุผานิ เหว ปจินนฺต        พฺยาสตฺตมนส นร 
                สตฺุต คาม มโหโฆว        มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ ฯ 
        ตตฺถ  พฺยาสตฺตมนส  นรนฺติ  สมฺปตฺเต  วา  อสมฺปตฺเต 
วา  ลคฺคมานส ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  มาลากาโร 
ปุปฺผาราม  ปวิสิตฺวา  ปุปฺผานิ  ปจินิสฺสามีติ  ตโต  ปุปฺผานิ 
อคฺคเหตฺวา  อ ฺม ฺ  วา  คจฺฉ  ปฏเนฺโต  สกเล  ปุปฺผาราเม 
มน  เปเสสิ  อิโต  จ ปุปฺผานิ   ปจินิสฺสามีติ  ตโต  ปปฺุผานิ 
อคฺคเหตฺวา  อ ฺตฺถ  มน  เปเสติ  ตเมว  คจฺฉ  ปจินนฺโต 
ปมาท  อาปชฺชติ  เอวเมว  เอกจฺโจ  ปปฺุผารามสทิส 
ป ฺจกามคุณมชฺฌ  โอตรตฺิวา  มโนรม  รูป  ลภิตฺวา  มโนรมาน  
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สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพาน  อ ฺตร  ปฏเติ  เตสุ  วา  อ ฺตร 
ลภิตฺวา  อ ฺตร  ปฏเติ  รูปเมว  วา  ลภิตฺวา  อ ฺตร (๑) 
ปฏเนฺโต  ตเมว  อสฺสาเทติ  สทฺทาทีสุ  วา  อ ฺตร ฯ  เอเสว 
นโย  โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทาทีสุ  ปพฺพชิตานมฺป 
ปริเวณวิหารปตฺตจีวราทีสูติ  เอว  ป ฺจกามคุณสงฺขาตานิ 
ปุปฺผานิเอว  ปจินนฺต   สมฺปตฺเต วา อสมฺปตฺเต วา กามคุเณ 
พฺยาสตฺตมนส  นร ฯ 
        สุตฺต  คามนฺติ  คามสฺส  เคหภิตฺติอาทีน  สุปนวเสน 
สุปน  นาม  นตฺถิ  สตฺตาน  ปน  สุตฺตปฺปมตฺตต  อุปาทาย 
สุตฺโต  นาม  โหติ  เอว  สตฺุต  คาม  เทฺว  ตีณิ  โยชนานิ 
อายตคมฺภีโร  มโหโฆว  มจฺจุ  อาทาย  คจฺฉติ  ยถา  โส 
มโหโฆ อิตฺถปีุริสโคมหิสกุกฺกุฏาทีสุ  ก ฺจิ  อนวเสเสตฺวา 
สพฺพนฺต  คาม  สมุทฺท  ปาเปตฺวา  มจฺฉกจฺฉปภกฺข  กโรติ 
เอวเมว  พฺยาสตฺตมนส  นร  มรณมจฺจุ  อาทาย  ชีวิตินฺทฺริยมสฺส 
ฉินฺทิตฺวา  จตุราปายสมุทฺเท  นิมุชชฺาเปตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ 
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ ฯ 
                                วิฑูฑภวตฺถุ ฯ 
# ๑  ม. ย.ุ อ ฺ ฯ  
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                                        ปติปูชิกาวตฺถ ุ
        ปุปฺผานิ  เหวาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย 
วิหรนฺโต  ปติปูชิก นาม อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ ตาวตึสเทวโลเก  สมฏุ ิต ฯ  ตตฺถ  กริ  มาลาภารี 
นาม  เทวปุตฺโต  อจฺฉราสหสฺสปริวุโต  อุยฺยาน  ปาวิสิ ฯ 
ป ฺจสตา  เทวธีตโร  รุกฺข  อารุยฺห  ปุปผฺานิ  ปาเตนฺติ ฯ 
ป ฺจสตา  ตาหิ  ปาติตานิ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  เทวปุตฺต 
อลงฺกโรนฺติ ฯ  ตาสุ เอกา เทวธีตา  รุกขฺสาขายเมว 
จุตา ฯ  สรีร  ทีปสิขา  วิย  นิพฺพายิ ฯ  สา  สาวตฺถิย 
เอกสฺมึ  กุลเคเห  ปฏิสนธฺึ  คเหตฺวา  ชาตกาเล  ชาติสฺสรา  หุตฺวา 
มาลาภาริเทวปุตฺตสฺส  ภรยิมฺหีติ  อนุสสฺรนฺตี  วุฑฺฒิมนฺวาย 
คนฺธมาลาทิปูช  กตฺวา  สามิกสฺส  สนติฺเก  อภินิพฺพตฺตึ 
ปฏเสิ ฯ  สา  โสฬสวสสฺกาเล  ปรกลุ  คตาป  สลากภตฺต- 
ปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกาทีนิ  ทตฺวา  อย  เม  สามิกสฺส 
สนฺติเก  นิพฺพตฺตนตฺถาย  ปจฺจโย  (๑)  โหตูติ  วทติ ฯ อถสฺสา 
ภิกฺขู อย  อุฏาย  สมุฏาย  ปติเมว  ปฏเตีติ  ปติปูชิกาติ 
นาม  กรึส ุฯ  สาป  นิพทธฺ  อาสนสาล  ปฏิชคฺคติ  ปานีย 
อุปฏเปติ  อาสนานิ   ป ฺาเปติ ฯ  อ ฺเป  มนุสฺสา 
สลากภตฺตาทีนิ  ทาตุกามา  อมฺม  อิมานิป  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
# ๑  สจฺจกาโรติป ปท ฯ  
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ปฏิปาเทยฺยาสีติ  อาหริตฺวา  เทนฺติ ฯ สาป  เอเตน  นิยาเมน 
อาคจฺฉนฺตี  คจฺฉนฺตี  เอกปทวาเร  ฉปฺป ฺาสกุสลธมฺเม 
ปฏิลภิ ฯ  ตสฺสา  กุจฺฉิย  คพฺโภ  สมุฏหิ ฯ  สา 
ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  ตสฺส  ปทสา  คมนกาเล 
อ ฺมฺป  อ ฺมฺปติ  จตฺตาโร  ปุตฺเต  ลภิ ฯ  สา  เอกทิวส 
ทาน  ทตฺวา  ปูช  กตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา สกิฺขาปทานิ 
รกฺขิตฺวา  ทิวสปริโยสาเน  ตขณ  นิพฺพตฺเตน  เกนจิ  โรเคน 
กาล กตฺวา อตฺตโน สามิกสฺเสว สนฺติเก นิพฺพตฺติ ฯ 
        อิตราป  เอตฺตก  กาล  เทวปุตฺต  อลงฺกโรนฺติ เอว ฯ 
เทวปุตฺโต  ต  ทิสฺวา  ตฺว  ปาโต  ปฏาย  น  ทิสฺสส ิ กุห ึ
คตาสีติ  อาห ฯ  จุตามฺหิ  สามีติ ฯ  กึ  วเทสีติ ฯ  เอวเมต 
สามีติ ฯ  กุห ึ นิพฺพตฺตาสีติ ฯ  สาวตฺถยิ  กลุเคเหติ ฯ  กิตฺตก 
กาล  ตตฺถ   ิตาสีติ ฯ  ทสมาสจฺจเยน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิตฺวา 
โสฬสวสฺสกาเล  ปติกุล  คนฺตฺวา  จตฺตาโร  ปุตฺเต  วิชายิตฺวา 
ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตุมฺเห  ปฏเตฺวา  อาคนฺตฺวา 
ตุมฺหากเมว  สนฺติเก  นิพฺพตฺตมฺหิ  (๑)  สามีติ ฯ  มนุสฺสาน  กิตฺตก 
อายุนฺติ ฯ  วสฺสสตมตฺตนฺติ ฯ  เอตฺตกเมวาติ ฯ  อาม  สามีติ ฯ 
เอตฺตก  อายุ  คเหตฺวา  นิพฺพตฺตา  มนุสฺสา  กินฺนุ  โข 
สุตฺตปฺปมตฺตา  กาล  อติกฺกาเมนฺติ  อุทาหุ  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ 
#  ๑  นิพฺพตฺตามฺหีติ ภวิตพฺพ ฯ  
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กโรนฺตีติ ฯ  กึ  วเทถ  สามิ  อสงฺเขยฺย  อายุ  คเหตฺวา  นิพฺพตฺตา 
วิย  อชรามรา  วิย  นิจฺจปฺปมตฺตา  มนุสฺสาติ ฯ  มาลา- 
ภาริเทวปุตฺตสฺส  มหาสเวโค  อุทปาทิ  วสฺสสตมตฺต  อายุ 
คเหตฺวา  นิพฺพตฺตา  มนุสฺสา  กิร  ปมตฺตา นิปชฺชิตฺวา 
นิทฺทายนฺติ  กทา  นุ  โข  ทุกฺขา มุจฺจิสฺสนฺตีติ ฯ 
        อมฺหาก  ปน  วสฺสสต  ตาวตึสาน  เทวาน  เอโก 
รตฺตินฺทิโว  ตาย  รตฺติยา  ตึส  รตฺติโย  มาโส  เตน  มาเสน 
ทฺวาทสมาสิโก   สวจฺฉโร  เตน  สวจฺฉเรน  ทิพฺพ  วสฺสสหสฺส 
อายุปฺปมาณ ฯ  ต  มนุสฺสคณนาย  ติสฺโส  วสฺสโกฏิโย  สฏ ี 
จ  วสฺสสตสหสฺสานิ  ตสฺมา  ตสฺส  เทวปุตฺตสฺส  เอกทิวโสป 
นาติกฺกนฺโต  มุหุตฺตสทิโสว  กาโล อโหสิ ฯ เอว อปฺปายุกาน 
ปมาโท นาม อติวิย อยุตฺโตติ ฯ 
        ปุนทิวเส  ภิกฺขู  คาม  ปวิฏา  อาสนสาล  อปปฺฏิชคฺคิต 
อาสนานิ  อปฺป ฺตฺตานิ  ปานีย  อนุปฏปต  ทสิฺวา  กห 
ปติปูชิกาติ  อาหสุ ฯ  ภนเฺต  กห  ตุมฺเห  ต  ทกฺขิสฺสถ 
หีโย  อยฺเยสุ  ภุ ฺชิตฺวา  คเตสุ  สายณฺหสมเย  มตาติ ฯ  ต 
สุตฺวา  ปุถุชชฺนภิกฺขู  เอติสฺสา  อุปการ  สรนฺตา  อสฺสูนิ 
สนฺธาเรตุ  นาสกฺขึสุ  ขีณาสวาน  ธมฺมสเวโค  อุทปาทิ ฯ 
เต  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  ปติปูชิกา  นาม  อุปาสิกา  อุฏาย  สมุฏาย  
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นานปฺปการานิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สามกิเมว  ปฏเสิ  สา 
อิทานิ   มตา  กห  นุ  โข  นิพฺพตฺตาติ ฯ  อตฺตโน  สามิกสฺเสว 
สนฺติเก  ภิกฺขเวติ ฯ  นตฺถิ  ภนฺเต  สามิกสฺส  สนฺติเกติ ฯ 
น  สา  ภิกฺขเว เอต  สามิก  ปฏเสิ  ตาวตึสภวเน 
ตสฺสา  มาลาภาริเทวปุตฺโต  นาม  สามโิก  สา  ตสฺส 
ปุปฺผปลนฺธนฏานโต  จวิตฺวา  ปุน  คนฺตฺวา  ตสฺเสว  สนฺติเก 
นิพฺพตฺตาติ ฯ  เอว  กริ  ภนฺเตติ ฯ  อาม ภิกฺขเวติ ฯ 
อโห  ปริตฺต  ภนฺเต  สตฺตาน  ชีวิต  ปาโตว  อมฺเห 
ปริวิสิตฺวา  สาย  อุปฺปนฺนพฺยาธินา  มตาติ ฯ  สตฺถา  อาม 
ภิกฺขเว  ปริตฺต  สตฺตาน   ชีวิต  นาม  เตเนวิเม  สตฺเต 
วตฺถุกาเมหิ  เจว  กิเลสกาเมหิ  จ  อติตฺเต  เอว  อนฺตโก  อตฺตโน 
วเส  วตฺเตตฺวา กนฺทนฺเต  ปริเทวนฺเต  คเหตฺวา คจฺฉตีติ วตฺวา 
อิม คาถมาห 
        ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต                พฺยาสตฺตมนส นร 
        อติตฺตเยว กาเมสุ                        อนฺตโก กุรุเต วสนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปปฺุผานิ  เหว  ปจินนฺตนฺติ  ปุปฺผาราเม  มาลากาโร 
นานาปุปฺผานิ  วิย  อตฺตภาวปฺปฏิพทฺธานิ  เจว  อุปกรณปฺ- 
ปฏิพทฺธานิ  จ  กามคุณปุปฺผานิ  โอจินนฺตเมว ฯ  พฺยาสตฺตมนส 
นรนฺติ  อสมฺปตฺเตสุ  ปตฺถนาวเสน  สมฺปตฺเตสุ  เคธวเสน 
วิวิเธนากาเรน  อาสตฺตจิตฺต  ฯ  อติตฺตเยว  กาเมสูติ  วตฺถ-ุ  
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กามกิเลสกาเมสุ  ปริเยสเนนป  ปฏิลาเภนป  ปริโภเคนป 
นิธาเนนป  อติตฺต  เอว  สมาน ฯ  อนฺตโก  กุรุเต  วสนฺติ 
มรณสงฺขาโต  อนฺตโก  กนฺทนฺต  ปรเิทวนฺต  คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต 
อตฺตโน วส ปาเปตีติ อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                        ปติปูชิกาวตฺถุ ฯ 
 
                        มจฺฉริโกสยิเสฏ ิวตฺถุ (๑) 
        ยถาป  ภมโร  ปุปฺผนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย 
วิหรนฺโต มจฺฉริโกสิยเสฏ ึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ ราชคเห  สมุฏ ิต ฯ  ราชคหนครสฺส  กริ  อวิทูเร 
สกฺกร  นาม  นิคโม  อโหสิ  ตตฺเถโก  มจฺฉรี  โกสิโย  นาม 
เสฏ ี  อสีติโกฏิวิภโว  ปฏิวสติ ฯ  โส  ติณคฺเคน  เตลพินฺทุมฺป 
ปเรส  น  เทติ ฯ  น  อตฺตนา  ปริภุ ฺชติ ฯ  อิติสฺส 
ต  วิภวชาต  เนว  ปุตฺตทาราทีน  น  สมณพฺราหฺมณาน 
อตฺถ  อนุโภติ  รกฺขสปรคฺิคหิตา  โปกฺขรณี  วิย  อปริโภค 
ติฏตีติ ฯ 
        สตฺถา  เอกทิวส  ปจฺจูสสมเย  มหากรุณาสมาปตฺติโต 
# ๑  ส.ี ม.  มจฺฉริยโกสิยเสฏ ิวตฺถุ ฯ  
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วุฏาย  สกลโลกธาตุย  โพธเนยฺยพนฺธเว  โอโลเกนฺโต 
ป ฺจุ  ตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก  วสนฺตสฺส  เสฏ ิโน  สปชาปติกสฺส 
โสตาปตฺติผลสฺส  อุปนิสฺสย  อทฺทส ฯ  ตโต  ปุรมิทิวเส  ปน 
โส  ราชาน  อุปฏาตุ  ราชเคห  คนฺตฺวา  ราชุปฏาน 
กตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  เอก  ฉาตชฺฌตฺต  ชนปทมนุสสฺ  กุมฺมาสปูว 
กปลฺลปูว  ขาทนฺต  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปปาส  อุปฺปาเทตฺวา 
อตฺตโน  ฆร  คนฺตฺวา  จินฺเตสิ  สจาห  กปลฺลปูว 
ขาทิตุกาโมมฺหีติ  วกฺขามิ  พหู  มยา  สทฺธึ  ขาทิตุกามา 
ภวิสฺสนฺติ  เอว  เม  พหูน ิ ติลตณฺฑุลสปฺปผาณิตาทีนิ  ปรกิฺขย 
คมิสฺสนฺติ  น  กสฺสจิ  กเถสฺสามีติ  ตณฺห  อธิวาเสนฺโต 
จรติ ฯ  โส  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต 
ธมนิสนฺถตคตฺโต  ชาโต  ตโต  ตณฺห  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต 
คพฺภ  ปวิสิตฺวา  ม ฺจก  อุปคุยฺหิตฺวา  นิปชฺช ิฯ เอว คโตป 
ธนหานิภเยน กสฺสจิ กิ ฺจิ น กเถสิ ฯ 
        อถ  น  ภริยา  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏ ึ  ปริมชฺชิตฺวา 
กินฺเต  สามิ  อผาสุกนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  เม  กิ ฺจิ  อผาสุก 
อตฺถีติ ฯ  กินนฺุ  โข   เต  ราชา  กุปโตติ ฯ  ราชาป  เม  น 
กุปฺปตีติ ฯ  อถ  กินฺเต  ปุตฺตธีตาหิ  วา  ทาสกมฺมกราทีหิ  วา 
กิ ฺจิ  อมนาป  กต  อตฺถติี  ฯ  เอวรูปป  นตฺถีติ ฯ  กิสฺมึ 
ปน  เต  ตณฺหา  อตฺถีติ ฯ  เอว  วุตฺเตป  ธนหานิภเยน  
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กิ ฺจิ  อวตฺวา  นิสฺสทฺโทว  นิปชฺช ิฯ  อถ  น  ภริยา 
กเถหิ  สามิ  กิสฺมึ  เต  ตณฺหาติ  อาห ฯ  โส  วจน  ปริคิลนฺโต 
วิย  อตฺถิ  เม  ตณฺหาติ  อาห ฯ  กึ  ตณฺหา  สามีติ ฯ 
กปลฺลปูว  ขาทิตุกาโมมฺหีติ ฯ  อถ  กมิตฺถ  เม  น  กเถสิ 
กึ  ตฺว  ทลิทโฺทสิ  อิทานิ  สกลสกกฺรนิคมวาสีน  ปโหนเก 
กปลฺลปูเว  ปจิสฺสามีติ  ฯ  กินฺเต  เอเตหิ  อตฺตโน  กมฺม  กตฺวา 
ขาทิสฺสนฺตีติ ฯ  เตนหิ  เอกรจฺฉวาสีน  ปโหนเก  กปลฺลปูเว 
ปจิสฺสามีติ ฯ  ชานามห  ตว  มหทฺธนภาวนฺติ ฯ  อิมสฺมึ 
เคหสามนฺเต  สพฺเพส  ปโหนก  กตฺวา  ปจามีติ ฯ  ชานามห 
ตว  มหชฺฌาสยภาวนฺติ ฯ  เตนหิ  เต   ปุตฺตทารมตฺตสฺเสว 
ปโหนก  กตฺวา  ปจามีติ ฯ  กินฺเต  เอเตหีติ ฯ  ก ึ  ปน 
ตุยฺห ฺจ  มยฺห ฺจ  ปโหนก  กตฺวา  ปจามีติ ฯ  ตฺว  กึ 
กริสฺสสีติ ฯ  เตนหิ  เอกกสฺเสว  เต  ปโหนก  กตฺวา  ปจามีติ ฯ 
อิมสฺมึ  าเน  ปจฺจมาเน  พหู  ปจฺจาสึสนฺติ  สกลตณฺฑุเล 
เปตฺวา  ภินฺนตณฺฑุเล  จ  อุทฺธนกปลลฺานิ  จ  อาทาย  โถก 
ขีรสปฺปมธุผาณิต ฺจ  คเหตฺวา  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส 
อุปริมตล  อารุยฺห  ปจ  ตตฺถาห  เอกโกว  นิสีทิตฺวา 
ขาทิสฺสามีติ ฯ  สา  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  คเหตพฺพ 
คาหาเปตฺวา  ปาสาท  อารุยฺห  ทาสิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  เสฏ ึ 
ปกฺโกสาเปสิ ฯ  โส  อาทิโต  ปฏาย  ทฺวารานิ  ปทหนฺโต  
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สพฺพทฺวาเรสุ  สูจิฆฏิกานิ  ทตฺวา  สตฺตม  ตล  อภิรหุิตฺวา 
ตตฺถป  ทฺวาร  ปทหิตฺวา  นิสีทิ ฯ  ภริยาปสฺส  อุทฺธเน 
อคฺคึ  ชาเลตฺวา  กปลลฺ  อาโรเปตฺวา  ปูเว ปจิตุ อารภิ ฯ 
        อถ  สตฺถา  ปาโตว  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  อามนฺเตสิ 
เอโส  โมคฺคลฺลาน  ราชคหสฺส  อวิทูเร  สกฺกรนิคเม  มจฺฉริเสฏ ี 
กปลฺลปูเว  ขาทิสฺสามีติ  อ ฺเส  ทสฺสนภเยน  สตฺตภูมิเก 
ปาสาเท  กปลฺลปูเว  ปาจาเปติ  ตฺว  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เสฏ ึ 
ทเมตฺวา  นิพฺพิเสวน  กตฺวา  อุโภป  ชายปติเก  ปูเว  จ  ขีรสปฺปมธุผาณิตานิ  จ  คาหาเปตฺวา  
อตฺตโน  พเลน  เชตวน 
อาเนหิ  อชฺชาห  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  วิหาเรเยว 
นิสีทิสฺสามิ  ปูเวเหว  ภตฺตกิจฺจ  กริสสฺามีติ  อาห ฯ  เถโรป 
สาธุ  ภนฺเตติ  สตฺถ ุ วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตาวเทว  อิทฺธิพเลน 
ต  นิคม  คนตฺฺวา  ตสฺส  ปาสาทสฺส  สีหป ฺชรทฺวาเร 
สุนิวตฺโถ   สปุารุโต  อากาเส  เอว  มณิรูปก  วิย  อฏาสิ ฯ 
มหาเสฏ ิโน  เถร  ทิสฺวาว  หทยมส  กมฺป ฯ  โส  อห 
เอวรูปานเยว  ภเยน  อิม  าน  อาคโต  อย ฺจ  อาคนฺตฺวา 
วาตปานทฺวาเร   ิโตติ  คเหตพฺพคฺคหณ  อปสฺสนฺโต  อคฺคิมฺหิ 
ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา  วิย  โรเสนฺโต  ตฏตฏายนฺโต  เอวมาห 
สมณ  อากาเส  ตฺวา  กึ  ลภิสฺสสิ  อากาเส  อปเท  ปท 
ทสฺเสตฺวา  จงฺกมนฺโตป  เนว  ลภิสฺสสติี ฯ เถโร  ตสฺมึเอว  
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าเน  อปราปร  จงฺกมิ ฯ  เสฏ ี  จงฺกมนฺโต  ก ึ ลภิสฺสสิ 
อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสทีนฺโตป  น  ลภิสฺสสิเยวาติ  อาห ฯ 
เถโร  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสีท ิฯ  อถ  น  อากาเส 
นิสินฺโน  กึ  ลภิสฺสสิ  อาคนฺตฺวา  วาตปานอุมฺมาเร   ิโตป 
น  ลภิสฺสสีติ  อาห ฯ  เถโร  อุมฺมาเร  อฏาสึ ฯ  อถ  น 
อุมฺมาเร   ิโต  กึ  ลภิสฺสสิ  ธูมายนฺโตป  น  ลภิสฺสสิเยวาติ 
อาห ฯ  เถโรป  ธูมายิ ฯ  สกลปาสาโท  เอกธูโม  อโหสิ ฯ 
เสฏ ิโน  อกขีฺน  สูจิยา  วิชฺฌนกาโล  วิย  อโหส ิฯ 
เคหชฺฌายนภเยน  ต  ปชชฺลนฺโตป  น  ลภิสฺสสีติ  อวตฺวา 
อย  สมโณ  สุฏ ุ  ลคฺโค  อลทฺธา  น  คมิสฺสติ  เอกมสฺส 
ปูว  ทาเปสฺสามีติ  ภริย  อาห  ภทฺเท  เอก  ขุทฺทกปูว 
ปจิตฺวา  สมณสฺส  ทตฺวา  อุยฺโยเชหิ  นนฺติ ฯ  สา  โถกเอว 
ปฏ  กปลฺลปาติย  ปกฺขิป ฯ  มหาปูโว  หุตฺวา  สกลปาตึ 
ปูเรตฺวา  อุทฺธุมาโต  อฏาสิ ฯ  เสฏ ี  ต  ทิสฺวา  พหุ 
ตยา  ปฏ  คหิต  ภวิสฺสตีติ  สยเมว  ทพฺพิกณฺเณน  โถก 
ปฏ  คเหตฺวา  ปกฺขิป ฯ  ปูโว  ปรุิมปวูโต  มหนฺตตโร 
ชาโต ฯ  เอว  ย  ย  ปจติ  โส  โส  มหนฺตมหนฺโต ว 
โหติ ฯ  โส  นิพฺพินฺโน  ภริย  อาห  ภทเฺท  อิมสฺส  เอก 
ปูว  เทหีติ ฯ  ตสฺสา  ปจฺฉิโต  เอก  คณฺหนฺติยา  สพฺเพ 
เอกาพทฺธา  อลฺลิยึสุ ฯ  สา  เสฏ ึ  อาห  สามิ  สพฺเพ  
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ปูวา  เอกาพทฺธา  วิสุ  กาตุ  น  สกฺโกมีติ ฯ  อห  กริสฺสามีติ 
โสป  กาตุ  นาสกฺขิ ฯ  อุโภป  ชนา  โกฏิย  คเหตฺวา 
กฑฺฒนฺตาป  วิโยเชตุ  นาสกฺขึสุเอว ฯ  อถสฺส  ปูเวหิ  สทฺธ ึ
วายมนฺตสฺเสว  สรรีโต  เสทา  มุจฺจึสุ  ปปาสา  อุปจฺฉิชฺชิ ฯ 
ตโต  ภริย  อาห  ภทฺเท  น  เม  ปูเวหิ  อตฺโถ  สมณสฺส 
เทหีติ ฯ  สา  ปจฺฉึ  อาทาย  เถร อุปสงฺกมิ ฯ  เถโร 
อุภินฺนป  ธมมฺ  เทเสสิ  ติณฺณ  รตนาน  คุณ   กเถสิ 
อตฺถิ  ทินฺน  อตฺถิ  ยฏินฺติ  ทินฺนทานาทีน  ผล  คคณตเล 
จนฺท  วิย  ทสฺเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  เสฏ ี ภนฺเต 
อาคนฺตฺวา  อิมสฺมึ  ปลฺลงฺเก  นิสีทิตฺวา  ปริภุ ฺชถาติ  อาห ฯ 
เถโร มหาเสฏ ิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปูเว  ขาทิสฺสามีติ  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  วิหาเร  นิสินฺโน  ตุมฺหาก  รุจิยา  สติ 
เสฏ ิ  ภริย  ปูเว  จ  ขีราทีนิ  จ  คณฺหาเปถ  สตฺถุ  สนฺติก 
คมิสฺสามาติ  อาห ฯ  กห  ปน  ภนฺเต  เอตรหิ  สตฺถาติ ฯ 
อิโต  ป ฺจุ ตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก  เชตวนวิหาเร  เสฏ ีติ ฯ  ภนฺเต 
กาล  อนติกกฺมิตฺวา  เอตฺตก อทฺธาน  กถ  คมิสฺสามาติ ฯ 
มหาเสฏ ิ  ตุมฺหาก  รุจิยา  สติ  อห  โว  อตฺตโน  พเลน  (๑) 
เนสฺสามิ  ตุมฺหาก ปาสาเท  โสปาณสีส  อตฺตโน  าเนเอว 
ภวิสฺสติ โสปาณปริโยสาน ปน  เชตวนทฺวารโกฏเก  ภวิสฺสติ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อิทฺธิพเลน ฯ  
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อุปริปาสาทา  เหฏา(๑)โอตรณกาลมตฺเตเนว  เชตวน  เนสฺสามีติ ฯ 
โส  สาธุ  ภนฺเตติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เถโร  โสปาณสีส 
ตตฺเถว  กตฺวา  โสปาณปาทมูล  เชตวนทฺวารโกฏเก โหตูติ 
อธิฏาสิ ฯ  ตเถว  อโหส ิฯ  เถโร  เสฏ ิ ฺจ  ภริย ฺจ 
อุปริปาสาทา  เหฏาโอตรณกาลโต  ขิปฺปตร  เชตวน 
สมฺปาเปสิ ฯ  เต อุโภป  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  กาล 
อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ภตฺตคฺค  ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺตพุทฺธาสเน 
นิสีทิ  สทฺธ ึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ  มหาเสฏ ี  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทกฺขิโณทก  อทาสิ ฯ  ภริยา  ตถาคตสฺส  ปตฺเต 
ปูว  ปติฏาเปสิ ฯ  มหาเสฏ ีป  ภริยาย  สทฺธ ึ ยาวทตฺถ 
ปูว  ขาทิ ฯ ปูวาน  ปริโยสานเมว  น  ป ฺายติ ฯ 
สกลวิหาเร  ภิกฺขูน ฺจ  วิฆาสาทาน ฺจ  ทินฺเนสุป  ปริยนฺโต 
น  ป ฺายเตว ฯ  ภนฺเต  ปูวา  ปริกฺขย  น  คจฺฉนฺตีติ  ภควโต 
อาโรเจสุ ฯ  เตนหิ  เชตวนทฺวารโกฏเก  ฉฑฺเฑถาติ  อาห ฯ 
เต  ทฺวารโกฏกสฺส  อวิทูเร  ปพฺภารฏาเน  ฉฑฺฑยึสุ ฯ 
อชฺชาป  ต  าน  กปลลฺปวูปพฺภารนฺเตฺวว  ป ฺายติ ฯ 
มหาเสฏ ี  สห  ภริยาย  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต 
อฏาสิ ฯ  ภควา  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  อนุโมทนาวสาเน อุโภป 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ทฺวารโกฏเก  
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โสปาณ  อารุยฺห  อตฺตโน  ปาสาเทเยว  ปติฏหึสุ ฯ  ตโต 
ปฏาย  เสฏ ี  อสีติโกฏธิน พุทฺธสาสเนเยว วิกฺกิริ ฯ 
        ปุนทิวเส  สายณฺหสมเย  ธมฺมสภาย  สนฺนิปติตา  ภิกฺขู 
ปสฺสถาวุโส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  อานุภาว  อนุปหจฺจ  นาม 
สทฺธ  อนุปหจฺจ  โภเค  มจฺฉริเสฏ ึ  มุหุตฺเตน  ทมิตฺวา  นิพฺพิเสวน  
กตฺวา  ปูเว  คาหาเปตฺวา  เชตวน  อาเนตฺวา  สตฺถุ  สมฺมุข 
กตฺวา โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปสิ  อโห  มหานุภาโว  เถโรติ 
เถรสฺส คุณกถ  กเถนฺตา  นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  ทิพฺพาย 
โสตธาตุยา  ภิกฺขูน  กถ  สุตฺวา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ 
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย 
นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  กลุทมเกน  นาม  ภิกฺขุนา  อนุปหจฺจ 
สทฺธ  อนุปหจฺจ  โภเค กุล อกิลเมตฺวา  อวิเหเตฺวา  ปุปฺผโต 
เรณุ  คณฺหนฺเตน  ภมเรน  วิย  อุปสงฺกมิตฺวา  พุทฺธคุณ 
ชานาเปตพฺพ  ตาทิโส  มม  ปุตฺโต  โมคฺคลฺลาโนติ  เถร  ปสสิตฺวา 
อิม  คาถมาห 
        ยถาป ภมโร ปุปฺผ  วณฺณคนฺธ อเหย 
        ปเลติ รสมาทาย        เอว คาเม มุนี จเรติ ฯ 
        ตตฺถ  ภมโรติ  ยากาจิ  มธุกรชาติ ฯ  ปุปฺผนฺติ 
ปุปฺผาราเม  จรนฺโต  ปุปผฺ ฺจ  วณฺณ ฺจ  คนฺธ ฺจ  อเหเนฺโต 
อวินาเสนฺโต จรตีติ  อตฺโถ ฯ  ปเลตีติ  เอว  จริตฺวา  ยาวทตฺถ  
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รส  ปวิตฺวา อปรมฺป  มธกุรณตฺถาย  อาทาย  ปเลติ ฯ  โส 
เอก  (๑)  วนคหน อชฺโฌคาเหตฺวา  เอกสฺมึ  รุกฺขสุสิเร  ต  รชมิสฺสก 
รส  เปตฺวา อนุปุพฺเพน  มธุรส  มธุ  กโรติ  น  ตสฺส 
ปุปฺผาราเม  จริตปฺปจฺจยา  ปุปฺผ  วณฺณคนฺธ  วาสฺส  วิคจฺฉติ 
อถโข  สพฺพ  ปากติกเมว  โหติ ฯ  เอว  คาเม  มุนี  จเรติ 
เอว  เสขาเสขเภโท อนาคาริยมุนิ   กลุปฏิปาฏิยา  คาเม  ภิกฺข 
คณฺหนฺโต  จรตีติ  อตฺโถ ฯ  น  หิ   ตสฺส  คาเม 
จรณปฺปจฺจยา  กุลาน  สทธฺาหานิ  วา  โภคหานิ  วา  โหติ 
สทฺธาป  โภคาป  ปากติกาว  โหนฺติ  เอว  จริตฺวา  จ 
ปน  นิกฺขมิตฺวา  เสขมุนิ  ตาว  พหิคาเม  อุทกผาสุกฏาเน 
สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปตฺวา  นิสินฺโน  อกฺขภ ฺชนวณปฏิจฺฉาทน- 
ปุตฺตมสุปมาวเสน  ปจฺจเวกฺขนฺโต  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา 
ตถารูป  วนสณฺฑ  อนุปวิสิตฺวา  อชฺฌตฺติกกมฺมฏาน 
สมฺมสนฺโต  จตฺตาโร  มคฺเค  จตฺตาริ  จ   ผลานิ  หตฺถคตาเนว 
กโรติ  อเสขมุนิ  ปน  ทฏิธมฺมสุขวิหารมนุยุ ฺชติ ฯ  อยมสฺส 
ภมเรน  สทฺธ ึ มธุกรณสรกิฺขตา  เวทิตพฺพา  อิธ ปน ขีณาสโว 
อธิปฺเปโต ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ  สตฺถา 
อิม  ธมฺมเทสน  วตฺวา  อุตฺตรึป  เถรสฺส  คุณ  ปกาเสตุ  น 
# ๑  ส.ี ย.ุ  เอว ฯ  
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ภิกฺขเว  อิทาเนว  โมคฺคลลฺาเนน  มจฺฉริเสฏ ี  ทมโิต  ปุพฺเพป 
น  ทเมตฺวา  กมฺมผลสมฺพนฺธ  ชานาเปสิเอวาติ  อิมมตฺถ 
ปกาเสนฺโต  อตีต  อาหริตฺวา 
        อุโภ ข ฺชา อุโภ กณีุ        อุโภ วิสมจกฺขุกา 
        อุภินฺน ปฬกา สีเส (๑)        นาห ชานามิ อิลฺลสินฺติ ฯ 
อิม  อิลลฺีสชาตก (๒)  กเถสีติ ฯ 
                        มจฺฉริโกสยิเสฏ ิวตฺถุ ฯ 
 
                                ปาฏกิาชีวกวตฺถุ 
        น  ปเรส  วิโลมานีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย 
วิหรนฺโต ปาฏิก นาม อาชีวก อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  เอกา  คหปตานี  ปุตฺตฏาเน  เปตฺวา 
ปาฏิก  นาม  อาชีวก  ปฏชิคฺคติ ฯ  ตสฺสานนฺตรฆเรสุ  มนุสฺสา 
สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  อาคนฺตฺวา  อโห  อจฺฉริยา  พุทฺธาน 
ธมฺมเทสนาติ  นานปฺปกาเรหิ  พุทฺธคุเณ  วณฺเณนฺติ ฯ  สา 
พุทฺธาน  คุณกถ  สุตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  โสตุกามา 
ตมตฺถ  อาชีวกสฺส  กเถตฺวา  คจฺฉิสฺสามห  พุทฺธสฺส  สนฺติก 
อยฺยาติ  อาห ฯ  โส  มา  คจฺฉาหีติ  นิวาเรตฺวา  ต  ปนุปฺปุน 
ยาจมานมฺป  นิวาเรสิ  เอว ฯ  สา  อย   มม  วิหาร  คนฺตฺวา 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ชาตา ฯ  ๒  ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๒๕ ฯ 
#  ตทฏกถา ๒/๑๘๙ ฯ  
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ธมฺม  โสตุ  น เทติ สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา อิเธว ธมฺม 
สุณิสฺสามีติ  สายณฺหสมเย  ปุตฺต  ปกโฺกสิตฺวา  คจฺฉ  สฺวาตนาย 
สตฺถาร  นิมนฺเตหีติ  เปเสสิ ฯ  โส  คจฺฉนฺโต  ปมตร  อาชีวกสฺส 
วสนฏาน  คนฺตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ  อถ  น  โส 
กห  คจฺฉสีติ  อาห ฯ  มาตุ  วจเนน  สตฺถาร  นิมนฺเตตุ 
คจฺฉามีติ ฯ  มา  ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉาหีติ ฯ  อล  อยฺย  [๑]  คจฺฉิสฺสามหนฺติ ฯ เอตสฺส  กตสกฺ
การ  อุโภป  ขาทิสฺสาม 
มา  คจฺฉาติ ฯ  อล  อยฺย  มาตา  เม  ตชฺเชสฺสตีติ ฯ  เตนหิ 
คจฺฉ  คนฺตฺวา  จ  ปน นิมนฺเตตฺวา  อมฺหาก  เคห  อสุกฏาเน 
วา  อสุกวีถิย  วา   อสุกมคฺเคน  วา  คนฺตพฺพนฺติ  มา  อาจิกฺข 
สนฺติเก   ิโต วิย  อ ฺเน  มคฺเคน  คจฺฉนฺโต  วิย  ปลายิตฺวา 
เอหีติ ฯ  โส  อาชีวกสฺส  กถ  สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
นิมนฺเตตฺวา  อาชีวเกน  วุตฺตนิยาเมเนว  สพฺพ  กตฺวา  ตสฺส 
สนฺติก  คนฺตฺวา  กินฺเต  กตนฺติ  ปุฏโ  สพฺพ  กต 
อยฺยาติ  อาห ฯ  ภทฺทกนฺเต  กต  ตสฺส  กตสกฺการ  อุโภป 
ขาทิสฺสามาติ  วตฺวา  ปุนทิวเส  อาชีวโก  ปาโตว  ต  เคห 
อคมาสิ ฯ  ต  คเหตฺวา  ปจฺฉาคพฺเภ  นิสีทาเปสุ ฯ ปฏวิิสฺสก- 
มนุสฺสา  ต  เคห  อลฺลโคมเยน  อุปลิมปฺตฺวา  ลาชป ฺจมานิ 
ปุปฺผานิ  วิกฺกิริตฺวา  สตฺถ ุ นิสีทนตฺถาย  มหารห  อาสน 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร มม มาตุ ภายามีติ อตฺถิ ฯ  
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ป ฺาเปสุ ฯ  พุทฺเธหิ  สทฺธึ  อปริจิตมนุสฺสา  หิ  อาสนป ฺตฺตึ 
น  ชานนฺติ ฯ  พุทฺธาน ฺจ  มคฺคเทสเกน  กิจฺจ  นาม  นตฺถ ิ
โพธิมูเล  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  กมฺเปตฺวา  สมฺโพธึ  ปตฺตทิวเสเยว 
หิ  เนส  อย  มคฺโค  นิรย  คจฺฉติ  อย  ติรจฺฉานโยนึ 
อย  เปตฺติวิสย  อย มนุสฺสโลก  อย  เทวโลก  อย 
อมตมหานิพฺพานนฺติ  สพฺเพ  มคฺคา  อาวิภูตา  คามนิคมาทีน 
มคฺเค  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ตสฺมา  สตฺถา  ปาโต ว 
ปตฺตจีวรมาทาย  มหาอุปาสิกาย  เคหทฺวาร  คโต ฯ  สา  เคหา 
นิกฺขมิตฺวา  สตฺถาร  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อนฺโตฆเร 
ปเวเสตฺวา  อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปณีเตน 
ขาทนีเยน โภชนีเยน  ปรวิิสิ ฯ  อุปาสกิา  กตภตฺตกิจฺจสฺส 
สตฺถุโน  อนุโมทน  กาเรตุกามา  ปตฺต  คณฺหิ ฯ  สตฺถา 
มธุรสฺสเรน  อนุโมทนธมฺมกถ  อารภิ ฯ  อุปาสิกา  สาธุ 
สาธูติ  สาธุการ  ททมานา  ธมฺม  สุณิ ฯ  อาชีวโก  ปจฺฉาคพฺเภ 
นิสินฺโนว  ตสฺสา  สาธุการ  ทตฺวา  ธมมฺ  สุณนฺติยา  สทฺท 
สุตฺวา  สนฺธาเรตุ  นาสกฺขิ  น  อิทาเนว  สา  มยฺหนฺติ 
นิกฺขมิตฺวา  นฏาสิ  กาฬกณฺณิ  เอตสฺส  เอต  สกกฺาร 
กโรหีติ  นานปฺปกาเรน  อุปาสิก ฺจ  สตฺถาร ฺจ  อกฺโกสนฺโต 
ปลายิ ฯ  อุปาสิกา  ตสฺส  กถาย  ลชชฺิตา  อ ฺถตฺต  คต 
จิตฺต  เทสนานุสาเรน  เปเสตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 392 

        เลมที ่ 17  ปุปฺผวคฺควณฺณนา  หนา  392 
 
กึ อุปาสิเก  จิตฺต  เทสนานุคต  [๑]  กาตุ  น  สกโฺกสีติ ฯ 
ภนฺเต  เอตสฺส  เม กถาย  จิตฺต  อ ฺถตฺต  อุปคตนฺติ ฯ 
สตฺถา  เอวรูปสฺส  วิสภาคชนสฺส  กถติ  กถ  นาม  อาวชฺชิตุ 
น  วฏฏติ  เอวรูป  อสมนนฺาหริตฺวา  อตฺตโน กตากตเมว 
โอโลเกตุ วฏฏตีติ วตฺวา อิม คาถมาห 
        น ปเรส วิโลมานิ        น ปเรส กตากต 
        อตฺตโนว อเวกฺเขยฺย        กตานิ อกตานิ จาติ ฯ 
        ตตฺถ  น  ปเรส  วิโลมานีติ  ปเรส  วิโลมานิ  ผรุสานิ 
มมฺมจฺเฉทวจนานิ  น  มนสิกาตพฺพานิ ฯ  น  ปเรส  กตากตนฺติ 
อสุโก  อุปาสโก  อสฺสทฺโธ  อปฺปสนโฺน  นาปสฺส  เคเห 
กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ  ทียนฺติ  น  สลากภตฺตาทีนิ  น  จีวราทิปฺ- 
ปจฺจยทาน  เอตสฺส  อตฺถิ  ตถา  อสุกา  อุปาสิกา  อสฺสทฺธา 
อปฺปสนฺนา  นาปสฺสา  เคเห  กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ  ทียนฺติ  น 
สลากภตฺตาทีนิ  น  จีวราทิปฺปจฺจยทาน  เอติสฺสา  อตฺถิ  ตถา 
อสุโก  ภิกฺขุ  อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน  นาป  อุปชฺฌายวตฺต 
กโรติ  น  อาจริยวตฺต  น  อาคนฺตุกวตฺต  น  คมิกวตฺต  น   
เจติยงฺคณวตฺต  น  อุโปสถาคารวตฺต  น  โภชนสาลาย วตฺต 
น  ชนฺตาฆรวตฺตาทีนิ  นาปสฺส  กิ ฺจิ  ธูตงฺค  อตฺถิ  น   
ภาวนารามตาย  อุสฺสาหมตฺตมฺปติ  เอว  ปเรส  กตากต  นาม 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร  าณนฺติ อตฺถิ ฯ  
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น  โอโลเกตพฺพ ฯ  อตฺตโน  ว  อเวกฺเขยฺยาติ  กถมฺภูตสฺส  เม 
รตฺตินฺทิวา  วีติปตนฺตีติ  ปพฺพชิเตน  อภิณฺห  ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ 
อิม  โอวาท  (๑)  อนุสฺสรนฺโต  สทฺธาปพฺพชิโต กลุปุตฺโต  กินนฺุ 
โข  อห  อนจฺิจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา 
โยคกฺเขม กาตุ นาสกฺขินฺติ เอว อตฺตโน กตากตานิ 
โอโลเกยฺยาติ  ฯ 
        เทสนาวสาเน  อุปาสิกา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิตา ฯ 
เทสนา  มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                        ปาฏิกาชีวกวตฺถุ ฯ 
 
                        ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ 
        ยถาป  รุจิร  ปุปฺผนติฺ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย 
วิหรนฺโต  ฉตฺตปาณิอุปาสก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  ห ิ ฉตฺตปาณิ  นาม อุปาสโก (๒)  ติปฏกธโร 
อนาคามี ฯ  โส  ปาโตว  อุโปสถิโก  หุตฺวา  สตฺถุ 
อุปฏาน  อคมาสิ ฯ  อนาคามิอริยสาวกาน  หิ  สมาทานวเสน 
อุโปสถกมฺม  นาม  นตฺถิ ฯ  มคฺเคเนว  เตส  พฺรหฺมจริย ฺจ 
เอกภตฺติก ฺจ  อาคต ฯ  เตเนวาห (๓)  ฆฏกิาโร  โข  มหาราช 
กุมฺภกาโร  เอกภตฺติโก  พฺรหฺมจารี  สีลวา  กลฺยาณธมฺโมติ ฯ 
# ๑ องฺ. ทสก. ๒๔/๙๒ ฯ  ๒ อิโต ปร อโหสีติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ 
# ๓.  ม. ม.  ๑๓/๓๗๕ ฯ  
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เอว  อนาคามิโน  ปกติยาว  เอกภตฺติกา  จ  พฺรหฺมจาริโน  จ 
โหนฺติ ฯ  โสป  ตเถว  อุโปสถิโก  หุตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา 
วนฺทิตฺวา  ธมฺมกถ  สุณนฺโต  นิสีท ิฯ  ตสฺมึ  สมเย  ราชา 
ปเสนทิโกสโล  สตฺถ ุ อุปฏาน  อคมาสิ ฯ  อุปาสโก  ต 
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อุฏาตพฺพ  นุ  โข  โนติ  จินฺเตตฺวา 
อห  อคฺคราชสฺส  สนฺติเก  นิสินโฺน  ตสฺส  เม  ปเทสราชาน 
ทิสฺวา  อุฏาตุ  น  ยุตฺต  ราชา  โข  ปน  เม  อนุฏหนฺตสฺส 
กุชฺฌิสฺสติ  เอตสฺมึ  กุชฺฌนฺเตป  เนว  อุฏหิสฺสามิ  ราชาน 
ทิสฺวา  อุฏหนฺเตน  หิ  ราชา  ครุกโต  โหติ  โน  สตฺถา 
เนว  อุฏหิสฺสามีติ  น  อุฏหิ ฯ  ปณฺฑิตปุริสา  จ  นาม 
ครุตราน  สนฺติเก  นิสีทตฺิวา  อนุฏหนฺต  ทิสฺวา  น 
กุชฺฌนฺติ ฯ  ราชา  ปน  ต  อนุฏหนฺต  ทิสฺวา  กุปตมานโส 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  สตฺถา (๑)  กุปตภาว  ตฺวา 
มหาราช  อย  ฉตฺตปาณิ  อุปาสโก  ปณฺฑิโต  ทิฏธมฺโม 
ติปฏกธโร  อตฺถานตฺถกุสโลติ  อุปาสกสฺส  คุณกถ  กเถสิ ฯ 
ร ฺโ ตสฺส คุณกถ สุณนฺตสฺเสว จิตฺต มุทุก ชาต ฯ 
        อเถกทวิส  ราชา  อุปริปาสาเท   ิโต  ฉตฺตปาณิอุปาสก 
กตภตฺตกิจฺจ  ฉตฺตมาทาย  อุปาหน  อารุยฺห  ราชงฺคเณน 
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  โส  ฉตฺตุปาหนา  อปเนตฺวา 
# ๑  อิโต ปร ตสฺสาติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 395 

        เลมที ่ 17  ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ  หนา  395 
 
ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ 
อถ  น  ราชา อาห  โภ  อุปาสก  กินฺเต  ฉตฺตุปาหน 
อปนีตนฺติ ฯ  ราชา  ปกฺโกสตีติ  สุตฺวา  อาคโตมฺหีติ ฯ  อชชฺ 
อมฺหาก  ราชภาโว  ตุมฺเหหิ  าโต  ภวิสฺสตีติ ฯ  สทาป  มย 
ตุมฺหาก  ราชภาว  ชานามาติ ฯ  เอว กสฺมา ปุริมทิวเส 
สตฺถุ  สนฺติเก  นิสินโฺน  ม  ทิสฺวา  น  อุฏหีติ ฯ มหาราช 
อคฺคราชสฺส  สนฺติเก  นิสนิฺโน  ปเทสราชาน  ทิสฺวา  อุฏหนฺโต  สตฺถร ิ อคารโว  ภเวยฺย  ตสฺ
มา  น  อุฏหินฺติ ฯ  โหตุ  โภ 
ติฏเตต  ตุมฺเห  กิร  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกาน  อตฺถานตฺถาน 
กุสลา  ติปฏกธรา  อมฺหาก  อนฺเตปุเร  ธมฺม  วาเจถาติ ฯ 
น สกฺกา  เทวาติ ฯ  กึการณาติ ฯ  ราชเคห  นาม 
มหาสาวชฺช  ทุยุตฺตสุยุตฺตกานิ  ครุกาเนตฺถ  เทวาติ ฯ  มา 
เอว  วเทถ  ปรุิมทิวเส  ม  ทิสฺวา น  อุฏ ิโตมฺหีติ  มา 
กุกฺกุจฺจ  กโรถาติ ฯ  เทว  คิหีน  วิจรณฏาน  นาม 
สาวชฺช  เอก  ปพฺพชิต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ธมฺม  วาเจถาติ ฯ 
ราชา  สาธุ  โภ  คจฺฉถ  ตุมฺเหติ  ต  อุยโฺยเชตฺวา  สตฺถุ 
สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถาร  ยาจิ  ภนฺเต  มลฺลิกา  จ  เทวี 
วาสภขตฺติยา  จ  ธมฺม  ปรยิาปุณิสฺสามาติ  วทนฺติ  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิพทฺธ  มม  เคห  คนฺตฺวา  ตาส  ธมฺม 
อุทฺทิสถาติ ฯ  พุทฺธาน  นพิทฺธ  เอกฏานคมน  นาม  นตฺถ ิ 



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 396 

        เลมที ่ 17  ปุปฺผวคฺควณฺณนา  หนา  396 
 
มหาราชาติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อ ฺ  ภิกฺขุ  เทถาติ ฯ 
สตฺถา  อานนฺทตฺเถรสฺส  ภารมกาสิ ฯ  เถโร  นิพทฺธ  คนฺตฺวา 
ตาส  อุทฺเทส  อุทฺทิสติ ฯ  ตาสุ  มลฺลิกา  สกฺกจฺจ  คเหตฺวา 
สชฺฌายิตฺวา  อุทฺเทส  (๑)  ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  วาสภขตฺติยา  ปน  เนว 
สกฺกจฺจ  คณฺหาติ น สชฺฌายติ น อุทฺเทส ปฏิจฺฉาเปตุ 
สกฺโกติ ฯ 
        อเถกทวิส  สตฺถา  เถร  ปุจฺฉิ  ก ึ อานนฺท  อุปาสิกา 
ธมฺม  ปรยิาปุณนฺตีติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  กา  สกกฺจฺจ 
คณฺหาตีติ ฯ มลฺลิกา  ภนฺเต  สกฺกจฺจ  คณฺหาติ  สกฺกจฺจ 
สชฺฌายติ  สกฺกจฺจ  อุทฺเทส  ปฏิจฺฉาเปตุ  สกฺโกติ  ตุมฺหาก 
ปน  าติธีตา  เนว  สกฺกจฺจ  คณฺหาติ  น  สชฺฌายติ  น 
อุทฺเทส  ปฏจฺิฉาเปตุ  สกฺโกตีติ ฯ  สตฺถา  เถรสฺส  วจน  สุตฺวา 
อานนฺท  มยา  กถิตธมฺโม  นาม  สกฺกจฺจ  อสฺสุณนฺตสฺ 
อคฺคณฺหนฺตสฺส  อสชฌฺายนฺตสฺส  อเทเสนฺตสฺส  วณฺณสมฺปนฺน 
อคนฺธก  ปุปผฺ  วิย  อผโล  โหติ  สกฺกจฺจ  ปน  สวนาทีนิ 
กโรนฺตสฺส  มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโสติ  วตฺวา  อิมา  เทฺว 
คาถา  อภาสิ 
                ยถาป รุจิร ปุปฺผ        วณฺณวนฺต อคนฺธก 
                เอว สุภาสิตา วาจา        อผลา โหติ อกพฺุพโต 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อาจริย ฯ  
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                ยถาป รุจิร ปุปฺผ        วณฺณวนฺต สคนฺธก 
                เอว สุภาสิตา วาจา        สผลา โหติ สุกพฺุพโตติ ฯ 
        ตตฺถ  รจิุรนฺติ  โสภน ฯ  วณฺณวนฺตนฺติ  วณฺณ- 
สณฺานสมฺปนฺน ฯ  อคนฺธกนฺติ  คนฺธรหิต  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิก- 
ชยกุสุมาทิเภท ฯ  เอว  สภุาสิตา  วาจาติ  สุภาสิตา  วาจา 
นาม  เตปฏก  พุทฺธวจน  ต  วณฺณสณฺานสมฺปนฺนอคนฺธก- 
ปุปฺผสทิส ฯ  ยถา  ปน  อคนฺธก  ปุปฺผ  โย  น  ธาเรติ 
ตสฺส  สรีเร  คนฺโธ  น ผรติ เอว  เอตป  โย  น  สกฺกจฺจ 
สวนาทีหิ  น  สมาจรติ  ตสฺส  สกฺกจฺจ  อสมาจรนฺตสฺส  ย 
ตตฺถ  กตฺตพฺพ  ต  อกุพฺพโต  สุตคนฺธ  ธารณคนฺธ 
ปฏิปตฺติคนฺธ ฺจ  น  อาวหติ  อผล  โหติ  เตน  วุตฺต  เอว 
สุภาสิตา  วาจา  อผลา  โหติ  อกุพฺพโตติ ฯ  สคนฺธกนฺติ 
จมฺปกนีลุปฺปลาทิเภท ฯ  เอวนฺติ  ยถา  ต  ปุปฺผ  ธาเรนฺตสฺส 
สรีเร  คนฺโธ  ผรติ  เอว  เตปฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา  สุภาสิตา 
วาจาป  สุกุพฺพโต  โย  สกกฺจฺจ  สวนาทีหิ  ตตฺถ  กตฺตพฺพ 
กโรติ  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  สผลา  โหติ  สุตคนฺธธารณคนฺธปฏิ- 
ปตฺติคนฺธาน  อาวหนโต  มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                        ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ ฯ  
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                                วิสาขาวตฺถุ 
        ยถาป  ปุปฺผราสิมฺหาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถ ึ
อุปนิสฺสาย ปุพฺพาราเม วิหรนฺโต วิสาข อุปาสิก อารพฺภ 
กเถสิ ฯ 
        สา  กิร  องฺครฏเ  ภทฺทิยนคเร  เมณฺฑกเสฏ ิปุตฺตสฺส 
ธน ฺชยเสฏ ิโน  อคฺคมเหสิยา  สุมนาเทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสา  สตฺตวสฺสิกกาเล  
สตฺถา  เสลพฺราหฺมณาทีน  โพธเนยฺย- 
พนฺธวาน  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร 
จาริก  จรมาโน  ต  นคร  ปาปุณิ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  สมเย 
เมณฺฑโก  คหปติ  ตสฺมึ  นคเร  ป ฺจนฺน  มหาปุ ฺาน 
เชฏโก  หุตฺวา  เสฏ ิฏาน  กาเรติ ฯ   ป ฺจ  มหาปุ ฺา 
นาม  เมณฺฑโก  เสฏ ี  จนฺทปทุมา  นาม  ตสฺเสว 
เชฏกภริยา  ตสฺเสว  เชฏกปุตฺโต  ธน ฺชโย  นาม  ตสฺส 
ภริยา  สุมนาเทวี  นาม  เมณฺฑกเสฏ ิสฺส  ทาโส  ปณฺุโณ 
นามาติ ฯ  น  เกวล ฺจ  เมณฺฑกเสฏ ีเยว  พิมฺพิสารร ฺโ 
ปน  วิชิเต  ป ฺจ  อมิตโภคา  นาม  อเหสุ  โชติโย  ชฏิโล 
เมณฺฑโก  ปณฺุณโก  กากวลฺลิโยติ ฯ  เตสุ  อย  เมณฺฑกเสฏ ี   
ทสพลสฺส  อตฺตโน  นคร  สมฺปตฺตภาว  ตฺวา  ปุตฺตสฺส 
ธน ฺชยเสฏ ิโน  ธีตร  วิสาข  ทาริก  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห 
อมฺม  ตุยฺหป  มงฺคล  อมฺหากป  มงฺคล  ตว  ปริวาเรหิ  
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ป ฺจหิ  ทาริกาสเตหิ  สทฺธึ  ป ฺจ  รถสตานิ  อารุยฺห  ป ฺจหิ 
ทาสีสเตหิ  ปริวุตา  ทสพลสฺส  ปจฺจุคฺคมน  กโรหีติ ฯ  สา 
สาธูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ การณาการเณสุ  ปน 
กุสลตฺตา  ยาวติกา  ยานสฺส  ภูมิ  ยาเนน คนฺตฺวา  ยานา 
ปจฺโจโรหิตฺวา  ปตฺติกาว  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถสฺสา  ปุพฺพจริยวเสน  สตฺถา  ธมฺม 
เทเสสิ ฯ  สา  เทสนาวสาเน  ป ฺจหิ  ทาริกาสเตหิ  สทฺธึ 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  เมณฺฑกเสฏ ีป  โข  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺมกถ  สตฺุวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย 
สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส  อตฺตโน  นิเวสเน  ปณีเตน 
ขาทนีเยน  โภชนีเยน  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปรวิิสิตฺวา 
เอเตเนว  อุปาเยน  อฑฺฒมาส  มหาทาน  อทาสิ ฯ สตฺถา 
ภทฺทิยนคเร ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  พิมฺพิสาโร  จ  ปเสนทิโกสโล 
จ  อ ฺม ฺ  ภคินีปติกา  โหนฺติ ฯ  อเถกทิวส  โกสลราชา 
จินฺเตสิ  พิมฺพิสารสฺส  วิชิเต  ป ฺจ  อมิตโภคา  มหาปุ ฺา 
วสนฺติ  มยฺห  วิชิเต  เอโกป  ตาทิโส  นตฺถิ  ยนฺนูนาห 
พิมฺพิสารสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  เอก  มหาปุ ฺ  ยาเจยฺยนฺติ ฯ 
โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ร ฺา  กตปฏิสนถฺาโร  กึการณา 
อาคโตสีติ  ปุฏโ  ตุมฺหาก  วิชิเต  ป ฺจ  อมิตโภคา  
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มหาปุ ฺา  วสนฺติ  ตโต  เอก  คเหตฺวา  คมิสฺสามีติ  อาคโตมฺหิ 
เตสุ  เม  เอก  เทถาติ  อาห ฯ  มหากุลานิ  อมฺเหหิ   จาเลตุ 
น  สกฺกาติ ฯ  อห  อลทฺธา  น  คมิสฺสามีติ ฯ  ราชา 
อมจฺเจหิ  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  โชติยาทีน  มหากุลาน  จาลน 
นาม  ปวิยา  จาลนสทิส  เมณฺฑกมหาเสฏ ิสฺส  ปตฺุโต 
ธน ฺชยเสฏ ี  นาม  อตฺถ ิ เตน  สทฺธ ึ มนฺเตตฺวาว  ปฏิวจน 
เต  ทสฺสามีติ  วตฺวา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  โกสลราชา 
เอก  ธนเสฏ ึ  คเหตฺวา  คมิสฺสามีติ  วทติ  ตฺว  เตน  สทฺธ ึ
คจฺฉาหีติ ฯ  ตุมฺเหสุ  ปหิณนฺเตสุ  คมิสฺสามิ  เทวาติ ฯ  เตนหิ 
ปริวจฺฉ  กตฺวา  คจฺฉ  ตาตาติ ฯ  โส  อตฺตโน  กตฺตพฺพยุตฺตก 
อกาสิ ฯ  ราชาปสฺส  มหนฺต  สกฺการ  กตฺวา  อิม  อาทาย 
คจฺฉถาติ  ปเสนทิโกสลราชาน  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส  ต  อาทาย 
สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสน  คจฺฉนฺโต  เอก  ผาสุกฏาน  ปตฺวา 
นิวาส  คณฺหิ ฯ  อถ  น  ธน ฺชยเสฏ ี  ปุจฺฉิ  อิท  กสฺส 
วิชิตนฺติ ฯ  มยฺห  เสฏ ีติ ฯ  กีวทูโร  อิโต  สาวตฺถีติ ฯ 
สตฺตโยชนมตฺถเกติ ฯ  อนฺโตนคร  สมฺพาธ  อมฺหาก  ปรชิโน 
มหนฺโต  สเจ  โรเจถ  อิเธว  วเสยฺยาม เทวาติ ฯ ราชา 
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺมึ  าเน  นคร  มาเปตฺวา  ตสฺส 
ทตฺวา  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  ปเทเส  สาย (๑) วสนฏานสฺส  คหิตตฺตา 
นครสฺส  สาเกตนฺเตฺวว  นาม  อโหสิ ฯ 
# ๑ ม. สย  ฯ  
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        สาวตฺถยิมฺป  โข  มคิารเสฏ ิโน  ปุตฺโต  ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร 
นาม  วยปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ  อถ  น  มาตาปตโร  วทสึุ  ตาต 
ตว  รุจฺจนฏาเน  เอก  ทาริก  อุปธาเรหีติ ฯ  มยฺห  เอวรูปาย 
ภริยาย  กิจฺจ  นตฺถีติ ฯ  ปตฺุต  มา  เอว  กร ิ กลุ  นาม 
อปุตฺตก  น  ติฏตีติ ฯ  โส  ปุนปฺปุน  วุจฺจมาโน  เตนหิ 
ป ฺจกลฺยาณสมนฺนาคต  ทาริก  ลภมาโน  ตุมฺหาก  วจน 
กริสฺสามีติ  อาห ฯ  กานิ  ปเนตานิ  ป ฺจ  กลฺยาณานิ  นาม 
ตาตาติ ฯ  เกสกลฺยาณ  มสกลฺยาณ  อฏ ิกลฺยาณ  ฉวิกลฺยาณ 
วยกลฺยาณนฺติ ฯ 
        มหาปุ ฺาย  หิ  อิตฺถิยา  เกสา  โมรกลาปสทิสา  หุตฺวา� 
มุ ฺจิตฺวา  วิสฺสฏา  นิวาสนนฺต  ปหรตฺิวา  นิวตฺติตฺวา  อุทฺธคฺคา 
ติฏนฺติ  อิท  เกสกลฺยาณ  นาม ฯ  ทนตฺาวรณ  พิมฺพผลสทิส 
วณฺณสมฺปนฺน  สม  สุผุสสฺิต  โหติ  อิท  มสกลฺยาณ  นาม ฯ 
ทนฺตา  สุกฺกา  สมา  อวิวรา  อุสฺสาเปตฺวา  ปตวชิรปนฺตี 
วิย  สมุจฺฉินฺนสงฺขปนฺตี  วิย  จ  โสภนติฺ  อิท  อฏ ิกลฺยาณ 
นาม ฯ กาฬิยา  วณฺณกาทีหิ  อวิลิตฺโตเอว  ฉวิวณฺโณ  สินิทฺโธ 
นีลุปฺปลทามสทิโส  โหติ  โอทาตาย  กณฺณิการปุปฺผทามสทิโส 
โหติ  อิท  ฉวิกลฺยาณ  นาม ฯ  ทสกฺขตฺตุ  วิชาตาป  โข  ปน 
สกึ  วิชาตา  วิย  อวิคตโยพฺพนาว  โหติ  อิท  วยกลยฺาณ 
นามาติ ฯ  
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        อถสฺส  มาตาปตโร  อฏ ุตฺตรสตพฺราหฺมเณ  นิมนฺเตตฺวา 
โภเชตฺวา  ป ฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา  อิตฺถิโย  นาม  โหนฺตีติ 
ปุจฺฉึสุ ฯ  อาม  โหนฺตีติ ฯ  เตนหิ  เอวรูป  ทารกิ  ปริเยสิตุ 
อฏ  ชนา  คจฺฉนฺตูติ  พหุธน  ทตฺวา  อาคตกาเล  จ  โว 
กาตพฺพ   ชานิสฺสาม  คจฺฉถ  เอวรูปป  ทาริก  ปริเยสถ  ทิฏกาเล 
จ  อิม  ปลนฺเธยฺยาถาติ  สตสหสฺสคฺฆนิก  สุวณฺณมาล  ทตฺวา 
อุยฺโยเชสุ  ฯ  เต  มหนฺตมหนฺตานิ  นครานิ  คนฺตฺวา  ปริเยสมานา 
ป ฺจกลฺยาณสมนฺนาคต  ทาริก  อทิสวฺา  นิวตฺติตฺวา  อาคจฺฉนฺตา 
วิวฏนกฺขตฺตทิวเส  สาเกต  อนุปฺปตฺตา  อชฺช  อมหฺาก  กมฺม 
นิปฺปชฺชิสฺสตีติ  จินฺตยึสุ ฯ  ตสฺมึ  ปน  นคเร  อนุสวจฺฉร 
วิวฏนกฺขตฺต  นาม  โหติ ฯ  ตทา  พหิอนิกฺขมนกุลานิป 
ปริวาเรน  สทฺธึ  เคหา  นกิฺขมิตฺวา  อปฺปฏิจฺฉนฺเนน  สรีเรน 
ปทสาว  นทีตีร  คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ทิวเส  ขตฺติยมหาสาลาทีน 
ปุตฺตาป  อตฺตโน  สมานชาติก  มนาป  กลุทาริก  ทิสฺวา 
มาลาคุเลน  ปริกฺขิปสฺสามาติ  ต  ต  มคฺค  นิสฺสาย  ติฏนฺติ ฯ 
เตป  พฺราหฺมณา  นทีตีเร  เอก สาล ปวิสิตฺวา อฏสุ ฯ 
ตสฺมึ  ขเณ  วิสาขา  ปณฺณรสโสฬสวสสฺุทฺเทสิกา  หุตฺวา 
สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา  ป ฺจหิ  กุมารีสเตหิ  ปริวุตา  นทึ 
คนฺตฺวา  นหายิสฺสามีติ   ต  ปเทส  ปตฺตา ฯ  อถโข  เมโฆ 
อุฏหิตฺวา  ปาวสฺสิ ฯ  ป ฺจสตา  กุมาริโย  เวเคน  คนฺตฺวา  
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สาล  ปวิสึสุ ฯ  พฺราหฺมณา  โอโลเกนฺตา  ตาสุ  เอกป   
ป ฺจกลฺยาณสมนฺนาคต  น  ปสฺสึส ุฯ  วิสาขา  ปกติคมเนเนว 
สาล  ปาวิสิ ฯ  วตฺถาภรณานิ  เตมึสุ ฯ  พฺราหฺมณา ตสฺสา 
จตฺตาริ  กลฺยาณานิ  ทิสฺวา  ทนฺเต  ปสสฺิตุกามา  อลสชาติกา 
อมฺหาก  ธีตา  เอติสฺสา  สามิโก  ก ฺชิกมตฺตมฺป  น  ลภิสฺสติ 
ม ฺเติ  อ ฺม ฺ  กถยึสุ ฯ  อถ  เน  วิสาขา  อาห  ก 
วเทถ ตุมฺเหติ ฯ  ต  กเถม  อมฺมาติ ฯ  มธุโร  กิร  ตสฺสา 
สทฺโท  กสตาลสฺสโร  วิย  นิจฺฉรติ ฯ  อถ  เน  ปุน  มธุรสทฺเทน 
กึการณา  กเถถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ตว  ปริวาริตฺถิโย  วตฺถาลงฺกาเร 
อเตเมตฺวา  เวเคน  สาล  ปวิฏา  ตุยฺห  เอตฺตก  าน  เวเคน 
อาคมนมตฺตมฺป นตฺถิ  วตฺถาภรณานิ  เตเมตฺวา  อาคตาสิ 
ตสฺมา  กเถมาติ ฯ ตาตา  มา  เอว  วเทถ  อห  เอตาหิ 
พลวตรา  การณ  ปน สลลฺกฺเขตฺวา  ชเวน  นาคตมฺหีติ ฯ 
กึ  อมฺมาติ ฯ  ตาตา  จตฺตาโร  ชนา  ชวมานา  น  โสภนฺติ 
อปรมฺป  เอก  การณ  อตฺถติี ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ชวมานา 
น  โสภนฺติ  อมฺมาติ ฯ  ตาตา  อภิสิตฺโต  ราชา  ตาว 
สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโต  กจฺฉ  พนฺธิตฺวา  ราชงฺคเณ  ชวมาโน 
น  โสภติ  ก ึ อย  ราชา  คหปติโก  วิย  ธาวตีติ  อ ฺทตฺถุ 
ครห  ลภติ  สณิก  คจฺฉนฺโตว  โสภติ  ร ฺโ  มงฺคลหตฺถีป 
อลงฺกโต  ชวมาโน  น  โสภติ  วารณลฬีฺหาย  คจฺฉนฺโต ว  
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โสภติ ปพฺพชิโต  ชวมาโน  น  โสภติ  กึ  อย  สมโณ  คิหี 
วิย  ธาวตีติ  เกวล  ครหเมว  ลภติ  สมติคมเนน  ปน 
โสภติ  อิตฺถี  ชวมานา  น  โสภติ  กึ  เอสา  อิตฺถี  ปุรโิส 
วิย  ธาวตีติ  ครหิตพฺพาว  โหติ  ปกติคมเนน  โสภติ  (๑)  อิเม 
จตฺตาโร  ชวมานา น โสภนฺติ  ตาตาติ ฯ  กตม  ปเนก 
อปร  การณ  อมฺมาติ ฯ  ตาตา  มาตาปตโร  นาม  ธตีร 
องฺคปฺปจฺจงฺคานิ  สณฺเปตฺวา  โปเสนฺติ  มย   ห ิ วิกฺกีณิยภณฺฑ 
นาม  อมฺเห  ปรกุล  เปสนตฺถาย  โปเสนฺติ  สเจ  ชวมานาน 
นิวตฺถทุสฺสกณฺเณ  วา  อกกฺมิตฺวา  ภูมิย  วา   ปกฺขลตฺิวา 
ปติตกาเล  หตฺโถ  วา  ปาโท  วา  ภิชฺเชยฺย  กุลสฺเสว  ภาโร 
ภเวยฺยาม  ปสาธนภณฺฑ  ปน  เตเมตฺวา  สุกฺขิสฺสติ  อิม 
การณ  สลลฺกฺเขตฺวา  น  ธาวิตมฺหิ  ตาตาติ ฯ  พฺราหฺมณา 
ตสฺสา  กถนกาเล  ทนฺตสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  เอวรูปา  โน 
สมฺปตฺติ  น  ทิฏปุพฺพาติ  ตสฺสา  สาธกุาร  ทตฺวา  อมฺม 
ตุยฺเหเวสา  อนุจฺฉวิกาติ  วตฺวา  ต  สุวณฺณมาล  ปลนฺธยึสุ ฯ 
อถ  เน  ปุจฺฉิ  กตรนครโต   อาคตตฺถ  ตาตาติ ฯ  สาวตฺถิโต 
อมฺมาติ ฯ  เสฏ ิกุล  กตร  นามาติ ฯ  มิคารเสฏ ี  นาม 
อมฺมาติ ฯ  อยฺยปุตฺโต  โก  นามาติ  ฯ  ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร 
นาม  อมฺมาติ ฯ  สา  สมานชาติก  โน  กลุนฺติ  อธวิาเสตฺวา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ ปกติคมเนน โสภตีติ นตฺถิ ฯ  
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ปตุ  สาสน  ปหิณิ  อมฺหาก  รถ  เปเสนฺตูติ ฯ  กิ ฺจาป 
หิ  สา  อาคมนกาเล  ปทสา  อาคตา  สุวณฺณมาลาย  ปน 
ปลนฺธนกาลโต  ปฏาย  ตถา  คนฺตุ  น  ลภติ  อิสสฺรทาริกา 
รถาทีหิ  คจฺฉนฺติ  อิตรา  ปกติยานก  อภิรุหนฺติ  ฉตฺต  วา 
ตาลปณฺณ  วา  อุปริ  กโรนฺติ  ตสฺมึป  อสติ  นิวตฺถสาฏกสฺส 
ทสนฺต  อุกฺขิปตฺวา  องฺเส  ขิปนฺติเอว ฯ  ตสฺสา  ปน  ปตา 
ป ฺจ  รถสตานิ  เปเสสิ ฯ  สา  สปริวารา  รถ  อารุยหฺ 
คตา ฯ  พฺราหฺมณาป  เอกโตว  อคมสุ ฯ  อถ  เน  เสฏ ี 
ปุจฺฉิ  กุโต  อาคตตฺถาติ ฯ  สาวตฺถิโต มหาเสฏ ีติ ฯ  เสฏ ี 
กตโร  นามาติ ฯ  มิคารเสฏ ี  นามาติ ฯ  ปุตฺโต  โก 
นามาติ ฯ  ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร  นามาติ ฯ  ธน  กิตฺตกนฺติ ฯ 
จตฺตาฬีส  โกฏิโย  มหาเสฏ ีติ ฯ  ธน  ตาว  อมฺหาก ธน 
อุปาทาย  กากณิกมตฺต  ทาริกาย  ปน  อารกฺขมตฺตาย 
ลทฺธกาลโต  ปฏาย  กึ  อ ฺเน  การเณนาติ  อธิวาเสสิ ฯ 
โส  เตส  สกกฺาร  กตฺวา  เอกาห  ทฺวีห  วสาเปตฺวา 
อุยฺโยเชสิ ฯ  เต  สาวตฺถึ คนฺตฺวา [๑] ลทฺธา โน ทารกิาติ 
อาโรจยึสุ ฯ  กสฺส  ธีตาติ ฯ  ธน ฺชยเสฏ ิโนติ ฯ  โส  มหากลุสฺส 
เม  ทาริกา  ลทฺธา  ขิปฺปเมว  น  อาเนตุ  วฏฏตีติ  ตตฺถ 
คมนตฺถ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  มหากุล  เอต  มยา 
# ๑  ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร มิคารเสฏ ิสฺสาติ อตฺถิ ฯ  
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พิมฺพิสารสฺส  สนฺติกา  อาเนตฺวา  สาเกเต  นิเวสิต  ตสฺส 
สมฺมาน  กาตุ  วฏฏตีติ  อหป  คมิสฺสามีติ  อาห ฯ  โส 
สาธุ  เทวาติ วตฺวา  ธน ฺชยเสฏ ิโน  สาสน  เปเสสิ  มย ิ
อาคจฺฉนฺเต  ราชาป  อาคมิสฺสติ  มหนฺต  ราชพล  เอตฺตกสฺส 
ชนสฺส  กาตพฺพยุตฺตก  กาตุ  สกฺขิสฺสสิ  น  สกฺขิสสฺสีติ ฯ 
อิตโรป  สเจป  ทส  ราชาโน  อาคจฺฉนฺติ  อาคจฺฉนฺตูติ 
ปฏิสาสน  เปเสสิ ฯ  มิคารเสฏ ี  ตาวมหนฺเต  นคเร 
เคหโคปกมตฺต  เปตฺวา  เสสชน  อาทาย  คนฺตฺวา  อฑฺฒ- 
โยชนมคฺเค  ตฺวา  อาคตมฺหาติ  สาสน  ปหิณิ ฯ  ธน ฺชยเสฏ ี 
พหุปณฺณาการ  เปเสตฺวา  ธีตรา  สทฺธ ึ มนฺเตสิ  อมมฺ  สสุโร 
กิร  เต  โกสลร ฺา  สทฺธึ  อาคโต  ตสฺส  กตร  เคห 
ปฏิชคฺคิตพฺพ  ร ฺโ  กตร  อุปราชาทีน  กตรานีติ ฯ  ปณฺฑิตา 
เสฏ ิธีตา  วชิรคฺคติขิณ ฺาณา  กปฺปสตสหสฺส  ปตฺถิตปฺปตฺถนา 
อภินีหารสมฺปนฺนา  สสุรสฺส  เม  อสุก  เคห  ปฏิชคฺคถ 
ร ฺโ  อสุก  อุปราชาทีน  อสุกานีติ  สวิทหิตฺวา  ทาสกมฺมกเร 
ปกฺโกสาเปตฺวา  เอตฺตกา  ร ฺโ  กตฺตพฺพกิจฺจ  กโรถ 
เอตฺตกา  อุปราชาทีน  หตฺถิอสฺสาทโยป  ตุมฺเหเยว  ปฏชิคฺคถ 
อสฺสพนฺธาทโยป  อาคนฺตฺวา  มงฺคลจฺฉณ  อนุภวิสฺสนฺตีติ 
สวิทหิ ฯ  กกึารณา  มย  วิสาขาย  มงฺคลฏาน  คนตฺฺวา 
น  กิ ฺจิ  ลภมิฺห  อสฺสรกขฺณาทีนิ  กโรนฺตา  สุข  น  
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วิจริมฺหาติ  เกจิ  วตฺตุ  มา  ลภึสุ ฯ  ตทิวสเมว  วิสาขาย 
ปตา  ป ฺจสเต  สุวณฺณกาเร  ปกโฺกสาเปตฺวา  ธีตุ  เม 
มหาลตาปสาธน  นาม  กโรถาติ  รตฺตสุวณฺณสฺส  นิกฺขสหสฺส 
ตทนุรูปานิ  จ  รชตมณิมตฺุตาปวาฬวชิราทีนิ  ทาเปสิ ฯ  ราชา 
กติปาห  วสิตฺวา  ธน ฺชยเสฏ ิสฺส  สาสน  ปหิณิ  น 
สกฺกา  เสฏ ินา อมฺหาก  ภรณโปสน  กาตุ  ทาริกาย 
คมนกาล  ชานาตูติ ฯ  โสป  ร ฺโ  สาสน  เปเสสิ  อิทานิ 
วสฺสกาโล  อาคโต  น  สกกฺา  จาตุมฺมาส  วิจริตุ  ตุมหฺาก 
พลกายสฺส  ย  ย  ลทฺธุ  วฏฏติ  สพฺพนฺต  มม  ภาโร  มยา 
เปสิตกาเล  เทโว  คมิสฺสตีติ ฯ  ตโต  ปฏาย  สาเกตนคร 
นิจฺจนกฺขตฺต  วิย  อโหสิ ฯ  ราชาน  อาทึ  กตฺวา  สพฺเพส 
มาลาคนฺธวตฺถาทีนิ  ปฏิยตฺตาเนว  โหนฺติ ฯ  เต  เต  ชนา 
จินฺตยึสุ  เสฏ ี  อมฺหากเมว  สกฺการ  กโรตีติ ฯ  เอว  ตโย 
มาสา  อติกฺกนฺตา  ปสาธน ปน น  ตาว  นิฏาติ ฯ 
กมฺมาธิฏายิกา  อาคนฺตฺวา  เสฏ ิโน  อาโรเจสุ  อ ฺ  อสนฺต 
นาม  นตฺถิ  พลกายสฺส  ปน  ภตฺตปจนทารูนิ  นปปฺโหนฺตีติ ฯ 
คจฺฉถ  ตาตา  อิมสฺมึ  นคเร  ปริชิณฺณหตฺถิสาลาทโย  เจว 
ชิณฺณกานิ  จ  เคหานิ  คเหตฺวา  ปจถาติ ฯ  เอว ปจนฺตานป 
อฑฺฒมาโส  อติกฺกนฺโต ฯ  ตโต  ปุนป  ทารูนิ  นตฺถติี 
อาโรจยึสุ ฯ  อิมสฺมึ  กาเล  น  สกฺกา  ทารูนิ  ลทฺธุ  
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ทุสฺสโกฏาคารานิ  วิวริตฺวา  ถูลสาฏเกหิ  วฏฏิโย  กตฺวา 
เตลจาฏีสุ  เตเมตฺวา  ภตฺต  ปจถาติ ฯ  เต  อฑฺฒมาส  ตถา 
อกสุ ฯ  เอว  จตฺตาโร  มาสา  อติกฺกนฺตา ฯ ปสาธนมฺป 
นิฏ ิต ฯ 
        ตสฺมึ  ปลนฺธเน  จตสฺโส  วชิรนาฬิโย  อุปโยค  อคมสุ 
มุตฺตาน  เอกาทส  นาฬิโย  ปวาฬสฺส  พาวีสติ  นาฬิโย 
มณีน  เตตฺตึส  นาฬิโย ฯ  อิติ  เอเตหิ  จ  อ ฺเหิ  จ 
รตเนหิ  นิฏาน อคมาสิ ฯ  (๑)  อสุตฺตมย  ปสาธน  รชเตน 
สุตฺตกิจฺจ  กรึสุ  ต  สีเส  ปฏิมุกฺก  ปาทปฺปฏ ึ  คจฺฉติ ฯ 
ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  มุทฺทิกา  โยเชตฺวา  กตา  สุวณฺณมยา 
คณฺ ิกา  โหนฺติ  รชตมยา  ปาสกา  มตฺถกมชฺเฌ  เอกา 
มุทฺทิกา  ทฺวีสุ  กณฺณปฺปฏ ีสุ  เทฺว  คลวาฏเก  เอกา ทฺวีสุ 
ชนฺนุเกสุ (๒)  เทฺว ทฺวีสุ กปฺปเรสุ เทฺว ทฺวีสุ  กฏิปปฺเทเสสุ 
เทฺวติ ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน ปสาธเน เอก โมร กรึสุ ฯ ตสฺส 
ทกฺขิณปสฺเส(๓)สุวณฺณมยานิ ป ฺจ ปตฺตสตานิ อเหสุ วามปสฺเส(๓) 
ป ฺจ ปตฺตสตานิ  ตุณฺฑ  ปวาฬมย  อกฺขีนิ  มณิมยานิ  ตถา 
คีวา จ  ป ฺฉานิ  จ  ปตฺตนาฬิโย  รชตมยา  ตถา  ชงฺฆา ฯ 
โส  วิสาขาย  มตฺถกมชฺเฌ  ปพฺพตกูเฏ  ตฺวา  นจฺจนมยูโร 
วิย  ขายติ ฯ  ปตฺตนาฬิสหสฺสสฺส  สทฺโท  ทิพฺพสงฺคีต  วิย 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ตสฺมึ ฯเปฯ อคมาสีติ นตฺถิ ฯ  ๒  ม. ชตฺตูสุ ฯ 
# ๓.  สี. ม. ย.ุ ......ปกฺเข ฯ  
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ป ฺจงฺคิกตุริยโฆโส  วิย  จ  ปวตฺตติ ฯ  สนฺติก  อุปคตาเยว 
ตสฺส  อโมรภาว  ชานนฺติ ฯ  ปสาธน  นวโกฏิอคฺฆนก  อโหส ิฯ 
สตสหสฺส หตฺถกมฺมมูล ทียิตฺถ ฯ 
        กิสฺส  ปน  นิสฺสนฺเทน  ตาเยต  ปสาธน  ลทฺธนฺติ ฯ 
สา  กริ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  วีสติยา  ภิกฺขุสหสฺสาน 
จีวรสาฏก  ทตฺวา  สุตฺตมฺป  สูจิโยป  รชนมฺป  อตฺตโน  สนฺตกเมว 
อทาสิ ฯ  ตสฺส  จีวรทานสฺส  นิสฺสนฺเทน  อิม  ปสาธน 
ลภิ ฯ  อิตฺถีน  หิ  จีวรทาน  มหาลตาปสาธเนน  มตฺถก 
ปปฺโปติ  ปรุสิาน  อิทฺธิมยปตฺตจีวเรนาติ ฯ 
        เอว  มหาเสฏ ี  จตูหิ  มาเสหิ  ธตุี  ปริวจฺฉ  กตฺวา 
ตสฺสา  เทยฺยธมฺม  ททมาโน  กหาปณปูรานิ  ป ฺจ  สกฏสตานิ 
อทาสิ  สุวณฺณภาชนปูรานิ  ป ฺจ  สกฏสตานิ  รชตภาชนปูรานิ  ป ฺจ  ตมฺพภาชนปูรานิ  ป
 ฺจ  กสภาชนปูรานิ  ป ฺจ 
สุตฺตวตฺถโกเสยฺยวตฺถปูรานิ  ป ฺจ  สปฺปปูรานิ  ป ฺจ 
เตลปูรานิ  ป ฺจ  ผาณิตปูรานิ   ป ฺจ  สาลิตณฺฑุลปูรานิ  ป ฺจ   
นงฺคลผาลาทิอุปกรณปูรานิ  ป ฺจ  สกฏสตานิ  อทาสิ ฯ  เอว 
กิรสฺส  อโหสิ  มม  ธีตาย  คตฏาเน  อสุเกน  นาม  เม 
อตฺโถติ  มา  ปรสฺส  เคหทฺวาร  ปหิณีติ  ตสฺมา  สพฺพุปกรณานิ 
ทาเปสิ ฯ  เอเกกสฺมึ รเถ  สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา  ติสฺโส 
ติสฺโส  วณฺณทาสิโย  เปตฺวา  ป ฺจ  รถสตานิ  อทาสิ  
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เอตฺตกา  นหาเปนฺติโย  โภเชนฺติโย  อลงฺกโรนฺติโย  วิจรถาติ 
ทิยฑฺฒสหสฺสปริจาริกาโย  อทาสิ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  มม 
ธีตุ  คาโว  ทสฺสามีติ ฯ  โส  ปุริเส  อาณาเปสิ  คจฺฉถ 
ภเณ  จูฬวชสฺส ทฺวาร  วิวริตฺวา  ตีสุ  คาวุเตสุ  ติสฺโส  เภรโิย 
คเหตฺวา  ติฏถ  ปถุุลโต  อุสภมตฺเต  าเน  อุโภสุ  ปสฺเสสุ 
ติฏถ  คาวีน  ตโต  ปร  คนฺตุ  มา  เทถ  เอว   ิตกาเล 
เภริส ฺ  กเรยฺยาถาติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  เต  คาวีน 
วชโต  นกิฺขมิตฺวา  คาวุต คตกาเล  เภริส ฺ  อกสุ  ปุน 
อฑฺฒโยชน  คตกาเล  เภริส ฺ  อกสุ  ปุน  ติคาวุต  คตกาเล 
ปุถุลโต  คมน ฺจ  นิวาเรสุ ฯ  เอว  ทฆีโต  ติคาวุเต  ปุถลุโต 
อุสภมตฺเต  าเน  คาวิโย  อ ฺม ฺ  นิฆสนฺติโย  อฏสุ ฯ 
มหาเสฏ ี  มม  ธีตุ  เอตฺตกา  คาโว  อล  ทฺวาร  ปทหถาติ 
วชทฺวาร  ปทหาเปสิ ฯ  ตสฺมึ  ปทหิเต  วิสาขาย  ปุ ฺผเลน 
พลวคาโว  จ   เธนุโย  จ  อุปฺปติตฺวา  นิกฺขมึสุ ฯ  มนุสฺสาน 
นิวาเรนฺตานเมว  สฏ ิสหสฺสา  พลวคาโว  จ  สฏ ิสหสฺสา 
เธนุโย  จ นิกขฺนฺตา  ตตฺตกา  พลววจฺฉา  ตาส  เธนูน 
อุสภา  อนุพนฺธา  (๑)  อเหสุ ฯ  กิสฺส  ปน  นิสฺสนเฺทน  เอว 
คาโว  คตาติ ฯ  นิวาเรนฺตาน  นิวาเรนฺตาน  ทินฺนทานสฺส 
ผเลน ฯ  สา  กิร  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  กิกิสฺส  ร ฺโ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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สตฺตนฺน  ธีตาน  กนิฏา  สงฺฆทาสี  นาม  หุตฺวา  วีสติยา 
ภิกฺขุสหสฺสาน  ป ฺจโครสทาน  ททมานา  ทหราน ฺจ 
สามเณราน ฺจ  ปตฺต  ปทหิตฺวา  อล  อลนฺติ  นิวาเรนฺตานป 
อิท  มธุร  อิท  มนาปนฺติ  อทาสิ ฯ  เอว  ตสฺส  นิสสฺนฺเทน 
ตา  วาริยมานาป  คาโว  นิกฺขมึสุ ฯ  เสฏ ินา  เอตฺตกสฺส 
ธนสฺส  ทินนฺกาเล  เสฏ ิภริยา  อาห  ตุมฺเหหิ  มยหฺ  ธีตุ 
สพฺพ  สวิทหิต  เวยฺยาวจฺจกรา  ปน  ทาสทาสิโย  น  สวิทหิตา 
กึการณาติ ฯ  มม  ธีตริ  สสิเนหนิสฺสิเนหาน  ชานนตฺถ  อห 
หิ  ตาย  สทธฺึ  อคจฺฉมานเก  คีวาย  คเหตฺวา  น  ปหิณามิ 
ยาน  อารุยฺห  คมนกาเลเยว  ปน  เอตาย  สทฺธ ึ คนตฺุกามา 
คจฺฉนฺตุ  มา  อคนฺตุกามาติ  วกฺขามีติ ฯ 
        อถ  เสฺว  มม  ธีตา  คมิสฺสตีติ  คพฺเภ  นิสินฺโน  ธีตร 
สมีเป  นิสีทาเปตฺวา  อมฺม  ปติกุเล  วสนฺติยา  นาม  อิม ฺจ 
อิม ฺจ  อาจาร  รกฺขิตุ  วฏฏตีติ  โอวาท  อทาสิ ฯ  อยมฺป 
มิคารเสฏ ี  อนนฺตรคพฺเภ  นิสินฺโน  ธน ฺชยเสฏ ิโน  โอวาท 
อสฺโสสิ ฯ  โสป  เสฏ ี  ธตีร  เอว  โอวทิ  อมฺม  สสรุกุเล 
วสนฺติยา  นาม  อนฺโตอคฺคิ  พหิ  น  นหีริตพฺโพ  พหิอคฺคิ 
อนฺโต  น  ปเวเสตพฺโพ  ททนฺตสฺเสว  ทาตพฺพ  อททนฺตสฺส 
น  ทาตพฺพ  ททนฺตสฺสาป  อททนฺตสฺสาป  ทาตพฺพ  สุข 
นิสีทิตพฺพ  สุข  ภุ ฺชิตพฺพ  สุข  นิปชชฺิตพฺพ  อคฺคิ  ปริจริตพฺโพ  
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อนฺโตเทวตา  นมสฺสิตพฺพาติ  อิม  ทสวิธ  โอวาท  ทตฺวา 
ปุนทิวเส  สพฺพา  เสนิโย  สนฺนิปาเตตฺวา  ราชเสนาย  มชฺเฌ 
อฏ  กฏุมฺพิเก  ปาฏโิภเค  คเหตฺวา  สเจ  เม  คตฏาเน  ธีตุ 
โทโส  อุปฺปชฺชติ  ตุมฺเหหิ  โสเธตพฺโพติ  วตฺวา  นวโกฏิอคฺฆนเกน 
มหาลตาปสาธเนน  ธีตร  ปสาเธตฺวา  นหานจุณฺณมูลก 
จตุปฺปณฺณาสโกฏิธน  ทตฺวา  ยาน  อาโรเปตฺวา  สาเกตสฺส 
สามนฺตา  อตฺตโน  สนฺตเกสุ  อนุราธปุรมตฺเตสุ  จุทฺทสสุ 
ภุตฺตคาเมสุ  เภริ ฺจาราเปสิ  มม  ธีตรา  สทฺธ ึ คนฺตุกามา 
คจฺฉนฺตูติ ฯ สทฺท  สุตฺวาว  อมฺหาก  อยฺยาย  คมนกาเล 
กึ  อมฺหาก  อิธาติ  จุทฺทสคามา  (๑)  กิ ฺจิ  อเสเสตฺวา  นิกฺขมึสุ ฯ  ธน ฺชยเสฏ ีป  ร ฺโ  จ  
มิคารเสฏ ิโน  จ  สกฺการ กตฺวา 
โถก อนุคนฺตฺวา เตหิ สทฺธึ ธีตร อุยฺโยเชสิ ฯ 
        มิคารเสฏ ี  สพฺพปจฺฉโต  ยานเก  นิสีทิตฺวา  คจฺฉนฺโต 
พลกาย  ทิสวฺา  เก  นาเมเตติ  ปุจฺฉิ ฯ  สุณิสาย  โว 
เวยฺยาวจฺจกรา  ทาสีทาสาติ ฯ  เอตฺตเก  โก  โปเสสฺสติ 
โปเถตฺวา  เต  ปลาเปถ  อปลายนฺเต  อิโต  นิกกฺฑฺฒถาติ ฯ 
วิสาขา  ปน  อเปถ  มา วาเรถ  พลเมว  พลสฺส  ภตฺต 
ทสฺสตีติ  อาห ฯ  เสฏ ี  เอว  วุตฺเตป  อมฺม  นตฺถ ิ อมฺหาก 
เอเตหิ  อตฺโถ  โก  เอเต โปเสสฺสตีติ  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ 
#๑  สพฺพตฺถ จุทฺทสคาเมติ ทิสฺสติ ฯ อย ฺจ อุปจารโวหาโร 
#   นาม ฯ  
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โปถาเปตฺวา  ปลาเปตฺวา  เสสเก  อล  อมฺหาก  เอตฺตเกหีติ 
คเหตฺวา ปายาสิ ฯ 
        อถ  วิสาขา  สาวตฺถีนครทฺวาร  สมฺปตฺตกาเล  จินฺเตสิ 
ปฏิจฺฉนฺนยานสฺมึ  น ุ โข  นิสีทิตฺวา  ปวิสิสฺสามิ  อุทาหุ 
รเถ  ตฺวาติ ฯ  อถสฺสา  เอตทโหสิ  ปฏิจฺฉนฺนยาเนน เม 
ปวิสนฺติยา  มหาลตาปสาธนสฺส  วิเสโส  น  ป ฺายิสฺสตีติ ฯ 
สา  สกลนครสฺส  อตฺตาน  ทสฺเสนฺตี  รเถ  ตฺวา  นคร 
ปาวิสิ ฯ  สาวตฺถีวาสิโน  วิสาขาย  สมปฺตฺตึ  ทิสฺวา  เอสา 
กิร  วิสาขา  นาม  เอวรูปา  อย  สมฺปตฺติ  เอติสฺสา ว 
อนุจฺฉวิกาติ  อาหสุ ฯ  อิติ  สา  มหาสมฺปตฺติยา  เสฏ ิโน 
เคห  ปาวิสิ ฯ  อาคตทิวเส  (๑)  จสฺสา  สกลนครวาสิโน  อมฺหาก 
ธน ฺชยเสฏ ี  อตฺตโน  นคร  สมฺปตฺตาน  มหาสกฺการ  อกาสติี 
ยถาพล  ปณฺณาการ  ปหิณึสุ ฯ  วิสาขา  ปหิตปฺปหิต 
ปณฺณาการ  ตสฺมึเยว  นคเร  อ ฺม ฺเสุ  กุเลสุ  สพฺพตฺถกเมว 
ทาเปสิ ฯ  อิติ  สา  อิท  มยฺห  มาตุ  เทถ  อิท  มยฺห 
ปตุ  เทถ  อิท มยฺห ภาตุ  เทถ  อิท  มยหฺ  ภคินิยา  เทถาติ 
เตส เตส วยานุรูป ปยวจน วตฺวา  ปณฺณาการ  เปเสนฺตี 
สกลนครวาสิโน  าตเก  วิย  อกาสิ ฯ 
        อถสฺสา  รตฺติภาคสมนนฺตเร  อาช ฺวฬวาย  คพฺภวุฏาน 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ คตทิวเส ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 414 

                เลมที่  17  วิสาขาวตฺถุ  หนา  414 
 
อโหสิ ฯ  สา  ทาสีหิ  [๑]  ทณฺฑทีปเก  คาหาเปตฺวา  ตตฺถ 
คนฺตฺวา  วฬว  อุณฺโหทเกน  นหาเปตฺวา  เตเลน  มกขฺาเปตฺวา 
อตฺตโน  วสนฏานเมว  อคมาสิ ฯ 
        มิคารเสฏ ี  ปุตฺตสฺส  อาวาหมงฺคล  กโรนฺโต  ธุรวิหาเร 
วสนฺตป  ตถาคต  อมนสิกตฺวา  ทีฆรตฺต  นคฺคสมเณสุ  ปติฏ ิเตน 
เปเมน  โจทิยมาโน  มยฺห  อยฺยานป  สกฺการ  กริสฺสามีติ 
เอกทิวส  อเนกสเตสุ  นวภาชเนสุ  นิรุทกปายาส  ปจาเปตฺวา 
ป ฺจสเต  อเจลเก  นิมนฺตาเปตฺวา  อนฺโตเคห  ปเวเสตฺวา 
อาคจฺฉตุ  เม  สุณิสา  อรหนฺโต  วนฺทตูติ  วิสาขาย  สาสน 
ปหิณิ ฯ  สา  อรหนฺโตติ  วจน  สุตฺวา  โสตาปนฺนา 
อริยสาวิกา  หฏตุฏา  หุตฺวา  เตส  โภชนฏาน  อาคนฺตฺวา 
เต  โอโลเกตฺวา  เอวรูปา  หิโรตฺตปฺปวิรหิตา  อรหนฺโต  นาม 
น  โหนฺติ  กสฺมา  ม  สสโุร  ปกฺโกสาเปสีติ  เสฏ ึ  ครหิตฺวา 
อตฺตโน  วสนฏานเมว  คตา ฯ  อเจลกา  ต  ทิสฺวา  สพฺเพ 
เอกปฺปหาเรเนว  เสฏ ึ  ครหึสุ  กึ  ตฺว คหปติ อ ฺ นาลตฺถ 
สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวิก  มหากาฬกณฺณึ  อิธ  ปเวเสสิ 
เวเคน  ต  อิมสฺมา  เคหา  นิกฺกฑฺฒาเปหีติ ฯ  โส  น  สกฺกา 
มยา  อิเมส  วจนมตฺเตเนว  นิกฺกฑฺฒาเปตุ  มหากุลสฺส  สา 
ธีตาติ  จินฺเตตฺวา  อยฺยา ทหรา  นาม  ชานิตฺวา  วา  
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อชานิตฺวา  วา  กเรยฺย  ตุมเฺห  ตุณฺหี  โหถาติ  เต  อุยฺโยเชตฺวา 
มหารเห  อาสเน  นิสีทิตฺวา  สุวณฺณปาติย  อปฺโปทก 
มธุปายาส  ปริภุ ฺชติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  เอโก  ปณฺฑจาริกตฺเถโร 
ปณฺฑาย  จรนฺโต  ต  นิเวสน  ปาวิสิ ฯ  วิสาขา  สสุร 
วีชมานา   ิตา  ต  ทิสฺวา  สสุรสฺส  อาจิกฺขิตุ  อยุตฺตนฺติ 
ยถา  โส  เถร  ปสฺสติ  เอว  อปคนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส 
ปน  พาโล  เถร  ทิสฺวาป  อปสฺสนฺโต  วิย  หุตฺวา  อโธมุโข 
ภุ ฺชเตว ฯ  วิสาขา  เถร  ทิสฺวาป  เม  สสุโร  ส ฺ 
น  กโรตีติ  ตฺวา  อติจฺฉถ  ภนฺเต  มยฺห  สสุโร  ปุราณ 
ขาทตีติ  อาห ฯ  โส  นิคฺคณฺเหิ กถิตกาเล อธิวาเสตฺวาป [๑] 
ปุราณ  ขาทตีติ  วุตฺตกฺขเณเยว  หตฺถ  อปเนตฺวา  อิม  ปายาส 
อิโต  หรถ  เอต  อิมสฺมา  เคหา  นิกฺกฑฺฒถ  อย  ม  เอวรูเป 
มงฺคลกาเล  อสุจิขาทก  นาม  กโรตีติ  อาห ฯ  ตสฺมึ  โข 
ปน  นิเวสเน  สพฺเพ  ทาสกมฺมกรา  วิสาขาย  สนฺตกา ว 
อุปคนฺตุ  น  วิสหนฺติ ฯ (๒)  โก  น  หตฺเถ  วา  ปาเท  วา 
คณฺหิสฺสติ  มุเขน  กเถตุ  สมตฺโถป  นตฺถิ ฯ  วิสาขา  สสุรสฺส 
กถ  สุตฺวา  อาห  ตาต  น  เอตฺตเกเนว  มย  นิกฺขมาม 
นาห  ตุมฺเหหิ  อุทกติตฺถโต  กุมฺภทาสี  วิย  อานีตา 
ธรมานกมาตาปตูน  ธีตโร  นาม  น  เอตฺตเกเนว  นิกฺขมนฺติ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร นิสินฺโนติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒  ส.ี ย.ุ  อุปคนฺตุ  น  วิสหนฺตีติ นตฺถิ ฯ  
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เอเตเนว เม การเณน ปตา  อิธาคมนกาเล  อฏ  กฏุมฺพิเก 
ปกฺโกสาเปตฺวา  สเจ  เม ธตุี  โทโส  อุปฺปชฺชติ  โสเธยฺยาถาติ 
วตฺวา  ม  เตส  หตฺเถ  เปสิ  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  มยฺห 
โทส โสธาเปถาติ ฯ  เสฏ ี  กลฺยาณ  เอสา  กเถตีติ  อฏ 
กุฏมฺพิเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  อย  ทารกิา  มงฺคลกาเล  นิสีทิตฺวา 
สุวณฺณปาติย  นิรุทกปายาส  ปริภุ ฺชนฺต  ม  อสุจิขาทโกติ 
วทติ  อิมิสฺสา  โทส  อาโรเปตฺวา  อิม  อิโต  นกิฺกฑฺฒถาติ ฯ 
เอว  กิร  อมฺมาติ ฯ  นาห  เอว  วทามิ  เอกสฺมึ  ปน 
ปณฺฑจาริกตฺเถเร  ฆรทฺวาเร   ิเต  สสุโร  เม  อปฺโปทก 
มธุปายาส  ปริภุ ฺชนฺโต  ต  น  มนสิกโรติ  อห  มยหฺ  สสุโร 
อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ปุ ฺ  น  กโรติ  ปุราณปุ ฺเมว  ขาทตีติ 
จินฺเตตฺวา  อติจฺฉถ  ภนฺเต  มยฺห  สสุโร  ปรุาณ  ขาทตีติ 
อวจ  เอตฺถ  เม  โก  โทโสติ ฯ  อยฺย  อิธ  โทโส  นตฺถิ 
อมฺหาก  ธีตา  ยุตฺต  กเถติ  ตฺว  กสฺมา  กุชฺฌสีติ ฯ อยฺยา 
เอส  ตาว  โทโส  มา  โหตุ  อย  ปน  เอกทิวส  มชฌฺิมยาเม 
ทาสทาสีหิ  ปริวุตา  ปจฺฉาเคห  อคมาสีติ ฯ  เอว  กริ 
อมฺมาติ ฯ  ตาตา  นาห  อ ฺเน  การเณน  คตา  อิมสฺมึ 
ปน  เคเห  อาชานียวฬวาย  วิชาตาย  ส ฺป  อกตฺวา  นิสีทิตุ 
อยุตฺตนฺติ  ทณฺฑทีปเก  คาหาเปตฺวา  ทาสีหิ  สทฺธึ  คนฺตฺวา 
วฬวาย  วิชาตาย  ปริหาร  การาเปสึ  เอตฺถ  เม  โก  
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โทโสติ ฯ  อยฺย  อมฺหาก  ธีตา  ตว  เคเห  ทาสีหิป 
อกตฺตพฺพกมฺม  กโรติ  ตฺว  เอตฺถ  กึ  โทส  ปสฺสสีติ ฯ 
อยฺยา  อิธาป  ตาว  โทโส  มา  โหตุ  อิมิสฺสา  ปน  ปตา 
อิธาคมนกาเล  อิม  โอวทนฺโต  คุยฺหปฺปฏิจฺฉนฺเน  ทส  โอวาเท 
อทาสิ  เตส  อตฺถ  น  ชานามิ  เตส  เม  อตฺถ  กเถตุ  อิมิสฺสา 
ปน  ปตา  อนฺโตอคฺคิ  พหิ  น  นีหริตพฺโพติ  อาห สกฺกา 
นุ โข อมฺเหหิ อุภโต  ปฏวิิสฺสกเคหาน  อคฺคึ  อทตฺวา 
วสิตุนฺติ ฯ  เอว  กิร  อมฺมาติ ฯ  ตาตา  มยฺห  ปตา  น 
เอต  สนฺธาย  กเถสิ  อิท  ปน  สนฺธาย  กเถสิ อมฺม ตว 
สสฺสุสสุรสามิกาน  อคุณ  ทิสฺวา  พหิ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  เคเห 
ตฺวา  มา  กเถสีติ  เอวรูเปน  หิ  อคฺคินา  สทิโส  อคฺคิ 
นาม นตฺถีติ ฯ อยฺยา  เอต  ตาว  โหตุ  อิมิสฺสา  ปน 
ปตา  พาหิรโต  อคฺคิ  น  อนฺโต  ปเวเสตพฺโพติ  อาห  ก ึ
สกฺกา  อมฺเหหิ  อนฺโตอคฺคิมฺหิ  นิพฺพุเต  พาหิรโต  อคฺคึ 
อนาหริตุนฺติ ฯ  เอว  กริ  อมฺมาติ ฯ ตาตา มยฺห  ปตา 
น  เอต  สนฺธาย  กเถสิ  อิท  ปน  สนฺธาย  กเถสิ  สเจ 
เต  ปฏิวิสฺสกเคเหสุ  อิตฺถิโย  วา  ปุริสา  วา  สสฺสุสสุรสามิกาน 
อคุณ  กเถนฺติ  เตหิ  กถิต  อาหริตฺวา  อสุโก  นาม  ตุมฺหาก 
เอว  อคุณ  กเถตีติ  ปุน  มา  กเถยฺยาสีติ  เอเตน  หิ  อคฺคินา 
สทิโส อคฺคิ นาม นตฺถีติ ฯ  เอว  อิมสมฺึ  การเณ  สา  
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นิทฺโทสา  อโหสิ ฯ  ยถา  จ  เอตฺถ  เอว  เสเสสุป ฯ  เตสุ 
ปน  อย  อธปิฺปาโย  ยป หิ ตสฺสา ปตรา อมฺม เย 
ททนฺติ  เตสเยว  ทาตพฺพนฺติ  วุตฺต  ต  ยาจิต อุปกรณ 
คเหตฺวา เย ปฏิเทนฺติ  เตสเยว  ทาตพฺพนฺติ  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  เย น เทนฺติ เตส  น  ทาตพฺพนฺติ  อิทป  เย 
ยาจิตก  คเหตฺวา  น  ปฏิเทนฺติ  เตส น  ทาตพฺพนฺติ  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  ททนตฺสฺสาป  อททนฺตสฺสาป  ทาตพฺพนฺติ  อิท  ปน 
ทลิทฺเทสุ  าติมิตฺเตสุ  สมฺปตฺเตสุ  เต  ปฏิทาตุ  สกโฺกนฺตุ  วา 
มา  วา  เตส  ทาตุเมว วฏฏตีติ สนฺธาย วุตฺต ฯ สุข 
นิสีทิตพฺพนฺติ  อิทป  สสสฺุสสุรสามิเก  ทิสฺวา  วุฏาตพฺพฏาเน  นิสีทิตุ  น วฏฏตีติ  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  สุข  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ 
อิท ปน  สสสฺุสสุรสามิเกหิ  ปุเรตร  อภุ ฺชิตฺวา  เต 
ปริวิสิตฺวา  สพฺเพหิ  ลทฺธาลทฺธ  ตฺวา  ปจฺฉา  สย  ภุ ฺชิตุ 
วฏฏตีติ  สนธฺาย  วุตฺต ฯ  สุข  นิปชชฺิตพฺพนฺติ  อิทป 
สสฺสุสสุรสามิเกหิ  ปุเรตร  สยน  อารุยฺห  น  นิปชชฺิตพฺพ  เตส 
กตฺตพฺพยุตฺตก  วตฺตปฺปฏวิตฺต  กตฺวา  ปจฺฉา  สย  นิปชฺชิตุ 
ยุตฺตนฺติ  อิท  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อคฺคิ  ปริจริตพฺโพติ  อิท 
ปน  สสฺสสป  สสุรป  สามิกป  อคฺคิกฺขนฺธ  วิย  อุรคราชาน 
วิย  จ  กตฺวา  ปสฺสิตุ  วฏฏตีติ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อนฺโตเทวตา 
นมสฺสิตพฺพาติ  อิทป  สสสฺุ ฺจ  สสุร ฺจ  สามิก ฺจ  เทวต  
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วิย  กตฺวา  ทฏ ุ  วฏฏตีติ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เอว  เสฏ ี 
อิเมส  ทสนฺน  โอวาทาน  อตฺถ  สุตฺวา  ปฏิวจน  อปสฺสนฺโต 
อโธมุโข นิสทีิ ฯ 
        อถ  น  กุฏมฺพิกา  ก ึ เสฏ ิ  อ ฺโป  อมฺหาก  ธีตุ 
โทโส  อตฺถติี  ปุจฺฉึสุ ฯ  นตฺถิ  อยฺยาติ ฯ  อถ  กสฺมา  น 
นิทฺโทส  อการเณน  เคหา  นิกฺกฑฺฒาเปสีติ ฯ  เอว  วุตฺเต 
วิสาขา  อาห  ตาตา กิ ฺจาป   มยฺห  สสรุสฺส  วจเนน 
ปมเมว  คมน  น  ยุตฺต  ปตา  ปน  เม  อาคมนกาเล  มม 
โทสโสธนตฺถาย (๑)  ม ตุมฺหาก หตฺเถ เปสิ  ตุมฺเหหิ จ  เม 
นิทฺโทสภาโว  าโต  อิทานิ  มยฺห  คนฺตุ  ยุตฺตนฺติ  ทาสีทาเส 
ยานาทีนิ  สชฺชาเปถาติ  อาณาเปสิ ฯ  อถ  น  เสฏ ี  เต 
กุฏมฺพิเก  คเหตฺวา  อมฺม  มยา  อชานิตฺวา  กถิต  ขมาหิ 
เมติ  อาห ฯ ตาต  ตุมฺหาก  ขมิตพฺพ  ตาว  ขมามิ  อห 
ปน พุทฺธสาสเน  อเวจฺจปฺปสนฺนสฺส  กุลสฺส  ธีตา  น  มย 
วินา  ภิกฺขุสงฺเฆน  วตฺตาม  สเจ  มม  รจิุยา  ภิกฺขุสงฺฆ 
ปฏิชคฺคิตุ  ลภามิ  วสิสฺสามีติ ฯ  อมฺม  ตฺว  ยถารุจิยา  ตว 
สมเณ  ปฏิชคฺคาหีติ  อาห ฯ  วิสาขา  ทสพล  นิมนฺตาเปตฺวา 
ปุนทิวเส  นิเวสน  ปเวเสสิ ฯ  นคฺคสมณาป  สตฺถ ุ มิคารเสฏ ิโน 
เคหคมนภาว  สุตฺวา  คนฺตฺวา เคห ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  โทสาโทสโสธนตฺถาย ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 420 

        เลมที ่ 17  ปุปฺผวคฺควณฺณนา  หนา  420 
 
วิสาขา  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  สพฺโพ  สกฺกาโร  ปฏิยาทิโต 
สสุโร  เม  อาคนฺตฺวา  ทสพล  ปริวิสตูติ  สาสน  เปเสสิ ฯ 
อถ น  อาคนฺตุกาม  อาชีวกา  มา  โข  ตฺว  คหปติ 
สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คจฺฉาติ  นิวาเรสุ ฯ  โส  สุณิสา 
เม  สยเมว  ปริวิสตูติ  ปหิณิ ฯ สา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ 
ปริวิสิตฺวา  นิฏ ิเต  ภตฺตกิจฺเจ  ปุน  สาสน  เปเสสิ  สสุโร 
เม  อาคนฺตฺวา  ธมฺมกถ  สณุาตูติ ฯ  อถ  น  อิทานิ  อคมน 
นาม  อติวิย  อยุตฺตนฺติ  ธมฺม  โสตุกามตาย  คจฺฉนฺต  ปุน 
เต  อาหสุ  เตนหิ  สมณสฺส  โคตมสฺส  ธมฺม  สุณนฺโต 
พหิสาณิย  นิสีทิตฺวา  สุณาหีติ  ปุเรตรเมวสฺส  คนฺตฺวา 
สาณึ  ปริกฺขิปสุ ฯ  โส  คนฺตฺวา  พหิสาณิย  นิสีทิ ฯ  สตฺถา 
ตฺว  พหิสาณิย  วา  นิสีท  ปรกุฑฺเฑ  วา  ปรเสเล  วา 
ปรจกฺกวาเฬ  วา  ปน  นิสที  อห  พุทฺโธ  นาม  สกฺโกมิ  ต 
มม  สทฺท  สาเวตุนฺติ  มหาชมฺพุกฺขนฺเธ คเหตฺวา  จาเลนฺโต 
วิย  อมตวสฺส  วสฺสนฺโต  วิย  จ  ธมฺม  เทเสตุ  อนุปุพฺพีกถ 
อารภิ ฯ สมมฺาสมฺพุทฺเธ  ปน  ธมฺม  เทเสนฺเต  ปุรโต   ิตาป   
ปจฺฉโต   ิตาป  จกฺกวาฬสต  จกฺกวาฬสหสฺส  อติกฺกมิตฺวา 
 ิตาป  อกนิฏภวเน   ิตาป  สตฺถา  ม ฺเว  โอโลเกติ 
มยฺหเมว  ธมฺม  เทเสตีติ  วทนฺติ ฯ  สตฺถา  หิ  ต  ต  โอโลเกนฺโต 
วิย  เตน  เตน  สทฺธ ึ สลลฺปนฺโต  วิย  จ  โหติ ฯ  จนฺทุปมา  
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กิร  พุทฺธา  ยถา  จนฺโท  คคณมชฺเฌ   ิโต  มยฺห  อุปริ 
จนฺโท  มยฺห  อุปริ  จนฺโทติ  สพฺพสตฺตาน  ขายติ  เอวเมว 
ยตฺถ  กตฺถจิ   ิตาน  อภิมุเข   ิตา  วิย  ขายนฺติ ฯ  อิท 
กิร  เตส  อลงฺกตสีส  ฉินฺทิตฺวา  สุอ ฺชนอกฺขีนิ  อุปฺปาเฏตฺวา 
หทยมส  อุพฺพตฺเตตฺวา  ปรสฺส  ทาสตฺถาย  ชาลิสทเิส  ปุตฺเต 
กณฺหาชินาสทิสา  ธีตโร  มทฺทีสทิสา  ปชาปติโย  ปริจฺจชิตฺวา 
ทินฺนทานสฺส  ผล ฯ  มิคารเสฏ ีป  ตถาคเต  ธมฺมเทสน 
วินิวตฺเตนฺเต  วินิวตฺเตนฺเต  พหิสาณิย  นิสินฺโนว  สหสฺสนยปฺ- 
ปฏิมณฺฑิเต  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  อจลสทฺธาย  สมนฺนาคโต 
ตีสุ  รตเนสุ  นิกฺกงฺโข  หตฺุวา  สาณิกณฺณ  อุกฺขิปตฺวา  อาคนฺตฺวา 
สุณิสาย  ถน  มุเขน  คเหตฺวา  ตฺว  เม  อชฺชโต  ปฏาย 
มาตาติ  ต มาติฏาเน เปสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  มิคารมาตา 
นาม  ชาตา ฯ  ปจฺฉาภาเค  ปุตฺต  ลภิตฺวา  มิคาโรติสฺส 
นาม  อกาสิ ฯ  มหาเสฏ ี  สุณิสาย  ถน  วิสฺสชฺเชตฺวา 
คนฺตฺวา  ภควโต  ปาเทสุ  ปติตฺวา  ปาเท  ปาณีหิ  จ 
ปริสมฺพาหนฺโต  มุเขน  จ  ปริจุมฺพนฺโต  มิคาโร  อห  ภนฺเตติ 
ติกฺขตฺตุ  นาม  สาเวตฺวา  อห  ภนฺเต  เอตฺตก  กาล  เอตฺถ 
ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  น  ชานามิ  อิทานิ  เม  สุณิส  นิสฺสาย 
าต  สพฺพา  อปายทุกฺขา  มุตฺโตมฺหิ  สณิุสา  เม  อิม  เคห 
อาคจฺฉนฺตี  มม  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย อาคตาติ วตฺวา  
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อิม  คาถมาห 
        โสห อชฺช ปชานามิ                ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล 
        อตฺถาย วต เม ภทฺทา        สุณิสา ฆรมาคตาติ ฯ 
        วิสาขา  ปุนทิวสตฺถายป  สตฺถาร  นิมนฺเตสิ ฯ  ปุนทิวเสป 
สสฺสุ  โสตาปตฺติผล  ปตฺตา ฯ  ตโต  ปฏาย  ต  เคห  สาสนสฺส 
วิวฏทฺวาร  อโหสิ ฯ  ตโต  เสฏ ี  จินฺเตสิ  พหูปการา  เม 
สุณิสา  ปณฺณาการมสฺสา  กริสฺสามิ  เอติสฺสา  หิ  ภาริย 
ปสาธน  นิจฺจกาล  ปสาธิตุ  น  สกฺกา  สลฺลหุกมสฺสา  ทิวา  จ 
รตฺโต  จ สพฺพิริยาปเถสุ  ปสาธนโยคฺค  ปสาธน  กาเรสฺสามีติ 
สตสหสฺสคฺฆนิก  ฆนมฏก  นาม  ปสาธน  กาเรตฺวา  ตสฺมึ 
นิฏ ิเต  พุทฺธปฺปมุข  ภิกขฺุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  สกฺกจฺจ  โภเชตฺวา 
วิสาข  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นหาเปตฺวา  สตฺถุ  สมฺมุเข 
เปตฺวา สตฺถาร วนฺทาเปสิ ฯ สตฺถา อนุโมทน กตฺวา 
วิหารเมว  คโต ฯ 
        วิสาขาป  ตโต  ปฏาย  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรนฺตี 
สตฺถุ  สนฺติกา  อฏ  วเร  ลภิตฺวา  คุ ณตเล  จนฺทเลขา  วิย 
ป ฺายมานา  ปุตฺตธีตาหิ  วุฑฺฒึ  ปาปณิุ ฯ  ตสฺสา  กิร  ทส 
ปุตฺตา  ทส  ธีตโร  อเหสุ  เตสุ  เอเกกสฺส  ทส  ทส  ปุตฺตา 
จ ธีตโร จ อเหสุ เตสุป เอเกกสฺส  ทส  ทส  ปุตฺตา 
จ  ธีตโร  จาติ  เอวมสฺสา  ปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตานวเสน  
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ปวตฺตานิ  วีสาธิกานิ  จตฺตาริ  สตานิ  อฏ  จ  ปาณสหสฺสานิ 
อเหสุ ฯ  (๑)  สย  วีสวสฺสสต  อฏาสิ  สีเส  เอกป  ปลิต 
นาม  นาโหสิ  นิจฺจ  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  วิย  อโหสิ ฯ  ต 
ปุตฺตนตฺตปริวาร  วิหาร  คจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา  กตมา  เอตฺถ 
วิสาขาติ  ปฏปิุจฺฉิตาโร [๒]  โหนฺติ ฯ  เย  น  คจฺฉนฺตึ  ปสฺสนฺติ 
อิทานิ  โถก  คจฺฉตุ  คจฺฉมานาว  โน  อยฺยา  โสภตีติ 
จินฺเตนฺติ ฯ  เย  น   ิต  นิสินฺน  นิปนนฺ  ปสฺสนฺติ  อิทานิ 
โถก  นิปชฺชตุ  นิปนฺนาว  โน  อยฺยา  โสภตีติ  จินฺเตนฺติ ฯ 
อิติ  สา  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  อสุกอิริยาปเถ  นาม  น  โสภตีติ 
น  วตฺตพฺพา  อโหสิ ฯ  ป ฺจนฺน  โข  ปน  หตฺถีน  ถาม 
ธาเรติ ฯ  ราชา  วิสาขา  กิร  ป ฺจนฺน  หตฺถีน  ถาม 
ธาเรตีติ  สุตฺวา  ตสฺสา  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา 
อาคมนเวลาย  ถาม  วีมสิตุกาโม  หตฺถึ  วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  โส 
โสณฺฑ  อุกฺขิปตฺวา  วิสาขาภิมุโข  อคมาสิ ฯ  ตสฺสา  ปริวาริตฺถิโย 
ป ฺจสตา  เอกจฺจา  ปลายึสุ  เอกจฺจา น  อปริจฺจชิตฺวา 
กิมิทนฺติ  วุตฺเต  ราชา  กิร  เต  อยฺเย  ถาม  วีมสิตุกาโม 
หตฺถึ  วิสฺสชชฺาเปสีติ  วทึสุ ฯ  วิสาขา  อิม  ทิสฺวา  กึ 
# ๑  ม. ย.ุ วิสาขา วีสติปุตฺตา        นตฺตา จ จตุโร สตา 
#        ปนตฺตา อฏสหสฺสา                ชมฺพุทีเปสุ ปากฏาติ ฯ 
# ๒  ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปลายิเตน กถนฺนุ โข  ต  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สเจ 
ต  ทฬฺห  คณฺหิสฺสามิ  วินสฺเสยฺยาติ  ทฺวีหิ  องฺคุลีหิ  โสณฺฑาย 
คเหตฺวา  ปฏปิฺปณาเมสิ ฯ  หตฺถ ี อตฺตาน  สณฺาตุ  นาสกฺขิ 
ราชงฺคเณ  อุกฺกุฏิโก  หุตฺวา  ปติ ฯ  มหาชโน  สาธกุาร 
อทาสิ ฯ สา สปริวารา โสตฺถินา เคห อคมาสิ ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  สาวตฺถิย  วิสาขา  มิคารมาตา 
พหุปุตฺตา  โหติ  พหุนตฺตา  อโรคปุตฺตา  อโรคนตฺตา 
อภิมงฺคลสมฺมตา ฯ  ตาวตเกสุ  ปุตฺตนตฺตสหสฺเสสุ  เอโกป 
อนฺตรา  มรณปฺปตฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ  สาวตฺถีวาสิโน  มงฺคเลสุ 
ฉเณสุ  วิสาข  ปม  นิมนเฺตตฺวา  โภเชนฺติ ฯ  อเถกสฺมึ 
อุสฺสวทิวเส มหาชเน มณฺฑิตปฺปสาธิเต  ธมฺมสฺสวนาย  วิหาร 
คจฺฉนฺเต  วิสาขาป  นิมนฺติตฏาเน  ภุ ฺชิตฺวา  มหาลตาปสาธน 
ปสาเธตฺวา  มหาชเนน  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  อาภรณานิ 
มุ ฺจิตฺวา  ทาสิยา  อทาสิ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  (๑)  เตน  โข 
ปน  สมเยน  สาวตฺถิย  อุสฺสโว  โหติ  มนุสฺสา  อลงฺกตปฏิยตฺตา 
อาราม  คจฺฉนฺติ ฯ  วิสาขาป  มิคารมาตา  อลงฺกตปฏิยตฺตา 
วิหาร  คจฺฉติ ฯ  อถโข  วิสาขา  มิคารมาตา  อาภรณานิ 
มุ ฺจิตฺวา  อุตฺตราสงฺเค  ภณฺฑิก  พนฺธิตฺวา  ทาสิยา  อทาสิ 
หนฺท  เช  อิม  ภณฺฑิก  คณฺหาหีติ ฯ  สา  กิร  วิหาร 
#  ๑  วิ. มหาวิภงฺค.  ๒/๔๘๙ ฯ  
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คจฺฉนฺตี  เอวรูป  มหคฺฆ  ปสาธน  สีเส  ปฏิมุกฺก 
ยาวปาทปฺปฏ ึ  อลงฺการ  อลงฺกริตฺวา  วิหาร  ปวิสตุิ  อยุตฺตนฺติ 
ต  มุ ฺจิตฺวา  ภณฺฑิก  กตฺวา  อตฺตโน  ปุ ฺเเนว  นิพฺพตฺตาย 
ป ฺจหตฺถิตฺถามธราย  ทาสิยา  หตฺเถ  อทาสิ ฯ  สา  เอว  ต 
คณฺหิตุ  สกฺโกติ  เตน  ต  อาห  อมฺม  อิม  ปสาธน  คณฺห 
สตฺถุ  สนฺติกา  นิวตฺตนกาเล  ปสาเธสฺสามิ  นนฺติ ฯ  ต 
ปน  ทตฺวา  ฆนมฏก  ปสาธน  ปสาเธตฺวา  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  อสฺโสสิ ฯ  ธมฺมสฺสวนาวสาเน  ภควนฺต 
วนฺทิตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  สาปสฺสา  ทาสี  ต 
ปสาธน  ปมมฺุฏา ฯ  ธมมฺ  สุตฺวา  ปน  ปกฺกนฺตาย  ปริสาย 
สเจ  กิ ฺจิ  ปมฺมุฏ  โหติ  ต  อานนฺทตฺเถโร  ปฏิสาเมติ ฯ 
อิติ  โส  ต  ทิวส  มหาลตาปสาธน  ทิสฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสิ 
ภนฺเต  วิสาขา  ปสาธน  ปมฺมุสฺสิตฺวา  คตาติ ฯ  เอกมนฺเต 
เปหิ  อานนฺทาติ ฯ  เถโร  ต  อุกฺขิปตฺวา  โสปาณปสฺเส 
ลคฺเคตฺวา  เปสิ ฯ  วิสาขาป  สุปฺปยาย  สทฺธ ึ อาคนฺตุก- 
คมิกคิลานาทีน  กตฺตพฺพยุตฺตก  ชานสิฺสามีติ  อนฺโตวิหาเร 
วิจริ ฯ  ตา  ปน  อุปาสิกาโย  อนฺโตวิหาเร  ทิสฺวา  สปฺปมธ-ุ 
เตลาทีหิ  อตฺถิกา  ปกติยาว  ทหรา  จ  สามเณรา  จ  ถาลกาทีน ิ
คเหตฺวา  อุปสงฺกมนฺติ ฯ  ตสฺมึป  ทิวเส  ตเถว  กรสึุ ฯ  อเถก 
คิลาน  ทิสฺวา  สุปฺปยา  เกนตฺโถ  อยฺยสฺสาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
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ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ  วุตฺเต  โหตุ  อยฺย  เปเสสฺสามีติ  ทุติยทิวเส 
กปฺปยมส  อลภนฺตี  อตฺตโน  อูรุมเสน  กตฺตพฺพกิจฺจ  กตฺวา 
ปุน  สตฺถริ  ปสาเทน  ปากติกสรีราว  อโหสิ ฯ  วิสาขาป 
คิลาเน  ทหเร  จ  สามเณเร  จ  โอโลเกตฺวา  อ ฺเน  ทฺวาเรน 
นิกฺขมิตฺวา  วิหารุปจาเร   ิตา  อมฺม  ปสาธน  อาหร 
ปสาเธสฺสามีติ  อาห ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สา  ทาสี  ปมฺมสฺุสิตฺวา 
นิกฺขนฺตภาว  ตฺวา  อยฺเย  ปมฺมฏุมฺหีติ  อาห ฯ  เตนหิ 
คนฺตฺวา  คณฺหิตฺวา  เอหิ  สเจ  ปน  มยหฺ  อยฺเยน 
อานนฺทตฺเถเรน  อุกฺขิปตฺวา อ ฺสฺมึ าเน ปต โหติ มา 
อาหเรยฺยาสิ  อยฺยสฺเสว  ต  มยา  ปริจฺจตฺตนฺติ ฯ  ชานาติ  กิร 
สา  มนุสฺสาน  ปมฺมฏุภณฺฑก  เถโร  ปฏิสาเมตีติ  ตสฺมา 
เอวมาห ฯ  เถโรป  ต  ทาสึ  ทิสฺวาว  กมิตฺถ  อาคตาสีติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อยฺยาย  เม  ปสาธน  ปมฺมุสฺสตฺิวา  อาคตมฺหีติ 
วุตฺเต  เอตสฺมึ  เม  โสปาณปสฺเส  ปต  คณฺหาหีติ  อาห ฯ 
สา  อยฺย  ตุมฺหาก  หตฺเถน  อามฏภณฺฑก  มยฺห  อยฺยาย 
อนาหรณีย  กตนฺติ  วตฺวา  ตุจฺฉหตฺถาว  คนฺตฺวา  ก ึ อมฺมาติ 
วิสาขาย  ปุฏา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อมฺม  นาห  มม  อยฺเยน 
อามฏภณฺฑก  ปลนฺธิสฺสามิ  ปริจฺจตฺต  มยา  อยฺยาน  ปน 
ปฏิชคฺคิตุ  ทกฺุข  ต  วิสฺสชฺเชตฺวา  กปปฺยภณฺฑ  อุปเนสฺสามิ 
คจฺฉ  ต  อาหราหีติ ฯ  สา  คนฺตฺวา  อาหริ ฯ  วิสาขา  
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ต  อปลนฺธิตฺวา  กมฺมาเร  ปกฺโกสาเปตฺวา  อคฺฆาเปสิ ฯ  เตหิ 
นว  โกฏิโย  อคฺฆติ  การาปณิย  ปน  สตสหสฺสนฺติ  วุตฺเต 
ปสาธน  ยาเน  เปตฺวา  เตนหิ  ต  วิกกฺีณถาติ  อาห ฯ 
ตตฺตก  ธน  ทตฺวา  คณฺหิตุ  น  โกจิ  สกฺขิสฺสติ ต  หิ  ปสาธน 
ปสาเธตุ  อนุจฺฉวิกา  อิตฺถิโย  ทุลลฺภา ฯ  ปวีมณฺฑลสฺมึ  หิ 
ติสฺโสว  อิตฺถิโย  มหาลตาปสาธน  ลภึสุ  วิสาขา  มหาอุปาสิกา 
พนฺธุลมลฺลเสนาปติสฺส  ภริยา  มลลฺิกา  พาราณสีเสฏ ิโน  ธีตาติ 
ตสฺมา  วิสาขา  สยเมว  ตสฺส  มลู  ทตฺวา  สตสหสฺสาธิกา 
นวโกฏิโย  สกเฏ  อาโรเปตฺวา  วิหาร  เนตฺวา  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา  ภนฺเต มยฺห  อยฺเยน  อานนฺทตฺเถเรน  มม 
ปสาธน  หตฺเถน  อามฏ  เตนามฏกาลโต  ปฏาย  น  สกฺกา 
มยา  ปลนฺธตุิ  ต  ปน  วิสฺสชฺเชตฺวา  กปฺปย  อุปเนสฺสามีติ 
วิกฺกีณาเปนฺตี  อ ฺ  คณฺหิตุ  สมตฺถ  อทิสฺวา  อหเมวสฺส 
มูล  คาหาเปตฺวา  อาคตา  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  กตรปฺปจฺจเย 
อุปเนมิ  ภนฺเตติ ฯ  ปาจีนทฺวาเร  สงฺฆสฺส  วสนฏาน  กาตุ 
เต  ยุตฺต  วิสาเขติ ฯ  ยุตฺต  ภนฺเตติ  วิสาขา  ตุฏมานสา 
นวโกฏีหิ  ภูมิเมว คณฺหิ อปราหิ นวโกฏีหิ วิหาร กาตุ 
อารภิ ฯ 
        อเถกทวิส  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต  เทวโลกา 
จวิตฺวา  ภทฺทิยนคเร  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺตสฺส  ภทฺทิยสฺส  นาม  
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เสฏ ิปุตฺตสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  อนาถปณฺฑิกสฺส 
เคเห  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  อุตฺตรทฺวาราภิมุโข  อโหส ิฯ  ปกติยาป 
สตฺถา  วิสาขาย  เคเห  ภิกฺข  คณฺหิตฺวา  ทกฺขิณทฺวาเรน 
นิกฺขมิตฺวา  เชตวเน  วสติ  อนาถปณฺฑิกสฺส  เคเห  ภิกฺข 
คณฺหิตฺวา ปาจีนทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  ปุพฺพาราเม  วสติ ฯ 
อุตฺตรทฺวาร  สนฺธาย  คจฺฉนฺตเยว  ภควนฺต  ทิสฺวา  จาริก 
ปกฺกมิสฺสตีติ  ชานนฺติ ฯ  วิสาขาป  ตทิวส  สตฺถา  อุตฺตร- 
ทฺวาราภิมุโข  คโตติ  สุตฺวาว  เวเคน  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อาห 
จาริก  คนฺตุกามตฺถ  ภนฺเตติ ฯ  อาม  วิสาเขติ ฯ  ภนฺเต 
เอตฺตก  ธน  ปริจฺจชิตฺวา  ตุมฺหาก  วิหาร  กาเรมิ  นวิตฺตถ 
ภนฺเตติ ฯ  อนิวตฺตคมน  อิท  วิสาเขติ ฯ  สา  อทฺธา 
เหตุสมฺปนฺน  ก ฺจิ  ปสฺสติ  ภควาติ  จินฺเตตฺวา  เตนหิ 
ภนฺเต  มยฺห  กตากตวิชานนก  เอก  ภิกขฺุ  นิวตฺตาเปตฺวา 
คจฺฉถาติ  อาห ฯ  ย  โรเจสิ  ตสฺส ปตฺต  คณฺห  วิสาเขติ ฯ 
สา  กิ ฺจาป  อานนฺทตฺเถร ปยายติ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร 
อิทฺธิมา  เอต  เม  นิสฺสาย  กมฺม  ลหุ  นปิฺปชฺชิสฺสตีติ 
ปน  จินฺเตตฺวา  เถรสฺส  ปตฺต  คณฺหิ ฯ  เถโร  สตฺถาร 
โอโลเกสิ ฯ  สตฺถา  ตว  ปริวาเร  ป ฺจสเต  ภิกฺขู  คเหตฺวา 
นิวตฺต  โมคฺคลฺลานาติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ตสฺสานุภาเวน 
ป ฺาสสฏ ิโยชนานิป  รุกฺขตฺถาย  จ  ปาสาณตฺถาย  จ  คตา  
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มนุสฺสา  มหนฺเต  มหนฺเต  รกฺุเข  จ  ปาสาเณ  จ  คเหตฺวา 
ตทิวสเมว  อาคจฺฉนฺติ  เนว  สกเฏ  รุกขฺปาสาเณ  อาโรเปนฺตา 
กิลมนฺติ  น  อกฺโข  ภ ฺชติ  น  จิรสฺเสว  เทฺวภูมิก  ปาสาท 
กรึสุ ฯ  เหฏาภูมิย  ป ฺจ  คพฺภสตานิ  อุปริภูมิย  ป ฺจ 
คพฺภสตานีติ  คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิโต  ปาสาโท  อโหสิ ฯ  สตฺถา 
นวหิ  มาเสหิ  จาริก  จริตฺวา  ปุน สาวตฺถึ อคมาสิ ฯ 
วิสาขายป  ปาสาเท  กมฺม  นวหิ  เอว  มาเสหิ  นิฏ ิต ฯ 
ปาสาทกูฏ  ฆนโกฏิมรตฺตสุวณฺเณเนว  สฏ ิอุทกฆฏคฺคณฺหนก 
กาเรสิ ฯ  สตฺถา  เชตวนมหาวิหาร  คจฺฉตีติ สุตฺวา ปจฺจุคฺคมน 
กตฺวา สตฺถาร  อตฺตโน วิหาร  เนตฺวา  ปฏิ ฺ  คณฺหิ 
ภนฺเต  อิม  จาตุมฺมาส  ภิกฺขุสงฺฆ  คเหตฺวา  อิเธว  วสถ 
ปาสาทมห  กริสฺสามีติ ฯ  สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ  สา  ตโต 
ปฏาย  พุทธฺปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วิหาเรเยว  ทาน 
เทติ ฯ  อถสฺสา  เอกา  สหายิกา  สหสฺสคฺฆนิก  เอก 
วตฺถ  อาทาย  อาคนฺตฺวา  สหายิเก  อห  อิม  วตฺถ  ตว 
ปาสาเท  ภุมฺมตฺถรณสงฺเขเปน  อตฺถรตุิกามา  อตฺถรณฏาน 
เม  อาจิกฺขถาติ  อาห ฯ  สหายิเก  สเจ  ตฺยาห  โอกาโส 
นตฺถีติ วกฺขามิ ตฺว เม โอกาส  อทาตุกามาติ  ม ฺ ิสฺสสิ 
สยเมว  ปาสาทสฺส  เทฺว  ภูมิโย  คพฺภสหสฺส ฺจ  โอโลเกตฺวา 
อตฺถรณฏาน  ชานาหีติ ฯ  สา  สหสฺสคฺฆนิก  วตฺถ  คเหตฺวา  
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ตตฺถ  ตตฺถ  วิจรนฺตี  ตโต  อปฺปตรมูล  วตฺถ  อทิสฺวา  นาห 
อิมสฺมึ  ปาสาเท  ปุ ฺภาค  ลภามีติ  โทมนสฺสปฺปตฺตา  เอกสฺมึ 
าเน  โรทนตีฺ  อฏาสิ ฯ  อถ  น  อานนฺทตฺเถโร  ทสิฺวา 
กสฺมา  โรทสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  สา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  เถโร 
มา  จินฺตยิ  อห  เต  อตฺถรณฏาน  อาจิกฺขิสฺสามีติ  วตฺวา 
โสปาเณ  ปาทปุ ฺฉนก  กตฺวา  อตฺถราหิ  ภิกฺขู  ปาเท 
โธวิตฺวา  ปม  ตตฺถ  ปาท  ปุ ฺฉิตฺวา  อนฺโต  ปวิสสิฺสนฺติ 
เอวนฺเต  มหปฺผล  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  วิสาขาย  กิเรต 
อสลฺลกฺขิตฏาน ฯ วิสาขา จตฺตาโร มาเส  อนฺโตวิหาเร 
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  อทาสิ ฯ  โอสานทิวเส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จีวรสาฏเก  อทาสิ ฯ  สงฺฆนวเกน  ลทฺธจีวร- 
สาฏกา  สหสฺส  อคฺฆึสุ ฯ  สพฺเพส  ปตฺตานิ  (๑)  ปูเรตฺวา  เภสชฺช 
อทาสิ ฯ  ทานปริจฺจาเค  นว  โกฏิโย  อคมสุ ฯ  อิติ  วิหารสฺส 
ภูมิคฺคหเณ  นว  โกฏิโย  วิหารการาปเน  นว  วิหารมเห 
นวาติ  สพฺพาป  สตฺตวีสติ  โกฏิโย  พุทฺธสาสเน  ปริจฺจชิ ฯ 
อิตฺถีภาเว  ตฺวา  มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส  เคเห  วสมานาย  เอวรูโป 
ปริจฺจาโค นาม อ ฺ ิสฺสา นตฺถิ ฯ 
        สา        วิหารมหสฺส  นิฏ ิตทิวเส  วฑฺฒมานกจฺฉายาย 
ปุตฺตนตฺตปริวุตา  ย  ย  มยา  ปุพฺเพ  ปตฺถิต  สพฺพเมว 
# ๑  ปตฺเต (?)  ฯ  
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มตฺถก  ปตฺตนฺติ  ปาสาท  อนุปริยายนฺตี  ป ฺจหิ  คาถาหิ 
มธุรสทฺเทน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ 
        กทาห นวปฺปาสาท (๑)        สุธามตฺติกเลปน 
        วิหารทาน ทสฺสามิ                สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต ฯ 
        กทาห ม ฺจป ฺจ                ภิสพิิมฺโพหนานิ จ 
        เสนาสนภณฺฑ ทสฺสามิ        สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต ฯ 
        กทาห สลากภตฺต                สุจิมสูปเสจน 
        โภชนทาน ทสฺสามิ                สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต ฯ 
        กทาห กาสิกวตฺถ                โขมกปฺปาสิกานิ จ 
        จีวรทาน ทสฺสามิ                สงฺกปฺโป มยฺห ปรูิโต ฯ 
        กทาห สปฺปนวนีต                มธุเตล ฺจ ผาณิต 
        เภสชฺชทาน ทสฺสามิ        สงฺกปฺโป มยฺห ปูรโิตติ ฯ 
        ภิกฺขู  ตสฺสา  สทฺท  สุตฺวา  สตฺถุ  อาโรจยึสุ  ภนฺเต 
อมฺเหหิ  เอตฺตเก  อทฺธาเน  วิสาขาย  คายน  นาม  น  ทฏิปุพฺพ 
สา  อชฺช  ปตฺุตนตฺตปริวุตา  คายมานา  ปาสาท  อนุปริยายติ 
กินฺนุ  ขฺวสฺสา  ปตฺต  กุปต  อุทาหุ  อุมฺมตฺติกา  ชาตาติ ฯ 
สตฺถา  น  ภิกฺขเว  มยฺห  ธีตา  คายติ  อตฺตโน  ปนสฺสา 
อชฺฌาสโย  ปริปุณฺโณ  สา  ปตฺถิตปฺปตฺถนา  เม  มตฺถก 
ปตฺตาติ  ตุฏมานสา  อุทาน  อุทาเนนฺตี  วิจรตีติ  วตฺวา 
#  ๑  สี. ม. ย.ุ ปาสาท รมฺม ฯ  
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กทา  ปน  ภนฺเต  ตาย  ปตฺถนา  ปตฺถติาติ วุตฺเต สุณิสฺสถ 
ภิกฺขเวติ สุณิสฺสาม ภนฺเตติ วุตฺเต อตีต อาหริ 
        ภิกฺขเว  อิโต  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  ปทุมุตฺตโร  นาม 
พุทฺโธ  โลเก  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  วสฺสสตสหสฺส  อายุ  อโหส ิ
ขีณาสวาน  สตสหสฺส  ปริวาโร  นคร  หสวตี  นาม  ปตา 
สุนนฺโท นาม  ราชา  มาตา  สุชาตา  นาม  เทวี ฯ  ตสฺส 
สตฺถุ  อคฺคุปฏายิกา  อุปาสิกา  อฏ  วเร  ยาจิตฺวา 
มาติฏาเน  ตฺวา  สตฺถาร  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปฏชิคฺคนฺตี 
สาย  ปาต  อุปฏาน  คจฺฉติ ฯ  ตสฺสา  เอกา  สหายิกา 
ตาย  สทฺธึ  นิพทฺธ  วิหาร  คจฺฉติ ฯ  สา  ตสฺสา  สตฺถารา 
สทฺธึ  วิสฺสาเสน  กถน ฺจ  วลลฺภภาว ฺจ  ทิสฺวา  กินฺนุ 
โข  กตฺวา  เอว  พุทฺธาน  วลฺลภา  โหตีติ  จินฺเตตฺวา 
สตฺถาร  ปุจฺฉิ ภนฺเต เอสา  อิตฺถี  ตุมฺหาก  กึ  โหตีติ ฯ 
อุปฏายิกาน  อคฺคาติ ฯ  ภนฺเต  กึ  กตฺวา  อุปฏายิกาน 
อคฺคา  โหตีติ ฯ  กปฺปสตสหสฺส  ปตฺถน  ปฏเตฺวาติ ฯ  อิทานิ 
ปฏเตฺวา  ลทฺธุ  สกฺกา  ภนฺเตติ ฯ  อาม  สกฺกาติ ฯ 
เตนหิ  ภนฺเต  ภิกฺขุสตสหสฺเสน  สทฺธึ  สตฺตาห  มยฺห  ภิกฺข 
คณฺหถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ  สา  สตฺตาห  ทาน 
ทตฺวา  โอสานทิวเส  จีวรสาฏเก  ทตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ภนฺเต  นาห  อิมสฺส  ทานสฺส  ผเลน  
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เทวิสฺสริยาทีน  อ ฺตร  ปฏเมิ  ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส 
สนฺติเก  อฏ  วเร  ลภิตฺวา  มาติฏาเน  ตฺวา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ 
ปฏิชคฺคิตุ  สมตฺถาน  อคฺคา  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  ปฏเสิ ฯ 
สตฺถา  สมิชฌฺิสฺสติ  นุ  โข  อิมิสฺสา  ปตฺถนาติ  อนาคต 
อาวชฺเชนฺโต  กปฺปสตสหสฺส  โอโลเกตฺวา  กปฺปสตสหสฺส- 
ปริโยสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ตทา  ตฺว 
วิสาขา  นาม  อุปาสิกา  หตฺุวา  ตสฺส  สนฺติเก  อฏ  วเร 
ลภิตฺวา  มาติฏาเน  ตฺวา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปฏชิคฺคนฺตีน 
อุปฏายิกาน  อคฺคา  ภวิสฺสสีติ  อาห ฯ  ตสฺสา  สา  สมฺปตฺติ 
เสฺวว  ลทฺธพฺพา  วิย  อโหสิ ฯ  สา  ยาวตายุก  ปุ ฺ  กตฺวา 
ตโต  จุตา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี 
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  กิกิสฺส  กาสีร ฺโ  สตฺตนฺน  ธีตาน 
กนิฏา  สงฺฆทาสี  นาม  หุตฺวา  ปรกลุ  อคนฺตฺวา  ตาหิ 
ภคินีหิ  สทฺธึ  ทีฆรตฺต  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา 
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูเลป  อนาคเต  ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส 
สนฺติเก  อฏ  วเร  ลภิตฺวา  มาติฏาเน  ตฺวา  จตุปฺปจฺจย- 
ทายิกาน  อคฺคา ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ  ตโต  ปฏาย 
ปน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  เมณฺฑก- 
เสฏ ิปุตฺตสฺส  ธน ฺชยเสฏ ิโน  ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  มยฺห 
สาสเน พหูนิ ปุ ฺานิ อกาสิ ฯ  
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        อิติ  โข  ภิกฺขเว  น  มยฺห  ธีตา คายติ ปตฺถิตปฺปตฺถนาย 
ปน  นิปฺผตฺตึ  ทิสฺวา  อุทาน  อุทาเนตีติ  วตฺวา  สตฺถา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  ภิกฺขเว  ยถา  นาม  เฉโก  มาลากาโร 
นานาปุปฺผาน  มหนฺต  ราสึ  กตฺวา  นานปฺปกาเร  มาลาคุเณ 
กโรติ  เอวเมว  วิสาขาย  นานปฺปการานิ  กุสลานิ  กาตุ  จิตฺต 
นมตีติ วตฺวา อิม คาถมาห 
        ยถาป ปปฺุผราสิมฺหา        กยริา มาลาคุเณ พหู 
        เอว ชาเตน มจฺเจน                กตฺตพฺพ กุสล พหุนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปปฺุผราสิมฺหาติ  นานปฺปการาน  ปุปฺผาน 
ราสิมฺหา ฯ กยิราติ  กเรยฺย ฯ  มาลาคุเณ  พหูติ  เอกโต 
วณฺฏิกมาลาทิเภทา  นานปฺปการา  มาลาวิกติโย ฯ  มจฺเจนาติ 
มริตพฺพสภาวตาย  มจฺโจติ  ลทฺธนาเมน  สตฺเตน  จีวรทานาทิเภท 
พหุ  กุสล  กตฺตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ปุปฺผราสิคฺคหณ  พหุปุปฺผ- 
ทสฺสนตฺถ ฯ  สเจ  หิ  อปฺปานิ  ปุปฺผานิ  โหนฺติ  มาลากาโร 
จ  เฉโก  เนว พหู มาลาคุเณ กาตุ สกฺโกติ อจฺเฉโก  ปน 
อปฺเปสุป  พหูสุป  ปุปฺเผสุ  วิชชฺมาเนสุ  น  สกโฺกติเยว  พหูสุ 
ปน  ปุปฺเผสุ  สติ  เฉโก  มาลากาโร  ทกฺโข  กุสโล  พหู 
มาลาคุเณ  กโรติ  เอวเมว  สเจ  เอกจฺจสฺส  สทฺธา มนฺทา 
โหติ  โภคา จ พหู  สวิชฺชนฺติ  เนว  สกโฺกติ  พหูน ิ กุสลานิ 
กาตุ  มนฺทาย  จ  ปน  สทธฺาย  มนฺเทสุ  จ  โภเคสุ  น  
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สกฺโกติ  อุฬาราย  จ ปน สทฺธาย  มนฺเทสุ  จ  โภเคสุ  น 
สกฺโกติเยว  อุฬาราย  จ  ปน  สทฺธาย  อุฬาเรสุ  จ  โภเคสุ  สติ 
สกฺโกติ  ตถารูปาว  วิสาขา  อุปาสิกา  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต 
        ยถาป ปปฺุผราสิมฺหา                กยริา มาลาคุเณ  พหู 
        เอว ชาเตน มจฺเจน                กตฺตพฺพ กุสล พหุนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ ฯ  มหาชนสฺส 
สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ ฯ 
                                วิสาขาวตฺถุ ฯ 
 
                        อานนฺทตฺเถรป ฺหวตฺถุ 
        น  ปุปฺผคนฺโธ  ปฏิวาตเมตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
สาวตฺถิย วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ป ฺห วิสฺสชฺเชนฺโต 
กเถสิ ฯ 
        เถโร  กริ  สายณฺหสมเย  ปฏิสลฺลโีน  จินฺเตสิ  ภควตา 
มูลคนฺโธ  สารคนฺโธ  ปปฺุผคนฺโธติ  ตโย  อุตฺตมคนฺธา  วุตฺตา 
เตส  อนุวาตเมว  คนฺโธ  คจฺฉติ  โน  ปฏิวาต อตฺถิ นุ โข ต 
คนฺธชาต  ยสฺส  ปฏิวาตป  คนฺโธ  คจฺฉตีติ ฯ  อถสฺส 
เอตทโหสิ  ก ึ มยฺห  อตฺตนา  วินิจฺฉิเตน  สตฺถารเยว 
ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ  โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา  ปุจฺฉิ ฯ  เตน  วุตฺต (๑) 
# ๑  องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๐ ฯ  
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อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต  (๑) 
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา [๒]  ภควนฺต  เอตทโวจ 
ตีณิมานิ  ภนฺเต  คนฺธชาตานิ  เยส  อนวุาตเมว  คนฺโธ 
คจฺฉติ  โน  ปฏิวาต ฯ  กตมานิ  ตีณิ  มูลคนฺโธ  สารคนฺโธ 
ปุปฺผคนฺโธติ ฯ (๓) อิมานิ  โข  ภนฺเต  ตีณิ  คนฺธชาตานิ  เยส 
อนุวาตเมว  คนฺโธ  คจฺฉติ  โน  ปฏิวาต ฯ  อตฺถ ิ น ุ โข 
ภนฺเต  กิ ฺจิ  คนฺธชาต  ยสฺส  อนุวาตป  คนฺโธ  คจฺฉติ 
ปฏิวาตป  คนฺโธ  คจฺฉติ  อนุวาตปฺปฏิวาตป  คนฺโธ  คจฺฉตีติ ฯ 
อถสฺส  ภควา  ป ฺห  วิสสฺชฺเชนฺโต อตฺถานนฺท  คนฺธชาต 
ยสฺส  อนุวาตป  คนฺโธ  คจฺฉติ  ปฏิวาตป คนฺโธ  คจฺฉติ 
อนุวาตปฺปฏิวาตป  คนฺโธ  คจฺฉตีติ ฯ  กตม  ปน  ต  ภนฺเต 
คนฺธชาต  ยสฺส  อนุวาตป  คนฺโธ  คจฺฉติ  ปฏิวาตป  คนฺโธ 
คจฺฉติ  อนุวาตปฺปฏิวาตป  คนฺโธ  คจฺฉตีติ ฯ  อิธานนฺท 
ยสฺมึ  คาเม  วา  นิคเม  วา  อิตฺถ ี วา  ปรุิโส  วา  พุทธฺ 
สรณ  คโต  โหติ  ธมฺม  สรณ  คโต  โหติ  สงฺฆ  สรณ 
คโต  โหติ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  อทินฺนาทานา 
ปฏิวิรโต  โหติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต  โหติ  มุสาวาทา 
#๑   สายณฺหสมย ปฏิสลลฺานา วุฏ ิโตติ อิเม ปาลิย  น  ทิสฺสนติฺ ฯ 
#๒  ม. เอตฺถนฺตเร ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ 
#     เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโทติ ทิสสฺติ ฯ 
# ๓  อิติสทฺโท  นตฺถ ิ ฯ  . ว.  
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ปฏิวิรโต  โหติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  ปฏิวิรโต  โหติ 
สีลวา  โหติ  กลฺยาณธมฺโม  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร 
อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค  ปยตปาณิ  โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค 
ทานสวิภาครโต  ตสฺส  ทิสาสุ  สมณพฺราหฺมณา  วณฺณ 
ภาสนฺติ  อสุกสฺมึ  นาม  คาเม  วา  นิคเม  วา  อิตฺถี วา ปุรโิส 
วา  พุทฺธ  สรณ  คโต  โหติ  ฯเปฯ  ทานสวิภาครโตติ ฯ  
เทวตาปสฺส  วณฺณ  ภาสนฺติ  อสุกสฺมึ  นาม  คาเม  วา  นิคเม 
วา  อิตฺถี  วา  ปุริโส  วา  พุทฺธ  สรณ  คโต  โหติ  ฯเปฯ   
ทานสวิภาครโตติ ฯ  อิท  โข  ต  อานนฺท  คนฺธชาต  ยสฺส 
อนุวาตป  คนฺโธ  คจฺฉติ  ปฏิวาตป  คนฺโธ  คจฺฉติ  อนุวาตปฺ- 
ปฏิวาตป  คนฺโธ  คจฺฉตีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ (๑) 
                น ปุปฺผคนฺโธ  ปฏิวาตเมติ 
                น จนฺทน ตครมลฺลิกา วา 
                สต ฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ ฯ 
                สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ ฯ 
        จนฺทน ตคร วาป        อุปฺปล อถ วสฺสิกี 
        เอเตส คนฺธชาตาน        สลีคนฺโธ อนุตฺตโรติ ฯ (๒) 
        ตตฺถ  น  ปุปฺผคนฺโธติ  ตาวตึสภวเน  ปาริจฺฉตฺตกรุกฺโข 
# ๑  วตฺวา อิมา คาถา อภาสีติ น ทิสฺสติ ฯ  . ว. 
# ๒  จนฺทน ฯเปฯ  อนุตฺตโรติ น ทิสฺสติ ฯ . ว.  
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อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จ  โยชนสติโก  ตสฺส  ปุปผฺาน  อาภา 
ป ฺาสโยชนานิ  คจฺฉติ  คนฺโธ  โยชนสต  โสป  อนุวาตเมว 
คจฺฉติ  ปฏิวาต  ปน  อฑฺฒงฺคุลป  คนฺตุ  น  สกฺโกติ  เอวรูโปป 
น  ปุปฺผคนฺโธ  ปฏิวาตเมติ ฯ  จนฺทนนฺติ  จนฺทนคนฺโธ ฯ 
ตครมลฺลิกา  วาติ  อิเมสป  คนฺโธ  เอว  อธิปฺเปโต ฯ  สารคนฺธาน 
อคฺคสฺส  หิ  โลหิตจนฺทนสฺสาป  ตครมลฺลิกายป  อนุวาตเมว 
ยาติ  โน  ปฏวิาต ฯ  สต ฺจ  คนฺโธติ  สปฺปุริสาน  ปน 
พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  สีลคนฺโธ  ปฏิวาตเมติ ฯ  กกึารณา  ฯ 
สพฺพา  ทิสา  สปฺปุริโส  ปวายตีติ  ยสฺมา  สปฺปุริโส  สีลคนฺเธน 
สพฺพา  ทิสา  อชฺโฌตฺถริตฺวา  คจฺฉติ  ตสฺมา  ตสฺส  คนฺโธ 
ปฏิวาตเมตีติ  วตฺตพฺโพ  เตน  วุตฺต  ปฏิวาตเมตีติ ฯ  วสฺสิกีติ 
ชาติสุมนา ฯ  เอเตสนฺติ  อิเมส  จนฺทนาทีน  คนฺธชาตาน 
คนฺธโต  สีลวนฺตาน สปฺปุริสาน สีลคนฺโธว อนุตฺตโร อสทิโส 
อปฺปฏิภาโคติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ 
                        อานนฺทตฺเถรป ฺหวตฺถุ  
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                มหากสฺสปตฺเถรปณฺฑปาตทานวตฺถุ (๑) 
        อปฺปมตฺโต  อย  คนฺโธติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปณฺฑปาตทาน อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  เถโร  สตฺตาหจฺจเยน  นิโรธา  วุฏาย 
ราชคเห  สปทาน  ปณฺฑาย  จริสฺสามีติ  นิกขฺมิ ฯ  ตสฺมึ 
สมเย สกฺกสสฺ  เทวร ฺโ  ปริจาริกา  กกฏุปาทินิโย  ป ฺจสตา 
อจฺฉราโย  เถรสฺส  ปณฺฑปาต  ทสฺสามาติ  อุสฺสาหชาตา 
ป ฺจ  ปณฺฑปาตสตานิ  สชฺเชตฺวา  อาทาย  อนฺตรามคฺเค 
ตฺวา  ภนฺเต  อิม  ปณฺฑปาต  คณฺหถ  สงฺคห  โน  กโรถาติ 
วทึสุ ฯ  คจฺฉถ  ตุมฺเห  อห  ทุคฺคตาน  สงฺคห  กริสสฺามีติ ฯ 
ภนฺเต  มา  โน  นาเสถ  สงฺคห  โน  กโรถาติ ฯ  เถโร 
ตฺวา  ปุน  ปฏิกฺขิปตฺวา  อปคนฺตุ  อนิจฺฉมานา  ยาจนฺติโย 
อตฺตโน  ปมาณ  น  ชานาถ  อปคจฺฉถาติ  อจฺฉร  ปหริ ฯ  ตา 
เถรสฺส  อจฺฉรสทฺท  สุตฺวา  สนฺถมฺภิตฺวา  าตุ  อสกฺโกนฺติโย 
ปลายิตฺวา  เทวโลกเมว  คนฺตฺวา  สกฺเกน  กห  คตตฺถาติ 
ปุฏา  สมาปตฺติวุฏ ิตสฺส  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ปณฺฑปาต 
ทสฺสามาติ  คตมฺหา  เทวาติ ฯ  ทินฺโน  ปน  โวติ ฯ  คณฺหิตุ 
น  อิจฺฉตีติ ฯ  ก ึ กเถสีติ ฯ  ทุคฺคตาน  สงฺคห  กริสสฺามีติ 
อาห  เทวาติ ฯ  ตุมฺเห  เกนากาเรน  คตาติ ฯ  อิมินา ว 
# ๑  มหากสฺสปตฺเถรปณฺฑปาตทินฺนวตฺถูติ สพฺพตฺถ ทิสฺสติ ฯ  
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เทวาติ ฯ  สกฺโก  ตุมฺหาทิสิโย  เถรสฺส  ปณฺฑปาต  กึ 
ทสฺสนฺตีติ  สย  ทาตุกาโม  หุตฺวา  ชราชิณฺโณ  มหลฺลโก 
ขณฺฑทนฺโต  ปลิตเกโส  โอภคฺคสรีโร  มหลฺลกตนฺตวาโย  หุตฺวา 
สุชมฺป  เทวธีตร  ตถารูปเมว  มหลลฺิก  กตฺวา เอก  เปสการวีถึ 
มาเปตฺวา ตนฺต ปสาเรนฺโต อจฺฉิ ฯ 
        เถโรป  ทุคฺคตาน  สงฺคห  กริสฺสามีติ  นคราภิมุโข 
คจฺฉนฺโต  พหินคเร  เอว  ต  วีถ ึ ทิสฺวา  โอโลเกนฺโต  เทฺว ชเน 
อทฺทส ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  ตนฺต  ปสาเรติ  สุชาตา  ตสร 
วฏเฏติ ฯ เถโร  จินฺเตสิ  อิเม  มหลลฺกกาเลป  กมฺม  กโรนฺติ 
อิมสฺมึ  นคเร อิเมหิ  ทุคฺคตตโร  นตฺถ ิ ม ฺเ  อิเมหิ  ทินฺน 
อุฬุงฺกมตฺตมฺป  คเหตฺวา  อิเมส  สงฺคห  กริสฺสามีติ ฯ  โส  เตส 
เคหาภิมุโขว  อโหสิ ฯ  สกฺโก  ต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สุช 
อาห  ภทฺเท  มยฺห  อยฺโย  อิโต  อาคจฺฉติ  ต  อปสฺสนฺตี  วิย 
หุตฺวา  นิสีท  ขเณน  น  ว ฺเจตฺวา  ปณฺฑปาต  ทสฺสามาติ ฯ 
เถโร  อาคนฺตฺวา  เคหทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  เตป  อปสฺสนฺตา 
วิย  อตฺตโน  กมฺมเมว  กโรนฺตา  โถก  อาคมึสุ ฯ  อถ 
สกฺโก  เคหทฺวาเร  เอโก  เถโร  วิย   ิโต  อุปธาเรหิ 
ตาวาติ อาห ฯ คนฺตฺวา อุปธาเรถ สามีติ ฯ โส  เคหา 
นิกฺขมิตฺวา  เถร  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ 
ชนฺนุกานิ  โอลมฺพิตฺวา  นิตฺถุนนฺโต  อุฏาย  กตรตฺเถโร  นุ  
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โข  อยฺโยติ  โถก  โอสกกฺิตฺวา  อกฺขีนิ  เม  ธูมายนฺตีติ 
วตฺวา  นลาเฏ  หตฺถ  เปตฺวา  อุทฺธ  โอโลเกตฺวา  อโห 
ทุกฺข  อยฺโย  โน  มหากสฺสปตฺเถโร  จิรสฺส  เม  กฏุทิฺวาร 
อาคโต  อตฺถิ  น ุ โข  กิ ฺจิ  เคเหติ  อาห ฯ  สชุาตา 
โถก  อากุลา  วิย หุตฺวา อตฺถิ  สามีติ  ปฏิวจน 
อทาสิ ฯ  สกโฺก  ภนฺเต  ลขู  วา  ปณีต  วาติ  อจินฺเตตฺวา 
สงฺคห  โน  กโรถาติ  ปตฺต  คณฺหิ ฯ  เถโร  เอเตหิ  ทินฺน 
สาก วา  โหตุ  กุณฺฑกมฏุ ิ  วา  สงฺคห  เนส  กริสสฺามีติ 
ปตฺต  อทาสิ ฯ โส  อนฺโตเคห  ปวิสิตฺวา  ฆฏิโอทน  นาม 
ฆฏิโต  อุทฺธริตฺวา ปตฺต  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  เปสิ ฯ 
โส  อโหสิ  ปณฺฑปาโต  อเนกสูปพฺย ฺชโน  สกลราชคหนคร 
คนฺเธน  อชฺโฌตฺถริ ฯ  ตทา  เถโร  จินฺเตสิ  อย  ปุริโส 
อปฺเปสกฺโข  ปณฺฑปาโต  มเหสกฺโข  สกฺกสฺส  โภชนสทิโส  โก 
นุ  โข  เอโสติ ฯ อถ น สกฺโกติ ตฺวา อาห ภาริย 
เต  กมฺม  กต  ทุคฺคตาน  สมฺปตฺตึ  วิลมฺุปนฺเตน  อชฺช  มยฺห 
ทาน  ทตฺวา  โกจิเทว  ทุคฺคโต  เสนาปติฏาน  วา  เสฏ ิฏาน 
วา  ลเภยฺยาติ ฯ  มยา  ทุคฺคตตโร  นตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  กึการณา 
ตฺว  ทุคฺคโต เทวโลเก  รชชฺสิรึ  อนุภวนฺโตติ ฯ  ภนเฺต 
เอวนฺนาเมต  มยา  ปน  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  กลฺยาณกมฺม  กต 
พุทฺธุปฺปาเท  วตฺตมาเน  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา  จูฬรถเทวปุตฺโต  
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มหารถเทวปุตฺโต  อเนกวณฺณเทวปุตฺโตติ  อิเม  ตโย  สมาน- 
เทวปุตฺตา  มม  อาสนฺนฏาเน  นิพฺพตฺตา  มยา  เตชวนฺตตรา 
อห ฺหิ  เตสุ  เทวปุตฺเตสุ  นกฺขตฺต  กีฬสิฺสามาติ  ปริจฺจาริกาโย 
คเหตฺวา  อนฺตรวีถึ  โอติณฺเณสุ  ปลายิตฺวา  เคห  ปวิสามิ 
เตส  หิ  สรีรโต  เตโช  มม  สรรี  โอตฺถรติ  มม  สรีรโต 
เตโช  เตส  สรีร  น  โอตฺถรติ  โก  มยา  ทุคฺคตตโร 
ภนฺเตติ ฯ  เอว  สนฺเตป  อิโต  ปฏาย  มยฺห  มา  เอว 
ว ฺเจตฺวา  ทาน  อทาสีติ ฯ  ว ฺเจตฺวา ตุมฺหาก  ทาเน  ทินฺเน 
มยฺห  กุสล  อตฺถิ  นตฺถีติ ฯ  อตฺถ ิ อาวุโสติ ฯ  เอว  สนฺเต 
กุสลกมฺมกรณ  นาม  มยหฺ  ภาโร  ภนเฺตติ ฯ  โส  เอว  วตฺวา 
เถร  วนฺทิตฺวา  สุช  อาทาย  เถร  ปทกขิฺณ  กตฺวา  เวหาส 
อพฺภุคฺคนฺตฺวา 
        อโห ทาน ปรมทาน        กสฺสเป สุปติฏ ิตนฺติ 
อุทาน อุทาเนสิ ฯ 
        เตน  วุตฺต  (๑)  เอก  สมย  ภควา ราชคเห วิหรติ 
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
มหากสฺสโป ปปฺผลิคุหาย  วิหรติ  สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน 
นิสินฺโน โหติ (๒) อ ฺตร  สมาธึ  สมาปชฺชิตฺวา ฯ  อถโข 
อายสฺมา  มหากสฺสโป  ตสฺส  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  ตมฺหา 
# ๑  ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔ ฯ  ๒  ปาลิย โหติสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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สมาธิมฺหา  วุฏาสิ ฯ  อถโข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส 
ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏ ิตสฺส  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  ราชคห 
ปณฺฑาย  ปวิเสยฺยนฺติ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ป ฺจมตฺตานิ 
เทวตาสตานิ  อุสฺสุกฺก  อาปนฺนานิ  โหนฺติ  อายสฺมโต 
มหากสฺสปสฺส  ปณฺฑปาตปฺปฏิลาภาย ฯ  อถโข  อายสฺมา 
มหากสฺสโป  ตานิ  ป ฺจมตฺตานิ  เทวตาสตานิ  ปฏิกฺขิปตฺวา 
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  ราชคห  ปณฺฑาย 
ปาวิสิ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมโต 
มหากสฺสปสฺส  ปณฺฑปาต  ทาตุกาโม  โหติ  เปสการกวณฺณ 
อภินิมฺมินิตฺวา  ตนฺต  วายมาโน  (๑)  สุชาตา  อสุรก ฺา  ตสร 
วฏเฏติ (๒)ฯ   อถโข อายสฺมา  มหากสฺสโป [๓] เยน  สกกฺสฺส 
เทวานมินฺทสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมิ  อทฺทสา  โข  สกโฺก 
เทวานมินฺโท  อายสฺมนฺต  มหากสฺสป  ทูรโต ว  อาคจฺฉนฺต 
ทิสฺวา  (๔)  ฆรา  นิกฺขมตฺิวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  หตฺถโต  ปตฺต 
คเหตฺวา  ฆร  ปวิสิตฺวา  ฆฏิโอทน  (๕)  อุทฺธริตฺวา  ปตฺต 
ปูเรตฺวา  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  อทาสิ ฯ  โส  อโหสิ 
ปณฺฑปาโต  อเนกสูโป  อเนกพฺย ฺชโน ฯ  อถโข  อายสฺมโต 
มหากสฺสปสฺส  เอตทโหสิ  โก  นุ  โข  อย  สตฺโต  ยสฺสาย 
# ๑  วินาตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒  ปูเรตีติ ฯ 
# ๓. เอตฺถนตฺเร จ ราชคเห สปทาน ปณฺฑาย จรมาโนติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๔.  ทิสฺวานาติ ฯ  ๕.  ฆฏิยา โอทนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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เอวรูโป  อิทธฺานุภาโวติ ฯ  อถโข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส 
เอตทโหสิ สกฺโก โข (๑)  อย เทวานมินฺโทติ ฯ  วิทิตฺวา (๒) 
สกฺก  เทวานมินฺท  เอตทโวจ  กต  โข  เต  อิท  โกสิย  มา ปุนป 
เอวรูปมกาสีติ ฯ  อมฺหากป  ภนฺเต  กสสฺป  ปุ ฺเนตฺโถ  (๓) 
อมฺหากป  ปุ ฺเน  กรณียนฺติ ฯ  อถโข  สกฺโก  เทวานมินฺโท 
อายสฺมนฺต  มหากสฺสป  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  เวหาส 
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อากาเส  อนฺตลิกฺเข ติกฺขตฺตุ อุทาน อุทาเนสิ 
        อโห ทาน ปรมทาน        กสฺสเป สุปติฏ ิต 
        อโห ทาน ปรมทาน        กสฺสเป สุปติฏ ิต 
        อโห ทาน ปรมทาน        กสฺสเป สุปติฏ ิตนฺติ ฯ (๔) 
        ภควา  วิหาเร   ิโต  เอว ตสฺส สทฺท สุตฺวา ภิกฺขู 
อามนฺเตตฺวา  ปสฺสถ  ภิกขฺเว  สกฺก  เทวานมินฺท  อุทาน 
อุทาเนตฺวา  อากาเสน  คจฺฉนฺตนฺติ  อาห ฯ  ก ึ ปน  เตน 
กต  ภนฺเตติ ฯ  ว ฺเจตฺวา  เตน  มยฺห  ปุตฺตสฺส  กสสฺปสฺส 
ปณฺฑปาโต  ทินฺโน  ต  ทตฺวา  ตุฏมานโส  อุทาน  อุทาเนนฺโต 
คจฺฉตีติ ฯ  เถรสฺส  ปณฺฑปาต  ทาตุ  วฏฏตีติ  กถนฺเตน  ภนฺเต 
าตนฺติ ฯ  ภิกฺขเว  มม  ปตฺุตสทิสนฺนาม  ปณฺฑปาติก  เทวาป 
มนุสฺสาป ปหยนฺตีติ วตฺวา สยป อุทาน อุทาเนสิ ฯ 
# ๑  สกโฺก นุ โขติ ฯ  ๒. อิติ วิทิตฺวาติ ฯ 
#๓. ปุ ฺเน อตฺโถติ ฯ . ว. 
#๔. อิเม วิสมสมปาทา น ทิสฺสนฺติ ฯ  . ว.  
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        สุตฺเต  ปน  เอตฺตกเมว  อาคต  อสฺโสสิ  โข  ภควา 
ทิพฺพาย โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย  สกฺกสฺส 
เทวานมินฺทสฺส  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อากาเส  อนฺตลิกฺเข 
ติกฺขตฺตุ  อุทาน  อุทาเนนฺตสฺส 
        อโห ทาน ปรมทาน        กสฺสเป สุปติฏ ิต 
        อโห ทาน ปรมทาน        กสฺสเป สุปติฏ ิตนฺติ ฯ 
อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน 
อุทาเนสิ 
                ปณฺฑปาติกสฺส ภิกฺขุโน 
                อตฺตภรสฺส อน ฺโปสิโน 
                เทวา ปหยนฺติ ตาทิโน 
                อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ ฯ 
        อิม ฺจ  อุทาน  อุทาเนตฺวา  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท 
มม  ปุตฺตสฺส  สลีคนฺเธน  อาคนฺตฺวา  ปณฺฑปาต  อทาสีติ  วตฺวา 
อิม คาถมาห 
        อปฺปมตฺโต อย คนฺโธ        ยฺวาย ตครจนฺทนี 
        โย จ สลีวต คนฺโธ                วาติ เทเวสุ อุตฺตโมติ ฯ 
        ตตฺถ  อปฺปมตฺโตติ  ปริตฺตปฺปมาโณ ฯ  โย  จ  สีลวตนฺติ 
โย  ปน  สีลวนฺตาน  สีลคนฺโธ  โส  ตคเร  วิย  โลหิตจนฺทเน 
วิย  จ  ปริตฺตโก  น  โหติ  อติวิย  อุฬาโร  วิปฺผาริโต  เตเนว  
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การเณน  วาติ  เทเวสุ  อุตฺตโม  วโร  เสฏโ  หุตฺวา  เทเวสุ 
จ มนุสฺเสสุ จ  สพฺพตฺถกเมว วาติ โอตฺถรนฺโต คจฺฉตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ 
                มหากสฺสปตฺเถรปณฺฑปาตทานวตฺถุ ฯ 
 
                        โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ 
        เตส  สมฺปนฺนสีลานนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  ราชคห 
อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  โคธิกตฺเถรสฺส  ปรนิิพฺพาน 
อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  ห ิ อายสฺมา  อิสิคิลิปสฺเส  กาลสิลาย  วิหรนฺโต 
อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  สามายิก  เจโตวิมุตฺตึ  ผุสิตฺวา 
เอกสฺส  อนุสายิกสฺส  โรคสฺส  วเสน  ตโต  ปริหาย ิฯ  โส 
ทุติยมฺป  ตติยมฺป  ฉกฺขตฺตุ  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ปริหีโน 
สตฺตเม  วาเร  อุปฺปาเทตฺวา  จินฺเตสิ  อห  ฉกฺขตฺตุ  ฌานา 
ปริหีโน  ปรหิีนชฺฌานสฺส  โข  ปน  อนิยตา  คติ  อิทาเนว 
สตฺถ  อาหรสิฺสามีติ  เกโสโรปนสตฺถ  คเหตฺวา  คลนาล ึ
ฉินฺทิตุ  ม ฺจเก  นิปชชฺิ ฯ  มาโร  ตสฺส  จิตฺต  ตฺวา  อย 
ภิกฺขุ  สตฺถ  อาหริตุกาโม  สตฺถ  อาหรนฺตา  โข  ปน 
ชีวิเต  นิรเปกฺขา  โหนฺติ  เต  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺตป  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 447 

        เลมที ่ 17  โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ หนา  447 
 
ปาปุณนฺติ  สจาห  เอต  วาเรสฺสามิ  น  เม  วจน  กรสิฺสติ 
สตฺถาร  วาราเปสฺสามีติ  อ ฺาตกเวเสน สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา 
เอวมาห 
        มหาวีร มหาปุ ฺ        อิทฺธิยา ยสสา ชล 
        สพฺพเวรภยาตีต        ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม ฯ 
        สาวโก เต มหาวีร        มรณ มรณาภิภู 
        อากงฺขติ เจตยติ        ต นิเสธ ชุตินฺธร ฯ 
        กถ หิ ภควา ตุยฺห        สาวโก สาสเน รโต 
        อปฺปตฺตมานโส เสโข        กาล กยิรา ชเนสุตาติ ฯ (๑) 
        ตสฺมึ  ขเณ  เถเรน  สตฺถ  อาหริต  โหติ ฯ  สตฺถา 
มาโร  อยนฺติ  วิทิตฺวา  อิม  คาถมาห 
        เอว หิ ธีรา กุพฺพนฺติ                นาวกงฺขนฺติ ชีวิต 
        สมลู  ตณฺห  อพฺพุยฺห        โคธิโก  ปรินิพฺพุโตติ ฯ 
        อถโข  ภควา  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  เถรสฺส 
สตฺถ  อาหรตฺิวา  นิปนฺนฏาน  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
มาโร  ปาปมา  กตฺถ  นุ  โข  อิมสฺส  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ 
ปติฏ ิตนฺติ  ธูมราสิ  วิย  ติมิรปุ ฺโช  วิย  จ  หุตฺวา 
สพฺพทิสาสุ  เถรสฺส  วิ ฺาณ  สมนฺเวสติ (๒)ฯ  ต  ภควา 
ธูมติมิรภาว  ภิกฺขูน  ทสฺเสตฺวา  เอโส  โข  ภิกฺขเว  มาโร 
# ๑  ส. ส. ๑๕/๑๗๗ ฯ  ๒. สี. ยุ.  สมนฺเนสติ ฯ  
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ปาปมา  โคธิกสฺส  กลุปุตฺตสฺส  วิ ฺาณ  สมนฺเวสติ  กตฺถ 
โคธิกสฺส  กลุปุตฺตสฺส  วิ ฺาณ  ปติฏ ิตนฺติ  อปฺปติฏ ิเตเนว 
ภิกฺขเว  วิ ฺาเณน  โคธิโก  กุลปุตฺโต  ปรินิพฺพุโตติ  อาห ฯ 
มาโรป  ตสฺส  วิ ฺาณฏาน  ทฏ ุ  อสกฺโกนโฺต  กุมารวณฺโณ(๑) 
หุตฺวา  เพลุวปณฺฑุวีณ  อาทาย  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ 
        อุทฺธ อโธ จ ติริย        ทิสาสุ จ วิทิสาสุ จ (๒) 
        อนฺเวส นาธิคจฺฉามิ        โคธิโก โส กุหึ คโตติ ฯ 
อถ น สตฺถา อาห 
        โย (๓) ธีโร ธีติสมฺปนฺโน        ฌายี ฌานรโต สทา 
        อโหรตฺต อนุยุ ฺช                        ชีวิต อนิกามย 
        ชิตฺวาน มจฺจุโน เสน                อนาคนฺตฺวา ปุนพฺภว 
        สมลู ตณฺห อพฺพุยฺห                        โคธิโก ปรินิพฺพุโตติ ฯ 
เอว วุตฺเต [๔] 
        ตสฺส โสกปเรตสฺส                วีณา กจฺฉา อภสฺสถ 
        ตโต โส ทุมฺมโน ยกโฺข        ตตฺเถวนฺตรธายถาติ ฯ 
        สตฺถาป  กินฺเต  ปาปม  โคธิกสฺส  กุลปุตฺตสฺส 
นิพฺพตฺตฏาเนน  ตสฺส  หิ  นิพฺพตฺตฏาน  ตุมฺหาทิสาน  สตมฺป 
# ๑ สี. ยุ.  กมุารวณฺณี ฯ ม. กุมารวณฺณ ฯ 
# ๒.  สี. ม. ยุ. ทิสา อนุทสิาสฺวห ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ โส ฯ 
# ๔. สี. ย.ุ เอตฺถนฺตเร มาโร ปาปมา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสีติ 
#     ทิสฺสติ  ฯ  
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สหสฺสมฺป  ทฏ ุ  น  สกโฺกตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        เตส สมปฺนฺนสีลาน                อปฺปมาทวิหาริน 
        สมฺมท ฺา วิมุตฺตาน                มาโร มคฺค น วินฺทตีติ ฯ 
        ตตฺถ  เตสนฺติ  ยถา  อปฺปติฏ ิเตน  วิ ฺาเณน 
โคธิโก  กุลปุตฺโต  ปรินพฺิพุโต  เย  จ  เอว  ปรินิพฺพายนฺติ 
เตส ฯ สมฺปนฺนสีลานนฺติ  ปริปุณฺณสีลาน ฯ  อปฺปมาท- 
วิหารินนฺติ  สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน  อปฺปมาเทน  วิหรนฺตาน ฯ  
สมฺมท ฺา  วิมุตฺตานนฺติ  เหตุนา  นเยน  การเณน  ชานิตฺวา 
ตทงฺควิมุตฺติยา  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา  ปฏ-ิ 
ปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา  นิสฺสรณวิมุตฺติยาติ  อิมาหิ  ป ฺจหิ  วิมุตฺตีหิ 
วิมุตฺตาน ฯ  มาโร  มคฺค  น  วินฺทตีติ   เอวรูปาน  มหาขีณาสวาน 
สพฺพตฺถาเมน  มคฺคนฺโตป  มาโร  คตมคฺค  น  วินทฺติ  น 
ปฏิลภติ  น  ปสฺสตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ  เทสนา 
มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ 
                        โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 450 

                                เลมที่  17  หนา  450 
 
                                ครหทินฺนวตฺถุ 
        ยถา  สงฺการธานสฺมินฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ครหทินฺน นาม นิคฺคณฺสาวก อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  ห ิ สิริคุตฺโต  จ  ครหทินฺโน  จ  เทฺว 
สหายกา  อเหสุ ฯ  เตสุ  สิริคุตฺโต  อุปาสโก ฯ  ครหทินฺโน 
นิคฺคณฺสาวโก ฯ  ต  นิคฺคณฺา  อภิกฺขณ  เอว  วทนฺติ  ตว 
สหายก  สิรคุิตฺต  กึ  ตฺว  สมณ  โคตม  อุปสงฺกมสิ  ตสฺส 
สนฺติเก  กึ  ลภิสฺสสีติ  วตฺวา  ยถา  อมฺเห  อุปสงฺกมิตฺวา 
อมฺหาก  เทยฺยธมฺม  ทสฺสติ  กึ  เอว  โอวทิตุ  น  วฏฏตีติ ฯ 
ครหทินฺโน  เตส  วจน  สตฺุวา  อภิกฺขณ  คนฺตฺวา 
 ิตนิสินฺนฏานาทีสุ  สิริคุตฺต  เอว  วเทสิ  สมฺม  กนิฺเต 
สมเณน  โคตเมน  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ลภิสฺสสิ  กนิฺเต  มม 
อยฺเย  อุปสงฺกมิตฺวา  เตส  ทาน  ทาตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  สิริคุตฺโต 
ตสฺส  กถ  สตฺุวาป  พหุทิวเส  ตุณฺหี  หุตฺวา  นิพฺพิชฺชิตฺวา 
เอกทิวส  สมฺม  ตฺว  อภิกฺขณ  อาคนฺตฺวา  ม   ิตฏานาทีสุ 
เอว  วเทสิ  สมณ  โคตม  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ลภิสฺสสิ  มม 
อยฺเย  อุปสงฺกมิตฺวา  เตส  ทาน  เทหีติ  กเถหิ  ตาว  เม  ตว 
อยฺยา  กึ  ชานนฺตีติ ฯ  อโห  สามิ มา  เอว  วทิ  มม 
อยฺยาน  อ ฺาตนฺนาม  นตฺถิ  สพฺพ อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺน  
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สพฺพ  กายวจีมโนกมฺม  อิท  ภวิสฺสติ  อิท  น  ภวิสสฺตีติ 
สพฺพ  ภพฺพาภพฺพ  ชานนฺตีติ ฯ  ชานนตีฺติ  วเทสีติ ฯ  อาม 
วเทมีติ ฯ  ยทิ  เอว  ภาริยนฺเต  กต  เอตฺตก  กาล  มยฺห 
เอตมตฺถ อนาจิกฺขนฺเตน  อชฺช  มยา  อยฺยาน  าณานุภาโว 
าโต  คจฺฉ  สมฺม  อยฺเย  มม  วจเนน  นิมนฺเตหีติ ฯ  โส 
นิคฺคณฺาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  เต  วนฺทิตฺวา  มยฺห  สหายโก 
สิริคุตฺโต  สวฺาตนาย  ตุมฺเห  นิมนฺเตตีติ  อาห ฯ  สริิคุตฺเตน 
สาม  ตฺว วุตฺโตติ ฯ อาม อยฺยาติ ฯ  เต  หฏตุฏา  หุตฺวา 
นิปฺผนฺน  โน  กิจฺจ  สริิคุตฺตสฺส  อมฺเหสุ  ปสนฺนกาลโต 
ปฏาย  กา  นาม  สมฺปตฺติ  อมฺหาก  น ภวิสฺสตีติ  วทึสุ ฯ 
สิริคุตฺตสฺสาป  มหนฺต  นเิวสน ฯ  โส  ตสฺมึ ทฺวินฺน เคหาน 
อนฺตเร อุภโต  ทีฆ  อาวาฏ  ขนาเปตฺวา  คูถกลลสฺส  ปูราเปสิ 
พหิอาวาเฏ  ทฺวีสุ  ปริยนฺเตสุ  ขานุเก  โกฏฏาเปตฺวา  เตสุ 
รชฺชโุย  พนฺธาเปตฺวา  อาสนาน  อุปรมิปาเท  อาวาฏสฺส 
ปุริมปสฺเส  ปาเปตฺวา ปจฺฉิมปาเท  รชฺชุเกสุ  ปาเปสิ  เอว 
นิสินฺนกาเลเยว  อวสิรา  ปติสฺสนฺตีติ  ม ฺมาโน  ยถา  อาวาโฏ 
น  ป ฺายติ  เอว  อาสนาน  อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ  ทาเปสิ 
มหนฺตมหนฺตา  จาฏิโย  โธวาเปตฺวา  กทลิปณฺเณหิ  จ  ปโลติกาหิ 
จ  มุขานิ  พนฺธาเปตฺวา  ตา  ตุจฺฉา  เอว  เคหสฺส  ปจฺฉาภาเค 
พหิยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปผาณิตปูวจุณฺณมกฺขิตา  กตฺวา  ปาเปสิ ฯ  
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ครหทินฺโน  ปาโตว  ตสฺส  ฆร  เวเคน  คนฺตฺวา  อยฺยาน 
สกฺกาโร  สชชฺิโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  สมมฺ  สชฺชิโตติ ฯ กห 
ปเนโสติ ฯ  เอตาสุ  เอตฺตกาสุ  จาฏีสุ  ยาคุ  เอตฺตกาสุ  ภตฺต 
เอตฺตกาสุ  สปฺปผาณิตปูวาทีนิ  อาสนานิ  ป ฺตฺตานีติ ฯ  โส 
สาธูติ  วตฺวา  คโต ฯ  ตสฺส  คตกาเล  ป ฺจสตา  นิคฺคณฺา 
อาคมึสุ ฯ  สิริคุตฺโต  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน 
นิคฺคณฺเ  วนฺทิตฺวา  เตส  ปุรโต  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห   ิโต 
จินฺเตสิ  ตุมฺเห  กริ  อตีตาทิเภท  สพฺพ  ชานาถ  เอว  ตุมฺหาก 
อุปฏาเกน  มยฺห  กถิต  สเจ  สพฺพ ตุมฺเห  ชานาถ  มยฺห 
เคห  มา ปวิสถ มม เคห ปวิฏาน หิ โว เนว ยาคุ 
อตฺถิ  น ภตฺตาทีนิ สเจ อชานิตฺวา ปวิสิสฺสถ คูถอาวาเฏ 
โว  ปาเตตฺวา  โปเถสฺสามีติ  เอว  จินฺเตตฺวา  ปุริสาน  ส ฺ 
อทาสิ  เอเตส  นิสีทนภาว  ตฺวา  ปจฺฉิมปสฺเส  ตฺวา 
อาสนาน  อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ  อปเนยฺยาถ  มา  ตานิ 
อาห ฯ  นิคฺคณฺา  ปวิสิตฺวา  ปตฺถริตาสเนสุ นิสีทิตุ 
อารภึสุ ฯ อถ  เน  มนุสฺสา  วทึสุ  อาคเมถ ภนฺเต มา ตาว 
นิสีทถาติ ฯ กึการณาติ  ฯ  อมฺหาก  เคห  ปวิฏาน  อยฺยาน 
วตฺต  ตฺวา  นิสีทิตุ  วฏฏตีติ ฯ  ก ึ กาตุ  วฏฏติ  อาวุโสติ ฯ 
อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสนมูเลสุ  ตฺวา  สพฺเพหิ  เอกปฺปหาเรเนว  
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นิสีทิตุ  วฏฏตีติ ฯ  อิท  กริ  โส  เอกสฺมึ  อาวาเฏ  ปติเต 
มา  อวเสสา  นิสีทึสูติ  กาเรสิ ฯ เต สาธูติ วตฺวา 
อิเมหิ  กถิตกถ  อมฺเหหิ  กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺตยึสุ ฯ  อถ 
สพฺเพ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสนมูเล  ปฏิปาฏิยา  อฏสุ ฯ 
อถ  เน  ภนฺเต  ขิปฺป  เอกปฺปหาเรเนว  นิสีทถาติ  วตฺวา 
เตส  นิสีทนภาว  ตฺวา  อาสนาน  อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ 
นีหรึสุ ฯ  นคฺิคณฺา  เอกปฺปหาเรเนว  นิสินฺนา  รชชฺูน  อุปร ิ
ปตา  อาสนปาทา  ภฏา ฯ  นิคฺคณฺา  อวสิรา  อาวาเฏ 
ปตึสุ ฯ  สริิคุตฺโต  เตสุ  ปติเตสุ  ทฺวาร  ปทหิตฺวา  อุตฺติณฺณุตฺ- 
ติณฺเณ  อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺน  กสมฺา  น  ชานาถาติ 
ทณฺเฑหิ  โปถาเปตฺวา  เอตฺตก  เอเตส  วฏฏิสฺสตีติ  ทฺวาร 
วิวราเปสิ ฯ  เต  นิกฺขมิตฺวา  ปลายิตุ  อารภึสุ ฯ  คมนมคฺเค 
ปน  เตส  สทฺุธาปริกมฺมกต  ภูมึ  ปจฺฉิล  การาเปสิ ฯ  เต 
ตตฺถ  อสณฺหิตฺวา  ปติเต  ปติเต  ปุน  โปถาเปตฺวา  อล 
เอตฺตก  ตุมฺหากนฺติ  อุยฺโยเชสิ ฯ เต นาสิตมฺหา ตยา 
นาสิตมฺหา  ตยาติ  กนฺทนฺตา  อุปฏากสฺส  เคหทฺวาร 
อคมสุ ฯ  ครหทินฺโน เตส  ต  วิปฺปการ  ทิสฺวา  กุทฺโธ 
นาสิตมฺหิ  สิริคุตฺเตน  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  วนฺทนฺตาน  ฉ 
เทวโลเก  ยถารุจิยา  ทาตุ  สมตฺเถ  นาม  ปุ ฺกฺเขตฺตภูเต 
มม  อยฺเย  โปถาเปตฺวา  พฺยสน  ปาเปสีติ   ราชกุล  คนฺตฺวา  
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ตสฺส  กหาปณสหสฺส  ทณฺฑ  กาเรสิ ฯ  อถสฺส  ราชา 
สาสน  เปเสสิ ฯ  โส  คนตฺฺวา  ราชาน  วนฺทิตฺวา  เทว 
อุปปริกฺขิตฺวา  ทณฺฑ  คณฺหิสฺสถ  มา  อนุปปริกฺขิตฺวาติ 
อาห ฯ  อุปปริกฺขิตฺวา  คณฺหิสฺสามีติ ฯ  สาธุ  เทว  เตนหิ 
คณฺหาหีติ ฯ เตนหิ ภณาหีติ ฯ  เทว  มยหฺ  สหายโก 
นิคฺคณฺสาวโก  ม  อุปสงฺกมิตฺวา  ิตนิสินฺนฏานาทีสุ  อภิณฺห 
เอว  วเทสิ  สมฺม  กินฺเต  สมเณน โคตเมน ต  อุปสงฺกมิตฺวา 
กึ  ลภิสฺสตีติ  อิท  อาทึ  กตฺวา  สิริคุตฺโต  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ 
อาโรเจตฺวา  เทว  สเจ  อิมสฺมึ  การเณ  ทณฺฑ  คเหตุ 
ยุตฺต  คณฺหถาติ ฯ  ราชา  ครหทินฺน  โอโลเกตฺวา  สจฺจ 
กิร  เต  เอว  วุตฺตนฺติ  อาห ฯ สจฺจ  เทวาติ ฯ  ตฺว 
เอตฺตกมฺป  อชานนฺเต  สตฺถาโรติ  คเหตฺวา  วิจรนฺโต  สพฺพ 
ชานนฺตีติ  กกึารณา  ตถาคตสาวกสฺส กเถสิ ตยา  อาโรปต- 
ทณฺโฑ  ตุยฺหเมว  โหตูติ ฯ  เอว  เสฺวว  ทณฺฑ  ปาปโต 
ตสฺเสว  กุลุปกา  โปเถตฺวา นีหฏา ฯ 
        โส  ต  กุชฺฌิตฺวา  ตโต  ปฏาย  อฑฺฒมาสมตฺต  สิริคุตฺเตน 
สทฺธึ  อกเถตฺวา  จินฺเตสิ  เอว  วิจริตุ  มยฺห  อยุตฺต  (๑)  เอตสฺส 
กุลุปกานป  มยา  พฺยสน  กาตุ  วฏฏตีติ  สิริคุตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา 
อาห  สหาย  สิริคุตฺตาติ ฯ  กึ  สมฺมาติ ฯ  าติสุหชฺชาน 
# ๑  ส.ี ย.ุ  นาคฺฆติ ฯ  
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นาม  กลโหป  โหติ  วิวาโทป  ตฺว  กิ ฺจิ  น  กเถสิ  กสฺมา 
เอว กโรสีติ ฯ สมฺม ตว  มยา  สทฺธึ  อกถนโต  น กเถมิ 
ย  กต  กตเมว  ต  น  มย  เมตฺตึ  ภินฺทิสฺสามาติ ฯ 
        ตโต  ปฏาย  อุโภป  เอกฏาเน  ติฏนฺติ นิสีทนฺติ ฯ 
อเถกทิวส  สริิคุตฺโต  ครหทินฺน  อาห  กินฺเต  นิคฺคณฺเหิ 
เต  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ลภิสสฺสิ  มม  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตุ  วา 
อยฺยาน  ทาน  ทาตุ  วา  กนิฺเต  น  วฏฏตีติ ฯ  โสป  เอตเมว 
ปจฺจาสึสติ เตนสฺส  กณฺฑุวณฏาเน  นเขน  วิเลขิต  วิย 
อโหสิ ฯ  โสป  สิริคุตฺต  ตว  สตฺถา  ก ึ ชานาตีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อมฺโภ  มา  เอว  วท  สตฺถุ  เม อชานิตพฺพ นาม  นตฺถิ 
อตีตาทิเภท  สพฺพ  ชานาติ  โสฬสหากาเรหิ  สตฺตาน  จิตฺต 
ปริจฺฉินฺทตีติ ฯ  เอว  น  ชานามิ  กสฺมา มยฺห เอตฺตก 
กาล น  กเถสิ  เตนหิ  คจฺฉ  สตฺถาร  สวฺาตนาย  นิมนฺเตหิ 
โภเชสฺสามิ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  มม  ภิกฺข  คณฺหิตุ 
วเทหีติ ฯ  สริิคุตฺโต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอวมาห 
ภนฺเต  มม  สหายโก  ครหทินฺโน  ตุมฺเห  นิมนฺตาเปติ  ป ฺจหิ 
กิร  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  เสฺว  ตสฺส  ภิกฺข  คณฺหถ  ปรุมิทิวเส 
โข  ปน  ตสฺส  กลุุปกาน มยา อิท นาม กต  มยา 
กตสฺส  ปฏกิกฺรณป  น  ชานามิ  ตุมฺหาก  สุทฺธจิตฺเตน ภิกฺข 
ทาตุกามตป  น  ชานามิ  อาวชฺเชตฺวา  ยุตฺต ฺเจ  อธิวาเสถ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 456 

        เลมที ่ 17  ปุปฺผวคฺควณฺณนา  หนา  456 
 
โน  เจ  มา  อธิวาสยิตฺถาติ ฯ  สตฺถา  กึ  น ุ โข  โส 
อมฺหาก  ทาตุกาโมติ  อาวชฺเชตฺวา  อทฺทส  ทฺวินฺน  เคหาน 
อนฺตเร  มหนฺต  อาวาฏ  ขนาเปตฺวา  อสีติสกฏมตฺตานิ 
ขทีรทารูนิ  อาหราเปตฺวา  ปูเรตฺวา  อคฺคึ  ทตฺวา  อมฺเห 
องฺคารอาวาเฏ  ปาเตตฺวา  นิคฺคณฺหิตุกาโมติ  ปุน  อาวชฺเชสิ 
กินฺนุ  โข  ตตฺถ  คตปฺปจฺจยา  อตฺโถ  อตฺถิ  นตฺถีติ  ตโต 
อิท  อทฺทส  อห  องฺคารอาวาเฏ  ปาท  ปสาเรสฺสามิ  ต 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปตกิล ฺช  อนฺตรธายิสฺสติ  องฺคารกาสุ 
ภินฺทิตฺวา  จกฺกมตฺต  มหาปทุม  อุฏหิสฺสติ  อถาห  ปทุมกณฺณิก 
อกฺกมนฺโต  คนฺตฺวา  อาสเน  นิสีทิสฺสามิ  ป ฺจสตาป  ภิกฺขู 
ตเถว  คนฺตฺวา  นิสีทิสฺสนติฺ  มหาชโน  สนฺนิปติสฺสติ  อห 
ตสฺมึ  สมาคเม  ทฺวีหิ  คาถาหิ  อนุโมทน  กริสฺสามิ  อนุโมทนา- 
ปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสติ   
สิริคุตฺโต  จ  ครหทินฺโน  จ  โสตาปนฺนา  ภวิสฺสนฺติ  อตฺตโน 
ธนราสึ  สาสเน  วิกฺกิริสฺสนฺติ  อิม  กุลปุตฺต  นิสฺสาย  มยา 
คนฺตุ  วฏฏตีติ  ภิกฺข  อธิวาเสสิ ฯ  สิริคุตฺโต  สตฺถ ุ อธิวาสน 
วิทิตฺวา  ครหทินฺนสฺส  อาโรเจตฺวา  โลกเชฏสฺส  สกฺการ 
กโรหีติ  อาห ฯ  ครหทนิฺโน  อิทานสิฺส  กตฺตพฺพยุตฺตก 
ชานิสฺสามีติ  ทฺวินฺน  เคหาน  อนฺตเร  มหนฺต  อาวาฏ 
ขนาเปตฺวา อสีติสกฏานิ  (๑)  ขทีรทารนูิ  อาหราเปตฺวา [๒] อคฺคึ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อสีติสกฏมตฺตานิ ฯ 
# ๒  ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร ปูเรตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ทตฺวา  สพฺพรตฺตึ  ธูมาเปตฺวา  ขทีรงฺคารราสึ  กาเรตฺวา 
อาวาฏมตฺถเก  รุกฺขปทรานิ  เปตฺวา  กิล ฺเชน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา 
โคมเยน  ลิมปฺาเปตฺวา  เอเกน  ปสฺเสน  ทุพฺพลทณฑฺเก 
อตฺถริตฺวา  คมนมคฺค  กาเรสิ  เอว  อกกฺนฺตกฺกนฺตกาเล 
ทณฺฑเกสุ ภคฺเคสุ ปริวตฺติตฺวา องฺคารกาสุย  ปติสสฺนฺตีติ 
ม ฺมาโน  เคหปจฺฉาภาเค  สิริคุตฺเตน  ปตนิยาเมเนว 
จาฏิโย  ปาเปสิ  อาสนานิป  ตเถว  ป ฺาเปสิ ฯ  สิริคุตฺโต 
ปาโตว  ตสฺส  เคห  คนฺตฺวา  กโต  เต  สมฺม  สกฺกาโรติ 
อาห ฯ  อาม  สมฺมาติ ฯ  กห  ปเนโสติ ฯ  เอหิ  ปสฺสามาติ 
สพฺพ  สิริคุตฺเตน  ทสฺสิตนิยาเมเนว  ทสฺเสสิ ฯ  สริิคุตฺโต 
สาธุ  สมฺมาติ  อาห ฯ  มหาชโน  สนฺนปิติ ฯ มิจฺฉาทิฏ ิเกน 
หิ  นิมนฺติเต  สตฺถร ิ มหนฺโต  สนฺนิปาโต  โหติ ฯ  มิจฺฉา- 
ทิฏ ิกาป  สมณสฺส  โคตมสฺส  วิปฺปการ  ปสฺสิสฺสามาติ 
สนฺนิปตนฺติ ฯ  สมฺมาทิฏ ิกาป  อชฺช  สตฺถา  มหาธมฺมเทสน 
เทเสสฺสติ  พุทฺธวิสย  พุทธฺลีฬฺห  อุปธาเรสฺสามาติ  สนฺนิปตนฺติ ฯ 
ปุนทิวเส  สตฺถา  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  ครหทินฺนสฺส 
เคหทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โส  เคหา นิกฺขมิตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน 
วนฺทิตฺวา  ปุรโต  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   ิโต  จินฺเตสิ  ภนฺเต 
ตุมฺเห  กิร  อตีตาทิเภท  สพฺพ  ชานาถ  สตฺตาน 
โสฬสหากาเรหิ  จิตฺต  ปริจฺฉินฺทถาติ  เอว  ตุมฺหาก  อุปฏาเกน  
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มยฺห  กถิต  สเจ  ชานาถ  (๑)  มยฺห เคห มา ปวิสถ ปวิฏาน 
หิ โว เนว  ยาคุ  อตฺถิ  น  ภตฺตาทีนิ สพฺเพ โข ปน 
ตุมฺเห องฺคารกาสุย  ปาเตตฺวา  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  เอว  จินฺเตตฺวา 
สตฺถุ  ปตฺต  คเหตฺวา  อิโต  เอตุ  ภควาติ  วตฺวา  ภนฺเต 
อมฺหาก  เคห  อาคตาน  วตฺต ตฺวา  อาคนฺตุ  วฏฏตีติ 
อาห ฯ  กึ  กาตุ  วฏฏติ  อาวุโสติ ฯ  เอเกกสฺส  ปวิสิตฺวา 
ปุรโต  คนฺตฺวา  นิสินฺนกาเล  ปจฺฉา  อ ฺเน  อาคนฺตุ 
วฏฏตีติ ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  ปรุโต  คจฺฉนฺต  องฺคารกาสุย 
ปติต  ทิสฺวา  อวเสสา  นาคจฺฉิสฺสนฺติ  เอเกกเมว  ปาเตตฺวา 
นิคฺคณฺหิสฺสามีติ ฯ  สตฺถา  สาธูติ  วตฺวา  เอกโกว  ปาวิสิ ฯ 
ครหทินฺโน  องฺคารกาสุ  ปตฺวา  อปสกฺกิตฺวา   ิโต  ปุรโต 
ยาถ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  อถ  สตฺถา  องฺคารกาสุมตฺถเก 
ปาท  ปสาเรสิ  กลิ ฺช  อนฺตรธายิ  องฺคารกาสุ  ภินฺทิตฺวา 
จกฺกมตฺตานิ  ปทุมานิ  อุฏหึสุ ฯ  สตฺถา  ปทุมกณฺณิกา 
อกฺกมนฺโต  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตพุทฺธาสเน  นิสีทิ ฯ  ภิกฺขูป 
ตเถว  คนฺตฺวา  อาสเน  นิสีทึสุ ฯ  ครหทินฺนสฺส  กายโต 
ฑาโห  อุฏหิ ฯ  โส  เวเคน  คนฺตฺวา  สิริคุตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา 
สามิ  ตาณ  เม  โหหีติ  อาห ฯ  กิเมตนฺติ ฯ  ป ฺจนฺน 
ภิกฺขุสตาน  เคเห  ยาคุ  วา  ภตฺตาทีนิ  วา   นตฺถ ิ ก ึ น ุ
โข  กโรมีติ ฯ  ก ึปน ตยา กตนฺติ ฯ อห ทฺวินฺน  เคหาน 
# ๑  ส.ี ม.  สเจ น ชานาถ ฯ  
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อนฺตเร  มหนฺต  อาวาฏ  องฺคารปูร  กาเรสึ  ตตฺถ  ปาเตตฺวา 
นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  อถ  น  ภินฺทิตฺวา  มหาปทุมานิ  อุฏหึสุ 
สพฺเพ  ปทุมกณฺณิกา  อกกฺมิตฺวา  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน 
นิสินฺนา  อิทานิ  กึ  กโรมีติ ฯ  นน ุ ตฺว  อิทาเนว  มยฺห 
เอตฺตกา  จาฏิโย  ยาคุยา  เอตฺตกา  ภตฺตาทีนนฺติ  ทสฺเสสีติ ฯ 
มุสา  ต  สาม ิตุจฺฉาว  จาฏิโยติ ฯ  โหตุ  คจฺฉ  ตาสุ 
จาฏีสุ  ยาคุอาทีนิ  โอโลเกหีติ ฯ ตขณ ฺเว  เตน  ยาสุ 
จาฏีสุ  ยาคุ  วุตฺตา  ตา ยาคุยา ปูรึสุ ยาสุ ภตฺตาทีนิ 
วุตฺตานิ  ตา  ภตฺตาทีน  ปริปุณฺณาว  อเหสุ ฯ  ต  สมปฺตฺตึ 
ทิสฺวา  ครหทินฺนสฺส  สรรี  ปติปาโมชฺเชน  ปูริต  จิตฺต 
ปสนฺน ฯ  โส  สกฺกจฺจ  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริวิสิตฺวา 
กตภตฺตกิจฺจสฺส  สตฺถโุน  อนุโมทน กาเรตุกาโม  ปตฺต  คณฺหิ ฯ 
สตฺถา  อนุโมทน  กโรนฺโต  อิเม  สตฺตา  ป ฺาจกฺขุโน 
อภาเวเนว  มม  สาวกาน  พุทฺธสาสนสฺส  จ  คุณ  น  ชานนฺติ 
ป ฺาจกฺขุวิรหิตา  อนฺธา  นาม  ป ฺวนฺโต  สจกขฺุกา 
นามาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 
        ยถา สงฺการธานสฺมึ        อุชฌฺิตสฺมึ มหาปเถ 
        ปทุม ตตฺถ ชาเยถ        สุจิคนฺธ มโนรม 
        เอว สงฺการภูเตสุ        อนฺธภูเต ปุถุชชฺเน 
        อติโรจติ ป ฺาย        สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ ฯ 
        ตตฺถ  สงฺการธานสฺมินฺติ  สงฺการฏานสฺมึ  กจวรราสิมฺหีติ  
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อตฺโถ ฯ  อุชฌฺิตสฺมึ  มหาปเถติ  มหามคฺเค  ฉฑฺฑิตสฺมึ ฯ 
สุจิคนฺธนฺติ  สุรภิคนฺธ ฯ  มโนรมนฺติ  มโน  เอตฺถ  รมตีติ 
มโนรม ฯ  สงฺการภูเตสูติ  สงฺการมิวภูเตสุ ฯ  ปถุุชชฺเนติ  ปุถูน 
กิเลสาน  ชนนโต  เอวลทธฺนาเม  โลกยิมหาชเน ฯ  อิท 
วุตฺต  โหติ  ยถา นาม  มหาปเถ  ฉฑฺฑิเต  สงฺการธานสฺมึ 
อสุจิเชคุจฺฉปฏิกฺกูเลป  สุจิคนฺธ  ปทุม  ชาเยถ  ต  ราชราช- 
มหามตฺตาทีน  มโนรม  ปย  มนาป  อุปริมตฺถเก  ปติฏา- 
นารหเมว  ภเวยฺย  เอวเมว  สงฺการภูเตสุป  ปถุุชชฺเนสุ 
ชาเตสุ  นิปฺป ฺสฺส  มหาชนสฺส  อจกฺขุกสฺส  อนตฺเร นิพฺพตฺโตป 
อตฺตโน  ป ฺาพเลน  กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส 
ทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโต  ปพฺพชชฺามตฺเตนป  ตโต  อุตฺตรึ 
สีลสมาธิปฺป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนานิ อาโรเปตฺวาป 
สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก  ขีณาสโว  ภิกขฺุ  อนฺธภูเต  ปุถุชชฺเน 
อติกฺกมิตฺวา วิโรจติ โสภตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
อโหสิ ฯ  ครหทินฺโน  จ  สิริคุตฺโต  จ  โสตาปตฺติผล  ปาปุณึสุ ฯ 
เต  สพฺพ  อตฺตโน  ธน  พุทฺธสาสเน  วิปฺปกฺกิรึสุ ฯ  สตฺถา 
อุฏายาสนา  วิหาร อคมาสิ ฯ 
        ภิกฺขู  สายณฺหสมเย  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อโห 
อจฺฉริยา  พุทฺธคุณา  นาม  ตถารูป  นาม  ขทีรงฺคารราสึ  
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ภินฺทิตฺวา  ปทุมานิ  อุฏหึสูติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย 
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย 
นามาติ  วุตฺเต  อนจฺฉริย  ภิกฺขเว  ย  มม  เอตรหิ  พุทฺธภูตสฺส 
องฺคารราสิโต  ปทุมานิ  อุฏ ิตานิ  ตานิ  ปุพฺเพ  ปเทสาเณ 
วตฺตมานสฺส  โพธิสตฺตภูตสฺสาป  เม  อุฏหึสูติ  วตฺวา  กทา 
ภนฺเต  อาจิกฺขถ  โนติ  เตหิ ยาจิโต  อตีต อาหริตฺวา 
        กาม ปตามิ นิรย        อุทฺธปาโท (๑)  อวสิโร 
        นานริย  กริสฺสามิ        หนฺท  ปณฺฑ  ปฏิคฺคหาติ 
อิม ขทีรงฺคารชาตก (๒)  วิตฺถาเรตฺวา กเถสีติ ฯ 
                        ครหทินฺนวตฺถุ ฯ 
                  ปุปฺผวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                        จตุตฺโถ วคฺโค ฯ 
                        _____________ 
# ๑  อุทฺธปาโทติป อตฺถิ ฯ  ๒  ขุ. ชา.  เอก.  ๒๗/๑๓ ฯ 
ตทฏกถา ๑/๓๙๘ ฯ  
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                        อ ฺตรปุริสวตฺถุ 
        ทีฆา  ชาครโต  รตฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ปเสนทิโกสล ฺเจว อ ฺตร ฺจ ปุริส อารพฺภ 
กเถสิ ฯ 
        ราชา  กริ  ปเสนทิโกสโล  เอกสฺม ึ ฉณทิวเส 
อลงฺกตปฺปฏิยตฺต  สพฺพเสต  เอก  ปณฺุฑรีก  นาม  หตฺถ ึ
อารุยฺห  มหนฺเตน ราชานุภาเวน  นคร  ปทกฺขิณ  กโรติ ฯ 
อุสฺสารณาย  วตฺตมานาย  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  โปถิยมาโน 
มหาชโน  ปลายนฺโต  คีว  ปริวตฺเตตฺวาป  โอโลเกติเยว ฯ 
ราชูน  กิร  สทุินฺนทานสฺเสต  ผล ฯ  อ ฺตรสฺสาป 
ทุคฺคตปุริสสฺส  ภริยา  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  อุปริมตเล   ิตา 
เอก  วาตปานสฺส  กวาฏ  วิวริตฺวา  ราชาน  โอโลเกตฺวา ว 
อปคจฺฉิ ฯ  ร ฺโ  ปุณฺณจนฺโท  วลาหกนฺตร  ปวิฏโ  วิย 
อุปฏาสิ ฯ โส  ตสฺสา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หตฺถิกฺขนฺธโต 
ปตนาการปฺปตฺโต  วิย  หุตฺวา  ขิปฺป  นคร  ปทกฺขิณ  กตฺวา 
อนฺเตปุร  ปวิสิตฺวา เอก  วิสฺสาสิก  อมจฺจ  อาห  อสุกฏาเน 
เต  มยา  โอโลกิตปาสาโท  ทฏิโติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  ตตฺเถก 
อิตฺถึ  อทฺทสาติ ฯ  อทฺทส เทวาติ ฯ คจฺฉ  ตสฺสา  สสฺสามิก-  
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อสฺสามิกภาว  ชานาหีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ตสฺสา  สสฺสามิกภาว   
ตฺวา อาคนฺตฺวา ร ฺโ สสฺสามิกาติ อาโรเจสิ ฯ  อถ 
ร ฺา  เตนหิ  ตสฺสา  สามิก  ปกฺโกสาหีติ  วุตฺเต  โส  คนฺตฺวา 
เอหิ  โภ  ราชา  ต  ปกฺโกสตีติ  อาห ฯ  โส  ภริย  เม 
นิสฺสาย  ภเยน  อุปฺปนฺเนน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  ร ฺโ 
อาณ  ปฏิพาหิตุ  อสกฺโกนฺโต  คนฺตฺวา  ราชาน  วนฺทิตฺวา 
อฏาสิ ฯ  อถ  น  ราชา  ม  อุปฏาหีติ  อาห ฯ  อล 
เทว  อห  อตฺตโน กมฺม กตฺวา ตุมฺหาก  สุงฺก  ททามิ  สา 
เอว  เม  ชีวิกา โหตูติ ฯ ตว สุงฺเกน มยฺห อตฺโถ นตฺถ ิ
อชฺชโต  ปฏาย  ม  อุปฏาหีติ  ตสฺส  ผลก ฺจ  อาวุธ ฺจ 
ทาเปสิ ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  ก ฺจิเทวสฺส  โทส  อาโรเปตฺวา 
ฆาเตตฺวา  ภริย  คณฺหิสฺสามีติ ฯ  อถ  น  โส  มรณภยภีโต 
อปฺปมตฺโต  หุตฺวา  อุปฏาสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  วิวร  อปสฺสนฺโต 
กามปริฬาเห  วฑฺฒนฺเต (๑) เอกมสฺส  โทส  อาโรเปตฺวา  ราชาณ 
กริสฺสามีติ  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอวมาห  อมฺโภ  อิโต   
ป ฺจโยชนมตฺถเก  นทิยา  อสุกฏาน  นาม  คนฺตฺวา  สาย 
มม  นหานเวลาย  กุมุทุปปฺลานิ  เจว  อรุณวตีมตฺติก ฺจ  อาหร 
สเจ  ตสฺมึ  ขเณ  นาคจฺเฉยฺยาสิ  อาณ  เต  กริสฺสามีติ ฯ 
เสวโก  กริ  จตูหิป  ทาเสหิ  กลิิฏตโร ฯ  ธนกฺกีตาทโย หิ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  วฑฺฒนฺโต ฯ  
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ทาสา  สีส  เม  รชฺุชติ  ปฏ ิ  เม รุชชฺตีติ วตฺวา อจฺฉิตุ 
ลภนฺติ ฯ เสวกสฺเสต  นตฺถิ  อาณตฺตกมฺม  กาตุเมว  วฏฏติ 
ตสฺมา  โส  อวสฺส  มยา  คนฺตพฺพ  กุมุทปฺุปเลหิ  สทธฺึ   
อรุณวตีมตฺติกา  นาม  นาคภวเน  อุปฺปชฺชติ  อห  กุหึ  ลภิสฺสามีติ   
จินฺเตนฺโต  มรณภยภีโต  เคห  คนฺตฺวา  ภทฺเท  นิฏ ิต  เม 
ภตฺตนฺติ  อาห ฯ  อุทฺธนมตฺถเก  สามติี ฯ  โส  ยาว  ภตฺต 
โอตรติ  ตาว  สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  อุฬุงฺเกน  ก ฺชิก 
หราเปตฺวา  ยถาลทฺเธน  พฺย ฺชเนน  สทฺธึ  อลลฺเมว  ภตฺต 
ปจฺฉิย โอปเฬตฺวา  อาทาย  โยชนิก  มคฺค  ปกฺขนฺโต  ตสฺส 
คจฺฉนฺตสฺเสว  ภตฺต  ปกกฺ  อโหส ิฯ  โส  อนุจฺฉิฏ  กตฺวา ว 
โถก  ภตฺต  อปเนตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  เอก  อทฺธิก  ทิสฺวา  มยา 
อปนีต  โถก  อนุจฺฉิฏ  ภตฺตเมว  อตฺถิ  คเหตฺวา  ภุ ฺช 
สามีติ ฯ  โส  คณฺหิตฺวา  ภุ ฺชิ ฯ อิตโรป  ภุ ฺชิตฺวา  เอก 
ภตฺตมุฏ ึ  อุทเก  ขิปตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตฺวา  มหนฺเตน  สทฺเทน 
อิมสฺมึ  นทีปเทเส  อธิวตฺถา  นาคา  สปุณฺณา  เทวตา  จ 
วจน  เม สุณนฺตุ ราชา มยหฺ อาณ กตฺตุกาโม  กุมุทปฺุปเลหิ 
สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติก  อาหราติ  ม  อาณาเปสิ  อทฺธิกมนุสฺสสฺส 
จ  เม  ภตฺต  ทินฺน  ต  สหสฺสานิสส  อุทเก  มจฺฉาน  ทินฺน 
ต  สตานิสส  เอตฺตก  ปุ ฺผล  ตุมฺหาก  ปตฺตึ  กตฺวา 
เทมิ  มยฺห  กมุุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติก  อาหรถาติ  
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ติกฺขตฺตุ  อนุสฺสาเวสิ ฯ  ตตฺถ  อธิวตฺโถ  นาคราชา  ต  สทฺท 
สุตฺวา  มหลฺลกเวเสน  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  กึ  วเทสีติ 
อาห ฯ  โส  ปุนป  ตเถว วตฺวา มยฺห  ต  ปตฺตึ  เทหีติ 
วุตฺเต เทมิ สามีติ อาห ปุนป เทหีติ วุตฺเต เทมิ 
สามีติ  อาห ฯ  เอว  โส  เทฺว  ตโย  วาเร  ปตฺตึ  อาหราเปตฺวา 
กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติก  อทาสิ ฯ 
        ราชา  ปน  จินฺเตสิ  มนุสฺสา  นาม  พหุมนฺตา 
สเจ  โส  เกนจิ  อุปาเยน  ลเภยฺย  กิจฺจ เม  น 
นิปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ โส  สกาลสฺเสว  ทฺวาร  ปทหาเปตฺวา 
มุทฺทิก  อตฺตโน  สนฺติก  อาหราเปสิ ฯ  อิตโรป  ปรุโิส 
ร ฺโ  นหานเวลายเมว  อาคนฺตฺวา  ทฺวาร  อลภนฺโต 
ทฺวารปาล  ปกฺโกสิตฺวา  ทวฺาร  วิวราติ  อาห ฯ  น 
สกฺกา  วิวริตุ  ราชา  สกาลสฺเสว  มุททฺิก  ราชเคห 
หราเปสีติ ฯ  โส ราชทูโต  อห  ทฺวาร  วิวราติ  วตฺวาป 
ทฺวาร  อลภนฺโต นตฺถิ เม อิทานิ ชีวิต  กินฺนุ  โข 
กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ทฺวารสฺส  อุปรอุิมฺมาเร  มตฺติกาปณฺฑ 
ขิปตฺวา  ตสฺสุปริ  ปุปฺผานิ  ลคฺเคตฺวา  มหาสทฺท  กโรนฺโต 
อมฺโภ  นครวาสิโน  มยา  ร ฺโ  อาณตฺติยา  กตภาว 
ชานาถ  ราชา  ม  อการเณน  วินาเสตุกาโมติ  ติกฺขตฺตุ 
วิรวิตฺวา  กตฺถ  นุ  โข  คมิสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  ภิกฺขู  นาม  
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มุทุหทยา  วิหาร  คนฺตฺวา  นิปชฺชิสฺสามีติ  สนฺนิฏานมกาสิ ฯ 
อิเม  นาม  สตฺตา  สุขิตกาเล  ภิกฺขูน  อตฺถิภาวป  อชานิตฺวา 
ทุกฺขาภิภูตาว  วิหาร  คนฺตุกามา  โหนฺติ  ตสฺมา  โสป  อ ฺ 
เม  ตาณ  นตฺถีติ  วิหาร  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  ผาสุกฏาเน 
นิปชฺช ิฯ  ร ฺโป  ต  รตฺตึ  นิทฺท  อลภนฺตสฺส  อิตฺถึ 
อนุสฺสรนฺตสฺส  กามปรฬิาโห  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  จินฺเตสิ 
วิภาตกฺขเณเยว ต ปุริส ฆาเตตฺวา ต อิตฺถึ อาเนสฺสามีติ ฯ 
        ตสฺมึ  ขเณเยว  สฏ ิโยชนิกาย  โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺตา 
จตฺตาโร  ปรุสิา  ปกฺกุฏ ิตาย  อุกฺขลิยา  ตณฺฑุลา  วิย 
สมฺปริวตฺตกา ปจฺจมานา  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  เหฏ ิมตล 
ปตฺวา  อปเรหิ  ตึสาย  วสสฺสหสฺเสหิ  ปุน  มุขวฏฏ ึ
ปาปุณึสุ ฯ  เต  สีส  อุกฺขิปตฺวา  อ ฺม ฺ โอโลเกตฺวา 
เอเกก  คาถ  วตฺตุกามา  วตฺตุ  อสกฺโกนฺตา  เอเกก  อกฺขร 
วตฺวา  ปริวตฺติตฺวา  โลหกมฺุภิเมว  ปวิฏา ฯ  ราชา  นิทฺท 
อลภนฺโต มชฌฺิมยามสมนนฺตเร  ต  สททฺ  สุตฺวา  ภีโต  อุตฺรสฺตมานโส  กินฺน ุโข  มยฺห  
ชีวิตนฺตราโย  ภวิสฺสติ 
อุทาหุ  อคฺคมเหสิยา  อุทาหุ  เม  รชฺช  วินสฺสิสฺสตีติ 
จินฺเตนฺโต  สกลรตฺตึ  อกขีฺนิ  นิมฺมิลิตุ  นาสกฺขิ ฯ  โส 
อรุณุคฺคมนกาเลเยว        ปุโรหิต        ปกฺโกสาเปตฺวา        อาจรยิ 
มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  มหนฺตา  เภรวสทฺทา สุตา  รชฺชสฺส วา 
มเหสิยา  วา  มยฺห  วา  กสฺส  อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ  น  
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ชานามิ เตน เม ตฺว  ปกโฺกสิโตติ  อาห ฯ  มหาราช 
กินฺเต  สทฺทา  สุตาติ ฯ  อาจริย  ทุอิติ  สอิติ  นอิติ  โสอิติ 
อิเม  สทฺเท  อสฺโสสึ อิเมส นิปฺผตฺตึ  อุปธาเรหีติ ฯ 
พฺราหฺมณสฺส  มหนฺธการ  ปวิฏสฺส  วิย  น  กิ ฺจิ 
ป ฺายติ ฯ  น  ชานามีติ  วุตฺเต  ปน  ลาภสกฺกาโร  เม 
ปริหายิสฺสตีติ  ภายิตฺวา  ภาริย  มหาราชาติ  อาห ฯ  ก ึ
อาจริยาติ ฯ  ชีวิตนฺตราโย  เต  ป ฺายตีติ ฯ  โส  ทคุิณ 
ภีโต  อาจริย  อตฺถิ  กิ ฺจิ  ปฏิฆาตการณนฺติ  อาห ฯ  อตฺถ ิ
มหาราช  มา  ภายิ  อห  ตโย  เวเท  ชานามีติ ฯ   ก ึ
ปน  ลทฺธุ  วฏฏตีติ ฯ  สพฺพสต  ย ฺ  ยชิตฺวา  ชวิีต 
ลภิสฺสสิ  เทวาติ ฯ กึ  ลทธฺุ  วฏฏตีติ ฯ  หตฺถิสต 
อสฺสสต  อุสภสต  เธนุสต  อชสต  อุรพฺภสต  กุกกฺุฏสต 
สูกรสต  ทารกสต  ทาริกาสตนฺติ  เอว  เอเกก  ปาณชาตึ  สต 
สต  กตฺวา  คณฺหาเปนฺโต  สเจ  มิคชาติเมว  คณฺหาเปสฺสามิ 
อตฺตโน  ขาทนียเมว  คณฺหาเปตีติ  วกฺขนฺตีติ  ตสฺมา  หตฺถิอสฺส 
มนุสฺเสป  คณฺหาเปสิ ฯ  ราชา มม ชีวิตเมว มยฺห 
ลาโภติ  จินฺเตตฺวา  สพฺพปาเณ สีฆ คณฺหาติ อาห ฯ 
อาณตฺตมนุสฺสา อธิกตเร คณฺหึสุ ฯ 
        วุตฺตป  เจต  โกสลสยุตฺเต  (๑)  เตน  โข ปน สมเยน 
ร ฺโ  ปเสนทิโกสลสฺส  มหาย ฺโ  ปจฺจุปฏ ิโต  โหติ  ป ฺจ 
# ๑  ส. ส. ๑๕/๑๐๙ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 468 

        เลมที ่ 17  พาลวคฺควณฺณนา  หนา  468 
 
จ  อุสภสตานิ  ป ฺจ  จ  วจฺฉตรสตานิ  ป ฺจ  จ  วจฺฉตริสตานิ 
ป ฺจ  จ  อชสตานิ  ป ฺจ  จ  อุรพฺภสตานิ  ถุณูปนีตานิ  โหนฺติ 
ย ฺตฺถาย  เยปสฺส  เต  โหนฺติ  ทาสาติ  วา  ทาสีติ  วา  (๑) 
เปสฺสาติ วา  กมฺมกราติ  วา  เตป  ทณฺฑตชฺชิตา  ภยตชฺชิตา 
อสฺสุมุขา  รุทมานา  ปริกมฺมานิ  กโรนฺตีติ ฯ 
        มหาชโน  อตฺตโน  อตฺตโน  าตีน  อตฺถาย  ปริเทวมาโน 
มหาสทฺทมกาสิ ฯ  มหาปวีอุทฺริยนสทฺโท  วิย  อโหสิ ฯ  อถ 
มลฺลิกา เทวี  ต  สุตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  กึ  นุ 
โข เต มหาราช  อินฺทฺริยานิ  อปากติกานิ  กลินฺตรูปา  วิย 
ป ฺายถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ก ึ ตุยฺห  มลลฺิเก  ตฺว  มม  กณฺณมูเล 
อาสีวิส  คจฺฉนฺต น ชานาสีติ ฯ กึ  ปเนต  เทวาติ ฯ 
รตฺติภาเค  เม  เอวรูโป  นาม  สทฺโท สโุต โสห  ปุโรหิต 
ปุจฺฉิตฺวา  ชีวิตนฺตราโย  เต  ป ฺายติ  สพฺพสต  ย ฺ  ยชิตฺวา 
ชีวิต  ลภิสฺสสีติ  สุตฺวา  มม  ชีวิตเมว  มยฺห  ลาโภติ  อิเม 
ปาเณ  คณฺหาเปสินฺติ ฯ  มลฺลิกา  เทวี  อนฺธพาโลสิ  มหาราช 
กิ ฺจาป  มหาภกฺโขสิ  อเนกสูปพฺย ฺชนวิกตึ  (๒)  โภชนโทณปาก 
ภุ ฺชสิ  ทฺวีส ุ รฏเสุ  รชชฺ  กาเรสิ  ป ฺา  ปน  เต 
มนฺทาติ  อาห ฯ  กสฺมา  เอว  วเทสีติ ฯ  กห  ตยา  อ ฺสฺส 
มรเณน  อ ฺสฺส  ชีวิตลาโภ  ทิฏปุพฺโพ  อนฺธพาลสฺส 
# ๑ ปาลิย ม. ทาสีติ วาติ นตฺถิ ฯ  ๒  สี. ม. ย.ุ .....วิกติก ฯ  
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พฺราหฺมณสฺส  กถ  คเหตฺวา  กสฺมา  มหาชนสฺส  อุปริ  ทกฺุข 
ขิปสิ  ธูรวิหาเร  สเทวกสฺส  โลกสฺส  อคฺคปุคฺคโล  อตีตาทีสุ 
อปฺปฏิหตาโณ  สตฺถา  วสติ  ต  ปุจฺฉิตฺวา  ตสฺโสวาท 
กโรหีติ ฯ 
        อถโข  ราชา  สลลฺหุเกหิ  ยาเนหิ มลฺลิกาย สทธฺึ วิหาร 
คนฺตฺวา  มรณภยตชฺชิโต  กิ ฺจิ  วตฺตุ  อสกฺโกนฺโต 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  หนฺท 
กุโต  น ุ ตฺว  มหาราช  อาคจฺฉสิ  ทิวา  ทิวสฺสาติ  ปมตร 
อาลป ฯ  โสป  ตุณฺหีเยว  นิสีทิ ฯ ตโต  มลลฺิกา  ภควโต 
อาโรเจสิ  ภนฺเต  ร ฺา  กิร  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  สทฺโท 
สุโต  อถ  น  ปุโรหิตสฺส  อาโรเจสิ  ปุโรหิโต  ชีวิตนฺตราโย 
เต  ภวิสฺสติ  ตสฺส  ปฏิฆาตนตฺถาย  สพฺพสเต  ปาเณ  คเหตฺวา 
เตส  คลโลหิเตน  ย ฺเ  ยิฏเ  ชีวิต  ลภิสฺสสีติ  อาห 
ราชา ปาเณ  พหู  คณฺหาเปสิ  เตนาย  มยา  อิธานีโตติ ฯ 
เอว กิร มหาราชาติ ฯ เอว  ภนฺเตติ ฯ  กินฺเต  สทฺโท 
สุโตติ ฯ  โส  อตฺตนา  สตุนิยาเมน  อาจิกฺขิ ฯ  ตถาคตสฺส 
ต  สุตฺวาว  เอโกภาโส  อโหสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห 
มา  ภายิ  มหาราช  ตว  อนฺตราโย  นตฺถิ  ปาปกมฺมิโน 
สตฺตา  อตฺตโน  ทุกฺข  อาวิกโรนฺตา  เอวมาหสูติ ฯ  กึ  ปน 
เตหิ  ภนฺเต  กตนฺติ ฯ  ภควา  เตส  กมมฺ  อาจิกฺขิตุ  เตนหิ  
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มหาราช  สณุาหีติ  วตฺวา อตีต อาหริ  ฯ 
        อตีเต  วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ  มนุสฺเสสุ  กสสฺโป ภควา 
โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  วีสติยา  ขีณาสวสหสฺเสหิ  สทฺธึ  จาริก 
จรมาโน  พาราณสึ  อคมาสิ ฯ  พาราณสีวาสิโน  เทฺวป  ตโยป 
พหุตราป  เอกโต  หตฺุวา  อาคนฺตุกทาน  ปวตฺตยึสุ ฯ  ตทา 
พาราณสิย  จตฺตาฬีสโกฏวิิภวา  จตฺตาโร  เสฏ ิปุตฺตา  สหายกา 
อเหสุ ฯ เต  มนฺตยึสุ  อมหฺาก  เคเห  พหุธน  เตน  ก ึ
กโรมาติ ฯ  เอวรูเป  พุทฺเธ  จาริก ฺจรมาเน ทาน ทสฺสาม 
ปูช กริสฺสาม สีล รกฺขิสฺสามาติ  อวตฺวา  เตสุ  เอโก 
ตาว  เอวมาห  ติขิณ  สุร  ปวนฺตา  มธรุมส  ขาทนฺตา 
วิจริสฺสาม  อิท  อมฺหาก  ชีวิต  สผลนฺติ ฯ  อปโร  เอวมาห 
ติวสฺสิก  คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต  นานคฺครเสหิ  ภุ ฺชนฺตา 
วิจริสฺสามาติ ฯ  อปโร  เอวมาห  นานปฺปการ  ขชชฺวิกตึ 
ปาจาเปตฺวา ขาทนฺตา  วิจริสฺสามาติ ฯ  อปโร  เอวมาห 
สมฺม  อ ฺป  กิ ฺจิ  น  กริสฺสาม  ธน  ทสฺสามาติ  วุตฺเต 
อนิจฺฉมานา  นาม  อิตฺถิโย  นตฺถ ิ ตสฺมา  ธน  ปโยเชตฺวา 
ปโลเภตฺวา  ปรทาริกกมฺม  กริสฺสามาติ ฯ  สาธุ  สาธูติ  สพฺเพ 
ตสฺส  กถาย  อฏสุ ฯ  เต  ตโต  ปฏาย  อภิรูปาน อิตฺถีน 
ธน  เปเสตฺวา  วิสติวสฺสสหสฺสานิ  ปรทาริกกมฺม  กตฺวา  กาล 
กตฺวา  อวีจิมหานิรเย  นิพฺพตฺตา ฯ  เต  เอก  พุทฺธนฺตร  นริเย  
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ปจิตฺวา  ตตฺถ  กาล  กตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  สฏ ิโยชนิกาย 
โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺติตฺวา  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  เหฏ ิมตล 
ปตฺวา  ปุน  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  กมฺุภิมุข  ปตฺวา  เอเกก 
คาถ  วตฺตุกามา  หุตฺวา  วตฺตุ  อสกฺโกนฺตา  เอเกก  อกฺขร 
วตฺวา  ปุน  ปริวตฺติตฺวา  กุมฺภิเมว  ปวิฏา  วเทหิ  มหาราช 
ปม  เต  กึสทฺโท  นาม  สุโตติ ฯ  ทุอิติ  ภนฺเต  สทโฺทติ ฯ 
สตฺถา  เตน  อปริปุณฺณ  กตฺวา  วุตฺตคาถ  ปริปุณฺณ  กตฺวา 
ทสฺเสนฺโต  เอวมาห 
        ทชฺุชีวิตมชีวิมฺหา        เยสนฺโน น ททามฺห เส 
        วิชชฺมาเนสุ โภเคสุ        ทีป นากมฺห อตฺตโนติ ฯ (๑) 
อถ  ร ฺโ  อิมิสฺสา  คาถาย  อตฺถ  ปกาเสตฺวา  กินฺเต 
มหาราช  ทุติยสทฺโท  ตติยสทฺโท  จตุตฺถสทฺโท  สโุตติ  ปุจฺฉิตฺวา 
เอวนฺนามาติ  วุตฺเต  อวเสส  ปริปูเรนโฺต  อาห 
        สฏ ี วสฺสสหสฺสานิ                ปริปุณฺณานิ สพฺพโส 
        นิรเย ปจฺจมานาน                กทา อนฺโต ภวิสฺสติ 
        นตฺถ ิอนฺโต กุโต อนฺโต  น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ 
        ตทา หิ ปกต ปาป                มม ตุยฺห ฺจ มาริสา ฯ 
        โสห นนู อิโต คนฺตฺวา        โยนึ ลทฺธาน มานุสึ 
        วท ฺ ู สีลสมฺปนฺโน                กาหามิ กุสล พหุนฺติ ฯ 
# ๑  ขุ. เปต ฯ ๒๖/๒๕๗ ฯ  
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        ปฏิปาฏยิา  อิมา  คาถา  วตฺวา  อตฺถ  ปกาเสตฺวา  อิติ 
โข  มหาราช  เต  จตฺตาโร  ชนา เอเกก คาถ วตฺตุกามา 
วตฺตุ  อสกฺโกนฺตา  เอเกกเมว อกฺขร วตฺวา ปุน ต 
โลหกุมฺภิเมว ปวิฏาติ อาห ฯ 
        ร ฺา  กิร  ปเสนทิโกสเลน  ตสฺส  สทฺทสฺส  สุตกาลโต 
ปฏาย  เต  เหฏา  ภสฺสนฺตา  เอว  อชฺชาป  เอก  วสฺสสหสฺส 
นาติกฺกมนฺติ ฯ  ร ฺโ  ต  เทสน  สุตฺวา  มหาสเวโค 
อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  ภาริย  วติท  ปรทารกิกมฺม  นาม  เอก 
กิร  พุทฺธนฺตร  อวีจินิรเย  ปจิตฺวา  ตโต  จุตา  สฏ ิโยชนิกาย 
โลหกุมฺภิยา นิพฺพตฺติตฺวา อฏสฏ ิวสฺสสหสฺสานิ(๑)  ปจิตฺวา เอวป 
เตส  ทุกฺขา  มุจฺจนกาโล  น  ป ฺายติ  อหมฺป  ปรทาเร 
สิเนห  กตฺวา  สพฺพรตฺตึ นิทฺท  น  ลภึ  อิทานิ  อิโต  ปฏาย 
ปรทาเร  มานส  น  พนฺธสิฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตถาคต  อาห 
ภนฺเต  อชฺช  มยา  รตฺติยา  ทีฆภาโว  าโตติ ฯ  โสป  ปุรโิส 
ตตฺเถว  นิสินฺโน  ต กถ สตฺุวา ลทฺโธ เม  พลวปฺปจฺจโยติ 
สตฺถาร  อาห  ภนฺเต  ร ฺา  ตาว  อชฺช  รตฺติยา 
ทีฆภาโว  าโต  อห  ปน  หีโย  สยเมว  โยชนสสฺ  ทีฆภาว 
อ ฺาสินฺติ ฯ  สตฺถา  ทฺวินฺนมฺป  กถ  สสนฺเทตฺวา  เอกจฺจสฺส 
รตฺติ  ทีฆา  โหติ  เอกจฺจสฺส  โยชน  ทฆี  โหติ  พาลสฺส 
 # ๑  สี. ม. ย.ุ ตตฺถ  สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ ฯ  
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ปน  สสาโร  ทีโฆติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        ทีฆา ชาครโต รตฺติ                ทีฆ สนฺตสฺส โยชน 
        ทีโฆ พาลาน สสาโร                สทฺธมฺม อวิชานตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ทฆีาติ  รตฺติ  นาเมสา  ติยามมตฺตาว  ชาครนฺตสฺส 
ปน  ทีฆา  โหติ  ทิคุณติคุณา  วิย  หุตฺวา  ขายติ  ตสฺสา 
ทีฆภาว  อตฺตาน  มงฺกุณสงฺฆสฺส  ภตฺต  กตฺวา  ยาว  สุริยุคฺคมนา 
สมฺปริวตฺตก  เสมาโน  มหากุสีโตป  สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  สิริสยเน 
สยมาโน  กามโภคีป  น  ชานาติ  สพฺพรตฺตึ  ปน  ปธาน 
ปทหนฺโต  โยคาวจโร จ  ธมฺมกถ  กเถนฺโต  ธมฺมกถิโก  จ 
อาสนสมีเป  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต  จ  สีสโรคาทีหิ  ผุฏโ 
วา  หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ  ปตฺโต  วา  เวทนาภิภูโต  จ  รตฺตึ 
มคฺคปฏิปนฺโน  อทฺธิโก  จ ชานาติ ฯ  โยชนนฺติ  โยชนมฺป 
จตุคฺคาวุตมตฺตเมว  สนฺตสฺส  ปน  กลินฺตสฺส  ทีฆ  โหติ 
ทฺวิคุณ  ติคุณ  วิย  ขายติ ฯ  สกลทิวส  หิ  มคฺค  คนตฺฺวา 
กิลนฺโต  ปฏปิถ  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปุรโต  คาโม  กีวทูโรติ 
ปุจฺฉิตฺวา  โยชนนฺติ  วุตฺเต  โถก  คนฺตฺวา อปรมฺป ปจฺุฉิตฺวา 
เตนาป  โยชนนฺติ  วุตฺเต  ปุน  โถก  คนฺตฺวา  อปรป 
ปุจฺฉติ ฯ โสป โยชนนฺติ วทติ  เต  ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา  โยชนนฺติ 
วทนฺติ  ทีฆ  วติท  โยชนนฺติ  เอก  โยชน  เทฺว  ตีณิ 
โยชนานิ  วิย  ม ฺติ ฯ  พาลานนฺติ  อิธโลกปรโลกตฺถ  ปน  
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อชานนฺตาน  พาลาน  สสารวฏฏสฺส  ปริยนฺต  กาตุ 
อสกฺโกนฺตาน  ย  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภท  สทฺธมฺม  ตฺวา 
สสารสฺส  อนฺต  กโรนฺติ  ต  สทฺธมฺม  อวิชานต  สสาโร  ทโีฆ 
นาม  โหติ ฯ  โส  ห ิ อตฺตโน  ธมฺมตาย  เอว  ทีโฆ  นาม ฯ 
วุตฺตมฺปเจต  (๑)  อนมตคฺโคย  ภิกฺขเว  สสาโร  ปุพฺพา  โกฏ ิ น 
ป ฺายตีติ ฯ  พาลาน  ปน  ปรยินฺต  กาตุ  อสกฺโกนฺตาน 
อติทีโฆเอวาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ปุริโส  โสตาปตฺติผล  ปตฺโต ฯ 
อ ฺเป พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ  มหาชนสฺส 
สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ  ฯ 
        ราชา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  คจฺฉนฺโตว  เต  สตฺเต 
พนฺธนา  โมเจสิ ฯ  ตตฺถ  อิตฺถีปุริสา  พนฺธนา  มุตฺตา  สีส 
นหาตฺวา  สกานิ  เคหานิ  คจฺฉนฺตา  จิร ฺชีวตุ  โน  อยฺยา 
มลฺลิกา  เทวี  ย นิสฺสาย  ชวิีต  ลภิมฺหาติ  มลลฺิกาย  คุณ 
กถยึสุ ฯ  สายณฺหสมเย  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อโห 
ปณฺฑิตา  วตาย  มลลฺิกา  อตฺตโน  ป ฺ  นิสฺสายฯ  เอตฺตกสฺส 
ชนสฺส  ชีวิตทาน  อทาสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ 
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา อิมาย  นามาติ 
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  มลฺลิกา  อิทาเนว  อตฺตโน  ป ฺ 
# ๑  ส. นิทาน.  ๑๖/๒๑๒ ฯ  
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นิสฺสาย  มหาชนสฺส  ชีวิตทาน  เทติ  ปุพฺเพป  อทาสิเยวาติ 
วตฺวา  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต อตีต อาหริ  ฯ 
        อตีเต  พาราณสีร ฺโ  ปุตฺโต  เอก  นิโคฺรธรกฺุข 
อุปสงฺกมิตฺวา  ตตฺถ  นิพฺพตฺตาย  เทวตาย  อายาจิ  สามิ 
เทวราช  อิมสฺมึ  ชมฺพุทีเป  เอกสตราชาโน  เอกสตอคฺคมเหสิโย 
สจาห  ปตุ  อจฺจเยน  รชชฺ  ลภิสฺสามิ  เอเตส  คลโลหิเตน 
พลึ  กริสฺสามีติ ฯ  โส  ปตริ  กาลกเต  รชชฺ  ปตฺวา  เทวตาย 
เม  อานุภาเวน  รชฺช  ปตฺต  พลิมสฺสา  กริสฺสามีติ  มหติยา 
เสนาย  นิกฺขมิตฺวา  เอก  ราชาน  อตฺตโน  วเส  วตฺเตตฺวา 
เตน  สทฺธึ  อปรมฺป  อปรมฺปติ  สพฺเพ  ราชาโน  อตฺตโน 
วเส  กตฺวา  สทฺธึ  อคฺคมเหสีหิ  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อุคฺคเสนสฺส 
นาม  สพฺพกนิฏสฺส  ร ฺโ  ธมฺมทินนฺา  นาม  อคฺคมเหสี 
ครุคพฺภา  ต  โอหาย  คนฺตฺวา  เอตฺตก  ชน  วิสปานก 
ปาเยตฺวา  มาเรสฺสามีติ  รกฺุขมูล  โสธาเปสิ ฯ 
        เทวตา  จินฺเตสิ  อย  ราชา  เอตฺตเก  ราชาโน คณฺหนฺโต 
ม  นิสฺสาย  คณฺหาติ  เตส  คลโลหิเตน  มยฺห  พลกิมฺม 
กาตุกาโม  สเจ  ปนาย  เอเต  ฆาเตสฺสติ  ชมฺพุทีเป  ราชวโส 
อุจฺฉิชฺชิสฺสติ  รกฺุขมูลป  เม  อสุจิ  ภวิสฺสติ  สกฺขิสสฺามิ  น ุ
โข  ต  นิวาเรตุนฺติ ฯ  สา  อุปธาเรนฺตี  นาห  สกฺขิสฺสามีติ 
ตฺวา  อ ฺ  เทวต  อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  ตฺว  
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สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ  ตายป  ปฏิกฺขิตฺตา  อ ฺป  อ ฺปติ 
เอว  สกลจกกฺวาฬเทวตาโย  อุปสงฺกมิตฺวา  ตาหิป  ปฏิกฺขิตฺตา 
จตุนฺน  มหาราชาน  สนฺติก คนฺตฺวา มย น สกโฺกม 
อมฺหาก  ปน  ราชา  อมฺเหหิ  ปุ ฺเน  จ  ป ฺาย  จ  วิสิฏโ 
ต  ปุจฺฉาติ  เตหิป  ปฏิกฺขิตฺตกาเล  สกฺก  อุปสงฺกมตฺิวา 
ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา (๑) เทว  ตุมฺเหสุ  อปฺโปสฺสุกฺกตฺต  อาปนฺเนสุ 
ขตฺติยวโส  อุจฺฉิชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ปฏิสรณ  โหถาติ  อาห ฯ 
สกฺโก  อหป  ต  ปฏิพาหิตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  อุปาย  ปน 
เต  วกฺขามีติ  วตฺวา  อุปาย  อาจิกฺขิ คจฺฉ  ตฺว  ร ฺโ 
ปสฺสนฺตสฺเสว  รตฺตวตฺถ  นิวาเสตฺวา  อตฺตโน  รุกขฺโต  นิกฺขมตฺิวา 
คมนาการ  ทสฺเสหิ  อถ  ต  ราชา  เทวตา เม คจฺฉติ 
นิวตฺตาเปสฺสามิ  นนฺติ  นานปฺปกาเรน  ยาจิสฺสติ  อถ  น 
วเทยฺยาสิ  ตฺว  เอกสตราชาโน  สทฺธ ึ อคฺคมเหสีหิ  อาเนตฺวา 
เตส  คลโลหิเตน  พลึ  กรสิฺสามีติ  มยฺห  อายาจิตฺวา 
อุคฺคเสนสฺส  ร ฺโ  เทวึ  โอหาย  อาคโต  นาห  ตาทิสสฺส 
มุสาวาทิสฺส  พลึ  สมฺปฏจฺิฉิสฺสามีติ เอว  กิร  วุตฺเต  ราชา 
ต  อานาเปสฺสติ สา ร ฺโ ธมฺม เทเสตฺวา  เอตฺตกสฺส 
ชนสฺส  ชีวิตทาน  ทสฺสตีติ ฯ  อิมินา  การเณน  สกโฺก 
เทวตาย  อิม  อุปาย อาจิกฺขิ ฯ เทวตา ตถา อกาสิ ฯ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ต ปุจฺฉาติ วทึสุ ฯ สา คนฺตฺวา สกฺกสฺส ตมตฺถ 
#    อาโรเจตฺวา ฯ  
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ราชาป ต อานาเปสิ ฯ 
        สา  อาคนฺตฺวา  เตส  ราชูน  ปริยนฺเต  นิสินฺนมฺป 
อตฺตโน  ราชานเมว  วนฺทิ ฯ  ราชา  มย ิสพฺพเสฏเก  ิเต 
สพฺพกนิฏ  อตฺตโน  สามิก  วนฺทตีติ  ตสฺสา  กุชฌฺ ิฯ  อถ 
น  สา  อาห  กึ  มยฺห  ตย ิ ปฏิพทฺธ  อย  ปน  เม 
สามิโก  อิสสฺริยสฺส  ทาตา  อิม  อวนทฺิตฺวา  กสฺมา  ต 
วนฺทิสฺสามีติ ฯ  รุกฺขเทวตา  ปสฺสนฺตสฺเสว  ตสฺส  ชนสฺส  เอว 
ภทฺเท  เอว  ภทฺเทติ  วตฺวา  ต  ปุปฺผมฏุ ินา  ปูเชส ิฯ  ปุน 
ราชา  อาห  สเจ  ม  น  วนฺทสิ มยฺห รชฺชสิริทายิก 
เอว  มหานุภาว  เทวต  กสฺมา  น  วนฺทสีติ ฯ  มหาราช 
ตยา  อตฺตโน  ปุ ฺเ  ตฺวา  ราชาโน  คหิตา  น  เทวตาย 
คเหตฺวา  ทินฺนาติ ฯ  ปุนป  ต  เทวตา  เอว  ภทฺเท  เอว 
ภทฺเทติ  วตฺวา  ตเถว  ปูเชสิ ฯ ปุน สา ราชาน  อาห 
ตฺว  เทวตาย  เม  เอตฺตกา  ราชาโน  คเหตฺวา  ทินฺนาติ  วเทสิ 
อิทานิ  เต  เทวตาย  อุปริ วามปสฺเส รุกฺโข อคฺคินา 
ทฑฺโฒ  สา  ต  อคฺคึ  นิพฺพาเปตุ  กสฺมา  นาสกฺขิ  ยทิ 
เอว  มหานุภาวาติ ฯ  ปุนป  ต  เทวตา  เอว  ภทฺเท  เอว 
ภทฺเทติ วตฺวา ตเถว ปูเชสิ ฯ  สา  กถยมานา   ิตา  โรท ิ
เจว  หสิ  จ ฯ  อถ  น  ราชา  กึ  อุมฺมตฺติกาสีติ  อาห ฯ 
กสฺมา  เทว  เอว  วเทสิ  น  มาทิสิโย  อุมฺมตฺติกา  โหนฺตีติ ฯ  
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อถ  กึการณา  โรทสิ  เจว  หสิ จาติ ฯ  สุณาหิจ  มหาราช 
อห ฺหิ  อตีเต  กุลธีตา  หตฺุวา  ปติกุเล  วสนฺตี  สามกิสฺส 
สหายก  ปาหุนก  อาคต  ทิสฺวา  ตสฺส  ภตฺต  ปจิตุกามา 
มส  อาหราติ  ทาสิยา  กหาปณ  ทตฺวา  ตาย  มส  อลภิตฺวา 
อาคตาย  นตฺถิ  มสนฺติ  วุตฺเต  เคหสฺส  ปจฺฉิมภาเค  สยิตาย 
เอฬิกาย  สีส  ฉินฺทิตฺวา  ภตฺต  สมฺปาเทสึ  สาห  เอกิสฺสา 
เอฬิกาย  สีส  ฉินฺทิตฺวา  นิรเย  ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  ตสฺสา 
โลมคณนาย  สีสจฺเฉท  ปาปุณึ  ตฺว  เอตฺตก  ชน  วธิตฺวา 
กทา  ทุกฺขา  มุจฺจิสฺสสีติ  เอว  มหนฺต  ตว ทุกฺข อนุสฺสรนฺตี 
โรทามีติ วตฺวา อิม คาถมาห 
        เอกิสฺสา กณฺ ฉินฺทิตฺวา        โลมคณนาย ปจฺจิส 
        พหุนฺน กณฺเ เฉตฺวาน        กถ กาหสิ ขตฺติยาติ ฯ 
        อถ  กสมฺา  เต  หสิตนฺติ ฯ  เอตสฺมา  ทุกฺขา  มตฺุตมฺหีติ 
ตุสิตฺวา  หสึ  มหาราชาติ ฯ  ปุนป  ต  เทวตา  เอว  ภทฺเท 
เอว  ภทฺเทติ  วตฺวา  ปุปฺผมุฏ ินา  ปูเชสิ ฯ  ราชา  อโห 
ภาริย เม  กมมฺ  อย  กริ  เอก  เอฬิก  วธิตฺวา  นิรเย  ปจิตฺวา 
ปกฺกาวเสเสน  ตสฺสา  โลมคณนาย  สีสจฺเฉท  ปาปุณิ  อห 
เอตฺตก  ชน  วธิตฺวา  กทา  โสตฺถ ึ ปาปณิุสฺสามีติ  สพฺเพ 
ราชาโน  โมเจตฺวา  อตฺตนา  มหลฺลกตเร  วนฺทิตฺวา  ทหรตราน 
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  สพฺเพ  ขมาเปตฺวา  สกสกฏานเมว ปหิณิ ฯ  
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        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  ภิกขฺเว  น 
อิทาเนว  มลฺลิกา  อตฺตโน  ป ฺ  นิสฺสาย  มหาชนสฺส 
ชีวิตทาน  เทติ  ปุพฺเพป  อทาสิเยวาติ  วตฺวา  อตีต 
สโมธาเนสิ  ตทา  พาราณสีราชา  ปเสนทิโกสโล  อโหสิ 
ธมฺมทินฺนา เทวี มลฺลกิา รกฺุขเทวตา  อหเมวาติ ฯ  เอว  อตีต 
สโมธาเนตฺวา  ปุน  ธมฺม เทเสนฺโต ภิกฺขเว  ปาณาติปาโต 
นาม  อกตฺตพฺพยุตฺตโก  ปาณาติปาติโน  ห ิ ทีฆรตฺต  โสจนฺตีติ 
วตฺวา อิม คาถมาห 
        เอว ฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุ        ทุกฺขาย ชาติสมฺภโว 
        น ปาโณ ปาณิน ห ฺเ        ปาณฆาตี หิ โสจตีติ ฯ (๑) 
                                อ ฺตรปุริสวตฺถุ ฯ 
 
                 มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ 
        จร ฺเจ  นาธิคจฺเฉยฺยาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย 
วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เทสนา  ราชคเห  สมุฏ ิตา ฯ  เถร  กิร  ราชคห  นิสฺสาย 
ปปฺผลิคุหาย  วสนฺต  เทฺว  สทฺธิวิหาริกา  อุปฏหึสุ ฯ เตสุ 
เอโก  สกฺกจฺจ  วตฺต  กโรติ  เอโก  เตน  กต  วตฺต  อตฺตนา 
กต  วิย  ทสฺเสนฺโต  มโุขทกทนฺตกฏาน  ปฏิยาทติภาว  ตฺวา 
# ๑  ขุ. ชา.  เอก.  ๒๗/๖ ฯ  ตทฏกถา  ๑/๒๙๕  ฯ  
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ภนฺเต  มุโขทกทนฺตกฏานิ  ปฏิยาทิตานิ  มุข  โธวถาติ  วทติ 
ปาทโธวนนหานาทิกาเลป  เอวเมว  วทติ ฯ  อิตโร  จินฺเตสิ 
อย  นิจฺจกาล  มยา  กต  วตฺต  อตฺตนา  กต  วิย  ทสฺเสติ 
โหตุ  กตฺตพฺพมสฺส  (๑)  กริสฺสามีติ  ตสฺส  ภุ ฺชิตฺวา  สุปนฺตสฺเสว 
นหาโนทก  ตาเปตฺวา  เอกสฺมึ  กุเฏ  กตฺวา  ปฏ ิโกฏเก  เปสิ 
อุทกตาปนภาชเน  ปน  นาฬิมตฺต อุทก  เสเสตฺวา  อุสุม 
มุ ฺจนฺต  เปสิ ฯ  อิตโร  สายณฺหสมเย  ปพุชฺฌิตฺวา  อุสุม 
นิกฺขมนฺต  ทสิฺวา  อุทก  ตาเปตฺวา  โกฏเก  อุทก  ปต 
ภวิสฺสตีติ  เวเคน  คนฺตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  โกฏเก 
อุทก  ปต  นหายถาติ  วตฺวา  เถเรน  สทฺธึเยว  โกฏก 
ปาวิสิ ฯ  เถโร  อุทก  อปสฺสนฺโต  กห  อุทก  อาวุโสติ 
อาห ฯ  ทหโร  อคฺคิสาล  คนฺตฺวา  ภาชเน  อุฬุงฺก  โอตาเรตฺวา 
ตุจฺฉภาว  ตฺวา  ปสฺสถ  ทุพฺพินีตสฺส  กมฺม  ตุจฺฉภาชน 
อุทฺธเน  อาโรเปตฺวา  กุหึ  คโต  อห  โกฏเก  อุทกนฺติ 
ส ฺาย  อาโรเจสินฺติ  อุชฺฌายนฺโต  ฆฏ  อาทาย  ติตฺถ 
อคมาสิ ฯ  อิตโรป  ปฏ ิโกฏกโต  อุทก  อาหริตฺวา  โกฏเก 
เปสิ ฯ  เถโรป  จินฺเตสิ อย ทหโร อุทก เม ตาเปตฺวา 
โกฏเก ปต เอถ  ภนฺเต  นหายถาติ  วตฺวา  อิทานิ 
อุชฺฌายนฺโต  ฆฏ  อาทาย  ติตฺถ  คจฺฉติ  กินฺน ุ โข  เอตนฺติ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  กตฺตพฺพยุตฺตมสฺส ฯ  
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อุปธาเรนฺโต  เอตฺตก  กาล เอส ทหโร  อิมินา  กต  วตฺต 
อตฺตนา  กต  วิย  ปกาเสสีติ ตฺวา สาย  อาคนฺตฺวา 
นิสินฺนสฺส  โอวาท  อทาสิ  อาวุโส  ภิกขฺุนา  นาม  อตฺตนา 
กตเมว  กตนฺติ  วตฺตุ  วฏฏติ  โน  อกต  ตฺว  อิทาน ิโกฏเก 
อุทก ปต  นหายถ  ภนฺเตติ  วตฺวา  มยิ  ปวิสิตฺวา  ิเต 
ฆฏ อาทาย  อุชฺฌายนฺโต  คจฺฉสิ  ปพฺพชิตสฺส  นาม  เอว 
กาตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  โส  ปสฺสถ  เถรสฺส  กมฺม  อุทกมตฺต 
นิสฺสาย  ม  เอว  วเทสีติ  กุชฺฌิตฺวา  ปนุทิวเส  เถเรน  สทฺธ ึ
ปณฺฑาย  น  ปาวิสิ ฯ เถโร อิตเรน สทธฺึ  เอก  ปเทส 
อคมาสิ ฯ  โส  ตสฺมึ  คเต  เถรสฺส  อุปฏากกุล  คนฺตฺวา 
เถโร  กห  ภนฺเตติ  ปุฏโ  เถรสฺส  อผาสุก  ชาต  วิหาเรเยว 
นิสินฺโนติ  อาห ฯ  ก ึ ปน  ภนฺเต  ลทฺธุ  วฏฏตีติ ฯ 
เอวรูป  กิร  นาม  อาหาร  เทถาติ ฯ  เตน  วุตฺตนิยาเมเนว 
สมฺปาเทตฺวา อทสุ  ฯ โส  อนฺตรามคฺเคว  ต  ภุ ฺชตฺิวา 
วิหาร  คโต ฯ  เถโรป  คตฏาเน  มหนฺต  สุขุมวตฺถ  ลภิตฺวา 
อตฺตนา  สทฺธึ  คตทหรสฺส  อทาสิ ฯ  โส ต  รชิตฺวา  อตฺตโน 
นิวาสนปารุปน  อกาสิ ฯ  เถโร  ปุนทวิเส  ต  อุปฏากกุล 
คนฺตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  กิร  อผาสุก  ชาตนฺติ  อมฺเหหิ 
ทหเรน  วุตฺตนิยาเมเนว  ปฏิยาเทตฺวา  อาหาโร  เปสิโต 
ปริภุ ฺชิตฺวา  โว  ผาสุก  ชาตนฺติ  วุตฺเต  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  
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วิหาร  ปน  คนฺตฺวา  ต  ทหร  สาย  วนทฺิตฺวา  นิสินฺน 
เอวมาห  อาวุโส  ตยา  กริ  หโีย  เอว  นาม  กต  อิท 
ปพฺพชิตาน  อนนุจฺฉวิก  วิ ฺตฺตึ  กตฺวา  ภุ ฺชิตุ  น 
วฏฏตีติ ฯ  โส  กชุฌฺิตฺวา  เถเร  อาฆาต  พนฺธิ  ปุรมิทิวเส 
อุทกมตฺต  นิสฺสาย  ม  มสุาวาทึ  กตฺวา  อชฺช  อตฺตโน 
อุปฏากกุเล  ภตฺตมุฏ ิยา  ภุตฺตการณา  ม  วิ ฺตฺตึ  กตฺวา 
ภุ ฺชิตุ  น  วฏฏตีติ  วเทสิ  วตฺถมฺป  เตน  อตฺตโน อุปฏากสฺเสว 
ทินฺน  อโห  เถรสฺส  ภาริย  กมฺม  ชานิสฺสามิสฺส  กตฺตพฺพ- 
ยุตฺตกนฺติ  ปุนทิวเส  เถเร  คาม  ปวิสนฺเต  สย  วิหาเร 
โอหียิตฺวา  ทณฺฑ  คเหตฺวา  ปริโภคภาชนาทีนิ  ภินทฺิตฺวา 
เถรสฺส  ปณฺณสาลาย  อคฺคึ  ทตฺวา  ย  น  ฌายติ  ต  มุคฺคเรน 
ปหรนฺโต  ภินฺทิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปลาโต  กาล  กตฺวา 
อวีจิมหานิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ  มหาชโน  กถ  สมฏุาเปสิ  เถรสฺส 
กิร  สทฺธิวิหาริโก  โอวาทมตฺต  อสหนฺโต  กชฺุฌิตฺวา  ปณฺณสาล 
ฌาเปตฺวา ปลาโตติ ฯ 
        อเถโก  ภิกฺขุ  อปรภาเค  ราชคหา  นิกฺขมิตฺวา  สตฺถาร 
ทฏ ุกาโม  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  สตฺถารา 
ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  กุโต  อาคโตสีติ  ปุฏโ  ราชคหโต 
ภนฺเตติ  อาห ฯ  มม  ปุตฺตสฺส  มหากสฺสปสฺส  ขมนียนฺติ ฯ 
ขมนีย  ภนฺเต  เอโก  ปนสสฺ  สทฺธิวิหาริโก  โอวาทมตฺเตน  
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กุชฺฌิตฺวา  ปณฺณสาล  ฌาเปตฺวา  ปลาโตติ ฯ  สตฺถา  น 
โส  อิทาเนว  โอวาท  สุตฺวา กุชฺฌติ  ปพฺุเพป  กุชฺฌิเยว  น 
จ  อิทาเนว  กุฏึ  ทูเสติ  ปพฺุเพป ทูเสสิเยวาติ วตฺวา  อตีต 
อาหริ 
        อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต 
หิมวนฺตปฺปเทเส  เอโก สงฺิคิลสกุโณ กลุาวก กตฺวา วสิ ฯ 
อเถกทิวส เทเว  วสฺสนฺเต  เอโก  มกฺกโฏ  สีเตน  กมปฺมาโน 
ต  ปเทส  อคมาสิ ฯ  สิงฺคิโล  ต  ทิสฺวา  คาถมาห 
        มนุสฺสสฺเสว เต สีส        หตฺถปาทา จ วานร 
        อถ เกน นุ วณฺเณน        อคารนฺเต น วิชชฺตีติ ฯ (๑) 
        มกฺกโฏ  กิ ฺจาป  เม  หตฺถปาทา  อตฺถิ  ยาย  ปน 
ป ฺาย  วิจาเรตฺวา  อคาร  กเรยฺย  สา  เม  ป ฺา นตฺถีติ 
จินฺเตตฺวา ตมตฺถ  ปกาเสตุกาโม  อิม  คาถมาห 
        มนุสฺสสฺเสว เม สีส                หตฺถปาทา จ สิงฺคิล 
        ยาหุ เสฏา มนุสฺเสสุ        สา เม ป ฺา น วิชฺชตีติ ฯ (๑) 
        อถ  น  เอวรูปสฺส  ตว  กถ  ฆราวาโส  อิชฺฌิสสฺตีติ 
ครหนฺโต  สงฺิคิโล  อิม  คาถาทฺวยมาห 
        อนวฏ ิตจิตฺตสฺส        ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน 
        นิจฺจ อทฺธุวสีลสฺส        สุขภาโว น วิชฺชติ ฯ 
# ๑  ขุ. ชา.  จตุกฺก. ๒๗/๑๔๒ ฯ  ตทฏกถา ๔/๓๘๓ ฯ  
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        โส กรสฺสานุภาว ตฺว        วีติวตฺตสฺสุ สีลิย 
        สีตวาตปริตฺตาณ        กรสฺสุ กฏุิก กปติ ฯ (๑) 
        มกฺกโฏ  อย  ม  อนวฏ ิตจิตฺต  ลหุจิตฺต  มิตฺตทุพฺภึ 
อทฺธุวสีล  กโรติ  อิทานิสฺส  ทุพฺภิภาว  ทสฺเสสฺสามีติ  กุลาวก 
วิทฺธเสตฺวา  วิปฺปกฺกีริ ฯ  สกุโณ  ตสฺม ึ กลุาวก  คณฺหนฺเตเยว 
เอเกน  ปสฺเสน  นิกฺขมิตฺวา  ปลายิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ 
ตทา  มกฺกโฏ  กุฏิทูสกภิกฺขุ  อโหสิ  สิงฺคิลสกุโณ  กสฺสโปติ 
ชาตก  สโมธาเนตฺวา  เอว  ภิกฺขเว  น  อิทาเนว  ปุพฺเพป 
โส  โอวาเท  กุชฺฌิตฺวา  กฏุึ  ทูเสสิ  มม  ปุตฺตสฺส  กสฺสปสฺส 
เอวรูเปน  พาเลน  สทฺธึ วสนโต เอกกสฺเสว นิวาโส เสยฺโยติ 
วตฺวา อิม คาถมาห 
        จร ฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย        เสยฺย  สทิสมตฺตโน 
        เอกจริย ทฬฺห กยิรา        นตฺถ ิพาเล สหายตาติ ฯ 
        ตตฺถ  จรนฺติ  อิริยาปถจาร  อคฺคเหตฺวา  มนสา  จาโร 
เวทิตพฺโพ  กลฺยาณมิตฺต  ปริเยสนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  เสยฺย 
สทิสมตฺตโนติ  อตฺตโน  สีลสมาธิป ฺาคุเณหิ  อธิกตร  วา 
สทิส  วา  น ลเภยฺย  เจ ฯ  เอกจริยนฺติ  เอเตสุ  หิ  เสยฺย 
ลภมาโน  สลีาทีหิ  วฑฺฒติ  สทิส  ลภมาโน  น  ปริหายติ 
# ๑  ขุ. ชา.  จตุกฺก. ๒๗/๑๔๒ ฯ  ตทฏกถา ๔/๓๘๓ ฯ  
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หีเนน  ปน  สทฺธึ  เอกโต  วสนฺโต  เอกโต  สมโฺภคปริโภค 
กโรนฺโต  สลีาทีหิ  ปริหายติ ฯ  เตน  วุตฺต  เอวรูโป  ปุคฺคโล 
น  เสวิตพฺโพ  น  ภชิตพฺโพ  น  ปยริปุาสิตพฺโพ  อ ฺตฺร 
อนุทฺทยาย  อ ฺตฺร  อนุกมฺปายาติ ฯ  ตสฺมา  สเจ  การุ ฺ 
ปฏิจฺจ  อย  ม  นิสฺสาย  สลีาทีหิ  วฑฺฒิสฺสตีติ  ตมฺหา 
ปุคฺคลา  กิ ฺจิ  อปฺปจฺจาสึสนฺโต  ต  สงฺคณฺหิตุ  สกฺโกติ 
อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  สกโฺกติ  เอกจริย  ทฬฺห  กยริา 
เอกีภาวเมว ถิร กตฺวา  สพฺพิริยาปเถสุ  เอกโกว  วิหเรยฺย ฯ 
กึการณา  นตฺถิ  พาเล  สหายตาติ  สหายตา  นาม  จูฬสลี 
มชฺฌิมสีล  มหาสีล  ทส  กถาวตฺถูนิ  เตรส  ธูตงฺคคุณา 
วิปสฺสนาคุณา  จตฺตาโร  มคฺคา  จตฺตาริ  ผลานิ  ติสโฺส  วิชฺชา 
ฉ อภิ ฺา อย สหายตาคุโณ พาล นิสฺสาย นตฺถีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อาคนฺตุกภิกฺขุ  โสตาปตฺติผล  ปตฺโต ฯ 
อ ฺเป  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ ฯ  เทสนา  มหาชนสฺส 
สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ 
                มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ ฯ 
                                 อานนฺทเสฏ ิวตฺถุ  
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        ปุตฺตา  มตฺถิ  ธนมตฺถีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย 
วิหรนฺโต อานนฺทเสฏ ึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  อานนฺทเสฏ ี  นาม  อสีติโกฏิวิภโว 
มหามจฺฉรี  อโหสิ ฯ  โส  อนฺวฑฺฒมาส  าตเก  สนฺนิปาเตตฺวา 
ปุตฺต  มูลสิร ึ นาม  ตีสุ  เวลาสุ  เอว  โอวทติ  อิท 
จตฺตาฬีสโกฏิธน  พหูติ  ส ฺ  มา  อกริ  วิชฺชมาน  ธน 
น  ทาตพฺพ  นว  ธน  อุปปฺาเทตพฺพ (๑)  เอเกกมฺป หิ กหาปณ 
วย กโรนฺตสฺส ธน ขิยเตว ตสฺมา 
                อ ฺชนาน ขย ทิสฺวา  อุปจิกาน ฺจ อาจย 
                มธูน ฺจ สมาหาร        ปณฺฑิโต ฆรมาวเสติ ฯ 
        โส  อปเรน  สมเยน  อตฺตโน  ป ฺจมหานิธึ  ปุตฺตสฺส 
อนาจิกฺขิตฺวา  ธนนิสฺสิโต  มจฺเฉรมลมลิโน  กาล กตฺวา ตสฺเสว 
นครสฺส  เอกสฺมึ  ทฺวารคามเก  จณฺฑาลาน  กุลสหสสฺ  ปฏิวสติ 
ตตฺเถกิสฺสา  จณฺฑาลิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ ฯ  ราชา 
ตสฺส  กาลกริิย  สุตฺวา  ปตฺุตมสฺส  มูลสิรึ  ปกฺโกสาเปตฺวา 
เสฏ ิฏาเน  เปสิ ฯ  ตมฺป  จณฺฑาลกุลสหสฺส  เอกโตว  ภติยา 
กมฺม  กตฺวา  ชีวมาน  ตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต  ปฏาย 
เนว  ภตึ  ลภติ  น  ยาปนมตฺตโต  ปร  ภตฺตปณฺฑมฺป ฯ 
#  ๑  สี. ยุ.  นิปฺผาเทตพฺพ ฯ  
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เต  มย  เอตรหิ  กมฺม  กโรนฺตาป  ปณฺฑมตฺต  น  ลภาม 
อมฺหาก  อนฺตเร  กาลกณฺณิยา  ภวิตพฺพนฺติ  เทฺว  โกฏาสา 
หุตฺวา  ยาว  ตสฺส  มาตาปตโร  วิสุ  โหนฺติ  ตาว วิภชิตฺวา 
อิมสฺมึ  กุเล  กาลกณฺณี  อุปฺปนฺนาติ  ตสฺส  มาตร  นีหรึสุ ฯ 
ยาวสฺสา  โส  กุจฺฉิคโต  ตาว  ยาปนมตฺตมฺป  กิจฺเฉน  ลภิตฺวา 
ปุตฺต  วิชายิ ฯ  ตสฺส  หตฺถปาทา  จ  อกฺขีนิ  จ  กณฺณา 
จ  นาสา  จ  มุข ฺจ น  ยถาฏาเน  อเหสุ ฯ  โส  เอวรูเปน 
องฺคเวกลฺเลน  สมนฺนาคโต  ปสุปสาจโก  วิย  อติวิย  วิรโูป 
อโหสิ ฯ  เอว สนฺเตป น มาตา น ปริจฺจชิ ฯ มาตุ 
กุจฺฉิย  วสิตปุตฺตสฺมึ  หิ  สิเนโห  พลวา  โหติ ฯ  สา ต 
กิจฺเฉน  โปสยมานา ต  อาทาย  คตทิวเส  กิ ฺจิ  อลภิตฺวา 
เคเห กตฺวา สยเมว คตทิวเส  ภตึ  ลภติ ฯ  อถ  น 
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวิตุ  สมตฺถกาเล  สา  กปาล  หตฺเถ 
เปตฺวา  ตาต  มยา  ต นสิฺสาย มหาทุกฺข ปตฺต (๑)  อิทานิ 
น  สกโฺกมิ  ต  โปเสตุ  อิมสฺมึ  นคเร  กปณทฺธิกาทีน 
ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ  อตฺถิ  ตตฺถ  ภิกฺขาย  จริตฺวา ชีวาหีติ ต 
วิสฺสชฺเชสิ ฯ โส  ฆรปฺปฏปิาฏิยา  จรนฺโต  อานนฺทเสฏ ิกาเล   
นิพฺพตฺตฏาน  คนฺตฺวา  ชาติสฺสโร  หุตฺวา  อตฺตโน  เคห 
ปาวิสิ ฯ  ตีส ุ น  ทฺวารโกฏเกสุ  น  โกจิ  สลลฺกฺเขสิ ฯ  จตุตฺถ- 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ ตาต มย ฯเปฯ มหาทุกฺข ปตฺตา ฯ  
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ทฺวารโกฏเก  มลูสิริเสฏ ิโน  ปุตฺตกา  ทิสฺวา  อุพฺพิคฺคหทยา 
ปโรทึสุ ฯ  อถ  น  เสฏ ิปุริสา  นิกฺขม  กาลกณฺณีติ 
โปเถนฺตา  นหีริตฺวา  สงฺการฏาเน  ขิปสุ ฯ  สตฺถา  อานนฺทตฺ- 
เถเรน  ปจฺฉาสมเณน  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ต  าน  ปตฺโต 
เถร  โอโลเกตฺวา  เตน  ปุฏโ  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ 
เถโร  มูลสริึ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  มหาชนกาโย  สนฺนปิติ ฯ 
สตฺถา  มูลสริึ  อามนฺเตตฺวา  ชานาสิ  เอตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา 
น  ชานามีติ  วุตฺเต  ปตา  เต  อานนฺทเสฏ ีติ  วตฺวา 
ต  อสทฺทหนฺต  อานนฺทเสฏ ิ  ปุตฺตสฺส  เต  ป ฺจมหานิธึ 
อาจิกฺขาหีติ  อาจิกฺขาเปตฺวา  สทฺทหาเปสิ ฯ  โส  สตฺถาร 
สรณ  อคมาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ (๑)         อิติ พาโล วิห ฺติ 
        อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ  กโุต ปุตฺตา กุโต ธนนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ปุตฺตา  เม  อตฺถิ  ธน  เม  อตฺถ ิ อิติ 
พาโล  ปุตฺตตณฺหาย  เจว  ธนตณฺหาย  จ  ห ฺติ  วิห ฺติ 
ทุกฺขียติ  ปุตฺตา  เม  นสฺสสึูติ  วิห ฺติ  นสฺสนฺตีติ  วิห ฺติ 
นสฺสิสฺสนฺตีติ  วิห ฺติ ฯ  ธเนป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ 
ฉหากาเรหิ  วิห ฺติ  ปุตฺเต  โปเสสฺสามีติ  รตฺติ ฺจ  ทิวา 
จ  ถลปถชลปถาทีสุ  นานปฺปการโต  วายมนฺโตป  วิห ฺติ 
# ๑  ส.ี ปุตฺตา มตฺถิ ธนมมฺตฺถิ ฯ ม. ปตฺุตมตฺถิ ธนมตฺถิ ฯ 
#  ยุ.  ปุตฺตา  มตฺถิ ธน มตฺถิ ฯ  
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ธน  อุปฺปาเทสฺสามีติ  กสิวณิชฺชาทีนิ  กโรนฺโตป  วิห ฺเตว 
เอว  วิห ฺนฺตสฺส  จ  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ  เตน  วิฆาเตน 
ทุกฺขิต  อตฺตาน สุขิต  กาตุ  อสกฺโกนตฺสฺส  ปวตฺติยมฺปสฺส 
อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถ ิ มรณม ฺเจ  นิปนฺนสฺส  มรณนฺติกาหิ 
เวทนาหิ  อคฺคิชาลาหิ  วิย  ปริฑยฺหมานสฺส  ฉิชชฺมาเนสุ 
สนฺธิพนฺธเนสุ  ภิชชฺมาเนสุ  อฏ ิสงฺฆาเตสุ  นิมฺมิเลตฺวา  ปรโลก 
อุมฺมิเลตฺวา  อิธโลก  ปสสฺนฺตสฺสาป  ทิวเส  ทิวเส  ทฺวิกฺขตฺตุ 
นหาเปตฺวา  ติกฺขตฺตุ  โภเชตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ  อลงฺกริตฺวา 
ยาวชีว  โปสโิตป  (๑)  สหายภาเวน  ทุกฺขปริตฺตาณ  กาตุ 
อสมตฺถตาย  อตฺตา หิ  อตฺตโน  นตฺถ ิ กุโต  ปุตฺตา  กุโต 
ธน  ปุตฺตา  วา  ธน  วา ตสฺมึ  สมเย  กเิมว  กริสฺสนติฺ 
อานนฺทเสฏ ิโนป  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  อทตฺวา  ปุตฺตสฺสตฺถาย  ธน 
สณฺเปตฺวา  ปุพฺเพ  วา  มรณม ฺเจ  นิปนฺนสฺส  อิทานิ  วา 
อิม  ทุกฺข  ปตฺตสฺส  กุโต  ปุตฺตา  กุโต  ธน  ปุตฺตา  วา 
ธน  วา  กึ  ทกฺุข  หรึส ุ ก ึ วา  สุข  อุปปฺาทยึสูติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
อโหสิ ฯ เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ 
                        อานนฺทเสฏ ิวตฺถุ ฯ 
                        _____________ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ปฏุโป ฯ ม. อุปฏาย ฯ  
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                        คณฺ ิเภทกโจรวตฺถุ 
        โย  พาโล  ม ฺตี  พาลฺยนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน วิหรนฺโต คณฺ ิเภทกโจเร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  เทฺว  สหายกา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺเตน 
มหาชเนน  สทฺธึ  เชตวน  คนฺตฺวา  เอโก  ธมฺมกถ 
อสฺโสสิ ฯ  เอโก อตฺตนา (๑)  คยฺหุปค  โอโลเกสิ ฯ  เตสุ  ธมฺม 
สุณนฺโต  (๒)  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  อิตโร  เอกสฺส  ทุสฺสนฺเต 
พทฺธ  ป ฺจมาสกมตฺต  ลภิ ฯ  ตสฺส  ต  เคเห  ปากวตฺต 
ชาต  อิตรสสฺ  เคเห  น  ปจฺจติ ฯ  อถ  น  สหายกโจโร 
อตฺตโน  ภรยิาย  สทฺธึ  อุปฺผณฺฑิยมาโน  ตฺว  อติปณฺฑิตตาย 
อตฺตโน  เคเห  ปากวตฺตมูลมฺป  น  นปิฺผาเทสีติ  อาห ฯ 
อิตโร  พาลภาเวเนว  วตาย  อตฺตโน  ปณฺฑิตภาว  ม ฺตีติ 
ต  ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจตุ  าตีหิ  สทฺธึ  เชตวน  คนฺตฺวา 
อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        โย พาโล ม ฺตี พาลฺย        ปณฺฑิโต วาป เตน โส 
        พาโล จ ปณฺฑิตมานี                ส เว พาโลติ วุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  โย  พาโลติ  โย  อตฺตนา  พาโล  อปณฺฑิโต 
สมาโน  พาโล  อหนฺติ  ต  อตฺตโน  พาลฺย  พาลภาว 
ม ฺติ  ชานาติ ฯ  เตน  โสติ  เตน  การเณน  โส  ปคฺุคโล 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อตฺตโน ฯ  ๒  ม. เตสุ เอโก ธมฺม สุณมาโน ฯ  
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ปณฺฑิโต  วาป  โหติ  ปณฺฑิตสทิโส  วาป ฯ  โส  ห ิ พาโล 
อหนฺติ  ชานมาโน  อ ฺ  ปณฺฑิต  อุปสงฺกมนฺโต  ปยิรุปาสนฺโต 
เตน  ปณฺฑิตภาวตฺถาย  โอวทิยมาโน  อนุสาสิยมาโน  ต  โอวาท 
อุคฺคณฺหิตฺวา  ปณฺฑิโต  วา  โหติ  ปณฺฑิตตโร  วา ฯ  ส  เว 
พาโลติ  โย  จ พาโล สมาโน โก  อ ฺโ  มยา  สทโิส 
พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก  วินยธโร  ธูตวาโท  อตฺถีติ  เอว 
ปณฺฑิตมานีว  โหติ  โส  อ ฺ  ปณฺฑิต  อนุปสงฺกมนฺโต 
อปยิรุปาสนฺโต  เนว  ปรยิตฺตึ  อุคฺคณฺหาติ  น  ปฏปิตฺตึ ปูเรติ 
เอกนฺต  พาลภาวเมว  ปาปุณาติ  โส  คณฺ ิเภทกโจโร  วิย ฯ 
เตน  วุตฺต  ส  เว  พาโลติ วุจฺจตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อิตรสฺส  าตเกหิ  สทฺธึ  มหาชโน 
โสตาปตฺติผล  ปาปุณีติ ฯ 
                        คณฺ ิเภทกโจรวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                        อุทายิตฺเถรวตฺถุ 
        ยาวชีวมฺป  เจ  พาโลติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อุทายิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  มหาเถเรสุ  ปกฺกนฺเตสุ  ธมฺมสภ คนฺตฺวา 
ธมฺมาสเน  นิสีทิ ฯ  อถ  น  เอกทิวส  อาคนฺตุกภิกฺขู  ทิสฺวา 
อย  พหุสฺสุโต  มหาเถโร  ภวิสฺสตีติ  ม ฺมานา  ขนฺธาทิป- 
 ฺปฏิสยุตฺต  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  กิ ฺจิ  อชานมาน  โก  เอโส 
พุทฺเธหิ  สทฺธึ  เอกวิหาเร  วสมาโน  ขนฺธธาตุอายตนมตฺตมฺป 
น  ชานาตีติ  ครหิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ ฯ 
อถ  สตฺถา  เตส  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม คาถมาห 
                ยาวชีวมฺป เจ พาโล        ปณฺฑิต  ปยิรุปาสติ 
                น โส ธมฺม วิชานาติ        ทพฺพิ สูปรส ยถาติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  พาโล  นาเมส  ยาวชีวมฺป  ปณฺฑิต  อุปสงฺกมนฺโต 
ปยิรุปาสนฺโต  อิท  พุทฺธวจน  เอตฺตก  พุทฺธวจนนฺติ  เอว 
ปริยตฺติธมฺม  วา  อย  วิหาโร  อย  อาจาโร  อย  โคจโร 
อิท สาวชฺช อิท  อนวชฺช  อิท  เสวิตพฺพ  อิท  น  เสวิตพฺพ 
อิท  ปฏิวิชฺฌติพฺพ  อิท  สจฺฉิกาตพฺพนฺติ  เอว  ปฏิปตฺติปฺ- 
ปฏิเวธธมฺม  วา  น  ชานาติ ฯ  ยถา ก ึ ทพฺพิ  สูปรส 
ยถาติ  ยถา  หิ  ทพฺพิ  ยาว  ปริกฺขยา  นานปฺปการาย 
สูปวิกติยา  สมฺปริวตฺตมานาป  อิท  โลณิก  อิท  อโลณิก  
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อิท  ติตฺตก  อิท  ขาริก  อิท  กฏก  อิท  อมฺพิล  อิท  อนมฺพิล 
อิท  กสาวนฺติ  สูปรส  น  ชานาติ  เอวเมว  พาโล  ยาวชีว 
ปณฺฑิต  ปยิรปุาสมาโน วุตฺตปฺปการ ธมฺม น ชานาตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน อาคนฺตุกภิกฺขูน อาสเวหิ จิตฺตานิ 
วิมุจฺจึสูติ ฯ 
                        อุทายิตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                        ปาเยฺยกภิกฺขุวตฺถุ 
        มุหุตฺตมป  เจ  วิ ฺ ูติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ตึสมตฺเต ปาเยฺยเก (๑)  ภิกขฺู อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เตส  ห ิ ภควา  อิตฺถึ  ปริเยสนฺตาน  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ 
ปม  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตทา  สพฺเพว  เอหิภิกฺขุภาว ปตฺวา 
อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  หุตฺวา  เตรส  ธตูงฺคานิ  สมาทาย 
วตฺตมานา  ปุนป  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  อนมตคฺคธมฺมเทสน  สุตฺวา  ตสฺมึเยว  อาสเน 
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  ภิกขฺู  อโห  วติเมหิ  ภิกฺขูหิ  ขิปฺปเมว 
ธมฺโม  วิ ฺาโตติ  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ ฯ  ต  สุตฺวา 
สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว ปุพฺเพป อิเม ตึสมตฺตา  สหายกา 
ธุตฺตา  หุตฺวา  ตุณฺฑิลชาตเก  มหาตุณฺฑิลสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
#  ๑  ปาเวยฺยเกติป ปท ฯ  
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ขิปฺปเมว  ธมฺม  วิ ฺาย  ป ฺจ  สีลานิ  สมาทยึสุ  เต  เตเนว 
อุปนิสฺสเยน  เอตรหิ  นิสนิฺนาสเนเยว  อรหตฺต  ปตฺตาติ  วตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
                มหุุตฺตมป เจ วิ ฺ ู        ปณฺฑิต ปยิรุปาสติ 
                ขิปฺป ธมฺม วิชานาติ  ชิวฺหา สูปรส ยถาติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  วิ ฺ ู  ปณฺฑิตปุริโส  มุหุตฺตมฺป  เจ  อ ฺ 
ปณฺฑิต  ปยิรปุาสติ  โส  ตสฺส  สนฺติเก  อุคฺคณฺหนฺโต 
ปริปุจฺฉนฺโต  ขิปฺปเมว  ปริยตฺติธมฺม  วิชานาติ  ตโต  กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา  ปฏิปตฺติย  
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  ยถา  นาม อนุปหต- 
ชิวฺหาปสาโท  ปุรโิส  รสวิชานนตฺถ  ชิวฺหคฺเค  เปตฺวาเอว 
โลณิกาทิเภท  รส  วิชานาติ  เอว ปณฺฑิโต  ขิปฺปเมว โลกุตฺตรธมฺมมฺป  วิชานาตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู ภิกฺขู อรหตฺต ปาปุณึสูติ ฯ 
                        ปาเยฺยกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                         สุปฺปพุทฺธกุฏ ิวตฺถุ 
        จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต สปฺุปพุทฺธกุฏ ึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        อิท  สุปปฺพุทฺธวตฺถุ  อุทาเน (๑)  อาคตเมว ฯ ตทา หิ 
สุปฺปพุทฺธกุฏ ิ  ปริสปรยินฺเต  นิสินฺโน  ภควโต  ธมฺมเทสน 
สุตฺวา  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณ  สตฺถุ 
อาโรเจตุกาโม  ปริสมชฺเฌ  โอคาหิตุ  อวิสหนฺโต  มหาชนสฺส  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  อนุคนฺตฺวา  
นิวตฺตกาเล  วิหาร 
อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  เทวราชา  อย  สุปปฺพุทฺธกุฏ ิ 
อตฺตนา  สตฺถุ  สาสเน  ปฏิลทฺธคุณ  ปากฏ  กาตุกาโมติ 
ตฺวา  วีมสิสฺสามิ  นนฺติ  คนฺตฺวา  อากาเส   ิโต  เอตทโวจ 
สุปฺปพุทฺธ  ตฺว  มนุสฺสทลทิฺโท  มนุสฺสวราโก  อหนฺเต 
อปริยนฺต  ธน  ทสฺสามิ  พุทฺโธ  น  พุทฺโธ  ธมโฺม  น  ธมฺโม 
สงฺโฆ  น สงฺโฆ  อล  เม  พุทฺเธน  อล  เม  ธมฺเมน 
อล  เม  สงฺเฆนาติ วเทหีติ ฯ  อถ  น  โส  อาห  โกสิ 
ตฺวนฺติ ฯ  อห  สกโฺกติ ฯ  อนฺธพาล  อหิริก  ตฺว  มยา  สทฺธ ึ
กเถตุ  น  ยุตฺตรูโปสิ  ตฺว  ม  ทุคฺคโต  ทลิทฺโท  กปโณติ 
วเทสิ  เนวาห  ทุคฺคโต  น  ทลิทฺโท  สุขปฺปตฺโต  อหมสฺมิ 
มหทฺธโน 
# ๑  ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๖ ฯ  
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        สทฺธาธน สีลธน        หิร ีโอตฺตปฺปย (๑)  ธน 
        สุตธน ฺจ จาโค จ        ป ฺา เว สตฺตม ธน 
        ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ  อิตฺถิยา ปรุสิสฺส วา 
        อทลิทโฺทติ  ต  อาหุ        อโมฆ  ตสฺส  ชีวิตนฺติ  (๒) 
เยส  หิ  อิมานิ  สตฺตวิธอริยธนานิ  สนฺติ  น  เต  พุทฺเธหิ 
วา  ปจฺเจกพุทฺเธหิ  วา  ทลิทฺทาติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ  สกโฺก  ตสฺส 
กถ  สุตฺวา ต  อนฺตรามคฺเค  โอหาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
สพฺพ  ต  วจนปฺปฏิวจน  สตฺถุ  (๓)  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น ภควา 
อาห  น  โข สกฺก สกฺกา  ตาทิสาน  สเตนป  สหสฺเสนป   
สุปฺปพุทฺธกุฏ ึ  พุทฺโธ  น  พุทฺโธติ  วา  ธมฺโม  น  ธมฺโมติ 
วา  สงฺโฆ  น  สงฺโฆติ  วา  กถาเปตุนฺติ ฯ  สุปฺปพุทฺโธป  โข 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถารา  กตปฺปฏิสมฺโมทโน  อตฺตนา 
ปฏิลทฺธคุณ  สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  อถ 
น  อจิรปกฺกนฺต คาวี ตรุณวจฺฉา ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ 
        สา  กิร  เอกา  ยกฺขิน ี ปุกฺกุสาติกลุปุตฺต  พาหิยทารุจีริย 
ตมฺพทา ิกโจรฆาตก  สุปฺปพุทฺธกุฏ ินฺติ  อิเม  จตฺตาโร  ชเน 
สต  สต  อตฺตภาเว  คาวี  หุตฺวา  ชีวิตา  โวโรเปสิ ฯ  เต 
กิร  อตีเต  จตฺตาโร  เสฏ ิปุตฺตา  หุตฺวา  เอก  นครโสภิน ึ
คณิก  อุยฺยาน  เนตฺวา  ทวิส  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  สายณฺหสมเย 
# ๑  ม. ย.ุ หริิ โอตฺตปฺปย ฯ  ๒  องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔ ฯ 
# ๓.  สี. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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เอว  มนฺตยึสุ  อิมสฺมึ  าเน  อ ฺโ  นตฺถิ  อิมิสฺสา  อมฺเหหิ 
ทินฺน  กหาปณสหสฺส ฺจ  สพฺพ ฺจ  ปสาธนภณฺฑ  คเหตฺวา 
อิม  มาเรตฺวา  คจฺฉามาติ ฯ  สา เตส  กถ  สุตฺวา  อิเม 
นิลฺลชฺชา  มยา  สทฺธึ  อภิรมิตฺวา  อิทานิ  ม  มาเรตุกามา 
ชานิสฺสามิ  เตส  กตฺตพฺพยุตฺตกนฺติ  เตหิ  มาริยมานา  อห 
ยกฺขินี  หุตฺวา  ยถา  ม  เอเต มาเรนฺติ เอวเมว เต มาเรตุ 
สมตฺถา ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน อกาสิ ฯ [๑] 
        สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ตสฺส  กาลกริิย  ภควโต  อาโรเจตฺวา 
ตสฺส  กา  คติ  เกเนว  การเณน  กฏุ ิภาว  ปตฺโตติ 
ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  ตสฺส  ตาวตึสภวเน 
อุปฺปนฺนภาว ฺจ  ตครสิขิปฺปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  นฏิ ุหิตฺวา 
อปพฺยาม  กตฺวา  ทีฆรตฺต  นิรเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน 
อิทานิ  กุฏ ิภาวปฺปตฺติ ฺจ  พฺยากริตฺวา  ภิกฺขเว  อิเม  สตฺตา 
อตฺตนาว  อตฺตโน  กฏกวิปาก  กมฺม  กโรนฺตา  วิจรนฺตีติ 
วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  อุตฺตรึ  ธมมฺ  เทเสนฺโต [๒] 
คาถมาห 
                จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา  อมิตฺเตเนว อตฺตนา 
                กโรนฺตา ปาปก กมฺม  ย โหติ กฏกปฺผลนฺติ ฯ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ตสฺส นิสฺสนฺเทน อิเม มาเรสีติ อตฺถิ ฯ 
# ๒  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ อตฺถิ ฯ  
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        ตตฺถ  จรนฺตีติ  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  อกุสลเมว  กโรนฺตา 
วิจรนฺติ ฯ  พาลาติ  อิธโลกตฺถ ฺจ  ปรโลกตฺถ ฺจ  อชานนฺตา 
อิธ  พาลา  นาม ฯ  ทุมฺเมธาติ  ทุปฺป ฺา ฯ  อมิตฺเตเนวาติ 
อมิตฺตภูเตน  วิย เวรินา หุตฺวา ฯ  กฏกปฺผลนฺติ  ติขิณผล 
ทุกฺขผล ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        สุปฺปพุทฺธกุฏ ิวตฺถุ 
 
                                 กสกวตฺถุ 
        น  ต  กมฺม  กต  สาธูติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก  กสก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สาวตฺถิโต  อวิทูเร  เอก  เขตฺต  กสติ ฯ  โจรา 
อุทกนิทฺธมเนน  นคร  ปวิสิตฺวา  เอกสฺมึ  อฑฺฒกุเล  อุมฺมงฺค 
ภินฺทิตฺวา  ปวิสิตฺวา  พหุ  หิร ฺสุวณฺณ  คเหตฺวา  อุทก- 
นิทฺธมเนเนว  นิกฺขมึสุ ฯ  เอโก  โจโร  เต  ว ฺเจตฺวา  เอก 
สหสฺสตฺถวิก โอวฏฏิกาย กตฺวา  ต  เขตฺต  คนฺตฺวา  เตหิ 
สทฺธึ  ภณฺฑ  ภาเชตฺวา  อาทาย  คจฺฉนฺโต  โอวฏฏิกโต 
ปตมาน สหสฺสตฺถวิก น สลฺลกฺเขสิ ฯ 
        ตทิวส  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โอโลเกนฺโต  ต 
กสก  อตฺตโน  าณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏ  ทิสฺวา  กินฺนุ  
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โข  ภวิสฺสตีติ  อุปธาเรนฺโต  อิท  อททฺส  อย  กสโก 
ปาโตว  กสิตุ  คมิสฺสติ  ภณฺฑสามิกาป  โจราน  อนปุท 
คนฺตฺวา  สหสฺสตฺถวิก  ตสฺส  เขตฺเต  ทิสฺวา  เอต  คณฺหิสฺสนฺติ 
ม  เปตฺวา  ตสฺส  อ ฺโ  สกฺขิ  นาม  น  ภวิสฺสติ  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุปนิสฺสโยปสฺส  อตฺถิ  
ตตฺถ  มยา  คนฺตุ 
วฏฏตีติ ฯ  โสป  กสโก  ปาโตว  กสิตุ  คโต ฯ  สตฺถา 
อานนฺทตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณน  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  กสโก  สตฺถาร 
ทิสฺวา  คนฺตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปุน  กสิตุ  อารภิ ฯ 
สตฺถา  เตน  สทฺธึ  กิ ฺจิ  อวตฺวา  สหสฺสตฺถวิกาย  ปติตฏาน 
คนฺตฺวา  ต  ทิสฺวา  อานนฺทตฺเถร  อาห  ปสฺส  อานนฺท 
อาสีวิโสติ ฯ  ปสฺสามิ  ภนเฺต  โฆรวิโสติ ฯ  กสโก  ต  กถ 
สุตฺวา  มม  เวลาย วา อเวลาย วา จรณฏานเมต 
อาสีวิโส  กิเรตฺถ  อตฺถีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถริ เอตฺตก วตฺวา 
ปกฺกนฺเต  มาเรสฺสามิ  นนติฺ  ปโตทยฏ ึ  อาทาย  คโต 
สหสฺสตฺถวิก  ทิสฺวา  อิม  สนฺธาย  สตฺถารา  กถิต  ภวิสฺสตีติ 
ต  อาทาย  นวิตฺโต  อพฺยตฺตตาย  ต  เอกมนฺเต  เปตฺวา 
ปสุนา  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปุน  กสิตุ  อารภิ ฯ  มนุสฺสาป 
วิภาตาย  รตฺติยา  เคเห  โจเรหิ  กตกมฺม  ทิสฺวา  ปทานุปท 
คจฺฉนฺตา  ต  เขตฺต  คนฺตฺวา  ตตฺถ  โจเรหิ  ภณฺฑสฺส 
ภาชิตฏาน  ทิสฺวา  กสกสฺส  ปทวล ฺช  อทฺทสสุ ฯ  เต  
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ตสฺส  ปทานุสาเรน  คนฺตฺวา  ถวิกาย  ปตฏาน  ทิสฺวา 
ปสุ  วิยูหิตฺวา  ถวิก  อาทาย  ตฺว  เคห  วิลุมฺปตฺวา  เขตฺต 
กสมาโน  วิย  วิจรสีติ  ตชเฺชตฺวา  ทณฺเฑน  โปเถตฺวา  เนตฺวา 
ร ฺโ  ทสฺสยึสุ ฯ  ราชา  ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  ตสฺส  วธ 
อาณาเปสิ ฯ  ราชปุริสา  ต  ปจฺฉาพาหุ  พนฺธิตฺวา  กสาหิ 
ตาเลนฺตา  อาฆาตน  นยึสุ ฯ  โส  กสาหิ  ตาลิยมาโน  อ ฺ 
กิ ฺจิ  อวตฺวา  ปสฺส  อานนฺท  อาสีวิโสติ  ปสฺสามิ  ภนฺเต 
โฆรวิโสติ  วทนฺโต คจฺฉติ ฯ อถ น ราชปุริสา สตฺถ ุ
เจว  อานนฺทตฺเถรสฺส  จ  กถ  กเถสิ  กนิฺนาเมตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ราชาน  ทฏ ุ  ลภมาโน  กเถสฺสามีติ  วุตฺเต  ร ฺโ  สนฺติก 
เนตฺวา  ร ฺโ  ต  ปวตฺตึ  กถยึส ุฯ  อถ  น  ราชา  กสฺมา 
เอว  กเถสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โสป  นาห  เทว  โจโรติ  วตฺวา 
กสนตฺถาย  นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏาย  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ 
อาจิกฺขิ ฯ  ราชา  ตสฺส  กถ สุตฺวา อย  ภเณ  โลเก 
อคฺคปุคฺคล  สตฺถาร  สกขึฺ  อปทิสติ  น  ยุตฺต  เอตสฺส  โทส 
อาโรเปตุ  อหเมตฺถ  กตฺตพฺพ  ชานิสฺสามีติ  ต  อาทาย 
สายณฺหสมเย  สตฺถ ุ สนติฺก  คนฺตฺวา  สตฺถาร ปุจฺฉิ ภควา 
กจฺจิ ตุมฺเห  อานนฺทตฺเถเรน  สทฺธ ึ เอตสฺส  กสกสฺส  กสนฏาน 
คตาติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ  ก ึ โว  ตตฺถ  ทิฏนติฺ ฯ 
สหสฺสตฺถวิกา  มหาราชาติ ฯ  ทิสฺวา  กึ  อโวจุตฺถาติ ฯ  อิท  
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นาม  มหาราชาติ ฯ  ภนฺเต  สจาย  ปุรโิส  ตุมฺหาทิส  อปทิส 
นากริสฺส  น  ชีวิต  ลภิสฺส  ตุมฺเหหิ  ปน  กถิตกถ  กเถตฺวา 
เตน  ชีวิต  ลทฺธนฺติ ฯ  ต  สุตฺวา  สตฺถา  อาม  มหาราช 
อหมฺป  เอตฺตกเมว  วตฺวา  คโต  ปณฺฑิเตน  นาม  ย  กมฺม 
กตฺวา  ปจฺฉานุตปฺป  โหติ  น  ต  กตฺตพฺพนฺติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        น ต กมมฺ กต สาธุ        ย กตฺวา อนุตปฺปติ 
        ยสฺส อสฺสุมุโข โรท        วิปาก ปฏิเสวตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ย  กตฺวาติ  ย  นิรยาทีสุ  นพฺิพตฺตนสมตฺถ  ทุกฺขุทฺรยิ 
กมฺม  กตฺวา  อนุสฺสรนฺโต  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ  อนุตปฺปติ 
อนุโสจติ  ต  กต  น  สาธุ  น  สุนฺทร  น สิลฏิก ฯ 
ยสฺส  อสฺสุมโุขติ  ยสฺส อสฺสูหิ ตินฺตมุโข โรทนโฺต วิปาก 
อนุโภตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  กสกอุปาสโก  โสตาปตฺติผล  ปตฺโต ฯ 
สมฺปตฺตภิกฺขูป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                                กสกวตฺถุ ฯ 
                        _____________  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 502 

                        เลมที ่ 17  หนา  502 
 
                        สุมนมาลาการวตฺถุ 
        ต ฺจ  กมฺม  กต  สาธูติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต สุมน นาม มาลาการ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เทวสิก  พิมพิฺสารราชาน  ปาโตว  อฏหิ 
สุมนปุปฺผนาฬีหิ  อุปฏหนฺโต  อฏฏกหาปเณ  ลภติ ฯ 
อเถกทิวส  ตสฺมึ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  นคร  ปวิฏมตฺเต  ภควา 
มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ฉพฺพณฺณรสิโย  วิสฺสชฺเชนโฺต  มหตา 
พุทฺธานุภาเวน  มหติยา  พุทฺธลีฬฺหาย  นคร  ปณฺฑาย 
ปาวิสิ ฯ  ภควา  หิ  เอกทา  ฉพฺพณฺณรสิโย  จีวเรน 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อ ฺตโร  ปณฺฑปาติโก  วิย วิจรติ 
ตึสโยชนมคฺค  องฺคุลิมาลสฺส  ปจฺจุคฺคมน  คจฺฉนฺโต  วิย  เอกทา 
ฉพฺพณฺณรสิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  กปลวตฺถุปฺปเวสนาทีสุ  วิย ฯ 
ตสฺมึป  ทิวเส  สรรีโต  ฉพฺพณฺณรสิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  มหตา 
พุทฺธานุภาเวน  มหติยา  พุทฺธลีฬฺหาย  ราชคห  ปาวิสิ ฯ  อถ 
มาลากาโร  ภควโต  รตนคฺฆิยกา ฺจนคฺฆิยสทิส  อตฺตภาว 
ทิสฺวา  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏมิณฺฑิต  อสีตฺยานุพฺย ฺชน- 
สิริโสภคฺค  โอโลเกตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  กินฺน ุ โข  สตฺถุ 
อธิการ  กโรมีติ  จินฺเตตฺวา  อ ฺ  อปสฺสนฺโต  อิเมหิ  ปุปฺเผหิ 
ภควนฺต  ปูเชสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ  อิมานิ  ร ฺโ 
นิพทฺธ  อุปฏานปุปฺผานิ  ราชา  อิมาน ิ อลภนโฺต  ม  
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พนฺธาเปยฺย  วา  ฆาตาเปยฺย  วา  รฏโต  วา  ปพฺพาเชยฺย 
กินฺนุ โข กโรมีติ ฯ  อถสสฺ  เอตทโหสิ  ราชา  ม  ฆาเตตุ 
วา  รฏโต  วา  ปพฺพาเชตุ โส ห ิ มยหฺ  ททมาโนป  อิมสฺม ึ
อตฺตภาเว  ชีวิตมตฺต  (๑)  ธน ทเทยฺย  สตฺถุ  ปูชา  ปน  เม 
อเนกาสุ  กปฺปโกฏีส ุ อล  หิตาย  เจว  สุขาย  จาติ  อตฺตโน 
ชีวิต  ตถาคตสฺส  ปริจฺจชิ ฯ  โส  ยาว  เม  ปสนฺนจิตฺต  น 
ปฏิกุฏติ  ตาวเทว  ปูช  กริสฺสามีติ  หฏปฺปหฏโ  อุทคฺคุทคฺโค 
สตฺถาร  ปูเชสิ ฯ  กถ  ปม  ตาว  เทฺว  ปุปฺผมุฏ ิโย 
ตถาคตสฺส  อุปริ  ขิป ฯ  ตา  อุปริมตฺถเก  วิตาน  หุตฺวา 
อฏสุ ฯ  อปรา  เทฺว  มฏุ ิโย  ขิป ฯ  ตา  ทกฺขิณหตฺถปสฺเสน 
มาลาปฏิจฺฉนฺเนน  (๒)  โอตริตฺวา  อฏสุ ฯ  อปรา  เทฺว  มุฏ ิโย 
ขิป ฯ  ตา  ปฏ ิปสฺเสน  โอตริตฺวา  ตเถว  อฏสุ ฯ  อปรา 
เทฺว  มุฏ ิโย  ขิป ฯ  ตา  วามหตฺถปสฺเสน  โอตริตฺวา  ตเถว 
อฏสุ ฯ  เอว  อฏ  นาฬโิย  อฏ  มฏุ ิโย  หุตฺวา  จตูสุ 
าเนสุ  ตถาคต  ปริกฺขิปสุ ฯ  ปุรโต  คมนทฺวารมตฺตเมว 
อโหสิ ฯ  ปปฺุผาน  วณฺฏานิ  อนฺโตมุขานิ  อเหสุ  ปตฺตานิ 
พหิมุขานิ ฯ  ภควา  รชตปฏฏปรกิฺขิตฺโต  วิย  หุตฺวา 
ปายาสิ ฯ  ปปฺุผานิ  อจิตฺตกานิป  สจิตฺตก  นิสฺสาย  อภิชชฺิตฺวา 
อปติตฺวา  สตฺถารา  สทฺธเึยว  คจฺฉนฺติ   ิตฏาเน  ติฏนฺติ ฯ 
# ๑ ชีวนมตฺตนฺติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ  ๒  มาลาปฏจฺิฉเทน (?) ฯ  
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สตฺถุ  สรีรโต  สตสหสฺสวิชฺชุลตา  วิย  รสิโย  นิกฺขมึสุ ฯ  ปุรโต 
จ  ปจฺฉโต  จ  ทกฺขิณโต  จ  วามโต จ  สีสมตฺถกโต  จ 
นิกฺขนฺตรสิโย  นิกฺขมึสุ ฯ  เอกาป  สมมฺุขสมฺมุขฏาเนน 
อปลายิตฺวา  สพฺพาป  สตฺถาร  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา 
ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา  หุตฺวา  ปุรโตเยว  ธาวนฺติ ฯ 
สกลนคร  สงฺขุภิ ฯ  อนฺโตนคเร  นว  โกฏโิย  พหินคเร  นว 
โกฏโิยติ  อฏารสสุ  โกฏสีุ  เอโกป  ปรุิโส  วา  อิตฺถี  วา 
ภิกฺข  คเหตฺวา  น  นิกฺขมนฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  มหาชโน 
สีหนาท  นทนฺโต  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  กโรนฺโต  สตฺถุ  ปรุโต ว 
คจฺฉติ ฯ  สตฺถาป  มาลาการสฺส  คุณ  ปากฏ  กาตุ  ติคาวุเต 
นคเร  เภริจรณมคฺเคเนว  อจริ ฯ  มาลาการสฺส  สกลสรีร 
ป ฺจวณฺณาย  ปติยา  ปริปรูิ ฯ  โส  โถก ฺเว  ตถาคเตน 
สทฺธึ  จริตฺวา  มโนสลิารเส  นิมุคฺโค  วิย  พุทฺธรสีน  อนฺโต 
ปวิฏโ  สตฺถาร  โถเมตฺวา วนฺทิตฺวา ตุจฺฉปจฺฉิเมว คเหตฺวา 
เคห  อคมาสิ ฯ 
        อถ  น  ภริยา  ปุจฺฉิ  กห  ปุปฺผานีติ ฯ  สตฺถา  เม 
ปูชิโตติ  ฯ  ร ฺโ  อิทานิ  ก ึ กริสฺสสติี ฯ  ราชา  ม 
ฆาเตตุ  วา  รฏโต วา  ปพฺพาเชตุ  อห  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา 
สตฺถาร  ปูเชสึ สพฺพปุปฺผานิ  อฏ  มฏุ ิโย  อเหสุ  เอวรูปา 
นาม ปูชา ชาตา มหาชโน  อุกฺกุฏ ิสหสฺสานิ  กโรนฺโต  
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สตฺถารา  สทธฺึ  จรติ  โย  เอส  มหาชนสฺส  อุกฺกฏุ ิสทฺโท 
ตสฺมึ  าเน  เอโสติ ฯ อถสฺส ภริยา อนฺธพาลา  เอวรูเป 
ปาฏิหาริเย  ปสาท  อชเนตฺวา  ต  อกฺโกสิตฺวา  ราชาโน 
นาม  จณฺฑา  สกึ  กุทฺธา  หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน  พหุมฺป 
อนตฺถ  กโรนฺติ  ตยา  กตกมฺเมน  มยหฺมฺป  อนตฺโถ  สิยาติ 
ปุตฺเต  อาทาย  ราชกุล  คนฺตฺวา  ร ฺา  ปกฺโกสิตฺวา  ก ึ
เอตนฺติ  ปุจฺฉิตา  อาห  มม  สามิโก  ตุมหฺาก  อุปฏาน- 
ปุปฺเผหิ  สตฺถาร  ปูเชตฺวา  ตุจฺฉหตฺโถ  ฆร  อาคนฺตฺวา  กห 
ปุปฺผานีติ  มยา  ปุฏโ  อิทนฺนาม  วเทสิ  อห  ต  ปริภาสิตฺวา 
ราชาโน  นาม  จณฺฑา  สกึ  กุทฺธา  หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน 
พหุมฺป  อนตฺถ  กโรนฺติ  ตยา  กตกมฺเมน  มยฺหมฺป  อนตฺโถ 
สิยาติ  ต  ฉฑฺเฑตฺวา  อิธาคตา  เตน  กตกมฺม  สุกต  วา 
โหตุ  ทุกฺกฏ  วา  ตสฺเสเวต  มยา  ฉฑฺฑิตภาว  ชานาหิ 
เทวาติ ฯ ราชา  ปมทสฺสเนเนว  โสตาปตฺติผล  ปตฺโต 
สทฺธาสมฺปนฺโน  อริยสาวโก  จินฺเตสิ  อโห  อย  อิตฺถ ี
อนฺธพาลา  เอวรูเป  คุเณ ปสาท น อุปฺปาเทสีติ ฯ โส 
กุทฺโธ  วิย  หุตฺวา  กึ  อมฺม  วเทสิ มยฺห อุปฏานปุปฺเผหิ 
เตน ปูชา กตาติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  ภทฺทกนฺเต  กต  ต 
ฉฑฺเฑนฺติยา  มม  ปุปฺเผหิ  ปชูาการกสฺส  อห  กตฺตพฺพยุตฺตก 
ชานิสฺสามีติ  ต  อุยโฺยเชตฺวา  เวเคน  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  
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วนฺทิตฺวา  สตฺถารา  สทฺธเึยว  วิจริ  ฯ  สตฺถา  ตสฺส 
จิตฺตปฺปสาท  ตฺวา  เภริจรณวีถิยา  นคร  จริตฺวา  ร ฺโ 
เคหทฺวาร  อคมาสิ ฯ  ราชา  ปตฺต  คเหตฺวา  สตฺถาร  เคห 
ปเวเสตุกาโม  อโหส ิฯ  สตฺถา  ปน ราชงฺคเณเยว นิสีทนาการ 
ทสฺเสสิ ฯ  ราชา  ต  ตฺวา  สีฆ  มณฺฑป  กโรถาติ 
ตขณ ฺเว  มณฺฑป  การาเปสิ ฯ  นิสทีิ  สตฺถา  สทฺธึ 
ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ  กสฺมา  ปน  สตฺถา  ราชเคห  น  ปาวิสิ ฯ 
เอว  กิรสฺส  อโหสิ  สจาห  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  นิสีเทยฺย 
มหาชโน  ม  ทฏ ุ  น  ลเภยฺย  มาลาการสฺส  คุโณ  ปากโฏ 
น  ภเวยฺย  ราชงฺคเณ  ปน  ม  นิสินฺน  มหาชโน  ทฏ ุ 
ลภิสฺสติ  มาลาการสฺส  คุโณ  ปากโฏ  ภวิสฺสตีติ ฯ  คุณวนฺตาน 
หิ  คุณ  พุทฺธาเยว  ปากฏ  กาตุ  สกฺโกนฺติ  อวเสสชโน 
คุณวนฺตาน  คุณ  กเถนฺโต  มจฺฉรายติ ฯ  จตฺตาโร  ปุปฺผปฏฏา 
จตุทฺทิส  อฏสุ ฯ  มหาชโน  สตฺถาร  ปริวาเรสิ ฯ  ราชา 
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปณีเตน  อาหาเรน  ปริวิส ิฯ สตฺถา 
ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทน กตฺวา  ปุรมินเยเนว  จตูหิ 
ปุปฺผปฏเฏหิ  ปริกฺขิตฺโต  สีหนาท  นทนฺเตน  มหาชเนน 
ปริวุโต  วิหาร  อคมาสิ ฯ  ราชา  สตฺถาร อนุคนฺตฺวา 
นิวตฺโต  มาลาการ  ปกฺโกสาเปตฺวา  มม  อาหริตพฺพปุปฺเผหิ 
กินฺติ  วตฺวา สตฺถาร  ปูเชสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  มาลากาโร  ราชา  
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ฆาเตตุ  วา  รฏโต  วา  ปพฺพาเชตูติ  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา 
สตฺถาร  ปูเชสึ  เทวาติ  อาห ฯ  ราชา  ตฺว  มหาปุริโส 
นามาติ  วตฺวา  อฏ  หตฺถ ี จ  อสฺเส  จ  ทาเส  จ 
ทาสิโย  จ  มหาปสาธนานิ  จ  อฏ  กหาปณสหสฺสานิ  จ 
ราชกุลโต  นหีริตฺวา  สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา  อฏ  นาริโย 
อฏ  คามวเร  จาติ อิม สพฺพฏก นาม ทาน อทาสิ ฯ 
        อานนฺทตฺเถโร  จินฺเตสิ  อชชฺ  ปาโตว  ปฏาย 
สีหนาทสหสฺสานิ  เจว  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  จ  ปวตฺตนฺติ  โก 
นุ  โข  มาลาการสฺส  วิปาโกติ ฯ  โส  สตฺถาร  ปุจฺฉิ ฯ 
อถ  น สตฺถา  อานนฺท  อิมินา  มาลากาเรน  อปฺปมตฺตก 
กมฺม  กตนฺติ  มา  สลฺลกฺเขสิ  อย ฺหิ  มยฺห  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา 
ปูช  อกาสิ  โส  เอว  มย ิ จิตฺต  ปสาเทตฺวา กปฺปาน สตสหสฺส 
ทุคฺคตึ  น  คมิสฺสตีติ 
        กปฺปาน สตสหสฺส                ทุคฺคตึ น คมิสฺสติ 
        ตฺวา เทวมนุสฺเสสุ                ผล เอตสฺส กมฺมุโน 
        ปจฺฉา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ        สุมโน นาม ภวิสฺสตีติ 
อาห ฯ  สตฺถ ุ ปน  วิหาร  คนฺตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปวิสนกาเล 
ตานิ  ปุปฺผานิ ทฺวารโกฏเก ปตึสุ ฯ 
        สายณฺหสมเย  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อโห 
อจฺฉริย  มาลาการสฺส  กมฺม  ธรมานกพุทฺธสฺส  ชีวิต  
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ปริจฺจชิตฺวา  ปุปฺผปูช  กตฺวา  ตขณ ฺเว  สพฺพฏกนฺนาม 
ลภีติ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ติณฺณ  คมนาน 
อ ฺตเรน  คมเนน  ธมฺมสภ  คนฺตฺวา  พุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ กถาย  สนนฺิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  อาม  ภิกฺขเว  ยสฺส  กมฺมสฺส 
กตตฺตา  ปจฺฉานุตปฺป  น  โหติ  อนุสสฺริตานุสฺสริตกฺขเณ 
โสมนสฺสเมว  อุปฺปชชฺติ  เอวรูป  กมมฺ  กตฺตพฺพเมวาติ  วตฺวา 
อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        ต ฺจ กมฺม กต สาธุ        ย กตฺวา นานุตปฺปติ 
        ยสฺส ปตีโต สุมโน        วิปาก ปฏิเสวตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ย  กตฺวาติ  ย  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตีน ฺเจว 
นิพฺพานสมฺปตฺติยา  จ  นพฺิพตฺตนสมตฺถ  สุขุทฺริย  กมฺม  กตฺวา 
นานุตปฺปติ  อถโข  ทฏิธมฺเมเยว  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ 
ปติเวเคน  ปตีโต  โสมนสฺสเวเคน  จ  สุมโน  หุตฺวา  อายตึ 
ปติโสมนสฺสชาโต  หุตฺวา  วิปาก ปฏิเสวติ  ต  กมฺม  กต 
สาธุ  สุนฺทร  สิลฏิกนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
อโหสีติ ฯ 
                        สุมนมาลาการวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                        อุปฺปลวณณฺาเถรีวตฺถุ 
        มธุวา  ม ฺตี  พาโลติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อุปปฺลวณฺณาเถรึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส  ปาทมูเล  ปตฺถน  ปฏเปตฺวา 
กปฺปสตสหสฺส  ปุ ฺานิ  กรุุมานา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ 
จ  สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  เทวโลกโต  จวิตฺวา  สาวตฺถิย 
เสฏ ิกุเล  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  นลีุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตาย 
จสฺสา  อุปฺปลวณฺณาเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  อถสฺสา 
วยปฺปตฺตกาเล  สกลชมฺพุทีเป  ราชาโน  จ  เสฏ ิโน  จ 
เสฏ ิสฺส  สนฺติก  ปณฺณาการ  ปหิณึสุ  ธีตร  อมฺหาก 
เทตูติ ฯ  อปฺปหิณนฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ  ตโต  เสฏ ี 
จินฺเตสิ  อห  สพฺเพส  มน  คเหตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  อุปาย 
ปเนก  กริสสฺามีติ ฯ  โส  ธีตร  ปกฺโกสิตฺวา  อมฺม 
ปพฺพชิตุ  สกขิฺสฺสสีติ  อาห ฯ  ตสฺสา  ปจฺฉิมภวิกตฺตา ปตุ 
วจน สีเส อาสิตฺตสตปากเตล วิย อโหสิ  ตสฺมา  ปตร 
ปพฺพชิสฺสามิ  ตาตาติ  อาห ฯ  โส  ตสฺสา  มหนฺต  สกฺการ 
กตฺวา ต ภิกฺขุนูปสฺสย เนตฺวา ปพฺพาเชสิ ฯ ตสฺสา 
อจิรปฺปพฺพชิตาย  เอว  อุโปสถาคาเร  ตาลวาโร  ปาปุณิ ฯ  สา 
ทีป  ชาเลตฺวา  อุโปสถาคาร  สมฺมชชฺตฺิวา  ทีปสิขาย  นิมิตฺต 
คณฺหิตฺวา   ิตาว  ปุนปฺปุน  โอโลกยมานา  เตโชกสิณารมฺมณ  
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ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเมว  ปาทก  กตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ 
สทฺธึ  ปฏิสมภิฺทาหิ  เจว  อภิ ฺาหิ  จ ฯ  สา  อปเรน 
สมเยน  ชนปทจาริก  จรตฺิวา  ปจฺจาคตา  อนฺธวน  ปาวิสิ ฯ 
ตทา  ภิกฺขุนีน  อร ฺวาโส  อปฺปฏิกขิฺตฺโต  โหติ ฯ  อถสฺสา 
มนุสฺสา  ตตฺถ  กุฏิก  กตฺวา  ม ฺจก  ป ฺาเปตฺวา  สาณิยา 
ปริกฺขิปสุ ฯ  สา  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  นิกฺขมิ ฯ 
มาตุลปุตฺโต  ปนสฺสา  นนฺทมาณโว  คิหิกาลโต  ปฏาย 
ปฏิพทฺธจิตฺโต  ตสฺสา  อาคตภาว  สุตฺวา  เถริยา  อาคมนโต 
ปุเรตรเมว  อนฺธวน  คนฺตฺวา  ต  กฏุิก  ปวิสิตฺวา  เหฏาม ฺเจ 
นิลีโน  เถรยิา  อาคนฺตฺวา  กุฏิก  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร  ปธาย 
ม ฺจเก  นิสินฺนมตฺตาย  พหิ  อาตปโต  อาคตตฺตา  จกฺขุปเถ 
อนฺธกาเร  อวิคเตเยว เหฏาม ฺจโต  นิกฺขมิตฺวา  ม ฺจก 
อภิรุยฺห  มา  นสฺสิ  พาล  มา  นสฺสิ  พาลาติ  เถริยา 
วาริยมาโน  อภิภวิตฺวา  อตฺตโน  ปฏ ิตกมฺม  กตฺวา 
ปายาสิ ฯ  อถสฺส  อคุณ  ธาเรตุ  อสกฺโกนฺตี  วิย  มหาปวี 
เทฺวธา  ภิชฺชิ ฯ  โส  ปวึ  ปวิฏโ  คนตฺฺวา  มหาอวีจิมฺหิ 
นิพฺพตฺติ ฯ  เถรีป  ตมตฺถ  ภิกฺขุนีน  อาโรเจสิ ฯ  ภิกขฺุนิโย 
ภิกฺขูน ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต  อาโรเจสุ ฯ 
ต  สุตฺวา  สตฺถา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ- 
ภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ  โย  โกจิ  พาโล  ปาปกมฺม  กโรนฺโต  
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มธุสกฺขราทีสุ  ก ฺจิเทว  มธุรรส  ขาทมาโน  ปุรโิส  วิย 
หฏปฺปหฏโ  อุทคฺคุทคฺโค  วิย กโรตีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา 
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        มธุวา ม ฺตี พาโล                ยาว ปาป น ปจฺจติ 
        ยทา จ ปจฺจตี ปาป                อถ (พาโล) ทุกฺข นิคจฺฉตีติ ฯ 
        ตตฺถ  มธุวาติ  พาลสฺส  หิ  ปาป  อกุสลกมฺม  กโรนฺตสฺส 
ต  กมฺม  มธุ  วิย  มธรุรส  วิย  อิฏ  กนฺต  มนาป วิย 
อุปฏาติ  อิติ  น  โส  มธุ ว  ม ฺติ ฯ  ยาวาติ  ยตฺตก 
กาล ฯ  ปาป  น  ปจฺจตีติ  ทิฏธมฺเม  วา  สมฺปราเย  วา 
วิปาก  น เทติ ตาว น เอว ม ฺติ ฯ  ยทา  จาติ 
ยทา  ปนสฺส  ทิฏธมฺเม  วา  วิวิธา  กมฺมกรณา กรยิมานสฺส 
สมฺปราเย  วา  นิรยาทีสุ  มหาทุกฺข  อนุภวนฺตสฺส  ต  ปาป 
ปจฺจติ อถ โส พาโล ทุกขฺ นิคจฺฉติ วินฺทติ ปฏิลภตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ อปเรน 
สมเยน  ธมฺมสภาย  มหาชโน  กถ  สมฏุาเปสิ  (๑)  ขีณาสวาป 
ม ฺเ  กามสุข  สาทิยนฺติ  กาม  เสวนฺติ  กึ  น เสวิสฺสนฺติ 
น  เหเต โกฬาปรุกฺขา  น  วมฺมิกา  อลฺลมสสรีราเยว  ตสฺมา 
เอเตป  กามสุข  สาทิยนฺติ กาม  เสวนฺตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
# ๑  ปจฺฉา วุตฺเตน น สเมติ ฯ ตถาหิ วกฺขติ กาย นุตฺถ 
#  ภิกฺขเวติอาทึ ฯ  
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อิมาย  นามาติ  วุตฺเต น ภิกฺขเว ขีณาสวา  กามสุข 
สาทิยนฺติ  น  กาม  เสวนติฺ  ยถา  หิ  ปทุมปตฺเต  ปติต 
อุทกพินฺทุ  น  ลิปฺปติ  น  สณฺาติ  วินิวฏเฏตฺวา  ปตเตว 
ยถา  จ  อารคฺเค  สาสโป  น  ลิปฺปติ  น  สณฺาติ  วินิวฏเฏตฺวา 
ปตเตว  เอว  ขีณาสวสฺส  จิตฺเต  ทุวิโธป  กาโม  น  ลิปฺปติ 
น  สณฺาตีติ  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม 
พฺราหฺมณวคฺเค  คาถมาห 
        วาริ โปกฺขรปตฺเตว                อารคฺเคริว  สาสโป 
        โย น ลปิฺปติ กาเมสุ                ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        อิมิสฺสา อตฺโถ พฺราหฺมณวคฺเคเยว อาวิภวิสฺสติ ฯ  สตฺถา 
ปน  ราชาน  ปเสนทิโกสล  ปกฺโกสาเปตฺวา  มหาราช  อิมสฺม ึ
สาสเน  ยเถว  กลุปุตฺตา  เอว  กุลธีตโรป  มหนฺต  าติคณ ฺจ 
โภคกฺขนฺธ ฺจ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺติ  ตา 
อร ฺเ  วิหรมานา  ราครตฺตา  ปาปปุคฺคลา  โอมานาติมาน- 
วเสน  วิเหเนฺติป  พฺรหฺมจริยนฺตรายป  ปาเปนฺติ  ตสฺมา 
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อนฺโตนคเร  วสนฏาน  กาตุ  วฏฏตีติ ฯ 
ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  นครสฺส  เอกปสฺเส  ภิกฺขุนี- 
สงฺฆสฺส  วสนฏาน  กาเรสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  ภิกขฺุนิโย 
อนฺโตคาเมเยว วสนฺติ ฯ 
                        อุปฺปลวณณฺาเถรีวตฺถุ ฯ 
                        _______________  
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                                 ชมพฺุกาชีวกวตฺถ ุ
        มาเส  มาเส  กุสคฺเคนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต ชมพฺุกาชีวก อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        อตีเต  กริ  กสฺสปสมมฺาสมฺพุทฺธกาเล  คามวาสี  เอโก 
กุฏมฺพิโก  เอกสฺส  เถรสฺส  วิหาร  กตฺวา  ตตฺถ  วิหรนฺต 
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหิ ฯ  เถโร  ตสฺส  เคเห  นิพทฺธ 
ภุ ฺชติ ฯ  อเถโก  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ทิวา  ปณฺฑาย  จรนฺโต 
ตสฺส  เคหทฺวาร  ปาปุณิ ฯ  กฏุมฺพิโก  ต  ทิสฺวา  ตสฺส 
อิริยาปเถ  ปสนฺโน  เคห  ปเวเสตฺวา  สกฺกจฺจ  ปณีเตน 
โภชเนน  ปรวิิสิตฺวา  ภนฺเต  อิม  สาฏก  รชิตฺวา  นวิาเสยฺยาถาติ 
มหนฺต  สาฏก  ทตฺวา  ภนฺเต  เกสา  โว  ทีฆา  ตุมหฺาก 
เกโสโรปนตฺถาย  นหาปต  อาเนสฺสามิ  สยนตฺถาย  [๑]  ม ฺจก 
คาหาเปตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  อาห ฯ  นพิทฺธ  เคเห  ภุ ฺชนฺโต 
กุลุปโก  ภิกขฺุ  ตสฺส  ต  สกฺการ  ทิสวฺา  จิตฺต  ปสาเทตุ 
นาสกฺขิ  อยนฺต  มุหุตฺต  ทิฏกสฺส  เอวรูป  สกฺการ  กโรติ 
นิพทฺธ  เคเห  ภุ ฺชนฺตสฺส  ปน  มยฺห  น  กโรตีติ  จินฺเตตฺวา 
วิหาร  อคมาสิ ฯ  อิตโรป  เตเนว  สทธฺึ  คนฺตฺวา  กฏุมฺพิเกน 
ทินฺน  สาฏก  รชิตฺวา  นิวาเสสิ ฯ  กฏุมพิฺโกป  นหาปต 
อาทาย  คนฺตฺวา  เถรสฺส  เกเส  โอหาราเปตฺวา ม ฺจก 
# ๑  ส.ี เอตฺถนฺตเร  โวติ  ทิสฺสติ  ฯ ม.ยุ. เอตฺถนฺตเร  จ โวติ อตฺถ ิฯ  
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อตฺถราเปตฺวา  ภนฺเต  อิมสฺมึเยว  ม ฺจเก  สยถาติ  วตฺวา 
เทฺวป  เถเร สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เนวาสิโก 
ตสฺส  สกฺการ  กยิรมาน  อธิวาเสตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถสฺส 
โส  สาย  เถรสฺส  นิปนฺนฏาน คนฺตฺวา  จตูหากาเรหิ [๑] 
อกฺโกสิ  อาวุโส  อาคนฺตุก  กฏุมฺพิกสฺส  เคเห  ภตฺต  ภุ ฺชนโต 
วรตร  มฬีฺห  ขาทิตุ  กุฏมพิฺเกน  อานีตนหาปเตน 
เกโสโรปนโต  วรตร  ตาลฏ ิเกน  เกเส  ลุ ฺจาเปตุ  กฏุมฺพิเกน 
ทินฺนสาฏก  นิวาสนโต  วรตร  นคฺเคน  จริตุ  กุฏมฺพิเกน 
อาภตม ฺจเก  นิปชฺชนโต  วรตร  ภูมิย  นิปชฺชิตุนฺติ ฯ  เถโรป 
มา  เอส  พาโล  ม  นิสฺสาย  นสฺสีติ  นิมนฺตน  อนาทยิตฺวา 
ปาโตว  อุฏาย  ยถาสุข  อคมาสิ ฯ  เนวาสิโกป  ปาโต ว 
วิหาเร  กตฺตพฺพวตฺต  กตฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  อิทานิป 
อาคนฺตุโก  นิทฺทายติ  คณฺฑิสทฺเทน  ปพุชฺเฌยฺยาติ  ส ฺาย 
นขปฏเเนว  คณฺฑึ  ปหรตฺิวา  คาม  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ 
กุฏมฺพิโกป  สกฺการ  กตฺวา  เถราน  อาคมนมคฺค  โอโลเกนฺโต 
เนวาสิก  ทิสฺวา  ภนฺเต  เถโร  กุหินฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  น 
เนวาสิโก  มา  อาวุโส  อวจ  (๒)  ตุยหฺ  กลุุปโก  หีโย  ตว 
นิกฺขนฺตเวลาย โอวรก  ปวิสิตฺวา  นิทฺท  โอกกฺนฺโต  ปาโต ว 
ปฏาย  มม  วิหารสมฺมชฺชนสทฺทมฺป  ปานียฆฏปริโภชนียฆเฏสุ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร  เถรนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. ยุ. อาวุโส ก ึวเทถ ฯ  
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อุทกาสิ ฺจนสทฺทมฺป  คณฺฑิสทฺทมฺป  กโรนฺตสฺส  น  ชานาตีติ 
อาห ฯ  กุฏมพิฺโก  จินฺเตสิ  ตาทิสาย  อิริยาปถสมฺปตฺติยา 
สมนฺนาคตสฺส  เม  อยฺยสสฺ  ยาว  อิมมหฺา  กาลา  นทิฺทายน 
นาม  นตฺถิ  ม  ปน  ตสฺส  สกฺการ  กโรนฺต  ทิสฺวา 
อทฺธา  อิมินา  ภทนฺเตน  กิ ฺจิ  วุตฺต  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส 
อตฺตโน  ปณฺฑิตภาเวน  ต  สกฺกจฺจ  โภเชตฺวา  ตสฺส  ปตฺต 
สาธุก  โธวิตฺวา  นานคฺครสโภชนสฺส  ปูเรตฺวา  ภนฺเต  สเจ 
เม  อยฺย  ปสฺเสยฺยาถ  อิมมสฺส  ปณฺฑปาต  ทเทยฺยาถาติ 
อาห ฯ  อิตโร  ต  คเหตฺวา ว  จินฺเตสิ  สเจ  โส  เอวรูป 
ปณฺฑปาต  ภุ ฺชิสฺสติ  อิมสฺมึเยว  าเน  ปลุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ 
อนฺตรามคฺเค  ต  ปณฺฑปาต  ฉฑฺเฑตฺวา  เถรสฺส  วสนฏาน 
คนฺตฺวา  ต  ตตฺถ  โอโลเกนฺโต  นาทฺทส ฯ  อถ  น 
เอตฺตกสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  กโตป 
สมณธมฺโม  รกฺขิตุ  นาสกฺขิ ฯ  อายุหปริโยสาเน  ปน  อวีจิมฺหิ 
นิพฺพตฺติตฺวา  เอก  พุทฺธนตฺร  มหาทุกขฺ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺม ึ
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคหนคเร  เอกสฺม ึ พหุอนฺนปาเน กุลฆเร 
นิพฺพตฺติ ฯ 
        โส  ปทสา  คมนกาลโต  ปฏาย  เนว  สยเน  สยิตุ  น 
ภตฺต  ภุ ฺชิตุ  อิจฺฉติ  อตฺตโน  สรีรวล ฺชเมว  ขาทติ ฯ 
พาลตาย  อชานนฺโต  กโรตีติ  น  โปสึสุ ฯ  มหลฺลกกาเลป  
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วตฺถ  นิวาเสตุ  น อิจฺฉติ  นคฺโค  วิจรติ  ภูมิย  สยติ 
อตฺตโน สรีรวล ฺชเมว ขาทติ ฯ อถสสฺ  มาตาปตโร  นาย 
กุลฆรสฺส  อนุจฺฉวิโก  อาชีวกาน  เอส  อนุจฺฉวิโกติ  เตส 
สนฺติก  เนตฺวา  อิม  ทารก ปพฺพาเชถาติ อทสุ ฯ อถ 
น เต  ปพฺพาเชสุ  ปพฺพาเชตฺวา  จ  ปน คลปฺปมาเณ อาวาเฏ 
เปตฺวา ทฺวินฺน  องฺสกูฏาน (๑)  อุปร ิ ปทรานิ  ทตฺวา  เตส 
อุปริ  นิสีทิตฺวา  ตาลฏ ิขณฺเฑน  เกเส  ลุ ฺจึสุ ฯ  อถ  เน 
ตสฺส  มาตาปตโร  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ ปุนทิวเส 
อาชีวกา  เอหิ  คาม  ปวิสิสฺสามาติ  ต  วทึสุ ฯ โส  คจฺฉถ 
ตุมฺเห  อห  อิเธว  ภวิสฺสามีติ  น  อิจฺฉิ ฯ  อถ  น  ปนุปฺปุน 
วตฺวา  อนิจฺฉมาน  โอหาย  อคมสุ ฯ  โสป  เตส  คตภาว 
ตฺวา  วจฺจกุฏิยา  ทฺวาร  (๒)  วิวริตฺวา โอรุยฺห อุโภหิ  หตฺเถหิ 
อาโลปการก คูถ  ขาทติ ฯ (๓)  อาชีวกา  ตสฺส  อนโฺตคามโต 
อาหาร  ปหิณึสุ ฯ  ตมฺป  น  อิจฺฉติ  ปุนปฺปุน  วุจฺจมาโนป 
น  เม  อิมินา  อตฺโถ  ลทฺโธ เม อาหาโรติ  ฯ  กห  ลทฺโธติ ฯ 
อิเธว  ลทฺโธติ ฯ  เอว  ทุติเย ตติเย จตุตฺเถ ทิวเสป  เตหิ 
พหุมฺป  วุจฺจมาโน  อห  อิเธว  ภวิสฺสามีติ  คาม  คนฺตุ 
น  อิจฺฉติ ฯ  อาชีวกา  อย  ทิวเส  ทิวเส  เนว  คาม 
ปวิสิตุ น อมฺเหหิ  ปหิต  อาหาร  อาหริตุ  อิจฺฉติ  อิเธว  เม  
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ลทฺโธติ  วทติ  กินฺนุ  โข  กโรติ  ปริคฺคณฺหิสฺสาม  นนฺติ   
คาม  ปวิสนฺตา  เอก  เทฺว  ชเน  ตสฺสป  ปริคฺคณฺหนตฺถ  โอหาย 
คมึสุ ฯ  เต  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺตา  วิย  หตฺุวา  นิลียึสุ ฯ  โสป 
เตส  คตภาว  ตฺวา  ปุริมนเยเนว  วจฺจกุฏึ  โอรุยฺห  คูถ 
ขาทติ ฯ  อิตเร  ตสฺส  กริิย ทิสฺวา อาชีวกาน  อาโรจยึสุ ฯ 
ต  สุตฺวา  อาชีวกา  อโห  ภาริย  กมฺม  สเจ  สมณสฺส 
โคตมสฺส  สาวกา  ชาเนยฺยุ  อาชีวกา  คูถ  ขาทมานา  วิจรนฺตีติ 
อมฺหาก  อกิตฺตึ  ปกาเสยฺยุ  นาย  อมฺหาก  อนุจฺฉวิโกติ  ต 
อตฺตโน  สนติฺกา  นีหรึสุ ฯ  โส  เตหิ  นีหริโต ฯ  มหาชนสฺส 
อุจฺจารกรณฏาเน  ปตฺถโต  เอโก  ปฏ ิปาสาโณ  อตฺถิ ฯ 
ตสฺมึ  มหนฺต  โสณฺฑิ ฯ  ปฏ ิปาสาณ  นิสฺสาย  มหาชนสฺส 
อุจฺจารกรณฏาน  โหติ ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา รตฺตึ  คูถ 
ขาทิตฺวา  มหาชนสฺส  สรรีวล ฺชนตฺถาย  อาคมนกาเล  เอเกน 
หตฺเถน  ปาสาณสฺส  เอก  ปสฺส  โอลุพฺภ  เอก  ปาท  อุกฺขิปตฺวา 
ชนฺนุเก  เปตฺวา  อุทฺธวาตาภิมุโข  มุข  วิวริตฺวา  ติฏติ ฯ 
มหาชโน  ต  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต กสฺมา 
อยฺโย มุข  วิวริตฺวา   ิโตติ  ปุจฺฉติ ฯ  อห  วาตภกฺโข  อ ฺโ 
เม  อาหาโร  นตฺถีติ ฯ  อถ  กสฺมา  เอก  ปาท  อุกฺขิปตฺวา 
ชนฺนุเก  กตฺวา   ิโตสิ ภนฺเตติ  ฯ  อห  อุคฺคตตโป  โฆรตโป 
มยา  ทฺวีหิ  ปาเทหิ  อกฺกนฺตา  ปวี  กมฺปติ  ตสฺมา  เอก  
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ปาท  อุกฺขิปตฺวา  ชนฺนุเก  กตฺวา   ิโตมฺหิ  อห ฺหิ   ิตโก ว 
วีตินาเมมิ  น  นิสีทามิ  น  นิปชชฺามีติ ฯ  มนุสฺสา นาม 
เยภุยฺเยน  วจนมตฺตเมว  สทฺทหนฺติ  ตสฺมา  อโห อจฺฉริย 
เอวรูปาป  นาม  ตปสฺสิโน  โหนฺติ  น  โน  เอวรูโป  ทฏิปุพฺโพติ 
เยภุยฺเยน  องฺคมคธวาสิโน  สงฺขุภิตฺวา  มาเส  มาเส  มหนฺต 
สกฺการ  อภิหรนฺติ ฯ  โส  อห  วาตเมว  ภกฺขามิ  น  อ ฺ 
อาหาร อาหรามิ อ ฺ หิ เม  ขาทนฺตสฺส  ตโป  นสฺสตีติ 
เตหิ  อภิหต  น กิ ฺจิ อิจฺฉติ ฯ  มนุสฺสา มา  โน  ภนฺเต 
นาเสถ  ตุมฺหาทิเสน  โฆรตเปน  ปริโภโค  กโต  อมหฺาก 
ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  สวตฺตตีติ  ปุนปฺปุน  ยาจนฺติ ฯ  ตสฺส 
เม  อ ฺโ  อาหาโร  น  รุจฺจตีติ  มหาชนสฺส  ปน  ยาจนาย 
ปฬิโต  เตหิ  อาภตานิ  สปฺปผาณิตาทีนิ  กุสคฺเคน  ชิวฺหคฺเค 
เปตฺวา  คจฺฉถ  อล  โว  เอตฺตก  หิตาย  สุขายาติ 
อุยฺโยเชสิ ฯ  เอว โส  ป ฺจปณฺณาส  วสฺสานิ  นคฺโค  คูถ 
ขาทนฺโต  เกเส  ลุ ฺจนฺโต  ภูมิย  สยมาโน  วีตินาเมสิ ฯ 
        พุทฺธานป  โข  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลกน อวิชหิตเมว 
โหติ  ตสฺมา  เอกทิวส  ภควโต  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺตสฺส 
อย  ชมฺพุกาชีวโก  าณชาลสฺส  อนฺโต  ป ฺายิ ฯ  สตฺถา 
กินฺนุ  โข  ภวิสฺสตีติ  อาวชฺชิตฺวา  ตสฺส  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  อห  เอต  อาทึ กตฺวา เอก 
คาถ ภาสิสฺสามิ  คาถาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  
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ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสติ  อิม  กลุปุตฺต  นิสฺสาย  มหาชโน 
โสตฺถิภาว  ปาปุณิสฺสตีติ  ตฺวา  ปุนทิวเส  ราชคเห  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต  อานนฺทตฺเถร  อาห  อานนฺท 
ชมฺพุกาชีวกสฺส  สนฺติก  คมิสฺสามีติ ฯ  ภนฺเต  ก ึ ตุมฺเหเยว 
คมิสฺสถาติ ฯ  อาม  อหเมวาติ ฯ  เอว  วตฺวา  สตฺถา  วฑฺฒ- 
มานกจฺฉายาย  ตสฺส  สนติฺก  ปายาสิ ฯ  เทวตา  จินฺตยึสุ 
สตฺถา  สาย  (๑)  ชมฺพุกาชีวกสฺส  สนติฺก  คจฺฉติ  โส  จ  เชคุจฺเฉ 
อุจฺจารปสฺสาวฏาเน  ทนฺตกฏกฺกิลิฏเ  ปฏ ิปาสาเณ  วสติ  เทว 
วสฺสาเปตุ  วฏฏตีติ  อตฺตโน  อานุภาเวน  ตมุหุตฺตเยว  เทว  วสสฺาเปสุ ฯ  ปฏ ิปาสาโณ  สุจิ  
นิมฺมโล  อโหสิ ฯ  อถสฺส 
อุปริ  ป ฺจวณฺณ  ปุปฺผวสฺส  วสฺสาปยึสุ ฯ  สตฺถา  สาย 
ชมฺพุกาชีวกสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ชมฺพุกาติ  สทฺทมกาสิ ฯ 
ชมฺพุโก  โก  นุ  โข  เอส  ทุชฺชาโน  ม  ชมฺพุกวาเทน 
วทตีติ  จินฺเตตฺวา  โก  เอโสติ  อาห ฯ  อห  ชมฺพุกาติ ฯ  ก ึ
มหาสมณาติ  ฯ  อชชฺ  เม  เอกรตฺตึ  อิธ  วสนฏาน  เทหีติ ฯ 
นตฺถิ  มหาสมณ  อิมสฺมึ  าเน  วสนฏานนฺติ ฯ  ชมฺพุก  มา 
เอว  กริ  เอกรตฺตึ เม  วสนฏาน  เทหิ  ปพฺพชิตา  นาม 
ปพฺพชิต  ปฏเนฺติ  มนุสฺสา  มนุสฺส  ปสโว  ปสุนติฺ ฯ  ก ึปน 
ตฺว ปพฺพชิโตสีติ ฯ อาม  ปพฺพชิโตมฺหีติ ฯ  สเจ  ตฺว  ปพฺพชิโต 
กหนฺเต  ลาพุก  กห  ธูมกฏจฺฉุโก  กห  ย ฺสุตฺตกนฺติ ฯ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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อตฺเถต  มยฺห  วิสุ  วิสุ  ปน  คเหตฺวา  จรณ  ทุกฺขนฺติ 
อพฺภนฺตเรเยว  คเหตฺวา  จรามีติ ฯ  โส  จริสฺสสิ  ตฺว  เอต 
อคฺคณฺหิตฺวาติ  กุชฌฺิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  โหตุ  ชมฺพุก 
มา  กุชฺฌ  วสนฏาน  เม  อาจิกฺขาหีติ ฯ  นตฺถิ  มหาสมณ 
เอตฺถ  วสนฏานนฺติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  วสนฏานโต  อวิทูเร 
เอก  ปพฺภาร  อตฺถิ  ต  นิททฺิสนฺโต  เอตสฺมึ  ปพฺภาเร 
โก  วสตีติ อาห ฯ น โกจิ  มหาสมณาติ ฯ  เตนหิ  เอต 
มยฺห  เทหีติ ฯ  ตฺว ฺเว  ชานาหิ  มหาสมณาติ ฯ สตฺถา 
ปพฺภาเร นิสีทน ป ฺาเปตฺวา นิสีทิ ฯ 
        อถ  ปมยาเม  จตฺตาโร  มหาราชาโน  จตุทฺทิสา 
เอโกภาส  กโรนฺตา  อุปฏาน  อาคมึสุ ฯ  ชมฺพุโก  โอภาส 
ทิสฺวา  กึโอภาโส  นาเมโสติ  จินฺเตสิ ฯ  มชฺฌิมยาเม 
สกฺโก  เทวราชา  อาคมิ ฯ  ชมฺพุโก  ตมฺป  ทิสฺวา  โก 
นาเมโสติ  จินฺเตสิ ฯ  ปจฺฉิมยาเม เอกาย  องฺคุลิยา  เอก  ทฺวีห ิ
เทฺว  ฯเปฯ  ทสหิ  ทส  จกฺกวาฬานิ  โอภาเสตุ  สมตฺโถ 
มหาพฺรหฺมา  สกลอร ฺ  เอโกภาส  กโรนฺโต  อาคมิ ฯ 
ชมฺพุโก  ตมฺป  ทิสฺวา  โก  น ุ โข  เอโสติ  จินฺเตตฺวา 
ปาโตว  สตฺถ ุสนฺติก  คนฺตฺวา  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  เอกมนฺต 
 ิโต  สตฺถาร  ปุจฺฉิ  มหาสมณ  ตุมฺหาก  สนฺติก  จตสฺโส 
ทิสา  โอภาเสนฺโต  ปมยาเม โก  อาคโตติ ฯ  จตฺตาโร 
มหาราชาโนติ ฯ  กกึารณาติ ฯ  ม  อุปฏาตุนฺติ ฯ  กึ  ปน  
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ตฺว  จตูหิ  มหาราเชหิ  อุตฺตริตโรติ ฯ  อาม  ชมฺพุก  อห ฺหิ 
ราชูน  อติราชาติ ฯ  มชฺฌมิยาเม  ปน  โก  อาคโตติ ฯ  สกฺโก 
เทวราชาติ ฯ กึการณาติ ฯ  ม  อุปฏาตุเมวาติ ฯ  ก ึ ปน 
ตฺว  สกฺกเทวราชโตป  อุตฺตริตโรติ ฯ  อาม  ชมฺพุก  สกฺกโตป 
อุตฺตริตโรมฺหิ  เอโส  ปน  มยฺห  คิลานุปฏาโก  กปฺปยการก- 
สามเณรสทิโสติ ฯ  ปจฺฉิมยาเม  สกลอร ฺ  โอภาเสตฺวา  โก 
อาคโตติ ฯ  ย  นิสฺสาย  โลเก  พฺราหฺมณาทโยป  ขิปตฺวา 
ปกฺขลิตฺวา  นโม  มหาพรฺหฺมุโนติ  วทนฺติ  โสเอว  มหาพฺรหฺมาติ ฯ 
กึ  ปน  ตฺว  มหาพฺรหฺมุนาป  อุตฺตริตโรติ ฯ  อาม  ชมฺพุก 
อห ฺหิ  พฺรหฺมุนาป  อติพฺรหฺมาติ ฯ  อจฺฉริโยสิ  ตฺว  มหาสมณ 
มยฺห  ปน  ป ฺจปณฺณาสวสฺสานิ  อิธ  วสนฺตสฺส  เอเตสุ 
เอโกป  ม  อุปฏาตุ  นาคตปุพฺโพ  อห ฺหิ  เอตฺตก อทฺธาน 
วาตภกฺโข  หุตฺวา   ิตโกว  วีตินาเมสึ  น  ตาว เต มยฺห 
อุปฏาน  อาคตปุพฺพาติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  ชมฺพุก 
ตฺว  โลกสฺมึ  อนฺธพาล  มหาชน  ว ฺจยมาโน  มป  ว ฺเจตุกาโม 
ชาโต  นน ุ ตฺว  ป ฺจปณฺณาสวสฺสานิ  คูถเมว  ขาทสิ  ภูมิยเยว  นิปชฺช ิ นคฺโค หุตฺวา วิจริ  
ตาลฏ ิขณฺเฑน  เกเส  ลุ ฺจิ 
อถ  จ  ปน  โลก  ว ฺเจนฺโต  อห  วาตภกฺโขมฺหิ  เอกปาเทน 
ติฏามิ  น  นิสีทามิ  น  นิปชฺชามีติ  วเทสิ  มป  ว ฺเจตุกาโมสิ 
ปุพฺเพป  ตฺว  ปาปก  ลามิก  ทฏิ ึ  นิสฺสาย  เอตฺตก  กาล 
คูถภกฺโขสิ  ภูมิสโย  นคฺโค  วิจรนฺโต  ตาลฏ ิขณฺเฑน  เกสลุ ฺจน  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 522 

        เลมที ่ 17  พาลวคฺควณฺณนา  หนา  522 
 
ปตฺโต  อิทานิป  ปาปก  ลามิก  ทฏิ ิเมว  คณฺหาสีติ ฯ  ก ึ
ปน  มยา  กต  มหาสมณาติ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  ปุพฺเพ 
กตกมฺม  อาจิกฺขิ ฯ  ตสฺส  สตฺถริ  กเถนฺเตเยว  สเวโค  อุปฺปนฺโน 
หิโรตฺตปฺป  อุปฏ ิต ฯ  โส  อุกฺกฏุิโก  นิสีทิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา 
อุทกสาฏก  ขิปตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  ต  นิวาเสตฺวา  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ  สตฺถาปสฺส  อนุปุพฺพีกถ  กเถตฺวา 
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  โส  เทสนาวสาเน  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อุฏายาสนา  ปพฺพชฺช ฺจ 
อุปสมฺปท ฺจ  ยาจิ ฯ  เอตฺตาวตาสฺส  ปุริมกมฺม  ปริกฺขีณ ฯ 
อย ฺหิ  ขีณาสวมหาเถร  จตูหิ  อกฺโกเสหิ  อกฺโกสตฺิวา  ยาวาย 
มหาปวี  ติคาวุตาธิก  โยชน  อุสฺสนฺนา  ตาว  อวีจิมฺหิ 
ปจิตฺวา  ตตฺถ  ปกฺกาวเสเสน  ป ฺจปณฺณาสวสฺสานิ  อิม 
วิปฺปการ  ปตฺโต  เตนสฺส  ต  กมฺม  ขีณ  วีสติวสฺสสหสฺสานิ 
อิมินา  กตสฺส  สมณธมฺมสฺส  ผล  นาเสตุ  น  สกฺกา 
ตสฺมา  ต  สตฺถา  ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา  เอหิ  ภิกฺขุ 
จร  พฺรหฺมจริยนฺติ  อาห ฯ  ตาวเทวสฺส  คิหิลิงฺค  อนฺตรธายิ 
อฏปริกฺขารธโร สฏ ิวสฺสตฺเถโร วิย อโหสิ ฯ 
        องฺคมคธวาสีน  ตสฺส  สกฺการ  คเหตฺวา  อาคตทิวโส 
กิเรส  ตสฺมา  อุภยรฏวาสิโน  สกฺการ  คเหตฺวา  อาคตา 
ตถาคต  ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  อมฺหาก  อยโฺย  ชมฺพุโก  มหา 
อุทาหุ  สมโณ  โคตโมติ  จินฺเตตฺวา  สเจ  สมโณ  โคตโม  
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มหา  ภเวยฺย  อย  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คจฺเฉยฺย 
ชมฺพุกาชีวกสฺส  ปน  มหนฺตตาย  สมโณ  โคตโม  อิมสฺส 
สนฺติก  อาคโตติ  จินฺตยึสุ ฯ  สตฺถา  มหาชนสฺส  ปริวิตกฺก 
ตฺวา  ชมฺพุก  ตว  อุปฏากาน  กงฺข  ฉินทฺาหีติ  อาห ฯ 
โส  อหมฺป  ภนฺเต  เอตฺตกเมว  ปจฺจาสึสามีติ  วตฺวา 
จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  อุฏาย  ตาลปฺปมาณ  เวหาส 
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา  สาวโกหมสฺมีติ 
วตฺวา  โอรุยหฺ  วนฺทิตฺวา  ปุน  ทฺวิตาลมตฺต  ติตาลมตฺตนฺติ 
เอว  สตฺตตาลมตฺต  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  โอรุยฺห  อตฺตโน 
สาวกภาว  ชานาเปสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  มหาชโน  อโห 
พุทฺธา  นาม  อจฺฉริยา  อโนมคุณาติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถา 
มหาชเนน  สทฺธึ  กเถนฺโต  เอวมาห  อย  เอตฺตก  กาล 
ตุมฺเหหิ  อาภตสกฺการ  กสุคฺเคน  ชิวฺหคฺเค  เปตฺวา  ตปจรณ 
ปูเรมีติ  อิธ  นิวุตฺโถ  สเจ  อิมินา  อุปาเยน  วสฺสสต  ตปจรณ 
ปูเรยฺย  ยา  จ  อสฺส  อิทานิ  กลุ  วา  ภตฺต  วา  กุกฺกจฺุจายิตฺวา 
อภุ ฺชนฺตสฺส  ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา  ตสฺสา  ต  ตปจรณ 
โสฬสึป  กล  นาคฺฆตีติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต 
อิม  คาถมาห 
        มาเส มาเส กุสคฺเคน        พาโล ภุ ฺเชถ โภชน 
        น โส สงฺขาตธมฺมาน                กล อคฺฆติ โสฬสินฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  สเจ  พาโล  อปริ ฺาตธมฺโม  สลีาทิคุณา  
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ปริพาหิโร  ติตฺถายตเน  ปพฺพชิโต  ตปจรณ  ปูเรสสฺามีติ 
มาเส  มาเส  สมฺปตฺเต  กุสคฺเคน  โภชน  ภุ ฺชนฺโต  วสฺสสต 
ภุ ฺเชถ  โภชน ฯ  น  โส  สงฺขาตธมฺมาน  กล  อคฺฆติ 
โสฬสินฺติ  สงฺขาตธมฺมา  วุจฺจนฺติ  าตธมฺมา  ตูลิตธมฺมา 
เตสุ  เหฏ ิมโกฏิยา โสตาปนฺโน  สงฺขาตธมฺโม  อุปริมโกฏิยา 
ขีณาสโว  อิเมส  สงฺขาตธมฺมาน  โส  พาโล  กล  นาคฺฆติ 
โสฬสินฺติ  ปคฺุคลาธิฏานา  เทสนา ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถ 
ยา  จ  ตสฺส  ตถา ตปจรณ ปูเรนฺตสฺส วสฺสสต เจตนา 
ยา  จ  สงฺขาตธมฺมาน  กุล  วา  ภตฺต  วา  กุกฺกุจฺจายิตฺวา 
อภุ ฺชนฺตาน  เอกา  ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา  ตสฺสา  เจตนาย 
สา  ตาวทีฆรตฺต  ปวตฺตเจตนา  โสฬสึ  กล  นาคฺฆติ ฯ 
อิท  วุตฺต  โหติ  ย  ตสฺสา  สงฺขาตธมฺมาน  เจตนาย  ผล 
ต  โสฬสโกฏาเส กตฺวา ตโต  เอเกก  ปุน  โสฬสโกฏาเส 
กตฺวา  ตโต  เอกสฺส  โกฏาสสฺส  ย  ผล  ตเทว ตสฺส 
พาลสฺส ตปจรณโต มหนฺตตรนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
อโหสีติ ฯ 
                        ชมฺพุกาชีวกวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                                อหิเปตวตฺถุ 
        น  หิ  ปาป  กต  กมมฺนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เวฬุวเน  วิหรนฺโต อ ฺตร อหิเปต อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  ชฏิลสหสฺสสสฺ  อพฺภนฺตโร  อายสฺมา 
ลกฺขณตฺเถโร  จ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  จ  ราชคเห  ปณฺฑาย 
จริสฺสามาติ  คิชฺฌกูฏโต  โอตรนฺติ ฯ  เตสุ  อายสฺมา 
มหาโมคฺคลฺลาโน  เอก  อหิเปต  ทิสฺวา  สิต  ปาตฺวากาสิ ฯ 
อถ  น ลกฺขณตฺเถโร  กสมฺา  อาวุโส  สิต  ปาตุ  กโรสีติ 
การณ  ปุจฺฉิ ฯ  อกาโล  โข  อาวุโส  อิมสฺส  ป ฺหสฺส  วิสชฺเชตุ 
ภควโต  สนฺติเก  ม  ปุจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  เตสุ  ราชคเห  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  นิสินฺเนสุ  ลกฺขณตฺเถโร 
ปุจฺฉิ  อาวุโส  โมคฺคลลฺาน  ตฺว  คิชฺฌกูฏา  โอตรนฺโต  สิต 
ปาตุ  กริตฺวา  มยา  สิตการณ  ปุฏโ  ภควโต  สนฺติเก  ม 
ปุจฺเฉยฺยาสีติ  อวจ  กเถหิ  อิทานิ  ต  การณนฺติ ฯ  เถโร 
อาห อห  อาวุโส  เอก  อหิเปต  ทิสฺวา  สิต  ปาตฺวากาสึ 
ตสฺส  เอวรูโป  อตฺตภาโว  มนุสฺสสีส  วิย  อสฺส  สสี 
อหิสฺส วิยสฺส เสโส  อตฺตภาโว  อหิเปโต  นาเมส  ปมาณโต 
ป ฺจวีสติโยชนิโก  ตสฺส  สีสโต  อุฏ ิตา  อคฺคิชาลา  ยาว 
นงฺคุฏา  คจฺฉนฺติ  นงฺคุฏโต อุฏ ิตา  ยาว  สีสา  มชฺเฌ 
อุฏ ิตา  เทฺว  ปสฺสานิ  คจฺฉนฺติ  ทฺวีหิ ปสฺเสหิ  อุฏ ิตา  
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มชฺเฌ  โอสรนฺตีติ ฯ  ทฺวินฺนเมว กิร เปตาน อตฺตภาโว 
ป ฺจวีสติโยชนิโก  อวเสสาน  ติคาวุตปฺปมาโณ  อิมสฺส  เจว 
อหิเปตสฺส กากเปตสฺส จ ป ฺจวีสติโยชนิโก เตสุ อยนฺตาว 
อหิเปโต ฯ 
        กากเปตมฺป  มหาโมคฺคลฺลาโน  คิชฺฌกฏูมตฺถเก  ปจฺจมาน 
ทิสฺวา ตสฺส ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห 
        ป ฺจโยชนิกา ชิวฺหา                สีสนฺเต นวโยชน 
        กาโย อจฺจุคฺคโต ตุยฺห        ป ฺจวีสติโยชน 
        กินฺน ุกมฺม กริตฺวาน                ปตฺโตสิ ทุกฺขมีทิสนฺติ ฯ 
อถสฺส เปโต อาจิกฺขนฺโต 
        อห ภนฺเต โมคฺคลฺลาน        กสฺสปสฺส มเหสิโน 
        สงฺฆสฺสาภิหฏ ภตฺต                อาหเรสึ ยถิจฺฉกนฺติ 
คาถ  วตฺวา  อาห  ภนฺเต  กสฺสปพุทฺธกาเล  สมฺพหุลา 
ภิกฺขู  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ  มนุสสฺา  เถเร  ทิสวฺา 
สมฺปยายมานา  อาสนสาลาย  นิสีทาเปตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา 
เตเลน  มกฺเขตฺวา  ยาคุ   ปาเยตฺวา  ขชฺชก  ทตฺวา  ปณฺฑปาตกาล 
อาคมยมานา  ธมฺม  สุณนฺตา  นิสีทึสุ ฯ  ธมฺมกถาวสาเน  เถราน  ปตฺเต  อาทาย  อตฺตโน  อตฺต
โน  เคเห  นานคฺครสโภชนสฺส 
ปูเรตฺวา  อาหรึสุ ฯ ตทาห กาโก หุตฺวา  อาสนสาลาย 
ฉทนปฏเ  นิสินฺโน  ต  ทิสฺวา  เอเกน  คหิตปตฺตโต  ติกฺขตฺตุ  
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มุข  ปูเรนฺโต  ตโย  กพเฬ  อคฺคเหสึ  ต  ปน  ภตฺต  เนว 
สงฺฆสฺส  สนฺตก  น  สงฺฆสฺส  นิยเมตฺวา  ทินฺน  น  ภิกฺขูหิ 
คหิตาวเสสก  อตฺตโน  เคห  เนตฺวา  มนุสฺเสหิ  ภุ ฺชิตพฺพก 
เกวล  สงฺฆ  อุทฺทิสฺส  อภิหฏมตฺตเมว  ตโต  มยา  ตโย 
กพฬา  คหิตา  เอตฺตก  เม  ปุพฺพกมฺม  สฺวาห  กาล  กตฺวา 
ตสฺส  กมฺมสสฺ  วิปาเกน  อวีจิมฺหิ  ปจิตฺวา  ตตฺถ  ปกฺกาวเสเสน 
อิทานิ  คิชฺฌกูเฏ  กากเปโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺโต อิท ทุกฺข 
ปจฺจนุโภมีติ ฯ  อิท กากเปตวตฺถุ ฯ 
        อิธ  ปน  เถโร  อหิเปต  ทิสฺวา  สติ  ปาตฺวากาสินฺติ 
อาห ฯ  อถสฺส  สตฺถา  สกฺขิ  หุตฺวา  สจฺจ  ภิกฺขเว 
โมคฺคลฺลาโน  อาห  มยา  ปเนส  สมฺโพธิปฺปตฺตทิวเสเยว  ทิฏโ 
อปจาห เย เม วจน  น  สททฺเหยฺยุ  เตส  อหิตาย  ภเวยฺยาติ 
ปรานุทยาย  น  กเถสินฺติ  อาห ฯ  ลกฺขณสยุตฺเตป  (๑)  หิ  มหาโมคฺคลฺลาเนน  ทฏิกาเลเยว  
สตฺถา  ตสฺส  สกฺขิ  หุตฺวา 
วีสติวตฺถูนิ  กเถสิ ฯ  อิทมฺป  เตน  ตเถว กถิต  ฯ ต  สุตฺวา 
ภิกฺขู ตสฺส ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉึสุ ฯ สตฺถาป เตส กเถสิ ฯ 
        อตีเต  กริ  พาราณสึ  นิสฺสาย  นทตีีเร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส 
ปณฺณสาล  กรึสุ ฯ  โส  ตตฺถ  วิหรนโฺต  นิพทฺธ  นคเร 
ปณฺฑาย  จรติ ฯ  นาคราป  สาย  ปาต  คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา 
# ๑  ส. น.ิ ๑๖/๒๙๘ ฯ  
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ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อุปฏาน  คจฺฉนฺติ ฯ  เอโก  พาราณสีวาสี 
ปุริโส  ต  มคฺค  นิสฺสาย  เขตฺต  กสิ ฯ  มหาชโน  สาย 
ปาต  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อุปฏาน  คจฺฉนฺโต  ต  เขตฺต  มทฺทนฺโต 
คจฺฉติ ฯ  กสโก  มา  เม  เขตฺต  มทฺทถาติ  วาเรนฺโตป 
วาเรตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ สเจ อิมสฺมึ าเน 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺณสาลา  น  ภเวยฺย  น  เม  เขตฺต 
มทฺเทยฺยุนฺติ ฯ โส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺฑาย  ปวิฏกาเล 
ปริโภคภาชนานิ  ภินฺทิตฺวา  ปณฺณสาล  ฌาเปสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ 
ต  ฌาม  ทิสวฺา  ยถาสุข  ปกฺกามิ ฯ  มหาชโน คนฺธมาล 
อาทาย  อาคโต  ฌาม  ปณฺณสาล  ทิสวฺา  กห  น ุ โข  โน 
อยฺโย  คโตติ  อาห ฯ  โสป  มหาชเนเนว  สทฺธึ  อาคโต 
มหาชนมชฺเฌ   ิตโก  เอวมาห  มยา  ตสฺส  ปณฺณสาลา 
ฌาปตาติ ฯ  อถ  น  คณฺหถ  อิม  ปาป  นิสฺสาย  มย 
ปจฺเจกพุทฺธ  ทฏ ุ  น  ลภิมฺหาติ  ทณฺฑาทีหิ  โปเถตฺวา 
ชีวิตกฺขย  ปาเปสุ ฯ  โส  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  ยาวาย  ปวี  โยชนมตฺต  อุสฺสนฺนา  ตาว  นิร
เย  ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน 
คิชฺฌกูเฏ อหิเปโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ตสฺส  ปพฺุพกมฺม  กเถตฺวา  ภิกฺขเว 
ปาปกมฺม  นาเมต  ขีรสทิส  ยถา  ขีร  ทุยฺหมานเมว  น 
ปริณมติ  ตถา  กมฺม  กริยมานเมว  น  วิปจฺจติ  ยทา  ปน  
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วิปจฺจติ  ตทา  เอวรูเปน  ทุกฺเขน โยเชตีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา 
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        น หิ ปาป กต กมฺม        สชชฺุขีรว มุจฺจติ 
        ฑหนฺต พาลมนฺเวติ        ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโกติ ฯ 
        ตตฺถ  สชฺชุขีรนฺติ  ตขณ ฺเว  เธนุยา  ถเนหิ  นิกฺขนฺต 
อพฺภุณฺห  ขีร  น  มุจฺจติ  น  ปริณมติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ 
ยถา  อิท  สชชฺุขีร  ตขณ ฺเว  น  มุจฺจติ  น  ปริณมติ 
ปกตึ  น  ชหติ  ยสฺมึ  ปน  ภาชเน  ทูหตฺิวา  (๑)  คหิต  ยาว 
ตตฺถ ตกฺกาทิอมฺพิล น  ปกฺขิปติ  ยาว  ทธิภาชนาทิก 
อมฺพิลภาชน  น  ปาปุณาติ  ตาว  ปกตึ  อวิชหิตฺวา  ปจฺฉา 
ชหติ  เอวเมว  ปาปกมฺมป  กริยมานเมว  น  ปจฺจติ  ยท ิ
วิปจฺเจยฺย  น  โกจิ  ปาปกมฺม  กาตุ  วิสเหยฺย  ยาว  ปน 
กุสลาภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา  ธรนฺติ  ตาว  เต  น  รกฺขนติฺ  เตส 
เภทา  อปาเย  นิพฺพตฺเตสุ  ขนฺเธสุ  วิปจฺจติ  วิปจฺจมาน ฺจ 
ฑหนฺต  พาลมนฺเวติ ฯ  กึ  วิยาติ ฯ  ภสมฺาจฺฉนฺโนว  ปาวโกติ 
ยถา  ห ิ ฉารกิาย  ปฏิจฺฉนฺโน  วีตจฺฉิตงฺคาโร  อกกฺนฺโตป 
ฉาริกาย  ปฏจฺิฉนฺนตฺตา  น  ตาว  ฑหติ  ฉาริก  ปน 
ตาเปตฺวา  จมฺมาทีน  ฑหนวเสน  ยาว  มตฺถลุงฺคา  ฑหนฺโต 
คจฺฉติ  เอวเมว  ปาปกมฺมป  เยน  กต  โหติ  ต  พาล 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ทยฺุหิตฺวา ฯ  
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ทุติเย  วา  ตติเย  วา  อตฺตภาเว  นิรยาทีสุ  นิพฺพตฺต  ฑหนฺต 
อนุคจฺฉตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                                อหิเปตวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
                                สฏ ิกูฏเปตวตฺถุ 
        ยาวเทว  อนตฺถายาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต สฏ ิกูฏเปต อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        ปุริมนเยเนว  หิ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ลกฺขณตฺเถเรน 
สทฺธึ  คิชฺฌกฏูา  โอโรหนโฺต(๑)  อ ฺตรสฺมึ  ปเทเส  สิต  กตฺวา 
เถเรน  สิตการณ  ปฏุโ  ภควโต  สนฺติเก  ม  ปุจฺเฉยฺยาสีติ 
วตฺวา  ปณฺฑาย  จริตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา 
นิสินฺนกาเล  ปุน  ปฏุโ  อห  อาวุโส  เอก  เปต  อทฺทส 
ติคาวุตปฺปมาเณน  อตฺตภาเวน  ตสฺส  สฏ ี  อยกฏูสหสฺสานิ 
อาทิตฺตานิ  สมฺปชฺชลิตานิ  อุปริมตฺถเก  ปติตฺวา  อุฏหนฺติ  สีส 
ภินฺทนฺติ  ภินฺน  ภินฺน  ปุน  สมฏุหติ  อิมินา  อตฺตภาเวน 
มยา  เอวรูโป  อตฺตภาโว  น  ทฏิปุพฺโพ  อหนฺต  ทิสฺวา สิต 
ปาตฺวากาสินฺติ อาห ฯ เปตวตฺถุสฺมึ หิ 
        สฏ ี กฏูสหสฺสานิ                ปรปิุณฺณานิ สพฺพโส 
        สีเส  ตุยฺห  นิปตนฺติ                โอภินฺทนฺเตว  มตฺถกนฺติอาทิ  (๒)  
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อิมเมว  เปต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สตฺถา  เถรสฺส  กถ  สุตฺวา 
ภิกฺขเว  มยาเปส  สตฺโต  โพธิมณฺเฑ  นิสินฺเนเนว  ทิฏโ  เย 
จ ปน เม  วจน  น  สทฺทเหยฺยุ  เตส  อหิตาย  ภเวยฺยาติ 
ปเรส อนุกมปฺาย  น  กเถสึ  อิทานิ  ปน  โมคฺคลลฺานสฺส 
สกฺขิ  หุตฺวา  กเถมีติ  อาห ฯ  ต  สุตฺวา  ภิกฺขู ตสฺส 
ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉึสุ ฯ สตฺถาป เตส กเถสิ 
        อตีเต  กริ  พาราณสิย  สาลิตฺตกสิปฺเป  นิปฺผตฺตึ 
ปตฺโต  เอโก  ปสปฺป  อโหสิ ฯ  โส  นครทฺวาเร  เอกสฺส  วฏฏรกฺุขสฺส  เหฏา  นิสินฺโน  
สกฺขรานิ  ขิปตฺวา  ตสฺส 
ปณฺณานิ  ฉินฺทนฺโต  หตฺถิรูปก  โน  ทสฺเสหิ  อสฺสรูปก 
โน  ทสฺเสหีติ  คามทารเกหิ  วุจฺจมาโน  อิจฺฉิติจฺฉิตานิ  (๑) 
รูปานิ ทสฺเสตฺวา เตส สนฺติกา  ขาทนียาทีนิ  ลภติ ฯ 
อเถกทิวส  ราชา  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  ต  ปเทส  ปาปุณิ ฯ 
ทารกา  ปสปฺป  ปาโรหนฺตเร  กตฺวา  ปลายึสุ ฯ  ร ฺโ 
 ิตมชฺฌนฺติเก  รุกฺขมูล  ปวิฏสฺส  ฉิทฺทจฺฉายา  สรีร  ผริ ฯ 
โส  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  อุทฺธ  โอโลเกนฺโต  รุกฺขปณฺเณสุ 
หตฺถิรูปกาทีนิ  ทิสฺวา  กสฺเสต  กมฺมนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ปสปฺปโนติ  สุตฺวา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห  มยฺห  ปุโรหิโต 
อติมุขโร  อปฺปมตฺตเกป  วุตฺเต  พหุ  ภณนฺโต  ม  อุปทฺทเวติ 
สกฺขิสฺสสิ  ตสฺส  มุเข  นาฬิมตฺตา  อชลณฺฑิกา  ขิปตุนฺติ ฯ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อิจฺฉิติจฺฉิตาน ฯ  
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สกฺขิสฺสามิ  เทว  อชลณฺฑิกา  อาหราเปตฺวา  ปุโรหิเตน 
สทฺธึ  ตุมฺเห  อนฺโตสาณิย  นิสีทถ  อหเมตฺถ  กตฺตพฺพ 
ชานิสฺสามีติ ฯ  ราชา  ตถา อกาสิ ฯ (๑)  อิตโร กตฺตริยคฺเคน 
สาณิยา ฉิทฺท กาเรตฺวา  ปุโรหิตสฺส  ร ฺา  สทฺธ ึ กเถนฺตสฺส 
มุเข  วิวฏมตฺเต  เอเกก  อชลณฺฑิก  ขิป ฯ ปุโรหิโต  มุข 
ปวิฏ  ปวิฏ  คิลิ ฯ  ปสปฺป  ขีณาสุ  อชลณฺฑิกาสุ  สาณึ 
จาเลสิ ฯ  ราชา  ตาย  ส ฺาย  อชลณฺฑิกาน  ขีณภาว  ตฺวา 
อาห  อาจริย  อห  ตุมฺเหหิ  สทฺธ ึกเถนฺโต กถ นิตฺถริตุ 
น  สกฺขิสฺสามิ  ตุมฺเห  อติมุขรตาย  นาฬิมตฺตา  อชลณฺฑิกา 
คิลิตฺวาป  ตุณฺหีภาว  นาปชฺชถาติ ฯ  พฺราหฺมโณ  มงฺกุภาว 
อาปชฺชิตฺวา  ตโต  ปฏาย  มุข  วิวริตฺวา  ร ฺา  สทฺธึ  สลฺลปตุ 
นาสกฺขิ ฯ  ราชา  ปสปฺป  ปกโฺกสาเปตฺวา  ต  นสิฺสาย  เม 
สุข  ลทฺธนฺติ  ตุฏโ  ตสฺส  สพฺพฏก  นาม  ทตฺวา  นครสฺส 
จตูสุ  ทิสาสุ  จตฺตาโร  คามวเร อทาสิ ฯ  ตมตฺถ  วิทิตฺวา 
ร ฺโ  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อมจฺโจ  อิม  คาถมาห 
        สาธุ โข สิปฺปกนฺนาม        อป ยาทิสกีทิส 
        ปสฺส ข ฺชปฺปหาเรน                ลทฺธา คามา จตุทฺทิสาติ ฯ (๒) 
(โส  ปน  อมจฺโจ  เตน สมเยน อหเมว ภควา อโหสิ ฯ) 
อเถโก  ปุริโส  ปสปฺปนา  ลทฺธสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  จินฺเตสิ 
# ๑ สี. ยุ. กาเรสิ  ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๓๕ ฯ  ตทฏกถา ๒/๓๑๔ ฯ  
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อยนฺนาม  ปสปฺป  หุตฺวา  อิม  สิปฺป  นิสฺสาย  มหาสมฺปตฺตึ 
ปตฺโต  มยาเปต  สิกฺขิตุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  ต  อุปสงฺกมิตฺวา 
วนฺทิตฺวา  อิม  เม  อาจริย  สิปฺป  เทหีติ  อาห ฯ  น 
สกฺกา  ตาต  ทาตุนฺติ ฯ  โส  เตน  ปฏิกขิฺตฺโต  โหตุ 
อาราเธสฺสามิ  นนฺติ  ตสฺส  หตฺถปาทปริกมฺมาทีนิ  กโรนฺโต 
จิรสฺส  ต  อาราเธตฺวา  ปุนปฺปุน  ยาจิ ฯ  ปสปฺป  อย 
เม  อติวิย  อุปการโกติ  ต  ปฏิพาหิตุ  อสกฺโกนฺโต  สิปฺป 
สิกฺขาเปตฺวา  นิปฺผนฺน  เต  ตาต  สิปฺป  อิทานิ  ก ึ
กริสฺสสีติ  อาห ฯ  พหิ  คนฺตฺวา  สิปฺป  วีมสิสฺสามีติ ฯ  ก ึ
กริสฺสสีติ ฯ  คาวึ  วา  มนุสฺส  วา  ปหริตฺวา  มาเรสฺสามีติ ฯ 
ตาต  คาวึ  มาเรนฺตสฺส  สต  ทณฺโฑ  โหติ  มนุสฺส  มาเรนฺตสฺส 
สหสฺส  ตฺว  สปุตฺตทาโรป  ต  นิตฺถรตุิ  น  สกฺขิสสฺสิ  มา 
วินสฺส  ยมฺห ิ ปหเฏ  ทณฺโฑ  นตฺถ ิ ตาทิส  นิมฺมาตาปติก 
ก ฺจิ  อุปธาเรหีติ ฯ  โส  สาธูติ  สกฺขเร  อุจฺฉงฺเค  กตฺวา 
ตาทิส อุปธารยมาโน  วิจรนฺโต  คาวึ  ทิสฺวา  อย 
สสฺสามิกาติ  ปหริตุ  น  วิสหิ  มนุสฺส  ทิสฺวา  อย 
สมาตาปติโกติ  ปหริตุ  น  วิสหิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  สุเนตฺโต 
นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  นคร  นิสฺสาย  ปณฺณสาลาย  วิหรติ ฯ 
โส  ต  ปณฺฑาย  ปวิสนฺต  นครทฺวารนฺตเร   ิต  ทิสวฺา  อย 
นิมฺมาตาปติโก  อิมสฺมึ  ปหเฏ  ทณฺโฑ  นตฺถ ิ อิม  ปหริตฺวา  
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สิปฺป  วีมสิสฺสามีติ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทกฺขิณกณฺณโสต  สนฺธาย 
สกฺขร  ขิป ฯ  [๑]  ทกฺขิเณน  กณฺณโสเตน  ปวิสิตฺวา  วาเมน 
นิกฺขมิ ฯ  ทกฺุขา  เวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภิกฺขาย 
จริตุ  นาสกฺขิ  อากาเสน  ปณฺณสาล  คนฺตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ 
มนุสฺสา  ปจฺเจกพุทฺเธ  อนาคจฺฉนฺเต  กิ ฺจิ  อผาสุก  ภวิสฺสตีติ 
จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  ปรินิพฺพุต  ทิสฺวา  โรทสึุ 
ปริเทวึสุ ฯ  โสป  มหาชน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา 
ปจฺเจกพุทฺธ  ส ฺชานิตฺวา  อย  ปณฺฑาย  ปวิสนฺโต 
ทฺวารนฺตเร  มม  สมฺมุขีภูโต อห  อตฺตโน  สิปฺป  วีมสนฺโต 
อิม  ปหรินฺติ  อาห ฯ  มนสฺุสา  อิมินา  กิร  ปาเปน 
ปจฺเจกพุทฺโธ  ปหโฏ  คณฺหถ  คณฺหถาติ  โปเถตฺวา  ตตฺเถว 
น  ชีวิตกฺขย  ปาเปสุ ฯ  โส  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  ยาวาย 
มหาปวี  โยชน  อุสฺสนฺนา  ตาว  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน 
คิชฺฌกูฏมตฺถเก  สฏ ิกูฏเปโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ 
        สตฺถา  อิมมสฺส  (๒)  ปุพฺพกมฺม  กเถตฺวา ภิกฺขเว พาลสฺส 
นาม  สิปฺป  วา  อิสฺสริย  วา  อุปฺปชฺชมาน  อนตฺถาย  อุปฺปชฺชติ 
พาโล  ห ิ สปิฺป  วา  อิสสฺริย  วา  ลภิตฺวา  อตฺตโน  อนตฺถเมว 
กโรตีติ  อนสุนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
# ๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สาติ ทิสฺสติ ฯ ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ 
๒  สี. อิม ตสฺส ฯ ม. ตสฺส อิม ฯ   ย.ุ  อิมมสฺส ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 535 

         เลมที่  17  สฏ ิกูฏเปตวตฺถุ  หนา  535 
 
        ยาวเทว อนตฺถาย                ตฺต พาลสฺส ชายติ 
        หนฺติ พาลสฺส สุกฺกส                มทฺุธมสฺส วิปาตยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ยาวเทวาติ  อวธิปริจฺเฉทนตฺเถ  นิปาโต ฯ  ตฺตนฺติ 
ชานนภาโว ฯ  ยมฺป  สิปปฺ  ชานาติ  ยมฺหิ  วา  อิสสฺริเย 
ยาย  วา  ยสสมฺปตฺติยา  (๑)   ิโต  ชเนน  ายติ ปากโฏ ป ฺาโต 
โหติ  ตสฺเสต  นาม ฯ  สิปปฺ  วา  ห ิ อิสสฺริยาทิภาโว  วา 
พาลสฺส อนตฺถาเยว  ชายติ  ต  นิสฺสาย  โส  อตฺตโน  อนตฺถเมว 
กโรติ ฯ  หนฺตีติ  วินาเสติ ฯ  สุกฺกสนฺติ  กุสลโกฏาส ฯ 
พาลสฺส  หิ  สิปฺป  วา  อิสฺสริย  วา  อุปฺปชฺชมาน  กุสลโกฏาส 
ฆาเตนฺตเมว  อุปฺปชฺชติ ฯ  มุทฺธนฺติ  ป ฺาเยต  นาม ฯ 
วิปาตยนฺติ  วิทฺธสมาน ฯ  ตสฺส  หิ  ต  สุกฺกส  หนนฺต 
ป ฺาสงฺขาต มุทฺธ วินิปาเตนฺต วิทฺธเสนฺตเมว หนตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        สฏ ิกูฏเปตวตฺถุ ฯ 
                        __________ 
#  ๑  สี. ยุ. ....อิสฺสริเย ยเส สมฺปตฺติย ฺจ ฯ  
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                                สุธมมฺตฺเถรวตฺถุ 
        อสนฺต  ภาวมิจฺเฉยฺยาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต สุธมฺมตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เทสนา  ปน  มจฺฉิกาสณฺเฑ  สมุฏาย  สาวตฺถิย 
นิฏ ิตา ฯ  มจฺฉิกาสณฺฑนครสฺมึ  หิ  จิตฺโต  คหปติ 
ป ฺจวคฺคิยาน  อพฺภนฺตร  มหานามตฺเถร  นาม  ปณฺฑาย 
จรมาน  ทิสฺวา  ตสฺส  อิรยิาปเถ  ปสีทตฺิวา  ปตฺตมาทาย  เคห 
ปเวเสตฺวา  โภเชตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ธมฺมกถ  สุณนฺโต 
โสตาปตฺติผล ปตฺวา อจลสทฺโธ หุตฺวา  อมฺพาฏกวนนฺนาม 
อตฺตโน  อุยฺยาน  สงฺฆาราม  กตฺตุกาโม  เถรสฺส  หตฺเถ  อุทก 
ปาเตตฺวา  นิยฺยาเทสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ปติฏ ิต  พุทฺธสาสนนฺติ 
อุทกปริยนฺต  กตฺวา  มหาปวี  กมฺป ฯ  มหาเสฏ ี  อุยฺยาเน 
มหาวิหาร  กาเรตฺวา  สพฺพทิสาหิ  อาคตภิกฺขูน  วิวฏทฺวาโร 
อโหสิ ฯ  มจฺฉิกาสณฺเฑ  สุธมฺมตฺเถโร  นาม  เนวาสิโก 
อโหสิ ฯ  อปเรน  สมเยน  จิตฺตสฺส  คุณกถ  สุตฺวา  เทฺว 
อคฺคสาวกา  ตสฺส  สงฺคห  กตฺตุกามา  มจฺฉิกาสณฺฑ  อคมสุ ฯ 
จิตฺโต  คหปติ  เตส  อาคมน  สุตฺวา  อฑฺฒโยชนมคฺค 
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  เต  อาทาย  อตฺตโน  วิหาร  ปเวเสตฺวา 
อาคนฺตุกวตฺต  กตฺวา  ภนเฺต  โถก  ธมมฺกถ  โสตุกาโมมฺหีติ 
ธมฺมเสนาปตึ  ยาจิ ฯ  อถ  น  เถโร  อุปาสก  อทฺธาเนนมฺหา  
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กิลนฺตรูปา  อปจ  โถก  สุณาหีติ  ตสฺส  ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ 
โส  เถรสฺส  ธมฺมกถ  สุณนฺโตว  อนาคามิผล  ปาปุณิ ฯ 
โส  เทฺว  อคฺคสาวเก  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  เสฺว  ภิกฺขุสหสฺเสน 
สทฺธึ  มม  เคเห  ภิกฺข  คณฺหถาติ  นิมนฺเตตฺวา  ปจฺฉา 
เนวาสิก  สุธมฺมตฺเถร  ตุมเฺหป  ภนฺเต  เสฺว  เถเรหิ  สทฺธึ 
อาคจฺเฉยฺยาถาติ  นิมนฺเตสิ ฯ  โส  อย  ม ปจฺฉา นิมนฺเตตีติ (๑) 
กุทฺโธ  ปฏิกขิฺปตฺวา  ปุนปฺปุน  ยาจิยมาโนป  ปฏกิฺขิปเอว ฯ 
อุปาสโก  ป ฺายิสฺสถ  ภนฺเตติ  ปกฺกมิตฺวา  ปุนทิวเส  อตฺตโน 
นิเวสเน  มหาทาน  สชฺเชสิ ฯ  สุธมฺมตฺเถโรป  ปจฺจูสกาเลเยว 
กีทิโส  นุ  โข  คหปตินา  อคฺคสาวกาน  สกฺกาโร  สชฺชิโต 
เสฺว  คนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปาโตว  ปตฺตจีวรมาทาย 
ตสฺส  เคห  อคมาสิ ฯ  โส  คหปตินา  นิสีทถ  ภนฺเตติ 
วุจฺจมาโนป  นาห  นิสีทามิ  ปณฺฑาย  จริสฺสามีติ  วตฺวา 
อคฺคสาวกาน  ปฏิยาทิตสกฺการ  โอโลเกตฺวา  คหปตึ  ชาติยา 
ฆฏเฏตุกาโม  อุฬาโร  เต  คหปติ  สกฺกาโร  อปเจตฺถ 
เอก ฺเว  นตฺถีติ  อาห ฯ  กึ  ภนฺเตติ ฯ  ติลสงฺคุลิกา  คหปตีติ 
วตฺวา  คหปตินา  กาโกปมาย  อปสาทิโต  กชฺุฌิตฺวา  เอโส 
เต  คหปติ  อาวาโส  ปกฺกมิสฺสามหนฺติ  วตฺวา  ยาวตติย 
วาริยมาโนป  ปกฺกมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  จิตฺเตน  จ 
# ๑. ส.ี ย.ุ นมินฺเตสีติ ฯ  
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คหปตินา  อตฺตนา  จ  วุตฺตวจน  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตยา 
อุปาสโก  สทฺโธ  ปสนโฺน  หีเนน  ขขสิโตติ  ตสฺเสว  โทส 
อาโรเปตฺวา  ปฏิสารณียกมฺม  กาเรตฺวา  คจฺฉ  จิตฺตคหปตึ 
ขมาเปหีติ  เปเสสิ ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  คหปติ  มยฺเหเวโส 
โทโส  ขมาหิ  เมติ  วตฺวาป  นาห  ขมามีติ  เตน  ปฏิกฺขิตฺโต 
มงฺกุภูโต  ต  ขมาเปตุ  นาสกฺขิ  ปุนเทว  สตฺถ ุ สนติฺก 
ปจฺจาคมาสิ ฯ  สตฺถา  นาสฺส  อุปาสโก  ขมิสฺสตีติ  ชานนฺโตป 
มานตฺถทฺโธ  เอส  ตึสโยชนมคฺค  คนฺตฺวา  ปจฺจาคจฺฉตูติ 
ขมาปนุปาย  อนาจิกฺขิตฺวาว  อุยฺโยเชส ิฯ  อถสฺส  ปนุ  อาคตกาเล 
นีหตมานสฺส  อนุทูต  ทตฺวา  คจฺฉ  อิมินา  สทฺธึ  คนฺตฺวา 
อุปาสก  ขมาเปหีติ  วตฺวา  สมเณน  นาม  มยฺห  วิหาโร 
มยฺห  นิวาสนฏาน  มยหฺ  อุปาสโก  มยฺห  อุปาสิกาโยติ 
มาน  วา  อิสสฺ  วา  กาตุ  น วฏฏติ  เอว  กโรนฺตสฺส 
หิ  อิสฺสามานาทโย  กิเลสา  วฑฺฒนฺตีติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺย(๑)        ปุเรกขฺาร ฺจ ภิกฺขุสุ 
        อาวาเสสุ จ อิสฺสริย                ปูชา ปรกุเลสุ จ 
        มเมว กต ม ฺนฺตุ                คิหิปพฺพชิตา อุโภ 
        มเมว อติวสา อสฺสุ                กิจฺจากิจฺเจสุ กิสฺมิ ฺจิ 
        อิติ พาลสฺส สงฺกปฺโป  อิจฺฉา (๒)  มาโน จ วฑฺฒตีติ ฯ 
# ๑. ม.ยุ. โปราณ. ภาวนมิจฺเฉยฺย  ฯ ๒  ปาลิย อิสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  
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        ตตฺถ  อสนฺตนฺติ  พาโล  ภิกฺขุ  อวิชฺชมาน  สมภฺาวน 
อิจฺเฉยฺย  อสฺสทฺโธว  สมาโน  สทฺโธติ  ม  ชโน  ชานาตูติ 
อิจฺฉตีติ  ปาปจฺฉตานิทฺเทเส  (๑)  วุตฺตนเยเนว พาโล อสฺสทโฺธ 
ทุสฺสีโล  อปฺปสฺสุโต  อวิวิตฺโต  กุสีโต  อนุปฏ ิตสฺสติ  อสมาหิโต 
ทุปฺป ฺโ  อกฺขีณาสโว  สมาโน  อโห  วต  ม  ชโน  อย 
สทฺโธ  สลีวา พหุสฺสุโต  ปวิวิตฺโต  อารทฺธวิริโย  อุปฏ ิตสฺสติ 
สมาหิโต  ป ฺวา  ขีณาสโวติ  ชาเนยฺยาติ  อิม  อสนฺต 
สมฺภาวน  อิจฺฉติ ฯ  ปุเรกฺขารนฺติ  ปรวิาร ฯ  อโห  วต  ม 
สกลวิหาเร  ภิกฺขู  ปริวาเรตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺตา  วิหเรยฺยุนฺติ 
เอว  อิจฺฉาจาเร  ตฺวา  ปุเรกฺขาร ฺจ  ภิกฺขูสุ  อิจฺฉติ ฯ 
อาวาเสสูติ  สงฺฆิเกสุ  จ  อาวาเสสุ ฯ  ยานิ  วิหารมชฺเฌ 
ปณีตเสนาสนานิ  ตานิ  อตฺตโน  สนฺทฏิสมฺภตฺตาทีน  ภิกฺขูน 
ตุมฺเห  อิธ  วสถาติ  วิจาเรนฺโต  สยมฺป  วรเสนาสน 
ปลิพุทฺธนฺโต  เสสาน  อาคนฺตุกภิกฺขูน  ปจฺจนฺติมานิ 
ลามกเสนาสนานิ  เจว  อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ  จ  ตุมฺเห  อิธ 
วสถาติ  วิจาเรนฺโต  อาวาเสสุ  จ  อิสฺสริย  อิจฺฉติ ฯ  ปูชา 
ปรกุเลสุ  จาติ  เนว  มาตาปตูน  น  าตกาน  ปเรสเยว 
กุเลสุ  อโห  วติเม  มยฺหเมว  ทเทยฺยุ  น  อ ฺเสนฺติ  เอว 
จตุปฺปจฺจยปูช  อิจฺฉติ ฯ  มเมว  กต  ม ฺนฺตูติ  ยสฺส  จ 
พาลสฺส  ยงฺกิ ฺจิ  วิหาเร  อุโปสถาคาราทิกรณวเสน  กต 
# ๑  อภิ ฯ วิ.  ๓๕/๔๗๓ ฯ  
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นวกมฺม  ต  สพฺพ  อมฺหาก  เถเรน  กตนฺติ  เอว  คิหี  จ 
ปพฺพชิตา  จ  อุโภป  มเมว  นิสฺสาย  กต  ปรินฏิ ิต 
ม ฺนฺตูติ  สงฺกปฺโป  อุปฺปชฺชติ ฯ  มเมว  อติวสา  อสฺสูติ 
คิหี  จ  ปพฺพชิตา  จ  สพฺเพป  มเมว  วเส  วตฺตนฺตุ 
สกฏโคณวาสีผรสุอาทีนิ  วา  ลทฺธพฺพานิ  โหนฺตุ  อนฺตมโส 
ยาคุมตฺตมฺป  ตาเปตฺวา  ปวนาทีนิ  วา  เอวรูเปสุ  กิจฺจากิจฺเจสุ 
ขุทฺทกมหนฺเตสุ  กรณีเยสุ  กิสฺมิ ฺจิ  เอกกิจฺเจป  มเมว 
วเส  วตฺตนฺตุ  ม ฺเว  อาปุจฺฉิตฺวา  กโรนฺตูติ  สงฺกปฺโป 
อุปฺปชฺชติ ฯ  อิติ  พาลสฺสาติ  ยสฺส  พาลสฺส  สา  จ  (๑)  อิจฺฉา 
อย ฺจ  เอวรูโป  สงฺกปโฺป  อุปฺปชชฺติ ตสฺส  เนว  วิปสฺสนา 
น  มคฺคผลานิ  วฑฺฒนฺติ  เกวล  ปนสสฺ  ฉนฺทาทโย(๒)สมุทฺทสฺส 
อุทก  วิย  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อุปฺปชฺชนกตณฺหา  เจว  นววิธมาโน 
จ  วฑฺฒตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
        สุธมฺมตฺเถโรป  อิม  โอวาท  สุตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
อุฏายาสนา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  เตน  อนุทูเตน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ 
คนฺตฺวา  อุปาสกสฺส  จกฺขุปเถ  อาปตฺตึ  ปฏิกฺกริตฺวา  อุปาสก 
ขมาเปสิ ฯ โส  อุปาสเกน  ขมามห  ภนฺเต  สเจ  มยฺห 
โทโส  อตฺถิ  ขมถ  เมติ  ปฏิกฺขมาปโต  สตฺถารา  ทินฺเน  โอวาเท 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ ยา จ ฯ  ๒  สี. ย.ุ  จนฺโททเย ฯ ต ยุตฺตตร ฯ  
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ตฺวา  กติปาเหเนว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
อุปาสโกป  จินฺเตสิ  มยา  สตฺถาร  อทิสฺวาว  โสตาปตฺติผล 
ปตฺต  อทิสฺวาเยว  อนาคามิผเล  ปติฏ ิโต  สตฺถารเมว  ทฏ ุ 
วฏฏตีติ ฯ  โส ติลตณฺฑุลสปฺปผาณิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺณานิ 
ป ฺจ  สกฏสตานิ  โยชาเปตฺวา  เย  สตฺถาร  ทฏ ุกามา 
คจฺฉนฺตุ  ปณฺฑปาตาทีหิ  น  กลิมิสฺสนตีฺติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
อาโรจาเปตฺวา  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺสป  อุปาสกานมฺป  อุปาสิกานมฺป 
อาโรจาเปสิ ฯ  เตน  สทฺธ ึ ป ฺจสตา  ภิกฺขู  จ  ภิกขฺุนิโย 
จ  อุปาสกา  จ  อุปาสิกาโย  จ  นิกฺขมึสุ ฯ  โส  เตส ฺเจว 
อตฺตโน  จ  ปริสายาติ  ติณฺณ  ชนสหสฺสาน  ยถา  ตึสโยชนมคฺเค 
ยาคุภตฺตาทีหิ  กิ ฺจิ  เวกลฺล  นาโหสิ  ตถา  สวิทหิ ฯ  ตสฺส 
ปน  นิกฺขนฺตภาว  ตฺวา  โยชเน  โยชเน  เทวตา  ขนฺธาวาร 
พนฺธิตฺวา  ทิพฺเพหิ  ยาคุขชฺชกภตฺตปานกาทีหิ  ต  มหาชน 
อุปฏหึสุ ฯ  กสฺสจิ  เกนจิ  เวกลฺล นาโหสิ ฯ เอว 
เทวตาหิ  อุปฏ ิยมาโน  เทวสิก  โยชน  คจฺฉนฺโต  มาเสน 
สาวตฺถึ  ปาปุณิ ฯ  ป ฺจ  สกฏสตานิ  ยถาปูราเนว  อเหสุ ฯ 
เทวตาหิ  เจว  มนุสฺเสหิ  จ  อภิหฏปณณฺาการ  วิสฺสชฺเชนฺโต 
อคมาสิ ฯ  สตฺถา  อานนฺทตฺเถร  อาห  (๑)  อานนฺท อชฺช 
วฑฺฒมานกจฺฉายาย  จิตฺโต  คหปติ  ป ฺจหิ  อุปาสกสเตหิ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อามนฺเตสิ ฯ  
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ปริวุโต  อาคนฺตฺวา  ม  วนทฺิสฺสตีติ ฯ  กึ  ปน  ภนฺเต  ตสฺส 
ตุมฺหาก  วนฺทนกาเล  กิ ฺจิ  ปาฏิหาริย  ภวิสฺสตีติ ฯ  ภวิสฺสติ 
อานนฺทาติ ฯ  ก ึ ภนฺเตติ  ฯ  ตสฺส  อาคนฺตฺวา  ม  วนฺทนกาเล 
ราชมาเนน  อฏกรีสมตฺเต  ปเทเส  ชนฺนุมตฺเตน  โอธินา 
ป ฺจวณฺณาน  ทิพฺพปุปผฺาน  ฆนวสฺส  วสฺสิสฺสตีติ ฯ  ต  กถ 
สุตฺวา  นครวาสิโน  เอว  มหาปุ ฺโ  กิร  จิตฺโต  นาม 
คหปติ  อาคนฺตฺวา  อชฺช  สตฺถาร  วนทฺิสฺสติ เอวรูป  กริ 
ปาฏิหาริย  ภวิสฺสติ  มยมปฺ  ต  มหาปุ ฺ  ทฏ ุ  ลภิสฺสามาติ 
ปณฺณาการ  อาทาย  มคฺคสฺส  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  อฏสุ ฯ 
วิหารสมีป  อาคตกาเล  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  ปม  อาคมึสุ ฯ 
จิตฺโต  คหปติ  อมฺมา  ตุมเฺห  ปจฺฉโต  อาคจฺฉถาติ  อุปาสิกาโย 
วตฺวา  สย  ป ฺจหิ  อุปาสกสเตหิ  ปริวุโต  สตฺถ ุ สนฺติก 
อคมาสิ ฯ  พุทฺธาน  สมฺมขุฏาเน  ปน   ิตา  วา นิสินฺนา 
วา น อิโต เอโต (๑)  วา  โหนฺติ  พุทฺธวีถิยา  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ 
นิจฺจลาว  ติฏนฺติ ฯ  จิตฺโต  คหปติ  มหนฺต  พุทฺธวีถ ึ
โอกฺกมิ ฯ  ตีณิ  ผลานิ  ปตฺเตน  อริยสาวเกน โอโลกิโต- 
โลกิตฏาน  กมฺป ฯ  เอโส  กริ  จิตฺโต  คหปตีติ  มหาชโน 
โอโลเกสิ ฯ  โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ฉพฺพณฺณาน  พุทฺธรสีน 
อนฺโต  ปวิสตฺิวา  ทฺวีสุ  โคปฺผเกสุ  สตฺถุ  ปาเท  คเหตฺวา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺโต ฯ  
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วนฺทิ ฯ  ตขณ ฺเว  วุตฺตปฺปการ  ปปฺุผวสฺส  วสฺสิ ฯ  สาธุการ- 
สหสฺสานิ  ปวตฺตึสุ ฯ  โส  เอกมาส  สตฺถุ  สนฺติเก  วสมาโน ว 
สกล  พุทฺธปปฺมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  วิหาเรเยว  นิสีทาเปตฺวา  มหาทาน 
อทาสิ ฯ  อตฺตนา  สทฺธึ  อาคเตป  อนฺโตวิหาเรเยว  กตฺวา 
ปฏิชคฺคิ ฯ  เอกทิวสป  อตฺตโน  สกเฏสุ  กิ ฺจิ  คเหตพฺพ 
นาโหสิ ฯ  เทวมนุสฺเสหิ  อาภตปณฺณากาเรเนว  สพฺพกิจฺจานิ 
อกาสิ ฯ  โส  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อาห  ภนฺเต  อห  ตุมฺหาก 
ทาน  ทสฺสามีติ  อาคจฺฉนฺโต  มาส  อนฺตรามคฺเค  อโหสึ  อิธ 
เม  มาโส  วีติวตฺโต  มยา  อาภต  กิ ฺจิ  คเหตุ  น  ลภามิ 
เอตฺตก  กาล  เทวมนุสฺเสหิ  อาภตปณฺณากาเรเนว  ทาน  อทาสึ 
โสห  สเจป  อิธ  สวจฺฉร  วสิสฺสามิ  เนว  มม  เทยฺยธมฺม 
ทาตุ  ลภิสฺสามิ  สกฏานิ  โอตาเรตฺวา  คนฺตุ  อิจฺฉามิ 
ปฏิสามนฏาน  เม  อาโรจาเปถาติ  ฯ  สตฺถา  อานนฺทตฺเถร 
อาห  อานนฺท  อุปาสกสฺส  เอก  ปเทส  ตุจฺฉ  กาเรตฺวา 
เทหีติ ฯ  เถโร  ตถา  อกาสิ ฯ  กปฺปยภูมิ  กริ  จิตฺตสฺส 
คหปติโน  อนุ ฺาตา ฯ  อุปาสโกป  อตฺตนา  สทฺธึ  อาคเตหิ 
ตีหิ  ชนสหสเฺสหิ  สทฺธึ  ตุจฺฉสกเฏหิ  ปุน  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ 
เทวมนุสฺสา  อุฏาย  อยฺย  ตยา  ตุจฺฉสกเฏหิ  คมนกมฺม 
กตนฺติ  สตฺตหิ  รตเนหิ  สกฏานิ  ปรูยสึุ ฯ  โส  อตฺตโน 
อาภตปณฺณากาเรหิ  มหาชน  ปฏชิคฺคนฺโต  อคมาสิ ฯ  
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        อานนฺทตฺเถโร  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อาห  ภนฺเต 
ตุมฺหาก  สนฺติก  อาคจฺฉนฺโตป  มาเสน  อาคโต  อิธาป 
มาสเมว  วุตฺโถ  เอตฺตก  กาล  อาภตปณฺณากาเรเนว  ทาน 
อทาสิ  อิทานิ  ป ฺจ  สกฏสตานิ  ตุจฺฉานิ  กตฺวา  มาเสเนว 
กิร  คมิสฺสติ  เทวมนุสฺสา  ปนสฺส  อุฏาย  อยฺย  ตยา 
ตุจฺฉสกเฏหิ  คมนกมฺม  กตนฺติ  สกฏานิ  สตฺตหิ  รตเนหิ 
ปูรยึสุ  ปุน  [๑]  อตฺตโน  อาภตปณฺณากาเรเนว  กิร  มหาชน 
ปฏิชคฺคนฺโต  คมิสฺสติ  กึ  ปน ภนฺเต เอตสฺส  ตุมฺหาก 
สนฺติก  อาคจฺฉนฺตสฺเสว  อย  สกฺกาโร  อุปฺปชชฺติ  อุทาหุ 
อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  อานนฺท  มม  สนฺติก 
อาคจฺฉนฺตสฺสาป  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตสฺสาป  อุปฺปชชฺเตว  อย ฺหิ 
อุปาสโก  สทฺโธ  ปสนโฺน  สมฺปนฺนสีโล  เอวรูโป  ย  ย 
ปเทส  ภชติ  ตตฺถ  ตตฺเถวสฺส  ลาภสกฺกาโร  นิพฺพตฺตตีติ  วตฺวา  สตฺถา  อิม  ปกิณฺณกวคฺเค  
คาถมาห 
        สทฺโธ สีเลน สมฺปนโฺน        ยโสโภคสมปฺปโต 
        ย ย ปเทส ภชติ        ตตฺถ        ตตฺเถว ปูชิโตติ ฯ 
อตฺโถ  ปนสสฺา  ตตฺเถว  อาวิภวิสฺสติ ฯ  เอว  วุตฺเต  อานนฺทตฺเถโร 
จิตฺตสฺส ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉิ ฯ อถสฺส สตฺถา กเถนฺโต อาห 
อานนฺท  อย  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  กตาภินีหาโร 
# ๑  ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร โสติ  ทิสฺสติ ฯ ม. โส ปุน ฯ  
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กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  กสฺสปพุทฺธกาเล 
มิคลุทฺทกกุเล  นิพฺพตฺโต  วุฑฺฒิมนฺวาย  เอกทิวส  เทเว  วสฺสนฺเต 
มิคมารณตฺถาย  สตฺตึ  อาทาย  อร ฺ  คนฺตฺวา  มิเค 
โอโลเกนฺโต เอกสฺมึ  อกตปพฺภาเร  สีส  ปารุปตฺวา  เอก  ภิกฺขุ 
นิสินฺน  ทิสฺวา  เอโก  อยฺโย  สมณธมฺม  กโรนฺโต  นสิินฺโน 
ภวิสฺสติ  ภตฺตมสฺส  อาหริสฺสามีติ  เวเคน  เคห  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ 
อุทฺธเน  หีโย  อาภตมส  ปจาเปตฺวา เอกสฺมึ  อุทฺธเน  ภตฺต 
ปจาเปตฺวา  อ ฺเ  ปณฺฑจาริเก  ภิกฺขู  ทิสฺวา  เตสป  ปตฺเต 
อาทาย  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺข  สมฺปาเทตฺวา 
อยฺเย  ปริวิสถาติ  อ ฺ  อาณาเปตฺวา  ต  ภตฺต  ปฏเก 
ปกฺขิปตฺวา  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  นานาปุปฺผานิ 
โอจินิตฺวา  ปตฺตปูเฏ  กตฺวา  เถรสฺส  นสิินฺนฏาน  คนฺตฺวา 
ภนฺเต  มยฺห  สงฺคห  กโรถาติ  วตฺวา  ปตฺตมาทาย  (๑)  ภตฺตสฺส ปูเรตฺวา เถรสฺส หตฺเถ เปตฺ
วา เตหิ  ปุปฺเผหิ  ปูช  กตฺวา 
ยถา  เม  อย  รสปณฺฑปาโต  ปุปฺผปูชาย  สทฺธ ึ จิตฺต 
โตเสสิ  เอว  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  ปณฺณาการสหสฺสานิ  [๒] 
อาคนฺตฺวา  มยฺห  จิตฺต  โตเสนฺตุ  ป ฺจวณฺณกุสุมวสฺส ฺจ 
วสฺสตูติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา 
เทวโลเก  นพฺิพตฺติ ฯ  นพฺิพตฺตฏาเน  ชานุมตฺเตน  โอธินา 
#  ๑ สี. ย.ุ ปตฺต คเหตฺวา ฯ ๒ สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร อาทายาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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ทิพฺพปุปฺผวสฺส  วสฺสิ ฯ  อิทานิปสฺส  ชาตทิวเส  เจว  อิธ  จ   
อาคตสฺส  ปุปฺผวสฺสวสฺสน ฺจ  ปณฺณาการาภิหาโร  จ  สตฺตหิ 
รตเนหิ  สกฏปูรณ ฺจ  ตสฺเสว  กมฺมสสฺ  นิสฺสนฺโทติ ฯ 
                                สุธมมฺตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
                                วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ 
        อ ฺา  หิ  ลาภูปนิสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต วนวาสิติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เทสนา  ราชคเห  สมุฏ ิตา ฯ  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  กริ 
ปตุ  วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส  สหายโก  มหาเสนพฺราหฺมโณ  นาม(๑) 
ราชคเห  วสติ ฯ  สารีปุตฺตตฺเถโร  เอกทิวส  ปณฺฑาย  จรนฺโต 
ตสฺมึ  อนุกมปฺาย  ตสฺส  เคหทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โส  ปน 
ปริกฺขีณวิภโว ทลิทฺโท  ชาโต ฯ (๑)  โส  มม  ปุตฺโต  มยฺห 
เคหทฺวาเร  ปณฺฑาย  จริตุ  อาคโต  ภวิสฺสติ  อห ฺจมฺหิ 
ทุคฺคโต  มม  ปุตฺโต  มยฺห  ทุคฺคตภาว  น  ชานาติ  ม ฺเ 
นตฺถิ  เม  โกจิ  เทยฺยธมฺโมติ  ตสฺส สมฺมุขา ภวิตุ  อสกฺโกนฺโต 
นิลียิ ฯ  เถโรป  อปรมฺป  ทิวส  อคมาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ตเถว 
นิลียิ ฯ  กิ ฺจิเทว  ลภิตฺวา  ทสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  นาลภิ ฯ   
อเถกทิวส  เอกสฺมึ  พฺราหฺมณวาจเก  ถุลลฺสาฏเกน  สทฺธ ึ 
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ปายาสปาตึ  ลภิตฺวา  อาทาย  เคห  คนฺตฺวาว  เถร  อนุสฺสริ 
อิม  ปณฺฑปาต  มยา  เถรสฺส  ทาตุ  วฏฏตีติ ฯ  เถโรป 
ตขณ ฺเว  ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  สมาปตฺติโต  วุฏาย  ต 
พฺราหฺมณ  ทิสฺวา  พฺราหฺมโณ  เทยฺยธมมฺ  ลภิตฺวา  มม 
อาคมน  ปจฺจาสึสติ  มยา  ตตฺถ  คนฺตุ  วฏฏตีติ  สงฺฆาฏึ 
ปารุปตฺวา  ปตฺตมาทาย  ตสฺส  เคหทฺวาเร   ิตเมว  อตฺตาน 
ทสฺเสสิ ฯ  พฺราหฺมณสฺส  เถร  ทิสฺวาว  จิตฺต  ปสีทิ ฯ  อถ 
น  อุปสงฺกมตฺิวา วนฺทิตฺวา  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  อนฺโตเคเห 
นิสีทาเปตฺวา  ปายาสปาตึ  คเหตฺวา เถรสฺส  ปตฺเต  อากิริ ฯ 
เถโร  อุปฑฺฒ  ปฏิจฺฉิตฺวา  หตฺเถน  ปตฺต  ปทหิ ฯ  อถ  น 
พฺราหฺมโณ  ภนฺเต  เอกสฺส  ปฏิวึสมตฺโตว  อย ปายาโส 
ปรโลกสงฺคห  เม  กโรถ  มา  อิธโลกสงฺคห  นิรวเสสเมว 
ทาตุกาโมมฺหีติ  สพฺพ  อากิริ ฯ  เถโร  ตตฺเถว  ปรภุิ ฺชิ ฯ 
อถสฺส  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ตมฺป  สาฏก  ทตฺวา  วนฺทิตฺวา 
เอวมาห  ภนฺเต  อหมฺป  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมเมว  ปาปุเณยฺยนฺติ ฯ   
เถโร  เอว  โหตุ  พฺราหฺมณาติ  ตสฺส  อนุโมทน  กตฺวา 
อุฏายาสนา  ปกฺกมนโฺต  อนุปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน เชตวน 
อคมาสิ ฯ 
        ทุคฺคตกาเล  ทินฺนทาน  ปน  อติวิย  หาเสตีติ  พฺราหฺมโณป 
ต  ทาน  ทตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  โสมนสฺสชาโต  เถเร   อธิมตฺต-  
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สิเนหมกาสิ ฯ  โส  เถเร  สิเนเหเนว  กาล  กตฺวา  สาวตฺถิย 
เถรสฺส อุปฏากกุเล  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตขณ ฺเว  ปนสฺส 
มาตา  กุจฺฉิย  เม  คพฺโภ  ปติฏ ิโตติ  สามิกสฺส  อาโรเจสิ ฯ 
โส  ตสฺสา  คพฺภปริหาร  อทาสิ ฯ  ตสฺสา  อจฺจุณฺหอติสีต- 
อติอมฺพิลาทิปริโภค  วชฺเชตฺวา  สุเขน  คพฺภ  ปริหรมานาย 
เอวรูโป  โทหโฬ  อุปฺปชชฺิ  อโห  วตาห  สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานิ 
ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  นิมนฺเตตฺวา  เคเห  นิสีทาเปตฺวา  อสมฺภินฺน-ขีรปายาส  ทตฺวา  สยมฺป  กา
สาววตฺถานิ  ปริทหิตฺวา 
สุวณฺณสรก  อาทาย  อาสนปริยนฺเต  นิสีทิตฺวา  เอตฺตกาน 
ภิกฺขูน  อุจฺฉิฏปายาส  ปริภุ ฺเชยฺยนฺติ ฯ  ตสฺสา  กริ  โส 
กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬ  กุจฺฉิย  ปตฺุตสฺส  พุทฺธสาสเน 
ปพฺพชฺชาย  ปุพฺพนิมิตฺต  อโหสิ ฯ  อถสฺสา  าตกา  ธมฺมิโก 
โน ธีตาย โทหโฬติ  สารีปุตฺตตฺเถร  สงฺฆตฺเถร  กตฺวา 
ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  อสมฺภินฺนขีรปายาส  อทสุ ฯ  สาป  เอก 
กาสาว  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  สุวณฺณสรก  คเหตฺวา 
อาสนปริยนฺเต  นิสินฺนา  อุจฺฉิฏปายาส  ปริภุ ฺชิ ฯ  โทหโฬ 
ปฏิปฺปสฺสมภิฺ ฯ  ตสฺสา  ยาว  คพฺภวุฏานา  อนฺตรนฺตรา 
กตมงฺคเลสุป  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชาตาย  กตมงฺคเลสุป 
สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขาน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  อปฺโปทกมธ- 
 ุปายาสเมว  อทสุ ฯ  ปุพฺเพ (๑)  กิเรส  ทารเกน  พฺราหฺมณกาเล 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ สพฺโพ ฯ  
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ทินฺนปายาสสฺส  นิสฺสนฺโท ฯ  ชาตมงฺคลทิวเส  ปน  ต  ทารก 
ปาโตว นหาเปตฺวา มณฺเฑตฺวา  สิริสยเน  สตสหสฺสคฺฆนิกสฺส 
กมฺพลสฺส  อุปริ  นิปชฺชาเปสุ ฯ  โส  ตตฺถ  นิปนฺนโกว  เถร 
โอโลเกตฺวา  อย  เม  ปุพฺพาจริโย  มยา  เอต  นิสฺสาย  อย 
สมฺปตฺติ  ลทธฺา  มยา  อิมสฺส  เอก  ปรจฺิจาค  กาตุ  วฏฏตีติ 
สิกฺขาปทคฺคหณตฺถาย  นยีมาโน  ต  กมฺพล  จูฬงฺคุลิยา 
เวเตฺวา  อคฺคเหสิ ฯ  อถสฺส  องฺคุลิยา  กมฺพโล  ลคฺโคติ 
หริตุ  อารภึสุ ฯ  โส  ปโรทิ ฯ  าตกา  อเปถ  มา  ทารก 
โรทาเปถาติ  กมฺพเลเนว  สทฺธึ  อานยึสุ ฯ  โส  เถร  วนฺทนกาเล 
กมฺพลโต  องฺคุลึ  อปกฺกฑฺฒิตฺวา  กมฺพล  เถรสฺส  ปาทมูเล 
ปาเตสิ ฯ  อถ  าตกา  ทหเรน  กุมาเรน  อชานิตฺวา  กตนฺติ 
อวตฺวา  ปุตฺเตน  โน  ทินนฺ  ปริจฺจตฺตเมว  โหตุ  ภนฺเตติ 
วตฺวา  ภนฺเต  สตสหสฺสคฺฆนิเกน  กมพฺเลเนว  ปูชาการกสฺส 
ตุมฺหาก  ทาสสฺส  สิกฺขาปทานิ  เทถาติ  อาหสุ ฯ โก 
นามาย  ทารโกติ ฯ  ภนฺเต  อยฺเยน  สมานนามโกติ ฯ  ติสฺโส 
นาเมส  ภวิสฺสตีติ ฯ  เถโร  กริ  คิหิกาเล  อุปติสฺสมาณโว  นาม 
อโหสิ ฯ  มาตาปสฺส  จินฺเตสิ  น  มยา  ปุตฺตสฺส  อชฌฺาสโย 
ภินฺทิตพฺโพติ ฯ  เอว  ทารกสฺส  นามกรณมงฺคล  กตฺวา  ปุน 
ตสฺส  อาหารปริโภคมงฺคเลป  ปุน  ตสฺส  กณฺณวิชฌฺนมงฺคเลป 
 ิทุสฺสคฺคหณมงฺคเลป  จูฬากรณมงฺคเลป  สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขาน 
ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  อปฺโปทกมธุปายาสเมว  อทสุ ฯ  ทารโก  
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วุฑฺฒิมนฺวาย  สตฺตวสฺสิกกาเล  มาตร  อาม  อมฺม  เถรสฺส 
สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  สา  สาธุ ตาต ปุพฺเพวาห  น 
มยา  ปุตฺตสฺส  อชฌฺาสโย  ภินฺทิตพฺโพติ  มน  อกาสึ  ปพฺพช 
ปุตฺตกาติ  เถร  นิมนฺตาเปตฺวา  ตสฺส  อาคตสฺส  ภิกฺข  ทตฺวา 
ภนฺเต  ตุมฺหาก  ทาโส  ปพฺพชิสฺสามีติ  วทติ  อิม  อาทาย 
สาย  วิหาร  คมิสฺสามาติ  เถร  อุยฺโยเชตฺวา  สายณฺหสมเย 
มหนฺเตน  สกฺการสมฺมาเนน  ปุตฺตมาทาย  วิหาร  คนฺตฺวา 
เถรสฺส  นิยฺยาเทสิ ฯ  เถโร  เตน  สทฺธ ึ กเถสิ  ติสฺส 
ปพฺพชฺชา  นาม  ทุกฺกรา  อพฺภุณฺเหน  อตฺเถ  สติ  สตีล 
ลภติ  สีตเลน  อตฺเถ  สติ  อพฺภุณฺห  ลภติ  ปพฺพชิตา  นาม 
กิจฺเฉน  ชีวนฺติ  ตฺว ฺจ  สุเขธิโตติ ฯ  ภนฺเต อห ตุมฺเหหิ 
วุตฺตนิยาเมน  สพฺพ  กาตุ  สกฺขิสฺสามีติ ฯ เถโร สาธูติ 
วตฺวา ตสฺส  ปฏิกูลมนสิการวเสน  ตจป ฺจกกมฺมฏาน 
อาจิกฺขิตฺวา  ต  ปพฺพาเชสิ ฯ  สกลมฺป  หิ  ทฺวตฺตึสาการ 
กเถตุ  วฏฏติเยว  สพฺพ  กเถตุ อสกฺโกนฺเตน [๑] ตจป ฺจก 
กเถตพฺพเมว  อิท  ห ิ กมฺมฏาน  สพฺพพุทฺธาน  อวิชหิตเมว ฯ 
เกสาทีสุ  เอเกกโกฏาเส  อรหตฺตปฺปตฺตาน  ภิกฺขูนมฺป 
ภิกฺขุนีนมฺป  อุปาสกานมฺป  อุปาสิกานมฺป  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ 
อพฺยตฺตา  ภิกฺขู  ปน  ปพฺพาเชนฺตา  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสย 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ  
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นาเสนฺติ  ตสฺมา  เถโร  กมฺมฏาน  อาจิกฺขิตฺวาว  ปพฺพาเชตฺวา 
ทสสุ  สีเลส ุ ปติฏาเปสิ ฯ  มาตาปตโร  ปุตฺตสฺส  ปพฺพชิตสฺส 
สกฺการ  กโรนฺตา  สตฺตาห  วิหาเรเยว  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อปฺโปทกมธุปายาสเมว  อทสุ ฯ  ภิกขฺูป  นิพทฺธ 
อปฺโปทกมธุปายาส  ปริภุ ฺชิตุ  น  สกโฺกมาติ  อุชฌฺายึสุ ฯ 
ตสฺสป  มาตาปตโร  สตฺตเม  ทิวเส  สาย  เคห  อคมสุ ฯ 
สามเณโร อฏเม ทิวเส ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ 
        สาวตฺถวีาสิโน  สามเณโร  กริ  อชฺช  ปณฺฑาย  ปวิสิสฺสติ 
สกฺการมสฺส  กริสฺสามาติ  ป ฺจหิ  สาฏกสเตหิ  จุมฺพิฏกานิ  (๑) 
กตฺวา  ป ฺจ  ปณฺฑปาตสตานิ  สชฺเชตฺวา  อาทาย  ปฏิปเถ 
ตฺวา  อทสุ ฯ  ปุนทิวเส  วิหารสฺส  อุปวน  อาคนฺตฺวา  อทสุ ฯ 
เอว  สามเณโรศ  ทฺวีเหว  ทิวเสหิ  สาฏกสหสฺเสน 
สทฺธึ  ปณฺฑปาตสหสฺส  ลภิตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาเปสิ ฯ 
พฺราหฺมณกาเล  ทินฺนสฺส  ถุลลฺสาฏกสฺส  กิเรส  นิสสฺนฺโท ฯ 
อถสฺส  ภิกฺขู  ปณฺฑปาตทายกติสฺโสติ  นาม  กรึส ุ ฯ 
ปุเนกทิวส  สามเณโร  สตีกาเล  วิหารจาริก  จรนฺโต  ภิกฺขู 
ตตฺถ  ตตฺถ  อคฺคิสาลาทีสุ  วิสิพฺเพนฺเต  ทิสฺวา  อาห  ก ึ
ภนฺเต  วิสิพฺเพนฺตา  นิสินฺนตฺถาติ ฯ  สตี  โน  ปเฬติ  (๒) 
สามเณราติ ฯ  ภนฺเต  สีตกาเล  นาม  กมฺพล  ปารุปตุ 
# ๑  ส.ี ย.ุ  จุมฺพฏกานิ ฯ  ๒  สี. ม. ยุ. ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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วฏฏติ  โส  หิ  สีต  ปฏิพาหิตุ  สมตฺโถติ ฯ  สามเณร  ตฺว   
มหาปุ ฺโ  กมฺพล  ลเภยยฺาสิ  อมฺหาก  กโุต  กมฺพโลติ ฯ 
เตนหิ  ภนฺเต  กมฺพลตฺถิกา  มยา  สทฺธ ึ อาคจฺฉนฺตูติ 
สกลวิหาเร  อาโรจาเปสิ ฯ  ภิกฺขู  สามเณเรน  สทฺธึ 
คนฺตฺวา  กมฺพล  อาหริสสฺามาติ  สตฺตวสฺสิกสามเณร  นิสฺสาย 
สหสฺสมตฺตา  ภิกฺขู  นิกฺขมึสุ ฯ  โส  เอตฺตกาน  ภิกฺขูน  กุโต 
กมฺพเล  ลภิสฺสามีติ  จิตฺตมฺป  อนุปฺปาเทตฺวา  เต  อาทาย 
นคราภิมุโข  ปายาสิ ฯ  สทุินฺนสฺส  หิ  ทานสฺส  เอวรูโป 
อานุภาโว  โหติ ฯ  โส  พหินคเรเยว  ฆรปฏิปาฏิยา  จรนฺโต 
ป ฺจ  กมฺพลสตานิ  ลภิตฺวา  อนฺโตนคร  ปาวิสิ ฯ  มนุสฺสา 
อิโต  จิโต  จ  กมฺพเล  อาหรนฺติ ฯ  เอโก  ปน  ปุรโิส 
อาปณทฺวาเรน  คจฺฉนฺโต  ป ฺจ  กมฺพลสตานิ  ปสาเรตฺวา 
นิสินฺน  เอก  อาปณิก  ทสิฺวา  อาห  อมฺโภ  เอโก  สามเณโร 
กมฺพเล  สหรนฺโต  อาคจฺฉติ  ตว  กมพฺเล  ปฏิจฺฉาเทหีติ ฯ 
กึ  ปน  โส  ทินฺนเก  คณฺหาติ  อุทาหุ  อทินฺนเกติ ฯ  ทินฺนเก 
คณฺหาตีติ ฯ  เอว  สนฺเต  สเจ  อิจฺฉิสฺสามิ  ทสฺสามิ  โน 
เจ  น  ทสฺสามิ  คจฺฉ ตฺวนฺติ อุยฺโยเชสิ ฯ มจฺฉริโน  หิ 
อนฺธพาลา  เอว  ปเรสุ  ทาน  ททมาเนสุ  มจฺฉรายิตฺวา 
อสทิสทาน  ทิสฺวา  มจฺฉรายนฺโต  กาโล  วิย  นริเย 
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  อาปณิโก  จินฺเตสิ  อย  ปุริโส  อตฺตโน  
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ธมฺมตาย  อาคจฺฉมาโน  ตว  กมฺพเล  ปฏิจฺฉาเทหีติ  ม  อาห 
อหมฺป  สเจ  โส  ทินฺนก  คณฺหาติ อห  มม  สนฺตก  สเจ 
อิจฺฉามิ  ทสฺสามิ  โน  เจ  น ทสฺสามีติ อวจ ทิฏก  ปน 
อเทนฺตสฺส  ลชชฺา  อุปฺปชฺชติ  อตฺตโน  สนฺตก  ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส 
โทโส  นตฺถ ิ อิเมสุ  ป ฺจสุ กมฺพลสเตสุ เทฺว กมฺพลา 
สตสหสฺสคฺฆนิกา  อิเม  ปฏิจฺฉาเทตุ  วฏฏตีติ  เทฺวป  กมฺพเล 
ทสาย  ทส  สมฺพนฺธิตฺวา  เตส  อนฺตเร  ปกฺขิปตฺวา 
ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ  สามเณโรป  ภิกฺขุสหสฺเสน  สทฺธึ  ต  ปเทส 
ปาปุณิ ฯ  อาปณิกสฺส  สามเณร  ทิสฺวาว  ปุตฺตสิเนโห 
อุปฺปชฺชิ ฯ  สกลสรรี  สิเนเหน  ปริปณฺุณ  อโหสิ  โส 
จินฺเตสิ  ติฏนฺตุ  กมฺพลานิ  อิม  ทิสฺวา  หทยมสมฺป  ทาตุ 
ยุตฺตรูปนฺติ ฯ  โส  เต  เทฺวป  กมฺพเล  นีหริตฺวา  สามเณรสฺส 
ปาทมูเล  เปตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตยา  ทิฏธมฺมสฺส 
ภาคี  อสฺสนฺติ  อวจ ฯ  โสปสฺส  เอว  โหตูติ  อนุโมทน 
อกาสิ ฯ  สามเณโร  อนฺโตนคเรป  ป ฺจ  กมฺพลสตานิ 
ลภิ ฯ  เอว  เอกทิวเสเยว  กมฺพลสหสฺส  ลภิตฺวา  ภิกฺขุสหสฺสสฺส 
อทาสิ ฯ  อถสฺส  กมฺพลทายกติสฺโสติ  นาม  กรึส ุฯ  เอว 
นามกรณทิวเส  ทินฺนกมพฺโล  สตฺตวสฺสิกกาเล  กมฺพลสหสฺสภาว 
ปาปุณิ ฯ  พุทฺธสาสน  หิ  เปตฺวา  นตฺถ ฺ  าน  ยตฺถ 
อปฺป  ทินฺน  พหุ  โหติ พหุ  ทินฺน  พหุตร  เตนาห  ภควา  
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ตถารูโปย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสงฺโฆ  ยถารูเป  ภิกฺขุสงฺเฆ  อปฺป  ทินฺน 
พหุ  โหติ  พหุ  ทินฺน  พหุตรนฺติ ฯ  เอว  สามเณโรป  เอกสฺส 
กมฺพลสฺส  นสิฺสนฺเทน  สตฺตวสฺสิโก  กมฺพลสหสฺส  ลภิ ฯ 
        ตสฺส  เชตวเน  วิหรนฺตสฺส  อภิกขฺณ  าติทารกา  สนฺติก 
อาคนฺตฺวา  กถาสลฺลาป  กโรนฺติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  มยา  อิธ 
วสนฺเตน  าติทารเกสุ  อาคนฺตฺวา  กเถนฺเตสุ  อกเถตตป  น 
สกฺกา เอเตหิ  สทฺธ ึ กถาปป ฺเจน  อตฺตโน  ปติฏ  กาตุ 
น  สกฺกา  ยนฺนูนาห  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา 
อร ฺ  ปวิเสยฺยนฺติ ฯ  โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา 
ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา  อุปชฺฌาย  วนฺทิตฺวา 
ปตฺตจีวรมาทาย  วิหารา  นิกฺขมิตฺวา  จินฺเตสิ  สเจ 
อาสนฺนฏาเน  วสิสฺสามิ  าตกา  ม  ปกฺโกสิสฺสนตีฺติ 
วีสติโยชนสตมคฺค  อคมาสิ ฯ  อเถเกน  คามทฺวาเรน  คจฺฉนฺโต 
เอก  มหลลฺกปุริส  ทิสฺวา  ปุจฺฉิ  กินฺนุ  โข  อุปาสก 
อิมสฺมึ  ปเทเส  วสนฺตาน  อาร ฺกวิหาโร  อตฺถีติ ฯ  อตฺถ ิ
ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ เม  มคฺค  อาจิกฺขาติ ฯ  มหลฺลกอุปาสกสฺส 
ปน  ต  ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนโห  อุทปาทิ ฯ  อถสฺส  ตตฺเถว   ิโต 
อนาจิกฺขิตฺวา  เอหิ  ภนฺเต  อาจิกฺขิสฺสามิ  เตติ  วตฺวา  ต 
คเหตฺวาว  อคมาสิ ฯ  สามเณโร  เตน สทฺธึ  คจฺฉนฺโต 
อนฺตรามคฺเค  นานาปุปฺผผลปฏิมณฺฑิเต  ฉปฺป ฺจปฺปเทเส  ทิสฺวา  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 555 

         เลมที่  17  วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ  หนา  555 
 
อย  อุปาสก  กึ  ปเทโส  นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โสปสฺส เตส 
นามานิ  อาจิกฺขนฺโต  อาร ฺกวิหาร ปตฺวา อิท ภนฺเต 
ผาสุกฏาน อิธ วสาหีติ วตฺวา  ภนฺเต  โก  นาม  ตฺวนฺติ 
นาม  ปุจฺฉิตฺวา อห วนวาสิติสฺโส  นาม  อุปาสกาติ  วุตฺเต 
เสฺว  อมฺหาก  คาเม  ปณฺฑาย  จริตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  นิวตฺติตฺวา 
อตฺตโน  คามเมว  คโต  วนวาสิติสฺสตฺเถโร  นาม  วิหาร 
อาคโต  ตสฺส  ยาคุภตฺตาทีนิ ปฏิยาเทถาติ มนุสฺสาน 
อาโรเจสิ ฯ  สามเณโร  ปมเมว  ติสฺโส  นาม  หุตฺวา  ตโต 
ปณฺฑปาตทายกติสฺโส  กมฺพลทายกติสฺโส  วนวาสิติสฺโสติ  อิมานิ 
ตีณิ  นามานิ  ลภิตฺวา  สตฺตวสฺสพฺภนฺตเร  จตฺตาริ  นามานิ 
ลภิ ฯ  โส  ปนุทิวเส  ปาโตว  ต  คาม  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ 
มนุสฺสา  ภิกขฺ  ทตฺวา  วนฺทึสุ ฯ  สามเณโร  สุขิตา  โหถ 
ทุกฺขา  มุจฺจถาติ  อาห ฯ  เอกมนุสฺโสป  ตสฺส  ภิกฺข  ทตฺวา 
ปุน  เคห  คนฺตุ  นาสกฺขิ ฯ  สพฺเพ  โอโลเกนฺตาว อฏสุ ฯ 
โสป  อตฺตโน  ยาปนมตฺต  คณฺหิ ฯ  สกลคามวาสิโน  ตสฺส 
ปาทมูเล  อุเรน  นิปชฺชิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺเหสุ  อิม  เตมาส 
อิธ  วสนฺเตสุ  มย  ตีณิ  สรณานิ  คเหตฺวา  ป ฺจสุ  สีเลสุ 
ปติฏาย  มาสสฺส  อฏ  อุโปสถกมฺมานิ กริสฺสาม อิธ 
วสนตฺถาย โน ปฏิ ฺ เทถาติ ฯ  โส  อุปการ  สลลฺกฺเขตฺวา 
เตส  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  นิพทฺธ  ตตฺเถว  ปณฺฑาย  จริ  วนฺทิต-  
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วนฺทิตกฺขเณ  จ  สุขิตา  โหถ ทุกฺขา มจฺุจถาติ  ปททฺวยเมว 
กเถตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  โส  ตตฺถ  ปมมาส ฺจ  ทุติยมาส ฺจ 
วีตินาเมตฺวา  ตติยมาเส คจฺฉนฺเต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ 
        อถสฺส  ปวาเรตฺวา  วุตฺถวสฺสกาเล  อุปชฌฺาโย  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อาห  ภนฺเต  ติสฺสสามเณรสฺส  สนฺติก 
คจฺฉามีติ ฯ  คจฺฉ  สารีปุตฺตาติ ฯ  โส  อตฺตโน  ปรวิาเร 
ป ฺจสเต  ภิกฺขู  อาทาย  ปกฺกมนฺโต  อาวุโส  โมคฺคลฺลาน  อห 
ติสฺสสามเณรสฺส  สนฺติก  คจฺฉามีติ  อาห ฯ  โมคฺคลฺลานตฺเถโร 
อหมฺป  อาวุโสช  คจฺฉิสฺสามีติ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธ ึ
นิกฺขมิ ฯ  เอเตเนวุปาเยน  มหากสฺสปตฺเถโร  อนุรทฺุธตฺเถโร 
อุปาลิตฺเถโร  ปุณฺณตฺเถโรติ  สพฺเพ  มหาสาวกา  ป ฺจหิ  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิกฺขมึสุ ฯ  สพฺเพสมฺป  (๑)  มหาสาวกาน 
ปริวารา (๒)  จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  เต  วีสติโยชนสต 
มคฺค  คนฺตฺวา  โคจรคาม  สมฺปตฺเต  สามเณรสฺส  นิพทฺธุปฏาโก 
อุปาสโก  คามทฺวาเรเยว  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  วนฺทิ ฯ  อถ 
น  สารีปุตฺตตฺเถโร  ปุจฺฉิ  อตฺถิ  นุ  โข  อุปาสก  อิมสฺมึ 
ปเทเส  อาร ฺกวิหาโรติ ฯ  อตฺถ ิ ภนฺเตติ ฯ  สภิกฺขุโกติ ฯ 
สภิกฺขุโก  ภนฺเตติ ฯ  โก  นาม  ตตฺถ  วสตีติ ฯ  วนวาสิติสฺโส 
# ๑  ส.ี สพฺโพป ฯ  ๒  สี. ยุ.  ปริวาโร ฯ  
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ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  มคฺค  โน  อาจิกฺขาติ ฯ  เก  ตุมฺเห 
ภนฺเตติ ฯ  มย  สามเณรสฺส  สนฺติก  อาคตาติ ฯ  อุปาสโก 
เต  โอโลเกตฺวา  ธมฺมเสนาปตึ  อาทึ  กตฺวา  สพฺเพป 
มหาสาวเก  ส ฺชานิ ฯ  โส  นิรนฺตร  ปติยา  ผุฏสรีโร 
หุตฺวา  ติฏถ  ตาว  ภนฺเตติ  เวเคน  คาม  ปวิสิตฺวา เอเต 
อยฺยา  สารีปุตฺตตฺเถร  อาทึ  กตฺวา  อสติีมหาสาวกา  อตฺตโน 
อตฺตโน  ปรวิาเรหิ  สทฺธึ สามเณรสฺส สนฺติก อาคตา 
ม ฺจปปจฺจตฺถรณทีปเตลาทีนิ  คเหตฺวา  เวเคน  นิกฺขมถาติ 
อุคฺโฆเสสิ ฯ  มนุสฺสา  ตาวเทว  ม ฺจาทีนิ  คเหตฺวา  เถราน 
ปทานุปทิกา  หุตฺวา  เถเรหิ  สทฺธึเยว  วิหาร  ปวิสึสุ ฯ 
สามเณโร  ภิกฺขุสงฺฆ  ส ฺชานิตฺวา  กติปยาน  มหาเถราน 
ปตฺตจีวรานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา  วตฺตมกาสิ ฯ  ตสฺส  เถราน 
วสนฏาน  สวิทหนฺตสฺส  ปตฺตจีวเร  ปฏิสาเมนฺตสฺเสว 
สมนฺธกาโร  ชาโต ฯ  สารปีุตฺตตฺเถโร  อุปาสเก  อาห  คจฺฉถ 
อุปาสกา  ตุมฺหาก  อนฺธกาโร  ชาโตติ ฯ  ภนฺเต  อชชฺ 
ธมฺมสฺสวนทิวโส  น  มย  คมิสฺสาม  ธมฺม  สุณิสฺสาม  อิโต 
ปุพฺเพ  ธมฺมสฺสวนมฺป  โน  นตฺถีติ ฯ  เตนหิ  สามเณร 
ทีป  ชาเลตฺวา  ธมฺมสฺสวนกาล  อุคฺโฆเสหีติ ฯ โส  ตถา 
อกาสิ ฯ  อถ  น  เถโร  อาห  ติสฺส ตว อุปฏากา ธมฺม 
โสตุกามมฺหาติ  วทนฺติ  กเถหิ เตส ธมฺมนฺติ ฯ อุปาสกา  
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เอกปฺปหาเรเนว  อุฏาย  ภนฺเต  อมฺหาก  อยโฺย  สุขิตา 
โหถ  ทุกฺขา  มุจฺจถาติ  อิมานิ  เทฺว  ปทานิ  เปตฺวา  อ ฺ 
ธมฺมกถ  น  ชานาติ  อมฺหาก  อ ฺ  ธมฺมกถิก  เทถาติ 
วทึสุ ฯ  สามเณโร  ปน  อรหตฺต  ปตฺวาป เนว  เตส  ธมฺมกถ 
กเถสิ ฯ  ตทา  ปน  น  อุปชฺฌาโย  สามเณร  กถ  ปน 
สุขิตา  โหนฺติ  ทุกฺขา  มุจฺจนฺติ  อิเมส  โน  ทฺวินฺน ปทาน 
อตฺถ  กเถหีติ  อาห ฯ  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา 
ธมฺมาสน  อภิรุยฺห  ป ฺจหิ  นิกาเยหิ  อตฺถ ฺจ  การณ ฺจ 
อากฑฺฒิตฺวา  ฆนวสฺส  วสฺสนฺโต  จาตุทีปกมหาเมโฆ  วิย 
ขนฺธธาตุอายตนโพธิปกฺขิยธมฺเม  วิภชนฺโต  อรหตฺตนิกูเฏน 
ธมฺมกถ กเถตฺวา ภนฺเต เอว  อรหตฺตปฺปตฺตสฺส  สุข  โหติ 
อรหตฺตปฺปตฺโตเยว  ทุกฺขา  มุจฺจติ  เสสชนา  ชาติทุกฺขาทีหิ  เจว 
นิรยทุกฺขาทีหิ  จ  น  ปรมิุจฺจนฺตีติ  อาห ฯ  สาธุ  สามเณร 
สุกถิโต  เต  ปทภาโณ  อิทานิ  สรภาณ  ภณาหีติ ฯ  โส 
สรภาณมฺป  ภณิ ฯ  อรุเณ  อุคฺคจฺฉนฺเต  สามเณรสฺส 
อุปฏากมนุสฺสา  เทฺว  ภาคา  อเหสุ ฯ  เอกจฺเจ  น  วต  โน 
อิโต  ปุพฺเพ เอวรูโป  กกฺขโฬ  ทิฏปุพฺโพ  กถ ฺหิ  นาม 
เอวรูป  ธมฺมกถ  ชานนฺโต  เอตฺตก  กาล  มาตาปตุฏาเน 
ตฺวา  อุปฏหนฺตาน  มนุสฺสาน  เอกมฺป  ธมฺมปท  น  กเถสีติ 
กุชฺฌึสุ ฯ เอกจฺเจ ลาภา วต โน เย  มย  เอวรูป  
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ภทนฺต  คุณ  วา  อคุณ  วา  อชานนฺตาป  อุปฏหิมหฺา 
อิทานิ  ปนสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  โสตุ  ลภิมฺหาติ  ตุสฺสึสุ ฯ 
สมฺมาสมฺพุทฺโธป  ต  ทิวส  ปจฺจูสสมเย  โลก  โอโลเกนฺโต 
วนวาสิติสฺสสฺส  อุปฏาเก  อตฺตโน  าณชาลสฺส  อนฺโต 
ปวิฏเ  ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  ภวิสฺสตีติ  อาวชฺชนฺโต  อิมมตฺถ 
อุปธาเรสิ  วนวาสิติสฺสสฺส  อุปฏากา  เอกจฺเจ  กุทฺธา  เอกจฺเจ 
ตุฏา  มยฺห  ปุตฺตสฺส  ปน  สามเณรสฺส  กุทฺธา  นิรยคามิโน 
ภวิสฺสนฺติ  คนฺตพฺพเมว  ตตฺถ  มยา  มยิ  คเต  สพฺเพป  เต 
สามเณเร  เมตฺตจิตฺต  กตฺวา  ทุกฺขา  มจฺุจิสฺสนฺตีติ ฯ  เตป 
มนุสฺสา  ภิกขฺุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  คาม  คนฺตฺวา  มณฺฑป 
กาเรตฺวา  ยาคุภตฺตาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา 
สงฺฆสฺส  อาคมน  โอโลเกนฺตา  นิสีทึสุ ฯ  ภิกฺขูป  สรีรปฏชิคฺคน 
กตฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  คาม  ปวิสนฺตา  สามเณร  ปุจฺฉึสุ 
กึ  น ุ ติสฺส  อมฺเหหิ  สทฺธึ  คมิสฺสสิ  อุทาหุ  ปจฺฉาติ ฯ 
มม  คมนเวลายเมว  คมิสฺสามิ  คจฺฉถ  ตุมฺเห  ภนฺเตติ ฯ 
ภิกฺขู  ปตฺตจีวรมาทาย  ปาวิสึสุ ฯ สตฺถา  เชตวนสฺมึเยว  จีวร 
ปารุปตฺวา  ปตฺตมาทาย  เอกจิตฺตกฺขเณเนว  คนฺตฺวา  ภิกฺขูน 
ปุรโต   ิตเมว  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  อาคโตติ 
สกลคาโม  สงฺขุภิตฺวา  เอกโกลาหโล  อโหสิ ฯ  มนุสฺสา 
อุทคฺคจิตฺตา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุ   ทตฺวา  
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ขชฺชก  อทสุ ฯ  สามเณโร  ภตฺเต  อนิฏ ิเตเยว  อนฺโตคาม 
ปาวิสิ ฯ  คามวาสิโน  นหีริตฺวา  ตสฺส  สกฺกจฺจ  ภิกฺข 
อทสุ ฯ  โส  ยาปนมตฺต  คเหตฺวา สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ปตฺต  อุปนาเมสิ ฯ  สตฺถา  อาหร  ติสฺสาติ  หตฺถ  ปสาเรตฺวา 
ปตฺต  คเหตฺวา  ปสฺส  สารีปุตฺต  ตว  สามเณรสฺส  ปตฺตนฺติ 
เถรสฺส  ทสฺเสสิ ฯ  เถโร  สตฺถุ  หตฺถโต  ปตฺต  คเหตฺวา 
สามเณรสฺส  ทตฺวา  คจฺฉ  อตฺตโน  ปตฺตฏาเน  นิสีทิตฺวา 
ภตฺตกิจฺจ  กโรหีติ  อาห ฯ  คามวาสิโน  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ 
ปริวิสิตฺวา  สตฺถาร  อนุโมทน  ยาจึสุ ฯ  สตฺถา  อนุโมทน 
กโรนฺโต  เอวมาห  ลาภา  โว  อุปาสกา  เย  ตุมฺเห 
อตฺตโน  กุลปุก  สามเณร  นิสฺสาย  สารีปุตฺต  โมคฺคลฺลาน  กสสฺปนฺติ  อสีติมหาสาวเก  
ทสฺสนาย  ลภถ  อหมฺป 
ตุมฺหาก  กุลปุกเมว  นิสสฺาย  อาคโต  พุทฺธทสฺสนมฺป  โว  อิม 
นิสฺสาเยว  ลทฺธ  ลาภา  โว  สุลทฺธ  โวติ ฯ  มนุสฺสา 
จินฺตยึสุ อโห  อมฺหาก  ลาภา  พุทฺธาน ฺเจว  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
จ  อาราธนสมตฺถ  อมฺหาก  อยฺย  ทสสฺนาย  ลภาม 
เทยฺยธมฺม ฺจสฺส  ทาตุ  ลภามาติ  ฯ  สามเณรสฺส  กทฺุธมนุสฺสา  ตุสฺสึสุ ฯ  ตุฏมนุสฺสา  ภิยฺ
โยโส   มตฺตาย   ปสีทึส ุฯ  อนุโมทนาวสาเน  จ  พหู   
โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ  ฯ 
สตฺถา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  มนุสฺสา  สตฺถาร  อนุคนฺตฺวา 
วนฺทิตฺวา  นิวตฺตึสุ ฯ  
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        สตฺถา  สามเณเรน  สทฺธึ  สมธุเรน  คจฺฉนฺโต  สามเณร 
อย  ปเทโส  โก  นาม  อย  ปเทโส  โก  นามาติ ปุพฺเพ 
ตสฺส  อุปาสเกน  ทสฺสิตปฺปเทเส  ปุจฺฉนฺโต  อคมาสิ ฯ 
สามเณโรป  ภนฺเต  อย  อิตฺถนฺนาโม  อย  อิตฺถนฺนาโมติ 
อาจิกฺขมาโนว  อคมาสิ ฯ  สตฺถา ตสฺส  วสนฏาน  คนฺตฺวา 
ปพฺพตมตฺถก  อภิรุหิ ฯ  ตตฺถ   ิตาน  ปน  มหาสมุทฺโท 
ป ฺายติ ฯ  สตฺถา  สามเณร  ปุจฺฉิ  ติสฺส  ปพฺพตมตฺถเก 
 ิโต  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกตฺวา  กึ  ปสสฺสีติ ฯ  มหาสมุทฺท 
ภนฺเตติ ฯ  สมุทฺท  ทิสฺวา  กึ  จินฺเตสีติ ฯ  มม ทุกฺขิตกาเล 
โรทนฺตสฺส  จตูหิ  มหาสมุทฺเทหิ  อติเรกตเรน  อสสฺุนา 
ภวิตพฺพนฺติ  อิท  ภนฺเต  จินฺเตสินฺติ ฯ  สาธุ  สาธุ  ติสฺส 
เอวเมต  เอเกกสฺส  ห ิ สตฺตสฺส  ทุกฺขิตกาเล  ปคฺฆรติอสฺสุ 
จตูหิ  มหาสมุทฺเทหิ  อติเรกตรเมวาติ  ฯ  อิท ฺจ ปน วตฺวา 
อิม คาถมาห 
                จตูสุ สมุทฺเทสุ ชล ปริตฺตก 
                ตโต พหุ อสฺสุชล อนปฺปก 
                ทกฺุเขน ผุฏสฺส นรสฺส โสจโต 
                กกึารณา สมฺม ตุว ปมชชฺสติี ฯ 
อถ  น  ปุน  ปุจฺฉิ  ติสฺส  กห  วสสีติ ฯ  อิมสฺมึ  ปพฺภาเร 
ภนฺเตติ  ฯ  ตตฺถ  ปน  วสนฺโต  ก ึ จินฺเตสีติ ฯ  มยา  มรนฺเตน 
อิมสฺมึ  าเน  กตสฺส  สรรีนิกฺเขปสฺส  ปริจฺเฉโท  นตฺถีติ  
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จินฺเตสึ  ภนฺเตติ ฯ  สาธุ  สาธุ  ติสฺส  เอวเมต  อิเมส  ห ิ
สตฺตาน  ปวิย  นิปชชฺิตฺวา  อมตฏาน นาม นตฺถติี วตฺวา 
                อุปสาฬฺหกนามาน        สหสฺสานิ จตุทฺทส 
                อสฺมึ ปเทเส ทฑฺฒานิ  นตฺถิ โลเก อนามต ฯ 
                ยมหิฺ สจฺจ ฺจ ธมฺโม จ  อหึสา ส ฺโม ทโม 
                เอตทริยา เสวนฺติ        เอต โลเก อนามตนฺติ 
อิม  ทุกนิปาเต  อุปสาฬฺหกชาตก  (๑)  กเถสิ ฯ  อิติ  ปวิย 
สรีรนิกฺเขป  กตฺวา  มรนฺเตสุ  อมตปุพฺเพ  ปเทเส  มรนฺตา 
นาม  นตฺถิ ฯ  อานนฺทตฺเถรสทิสา ปน อมตปุพฺเพ ปเทเส ปรินิพฺพายนฺติ ฯ 
        อานนฺทตฺเถโร  กิร  วีสวสฺสสติกกาเล  อายุสงฺขาร 
โอโลเกนฺโต  ปริกฺขีณภาว  ตฺวา  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส 
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  อาโรเจสิ ฯ  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  โรหิณีนทิยา 
อุภยตีรวาสิเกสุ  มนุสฺเสสุ  โอริมตีรวาสิกา มย เถรสฺส 
พหุปการา อมฺหาก สนฺติเก  ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  วทึสุ ฯ 
ปาริมตีรวาสิกา  มย  เถรสฺส  พหุปการา  อมฺหาก  สนฺติเก 
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ  เถโร  เตส  วจน  สุตฺวา  อุภยตีรวาสิโนป 
มยฺห  อุปการกาว  อิเม  นาม  อนุปการาติ  น  สกกฺา 
วตฺตุ  สจาห  โอริมตีเร  ปรินิพฺพายิสฺสามิ  ปาริมตีรวาสิโน 
ธาตุคฺคหณตฺถ  เตหิ  สทฺธ ึ กลห  กริสสฺนฺติ  สเจ  ปาริมตีเร 
# ๑  ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๗ ฯ ตทฏกถา  ๓/๗๐ ฯ  
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ปรินิพฺพายิสฺสามิ  โอริมตีรวาสิโน  ตถา  กริสฺสนฺติ  กลโห 
อุปฺปชฺชมาโนป  ม  นิสฺสาเยว  อุปฺปชฺชิสฺสติ  วูปสมมาโนป  ม 
นิสฺสาเยว  วูปสมิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  โอริมตีรวาสิโนป  มยฺห 
อุปการกา  ปาริมตีรวาสิโนป  มยฺห  อุปการกา  อนปุการโก 
นาม  นตฺถิ  โอริมตีรวาสิโน  โอริมตีเรเยว  สนฺนิปตนฺตุ 
ปาริมตีรวาสิโน  ปาริมตีเรเยวาติ  อาห ฯ  ตโต  สตฺตเม  ทิวเส 
มชฺเฌ  นทิยา  สตฺตตาลปฺปมาเณ  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสีทิตฺวา 
มหาชนสฺส  ธมฺม  กเถตฺวา  มม  สรีร  มชฺเฌ  ภิชฺชตฺิวา 
เอโก  ภาโค  โอริมตีเร  ปตตุ  เอโก  ปาริมตีเรติ  อธิฏาย 
ยถานิสินฺโนว  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิ ฯ  อคฺคิชาลา  อุฏหึสุ ฯ 
สรีร  มชฺเฌ  ภิชฺชิตฺวา  เอโก  ภาโค  โอริมตีเร  ปติ  เอโก 
ปาริมตีเร ฯ มหาชโน  ปริเทวิ ฯ  ปวีอุทฺริยนสทฺโท  วิย 
อาโรทนสทฺโท  อโหสิ  สตฺถุ  ปรินิพฺพาเน  อาโรทนสทฺทโตป 
การุ ฺตโร ฯ  มนุสฺสา  จตฺตาโร  มาเส  โรทนฺตา  ปริเทวนฺตา 
สตฺถุ  ปตฺตจีวรคฺคาหเก  ติฏนฺเต  สตฺถุ   ิตกาโล  วิย 
โน อโหส ิอิทานิ โน สตฺถา ปรินิพฺพุโตติ วิปฺปลปนฺตา วิจรึสุ ฯ 
        ปุน  สตฺถา  สามเณร  ปุจฺฉิ  ติสฺส  อิมสฺมึ  วนสณฺเฑ 
ทีปอาทีน  สทฺเท  น  ภายสีติ ฯ  น  ภายามิ  ภควา  อปจ 
โข  ปน  เอเตส  สทฺท  สตฺุวา  วนรติ  นาม  อุปฺปชชฺตีติ 
วตฺวา  สฏ ิมตฺตาหิ  คาถาหิ  วนวณฺณ  นาม  กเถสิ ฯ  อถ 
น  สตฺถา  ติสฺสาติ  อามนฺเตสิ ฯ  ก ึ ภนฺเตติ ฯ  มย  
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คจฺฉาม  ตฺว  คมิสฺสสิ  นิวตฺติสฺสสีติ ฯ มยฺห  อุปชฌฺาเย 
ม  อาทาย  คจฺฉนฺเต  คมิสฺสามิ  นิวตฺเตนฺเต  นิวตฺติสฺสามิ 
ภนฺเตติ  ฯ  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ปกฺกามิ ฯ  สามเณรสฺส 
ปน  นิวตฺติตุเมว  อชฺฌาสโย ฯ  เถโร  ต  ตฺวา  ติสฺส 
สเจ  นิวตฺติตุกาโม  นิวตฺตาหีติ  อาห ฯ  โส  สตฺถาร ฺจ 
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติ ฯ  สตฺถา  เชตวนเมว อคมาสิ ฯ 
        ภิกฺขูน  ธมฺมสภาย  กถา  อุทปาทิ  อโห  วต 
ติสฺสสามเณโร  ทุกฺกร  กโรติ  ปฏิสนธฺิคฺคหณโต  ปฏายสฺส 
าตกา  สตฺตสุ  มงฺคเลสุ  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  อปฺโปทก- 
มธุปายาสเมว  อทสุ  ปพฺพชิตกาเล  อนฺโตวิหาเร  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺต  ทิวสานิ  อปฺโปทกมธุปายาสเมว  อทสุ 
ปพฺพชิตฺวา  อฏเม  ทิวเส คาม  ปวิสนฺโต  ทฺวีเหว  ทิวเสหิ 
สาฏกสหสฺเสน  สทฺธ ึ ปณฺฑปาตสหสฺส  ลภิ  ปุเนกทิวส 
กมฺพลสหสฺส  ลภิ  อิติสสฺ  อิธ  วสนกาเล  มหาลาภสกฺกาโร 
อุปฺปชฺชิ  อิทานิ  เอวรูป  ลาภสกฺการ  ฉฑฺเฑตฺวา  อร ฺ 
ปวิสิตฺวา มิสฺสกาหาเรน  ยาเปติ  ทุกฺกรการโก  วต 
สามเณโรติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ 
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต 
อาม  ภิกฺขเว  ลาภูปนิสา  นาเมสา  อ ฺา  นิพฺพานคามินี 
ปฏิปทา  อ ฺา  เอว  ลาภ  ลภิสฺสามีติ  หิ  อาร ฺ 
กาทิธูตงฺคสมาทานวเสน  ลาภูปนิส  รกฺขนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  
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จตฺตาโร  อปายา  วิวฏทฺวาราเยว  ติฏนฺติ  นิพฺพานคามินิยา 
ปน  ปฏิปทาย  อุปฺปนฺน  ลาภสกฺการ  ปหาย  อร ฺ  ปวิสิตฺวา 
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  อรหตฺต  คณฺหตีติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        อ ฺา หิ ลาภูปนิสา  อ ฺา นิพฺพานคามินี 
        เอวเมต อภิ ฺาย        ภิกฺขุ พุทฺธสฺส สาวโก 
        สกฺการ นาภินนฺเทยฺย  วิเวกมนุพฺรหูเยติ ฯ 
        ตตฺถ  อ ฺา  หิ  ลาภูปนิสาติ  ลาภูปนิสา  นาเมสา 
อ ฺา  เอว  อ ฺา  นิพฺพานคามินี  ปฏิปทา ฯ  ลาภุปฺปาทเกน 
หิ  ภิกฺขุนา  โถก  อกุสลกมฺม  กาตุ  วฏฏติ ฯ  กายวงฺกาทีนิ  กตฺตพฺพานิ  โหนฺติ ฯ  ยสฺม ึ หิ  
กาเล  กายวงฺกาทีสุ  กิ ฺจิ 
กโรติ  ตทา  ลาโภ อุปฺปชชฺติ  ฯ  ปายาสปาฏิย  ห ิ วงฺก 
อกตฺวา  อุชุกเมว  หตฺถ  โอตาเรตฺวา  อุกฺขิปนฺตสฺส  หตฺโถ 
มกฺขิตมตฺตโกว  โหติ  วงฺก  กตฺวา โอตาเรตฺวา  อุกขิฺปนฺตสฺส 
ปน  ปายาสปณฺฑ  อุทฺธรนฺโตว  นิกฺขมติ  เอว  กายวงฺกาทีนิ 
กรณกาเลเยว  ลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺชติ  อย  อธมฺมิกา 
ลาภูปนิสา ฯ  อุปธิสมฺปทา  จีวรธารณ  พาหุสจฺจ  ปริวาโร 
อร ฺวาโสติ  เอวรูเปหิ  ปน  การเณหิ  อุปฺปนฺโน  ลาโภ 
ธมฺมิโก  นาม  โหติ ฯ  นพฺิพานคามินีปฏิปท  ปูเรนฺเตน  ปน 
ภิกฺขุนา  กายวงฺกาทีนิ  ปหาตพฺพานิ  อนนฺเธเนว  อนฺเธน 
วิย  อมูเคเนว  มูเคน  วิย  อพธิเรเนว  พธิเรน  วิย  ภวิตุ  
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วฏฏติ  อสเน  อมาเยน  ภวิตุ   วฏฏติ ฯ  เอวเมตนฺติ 
เอว  ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปท ฺจ  นิพฺพานคามินีปฏิปท ฺจ  เอต 
ตฺวา  สพฺเพส  สงฺขตาสงฺขตธมฺมาน  พุชฌฺนตฺเถน  พุทฺธสฺส 
สวนนฺเต  ชาตตฺเถน  โอวาทานุสาสนึ  วา  สวนตฺเถน  สาวโก 
ภิกฺขุ  อธมฺมิก  จตุปฺปจฺจยสกฺการ  นาภินนฺเทยฺย  ตเมว 
ธมฺมิก  น  ปฏิกฺโกเสยฺย  กายวิเวกาทิก  วิเวก  อนุพฺรูหเย 
ตตฺถ  กายวิเวโกติ  กายสฺส  เอกีภาโว  จิตฺตวิเวโกติ  อฏ 
สมาปตฺติโย  อุปธิวิเวโกติ  นิพฺพาน  เตสุ  กายวิเวโก 
คณสงฺคณิก  วิโนเทติ  จิตฺตวิเวโก  กิเลสสงฺคณิก  วิโนเทติ 
อุปธิวิเวโก  สงฺขารสงฺคณิก  วิโนเทติ  กายวิเวโก  จิตฺตวิเวกสฺส 
ปจฺจโย  โหติ  จิตฺตวิเวโก  อุปธิวิเวกสฺส  ปจฺจโย  โหติ  วุตฺตมฺป  (๑)  เจต  กายวิเวโก  จ  วู
ปกฏกายาน  เนกฺขมฺมาภิรตาน 
จิตฺตวิเวโก  จ  ปริสุทฺธจิตฺตาน  ปรมโวทานปฺปตฺตาน  อุปธิวิเวโก 
จ  นิรุปธีน  ปุคฺคลาน  วิสงฺขารคตานนฺติ  อิม  ติวิธ  วิเวก 
พฺรูเหยฺย  วฑฺเฒยฺย  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยยฺาติ อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        พาลวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                        ป ฺจโม วคฺโค ฯ 
                        ____________ 
# ๑  ขุ. มหา.  ๒๙/๑๗๒  
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                                 ราธตฺเถรวตฺถุ 
        นิธีนว  ปวตฺตารนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อายสฺมนฺต ราธ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  คิหิกาเล  สาวตฺถิย  ทุคฺคตพฺราหฺมโณ 
อโหสิ ฯ  โส  ภิกฺขูน  สนติฺเก  ชวิีสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  วิหาร 
คนฺตฺวา  อปหริต  กโรนฺโต  ปริเวณ  สมฺมชฺชนฺโต  มุขโธวนาทีนิ 
ททนฺโต  วิหาเร  วสิ ฯ  ภิกฺขูป  น  สงฺคณฺหึสุ  ปพฺพาเชตุ 
ปน  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ โส ปพฺพชฺช อลภมาโน กิโส อโหสิ ฯ 
        อเถกทวิส  สตฺถา  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนฺโต  ต 
พฺราหฺมณ  ทิสฺวา  กินฺนุ  โขติ  อุปธาเรนฺโต  อรหา 
ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  สายณฺหสมเย  วิหารจาริก  จรนฺโต  วิย 
พฺราหฺมณสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  พฺราหฺมณ  ก ึ กโรนฺโต 
วิจรสีติ  อาห ฯ  ภิกฺขูน  วตฺตปฺปฏิวตฺต  กโรมิ  (๑)  ภนฺเตติ 
อาหฺ  ลภสิ  เตส  สนฺติกา  สงฺคหนฺติ ฯ  อาม  ภนฺเต 
อาหารมตฺต  ลภามิ  น  ปน  ม  ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ  สตฺถา 
เอตสฺมึ  นิทาเน  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  ตมตฺถ ปุจฺฉิตฺวา 
ภิกฺขเว  อตฺถิ  โกจิ  อิมสสฺ  พฺราหฺมณสฺส  อธิการ  สรนฺโตติ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ กโรนฺโต ฯ  
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ปุจฺฉิ ฯ  สารปีุตฺตตฺเถโร  อห  ภนฺเต  สรามิ  อย  เม  ราชคเห 
ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส  อตฺตโน  อภิหฏ  กฏจฺฉุภิกฺข  ทาเปสิ 
อิมสฺสาห  อธิการ  สรามีติ  อาห ฯ  โส  สตฺถารา  กึ 
ปน  เต  สารปีุตฺต  เอว  กโตปการ  ทุกขฺโต  โมเจตุ  น 
วฏฏตีติ วุตฺเต  สาธุ  ภนฺเต  ปพฺพาเชสฺสามีติ  ต  พฺราหฺมณ 
ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺส  ภตฺตคฺเค  อาสนปริยนฺเต  อาสน 
ปาปุณาติ  ยาคุภตฺตาทีหิ  กิลมติ ฯ  เถโร  ต  อาทาย 
จาริก  ปกฺกามิ  อภิกฺขณ  น  อิทนฺเต  กตฺตพฺพ  อิทนฺเต 
น  กตฺตพฺพนฺติ  โอวทิ  อนุสาสิ ฯ  โส  สุวโจ  อโหสิ 
ปทกฺขิณคฺคาหี  ตสฺมา  ยถานุสิฏ  ปฏปิชฺชมาโน  กติปาเหเนว 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เถโร  ต  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ปฏสินฺถาร  กตฺวา 
อาห  สุวโจ  นุ  โข  เต  สารีปุตฺต  อนฺเตวาสิโกติ  อาม 
ภนฺเต  อติวิย  สุวโจ  กิสฺมิ ฺจิ  โทเส  วุจฺจมาเนป  น 
กุทฺธปุพฺโพติ ฯ  สารีปุตฺต  เอวรูเป  สทธฺิวิหาริเก  ลภมาโน 
กิตฺตเก  คณฺเหยฺยาสีติ ฯ  ภนฺเต  พหุเกป คณฺเหยฺยาเมวาติ ฯ 
        อเถกทวิส  ธมฺมสภาย  ภิกฺขู  กถ  สมฏุาเปสุ 
สารีปุตฺตตฺเถโร  กิร  กต ฺ ู  กตเวที  กฏจฺฉุภิกฺขามตฺต 
อุปการ  สริตฺวา  ทุคฺคตพฺราหฺมณ  ปพฺพาเชสิ  ราธตฺเถโรป 
โอวาทกฺขโม  โอวาทกฺขมเมว  (๑)  ลภีติ ฯ  สตฺถา  เตส  กถ 
# ๑  โอวาทกเมว (?) ฯ  
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สุตฺวา  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  สารีปุตฺโต กต ฺ ู 
กตเวทีเยวาติ วตฺวา ตมตฺถ ปกาเสตุ 
        อลีนจิตฺต นิสฺสาย        ปหฏา มหตี จมู 
        โกสล เสนาสนฺตุฏ  ชีวคฺคาห อคาหยิ 
        เอว นิสสฺยสมฺปนฺโน  ภิกฺขุ อารทฺธวีริโย 
        ภาวย กสุล ธมฺม        โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา 
        ปาปุเณ อนุปุพฺเพน        สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ 
อิม  ทุกนิปาเต  อลีนจิตฺตชาตก  (๑)  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ ฯ  ตทา 
กิร  วฑฺฒกีหิ  ปาทสฺส  อโรคกรณภาเวน  กต  อตฺตโน 
อุปการ  ตฺวา  สพฺพเสตสฺส  หตฺถโิปตกสฺส  ทายโก  เอกจาริโก 
หตฺถี  สารีปตฺุตตฺเถโร  อโหสิ ฯ  เอว  เถร  อารพฺภ  ชาตก 
กเถตฺวา  ราธตฺเถร  อารพฺภ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม  ราเธน 
วิย  สุวเจน  ภวิตพฺพ  โทส  ทสฺเสตฺวา  โอวทิยมาเนนป  น 
กุชฺฌิตพฺพ  โอวาททายโก  ปน  นิธิอาจิกฺขนโก  วิย  ทฏพฺโพติ 
วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        นิธีนว ปวตฺตาร        ย        ปสฺเส วชฺชทสฺสิน 
        นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ         ตาทิส ปณฺฑิต ภเช 
        ตาทิส ภชมานสฺส        เสยฺโย โหติ น ปาปโยติ ฯ 
        ตตฺถ  นธิีนนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  นิทหตฺิวา  ปตาน 
หิร ฺสุวณฺณาทิปูราน  นิธิกุมฺภีน ฯ  ปวตฺตารนฺติ  กิจฺฉชีวิเก 
# ๑  ขุ. ชา.  ๒๗/๕๒ ฯ ตทฏกถา  ๓/๒๗ ฯ  
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ทุคฺคตมนุสฺเส  อนุกมฺป  กตฺวา  เอหิ  สุเขน  เต  ชวิีตุปาย 
ทสฺเสสฺสามีติ  นิธิฏาน  เนตฺวา  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  อิม 
คเหตฺวา สุข ชีวาติ อาจิกฺขนฺตาร (๑)วิย ฯ  วชฺชทสสฺินนฺติ 
เทฺว  วชฺชทสสฺิโน  อิมินา  น  อสารุปฺเปน วา  ขลิเตน  วา 
สงฺฆมชฺเฌ  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  รนฺธคเวสโก  จ อ ฺาต ฺา- 
ปนตฺถาย        าต        อนุคฺคณฺหนตฺถาย  สลีาทีนมสฺส  วุฑฺฒิกามตาย 
ต  ต  วชฺช  โอโลกเนน  อุลฺลุมฺปนวเสน  สภาวสณฺ ิโต  จ 
อยมิธาธิปฺเปโต  ยถา  ทุคฺคตมนุสฺโส  อิม  คณฺหาหีติ  ตชฺเชตฺวาป 
โปเถตฺวาป  นิธึ  ทสฺสิโต  โกป  น  กโรติ  ปมุทโิตว โหติ 
เอวเมว  เอวรูเป  ปุคฺคเล  อสารุปฺป  วา  ขลิต  วา  ทิสฺวา 
อาจิกฺขนฺเต  โกโป  น  กาตพฺโพ  ตุฏเเนว  ภวิตพฺพ  ภนฺเต 
มหนฺต  โว  กมฺม  กต  มยฺห  อาจริยุปชฺฌายฏาเน  ตฺวา 
โอวทนฺเตหิ  ปุนป  ม  โอวเทยฺยาถาติ  ปวาเรตพฺพเมว ฯ 
นิคฺคยฺหวาทินฺติ  เอกจฺโจ  หิ  สทฺธิวิหาริกาทีน  อสารุปฺป  วา 
ขลิต  วา  ทิสวฺา  อย  เม  มโุขทกทานาทีหิ  สกฺกจฺจ  อุปฏหติ 
สเจ  ต  วกฺขามิ  น  ม  อุปฏหิสฺสติ  เอว  เม  ปรหิานิ 
ภวิสฺสตีติ  วตฺตุ  อวิสหนฺโต  น  นิคฺคยฺหวาที  นาม  โหติ 
โส  อิมสฺม ึ สาสเน  กจวร  อากิรติ ฯ โย  ปน  ตถารูป 
วชฺช  ทิสฺวา  วชฺชานุรูป  ตชฺเชนฺโต  ปณาเมนฺโต ทณฺฑกมฺม 
# ๑  ส.ี อาจิกฺขาตาร ฯ ม. ย.ุ อาจิกฺขิตาร ฯ  
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กโรนฺโต  วิหารา  นีหรนฺโต  สิกฺขาเปติ ฯ  อย  นคฺิคยฺหวาที 
นาม  เสยฺยถาป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ.   วุตฺต ฺเหต  (๑)  นิคฺคยฺห 
นิคฺคยฺหาห  อานนฺท  วกฺขามิ  ปคฺคยฺห  ปคฺคยฺหาห  อานนฺท 
วกฺขามิ  โย  สาโร  โส  สฺสตีติ ฯ  เมธาวินฺติ  ธมฺโมชป ฺาย 
สมนฺนาคต ฯ ตาทิสนฺติ  เอวรูป  ปณฺฑิต  ภเชยฺย  ปยิรุปาเสยฺย 
ตาทิส  หิ  อาจริย  ภชมานสฺส  อนฺเตวาสิกสฺส  เสยฺโย  โหติ 
น  ปาปโย  วุฑฺฒิเยว โหติ น ปริหานีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        ราธตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                        อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ 
        โอวเทยฺยานุสาเสยฺยาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อสฺสชิปุนพฺพสุเก อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เทสนา  ปน  กิฏาคิรสิฺมึ  สมฏุ ิตา ฯ  เต  กิร  [๒] 
กิ ฺจาป  อคฺคสาวกาน  สทฺธิวิหาริกา  อลชฺชโิน  ปน  อเหสุ  ปาปภิกฺขู ฯ  เต  ปาปเกหิ  อตฺต
โน  ปริวาเรหิ  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  กฏิาคิริสฺมึ  วิหรนฺตา  มาลาวจฺฉ  โรเปนฺติป 
โรปาเปนฺติปติอาทิก (๓) นานปฺปการ  อนาจาร  กโรนฺตา 
# ๑  ม. อุ. ๑๔/๒๔๕ ฯ ตตฺถ ปน ....ปวยฺห ปวยฺหาหนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒  ม. เอตฺถนฺตเร เทฺว ภิกฺขูติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓  วิ. มหาวิภงฺค.  ๑/๔๑๕ ฯ  
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กุลทูสกกมฺม  กตฺวา  ตโต  อุปฺปนฺเนหิ  ปจฺจเยหิ  ชีวิต 
กปฺเปนฺตา  ต  อาวาส  เปสลาน  ภิกฺขูน  อนาวาส  อกสุ ฯ 
สตฺถา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  เตส  ปพฺพาชนียกมฺมกรณตฺถาย 
สปริวาเร  เทฺว  อคฺคสาวเก  อามนฺเตตฺวา  คจฺฉถ  สารีปุตฺตา 
เตสุ  เย  ตุมหฺาก  วจน  น  กโรนฺติ  เตส  ปพฺพาชนียกมฺม 
กโรถ  เย  ปน  กโรนฺติ  เต  โอวทถ  อนุสาสถ  โอวทนฺโต 
หิ  อนุสาสนฺโต  อปณฺฑิตานเยว  อปฺปโย  โหติ  [๑]  ปณฺฑิตาน 
ปน  ปโย  โหติ  มนาโปติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต 
อิม  คาถมาห 
        โอวเทยฺยานุสาเสยฺย        อสพฺภา จ นิวารเย 
        สต หิ โส ปโย โหติ                อสต โหติ อปฺปโยติ ฯ 
        ตตฺถ  โอวเทยฺยาติ  อุปฺปนฺเน  วตฺถุสฺมึ  วทนฺโต  โอวทติ 
นาม  อนุปฺปนฺเน  วตฺถุสมฺึ  อยโสป  เต  สิยาติอาทิวเสน 
อนาคต  วชฺช  ทสฺเสนฺโต  อนุสาสติ  นาม  สมฺมุขา  วทนฺโต 
โอวทติ  นาม  ปรมฺมุขา  ทูต  วา  สาสน  วา  เปเสนฺโต 
อนุสาสติ  นาม  สกึ  วทนฺโตป  โอวทติ  นาม  ปนุปฺปุน 
วทนฺโต  อนสุาสติ  นาม  โอวทนฺโตเอว  วา  อนุสาสติ 
นามาติ  เอว  โอวเทยฺย  อนุสาเสยฺย ฯ  อสพฺภาติ  อกุสลธมฺมา 
นิวาเรยฺย  กสุลธมฺเม  ปติฏาเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  สตนฺติ 
# ๑.  ม. เอตฺถนฺตเร อมนาโปติ ทิสฺสติ ฯ  
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โส  เอวรูโป  ปุคฺคโล  พุทฺธาทีน  สปฺปรุิสาน  ปโย  โหติ  เย 
ปน  อทิฏธมฺมา  วิติณฺณปรโลกา  อามิสจกฺขุกา  ชีวิตตฺถาย 
ปพฺพชิตา  เตส  อสต  โส  โอวาทโก  อนุสาสโก  น 
ตฺว  อมฺหาก  อุปชฺฌาโย  น  อาจริโย  กสฺมา  อมฺเห 
โอวทสีติ เอว มุขสตฺตีหิ วิชฺฌนฺตาน อปฺปโย โหตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ ฯ 
        สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาป  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เต  ภิกฺขู  โอวทสึุ 
อนุสาสึสุ ฯ  เตสุ  เอกจฺเจ  โอวาท  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา  สมฺมา  วตฺตึสุ 
เอกจฺเจ วิพฺภมึสุ เอกจฺเจ ปพฺพาชนียกมฺม ปาปุณึสูติ ฯ 
                        อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ ฯ 
 
                                ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ 
        น  ภเช  ปาปเก  มิตฺเตติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ฉนฺนตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิรายสฺมา  อมฺหาก  อยฺยปุตฺเตน  สทฺธึ  มหาภินิกฺขมน 
นิกฺขมนฺโต  ตทา  อ ฺ  เอกมฺป  น  ปสฺสามิ  อิทานิ  ปน 
อห  สารีปุตฺโต  นาม  อห  โมคฺคลลฺาโน  นาม  มย 
อคฺคสาวกมฺหาติ  วตฺวา  อิเม  วิจรนฺตีติ  เทฺว  อคฺคสาวเก 
อกฺโกสติ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขูน  สนฺติกา  ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา 
ฉนฺนตฺเถร  ปกฺโกสาเปตฺวา  โอวทิ ฯ  โส  ตขณ ฺเว  ตุณฺหี  
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หุตฺวา  ปุน  คนฺตฺวา  เถเร  อกฺโกสติเยว ฯ  เอว  ยาวตติย 
อกฺโกสนฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สตฺถา  โอวทิตฺวา  ฉนฺน  เทฺว 
อคฺคสาวกา  นาม  ตุยฺห  กลฺยาณมิตฺตา  อุตฺตมปุริสา  เอวรูเป 
กลฺยาณมิตฺเต  เสวสฺสุ  ภชสฺสูติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        น ภเช ปาปเก มิตฺเต                 น ภเช ปุริสาธเม 
        ภเชถ มตฺิเต กลฺยาเณ                 ภเชถ ปุริสุตฺตเมติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  กายทุจฺจริตาทิอกุสลกมฺมาภิรตา  ปาปมิตฺตา 
นาม  สนฺธิจฺเฉทนาทิเก  วา เอกวีสติอเนสนาปเภเท (๑)  วา 
อฏาเน  นิโยชกา  ปรุิสาธมา  นาม  อุโภป  เอเต  ปาปมิตฺตา 
เจว  ปุริสาธมา  จ  เต  น  ภเชยฺย  น  ปยิรุปาเสยฺย 
วิปริตา  ปน  กลฺยาณมิตฺตา  เจว  สปฺปุริสา จ เต ภเชถ 
ปยิรุปาเสถาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ ฯ 
        ฉนฺนตฺเถโร  ปน  โอวาท  สุตฺวาป  ปุริมนเยเนว  ปุน 
ภิกฺขู  อกฺโกสติ  ปริภาสติ ฯ  ปุนป  สตฺถุ  ภิกฺขู  อาโรจยึสุ ฯ 
สตฺถา  ภิกฺขเว  มยิ  ธรนฺเต  ฉนฺน  สกิขฺาเปตุ  น 
# ๑  เวฬุทาน ปตฺตทาน ปุปฺผทาน ผลทาน ทนฺตกฏทาน 
#  มุโขทกทาน  สินานทาน จุณฺณทาน มตฺติกาทาน ปาตุกมฺยตา 
#  มุคฺคสุปฺปตา ปาริภฏยตา  ชงฺฆเปสนิก เวชฺชกมฺม ทูตกมฺม 
#  ปหิณคมน ปณฺฑปฏิปณฺฑทานานุปฺปทาน วตฺถุวิชฺชา 
#  เขตฺตวิชฺชา นกฺขตฺตวิชฺชา องฺควิชฺชาติ เมตฺตสุตฺตวณฺณนานโย ฯ  
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สกฺขิสฺสถ  มยิ  ปน  ปรินพฺิพุเต  สกฺขิสฺสถาติ  วตฺวา 
ปรินิพฺพานกาเล  อายสฺมตา  อานนฺเทน ภนฺเต  กถ 
ฉนฺนตฺเถเร  อมฺเหหิ  ปฏปิชฺชิตพฺพนฺติ  วุตฺเต  อานนฺท 
ฉนฺนสฺส  ภิกขฺุโน  พฺรหฺมทณฺโฑ  ทาตพฺโพติ  อาณาเปสิ ฯ 
โส  สตฺถร ิ ปรินิพฺพุเต  อานนฺทตฺเถเรน  อาโรปต  พฺรหฺมทณฺฑ 
สุตฺวา  ทุกฺขี  ทุมฺมโน  ติกขฺตฺตุ  มุจฺฉิโต  ปปติตฺวา  มา 
ม  ภนฺเต  นาสยิตฺถาติ  ยาจิตฺวา  สมฺมา  วตฺต  ปูเรนโฺต  น 
จิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณีติ ฯ 
                        ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                        มหากปฺปนตฺเถรวตฺถุ 
        ธมฺมปติ  สุข  เสตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต มหากปฺปนตฺเถร อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา  อตีเต  กิรายสฺมา  มหากปฺปโน 
ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส  ปาทมูเล  กตาภินีหาโร  สสาเร  สสรนฺโต 
พาราณสิโต  อวิทูเร  เอกสฺมึ  เปสการคาเม  เชฏกเปสกาโร 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตทา  สหสฺสมตฺตา  ปจฺเจกพุทฺธา  อฏ 
มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  วสฺสิเก  จตฺตาโร  มาเส  ชนปเท 
วสนฺติ ฯ  เต  เอกวาร  พาราณสิยา  อวิทูเร  โอตริตฺวา 
เสนาสนกรณตฺถาย  หตฺถกมฺม  ยาจถาติ  ร ฺโ  สนฺติก  อฏ  
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ปจฺเจกพุทฺเธ  ปหิณึสุ ฯ  ตทา  ปน  ร ฺโ  วปฺปมงฺคลกาโล 
โหติ ฯ  โส  ปจฺเจกพุทฺธา  กริาคตาติ  สุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา 
อาคตการณ  ปุจฺฉิตฺวา  อชฺช  ภนฺเต  โอกาโส  นตฺถ ิ เสฺว 
อมฺหาก  วปฺปมงฺคล  ตติยทิวเส  กริสสฺามีติ  วตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ 
อนิมนฺเตตฺวาว  ปาวิสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  อ ฺ  คาม 
ปวิสิสฺสามาติ  ปกฺกมึส ุฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เชฏกเปสการสฺส  ภริยา 
เกนจิเทว  กรณีเยน  พาราณสึ  คจฺฉนฺตี  เต  ปจฺเจกพุทฺเธ 
ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเต  อเวลาย  อยฺยา  อาคตาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อาทิโต  ปฏาย  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  สทฺธา 
ป ฺาสมฺปนฺนา  อิตฺถี  เสฺว  ภนฺเต  อมฺหาก  ภิกฺข  คณฺหถาติ 
นิมนฺเตสิ ฯ  พหุกา  มย  ภคินีติ ฯ  กิตฺตกา  ภนฺเตติ ฯ 
สหสฺสมาตฺตา  ภคินีติ  ภนฺเต  อิมสฺมึ  คาเม  สหสฺสมตฺตา 
วสิมฺหา  เอเกโก  เอเกกสฺส  ภิกฺข  ทสฺสติ  ภิกฺข  อธิวาเสถ 
อหเมว  ตุมฺหาก  วสนฏานป  การาเปสฺสามีติ  อาห ฯ 
ปจฺเจกพุทฺธา  อธิวาสยึสุ ฯ  สา  คาม  ปวิสิตฺวา  อุคฺโฆเสสิ 
อห  สหสฺสมตฺเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา  นิมนฺเตสึ  อยฺยาน 
นิสีทนฏาน  สวิทหถ  ยาคุภตฺตาทีนิ  สมฺปาเทถาติ  คามมชฺเฌ 
มณฺฑป  การาเปตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  ปุนทิวเส 
ปจฺเจกพุทฺเธ  นิสีทาเปตฺวา ปณีเตน [๑] โภชเนน  ปริวิสิตฺวา 
# ๑  ม. เอตฺถนฺตเร ขาทนีเยนาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ตสฺมึ  คาเม  สพฺพา  อิตฺถิโย  อาทาย  ตาหิ 
สทฺธึ  ปจฺเจกพุทฺเธ  วนฺทิตฺวา  เตมาส  วสนตฺถาย  ปฏิ ฺ 
คเหตฺวา  ปุน  คาเม  อุคฺโฆเสสิ  อมฺมตาตา  เอเกกกุลโต 
เอเกโก ปุริโส  วาสีอาทีนิ  คเหตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา 
ทพฺพสมฺภาเร  อาหริตฺวา  อยฺยาน  วสนฏาน  กโรตูติ ฯ 
คามวาสิโน  ตสฺสา วจเน ตฺวา เอเกโก  เอเกก  กตฺวา 
สทฺธึ  รตฺติฏานทิวาฏาเนหิ  ปณฺณสาลาสหสฺส  กาเรตฺวา 
อตฺตโน  อตฺตโน  ปณฺณสาลาย  วสฺสูปคเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  อห 
สกฺกจฺจ  อุปฏหิสฺสามิ  อห  สกฺกจฺจ  อุปฏหิสฺสามีติ 
อุปฏหึสุ ฯ  วสฺส  วุตฺถกาเล  อตฺตโน  อตฺตโน  ปณฺณสาลาย 
วสฺส  วุตฺถาน  ปจฺเจกพุทฺธาน  จีวรสาฏเก  สชฺเชถาติ 
สมาทเปตฺวา  เอเกกสฺส  สหสฺสมูล  จีวร (๑) ทาเปสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺธา 
วุตฺถวสฺสา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  คามวาสิโนป  อิม 
ปุ ฺ  กตฺวา  ตโต  (๒) จุตา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา 
คณเทวปุตฺตา  นาม  อเหสุ ฯ  เต  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ 
อนุภวิตฺวา  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  พาราณสิย  กุฏมฺพิกเคเหสุ 
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เชฏกเปสกาโร  เชฏกกุฏมฺพิกสฺส  ปุตฺโต  อโหสิ ฯ 
ภริยาปสฺส  เชฏกกฏุมฺพิกสฺเสว  ธีตา  อโหสิ ฯ  ตา  สพฺพาป 
วยปฺปตฺตา ปรกุล คจฺฉนฺติโย เตสเยว เคหานิ อคมสุ ฯ 
# ๑.  สี. ยุ.  ติจีวร ฯ ๒.  ม.  อิโต ฯ  
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        อเถกทวิส  วิหาเร  ธมฺมสฺสวน  สงฺฆุฏ ฯ  สตฺถา  ธมฺม 
เทเสตีติ  สุตฺวา  สพฺเพป  เต  กุฏมฺพิกา  ธมฺม  สุณิสสฺามาติ 
ภริยาย  สทฺธ ึ วิหาร  อคมสุ ฯ  เตส  วิหารมชฺฌ  ปวิฏกฺขเณ 
วสฺส  อุฏหิ ฯ  เยส  กุลุปกา  วา  าตี  วา  สามเณราทโย 
อตฺถิ  เต  เตส  ปริเวณานิ  ปวิสึสุ ฯ  เต  ปน  ตถารปูาน 
นตฺถิตาย  กตฺถจิ  ปวิสิตุ  อวิสหนฺตา  วิหารมชฺเฌเยว  อฏสุ ฯ 
อถ  เน  เชฏกกุฏมฺพิโก  อาห  ปสฺสถ  อมฺหาก  วิปฺปการ 
กุลปุตฺเตหิ  นาม  เอตฺตเกน  ลชชฺิตุ  ยุตฺตนฺติ ฯ  อยฺย  ก ึ
กโรมาติ ฯ  มย  วิสฺสาสิกฏานสฺส  อภาเวน  อิม  วิปฺปการ 
ปตฺตา  สพฺเพ  ธน  สหริตฺวา  ปริเวณ  กโรมาติ ฯ  สาธุ 
อยฺยาติ ฯ  เชฏโก  สหสฺส  อทาสิ  เสสา  ป ฺจ  ป ฺจ 
สตานิ  อิตฺถิโย  อฑฺฒเตยฺยานิ  อฑฺฒเตยฺยานิ  สตานิ ฯ  เต 
ต  ธน  สหริตฺวา  สหสฺสกูฏาคารปริวาร  สตฺถ ุ วสนตฺถาย 
มหาปริเวณ  นาม  อารภึสุ ฯ  นวกมฺมสสฺ  มหนฺตตาย  ธเน 
อปฺปโหนฺเต  ปุพฺเพ  ทินฺนธนโต  ปุน  อุปฑฺฒุปฑฺฒ  อทสุ ฯ 
นิฏ ิเต  ปริเวเณ  วิหารมห  กโรนฺตา  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  วีสติยา  ภิกฺขุสหสฺสาน 
จีวรานิ  สชฺชยึสุ ฯ  เชฏกกุฏมฺพิกสฺส  ปน  ภริยา  สพฺเพหิ 
สมภาคิก  อกตฺวา  อตฺตโน  ป ฺาย   ิตา  อติเรกตร 
กตฺวา  สตฺถาร  ปูเชสฺสามีติ  อโนชปุปผฺวณฺเณน  สหสฺสมูเลน  
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สาฏเกน  สทธฺึ  อโนชปุปผฺจงฺโคฏก  คเหตฺวา  อนุโมทนกาเล 
สตฺถาร  อโนชปุปฺเผหิ  ปูเชตฺวา  ต  สาฏก  สตฺถุ  ปาทมูเล 
เปตฺวา  ภนฺเต  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  อโนชปุปผฺวณฺณเยว 
เม  สรีร  โหตุ  อโนชาเอว  จ  เม  นาม  โหตูติ  ปตฺถน 
เปสิ ฯ  สตฺถา  เอว  โหตูติ  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  เต 
สพฺเพป  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุตา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา 
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  เทวโลกา  จวิตฺวา  เชฏกกฏุมฺพิโก 
กุกฺกุฏวตีนคเร  ราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  มหากปฺปน- 
ราชา  นาม  อโหสิ  เสสา  อมจฺจกุเลสุ  นิพฺพตฺตึสุ  เชฏกกุฏมพิฺกสฺส  ภริยา  มทฺทรฏเ  สา
คลนคเร  (๑)  ราชกุเล 
นิพฺพตฺติ  อโนชปุปฺผวณฺณเมวสฺสา  สรีร  อโหสิ ฯ 
อโนชาเตฺววสฺสา  นาม  กรึสุ  สา  วยปฺปตฺตา  กปฺปนร ฺโ 
เคห  คนฺตฺวา  อโนชาเทวี  นาม  อโหส ิ เสสิตฺถิโยป 
อมจฺจกุเลสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา  เตสเยว  อมจฺจปุตฺตาน 
เคหานิ  อคมสุ ฯ  เต  สพฺเพป  ร ฺโ  สมฺปตฺติสทิส  สมฺปตฺตึ 
อนุภวึสุ ฯ  ยทา  ราชา  สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิโต  หตฺถ ึ
อภิรุหิตฺวา  วิจรติ  ตทา  เตป  ตเถว  วิจรนฺติ ฯ  ตสฺมึ  อสฺเสน 
วา  รเถน  วา  วิจรนฺเต  เตป  ตเถว  วิจรนฺติ ฯ  เอว  เต 
เอกโต  หุตฺวา  กตาน  ปุ ฺาน  อานุภาเวน  เอกโต ว 
# ๑  สากลนคเรติป ทิสฺสติ ฯ  
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สมฺปตฺตึ  อนุภวึสุ ฯ  ร ฺโ  ปน  พโล  พลวาหโน  ปุปฺโผ 
ปุปฺผวาหโน  สุปตฺโตติ  ป ฺจ  อสฺสา  โหนฺติ ฯ  ราชา  เตสุ 
สุปตฺต  สย  อาโรหติ ฯ  อิตเร  จตฺตาโร  อสฺสาโรหาน 
สาสนาหรณตฺถาย  อทาสิ ฯ  ราชา  เต  ปาโตว  โภเชตฺวา 
คจฺฉถ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  โยชนานิ  อาหิณฺฑิตฺวา  พุทฺธสฺส 
วา  ธมฺมสฺส  วา  สงฺฆสฺส  วา  อุปฺปนฺนภาว  ตฺวา  มยฺห 
สุขสาสน  อาหรถาติ  เปเสสิ ฯ  เต  จตูหิ  ทฺวาเรหิ  นิกฺขมิตฺวา 
เทฺว  ตีณิ  โยชนานิ  อาหิณฺฑิตฺวา  สาสน  อลภิตฺวา 
ปจฺจาคจฺฉนฺติ ฯ 
        อเถกทวิส  ราชา  สปุตฺต  นาม  อสฺสมารุยฺห  อมจฺจสหสฺส- 
ปริวุโต  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  กิลนฺตรูเป  ป ฺจสตมตฺเต  วาณิชเก 
นคร  ปวิสนฺเต  ทิสฺวา  อิเม  อทฺธานกลินฺตา  อทฺธา  อิเมส 
สนฺติกา  เอก  ภทฺทก  สาสน  โสสฺสามีติ  เต  ปกโฺกสาเปตฺวา 
กุโต  อาคจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถิ  เทว  อิโต  วีสติโยชนสตมตฺถเก 
สาวตฺถี  นาม  นคร  ตโต  อาคจฺฉามาติ ฯ  อตฺถิ  ปน  โว 
เทเส  กิ ฺจิ  สาสน  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  เทว  อ ฺ  กิ ฺจิ 
นตฺถิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  อุปฺปนฺโนติ ฯ  ราชา  ตาวเทว 
ป ฺจวณฺณาย  ปติยา  ผุฏสรีโร  กิ ฺจิ  สลฺลกฺเขตุ  อสกฺโกนฺโต 
มุหุตฺต  วีตินาเมตฺวา  ตาตา  กึ  วเทถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  พุทฺโธ 
เทว  อุปฺปนฺโนติ ฯ  ราชา  ทุติยป  ตติยป  ตเถว  วีตินาเมตฺวา  
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จตุตฺถวาเร  กึ  วเทถ  ตาตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  พุทฺโธ  เทว 
อุปฺปนฺโนติ  วุตฺเต  ตาตา  สตสหสฺส  โว  ทมฺมีติ  วตฺวา 
อปรป  กิ ฺจิ  สาสน  อตฺถ ิ ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถ ิ เทว 
ธมฺโม  อุปฺปนฺโนติ ฯ ราชา  ตป  สุตฺวา  ปุริมนเยเนว  ตโย 
วาเร  วีตินาเมตฺวา  จตุตฺถวาเร  ธมฺโมติ  ปเท  วุตฺเต  อิธาป 
โว  สตสหสฺส  ทมฺมีติ  วตฺวา  อปรป  สาสน  อตฺถิ  ตาตาติ 
ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถ ิ เทว  สงฺฆรตน  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  ราชา  ตป 
สุตฺวา  ตเถว  ตโย  วาเร  วีตินาเมตฺวา  จตุตฺถวาเร  สงฺโฆติ 
ปเท  วุตฺเต  อิธาป  โว  สตสหสฺส  ทมมฺีติ  วตฺวา  อมจฺจสหสฺส 
โอโลเกตฺวา  ตาตา  กึ  กรสิฺสถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว  ก ึ
กริสฺสถาติ ฯ  อห  ตาตา  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโน  ธมโฺม  อุปฺปนฺโน 
สงฺโฆ  อุปฺปนฺโนติ  สุตฺวา  น  ปุน  นวิตฺติสฺสามิ  สตฺถาร 
อุทฺทิสฺส  คนฺตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  มยป  เทว 
ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ  ราชา  สุวณฺณปฏเฏ  อกฺขราน ิ
ลิขาเปตฺวา  วาณิชเก  อาห  อโนชา  นาม  เทวี  ตุมฺหาก 
ตีณิ  สตสหสฺสานิ  ทสฺสติ  เอว ฺจ  ปน  วเทยฺยาถ  ร ฺา 
กิร  เต  อิสฺสริย  วิสฺสฏ  ยถาสุข  สมปฺตฺตึ  ภุ ฺชาหีติ 
สเจ  ปน โว ราชา  กหนฺติ  ปุจฺฉิสฺสติ  สตฺถาร  อุททฺิสฺส 
ปพฺพชิสฺสามีติ  วตฺวา  คโตติ  อาโรเจยฺยาถาติ ฯ  อมจฺจาป 
อตฺตโน  อตฺตโน  ภริยาน  ตเถว  สาสนานิ  ปหิณึสุ ฯ  
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ราชา วาณิชเก อุยฺโยเชตฺวา [๑]  อมจฺจสหสฺสปริวุโต  ตขณ ฺเว 
นิกฺขมิ ฯ 
        สตฺถาป  ตทิวส  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนโฺต 
มหากปฺปนราชาน  สปริวาร  ทิสฺวา  อย  มหากปฺปโน 
วาณิชกาน  สนฺติกา  ติณฺณ  รตนาน  อุปฺปนฺนภาว  สุตฺวา 
เตส  วจน  ตีหิ  สตสหสฺเสหิ  ปูเชตฺวา  รชฺช  ปหาย 
อมจฺจสหสฺสปริวุโต  ม  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตุกาโม  เสฺว  นิกฺขมิสสฺติ 
โส  สปริวาโร  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสติ 
ปจฺจุคฺคมนมสฺส  กริสฺสามีติ  ปุนทิวเส  จกฺกวตฺติ  วิย 
ขุทฺทกคามโภชก  ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต  สยเมว  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา 
วีสติโยชนสตมคฺค  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  (๒)  จนฺทภาคาย  นทิยา ตีเร 
นิโคฺรธรุกฺขมูเล  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  นิสีทิ ฯ  ราชาป 
อาคจฺฉนฺโต  เอก  นทึ  ปตฺวา  กา  นาเมสาติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อารวปจฺฉา  (๓)  นาม  เทวาติ ฯ  กิมสสฺา  ปริมาณ  ตาตาติ ฯ 
คมฺภีรโต  คาวุต  ปุถลุโต  เทฺว  คาวุตานิ  เทวาติ ฯ  อตฺถิ 
ปเนตฺถ  นาวา  วา  อุฬุมโฺป วาติ ฯ  นตฺถิ  เทวาติ ฯ 
นาวาทีนิ  โอโลเกนฺตาน  อมฺหาก  ชาติ  ชร  อุปเนติ  ชรา 
มรณ  อห  นพฺิเพมติโก  หุตฺวา  ตีณิ  รตนานิ  อุทฺทิสฺส 
นิกฺขนฺโต  เตส  อานุภาเวน  อิท  อุทก  วิย  มา  อโหสีติ 
# ๑  ม. เอตฺถนฺตเร อสฺส อภิรุยฺหาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒ คนฺตฺวา (?) ฯ  ๓. อปรจฺฉาติป  ทิสฺสติ ฯ  
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ติณฺณ  รตนาน  คุณ  อาวชฺเชตฺวา  อิติป  โส  ภควา  อรห 
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  พุทฺธานุสฺสตึ  อนุสสฺรนฺโต  สปริวาโร 
อสฺสสหสฺเสน  อุทกปฏเ  ปกฺขนฺทิ ฯ  สินฺธวา  ปฏ ิปาสาเณ 
วิย  ปกฺขนฺทสึุ ฯ ขุราน อคฺคา เนว (๑)  เตมึสุ ฯ  โส  ต 
อุตฺตริตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  อปรป  นทึ  ทิสฺวา  อย  กา 
นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  นลีวาหนา  นาม  เทวาติ ฯ  กิมสสฺา 
ปริมาณนฺติ ฯ  คมฺภีรโตป  ปถุุลโตป  อฑฺฒโยชน  เทวาติ ฯ 
เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ  ต  ปน  นทึ  ทสิฺวา  สฺวากฺขาโต 
ภควตา  ธมฺโมติ  ธมฺมานุสฺสตึ  อนุสฺสรนฺโต  ปกฺขนฺทิ ฯ 
ตป  นทึ  อติกฺกมิตฺวา  [๒] อปรป  นท ึ ทิสฺวา  อย  กา 
นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  จนฺทภาคา  นาม  เทวาติ ฯ  กิมสสฺา 
ปริมาณนฺติ ฯ  คมฺภีรโตป  ปถุุลโตป  โยชน  เทวาติ ฯ  เสส 
ปุริมสทิสเมว ฯ  อิม  ปน  นท ึ ทิสฺวา  สุปฏิปนฺโน  ภควโต 
สาวกสงฺโฆติ  สงฺฆานุสฺสตึ  อนุสฺสรนฺโต  ปกฺขนทฺิ ฯ  ต  ปน 
นทึ  อติกฺกมิตฺวา  คจฺฉนฺโต  สตฺถุ  สรรีโต  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย 
อทฺทส ฯ  นโิคฺรธรุกฺขสฺส  สาขาวิฏปปลาสานิ  โสวณฺณมยานิ 
วิย  อเหสุ ฯ  ราชา  จินฺเตสิ  อย  โอภาโส  เนว  จนฺทสฺส 
น  สุรยิสฺส  น  เทวมารพฺรหฺมนาคสุปณฺณาทีน  อ ฺตรสฺส 
อทฺธา  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  อาคจฺฉนฺโต  มหาโคตมพุทฺเธน 
# ๑.  กตฺถจิ อคฺคาเนวาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒.  ม. เอตฺถนฺตเร คจฺฉนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ  
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ทิฏโ  ภวิสฺสามีติ ฯ  โส  ตาวเทว  อสฺสปฏ ิโต  โอตริตฺวา 
โอนตสรีโร  รสฺมีน  อนุสาเรน  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา 
มโนสิลารเส  นิมชฺุชนฺโต  วิย  พุทฺธรสมฺีน  อนฺโต  ปวิสิตฺวา 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  สทฺธึ  อมจฺจสหสฺเสน ฯ 
สตฺถา  อนุปพฺุพีกถ  กเถสิ ฯ  เทสนาวสาเน  ราชา  สปริวาโร 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  อถ  สพฺเพว  อุฏหิตฺวา  ปพฺพชฺช 
ยาจึสุ ฯ สตฺถา  อาคมิสฺสติ  น ุ โข  อิเมส  กลุปุตฺตาน 
อิทฺธิมยปตฺตจีวรนฺติ  อุปธาเรนฺโต  อิเม  กลุปุตฺตา  ปจฺเจกพุทฺธ- 
สหสฺสสฺส  จีวรสหสฺส  อทสุ  กสฺสปพุทฺธกาเล  วีสติยา 
ภิกฺขุสหสฺสานป  วีสติ  จีวรสหสฺสานิ  อทสุ  อนจฺฉริย  อิเมส 
อิทฺธิมยปตฺตจีวราคมนนฺติ  ตฺวา ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา 
เอถ  ภิกฺขโว  จรถ  พฺรหฺมจริย  สมฺมา ทุกฺขสฺส  อนตฺกิริยายาติ 
อาห ฯ  เต  ตาวเทว  อฏปริกฺขารธรา  วสฺสสติกตฺเถรา  วิย 
หุตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปจฺโจโรหิตฺวา  สตฺถาร วนฺทิตฺวา 
นิสีทึสุ ฯ 
        เตป  วาณิชกา  ราชกลุ  คนฺตฺวา  ร ฺา  ปหิตสาสน 
อาโรจาเปตฺวา  เทวิยา ฯ  อาคจฺฉนฺตูติ  วุตฺเต  ปวิสิตฺวา 
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ ฯ  อถ  เน  เทวี  ปุจฺฉิ  ตาตา 
กึการณา  อาคตตฺถาติ ฯ  มย  ร ฺา  ตุมฺหาก  สนฺติก 
ปหิตา  ตีณิ  กิร  โน  สตสหสฺสานิ  เทถาติ ฯ  (๑)  ตาตา 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อทาสิ เทวีติ ฯ  
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อติพหุ  ภณถ  ก ึตุมฺเหหิ  ร ฺโ  กต  กิสฺมึ  โว  ราชา 
ปสนฺโน  เอตฺตก  ธน  ทาเปสีติ ฯ  เทวิ  น  อ ฺ  กิ ฺจิ 
กต  ร ฺโ  ปน  สาสน  อาโรจยิมฺหาติ ฯ  สกกฺา  ปน 
ตาตา  มยฺหป  อาโรเจตุนฺติ ฯ  สกกฺา  เทวีติ ฯ  เตนหิ 
ตาตา  วเทถาติ ฯ  เทวิ  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโนติ ฯ  สาป 
ต  สุตฺวา  ปุรมินเยเนว  ปติยา  ผุฏสรรีา  ติกฺขตฺตุ  กิ ฺจิ 
อสลฺลกฺเขตฺวา จตุตฺถวาเร  พุทฺโธติ  ปท  สุตฺวา  ตาตา 
อิมสฺมึ  ปเท  ร ฺา  กึ  ทนิฺนนฺติ ฯ  สตสหสส  เทวีติ ฯ 
ตาตา  นานุจฺฉวิก  ร ฺา  กต  เอวรูป  สาสน  สุตฺวา 
ตุมฺหาก  สตสหสฺส  ททมาเนน  อห หิ โว  มม 
ทุคฺคตปณฺณากาเร  ตีณิ  สตสหสฺสานิ  ทมฺม ิ อปร  ตุมฺเหหิ 
กึ  อาโรจิตนฺติ ฯ  อิท ฺจิท ฺจาติ  อปรานิป  เทฺว  สาสนานิ 
อาโรเจสุ ฯ  เทวี  ปุริมนเยเนว  ปติยา  ผุฏสรีรา  ติกฺขตฺตุ 
กิ ฺจิ  อสลฺลกฺเขตฺวา  จตุตฺถวาเร  ตเถว  สุตฺวา  ตีณิ  ตีณิ 
สตสหสฺสานิ  ทาเปสิ ฯ  เอว  เต  สพฺพานิ  ทฺวาทส 
สตสหสฺสานิ  ลภึสุ ฯ  อถ  เน  เทวี  ปุจฺฉิ  ราชา  กห 
ตาตาติ ฯ  เทวิ  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิสฺสามีติ  คโตติ ฯ 
มยฺห  เตน  ก ึ สาสน  ทินนฺนฺติ ฯ  สพฺพ  กิร  เตน 
ตุมฺหาก  อิสฺสริย  วิสฺสฏ  ตุมฺเห  กิร  ยถารุจิยา  สมฺปตฺตึ 
อนุภวถาติ ฯ  อมจฺจา  ปน  กห  ตาตาติ ฯ  เตป  ร ฺา 
สทฺธึเยว ปพฺพชิสฺสามาติ  คตา  เทวีติ ฯ  สา  เตส  ภริยาโย  
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ปกฺโกสาเปตฺวา  อมฺมา  ตุมฺหาก  สามิกา  ร ฺา  สทฺธึ 
ปพฺพชิสฺสามาติ  คตา  ตุมฺเห  กึ  กริสฺสถาติ ฯ  ก ึ ปน  เตหิ 
อมฺหาก  สาสน  ปหิต  เทวีติ ฯ  เตหิ  กิร  อตฺตโน  สมฺปตฺติ 
ตุมฺหาก  วิสฺสฏา  ตุมฺเห  กริ  ต  ยถารุจิยา  ปริภุ ฺชถาติ ฯ 
ตุมฺเห  ปน  เทวิ  ก ึ กริสสฺถาติ ฯ  อมมฺา  โส  ตาว  ราชา 
สาสน  สุตฺวา  มคฺเค   ิตโกว  ตีห ิ สตสหสฺเสหิ  ตีณิ 
รตนานิ  ปูเชตฺวา  เขฬปณฺฑ  วิย  สมฺปตฺตึ  ปหาย 
ปพฺพชิสฺสามีติ  นิกฺขนฺโต  มยา  ปน  ติณฺณ  รตนาน  สาสน 
สุตฺวา  ตีณิ  รตนานิ  นวหิ  สตสหสฺเสหิ  ปูชิตานิ  น  โข 
ปเนสา  สมฺปตฺติ  นาม  ร ฺโเยว  ทุกฺขา  มยฺหป  ทุกฺขาเยว 
โก  ร ฺโ  ฉฑฺฑิต  เขฬปณฺฑ  ชนฺนุเกหิ  ปติฏหิตฺวา 
มุเขน  คณฺหิสฺสติ  น  มยหฺ  สมฺปตฺติยา  อตฺโถ  อหป  สตฺถาร 
อุทฺทิสฺส  คนฺตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เทวิ  มยป  ตุมฺเหหิเยว 
สทฺธึ  ปพฺพชสิฺสามาติ ฯ  สเจ  สกฺโกถ  สาธุ  อมฺมาติ ฯ 
สกฺโกม  เทวีติ ฯ  เตนหิ  เอถาติ  รถสหสฺส  โยชาเปตฺวา 
รถ  อารุยฺห  ตาหิ  สทฺธึ  นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรามคฺเค  ปมนทึ 
ทิสฺวา  ยถา  ร ฺา  ปุฏ  ตเถว  ปุจฺฉิตฺวา  สพฺพ  ปวตฺตึ 
สุตฺวา  ร ฺโ  คมนมคฺค  (๑)  โอโลเกถาติ  วตฺวา  สินฺธวาน 
ปทวล ฺช  น  ปสฺสาม  เทวีติ  วุตฺเต  ราชา  ตีณิ  รตนานิ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ คตมคฺค ฯ  
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อุทฺทิสฺส  นิกขฺนฺโตสฺมีติ  สจฺจกิริย  กตวฺา  คโต  ภวิสฺสติ 
อหป  ตีณิ  รตนานิ  อุทฺทิสฺส  นิกฺขนฺตา  เตสเมว  อานุภาเวน 
อิท  อุทก  อุทก  วิย  มา  อโหสีติ  ติณฺณ  รตนาน  คุณ 
อนุสฺสริตฺวา  รถสหสฺส  เปเสสิ ฯ  อุทก  ปฏ ิปาสาณสทิส 
อโหสิ ฯ  จกฺกาน  อกฺขคฺคเนมิวฏฏิโย  เนว เตมึสุ ฯ เอเตเนว 
อุปาเยน อิตราป เทฺว นทิโย อุตฺตริ ฯ 
        สตฺถา  ตสฺสา  อาคมนภาว  ตฺวา  ยถา  อตฺตโน 
สนฺติเก  นิสนิฺนา  ภิกฺขู  น  ป ฺายนฺติ  เอวมกาสิ ฯ 
สาป  คจฺฉนฺตี  คจฺฉนฺตี  สตฺถุ  สรีรโต  นิกฺขนฺตรสฺมิโย 
ทิสฺวา  ตเถว  จินฺเตตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต   ิตา  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  มหากปฺปโน  ตุมฺเห  อุทฺทิสฺส 
นิกฺขนฺโต  อาคเตตฺถ  ม ฺเ  กห  โส  อมฺหากป  น 
ทสฺเสถาติ ฯ  นิสีทถ  ตาว  อิเธว  ต  ปสฺสิสฺสถาติ ฯ  ตา 
สพฺพาป  ตุฏจิตฺตา  อิเธว  กิร  นิสินนฺา  สามิเก  ปสฺสิสฺสามาติ 
นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ ฯ  อโนชา  เทวี 
เทสนาวสาเน  สปริวารา  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  มหา- 
กปฺปนตฺเถโร  ตาส  วฑฺฒิต  ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  สปริวาโร 
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สตฺถา 
ตาส  เต  ภิกขฺู  อรหตฺต  ปตฺเต  ทสฺเสสิ ฯ  ตาส  กริ 
อาคตกฺขเณเยว  อตฺตโน  สามิเก  กาสาวธเร  มุณฺฑสิเร  ทิสฺวา  
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จิตฺต  เอกคฺค  น  ภเวยฺย  เตน  มคฺคผลานิ  ปตฺตุ  น 
สกฺกุเณยฺยุ  ตสฺมา  อจลสฺสทฺธาย  ปติฏ ิตกาเล  ตาส  เต  ภิกฺขู 
อรหตฺต  ปตฺเต  ทสฺเสสิ ฯ  ตาป  เต  ทสิฺวา  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน 
วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ตาว  ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก 
ปตฺตนฺติ  วตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   ิตา  ปพฺพชฺช 
ยาจึสุ ฯ  เอว  กิร  วุตฺเต  สตฺถา  อุปฺปลวณฺณาย  อาคมน 
จินฺเตสีติ  เอกจฺเจ  วทนฺติ ฯ  สตฺถา  ปน  ตา  อุปาสกิาโย 
อาห  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ภิกขฺุนูปสฺสเย  ปพฺพชถาติ ฯ  ตา 
อนุปุพฺเพน  จาริก ฺจรมานา  อนฺตรามคฺเค  มหาชเนน 
อภิหฏสกฺการสมฺมานา  ปทสาว  วีสติโยชนสติก  มคฺค  คนฺตฺวา 
ภิกฺขุนูปสฺสเย  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  สตฺถาป 
ภิกฺขุสหสฺส อาทาย อากาเสเนว เชตวน อคมาสิ ฯ 
        ตตฺร  สทุ  อายสฺมา  มหากปฺปโน  รตฺติฏานทิวาฏ- 
านาทีสุ  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  อุทาน  อุทาเนนฺโต 
วิจรติ ฯ ภิกฺขู  ภควโต  อาโรเจสุ  ภนฺเต  มหากปฺปโน 
อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  อุทาน  อุทาเนนฺโต  วิจรติ 
อตฺตโน  [๑]  รชชฺสุข  อารพฺภ กเถติ ม ฺเติ ฯ สตฺถา  ต 
ปกฺโกสาเปตฺวา สจฺจ กิร ตฺว กปฺปน กามสุข รชฺชสขุ 
อารพฺภ  อุทาน  อุทาเนสีติ ฯ  ภควา  เม  ภนฺเต  ต  อารพฺภ 
อุทานภาว  วา  อนุทานภาว  วา  ชานาตีติ ฯ  สตฺถา  น 
# ๑  ม. เอตฺถนฺตเร กามสุขนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  กามสุข  รชฺชสุข  อารพฺภ  อุทาน 
อุทาเนติ  ปุตฺตสฺส  ปน  เม  ธมฺมปติ [๒]  อุปฺปชฺชติ  โส 
อมตมหานิพฺพาน  อารพฺภ  เอว  อุทาน  อุทาเนตีติ  อนุสนฺธ ึ
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        ธมฺมปติ สุข เสติ        วิปฺปสนฺเนน เจตสา 
        อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม  สทา รมติ ปณฺฑิโตติ ฯ 
        ตตฺถ  ธมฺมปตีติ  ธมฺมปายโก  ธมมฺ  ปวนฺโตติ  อตฺโถ ฯ 
ธมฺโม  จ  นาเมส  น  สกฺกา  ภาชเนน  ยาคุอาทีนิ  วิย 
ปาตุ นววิธ  ปน  โลกุตฺตรธมฺม  นามกาเยน  ผุสนฺโต 
อารมฺมณโต  สจฺฉิกโรนฺโต  ปริ ฺาภิสมยาทีหิ  ทกฺุขาทีนิ 
อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌนฺโต  ธมฺม  ปวติ  นาม ฯ  สุข  เสตีติ 
เทสนาสีสมตฺตเมต ฯ  จตูหิป  อิริยาปเถหิ  สุข  วิหรตีติ 
อตฺโถ ฯ  วิปปฺสนฺเนนาติ  อนาวิเลน  นิรุปกฺกิเลเสน ฯ 
อริยปฺปเวทิเตติ  พุทฺธาทีหิ  อริเยหิ  ปเวทิเต  สติปฏานาทิเภเท 
โพธิปกฺขิยธมฺเม ฯ  สทา  รมตีติ  เอวรูโป  ธมฺมปติ  วิปฺปสนฺเนน 
เจตสา วิหรนฺโต ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต สทา รมติ 
อภิรมตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุนฺติ ฯ 
                        มหากปฺปนตฺเถรวตฺถุ ฯ 
# ๑  ม. เอตฺถนฺตเร นาม ธมฺมรติ นามาติ ทิสฺสติ ฯ 
                        ________________  
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                        ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ 
        อุทก  ห ิ นยนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ปณฺฑิตสามเณร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        อตีเต  กริ  กสฺสปสมมฺาสมฺพุทฺโธ  วีสติขีณาสวสหสฺส- 
ปริวาโร  พาราณสึ  อคมาสิ ฯ  มนุสฺสา  อตฺตโน  พล 
สลฺลกฺเขตฺวา  อฏป  ทสป  เอกโต  หตฺุวา  อาคนฺตุกทานานิ 
อทสุ ฯ  อเถกทิวส  สตฺถา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  เอว  อนุโมทน 
อกาสิ  อุปาสกา  อิเธกจฺโจ  อตฺตโน  สนฺตกเมว  ทาตุ 
วฏฏติ  กึ  ปเรน  สมาทปเตนาติ  อตฺตนาว  ทาน  เทติ  ปร 
น  สมาทเปติ  โส  นิพฺพตฺตฏาเน  (๑)  โภคสมฺปท  ลภติ  โน 
ปริวารสมฺปท  เอกจฺโจ  ปร  สมาทเปติ  อตฺตนา  น  เทติ  โส 
นิพฺพตฺตฏาเน  ปริวารสมฺปท  ลภติ  โน  โภคสมฺปท  เอกจฺโจ 
อตฺตนาป  น  เทติ  ปรมฺป  น  สมาทเปติ  โส  นิพฺพตฺตฏาเน 
เนว  โภคสมฺปท  ลภติ  โน  ปริวารสมฺปท  วิฆาสาโท  หุตฺวา 
ชีวติ  เอกจฺโจ  อตฺตนา  จ  เทติ  ปร ฺจ  สมาทเปติ  โส 
นิพฺพตฺตฏาเน  โภคสมฺปทมฺป  ลภติ  ปริวารสมฺปทมฺปติ ฯ 
ต  สุตฺวา  สมเีป   ิโต  เอโก  ปณฺฑิตปรุิโส  จินฺเตสิ 
อหนฺทานิ  ตถา  กริสฺสามิ  ยถา  เม  เทฺว  สมฺปตฺติโย 
ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  โส  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อาห  ภนฺเต  เสฺว 
# ๑  ส.ี ม.  นพฺิพตนิพฺพตตฺตฏาเน ฯ  
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มยฺห  ภิกฺข  คณฺหถาติ ฯ  กิตฺตเกหิ  ภิกฺขูหิ  อตฺโถติ ฯ 
กิตฺตโก  ปน  โว  ภนฺเต  ปริวาโรติ ฯ  วีสติ  ภิกฺขุสหสฺสานีติ ฯ 
ภนฺเต  สพฺเพหิ  สทฺธึ  เสฺว  มยฺห  ภิกฺข  คณฺหถาติ ฯ 
สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ  โส  คาม  ปวิสิตฺวา  อมฺมตาตา  เสฺว 
มยา  พุทฺธปฺปมุโข  ภิกฺขุสงฺโฆ  นิมนติฺโต  ตุมฺเห  ยตฺตกาน 
ภิกฺขูน [๑] สกฺโกถ ตตฺตกาน [๒]  เทถาติ  อาโรเจตฺวา  วิจรนฺโต 
อตฺตโน  พล  สลลฺกฺเขตฺวา  มย  ทสนฺน  ทสฺสาม  มย  วีสติยา 
มย  สตสฺส  มย  ป ฺจนฺน  สตานนฺติ  วุตฺเต  สพฺเพส  วจน 
อาทิโต  ปฏาย  ปณฺเณ  อาโรเปสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ตสฺม ึ
นคเร  อติทุคฺคตภาเวเนว  มหาทุคฺคโตติ  ป ฺาโต  เอโก 
ปุริโส  อตฺถิ ฯ  โส  ตป  สมฺมุขาคต  ทิสฺวา  สมฺม  มหาทุคฺคต 
มยา  สฺวาตนาย  พุทฺธปฺปมุโข  ภิกฺขุสงฺโฆ  นิมนฺติโต  เสฺว 
นครวาสิโน  ทาน  ทสฺสนติฺ  ตฺว  กตี  ภิกฺขู  โภเชสฺสสีติ ฯ 
สามิ  มยฺห  กึ  ภิกฺขูหิ  ภิกฺขูหิ  นาม  สธนาน  อตฺโถ  มยฺห 
ปน  เสฺว  ยาคุอตฺถาย  ตณฺฑุลนาฬีมตฺตป  นตฺถิ  อห  ภตึ 
กตฺวา  ชีวามิ  กึ  เม  ภิกฺขูหีติ ฯ  สมาทปเกน  นาม  พฺยตฺเตน 
ภวิตพฺพ  ตสฺมา  โส  เตน  นตฺถีติ  วุตฺเตป  ตุณฺหีภูโต  อหุตฺวา 
เอวมาห  สมฺม  มหาทุคฺคต  อิมสฺมึ  นคเร  สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา 
สุขุมวตฺถนิวตฺถา  นานาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา  สิริสยเน  สยมานา 
 # ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทาตุนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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พหู  ชนา  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺติ  ตฺว  ปน  ทิวส  ภตึ  กตฺวา 
กุจฺฉิปูรมตฺตป  น  ลภสิ  เอว  สนฺเตป  อห  ปุพฺเพป  กิ ฺจิ 
[๑]  อกตตฺตา  กิ ฺจิ น ลภามีติ  น  ชานาสีติ ฯ  ชานามิ 
สามีติ ฯ  อถ  กสฺมา  อิทานิ  ปุ ฺ  น  กโรสิ  ตฺว  ยวุา 
พลสมฺปนฺโน  ก ึ ตยา  ภตึ  กตฺวาป  ยถาพล  ทาน  ทาตุ  น 
วฏฏตีติ ฯ  โส  ตสฺมึ  กเถนฺเต  สเวคปฺปตฺโต  หุตฺวา  มยฺหป 
เอก  ภิกฺขุ  ปณฺเณ  อาโรเปหิ  ก ฺจิเทว  ภตึ  กตฺวา  เอกสฺส 
ภิกฺข  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  อิตโร  กึ  เอเกน  ภิกฺขุนา  ปณฺเณ 
อาโรปเตนาติ  น  อาโรเปสิ ฯ  มหาทุคฺคโตป  เคห  คนฺตฺวา 
ภริย  อาห  ภทฺเท  นครวาสิโน  เสฺว  สงฺฆสฺส  ภตฺต 
กโรนฺติ  อหป  สมาทปเกน  เอกสฺส  ภิกฺข  เทหีติ  วุตฺโต 
มย  เสฺว  เอกสฺส ภิกฺข  ทสฺสามาติ ฯ  อถสฺส  ภริยา  มย 
ทลิทฺทา  กสมฺา  ตยา  ปฏสิฺสุตนฺติ  อวตฺวาว  สามิ  ภทฺทก 
เต  กต  มย  ปุพฺเพป  กิ ฺจิ  อทตฺวา  อิทานิ  ทุคฺคตา 
ชาตา  มย  อุโภป  ภตึ  กตฺวา  เอกสฺส  ภิกฺข ทสฺสามาติ 
วตฺวา  อุโภป  นิกฺขมิตฺวา  ภติฏาน  อคมสุ ฯ มหาเสฏ ี 
มหาทุคฺคต  ทิสฺวา  กึ  สมฺม  มหาทุคฺคต  ภตึ  กรสิฺสสีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อาม  อยฺยาติ ฯ  ก ึ กริสฺสสีติ ฯ  ย  ตุมฺเห  กาเรสฺสถาติ ฯ 
เตนหิ  มย  เสฺว  เทฺว  ตีณิ  ภิกฺขุสตานิ  โภเชสฺสาม  เอหิ  
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ทารูนิ  ผาเลหีติ  วาสีผรสุ  นีหริตฺวา  ทาเปสิ ฯ  มหาทุคฺคโต 
พาฬฺห  กจฺฉ  พนฺธิตฺวา  อุสฺสาหปฺปตฺโต  วาสึ  ปหาย 
ผรสุ  คณฺหนฺโต  ผรสุ  หตฺิวา  วาสึ  คณฺหนฺโต  ทารูนิ 
ผาเลติ ฯ  อถ  น  เสฏ ี  อาห  สมฺม  ตฺว  อชชฺ  อติวิย 
อุสฺสาหปฺปตฺโต  กมฺม  กโรสิ  กึ  นุ  โข  การณนฺติ ฯ 
สามิ  เอก  ภิกฺขุ  โภเชสฺสามีติ ฯ  ต  สตฺุวา  เสฏ ี 
ปสนฺนมานโส  จินฺเตสิ  อโห  อิมินา  ทุกฺกร  กต  อห 
ทุคฺคโตติ  ตุณฺหีภาว  อนาปชฺชิตฺวา  ภตึ  กตฺวา  เอก  ภิกฺขุ 
โภเชสฺสามีติ  วทตีติ ฯ  เสฏ ิภริยาป  ตสฺส  ภริย  ทิสฺวา 
อมฺม  ก ึ กมมฺ  กริสฺสสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ย  ตุมฺเห  กาเรถาติ 
วุตฺเต  อุทุกฺขลสาล  ปเวเสตฺวา  สุปฺปมุสลาทีนิ  ทาเปสิ ฯ  สา 
นจฺจนฺตี  วิย  ตุฏหฏา  วีหี  โกฏเฏติ  เจว  โอผุนาติ  จ ฯ 
อถ  น  เสฏ ิภริยา  ปุจฺฉิ  อมฺม  อติวิย  ตุฏหฏา  กมฺม 
กโรสิ  กินฺน ุ โข  การณนฺติ ฯ  อยฺเย  อิม  ภตึ  กตฺวา 
มยป  เอก  ภิกฺขุ  โภเชสฺสามาติ ฯ  ต  สุตฺวา  เสฏ ิภริยาป 
ตสฺส  อโห  อย  ทุกฺกรการิกาติ  ปสีทิ ฯ  เสฏ ี  มหาทุคฺคตสฺส 
ทารูน  ผาลิตกาเล  อยนฺเต  ภตีติ  สาลนี  จตสฺโส  นาฬิโย 
ทาเปตฺวา  อยนฺเต  ตุฏ ิทาโยติ  อปราป  จตสฺโส  นาฬิโย 
ทาเปสิ ฯ  โส  เคห  คนฺตฺวา  ภริย  อาห  มยา  ภตึ 
กตฺวา  สาลิ  ลทฺโธ  อย  นิวาโป  ภวิสฺสติ  ตยา  ลทฺธาย  
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ภติยา  ทธิเตลกฏกภณฺฑานิ  คณฺหาหีติ ฯ  เสฏ ิภริยา  ปน 
ตสฺสา  เอก  สปฺปกรณฺฑก ฺเจว  ทธิภาชน ฺจ  กฏกภณฺฑ ฺจ 
สุทฺธสาลิตณฺฑุลนาฬิ ฺจ  ทาเปสิ ฯ  อิติ  อุภินฺนป  นว 
ตณฺฑุลนาฬิโย  อเหสุ ฯ  เต  เทยฺยธมฺโม  โน  ลทฺโธติ  ตุฏหฏา 
ปาโตว  อุฏหึสุ ฯ  ภริยา  มหาทุคฺคต  อาห  คจฺฉ  สามิ 
ปณฺณ  ปริเยสิตฺวา  อาหราติ ฯ  โส  อนฺตราปเณ  ปณฺณ 
อทิสฺวา  นทีตีร  คนฺตฺวา  [๑]  อยฺยาน  โภชน  ทาตุ  ลภิสฺสามีติ 
ปหฏมานโส  คายนฺโต  ปณฺณ  อุจฺจินาติ ฯ  มหาชาล 
ขิปตฺวา   ิตเกวฏโฏ  มหาทุคฺคตสฺส  สทฺเทน  ภวิตพฺพนฺติ  ต 
ปกฺโกสิตฺวา  ปุจฺฉิ  อติวิย  ตุฏจิตฺโต  คายสิ  กินฺนุ  โข 
การณนฺติ ฯ  ปณฺณ  อุจฺจินามิ  สมฺมาติ ฯ  ก ึ กริสสฺสีติ ฯ 
เอก  ภิกฺขุ  โภเชสฺสามีติ ฯ  อโห  สุหโิต  ภิกฺขุ  โย  ตว 
ปณฺณ  ขาทิสฺสตีติ ฯ  (๒)  ก ึ กโรมิ  สมฺม อตฺตนา ลทฺธปณฺเณน 
โภเชสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  เอหีติ ฯ  ก ึ กโรมิ  สมฺมาติ ฯ 
อิเม  มจฺเฉ  คเหตฺวา  ปาทคฺฆนกานิ  อฑฺฒคฺฆนกานิ 
กหาปณคฺฆนกานิ  จ  อุทฺทานานิ  กโรหีติ ฯ  โส  ตถา 
อกาสิ ฯ  พทธฺพทฺเธ  มจฺเฉ  นครวาสิโน  นิมนฺติตนิมนฺติต- 
ภิกฺขูน  อตฺถาย  หรึสุ ฯ  ตสฺส  มจฺฉุทฺทานานิ  กโรนฺตสฺเสว 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร อชฺชาติ  ทิสสฺติ ฯ 
# ๒  ส.ี ม. ย.ุ อโห สุขิโต ภิกฺขุ โส ตว กึ ปณฺณ ขาทิสฺสตีติ ฯ  
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ภิกฺขาจารเวลา  สมฺปาปุณิ ฯ  โส  เวล  สลฺลกฺเขตฺวา  คมิสฺสามิ 
สมฺม  ภิกฺขูน  อาคมนเวลาติ  อาห ฯ  อตฺถิ  ปน  กิ ฺจิ 
มจฺฉุทฺทานนฺติ ฯ  นตฺถ ิ สมฺม  สพฺพานิ  ขีณานีติ ฯ  เตนหิ 
มยา  อตฺตโน  อตฺถาย  วาลิกาย  นกิฺขนิตฺวา  จตฺตาโร 
โรหิตมจฺฉา  ปตา  สเจป  ภิกฺขุ โภเชตุกาโม อิเม คเหตฺวา 
คจฺฉาติ เต ตสฺส อทาสิ ฯ 
        ตทิวส  ปน  สตฺถา  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนฺโต 
มหาทุคฺคต  อตฺตโน  าณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏ  ทิสฺวา 
กินฺนุ  โข  ภวิสฺสตีติ  อาวชฺเชนฺโต  มหาทุคฺคโต  เอก  ภิกฺขุ 
โภเชสฺสามีติ  ภริยาย  สทธฺึ  หิยฺโย  ภตึ  อกาสิ  กตรนฺนุ  โข 
ภิกฺขุ  ลภิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  มนุสฺสา  ปณฺเณ  อาโรปตส ฺาย 
ภิกฺขุ  คเหตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  เคเหสุ  นิสีทาเปสฺสนฺติ 
มหาทุคฺคโต  ม  เปตฺวา  อ ฺ  ภิกฺขุ  น  ลภิสฺสตีติ 
อุปธาเรสิ ฯ  พุทฺธา  กิร  ทุคฺคเตสุ  อนุกมฺป  กโรนฺติ ฯ 
ตสฺมา  สตฺถา  ปาโตว  สรรีกิจฺจ  กตฺวา  มหาทุคฺคต 
สงฺคณฺหิสฺสามีติ  คนฺธกุฏ ึ ปวิสิตฺวา  นิสีทิ ฯ  มหาทุคฺคเตป 
มจฺเฉ  คเหตฺวา  เคห  ปวิสนฺเต  สกฺกสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสลิาสน 
อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  โส  กินฺน ุ โข  การณนฺติ  โอโลเกนฺโต 
หิยฺโย  มหาทุคฺคโต  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  ภิกฺข  ทสฺสามีติ 
อตฺตโน  ภรยิาย  สทฺธึ  ภตึ  อกาสิ  กตร  น ุ โข  ภิกขฺุ  
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ลภิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  นตฺเถตสฺส  อ ฺโ  ภิกฺขุ  สตฺถา 
ปน  มหาทุคฺคตสฺส  สงฺคห  กริสฺสามีติ  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโน ว 
มหาทุคฺคโต  อตฺตโน  อุปกปฺปนก  ยาคุภตฺต  ปณฺณสูเปยฺยป 
ตถาคตสฺส  ทเทยฺย  ยนฺนนูาห  มหาทุคฺคตสฺส  เคห  คนฺตฺวา 
ภตฺตการกกมฺม  กเรยฺยนติฺ  อ ฺาตกเวเสน  ตสฺส  เคหสมีป 
คนฺตฺวา  อตฺถิ  นุ  โข  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  ภติยา  กตฺตพฺพนฺติ 
ปุจฺฉิ ฯ  มหาทุคฺคโต  ต  ทิสฺวา  อาห  สมฺม  ก ึ กมมฺ 
กริสฺสสีติ ฯ  อห  สามิ  สพฺพสิปฺปโก  มยฺห  อชานนสิปฺป 
นาม  นตฺถิ  ยาคุภตฺตาทีนิป  สมฺปาเทตุ  ชานามีติ ฯ  สมฺม 
มย  ตว  กมฺเมน  อตฺถิกา  ตุยฺห  ปน  ทาตพฺพ  ภตึ  น 
ปสฺสามาติ ฯ  ก ึ ปน  เต  กตฺตพฺพนฺติ ฯ  เอกสฺส  ภิกฺขุสฺส 
ภิกฺข  ทาตุกาโมมฺหิ  ตสฺส  ยาคุภตฺตสวิธาน  อิจฺฉามีติ ฯ 
สเจ  ภิกฺขุสฺส  ภิกฺข  ทสฺสสิ  น  เม  ภติยา  อตฺโถ  ก ึ
มม  ปุ ฺ  ทาตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  เอว  สนฺเต  สาธุ 
สมฺม  ปวิสาติ ฯ  โส  ตสฺส  เคห  ปวิสตฺิวา  ตณฺฑุลาทีนิ 
อาหราเปตฺวา  ตฺว  คจฺฉ  อตฺตโน  ปตฺตภิกฺขุ  อาเนหีติ  ต 
อุยฺโยเชสิ ฯ  ทานเวยฺยาวฏิโกป  ปณฺเณ  อาโรปตนิยาเมเนว 
เตส  เตส  เคหานิ  ภิกฺขู  ปหิณิ ฯ  มหาทุคฺคโต  ตสฺส  สนฺติก 
คนฺตฺวา  มยฺห  ปตฺตภิกฺขุ  เทหีติ  อาห ฯ  โส  ตสฺม ึ ขเณ 
สตึ  ลภิตฺวา  อห  ตว  ภิกขฺุ  ปมฺมุฏโติ  อาห ฯ  มหาทุคฺคโต  
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ติขิณาย  สตฺติยา  กุจฺฉิย  ปหโฏ  วิย  สมฺม  กสฺมา  ม 
นาเสสิ  อหป  ตยา  หิยโฺย  สมาทปโต  ภริยาย  สทฺธึ  ทิวส 
ภตึ  กตฺวา  อชฺช  ปาโตว  ปณฺณตฺถาย  นทีตีเร  อาหิณฺฑิตฺวา 
อาคโต เทหิ เม เอก ภิกฺขุนฺติ  พาหา  ปคฺคยฺห  ปริเทวิ  ฯ 
มนุสฺสา  สนนฺิปติตฺวา  กิเมต  มหาทุคฺคตาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส 
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  เต  เวยฺยาวฏิก  ปุจฺฉึสุ  สจฺจ  กริ 
สมฺม  ตยา  เอส  ภตึ  กตฺวา  เอกสฺส  ภิกฺขุสฺส  ภิกขฺ  เทหีติ 
สมาทปโตติ ฯ  อาม  อยฺยาติ ฯ  ภาริย  เต  กมฺม  กต โย 
เอตฺตเก  ภิกขฺู  สวิทหนฺโต  เอตสฺส  เอก  ภิกฺขุ  นาทาสีติ ฯ 
โส  เตส  วจเนน  มงฺกุภูโต  ต  อาห  สมฺม  มหาทุคฺคต 
มา  ม  นาสยิ  อห  ตว  การณา  มหาวิเหส  ปตฺโต 
มนุสฺสา  ปณฺเณ  อาโรปตนิยาเมน  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตภิกฺขู 
นยึสุ  อตฺตโน  เคเห  นิสนิฺนภิกฺขุ  นีหริตฺวา  เทนฺโต  นาม 
นตฺถิ  สตฺถา  ปน  มุข  โธวิตฺวา  คนฺธกุฏิยเมว  นิสินโฺน 
ราชยุวราชเสนาปติอาทโย  สตฺถ ุ คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมน 
โอโลเกตฺวา  นิสินฺนา  สตฺถุ  ปตฺต  คเหตฺวา  คมิสฺสามาติ 
พุทฺธา  นาม  ทุคฺคเต  อนุกมฺป  กโรนฺติ  ตฺว  วิหาร 
คนฺตฺวา  ทุคฺคโตมฺหิ  ภนฺเต  มม  สงฺคห  กโรถาติ  สตฺถาร 
วท  สเจ  เต  ปุ ฺ  อตฺถิ  อทฺธา  ลจฺฉสีติ ฯ  โส  วิหาร 
อคมาสิ ฯ  อถ  น  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  วิหาเร  วิฆาสาทภาเวน  
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ทิฏตฺตา  ราชยุวราชาทโย  มหาทุคฺคต  น  ตาว  ภตฺตกาโล 
กสฺมา  อาคจฺฉสีติ  อาหสุ ฯ  โส  ชานามิ  สามิ  น  ตาว 
ภตฺตกาโลติ  สตฺถาร  ปน  วนฺทิตุ  อาคจฺฉามีติ  วทนฺโต 
คนฺธกุฏิยา  อุมฺมาเร  สีส  เปตฺวา  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา 
ภนฺเต  อิมสฺมึ  นคเร  มยา  ทุคฺคตตโร  นตฺถ ิ อวสสฺโย  เม 
โหถ  กโรถ  เม  สงฺคหนฺติ  อาห ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏทิฺวาร 
วิวริตฺวา  ปตฺต  นีหริตฺวา  ตสฺส  หตฺเถ  เปสิ ฯ โส  จกฺกวตฺติสิรึ 
ปตฺโต  วิย  อโหสิ ฯ  ราชยุวราชาทโย  อ ฺม ฺสฺส  มุขานิ 
โอโลกยึส ุฯ  มหาทุคฺคตสฺส  สตฺถารา  ทินฺนปตฺต  หิ  โกจิ 
อิสฺสริยวเสน  คเหตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ ฯ  เอว  ปน  วทึส ุ
สมฺม  มหาทุคฺคต  สตฺถุ  ปตฺต  อมฺหาก  เทหิ  เอตฺตกนฺนาม 
สหสฺส  วา  สตสหสฺส  วา  เต  ธน  ทสฺสาม  ตฺว  ทุคฺคโต 
ธน  คณฺห  กนิฺเต  ปตฺเตนาติ ฯ  มหาทุคฺคโต  น  กสฺสจิ 
ทสฺสามิ  น  เม  ธเนน  อตฺโถ  สตฺถารเยว  โภเชสฺสามีติ 
อาห ฯ  อวเสสา  ต  ยาจิตฺวา  ปตฺต  อลภิตฺวา  นิวตฺตึสุ ฯ 
ราชา  ปน  มหาทุคฺคโต  ธเนน  ปโลภิยมาโนป  สตฺถุ 
ปตฺต  น  เทติ  สตฺถารา  จ  สย  ทินฺน  โกจิ  คเหตุ  น 
สกฺโกติ  อิมสฺส  เทยฺยธมโฺม  นาม  กิตฺตโก  ภวิสฺสติ  อิมินา 
เทยฺยธมฺมสฺส  ทินฺนกาเล  สตฺถาร  อาทาย  เคห  เนตฺวา 
มยฺห  สมฺปาทิต  อาหาร  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถารา  
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สทฺธึเยว  อคมาสิ ฯ  สกโฺกป  เทวราชา  ยาคุภตฺตปณฺณาทีนิ 
สมฺปาเทตฺวา  สตฺถ ุ นิสีทนารห  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  นิสีทิ ฯ   
มหาทุคฺคโต  สตฺถาร  เนตฺวา  ปวิสถ  ภนฺเตติ  อาห ฯ 
วสนเคห ฺจสฺส  นีจ  โหติ  อโนนเตน  ปวิสิตุ  น  สกฺกา 
พุทฺธา  จ  นาม  เคห  ปวิสนฺตา  น  โอนมิตฺวา  ปวิสนฺติ 
เคห  หิ  ปวิสนกาเล  มหาปวี  วา  เหฏา  โอคจฺฉติ  เคห 
วา  อุทฺธ  คจฺฉติ ฯ  (๑)  อิท  เตส  สุทนิฺนสฺส  ทานสฺส  ผล ฯ 
ปุน  นิกฺขมิตฺวา  คตกาเล  สพฺพ  ปากติกเมว  โหติ  ตสฺมา 
สตฺถา   ิตโกว  เคห  ปวิสตฺิวา  สกฺเกน  ป ฺตฺตาสเน 
นิสีทิ ฯ  สตฺถริ  นิสินฺเน  ราชา  อาห  สมฺม  มหาทุคฺคต 
ตยา  อมฺหาก  ยาจนฺตานป  สตฺถ ุ ปตฺโต  น  ทินฺโน 
ปสฺสาม  ตาว  กีทโิส  เต  สตฺถุ  สกกฺาโร  กโตติ ฯ 
อถ  สกฺโก  ยาคุภตฺตาทีนิ  วิวริตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  เตส  วาสคนฺโธ 
สกลนคร  ฉาเทตฺวา  อฏาสิ ฯ  ราชา  ยาคุอาทีนิ  โอโลเกตฺวา 
ภควนฺต  อาห  ภนฺเต  อห  มหาทุคฺคตสฺส  เทยฺยธมฺโม 
กิตฺตโก  ภวิสฺสติ  อิมินา  เทยฺยธมฺเม  ทินฺเน  สตฺถาร  เคห 
เนตฺวา  อตฺตโน  สมฺปาทติ  อาหาร  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา 
อาคโต  มยา  เอวรูโป  อาหาโร  น  ทฏิปุพฺโพ  มยิ 
อิธ   ิเต  มหาทุคฺคโต  อติกิลเมยฺย  คจฺฉามหนฺติ  สตฺถาร 
# ๑  อุคฺคจฺฉตีติป ทิสฺสติ ฯ  
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วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        สกโฺกป  สตฺถาร  ยาคุอาทีนิ  ทตฺวา  สกฺกจฺจ  ปริวิสิ 
สตฺถาป  กตภตฺตกิจฺโจ  อนุโมทน  กตฺวา  อุฏายาสนา 
ปกฺกามิ ฯ  สกฺโก  มหาทุคฺคตสฺส  ส ฺ  อทาสิ ฯ  โส 
ปตฺต  คเหตฺวา  สตฺถาร  อนุคจฺฉิ ฯ  สกฺโก  นิวตฺติตฺวา 
มหาทุคฺคตสฺส  เคหทฺวาเร   ิโต  อากาส  โอโลเกสิ ฯ  อากาสโต 
สตฺตรตนวสฺส  วสฺสิตฺวา  ตสฺส  เคเห  สพฺพภาชนานิ  ปูเรตฺวา 
สกล  เคห  ปเูรสิ ฯ  ตสฺส  เคเห  โอกาโส  นาโหสิ ฯ 
ตสฺส  ภริยา  ทารเก  หตฺเถสุ  คเหตฺวา  นีหริตฺวา  พหิ 
อฏาสิ ฯ  โส  สตฺถาร  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺโต  ทารเก  พหิ 
ทิสฺวา  กึ  อิทนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  สามิ  สกล  โน  เคห  สตฺตหิ 
รตเนหิ  ปริปณฺุณ  ปวิสิตุ  โอกาโส  นตฺถีติ ฯ  โส  อชฺเชว 
เม  ทาเนน  วิปาโก  ทินฺโนติ  จินฺเตตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก 
คนฺตฺวา  ราชาน  วนฺทิตฺวา  กสฺมา  อาคโตสีติ  วุตฺเต 
อาห  เทว  เม  เคห  สตฺตหิ  รตเนหิ  ปณฺุณ  ต  ธน 
คณฺหถาติ ฯ  ราชา  อโห  พุทฺธาน  ทินฺนทาน  อชฺเชว 
มตฺถก  ปตฺตนฺติ  จินฺเตตฺวา  ต  อาห  กึ  เต  ลทฺธุ 
วฏฏตีติ ฯ  ธนาหรณตฺถาย  สกฏสหสฺส  เทถาติ ฯ  ราชา 
สกฏสหสฺส  เปเสตฺวา  ธนอาหราเปตฺวา  ราชงฺคเณ 
โอกิราเปสิ ฯ  ตาลปฺปมาโณ  ราสิ  อโหสิ ฯ  ราชา  นาคเร  
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สนฺนิปาตาเปตฺวา  อิมสฺมึ  นคเร  อตฺถิ  กสฺสจิ  เอตฺตก 
ธนนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  นตฺถิ  เทวาติ ฯ  เอว  มหาธนสฺส  กึ  กาตุ 
วฏฏตีติ ฯ  เสฏ ิฏาน  เทวาติ ฯ  ราชา  ตสฺส มหาสกฺการ 
กตฺวา  เสฏ ิฏาน  ทาเปสิ ฯ  อถสฺส  ปุพฺเพ  เอกสฺส  เสฏ ิโน 
เคหฏาน  อาจิกฺขิตฺวา  เอตฺถ  ชาตคจฺเฉ  หาเรตฺวา  เคห 
อุฏาเปตฺวา  วสาหีติ  อาห ฯ  ตสฺส  ตณฺาน  โสเธตฺวา (๑) 
สม  กตฺวา  ภูมิยา  ขนิยมานาย  อ ฺม ฺ  อาหจฺจ 
นิธิกุมฺภิโย  อุฏหึสุ ฯ  ร ฺโ  อาโรจิเต  ตว  ปุ ฺเเนว 
นิพฺพตฺตา  ตฺวเมว  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  โส  เคห  กาเรตฺวา 
สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  อทาสิ ฯ 
ตโต  ปรป  ยาวตายุก  ติฏนฺโต  ปุ ฺานิ  กริตฺวา 
อายุหปริโยสาเน  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  เอก  พุทฺธนฺตร 
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  ตโต 
จุโต  สาวตฺถิย  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  อุปฏากกุเล เชฏธีตุ กุจฺฉิย 
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ 
        อถสฺสา  มาตาปตโร  คพฺภสฺส  ปติฏ ิตภาว  ตฺวา  (๒) 
คพฺภปริหาร  อทสุ ฯ  ตสฺสาปเรน  สมเยน  เอวรูโป  โทหโฬ 
อุปฺปชฺชิ  อโห  วตาห  ธมฺมเสนาปตึ  อาทึ  กตฺวา  ป ฺจนฺน 
ภิกฺขุสตาน  โรหิตมจฺฉรเสน  ทาน  ทตฺวา  กาสายานิ  วตฺถาน ิ
# ๑  ส.ี ย.ุ  โสเธตุ ฯ  ๒  สี. ย.ุ  สุตฺวา ฯ  
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นิวาเสตฺวา  อาสนปริยนฺเต  นิสินฺนา  เตส  ภิกฺขูน  อุจฺฉิฏภตฺต 
ภุ ฺเชยฺยนฺติ  ฯ  สา  มาตาปตูน  อาจิกฺขิตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ 
โทหโฬ  ปฏปิฺปสฺสมฺภิ ฯ  อถสฺสา  ตโต  ปเรสุป  สตฺตสุ 
มงฺคเลสุ  โรหิตมจฺฉรเสเนว  ธมฺมเสนาปติตฺเถรปฺปมุขานิ  ป ฺจ 
ภิกฺขุสตานิ  โภเชสุ ฯ  สพฺพ  ติสฺสกุมารสฺส  วตฺถุมหฺิ  (๑)  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อิมสฺส  
ปน  มหาทุคฺคตกาเล 
ทินฺนสฺส  โรหิตมจฺฉรสทานสฺเสว  นิสฺสนฺโท ฯ นามคฺคหณทิวเส 
ปนสฺส  ภนฺเต  ทาสสฺส  โว  สิกฺขาปทานิ  เทถาติ  มาตรา 
วุตฺเต  เถโร  อาห  โก นาโม (๒)  อย ทารโกติ ฯ  ภนฺเต 
อิมสฺส  กุจฺฉิย  ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต  ปฏาย  อิมสฺมึ  เคเห 
ชฬา  เอฬมูคาป  ปณฺฑิตา  ชาตา  ตสฺมา  เม  ปุตฺตสฺส 
ปณฺฑิตทารโกเตฺวว  นาม  ภวิสฺสตีติ ฯ  เถโร  สกิฺขาปทานิ 
อทาสิ ฯ  ชาตทิวสโต  ปฏาย  ปนสสฺ  นาห  มม  ปุตฺตสฺส 
อชฺฌาสย  ภินฺทิสฺสามีติ  มาตุ  จิตฺต  อุปฺปชฺช ิฯ  โส 
สตฺตวสฺสิกกาเล  มาตร  อาห  อห  เถรสฺส  สนฺติเก 
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  สา  สาธุ  ตาต  อห  ตว  อชฺฌาสย  น 
ภินฺทิสฺสามิจฺเจว  มน  อุปปฺาเทสินฺติ  วตฺวา  เถร  นมินฺเตตฺวา 
โภเชตฺวา  ภนฺเต ทาโส โว  ปพฺพชิตุกาโม  อห  อิม 
# ๑  พาลวคฺควณฺณนาย วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุนาเมน อาคตมิท ฯ 
# ๒  โก นามาติ ภวิตพฺพ ฯ . ว. โกนาโมติ วา ภวิตพฺพ โกนาโม 
# เต อุปชฺฌาโยติอาทีสุ วิย ฯ  
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สายณฺหสมเย  วิหาร  เนสฺสามีติ  เถร อุยฺโยเชตฺวา  าตเก 
สนฺนิปาเตตฺวา  มม  ปุตฺตสฺส  คิหิกาเล  กตฺตพฺพ  สกฺการ 
อชฺเชว  กริสสฺามาติ  มหนฺต  สกฺการ  กาเรตฺวา  ต  อาทาย 
วิหาร  คนฺตฺวา  อิม  ภนฺเต  ปพฺพาเชถาติ  เถรสฺส  อทาสิ ฯ 
เถโร  ปพฺพชชฺาย   ทุกฺกรภาว  อาจิกฺขิตฺวา  กริสฺสามห 
ภนฺเต  ตุมฺหาก  โอวาทนฺติ  วุตฺเต  เตนหิ  เอหีติ  เกเส 
เตเมตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  อาจิกฺขิตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ 
มาตาปตโรปสฺส  สตฺตาห  วิหาเรเยว  วสนฺตา  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  โรหิตมจฺฉรเสเนว  ทาน  ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส 
สาย เคห อคมสุ ฯ 
        เถโร  อฏเม  ทิวเส  อนฺโตคาม  คจฺฉนฺโต  ต  อาทาย 
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  น  อคมาสิ ฯ  กึการณา  น  ตาวสฺส 
จีวรปตฺตคฺคหณานิ  วา  อิริยาปโถ  วา  ปาสาทิโก  โหติ 
อปจ  วิหาเร  เถรสฺส  กตฺตพฺพวตฺต  อตฺถิ  เถโรปจ  ภิกฺขุสงฺเฆ 
อนฺโตคาม  ปวิฏเ  สกลวิหาร  วิจรนฺโต  อสมฺมฏฏาน 
สมฺมชฺชิตฺวา  ตุจฺฉภาชเนสุ  ปานียปรโิภชนียานิ  อุปฏเปตฺวา 
ทุนฺนิกฺขิตฺตานิ  ม ฺจปาทีนิ  ปฏิสาเมตฺวา  ปจฺฉา  คาม 
ปวิสติ  อปจ ติตฺถิยา ตุจฺฉวิหาร  ปวิสิตฺวา  ปสฺสถ  สมณสฺส 
โคตมสฺส  สาวกาน  นิสินฺนฏานานีติ  วตฺตุ  มา  ลภึสูติ 
สกลวิหาร  ปฏิชคฺคิตฺวา  ปจฺฉา  คาม  ปวิสติ  ตสฺมา  ตทิวสป  
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สามเณเรเนว  ปตฺตจีวร  คาหาเปตฺวา  ทิวาตร  คาม (๑)ปาวิสิ ฯ 
สามเณโร  อุปชฺฌาเยน  สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  มาติก 
ทิสฺวา  ภนฺเต  อิท  กินฺนามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  มาติกา  นาม 
สามเณราติ ฯ  อิมาย  กึ  กโรนฺตีติ ฯ  อิโต  จิโต  จ  อุทก 
หริตฺวา  อตฺตโน  สสฺสกมฺม  กโรนฺตีติ ฯ  ก ึ ปน  ภนฺเต 
อุทกสฺส  จิตฺต  อตฺถีติ ฯ  นตฺถาวุโสติ ฯ  เอวรูป  อจิตฺตก 
อตฺตโน  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน  หรนฺติ  ภนฺเตติ ฯ  อามาวุโสติ ฯ  โส 
จินฺเตสิ  สเจ  เอวรูปมฺป  อจิตฺตก  อตฺตโน  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน 
หริตฺวา  กมมฺ  กโรนฺติ  กสฺมา  สจิตฺตกาป  จิตฺต  อตฺตโน 
วเส  วตฺเตตฺวา  สมณธมฺม  กาตุ  น  สกขิฺสฺสนฺตีติ ฯ  โส 
ปุรโต  คจฺฉนฺโต  อุสุกาเร  สรทณฺฑก  อคฺคิมฺหิ  ตาเปตฺวา  อกฺขิโกฏิยา  โอโลเกตฺวา  อุชุ  
กโรนฺเต  ทิสวฺา  ภนฺเต  อิเม 
เก  นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อุสุการา  นามาวุโสติ ฯ  ก ึ ปน  เต 
กโรนฺตีติ ฯ  อคฺคิมฺหิ  ตาเปตฺวา  สรทณฺฑก  อุชุ  กโรนฺตีติ ฯ 
สจิตฺตโก  ภนฺเต  เอโสติ ฯ  อจิตฺตโก  อาวุโสติ ฯ  โส  จินฺเตสิ 
สเจ  อจิตฺตก  คเหตฺวา  อคฺคิมฺหิ  ตาเปตฺวา  อุชุ  กโรนฺติ 
กสฺมา  สจิตฺตกาป  อตฺตโน  จิตฺต  วเส  วตฺเตตฺวา  สมณธมฺม 
กาตุ  น  สกขิฺสฺสนฺตีติ ฯ  อถ  ปุรโต  คนฺตฺวา  อรเนมินาภิอาทีนิ 
ตจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  ภนฺเต  อิเม  เก   นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ตจฺฉกา  
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นามาวุโสติ ฯ  ก ึ ปน  เต  กโรนฺตีติ ฯ  ทารูนิ  คเหตฺวา 
ยานกาทีน  จกฺกานิ  กโรนฺติ  อาวุโสติ ฯ  เอตานิ  ปน 
สจิตฺตกานิ  ภนฺเตติ ฯ  อจิตฺตกานิ  อาวุโสติ ฯ  อถสฺส 
เอตทโหสิ  สเจ  อจิตฺตกานิ  กฏกลิงฺครานิ  คเหตฺวา 
จกฺกาทีนิ  กโรนฺติ  สจิตฺตกา  กสฺมา  อตฺตโน  จิตฺต  วเส 
วตฺเตตฺวา  สมณธมฺม  กาตุ  น  สกฺขิสสฺนฺตีติ ฯ  โส  อิมานิ 
การณานิ  ทิสฺวา  ภนฺเต  สเจ  ตุมฺหาก  ปตฺตจีวร  ตุมฺเห 
คณฺเหยฺยาถ  อห  นิวตฺเตยฺยนฺติ ฯ  เถโร  อย  อธุนา  ปพฺพชิโต 
ทหรสามเณโร  ม  อนุพนฺธมาโน  เอว  วทตีติ  จิตฺต  อนุป-ฺ 
ปาเทตฺวาว  อาหร  สามเณราติ  วตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตจีวร 
อคฺคเหสิ ฯ  สามเณโรป  อุปชฺฌาย  วนฺทิตฺวา  นิวตฺตนฺโต 
ภนฺเต  มยฺห  อาหาร  อาหรนฺตา  โรหิตมจฺฉรเสเนว 
อาหเรยฺยาถาติ  อาห ฯ  กห  ลภิสฺสามิ  อาวุโสติ ฯ  ภนฺเต 
สเจ  อตฺตโน  ปุ ฺเน  อลภนฺตา  มม  ปุ ฺเน  ลภิสฺสถาติ 
อาห ฯ  เถโร  ทหรสามเณรสฺส  พหิ  นิสินฺนกสฺส  ปริปนฺโถป 
ภเวยฺยาติ  กุ ฺจิก  ทตฺวา  มยฺห  วสนคพฺภสฺส  ทฺวาร  วิวริตฺวา 
อนฺโต  ปวิสตฺิวา  นิสีเทยฺยาสีติ  อาห ฯ  โส  ตถา  กตฺวา 
อตฺตโน  กรชกาเย  าณ  โอตาเรตฺวา  อตฺตภาว สมฺมสนฺโต 
นิสีทิ ฯ 
        อถสฺส  คุณเตเชน  สกฺกสฺส  อาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  
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โส  กินฺนุ  โข  การณนฺติ  อุปธาเรนฺโต  ปณฺฑิตสามเณโร 
อุปชฺฌายสฺส  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  สมณธมฺม  กริสฺสามีติ  นิวตฺโต 
มยาป  ตตฺถ  คนฺตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  จตฺตาโร  มหาราเช 
อามนฺเตตฺวา  วิหารสฺส  อุปวเน  วิจรนฺเต  สกุเณ  ปลาเปตฺวา 
สมนฺตา  อารกฺข  คณฺหถาติ  วตฺวา  จนฺทเทวปุตฺต  จนฺทมณฺฑล 
อากฑฺฒิตฺวา  คณฺหาหีติ  สุริยเทวปุตฺต  สุรยิมณฺฑล  อากฑฺฒิตฺวา 
คณฺหาหีติ  วตฺวา  สย  คนตฺฺวา  อาวิ ฺชนรชฺชฏุาเน  อารกฺข 
คเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  วิหาเร  ปรุาณปณฺณสฺสาป  สทฺโท  นาโหสิฯ 
สามเณรสฺส  จิตฺต  เอกคฺค  อโหสิ ฯ  โส  อนฺตราภตฺเตเยว 
อตฺตภาว  สมฺมสิตฺวา  ตีณิ  ผลานิ  ปาปุณิ ฯ  เถโรป  สามเณโร 
วิหาเร  นิสินฺโน  ตสฺส  อุปกปฺปนก  โภชน  อสุกกุเล  นาม 
สกฺกา  ลทฺธนฺุติ  เอก  เปมคารวยุตฺต  อุปฏากกุล  อคมาสิ ฯ 
ตตฺถ  จ  มนสฺุสา  ต  ทิวส  โรหิตมจฺเฉ  ลภิตฺวา 
เถรสฺเสว  อาคมน  โอโลเกนฺตา  นิสีทึสุ ฯ  เต  เถร 
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ภนฺเต  ภทฺทก  โว  กต 
อิธาคจฺฉนฺเตหีติ  อนฺโต  ปเวเสตฺวา  ยาคุขชฺชกาทีนิ 
ทตฺวา  โรหิตมจฺฉรเสน  ปณฺฑปาต  อทสุ ฯ  เถโร  หรณาการ  (๑) 
ทสฺเสสิ ฯ  มนุสฺสา  ปริภุ ฺชถ  ภนฺเต  หรณกภตฺตป   ลภิสฺสถาติ 
วตฺวา  เถรสฺส  ภตฺตกิจฺจาวสาเน ปตฺต  โรหิตมจฺฉรสโภชนสฺส 
# ๑  ส.ี ย.ุ  คมนาการ ฯ  
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ปูเรตฺวา  อทสุ ฯ  เถโร  สามเณโร  เม  ฉาโตติ  สีฆ  อคมาสิ ฯ 
สตฺถาป  ต  ทิวส  สกาลสฺเสว  ภุ ฺชิตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา 
ปณฺฑิตสามเณโร  อุปชฺฌายสฺส  ปตฺตจีวร  ทตฺวา 
สมณธมฺม  กริสฺสามีติ  นวิตฺโต  นิปฺปชฺชิสฺสติ  นุ  โข  อสฺส 
ปพฺพชิตกิจฺจนฺติ  อุปธาเรนฺโต  ติณฺณ  ผลาน  ปตฺตภาว  ตฺวา 
อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสโย  อตฺถิ  นตฺถีติ  อาวชฺเชนฺโต  อตฺถีติ 
ทิสฺวา  ปุเรภตฺตเมว  อรหตฺต  ปตฺตุ  สกฺขิสฺสติ  น  สกฺขิสฺสตีติ 
อุปธาเรนฺโต  สกฺขิสฺสตีติ  อ ฺาสิ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ 
สารีปุตฺโต  สามเณรสฺส  ภตฺตมาทาย  สีฆมาคจฺฉติ  อนฺตรายปสฺส 
กเรยฺย  ทฺวารโกฏเก  อารกฺข  คเหตฺวา  นิสีทิสฺสามิ  อถ  น 
จตฺตาโร  ป ฺเห  ปุจฺฉิสฺสามิ  ตสฺมึ  วิสฺสชฺชมาเน  สามเณโร 
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต   ปาปุณิสสฺตีติ  ตโต  คนฺตฺวา 
ทฺวารโกฏเก  ตฺวา  สมปฺตฺต  เถร จตฺตาโร ป ฺเห ปุจฺฉิ ฯ 
ปุฏป ฺเห เถโร วิสฺสชฺเชสิ ฯ 
        ตตฺริท  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชน  สตฺถา  กิร  น  อาห 
สารีปุตฺต  กนิฺเต  ลทฺธนติฺ ฯ  อาหาโร  ภนฺเตติ ฯ  อาหาโร 
นาม  กิมาหรติ  สารีปุตฺตาติ ฯ  เวทน  ภนฺเตติ ฯ  เวทนา 
กิมาหรติ  สารีปุตฺตาติ ฯ  รูป  ภนฺเตติ ฯ  รูป  ปน  กิมาหรติ 
สารีปุตฺตาติ ฯ  ผสฺส  ภนฺเตติ ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  ชิฆจฺฉิเตน 
หิ  ปริภุตฺโต  อาหาโร  ตสฺส  ขุท  ปฏหินิตฺวา  สุข  เวทน  
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อาหรติ ฯ  อาหารปริโภเคน  สุขิตสฺส  สุขาย  เวทนาย 
อุปฺปชฺชมานาย  สรีเร  วณฺณสมฺปตฺติ  โหติ  เอว  เวทนา  รูป 
อาหรติ  สุขิโต  ปน  อาหารชรูปวเสน  อุปฺปนฺนสุขโสมนสฺโส 
อิทานิ  เม  อสฺสาโท  ชาโตติ  นิปฺปชฺชนฺโต  วา นิสทีนฺโต 
วา สุขสมฺผสฺส ปฏลิภติ ฯ 
        เอว  อิเมสุ  จตูสุ  ป ฺเหสุ  วิสฺสชฺชิเตสุ  สามเณโร  สห 
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  สตฺถาป  เถร  อาห 
คจฺฉ  สารีปุตฺต  ตว  สามเณรสฺส  ภตฺต  เทหีติ ฯ  เถโร 
คนฺตฺวา  ทฺวาร  อาโกเฏส ิฯ  สามเณโร  นิกฺขมิตฺวา  เถรสฺส 
หตฺถโต  ปตฺต  คเหตฺวา  เอกมนฺต  เปตฺวา  ตาลวณฺเฏน 
เถร  วีชิ ฯ  อถ  น  เถโร  อาห  สามเณร  ภตฺตกิจฺจ 
กโรหีติ ฯ  ตุมฺเห  ปน  ภนฺเตติ ฯ  กต  มยา  ภตฺตกจฺิจ  ตฺว 
กโรหีติ ฯ  สตฺตวสฺสิโก  ทารโก  ปพฺพชิตฺวา  อฏเม  ทิวเส 
ตขณ  วิกสิตปทุมสทิโส  อรหตฺต ปตฺโต (๑)ภตฺตปกฺขิปนฏาน(๒) 
ปจฺจเวกฺขนฺโต  นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจมกาสิ ฯ เตน  ปตฺต 
โธวิตฺวา  ปฏสิามิตกาเล  จนฺทเทวปุตฺโต  จนฺทมณฺฑล  วิสฺสชฺเชส ิ
สุริยเทวปุตฺโต  สุริยมณฺฑล  วิสฺสชฺเชส ิจตฺตาโร มหาราชา  จตุทฺทิส 
อารกฺข  วิสฺสชฺเชสุ  สกฺโก  เทวราชา  อาวิ ฺชนเก  อารกฺข 
วิสฺสชฺเชสิ สรุิโย มชฺฌฏานโต คลิตฺวา คโต ฯ 
# ๑ สี. ยุ. อรหตฺต ปตฺโตติ นตฺถิ ฯ  ๒  ส.ี ย.ุ ปจฺจเวกฺขณฏาน ฯ  
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        ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ  ฉายา  อธิกปฺปมาณา  ชาตา  สรุิโย 
มชฺฌฏานโต  คลิตฺวา  คโต  สามเณเรน  จ  อิทาเนว  ภุตฺต 
กินฺนุ  โข  เอตนฺติ ฯ  สตฺถา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  อาคนฺตฺวา 
ปุจฺฉิ  ภิกฺขเว  ก ึ กเถถาติ ฯ  อิทนฺนาม  ภนฺเตติ ฯ  อาม 
ภิกฺขเว  ปุ ฺวโต  สมณธมฺม  กรณกาเล  จนฺโท  เทวปุตฺโต 
จนฺทมณฺฑล  สุริโย  เทวปุตฺโต  สุริยมณฺฑล  อากฑฺฒิตฺวา ว 
คณฺหิ  จตฺตาโร  มหาราชา  วิหารุปวเน  จตุทฺทิส  อารกฺข 
คณฺหึสุ  สกฺโก  เทวราชา  อาคนฺตฺวา  อาวิ ฺชนเก  อารกฺข 
คณฺหิ  อหป  พุทฺโธมฺหีติ  อปฺโปสฺสุกฺโก  นิสีทิตุ  นาลตฺถ  คนฺตฺวา 
ทฺวารโกฏเก  มม  ปุตฺตสฺส  อารกฺข  อคฺคเหสึ  เนตฺติเก  จ 
มาติกาย  อุทก  หรนฺเต  อุสุกาเร  จ  อุสุ  อุชุ  กโรนฺเต 
ตจฺฉเก  จ  ทารูนิ  ตจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  เอตฺตก  อารมฺมณ 
คเหตฺวา  ปณฺฑิตา  อตฺตาน  ทเมตฺวา  อรหตฺต  คณฺหนฺติเยวาติ 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
                อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา 
                อุสุการา นมยนฺติ เตชน 
                ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา 
                อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ 
        ตตฺถ  อุทกนฺติ  ปวิยา  ถลฏาน  ขนิตฺวา  อาวาฏฏาน 
ปูเรตฺวา  มาติก  วา  กตฺวา  รุกฺขโทณึ  วา  เปตฺวา  อตฺตนา  
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อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน  อุทก  เนนฺตีติ  เนตฺติกา ฯ  เตชนนฺติ  กณฺฑ ฯ 
อิท  วุตฺต  โหติ  เนตฺติกา  อตฺตโน  รุจิยา  อุทก  นยนฺติ 
อุสุการาป  ตาเปตฺวา  เตชน  นมยนฺติ  อุชุ  กโรนฺติ  ตจฺฉกาป 
เนมิอาทีน  อตฺถาย  ตจฺฉนฺตา  ทารูนิ  นมยนฺติ  อตฺตโน  รุจิยา 
อุชุ  วา  วงฺก  วา  กโรนฺติ  เอว  เอตฺตก  อารมฺมณ  กตฺวา 
ปณฺฑิตา  โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ  อุปฺปาเทนฺตา  อตฺตาน  ทเมนฺติ 
อรหตฺเต  ปน  ปตฺเต  เอกนฺตทนฺตา  นาม โหนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ ฯ 
 
                        ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถ ุ
        เสโล  ยถาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        ปถุุชชฺนา  กิร  สามเณราทโย  เถร  ทิสฺวา  สีเสป 
กณฺเณสุป  นาสายป  คเหตฺวา  กึ  จูฬปตา  สาสนสฺมึ  น 
อุกฺกณฺสิ  อภิรมสีติ  วทนฺติ ฯ  เถโร  เตสุ  เนว  กชฺุฌติ 
น  ทุสฺสติ ฯ  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  ปสฺสถาวุโส 
ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถร  ทิสวฺา  สามเณราทโย  เอว ฺเจว ฺจ 
วิเหเนฺติ  โส  เตสุ  เนว  กุปฺปติ  น ทสฺุสตีติ ฯ  สตฺถา 
อาคนฺตฺวา  กึ  กเถถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิทนฺนาม 
ภนฺเตติ  วุตฺเต  อาม  ภิกฺขเว  ขีณาสวา  นาม  เนว  กปฺุปนฺติ  
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น  ทุสฺสนฺติ  ฆนเสลสทิสา  เหเต  อจลา  อกมฺปยาติ  วตฺวา 
อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        เสโล ยถา เอกฆโน        วาเตน น สมีรติ 
        เอว นินทฺาปสสาสุ        น สมิ ฺชนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ 
        ตตฺถ  นนิฺทาปสสาสูติ  กิ ฺจาป  อิธ  เทฺว  โลกธมฺมา 
วุตฺตา  อตฺโถ  ปน  อฏนนฺมฺป  วเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา 
หิ เอกฆโน  อสุสิโร  เสโล  ปุรตฺถิมาทิเภเทน  วาเตน  น 
สมีรติ  น  อิ ฺชติ  น  จลติ  เอว  อฏสุป  โลกธมฺเมสุ 
อชฺโฌตฺถรนฺเตสุ  ปณฺฑิตา  น  สมิ ฺชนฺติ  ปฏิฆวเสน  วา 
อนุนยวเสน  วา  น  จลนฺติ  น  กมฺปนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                กาณมาตาวตฺถุ 
        ยถาป  รหโท  คมฺภีโรติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต กาณมาตร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        วตฺถุ  วินเย  อาคตเมว ฯ  (๑)  ตทา  ปน กาณมาตรา 
อตุจฺฉหตฺถ  ธีตร  ปติกลุ  เปเสตุ  ปกฺเกสุ  ปูเวสุ  จตุกฺขตฺตุ 
จตุนฺน  ภิกฺขูน  ทินฺนกาเล  สตฺถารา  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ สิกฺขาปเท 
ป ฺตฺเต  กาณาย  สามิเกน  อ ฺาย  ปชาปติยา  อานีตาย 
# ๑  มหาวิภงฺค ฯ ๒/๓๒๒ ฯ  
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กาณา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  อิเมหิ  เม  ฆราวาโส  นาสิโตติ 
ทิฏทิฏเ  ภิกฺขู  อกฺโกสติ  ปริภาสติ ฯ  ภิกฺขู  ต  วีถ ึ
ปฏิปชชฺิตุ  น  วิสหึสุ ฯ  สตฺถา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  ตตฺถ 
อคมาสิ ฯ  กาณมาตา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ป ฺตฺตาสเน 
นิสีทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชก  อทาสิ ฯ  สตฺถา  กตปาตราโส 
กห  กาณาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เอสา  ภนฺเต  ตุมฺเห  ทิสฺวา  มงฺกุภูตา 
โรทนฺตี   ิตาติ ฯ  กกึารณาติ ฯ  เอสา  ภนฺเต  ภิกฺขู 
อกฺโกสติ  ปริภาสติ  ตสฺมา  ตุมฺเห  ทสิฺวา  มงฺกุ  หตฺุวา 
โรทมานา   ิตาติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ปกฺโกสาเปตฺวา  กาเณ 
กสฺมา  ม  ทสิฺวา  มงฺกุภูตา  นิลียิตฺวา  โรทสีติ ฯ  อถสฺสา 
มาตา  ตาย  กตกิริย  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห 
กึ  ปน  กาณมาเต  มม  สาวกา  ตยา  ทินฺนก  คณฺหึสุ 
อทินฺนกนฺติ ฯ  ทินฺนก  ภนฺเตติ ฯ  สเจ  มม  สาวกา  ปณฺฑาย 
จรนฺตา  ตว  เคหทฺวาร  ปตฺตา  ตยา  ทินฺนก  คณฺหสึุ  โก 
เตส  โทโสติ ฯ  นตฺถิ  ภนฺเต  อยฺยาน  โทโส  เอติสฺสาเอว 
โทโสติ ฯ  สตฺถา  กาณมาห  กาเณ  มยหฺ  กริ  สาวกา 
ปณฺฑาย  จรมานา  อิม  เคหทฺวาร  อาคตา  อถ  เนส  ตว 
มาตรา  ปูวา  ทินฺนา  โก  นาเมตฺถ  มม  สาวกาน 
โทโสติ ฯ  นตฺถิ  ภนฺเต  อยฺยาน  โทโส  มยฺหเมว โทโสติ ฯ 
สา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ขมาเปสิ ฯ  อถสฺสา  สตฺถา  อนุปุพฺพีกถ  
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กเถสิ ฯ  สา  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  สตฺถา  อุฏายาสนา 
วิหาร  คจฺฉนฺโต  ราชงฺคเณน  ปายาสิ ฯ  ราชา  ทสิฺวา 
สตฺถา  วิย  ภเณติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  เทวาติ  วุตฺเต  คจฺฉถ 
มม  อาคนฺตฺวา  วนฺทนภาว  อาโรเจถาติ  เปเสตฺวา  ราชงฺคเณ 
 ิต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต 
กห  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  กาณมาตาย  เคห  มหาราชาติ ฯ 
กึการณา  ภนฺเตติ ฯ  กาณา  กิร  ภิกขฺู  อกฺโกสติ  ปริภาสติ 
ตการณา  คโตมฺหีติ ฯ  ก ึ ปน  โว  ภนฺเต  ตสฺสา อนกฺโกสนภาโว 
กโตติ ฯ  อาม  มหาราช  ภิกฺขูน ฺจ  เม  อนกฺโกสกิา  กตา 
โลกุตฺตรกฏุมฺพสามินี  จาติ ฯ  โหตุ  ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  สา 
โลกุตฺตรกฏุมฺพสามินี  กตา  อห  ปน  ต  โลกิยกุฏมฺพสามินึ 
กริสฺสามีติ  วตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ปฏินิวตฺโต  ปฏิจฺฉนฺน- 
มหาโยคฺค  ปหิณิตฺวา  กาณ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สพฺพาภรเณหิ 
อลงฺกริตฺวา  เชฏธีตุฏาเน  เปตฺวา  โย  มม  ธีตร  โปเสตุ 
สมตฺโถ  โส  น  คณฺหาตูติ อาห  อเถโก  สพฺพตฺถกมหามตฺโต 
อห  เทวสฺส  ธีตร  โปเสสฺสามีติ  ต  อตฺตโน  เคห  เนตฺวา 
สพฺพ  อิสฺสรยิ  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  ยถารุจึ  ปุ ฺานิ  กโรหีติ 
อาห ฯ  ตโต  ปฏาย  กาณา  จตูสุ  ทวฺาเรสุ  ปุริเส  เปตฺวา 
อตฺตนา  อุปฏาตพฺเพ  ภิกฺขู  จ  ภิกฺขุนิโย  จ  น  ลภติ ฯ 
กาณาย  เคหทฺวาเร  ปฏิยาเทตฺวา  ปต  ขาทนียโภชนีย  
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มโหโฆ  วิย  ปวตฺตติ ฯ  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
ปุพฺเพ  อาวุโส  จตฺตาโร  มหลฺลกตฺเถรา  กาณาย  วิปฺปฏิสาร 
กรึสุ  สา  เอว  วิปฺปฏิสารินี  หุตฺวาป  สตฺถาร  อาคมฺม 
สทฺธาสมฺปท  ลภิ  สตฺถารา  ปุน  ตสฺสา  เคหทฺวาร  ภิกฺขูน 
อุปสงฺกมนารห  กต  อิทานิ  อุปฏาตพฺเพ  ภิกฺขู  วา 
ภิกฺขุนิโย  วา  ปริเยสมานาป  น  ลภติ  อโห  พุทฺธา  นาม 
อจฺฉริยคุณาติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว 
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ 
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  เตหิ  มหลฺลกภิกฺขูหิ  กาณาย 
วิปฺปฏิสาโร  กโต  ปุพฺเพป  กรึสุเยว  น  จ  อิทาเนว  มยา 
กาณา  มม  วจนการิกา  กตา  ปุพฺเพป  กตาเยวาติ  วตฺวา 
ตมตฺถ  โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต 
        ยตฺเถโก ลภตี พพฺพุ        ทุติโย ตตฺถ ชายติ 
        ตติโย  จ  จตุตฺโถ  จ        อิทนฺเต  พพฺพุกา  พิลนฺติ 
อิม  พพฺพุชาตก  (๑)  วิตฺถาเรน  กเถตฺวา ตทา จตฺตาโร 
มหลฺลกภิกฺขู  จตฺตาโร  พิฬารา  อเหสุ  มูสิกา  กาณา 
มณิกาโร  อหเมวาติ  ชาตก  สโมธาเนตฺวา  เอว  ภิกฺขเว 
อตีเตป  กาณา  ทุมฺมนา  อาวิลจิตฺตา  หุตฺวา  มม  วจเนน 
ปสนฺนอุทกรหโท  วิย  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  อโหสีติ อนุสนฺธึ 
# ๑  ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๔๔ ฯ  ตทฏกถา ๒/๔๑๕ ฯ  
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ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        ยถาป รหโท คมฺภีโร                วิปฺปสนฺโน อนาวิโล 
        เอว ธมมฺานิ สุตฺวาน                วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ 
        ตตฺถ  รหโทติ  โย  จตุรงฺคินิยาป  เสนาย  โอคาหนฺติยา 
น  ขุภติ  เอวรูโป  อุทกณฺณโว  สพฺพากาเรน  ปน  จตุราสีติ- 
โยชนสหสฺสคมฺภีโร  นลีมหาสมุทฺโท  รหโท นาม ตสฺส  ห ิ
เหฏา  จตฺตาฬีสโยชนสหสฺสมตฺเต  าเน  อุทก  มจฺเฉหิ 
จลติ  อุปริ  ตาวตฺตเกเยว  าเน  อุทก  วาเตน  จลติ 
มชฺเฌ  จตุโยชนสหสฺสมตฺเต  าเน  อุทก  นิจฺจล  ติฏติ  อย 
คมฺภีรรหโท  นาม ฯ  ธมมฺานีติ  เทสนาธมฺมานิ ฯ  อิท  วุตฺต 
โหติ  ยถา  โส  รหโท  อนากุลตาย  วิปฺปสนฺโน  อจลตาย 
อนาวิโล  เอว  มม  เทสนาธมฺม  สุตฺวา โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน 
นิรุปกฺกิเลสจิตฺตต  อาปชฺชนฺตา  วิปฺปสีทนฺติ  ปณฺฑิตา 
อรหตฺตปฺปตฺตา ปน เอกนฺตวิปฺปสนฺนาว โหนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        กาณมาตาวตฺถุ ฯ  
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                        ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ 
        สพฺพตฺถ  เว  สปฺปุรสิา  วชนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน วิหรนฺโต ป ฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เทสนา  เวร ฺชาย  สมุฏ ิตา ฯ  ปมโพธิย  หิ  ภควา 
เวร ฺช  คนฺตฺวา  เวร ฺเชน  พฺราหฺมเณน  นิมนฺติโต  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  วสฺส  อุปคจฺฉิ ฯ  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ 
มาราวฏฏเนน  อาวฏโฏ  เอกทิวสป  สตฺถาร  อารพฺภ  สตึ 
น  อุปฺปาเทสิ ฯ  เวร ฺชาป  ทุพฺภิกฺขา  อโหสิ ฯ  ภิกฺขู 
สนฺตรพาหิร  เวร ฺช  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปณฺฑปาต 
อลภนฺตา  กลิมึสุ ฯ  เตส  อสฺสวาณิชกา ปตฺถปตฺถปูลก 
ภิกฺข  ป ฺาเปสุ ฯ  เต  กลิมนฺเต  ทิสวฺา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร 
ปโวช  โภเชตุกาโม  อุตฺตรกุรุ  จ  ปณฺฑาย  ปเวเสตุกาโม 
อโหสิ ฯ  สตฺถา  ต  ปฏิกฺขิป ฯ  ภิกฺขูน  เอกทิวสป  ปณฺฑปาต 
อารพฺภ  ปรตฺิตาโส  นาโหสิ ฯ  อิจฺฉาจาร  วชฺเชตฺวา ว 
วิหรึสุ ฯ  สตฺถา  ตตฺถ  เตมาส  วสิตฺวา  เวร ฺช  พฺราหฺมณ 
อปโลเกตฺวา  เตน  กตสกกฺารสมฺมาโน ต  สรเณสุ  ปติฏาเปตฺวา 
ตโต  นิกฺขนโฺต  อนุปุพฺเพน  จาริก ฺจรมาโน  เอกสฺมึ  สมเย 
สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวเน  วิหาสิ ฯ  สาวตฺถีวาสิโน  สตฺถุ 
อาคนฺตุกภตฺตานิ  กรึสุ ฯ  ตทา  ปน  ป ฺจสตมตฺตา  วิฆาสาทา 
ภิกฺขู  นิสฺสาย  อนฺโตวิหาเรเยว  วสนฺติ ฯ  เต  ภิกฺขูน  
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ภุตฺตาวเสสานิ  ปณีตโภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา  นิทฺทายิตฺวา  อุฏาย 
นทีตีร  คนฺตฺวา  นทนฺตา  วคฺคนฺตา  มลฺลมฏุ ิยุทฺธ  ยุชฺฌนฺตา 
กีฬนฺตา  อนโฺตวิหาเรป  พหิวิหาเรป  อนาจารเมว  จรนฺติ ฯ 
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  ปสฺสถาวุโส  อิเม  วิฆาสาทา 
ทุพฺภิกฺขกาเล  เวร ฺชาย  ก ฺจิ  วิการ  น  ทสฺเสสุ  อิทานิ 
ปน  เอวรูปานิ  ปณีตโภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา  อเนกปฺปการ 
วิการ  ทสฺเสนฺตา  วิจรนฺติ  ภิกฺขู  ปน  เวร ฺชายป 
อุปสนฺตรูปา  วิหริตฺวา  อิทานิป  อุปสนฺตา  ว  วิหรนฺตีติ ฯ 
สตฺถา  ธมฺมสภ  คนฺตฺวา  ภิกฺขเว  กึ  กเถถาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิทนฺนามาติ  วุตฺเต  ปุพฺเพเปเต  คทฺรภโยนิย  นิพฺพตฺตา 
ป ฺจสตา  คทฺรภา  หุตฺวา  ป ฺจสตาน  อาชานียสินฺธวาน 
อลฺลรสมุทฺทกิปานกปตาวเสส  อุจฺฉิฏกสฏ  อุทเกน  มทฺทิตฺวา 
มกจิปโลติกาหิ  ปริสฺสาวิตตฺตา  วาโลทกนฺติ  สงฺขฺย  คต 
อปฺปรส  นิหนี  ปวิตฺวา  มธุมตฺตา  วิย  นทนฺตา  วิจรึสูติ 
วตฺวา  ร ฺา  เตส  สทฺท  สุตฺวา  ปุจฺฉิเตน  โพธิสตฺเตน 
ร ฺโ กถิต เตส กิริย ทสฺเสนฺโต 
                วาโลทก อปฺปรส นิหีน 
                ปตฺวา มโท ชายติ คทฺรภาน 
                อิม ฺจ ปตฺวาน รส ปณีต 
                มโท น ส ฺชายติ สินฺธวาน ฯ  
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                อปฺปมฺปวิตฺวาน  นิหีนชจฺโจ 
                โส มชชฺตี เตน ชนินฺท ผุฏโ 
                โธรยฺหสีโล จ กลุมฺหิ ชาโต 
                น มชฺชตี  อคฺครส ปวิตฺวาติ 
อิม  วาโลทกชาตก  (๑)  วิตฺถาเรน  กเถตฺวา  เอว  ภิกฺขเว 
สปฺปุริสา  โลภธมฺม  (๒)  วิวชฺเชตฺวา  สุขิตกาเลป  ทุกฺขิตกาเลป 
นิพฺพิการาว  โหนฺตีติ  อนสุนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อิม  คาถมาห 
                สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนติฺ 
                น  กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต 
                สุเขน ผุฏา อถวา ทุกฺเขน 
                น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺตีติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺพตฺถาติ  ป ฺจกฺขนฺธาทิเภเทสุ  สพฺพธมฺเมสุ ฯ 
สปฺปุริสาติ  สุปุริสา ฯ  วชนฺตีติ  อรหตฺตมคฺคาเณน  อปกฑฺฒนฺตา 
ฉนฺทราค  วิชหนฺติ ฯ  น  กามกามาติ  กาเม  กามยนฺตา 
กามเหตุ  กามการณา ฯ  ลปยนฺติ  สนโฺตติ  พุทฺธาทโย  สนฺโต 
กามเหตุ  เนว  อตฺตนา  ลปนฺติ  น  ปร  ลปาเปนฺติ ฯ เย 
หิ ภิกฺขาย ปวิฏา  อิจฺฉาจาเร   ิตา  กึ  อุปาสก  สขุ 
เต  ปุตฺตทารสฺส  ราโจราทีน  วเสน  ทฺวิปทจตุปฺปเทสุ  นตฺถ ิ
# ๑  ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๕ ฯ  ตทฏกถา  ๓/๑๔๘ ฯ 
# ๒  ม. โลกธมฺม ฯ  
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โกจิ  อุปทฺทโวติอาทีนิ  วทนฺติ  เต  ลปยนฺติ  นาม ฯ  ตถา 
ปน  วตฺวา  อาม  ภนฺเต  สพฺเพส  โน  สุข  นตฺถิ  โกจิ 
อุปทฺทโว  อิทานิ  โน  เคห  ปหูตนฺนปาน  อิเธว  วสถาติ 
อตฺตาน  นิมนฺตาเปตฺวา  (๑)  ลปาเปนฺติ  นาม ฯ  สนฺโต  ปน อิท 
อุภยป   น  กโรนฺติ ฯ  สุเขน  ผุฏา  อถวา  ทุกฺเขนาติ 
เทสนามตฺตเมต ฯ  อฏหิ  ปน  โลกธมฺเมหิ  ผุฏา  ตุฏ ิภาว- 
มงฺกุภาววเสน  วา  วณฺณภณนอวณฺณภณนวเสน  วา  อุจฺจาวจ 
อาการ  ปณฺฑิตา  น  ทสสฺยนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
 
                         ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ 
        น  อตฺตเหตูติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
ธมฺมิกตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  เอโก  อุปาสโก  ธมฺเมน  อคาร 
อชฺฌาวสติ  ฯ  โส  ปพฺพชิตุกาโม  หตฺุวา  เอกทิวส  ภริยาย 
สทฺธึ  นิสีทิตฺวา  สุขกถ  กเถนฺโต  อาห  ภทฺเท  อิจฺฉามห 
ปพฺพชิตุนฺติ ฯ  เตนหิ  สามิ  อาคเมหิ  ตาว  ยาวาห  กุจฺฉิคต 
ทารก  วิชายามีติ ฯ  โส  อาคเมตฺวา  ทารกสฺส  ปทสา 
# ๑  นิมนฺตาเปนฺตา (?) ฯ  
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คมนกาเล  ปุน  ต  อาปุจฺฉิตฺวา  อาคเมหิ  ตาว  สามิ 
ยาว  อย  วยปฺปตฺโต  โหตีติ  วุตฺเต  กึ  มม  อิมาย 
อปโลกิตาย  วา  อนปโลกิตาย  วา  อตฺตโน  ทุกฺขนิสฺสรณ 
กริสฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  โส  กมฺมฏาน  คเหตฺวา 
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  อตฺตโน  ปพฺพชติกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา 
เตส  ทสฺสนตฺถาย  ปุน  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ปุตฺตสฺส  ธมฺมกถ 
กเถสิ ฯ โสป  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน 
นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ปรุาณทุติยิกาปสฺส  เยส 
อตฺถาย  อห  ฆราวาส  วเสยฺย  เต  อุโภป  ปพฺพชิตา 
อิทานิ  เม  ก ึ ฆราวาเสน  ปพฺพชิสฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา 
ภิกฺขุนีน  สนติฺเก  ปพฺพชิ  ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน  นจิรสฺเสว 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
        อเถกทวิส  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  ธมฺมกิ- 
อุปาสโก  อตฺตโน  ธมฺเม  ปติฏ ิตตฺตา  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา 
อรหตฺต  ปตฺโต  ปุตฺตทารสฺสาป  ปติฏา  ชาโตติ ฯ  สตฺถา 
อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  ปณฺฑิเตน  นาม 
เนว  อตฺตเหตุ  น  ปรสฺส  เหตุ  สมิทฺธิ  อิจฺฉิตพฺพา  ธมฺมิเกเนว 
ปน  ธมฺมปฺปฏิสรเณน  ภวิตพฺพนฺติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห  
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                น อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ 
                น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธน น รฏ 
                น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน 
                ส สีลวา  ป ฺวา ธมฺมิโก สยิาติ ฯ 
        ตตฺถ  น  อตฺตเหตูติ  ปณฺฑิโต  นาม  อตฺตเหตุ  วา 
ปรสฺส  เหตุ  วา  ปาป  น  กโรติ ฯ  น  ปุตฺตมิจฺเฉติ  ปุตฺต 
วา  ธน  วา  รฏ  วา  ปาปกมฺเมน  น  อิจฺเฉยฺย  เอตานิป 
อิจฺฉนฺโต  ปาปกมฺม  น  กโรติเอวาติ  อตฺโถ ฯ  สมิทฺธิมตฺตโนติ 
ยา  อตฺตโน  สมิทฺธิ  ตป  อธมฺเมน  น  อิจฺเฉยฺย ฯ  สมิทฺธิ- 
การณาป  ปาป  น  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ส  สลีวาติ  โย  เอวรูโป 
ปุคฺคโล  โส  เอว  สีลวา จ ป ฺวา จ ธมฺมิโก จ สิยา ฯ น 
อ ฺโติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        ธมฺมิกตฺเถรวตฺถ ุฯ  
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                        ธมฺมสฺสวนวตฺถุ 
        อปฺปกา  เต  มนุสฺเสสูติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ธมมฺสฺสวน ฯ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  เอกวีถิวาสิโน  มนุสฺสา  สมคฺคา  หุตฺวา 
คณพนฺเธน  ทาน  ทตฺวา  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวน  กาเรสุ 
สพฺพรตฺตึ  ปน  ธมฺม  โสตุ  นาสกฺขึสุ  เอกจฺเจ  กามรตินิสฺสิตา 
หุตฺวา  ปุน  เคหเมว  คตา  เอกจฺเจ  โทสนิสฺสิตา  หุตฺวา  คตา 
เอกจฺเจ  ปน  ถีนมิทฺธสมงฺคิโน  หุตฺวา  ตตฺเถว  นิสีทิตฺวา 
จปลายนฺตา  โสตุ  นาสกขึฺสุ ฯ  ปุนทวิเส  ภิกฺขู  ต  ปวตฺตึ 
อุทฺทิสฺส  (๑)  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกขฺเว  อิเม  สตฺตา  นาม  เยภุยฺเยน 
ภวนิสฺสิตา  ภเวสุเยว  ลคฺคา  วิหรนฺติ  ปารคามิโน  นาม 
อปฺปกาติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา 
อภาสิ 
        อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ        เย ชนา ปารคามิโน 
        อถาย อิตรา ปชา                ตีรเมวานุธาวติ ฯ 
        เย จ โข สมฺมทกฺขาเต        ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน 
        เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ        มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตรนฺติ ฯ  
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        ตตฺถ  อปฺปกาติ  โถกา  น  พหู ฯ  ปารคามิโนติ 
นิพฺพานคามิโน ฯ  อถาย  อิตรา  ปชาติ  ยา  ปนาย  อวเสสา 
ปชา  สกฺกายทิฏ ิตีรเมวานุธาวติ  อยเมว  พหุตราติ  อตฺโถ ฯ 
สมฺมทกฺขาเตติ  สมฺมา  อกฺขาเต  สุกถิเต ฯ  ธมฺเมติ  เทสนา- 
ธมฺเม ฯ  ธมฺมานุวตฺติโนติ  ต  ธมฺม  สุตฺวา  ตทนุจฺฉวิก 
ปฏิปท  ปูเรตฺวา  มคฺคผลสจฺฉิกรณวเสน  ธมฺมานวุตฺติโน ฯ 
ปารเมสฺสนฺตีติ  เต  เอวรูปา  ชนา  นิพฺพานปาร  คมิสฺสนฺติ ฯ 
มจฺจุเธยฺยนฺติ  กิเลสมารสงฺขาตสฺส  มจฺจุสฺส  นิวาสนฏานภูต 
เตภูมิกวฏฏ ฯ  สุทุตฺตรนติฺ  เย  ชนา  ธมฺมานุวตฺติโน  เต  เอต 
สุทุตฺตร  ทุรติกฺกม  มารเธยฺย  ตริตฺวา  อติกฺกมิตฺวา  นิพฺพานปาร 
คมิสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        ธมฺมสฺสวนวตฺถุ ฯ  
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                        อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ 
        กณฺห  ธมฺม  วิปฺปหายาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อาคนฺตุกภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โกสลรฏเ  กิร  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  วสฺส  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺสา 
สตฺถาร  ปสสฺิสฺสามาติ  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  จริยปฏิปกฺข  นิสาเมตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา อภาสิ 
        กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย        สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต 
        โอกา อโนกมาคมฺม        วิเวเก ยตฺถ ทูรม 
        ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย                หิตฺวา กาเม อกิ ฺจโน 
        ปรโิยทเปยฺย อตฺตาน        จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ 
        เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ                สมมฺา จิตฺต สุภาวิต 
        อาทานปฏินิสฺสคฺเค                อนุปาทาย เย รตา 
        ขีณาสวา ชุติมนฺโต                เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ ฯ 
        ตตฺถ  กณฺห  ธมฺมนติฺ  กายทุจฺจริตาทิเภท  อกุสลธมฺม 
วิปฺปหาย  ชหิตฺวา ฯ  สุกกฺ  ภาเวถาติ  ปณฺฑิโต  ภิกขฺุ 
อภินิกฺขมนโต  ปฏาย  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  กายสุจริตาทิเภท 
สุกฺก  ธมฺม  ภาเวยฺย ฯ  กถ  โอกา  อโนกมาคมฺมาติ  โอก 
วุจฺจติ  อาลโย  อโนก  วุจฺจติ  อนาลโย  อาลยโต  นกิฺขมิตฺวา 
อนาลยสงฺขาต  นิพฺพาน  ปฏิจฺจ  อารพฺภ  ต  ปตฺถยมาโน  
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ภาเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺยาติ  ยสฺมึ  อนาลย- 
สงฺขาเต  วิเวเก  นิพฺพาเน  อิเมหิ  สตฺเตหิ  ทูรภิรม 
ตตฺร  อภิรติมิจฺเฉยฺย ฯ  หิตฺวา  กาเมติ  วตฺถุกามกฺกิเลสกาเม 
หิตฺวา  อกิ ฺจโน  หุตฺวา  วิเวเก  อภิรติมิจฺเฉยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
จิตฺตเกฺลเสหีติ  ป ฺจนีวรเณหิ  อตฺตาน  โวทาเปยฺย  ปริโสเธยฺยาติ 
อตฺโถ ฯ  สมโฺพธิยงฺเคสูติ  โพชฺฌงฺเคสุ ฯ  สมฺมา  จิตฺต 
สุภาวิตนฺติ  เหตุนา  นเยน  จิตฺต  สุฏ ุ  ภาวิต  วฑฺฒิต ฯ 
อาทานปฏินิสฺสคฺเคติ  อาทาน  วุจฺจติ  คหณ  ตสฺส 
ปฏินิสฺสคฺคสงฺขาเต  อคฺคหเณ  จตูหิ  อุปาทาเนหิ  กิ ฺจิ 
อนุปาทยิตฺวา  เย  รตาติ  อตฺโถ ฯ  ชุติมนฺโตติ  อานุภาววนฺโต 
อรหตฺตมคฺคาณชุติยา  ขนฺธาทิเภเท  ธมฺเม  โชเตตฺวา   ิตาติ 
อตฺโถ ฯ  เต  โลเกติ  เต อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ปรินพฺิพุตา 
นาม  อรหตฺตปฺปตฺติโต  ปฏาย  กิเลสวฏฏสฺส  เขปตตฺตา 
สอุปาทิเสเสน  จริมจิตฺตนิโรเธน  ขนฺธวฏฏสฺส  เขปตตฺตา 
อนุปาทิเสเสน  จาติ  ทฺวีหิ  ปรินิพฺพาเนหิ  ปรินิพฺพุตา 
อนุปาทาโน  วิย  ปทโีป  อปณฺณตฺติกภาว  คตาติ อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                                อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                        ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                ฉฏโ วคฺโค ฯ 
                                ____________  
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                                        ชีวกวตฺถ ุ
        คตทฺธิโนติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  ชีวกมฺพวเน  วิหรนฺโต 
ชีวเกน ปุฏป ฺห อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        ชีวกวตฺถุ  ขนฺธเก  (๑)  วิตฺถาริตเมว ฯ เอกสฺมึ หิ สมเย 
เทวทตฺโต  อชาตสตฺตุนา  สทฺธึ  เอกโต  หตฺุวา  คิชฌฺกูฏ 
อภิรุหิตฺวา  ปทุฏจิตฺโต  สตฺถาร  วธิสฺสามีติ  สิล  ปวิชฺฌ ิฯ 
ต  เทฺว  ปพฺพตกูฏานิ  สมปฺฏิจฺฉึสุ ฯ  ตโต  ภิชชฺิตฺวา  คตา 
ปปฺปฏิกา  ภควโต  ปาท  อภิหนิตฺวา  โลหิต  อุปฺปาเทสิ ฯ 
ภุสา  เวทนา  ปวตฺตึสุ ฯ ภิกฺขู  สตฺถาร  มทฺทกุจฺฉึ 
นยึสุ ฯ  สตฺถา  ตโตป  ชีวกมฺพวน  คนฺตุกาโม  ตตฺถ  ม 
เนถาติ  อาห ฯ  ภิกฺขู  ภควนฺต  อาทาย  ชีวกมฺพวน 
อคมสุ ฯ  ชีวโก  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
วณปฏิกมฺมตฺถาย  ติขิณเภสชฺช  ทตฺวา  วณ  พนฺธิตฺวา สตฺถาร 
เอตทโวจ  ภนฺเต  มยา  อนฺโตนคเร  เอกสฺส  มนุสสฺสฺส 
เภสชฺช  กต  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อาคมิสฺสามิ  อิท  เภสชฺช 
ยาว  มมาคมนา  พทฺธนิยาเมเนว  ติฏตูติ ฯ  โส  คนฺตฺวา 
ตสฺส  ปุริสสสฺ  กตฺตพฺพกิจฺจ  กตฺวา  ทฺวาร  ปทหนเวลาย 
# ๑  ว.ิ มหา.  ๕/๑๗๑ ฯ  
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อาคจฺฉนฺโต  ทฺวาร  น  สมปฺาปุณิ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อโห 
มยา  ภาริย  กมฺม  กต  ยฺวาห  อ ฺตรสฺส  ปุริสสฺส  วิย 
ตถาคตสฺส  ปาเท  ติขิณเภสชฺช  ทตฺวา  วณ  พนฺธึ  อยนฺตสฺส 
โมจนเวลา  ตสฺมึ  อมุจฺจมาเน  สพฺพรตฺตึ  ภควโต  สรีเร 
ปริฬาโห  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สตฺถา  อานนฺทตฺเถร 
อามนฺเตสิ  อานนฺท  ชีวโก  สาย  อาคจฺฉนฺโต  ทฺวาร  น 
สมฺปาปุณิ  อย  วณสฺส  โมจนเวลาติ  ปน  จินฺเตสิ  โมเจหิ 
นนฺติ ฯ  เถโร  โมเจสิ ฯ วโณ  รกฺุขโต  ฉลฺล ิ วิย  อปคโต ฯ 
ชีวโก  อนฺโตอรุเณเยว  สตฺถุ  สนฺติก  เวเคน  อาคนฺตฺวา 
กินฺนุ  โข  ภนฺเต  สรีเร  โว  ปรฬิาโห  อุปฺปนฺโนติ  ปุจฺฉิ ฯ 
สตฺถา  ตถาคตสฺส  โข  ชวีก  โพธิมณฺเฑเยว  สพฺพปริฬาหา 
วูปสนฺตาติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        คตทฺธิโน วิโสกสฺส                วิปปฺมุตฺตสฺส  สพฺพธิ 
        สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส                ปริฬาโห น วิชฺชตีติ ฯ 
        ตตฺถ  คตทฺธิโนติ  คตมคฺคสฺส ฯ  กนฺตารทฺธา  วฏฏทฺธาติ 
เทฺว  อทฺธา  นาม  เตสุ  กนฺตาร  ปฏิปนฺโน  ยาว  อิจฺฉิตฏาน 
น  ปาปุณาติ  ตาว  อทฺธิโก  เอว  ตสฺม ึ ปน  ปตฺเต  คตทฺธา (๑) 
นาม  โหติ ฯ  วฏฏสนฺนิสสฺิตาป  สตฺตา  ยาว  วฏเฏ  วสนฺติ 
ตาว  อทฺธิกาเอว ฯ  กสฺมา  วฏฏสฺส  อเขปตตฺตา ฯ 
# ๑  ม. คตทธฺิ ฯ  
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โสตาปนฺนาทโยป  อทฺธิกาเอว ฯ  วฏฏ  ปน  เขเปตฺวา 
 ิโต  ขีณาสโว  คตทฺธา  (๑) นาม  โหติ ฯ  ตสฺส  คตทฺธิโน ฯ 
วิโสกสฺสาติ  วฏฏมลูกสฺส  โสกสฺส  วิคตตฺตา  วิโสกสฺส ฯ 
วิปฺปมุตฺตสฺส  สพฺพธีติ  สพฺเพสุ  ขนฺธาทิธมฺเมสุ  วิปฺปมุตฺตสฺส ฯ 
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺสาติ  จตุนฺน  คนฺถาน  ปหีนตฺตา  สพฺพ- 
คนฺถปฺปหีนสฺส ฯ  ปริฬาโห  น  วิชฺชตีติ  ทุวิโธ  ปริฬาโห 
กายิโก  จ  เจตสิโก  จ  เตสุ  ขีณาสวสฺส  สีตุณฺหาทิวเสน 
อุปฺปชฺชนฺโต  กายิกปรฬิาโห  อนิพฺพุโตว ฯ  ต  สนธฺาย 
ชีวโก  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  ปน  ธมฺมราชตาย  เทสนาวิธิกุสลตาย 
เจตสิกปริฬาหวเสน  เทสน  วินิวฏเฏนฺโต  อาวุโส  ชีวก 
ปรมตฺเถน  หิ  เอวรูปสฺส  ขีณาสวสฺส ปริฬาโห น วิชฺชตีติ 
อาห ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                                ชีวกวตฺถุ ฯ  
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                        มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ 
        อุยฺยุ ฺชนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
มหากสฺสปตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺถา  ราชคเห  วุตฺถวสฺโส 
อฑฺฒมาสจฺจเยน  จาริก  ปกฺกมิสฺสามีติ  ภิกฺขูน  อาโรจาเปสิ ฯ 
วตฺต  กิเรต  พุทฺธาน  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  จาริก  จริตุกามาน 
เอว  ภิกฺขู  อตฺตโน  ปตฺตปจนจีวรรชนาทีนิ  กตฺวา  สุข 
คมิสฺสนฺตีติ  อิทานิ  อฑฺฒมาสจฺจเยน  จาริก  ปกฺกมิสฺสามีติ 
ภิกฺขูน  อาโรจาปน ฯ  ภิกขฺูสุ  ปน  อตฺตโน  ปตฺตปจนาทีนิ 
กโรนฺเตสุ  มหากสฺสปตฺเถโรป  จีวรานิ  โธวิ ฯ   ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ 
เถโร  กสฺมา  จีวรานิ  โธวติ อิมสฺมึ นคเร  อนฺโต  จ  พหิ  จ 
อฏารส  มนุสฺสโกฏโิย  วสนฺติ  ตตฺถ เย  เถรสฺส  น  าตกา 
เต  อุปฏากา  เย น อุปฏากา เต  าตกา เถรสฺส 
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  สมฺมาน  สกฺการ  กโรนฺติ  เอตฺตก  อุปการ 
ปหาย  เอส  กห  คมิสฺสติ  สเจป  คจฺเฉยฺย  มาปมาทกนฺทรโต 
ปร  น  คจฺฉิสฺสตีติ ฯ  สตฺถา  กิร  ย  กนฺทร  ปตฺวา  ปุน 
นิวตฺเตตพฺพยุตฺตเก  ภิกฺขู  ตุมฺเห  อิโต  ปฏินิวตฺตถ  มา 
ปมชฺชิตฺถาติ  วเทติ  สา  (๑)  มาปมาทกนฺทราติ  วุจฺจติ  ต 
สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  สตฺถาป  จาริก  ปกกฺมนฺโต  จินฺเตสิ 
# ๑  ส.ี ตสฺมา ฯ  
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อิมสฺมึ  นคเร  อนฺโต  จ  พหิ  จ  อฏารส  มนุสฺสโกฏิโย 
วสนฺติ  มนุสสฺาน  มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ  ภิกฺขูหิ  คนฺตพฺพ 
โหติ  น  สกกฺา  วิหาร  ตุจฺฉ  กาตุ  กนนฺุ  โข 
นิวตฺตาเปสฺสามีติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  กสฺสปสฺส  เจเต 
มนุสฺสา  าตกา  จ  อุปฏากา  จ  กสสฺป  นิวตฺเตตุ 
วฏฏตีติ ฯ  โส  เถร  อาห  กสฺสป  น  สกฺกา  วิหาร  ตุจฺฉ 
กาตุ  มนุสฺสาน  มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ  ภิกฺขูหิ  อตฺโถ  โหติ 
ตฺว  อตฺตโน  ปริสาย  สทธฺึ  นิวตฺตสฺสูติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ 
เถโร  ปริส  อาทาย  นิวตฺติ ฯ  ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ  ทฏิ 
โว  อาวุโส  นนุ  อิทาเนว  อมฺเหหิ  วุตฺต  มหากสฺสโป  กสฺมา   
จีวรานิ  โธวติ  น  โส  สตฺถารา  สทฺธ ึ คมิสฺสตีติ  ย  อมฺเหหิ 
วุตฺต  ตเทว  ชาตนฺติ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขูน  กถ  สุตฺวา  นวิตฺติตฺวา 
 ิโต  อาห  ภิกฺขเว  กินฺนาเมต  กเถถาติ ฯ  มหากสฺสปตฺเถร 
อารพฺภ  กเถม  ภนฺเตติ  อตฺตนา  กถิตนิยาเมเนว  สพฺพ 
อาโรเจสุ ฯ  ต  สุตฺวา  สตฺถา  [๑] ภิกฺขเว  ตุมฺเห  กสสฺป  กุเลส ุ
เจว  ปจฺจเยสุ  จ  ลคฺโคติ  วเทถ  โส  มม  วจน  กรสิฺสามีติ 
นิวตฺโต  เอโส  หิ  ปุพฺเพป  ปตฺถน  กโรนฺโตเยว  จตูสุ 
ปจฺจเยสุ  อลคฺโค  จนฺโทปโม  หุตฺวา  กุลานิ  อุปสงฺกมิตุ  สมตฺโถ 
ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ  นตฺเถตสฺส  กุเลสุ  วา  ปจฺจเยสุ  
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วา  สงฺโค  อห  จนฺโทปมปฺปฏิปท ฺเจว 
อริยวสปฺปฏปิท ฺจ  กเถนฺโต  กสฺสป  อาทึ  กตฺวา  กเถสินฺติ ฯ 
ภิกฺขู  สตฺถาร  ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  กทา  ปน  เถเรน  ปตฺถนา  ปตาติ 
ฯ 
โสตุกามตฺถ  ภิกฺขเวติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  สตฺถา  เตส  ภิกฺขเว 
อิโต  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก  ปทุมุตฺตโร  นาม  พุทโฺธ  โลเก 
อุทปาทีติ  วตฺวา  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  เตน  ปต  ปตฺถน  อาท ึ
กตฺวา  สพฺพ  เถรสฺส  ปุพฺพจริต  กเถสิ ฯ  ต  เถรปาลิย 
วิตฺถาริตเมว ฯ 
สตฺถา  ปน  อิม  เถรสฺส  ปุพฺพจริต  วิตฺถาเรตฺวา  อิติ  โข  ภิกฺขเว 
อห  จนฺโทปมปฺปฏิปท ฺเจว  อริยวสปฺปฏิปท ฺจ  มม  ปุตฺต 
กสฺสป 
อาทึ  กตฺวา  กเถสึ  มม  ปตฺุตสฺส  ปจฺจเยสุ  วา  กุเลสุ  วา 
วิหาเรสุ  วา  ปริเวเณสุ  วา  สงฺโค  นาม  นตฺถ ิ ปลลฺเล 
โอตริตฺวา  ตตฺถ  จริตฺวา  คจฺฉนฺโต  ราชหโส  วิย  กตฺถจิ 
อลคฺโคเยว  มม  ปุตฺโตติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อิม คาถมาห 
        อุยฺยุ ฺชนฺติ สตีมนฺโต        น นิเกเต รมนฺติ เต 
        หสาว ปลฺลล หิตฺวา                โอกโมก ชหนฺติ เตติ ฯ 
        ตตฺถ  อุยฺยุ ฺชนฺติ  สตีมนฺโตติ  สติเวปุลฺลปฺปตฺตา 
ขีณาสวา  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธคุเณสุ  ฌานวิปสฺสนาทีสุ 
อาวชฺชนสมาปชฺชนวุฏานาธิฏานปฺปจฺจเวกฺขณาหิ  อุยฺยุ ฺชนติฺ 
ฆเฏนฺติ ฯ  น  นิเกเต  รมนฺติ  เตติ  เตส  อาลเย  รติ นาม  
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นตฺถิ ฯ หสาวาติ  เทสนาสีสเมต ฯ  อยมฺปเนตฺถ  อตฺโถ  ยถา 
โคจรสมฺปนฺเน  ปลฺลเล  สกุณา  อตฺตโน  โคจร  คเหตฺวา 
คมนกาเล  มม  อุทก  มม  ปทุม  มม  อุปฺปล  มม  ปณฺุฑรีก 
มม  ติณนฺติ  ตสฺมึ  าเน  ก ฺจิ  (๑)  อาลย  อกตฺวา อนเปกฺขา ว 
ต  ปเทส  ปหาย  อุปฺปติตฺวา  อากาเส  กฬีมานา  คจฺฉนฺติ 
เอวเมเต  ขีณาสวา  ยตฺถ  กตฺถจิ  วิหรนฺตาป  กุลาทีสุ 
อลคฺคาเอว  วิหริตฺวา  คมนสมเยป  ต  าน  ปหาย  คจฺฉนฺตา 
มม  วิหาโร  มม  ปริเวณ  มม  อุปฏากาติ  อนาลยา 
อนเปกฺขาว  คจฺฉนฺติ ฯ โอกโมกนฺติ อาลย สพฺพาลย 
ปริจฺจชนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ ฯ 
# ๑  ส.ี กสิฺมจิึ ฯ  
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                        เพฬฏสสีตฺเถรวตฺถุ 
        เยส  สนฺนิจโย  นตฺถีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต อายสฺมนฺต เพฬฏสีส อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิรายสฺมา  อนฺโตคาเม  เอก  วีถึ  ปณฺฑาย  จริตฺวา 
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ปุน  อปร  วีถ ึ จริตฺวา  สุกฺข  กรู  อาทาย 
วิหาร  หริตฺวา  ปฏิสาเมตฺวา  นิพทฺธ  ปณฺฑปาตปริเยสนนฺนาม 
ทุกฺขนฺติ  กติปาห  ฌานสุเขน  วีตินาเมตฺวา  อาหาเรน  อตฺเถ 
สติ  ต  ปริภุ ฺชติ ฯ  ภิกขฺู  ตฺวา  อุชฺฌายิตฺวา  ตมตฺถ 
ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  เอตสฺมึ  นิทาเน  อายตึ  สนฺนิธิการ 
ปริวชฺชนตฺถาย  ภิกฺขูน  สกิฺขาปท  ป ฺาเปตฺวาป  เถเรน  ปน 
อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  อปฺปจฺฉต  นิสฺสาย  กตตฺตา  ตสฺส 
โทสาภาว  ปกาเสนฺโต  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต 
อิม  คาถมาห 
        เยส สนฺนิจโย นตฺถิ         เย ปริ ฺาตโภชนา 
        สุ ฺโต อนิมิตฺโต จ  วิโมกฺโข เยส โคจโร 
        อากาเสว สกุนฺตาน        คติ เตส ทุรนฺวยาติ ฯ 
        ตตฺถ  สนฺนิจโยติ  เทฺว  สนฺนิจยา  กมฺมสนฺนิจโย  จ 
ปจฺจยสนฺนิจโย  จ  เตสุ  กุสลากุสลกมฺม  กมฺมสนนฺิจโย  นาม 
จตฺตาโร  ปจฺจยา  ปจฺจยสนฺนิจโย  นาม ฯ  ตตฺถ  วิหาเร 
วสนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  เอก  คุฬปณฺฑก  จตุพฺภาคมตฺต  สปฺป  
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เอก ฺจ  ตณฺฑุลนาฬึ  เปนฺตสฺส  ปจฺจยสนฺนิจโย  นตฺถ ิ
ตโต  อุตฺตรึ  โหติ  เยส  อย  ทุวิโธ  สนฺนิจโย  นตฺถิ ฯ 
ปริ ฺาตโภชนาติ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ปริ ฺาตโภชนา  ยาคุอาทีน 
หิ  ยาคุภาวาทิชานน  าตปริ ฺา  อาหาเร  ปฏิกลูส ฺาวเสน 
ปน  โภชนสฺส  ปรชิานน  ตีรณปริ ฺา  กวฬิงฺการาหาเร 
ฉนฺทราคาปกฑฺฒนาณ  ปหานปริ ฺา  อิมาหิ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ 
เย  ปริ ฺาตโภชนา ฯ  สุ ฺโต  อนิมิตฺโต  จาติ  เอตฺถ 
อปฺปณิหิตวิโมกฺโขป  คหโิตเยว ฯ  ตีณิป  เหตานิ  นิพฺพานสฺเสว 
นามานิ  นิพฺพาน  หิ  ราคโทสโมหาน  อภาเวน  สุ ฺ  (๑) 
เตหิ  จ  วิมุตฺตนฺติ  สุ ฺโต  วิโมกฺโข  ต  ราคาทินิมิตฺตาน 
อภาเวน  อนิมิตฺต  เตหิ  จ  วิมุตฺตนฺติ  อนิมิตฺโต  วิโมกฺโข 
ราคาทิปฺปณิธีน  ปน  อภาเวน  อปฺปณิหิต  เตหิ  จ  วิมุตฺตนฺติ 
อปฺปณิหิโต  วิโมกฺโขติ  วุจฺจติ ฯ  ผลสมาปตฺติวเสน  ต  อารมฺมณ 
กตฺวา วิหรนฺตาน  อย  ติวิโธ  วิโมกฺโข  เยส  โคจโร ฯ 
คติ  เตส  ทุรนฺวยาติ  ยถา  นาม  อากาเสน  คตาน  สกุณาน 
ปทนิกฺเขปสฺส  อทสฺสเนน  คติ  ทรุนฺวยา  น  สกฺกา  าตุ 
เอวเมว  เยส  อย  ทุวิโธ  สนฺนิจโย  นตฺถิ  อิมาหิ  จ  ตีห ิ
ปริ ฺาหิ  ปริ ฺาตโภชนา  เยส ฺจ  อย  วุตฺตปฺปกาโร  วิโมกโฺข 
โคจโร  เตส  ตโย  ภวา  จตสฺโส  โยนโิย  ป ฺจ  คติโย 
# ๑ สี. ม. ยุ. สุ ฺโต ฯ  
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สตฺต  วิ ฺาณฏ ิติโย  นว  สตฺตาวาสาติ  อิเมสุ  ป ฺจสุ 
โกฏาเสสุ  อิมินา  นาม  คตาติ  คมนสฺส  อปฺป ฺายนโต 
คติ  ทุรนฺวยา  น  สกฺกา  ป ฺาเปตุนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        เพฬฏสสีตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                        อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถ ุ
        ยสฺสาสวา  ปริกฺขีณาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต อนุรุทฺธตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  เถโร  ชิณฺณจีวโร  สงฺการกูฏาทีสุ 
จีวร  ปริเยสติ ฯ  ตสฺส  อิโต  ตติเย  อตฺตภาเว  ปุราณ- 
ทุติยิกา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา  ชาลินี  นาม  เทวธีตา 
อโหสิ ฯ  สา  เถร  โจลกานิ  ปริเยสมาน  ทิสฺวา 
เตรสหตฺถายามานิ  จตุหตฺถวิตฺถารานิ  ตีณิ  ทิพฺพทุสฺสานิ 
คเหตฺวา  สจาห  อิมินา  นีหาเรน  ทสฺสามิ  เถโร  น 
คณฺหิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส  โจลกานิ  ปริเยสมานสฺส  ปุรโต 
เอกสฺมึ  สงฺการกูเฏ  ยถา  เนส  ทสนฺตมตฺตเมว  ป ฺายติ  ตถา 
เปสิ ฯ  เถโร  เตน  มคฺเคน  โจลกปริเยสน  จรนฺโต 
เตส  ทสนฺต  ทิสฺวา  ตตฺเถว  คเหตฺวา  อากฑฺฒมาโน 
วุตฺตปฺปมาณานิ  ทิพฺพทุสฺสานิ  ทิสฺวา  อุกฺกฏปสุกลู  วต  
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อิทนฺติ  อาทาย  ปกฺกามิ ฯ  อถสฺส  จีวรการทิวเส  สตฺถา 
ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร  วิหาร  คนฺตฺวา  นิสีทิ ฯ  อสีติมหาเถราป 
ตเถว  นิสีทสึุ ฯ  จีวร  สพฺิเพตุ  มหากสฺสปตฺเถโร  มูเล  นิสีท ิ
สารีปุตฺตตฺเถโร  มชฺเฌ  อานนฺทตฺเถโร  อคฺเค ฯ  ภิกขฺุสงฺโฆ 
สุตฺต  วฏเฏส ิฯ  ต  สตฺถา  สูจิปาสเก  อาวุณิ ฯ มหา- 
โมคฺคลฺลานตฺเถโร  เยน  เยนตฺโถ  ต  ต  อุปเนนฺโต  วิจริ ฯ 
เทวธีตาป  อนฺโตคาม  ปวิสิตฺวา  โภนฺโต  อยฺยสฺส  โน 
อนุรุทฺธตฺเถรสฺส  จีวร  กโรนฺโต  สตฺถา  อชชฺ  อสีติมหา- 
สาวกปริวุโต  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  วิหาเร  นสิีทิ 
ยาคุอาทีนิ  อาทาย  วิหาร  คจฺฉถาติ  ภิกฺข  สมาทเปสิ ฯ 
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโรป  อนฺตราภตฺเต  มหาชมฺพุเปสึ  อาหริ ฯ 
ป ฺจสตา  ภิกฺขู  ปริกฺขีณ  ขาทิตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  สกฺโก 
จีวรกรณฏาเน  ปริภณฺฑมกาสิ ฯ  ภูม ิ อลตฺตกรสร ฺชิตา  วิย 
อโหสิ ฯ  ภิกขฺูหิ  ปริภุตฺตาวเสสาน  ยาคุขชฺชกภตฺตาน  มหาราสิ 
อโหสิ ฯ  ภิกขฺู  อุชฺฌายึสุ  เอตฺตกาน  ภิกฺขูน  กึ  เอวพหุเกหิ 
ยาคุอาทีหิ  นนุ  นาม  ปมาณ  สลฺลกฺเขตฺวา  เอตฺตกนฺนาม 
อาหรถาติ  าตกา  จ  อุปฏากา  จ  วตฺตพฺพา  สิยุ 
อนุรุทฺธตฺเถโร  อตฺตโน  าติอุปฏากาน  พหุภาว  าเปตุกาโม 
ม ฺเติ ฯ  อถ  เน  สตฺถา  กึ  ภิกฺขเว  กเถถาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ภนฺเต  อิทนฺนามาติ  วุตฺเต  กึ  ปน  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  อิท  
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อนุรุทฺเธน  อาหราปตนฺติ  ม ฺถาติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  น 
ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  อนุรทฺุโธ  เอวรูป  วเทติ  น  ห ิ
ขีณาสวา  ปจฺจยปฏิสยุตฺต  กถ  กเถนฺติ  อย  ปน  ปณฺฑปาโต 
เทวตานุภาเวน  นิพฺพตฺโตติ  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต 
อิม คาถมาห 
        ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา        อาหาเร จ อนิสฺสิโต 
        สุ ฺโต อนิมิตฺโต จ        วิโมกโฺข ยสฺส โคจโร 
        อากาเสว สกุนฺตาน                ปทนฺตสฺส ทุรนฺวยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ยสฺสาสวาติ  ยสฺส  จตฺตาโร  อาสวา  ปรกิฺขีณา ฯ 
อาหาเร  จ  อนิสฺสิโตติ  อาหารสฺมิ ฺจ  ตณฺหาทิฏ ินิสฺสเยหิ 
อนิสฺสิโต ฯ  ปทนฺตสฺส  ทุรนฺวยนฺติ  ยถา  อากาเส  คจฺฉนฺตาน 
สกุณาน  อิมสฺมึ  าเน  ปาเทหิ  อกฺกมิตฺวา  คตา  อิท 
าน  อุเรน  ปหริตฺวา  คตา  อิท  สีเสน  อิท  ปกฺเขหีติ  น 
สกฺกา  าตุ  เอวเมว  เอวรูปสฺส  ภิกฺขุโน  นริยปเทน  วา 
คโต  ติรจฺฉานโยนิปเทน วาติอาทินา นเยน ปท ป ฺาเปตุ 
นาม  น  สกกฺาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ ฯ  
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                        มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ 
        ยสฺสินทฺฺริยานีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  ปพฺุพาราเม 
วิหรนฺโต มหากจฺจายนตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺถา  มหาปวารณาย  มิคารมาตุ 
ปาสาทสฺส  เหฏา  มหาสาวกปริวุโต  นิสีท ิฯ  ตสฺมึ  สมเย 
มหากจฺจายนตฺเถโร  อวนฺตีสุ  วิหรติ ฯ  โส  ปนายสฺมา  ทูรโตป 
อาคนฺตฺวา  ธมฺมสฺสวน  ปคฺคณฺหาติเยว ฯ  ตสฺมา  มหาเถรา 
นิสีทนฺตา  มหากจฺจายนตฺเถรสฺส  อาสน  เปตฺวา  นิสีทึสุ ฯ 
สกฺโก  เทวราชา ทฺวีหิ  เทวโลเกหิ  เทวปริสาย  สทฺธึ 
อาคนฺตฺวา  ทิพฺพคนฺธมาลาทีหิ  สตฺถาร  ปูเชตฺวา   ิโต 
มหากจฺจายนตฺเถร  อทิสฺวา กินฺนุ โข มม อยฺโย  น  ทิสฺสติ 
สาธุ  โข  ปนสฺส  สเจ  อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ  เถโร  ตขณ ฺเว 
อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  อาสเน  นิสินฺนเมว  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ 
สกฺโก เถร  ทิสฺวา  โคปฺผเกสุ  ทฬฺห  คเหตฺวา  อาคโต 
วต  เม  อยฺโย  อห  อยฺยสสฺ  อาคมนเมว  ปจฺจาสึสามีติ 
วตฺวา  เถรสฺส  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ปาเท  สมฺพาหิตฺวา  (๑)   
คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  ภิกฺขู 
อุชฺฌายึสุ  สกฺโก  มุข  โอโลเกตฺวา  สกฺการ  กโรติ 
อวเสสมหาสาวกาน  เอวรูป  สกฺการ  อกริตฺวา  มหากจฺจายน 
# ๑  ส.ี ย.ุ  อโุภหิ หตฺเถหิ ปาเท สมฺพาหิตฺวาติ นตฺถิ ฯ  
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ทิสฺวา  เวเคน  โคปฺผเกสุ  คเหตฺวา  สาธุ  วต  เม อยโฺย 
อาคโต  อห  อยฺยสฺส  อาคมนเมว  ปจฺจาสึสามีติ  วตฺวา 
อุโภหิ  หตฺเถหิ  ปาเท  สมพฺาหิตฺวา  ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต   ิโตติ ฯ  สตฺถา  เตส  กถ  สตฺุวา  ภิกฺขเว  มม 
ปุตฺเตน  มหากจฺจายเนน  สทิสา  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารา 
ภิกฺขู  เทวาน  (๑)  ปยาเอวาติ วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา ธมฺม 
เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
                ยสฺสินฺทฺริยานิ สมถงฺคตานิ 
                อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา 
                ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส 
                เทวาป ตสฺส ปหยนฺติ ตาทิโนติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  ภิกขฺุโน  เฉเกน  สารถินา  สทุนฺตา 
อสฺสา  วิย  ฉ  อินฺทฺริยานิ  สมถ  ทนฺตภาว  นิพฺพิเสวนภาว 
คตานิ  ตสฺส  นววิธ  มาน  ปหาย   ิตตฺตา  ปหีนมานสฺส 
จตุนฺน  อาสวาน  อภาเวน  อนาสวสฺส ฯ  ตาทิโนติ   
ตาทิภาวสณฺ ิตสฺส  ตถารูปสฺส  เทวาป ปหยนฺติ มนุสฺสาป 
ทสฺสน ฺจ อาคมน ฺจ  ปตฺเถนฺติเยวาติ  ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        _____________ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เทวานมฺป มนุสฺสานมฺป ฯ  
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                        สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถ ุ
        ปวีสโมติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  วุตฺถวสฺโส  จาริก 
ปกฺกมิตุกาโม  ภควนฺต  อาปุจฺฉิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน 
ปริวาเรน  สทฺธึ  นิกฺขมิ ฯ  อ ฺเป  พหู  ภิกฺขู  เถร 
อนุคจฺฉึสุ ฯ  เถโร  จ  นามโคตฺตวเสน  ป ฺายมาเน  ภิกฺขู 
นามโคตฺตวเสน  กเถตฺวา  นิวตฺเตติ ฯ  อ ฺตโร  นามโคตฺตวเสน 
อปากโฏ  ภิกฺขุ  อโห  วต  มป  นามโคตฺตวเสน  ปคฺคณฺหนฺโต  
กเถตฺวา  นิวตฺเตยฺยาติ ฯ  เถโร  มหาภิกขฺุสงฺฆสฺส  อนฺตเร 
ต  น  สลลฺกฺเขสิ ฯ  โสป  อ ฺเ  วิย  ภิกฺขู  ม  น 
ปคฺคณฺหาตีติ  เถเร  อาฆาต  พนฺธิ ฯ  เถรสฺสป  สงฺฆาฏิกณฺโณ 
ตสฺส  ภิกฺขุโน  สรรี  ผุสิ ฯ เตนาป อาฆาต พนฺธิเยว ฯ 
โส อิทานิ  เถโร  วิหารุปจาร  อติกฺกนฺโต  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมา  ม  ภนฺเต  สารีปุตฺโต 
ตุมฺหาก  อคฺคสาวโกมฺหีติ  กณฺณสงฺขลึ  ภินฺทนฺโต  วิย  ปหริตฺวา 
อกฺขมาเปตฺวา  ว  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  อาห ฯ  สตฺถา  เถร 
ปกฺโกสาเปสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  จ  อานนฺทตฺ- 
เถโร  จ  จินฺเตสุ  อมฺหาก  เชฏภาตรา  อิมสฺส  ภิกขฺุโน   
อปฺปหฏภาว  สตฺถา  โน  น  ชานาติ  สีหนาท  ปน  นทาเปตุกาโม  
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ภวิสฺสติ  ปรสิ  สนฺนิปาเตสฺสามาติ ฯ  เต  กุ ฺจิกหตฺถา   
ปริเวณทฺวารานิ  วิวริตฺวา  อภิกฺขมถายสฺมนฺโต  อภิกฺขมถา- 
ยสฺมนฺโต  อิทานิ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภควโต  สมฺมุขา 
สีหนาท  นทิสฺสตีติ  มหาภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาเตสุ ฯ  เถโรป 
อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ตมตฺถ 
ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  นาย  ภิกฺขุ  มยา  ปหโฏติ  อวตฺวาว  อตฺตโน 
คุณกถ  กเถนฺโต  ยสฺส  นูน  ภนฺเต  กาเย  กายคตา  สติ 
อนุปฏ ิตา  อสฺส  โส อิธ  อ ฺตร  สพฺรหฺมจารึ  อาสชฺช 
อปฺปฏินิสฺสชฺช  จาริก  ปกฺกเมยฺยาติ  (๑)  วตฺวา  เสยฺยถาป  ภนฺเต 
ปวิย  สุจึป  นิกฺขิปนฺติ  อสุจึป  นิกฺขิปนฺตีติอาทินา  (๒)  นเยน 
อตฺตโน ปวีสมจิตฺตต ฺจ  อาโปเตโชวาโยรโชหรณจณฺฑาล- 
กุมารกอุสภจฺฉินฺนวิสาณสมจิตฺตต ฺจ  อหิกุณปาทีหิ  วิย  อตฺตโน 
กาเยน  อฏฏยิน ฺจ  เมทกถาลิกา  วิย  อตฺตโน  กายสฺส 
ปริหรณ ฺจ  ปกาเสสิ ฯ  อิมาหิ  จ  ปน  นวหิ  อุปมาหิ 
เถเร  อตฺตโน  คุณ  กเถนฺเต  นวสุป  วาเรสุ  อุทกปรยินฺต 
กตฺวา  มหาปวี  กมฺป ฯ  รโชหรณจณฺฑาลกุมารกเมทก- 
ถาลิโกปมานมฺปน  อาหรณกาเล  ปถุชฺุชนภิกฺขู  อสฺสูนิ 
สนฺธาเรตุ  นาสกฺขึสุ  ขีณาสวาน  ธมฺมสเวโค  อุทปาทิ ฯ  เถเร 
อตฺตโน  คุณ  กเถนฺเตเยว  อพฺภาจิกฺขนกภิกฺขุโน  สกลสรีเร 
# ๑-๒  นวก. ๒๓/๓๘๘ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 642 

        เลมที ่ 17  อรหนฺตวคฺควณฺณนา  หนา  642 
 
ฑาโห  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  ตาวเทว  ภควโต  ปาเทสุ  นิปติตฺวา 
อภูตพฺภกฺขานโทส  ปกาเสตฺวา  อจฺจย  เทเสสิ ฯ  สตฺถา 
เถร  อามนฺเตตฺวา  สารีปุตฺต  ขมาหิ  อิมสฺส  โมฆปรุิสสฺส 
โทส  ยาวสฺส  สตฺตธา  มุทฺธา  น  ผลิสฺสตีติ  อาห  ฯ 
เถโร  อุกฺกฏุกิ  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ขมามห  ภนฺเต 
ตสฺส  อายสฺมโต  ขมตุ  จ  เม  โส  อายสฺมา  สเจ  มยฺห 
โทโส  อตฺถติี  อาห ฯ  ภิกฺขู  กถยึสุ  ปสฺสถิทานิ  อาวุโส 
เถรสฺส  อโนมคุณตฺต  เอวรูปสฺส  นาม  มุสาวาเทน  อพฺภา- 
จิกฺขนกสฺส  ภิกฺขุโน  อุปริ  อปฺปมตฺตกมฺป  โกป  วา  โทส 
วา  อกตฺวา  สยเมว  อุกฺกฏุิก  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห 
ขมาเปตีติ ฯ  สตฺถา  ต  กถ  สุตฺวา  ภิกขฺเว  กึ  กเถถาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิทนฺนาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  สกฺกา 
สารีปุตฺตสทิสาน  โกป  วา  โทส  วา  อุปฺปาเทตุ  มหาปวีสทิส 
ภิกฺขเว  อินฺทขีลสทิส  ปสนฺนอุทกรหทสทิส ฺจ  สารีปุตฺตสฺส 
จิตฺตนฺติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม 
คาถมาห 
                ปวีสโม โน วิรุชฺฌติ 
                อินฺทขีลูปโม ตาทิ สุพฺพโต 
                รหโทว อเปตกทฺทโม 
                สสารา น ภวนฺติ ตาทิโนติ ฯ  
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        ตสฺสตฺโถ  ภิกฺขเว  ยถา  ปวิย  สจีุนิ  คนฺธมาลาทีนิป 
นิกฺขิปนฺติ  อสุจีนิ  มุตฺตกรีสาทีนิป  นกิฺขิปนฺติ  ตถา  นครทฺวาเร 
นิขาต  อินฺทขีล  ทารกาทโย  อุมฺมิหนฺติป(๑)  อูหทนฺติป (๒) ฯ  
อปเร ปน  ต  คนฺธมาลาทีหิ  สกฺกโรนฺติ  ตตฺถ  ปวิยา  วา   
อินฺทขีลสฺส  วา  เนว  อนโุรโธ  อุปฺปชฺชติ  น  วิโรโธ  เอวเมว 
ยฺวาย  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อฏหิ  โลกธมฺเมหิ  อกมฺปยภาเวน 
ตาทิ  วตฺตาน  สุนฺทรตาย  สุพฺพโต  โส  อิเม  ม  จตูหิ 
ปจฺจเยหิ  สกฺกโรนฺติ  อิเม  ปน  น  สกกฺโรนฺตีติ  สกฺการ ฺจ 
อสกฺการ ฺจ  กโรนฺเตสุ  เนว  อนุรชฺุฌติ  น  วิรุชฌฺติ 
อถโข  ปวีสโม  จ  อินทฺขีลูปโม  เอว  จ  โหติ ฯ  ยถา  จ 
อปคตกทฺทโม  รหโท  ปสนฺโนทโก โหติ เอว อปคตกฺกิเลสตาย 
ราคกทฺทมาทีหิ  อปคตกทฺทโม วิปฺปสนฺโนว โหติ ฯ ตาทิโนติ 
ตสฺส ปน  เอวรูปสฺส สุคติทุคฺคตีสุ สสรณวเสน สสารา 
นาม  น  โหนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  นว  ภิกฺขุสหสฺสานิ  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณึสูติ ฯ 
                                สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                _____________ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ โอมุตฺเตนฺติป ฯ ๒  ยุ.  อูหทยนฺติป ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 644 

                        เลมที ่ 17  หนา  644 
 
                        โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ 
        สนฺตนฺตสฺส  มน  โหตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถรสฺส สามเณร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  โกสมฺพีวาสี  กลุปุตฺโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา 
ลทฺธูปสมฺปโท  โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถโรติ  ป ฺายิ ฯ  ตสฺส 
โกสมฺพิย  วุตฺถวสฺสสฺส  อุปฏาโก  ติจีวร ฺเจว  สปฺปผาณิต ฺจ 
อาหริตฺวา  ปาทมูเล  เปสิ ฯ  อถ  น  เถโร  อาห  กิมิท 
อุปาสกาติ ฯ  นนุ  มยา  ภนฺเต  ตุมฺเห  วสฺส  วาสิตา  อมฺหาก ฺจ 
วิหาเร  วุตฺถวสฺสา  อิม  ลาภ  ลภนฺติ  คณฺหถ  ภนฺเตติ ฯ 
โหตุ  อุปาสก  น  มยฺห  อิมินา  อตฺโถติ ฯ  กึการณา 
ภนฺเตติ ฯ  มม  สนฺติเก  กปฺปยการโก  สามเณโรป  นตฺถิ 
อาวุโสติ ฯ  สเจ  ภนฺเต  กปฺปยการโก  นตฺถ ิ มม  ปุตฺโต 
อยฺยสฺส  สนติฺเก  สามเณโร  ภวิสฺสตีติ ฯ  เถโร  อธิวาเสสิ ฯ 
อุปาสโก  สตฺตวสฺสิก  อตฺตโน  ปุตฺต  เถรสฺส  สนติฺก  เนตฺวา 
อิม  ปพฺพาเชถาติ  อทาสิ ฯ  อถสฺส  เถโร  เกเส  เตเมตฺวา 
ตจป ฺจกกมฺมฏาน  ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ขุรคฺเคเยว  สห 
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เถโร  ต  ปพฺพาเชตฺวา 
อฑฺฒมาส  ตตฺถ  วสิตฺวา  สตฺถาร  ปสสฺิสฺสามีติ  สามเณร 
ภณฺฑก  คาหาเปตฺวา  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เอก  วิหาร 
ปาวิสิ ฯ  สามเณโร  อุปชฌฺายสฺส  เสนาสน  คเหตฺวา  ปฏิชคฺคิ ฯ 
ตสฺส  ต  ปฏชิคฺคนฺตสฺเสว  วิกาโล  ชาโต  เตน  อตฺตโน  
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เสนาสน  ปฏิชคฺคิตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถ น  อุปฏานเวลาย 
อาคนฺตฺวา  นิสินฺน  เถโร  ปุจฺฉิ  สามเณร  อตฺตโน  วสนฏาน 
ปฏิชคฺคิตนฺติ ฯ  ภนฺเต  ปฏิชคฺคิตุ  โอกาส  นาลตฺถนฺติ ฯ  เตนหิ 
มม  วสนฏาเนเยว  วส  ทุกฺข  อาคนฺตุกฏาเน  วสิตุนฺติ 
ต  คเหตฺวาว  เสนาสน  ปาวิสิ ฯ  เถโร  ปน  ปุถชฺุชโน 
นิปนฺนมตฺโตเยว  นิทฺท  โอกฺกมิ ฯ  สามเณโร  จินฺเตสิ  อชชฺ 
เม  อุปชฺฌาเยน  สทฺธ ึ ตติโย  ทิวโส  เอกเสนาสเน  วสนฺตสฺส 
สเจ  นิปชฺชตฺิวา  นิทฺทายิสฺสามิ  เถโร  สหเสยฺย อาปชฺเชยฺย 
นิสินฺนโกว  วีตินาเมสฺสามีติ  อุปชฺฌายสฺส  ม ฺจกสมีเป 
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินนฺโกว  รตฺตึ  วีตินาเมสิ ฯ  เถโร 
ปจฺจูสกาเล  ปจฺจุฏาย  สามเณร  นิกฺขมาเปตุ  วฏฏตีติ 
ม ฺจกปสฺเส   ิต  วีชน ึ คเหตฺวา  วีชนีปตฺตกสฺส  อคฺเคน 
สามเณรสฺส  กฏสารก  ปหริตฺวา  วีชน ึ อุทฺธ  อุกฺขิปนฺโต 
สามเณร  พหิ  นิกฺขมาติ  อาห ฯ  วีชนีปตฺตโก  อกฺขิมฺหิ 
ปฏิห ฺ ิ ฯ  ตาวเทว  อกฺขิ  ภิชฺช ิฯ  โส  ก ึ ภนฺเตติ  วตฺวา 
อุฏาย  พหิ  นิกฺขมาติ  วุตฺเต  อกฺขิ  เม  ภนฺเต  ภินนฺนฺติ 
อวตฺวา  เอเกน  หตฺเถน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  วตฺตกรณกาเล 
จ  ปน  อกฺขิ  เม  ภินฺนนฺติ  ตุณฺหี  อนิสทีิตฺวา  เอเกน 
หตฺเถน  อกฺขึ  คเหตฺวา  เอเกน  หตฺเถน  มุฏ ิสมฺมชฺชนึ  อาทาย 
วจฺจกุฏิ ฺจ  มุขโธวนฏาน ฺจ  สมฺมชฺชิตฺวา  มุขโธวโนทก ฺจ 
เปตฺวา  ปริเวณ  สมฺมชชฺ ิฯ  โส  อุปชฌฺายสฺส  ทนตฺกฏ  
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ททมาโน  เอเกน  หตฺเถน  อทาสิ ฯ  อถ  น  อุปชฺฌาโย 
อาห  อสิกฺขิโต  วตาย  สามเณโร  อาจริยุปชฺฌายาน  เอเกน 
หตฺเถน  ทนตฺกฏ  ทาตุ  ลภตีติ ฯ  (๑) ชานามห  ภนฺเต  น 
เอต  วตฺตนฺติ  เอโก  ปน  เม  หตฺโถ  น  ตุจฺโฉติ ฯ  ก ึ
สามเณราติ ฯ  โส  อาทิโต  ปฏาย  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ 
เถโร  สุตฺวาว  สวิคฺคมานโส  อโห  มยา  ภาริย  กมมฺ 
กตนฺติ  วตฺวา  ขมาหิ  เม  สปฺปุริส  นาหเมต  ชานามิ 
อวสฺสโย  โหหีติ  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  สตฺตวสฺสิกทารกสฺส ปาทมูเล 
อุกฺกุฏิก  นิสทีิ ฯ  อถ  น  สามเณโร  อาห  นาห  ภนฺเต 
เอตทตฺถาย  กเถสึ  ตุมฺหาก  จิตฺต  อนุรกฺขนฺเตน  มยา  เอว 
วุตฺต  น  เอตฺถ  ตุมฺหาก  โทโส  อตฺถ ิ น  มยฺห  วฏฏสฺเสเวโส 
โทโส  มา  จินฺตยิตฺถ  มยา  ตุมฺหาก  วิปฺปฏิสาร  รกฺขนฺเตเนว 
นาโรจิตนฺติ ฯ  เถโร  สามเณเรน  อสฺสาสิยมาโนป  อนสฺสาสิตฺวา 
อุปฺปนฺนสเวโค  สามเณรสฺส  ภณฺฑ  คเหตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก 
ปายาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส  อาคมน  โอโลเกนฺโตว  นิสทีิ ฯ  โส 
คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึ  ปฏิสมโฺมทน 
กตฺวา  ขมนีย  เต  ภิกฺขุ  น  กิ ฺจิ  อติเรก  อผาสุก  อตฺถีติ 
ปุจฺฉิโต  อาห  ขมนีย  ภนฺเต  นตฺถิ  เม  กิ ฺจิ  อติเรก 
อผาสุก  อปจ  โข  ปน  เม  อย  ทหรสามเณโร  วิย  อ ฺโ 
อติเรกคุโณ  น  ทฏิปุพฺโพติ ฯ  ก ึ ปน  อิมินา  กต  ภิกฺขูติ ฯ 
# ๑. ม  น  วฏฏตีติ  ฯ  
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โส  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพนฺต  ปวตฺตึ (๑)  ภควโต  อาโรเจตฺวา 
อาห  เอว  ภนฺเต  มยา  ขมาปยมาโน  ม  เอว  วเทสิ 
เนเวตฺถ  ตุมฺหาก  โทโส อตฺถิ น มยฺห วฏฏสฺเสเวโส  โทโส 
ตุมฺเห  มา  จินฺตยิตฺถาติ  อิติ  ม  อสฺสาเสสิเยว  มยิ  เนว 
โกป  น  โทสมกาสิ  น  เม  ภนฺเต  เอวรูโป  คุณสมฺปนฺโน 
ทิฏปุพฺโพติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ภิกฺขุ  ขีณาสวา  นาม 
น  กสฺสจิ  กปฺุปนฺติ  น  ทสฺุสนฺติ  สนฺตินฺทฺริยา  สนตฺมานสา ว 
โหนฺตีติ  วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        สนฺตนฺตสฺส มน โหติ         สนฺตา วาจา จ กมฺม จ 
        สมฺมท ฺา วิมุตฺตสฺส         อุปสนฺตสฺส ตาทิโนติ ฯ 
        ตตฺถ  สนฺตนฺติ  ตสฺส  ขีณาสวสมณสฺส  อภิชฌฺาทีน 
อภาเวน  มน  สนฺตเมว  โหติ  อุปสนฺต  นิพฺพุต  ตถา 
มุสาวาทาทีน  อภาเวน  วาจา  จ  ปาณาติปาตาทีน  อภาเวน 
กายกมฺม ฺจ  สนฺตเมว  โหติ ฯ  สมฺมท ฺา  วิมุตฺตสฺสาติ  นเยน 
เหตุนา (๑) ชานิตฺวา  ป ฺจหิ  วิมุตฺตีหิ  วิมุตฺตสฺส  อุปสนฺตสฺสาติ 
อพฺภนฺตเร  ราคาทีน  อุปสเมน อุปสนฺตสฺส ฯ ตาทิโนติ ตถารูปสฺส 
คุณสมฺปนฺนสฺสาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถโร  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เสสมหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา 
อโหสีติ ฯ 
                        โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                             _____________ 
# ๑  ปวุตฺตินติฺป ทิสฺสติ ฯ 



# ๒  อ ฺตฺถ เหตุนา นเยนาติ อาคต ฯ  
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                                สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถ ุ
        อสฺสทฺโธติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  ตึสมตฺตา  อาร ฺกา  ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติก 
คนฺตฺวา(๑) วนฺทิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสย  วิทิตฺวา  สารีปุตฺตตฺเถร  อามนฺเตตฺวา 
สทฺทหสิ  ตฺว  สารีปุตฺต  สทฺธินฺทฺริย  ภาวิต  พหุลีกต  อมโตคธ 
โหติ  อมตปริโยสานนฺติ  (๒)  เอว  ป ฺจินฺทฺริยานิ  อารพฺภ 
ป ฺห ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  น  ขฺวาห  ภนฺเต  เอตฺถ  ภควโต  สทฺธาย 
คจฺฉามิ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  อมตปริโยสาน  เยส  นูเนต  ภนฺเต 
อ ฺาต  อสฺสุต  อทิฏ  อวิทิต  อสจฺฉิกต  อผุสิต  ป ฺาย  เต 
ตตฺถ  ปเรส สทฺธาย  คจฺเฉยฺยุ  สทฺธินทฺฺริย  ฯเปฯ 
อมตปริโยสานนฺติ  (๓)  เอวนฺต  ป ฺห  พฺยากาสิ ฯ  ต  สุตฺวา 
ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  สารีปุตฺตตฺเถโร  มิจฺฉาคหเณเนว  วิสฺสชฺเชส ิ
อชฺชาป  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  น สทฺทหิเยวาติ ฯ  ต  สุตฺวา 
สตฺถา กินฺนาเมต  ภิกฺขเว  วเทถ  อห  ห ิ ป ฺจินฺทฺริยานิ 
อภาเวตฺวา  สมถวิปสฺสน  อวฑฺเฒตฺวา  มคฺคผลานิ  สจฺฉิกาตุ 
สมตฺโถ  นาม  อตฺถีติ  สทฺทหสิ  สารปีุตฺตาติ  ปุจฺฉึ  โส 
#๑  สี. ม. ยุ. อาคนฺตฺวา ฯ ๒-๓.  ส. มหา. ๑๙/๒๙๒ ฯ 
#  ตตฺถ ปน ...... เยส ฺหิ  ต  ภนฺเต  อ ฺาต อทิฏ 
#  อวิทิต.....ป ฺายาติ ทิสฺสติ ฯ  
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เอว  สจฺฉิกโรนฺโต  อตฺถิ  นามาติ  น  สทฺทหามิ  ภนฺเตติ 
กเถสิ  น  ทนิฺนสฺส  วา  กตสฺส  วา  ผลวิปาก  น  สทฺทหิ 
นาป  พุทฺธาทีน  คุณ  น  สทฺทหิ  โส  ปน  อตฺตนา 
ปฏิลทฺเธสุ  ฌานวิปสฺสนามคฺคผลธมฺเมสุ  ปเรส  สทฺธาย 
น คจฺฉติ  ตสฺมา  อนุปวชโฺชติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา   
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        อสฺสทฺโธ อกต ฺ ู จ        สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโร 
        หตาวกาโส วนฺตาโส        ส เว อุตฺตมโปริโสติ ฯ 
        ตตฺถ  อสฺสทฺโธติ  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธคุณ  ปเรส  กถาย 
น  สทฺทหตีติ  อสฺสทฺโธ  อกต  นิพฺพาน  ชานาตีติ  อกต ฺ ู 
สจฺฉิกตนิพฺพาโนติ  อตฺโถ ฯ  วฏฏสนฺธ ึ สสารสนฺธึ  ฉินฺทิตฺวา 
 ิโตติ  สนฺธิจฺเฉโท ฯ  กสุลากุสลกมฺมวีชสฺส  ขีณตฺตา  นิพฺพตฺต- 
นาวกาโส  หโต  อสฺสาติ  หตาวกาโส ฯ  จตูหิ  มคฺเคหิ 
กตฺตพฺพกิจฺจสฺส  กตตฺตา  สพฺพาสา  อิมินา  วนฺตาติ  วนฺตาโส ฯ 
โย  ปน  เอวรูโป  นโร  ส  เว  ปฏิวิทฺธโลกุตฺตรธมฺมตาย  ปุริเสสุ 
อุตฺตมภาวมฺปตฺโตติ  ปุรสิุตฺตโมติ ฯ 
        คาถาวสาเน  เต  อาร ฺกา  ตึสมตฺตา  ภิกฺขู  สห 
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  เสสมหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา 
ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                        สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        _____________  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 650 

                        เลมที ่ 17  หนา  650 
 
                        ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถ ุ
        คาเม  วาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ขทิรวนิยเรวตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        อายสฺมา  หิ  สารีปุตฺโต  สตฺตาสีติโกฏิธน  ปหาย 
ปพฺพชิตฺวา  จาลา  อุปจาลา  สีสุปจาลาติ  ติสฺโส  ภคินิโย 
จุนฺโท  อุปเสโนติ  อิเม  เทฺว  ภาตโร  ปพฺพาเชสิ ฯ  เรวตกุมาโร 
เอโกว  เคเห  อวสิฏโ ฯ  อถสฺส  มาตา  จินฺเตสิ  มม 
ปุตฺโต  อุปติสฺโส  เอตฺตก  ธน  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  ติสฺโส 
ภคินิโย  เทฺว  จ  ภาตโร  ปพฺพาเชสิ  เรวโต  เอโกว  อวสิฏโ 
สเจ  อิมป  ปพฺพาเชสฺสติ  เอตฺตก  โน  ธน  นสฺสิสฺสติ  กุลวโส 
ปจฺฉิชฺชิสฺสติ  ทหรกาเลเยว  น  ฆราวาเสน  พนฺธิสสฺามีติ ฯ 
สารีปุตฺตตฺเถโรป  ปฏกิจฺเจว  ภิกฺขู  อาณาเปสิ  สเจ  อาวุโส 
เรวโต  ปพฺพชิตุกาโม  อาคจฺฉติ  อาคตมตฺตเมว  น  ปพฺพาเชยฺยาถ 
มม  มาตาปตโร  มิจฺฉาทิฏ ิกา  กินฺเตหิ  อาปุจฺฉิเตหิ  อหเมว 
ตสฺส  มาตา  จ  ปตา  จาติ ฯ  มาตาปสฺส  เรวตกุมาร 
สตฺตวสฺสิกเมว  ฆรพนฺธเนน  พนฺธิตุกามา  สมชาติเก  กุเล 
กุมาริก  วาเรตฺวา  ทิวส  ววตฺถเปตฺวา  กุมาร  มณฺเฑตฺวา 
ปสาเธตฺวา  มหตา  ปริวาเรน  สทฺธ ึ อาทาย  กุมาริกาย 
าติฆร  อคมาสิ ฯ  อถ  เนส  กตมงฺคลาน  ทฺวินฺนป  าตเกสุ 
สนฺนิปติเตสุ  อุทกปาติย  หตฺเถ  โอตาเรตฺวา  มงฺคลานิ  วตฺวา  
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กุมาริกาย  วุฑฺฒึ  อากงฺขมานา  าตกา  ตว  อยฺยิกาย 
ทิฏธมฺม  ปสฺส  อยฺยิกา  วิย  จิร  ชีว  อมฺมาติ  อาหสุ ฯ 
เรวตกุมาโร  โก  นุ  โข  อิมิสฺสา  อยฺยิกาย  ทิฏธมฺโมติ 
จินฺเตตฺวา  กตรา  อิมิสฺสา  อยฺยิกาติ  ปจฺุฉิ ฯ  อถ  น 
อาหสุ  ตาต  กึ  น  ปสฺสส ิ อิม  วีสวสฺสสติก  ขณฺฑทนฺต 
ปลิตเกส  วลติตจ  ติลกาหตคตฺต  โคปานสิวงฺก  เอสา  เอติสฺสา 
อยฺยิกาติ ฯ  กึ  ปน  อยป  เอวรูปา  ภวิสฺสตีติ ฯ  สเจ 
ชีวิสฺสติ  ภวิสฺสติ  ตาตาติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  เอวรูปป  นาม 
สรีร  ชราย  อิม  วิปฺปการ  ปาปุณิสฺสติ  อิท  เม  ภาตรา 
อุปติสฺเสน  ทิฏ  ภวิสฺสติ  อชฺเชว  มยา  ปลายิตฺวา  ปพฺพชิตุ 
วฏฏตีติ ฯ  อถ  น  าตกา  กุมาริกาย  สทฺธึ  เอกยาน 
อาโรเปตฺวา  อาทาย  ปกฺกมึสุ ฯ  โส  โถก  คนฺตฺวา  สรีรกิจฺจ 
อปทิสิตฺวา  เปถ  ตาว  ยาน  โอตริตฺวา  อาคมิสฺสามีติ 
ยานา  โอตริตฺวา  เอกสฺมึ  คุมฺเพ  โถก  ปป ฺจ  กตฺวา 
อคมาสิ ฯ  ปุนป  โถก  คนฺตฺวา  เตเนว  อปเทเสน  โอตริตฺวา 
อภิรุหิตฺวา  ปุนป  ตเถว  อกาสิ ฯ  อถสฺส  าตกา  อทฺธา 
อิมสฺส  อุฏานานิ  วตฺตนฺตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  นาติทฬฺห  อารกฺข 
กรึสุ ฯ  โส  ปุนป  โถก  คนฺตฺวา  เตเนว  อปเทเสน  โอตริตฺวา 
ตุมฺเห  ปาเชนฺตา  ปุรโต  คจฺฉถ  มย  ปจฺฉโต  สณิก 
อาคมิสฺสามาติ  วตฺวา  โอตริตฺวา  คุมฺพาภิมุโข  อโหสิ ฯ  
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าตกาปสฺส  ปจฺฉโต  อาคมิสฺสตีติ  ส ฺาย  ยาน  ปาเชนฺตา 
อคมสุ ฯ  โสป  ตโต  ปลายิตฺวา  เอกสฺมึ  ปเทเส  ตึสมตฺตา 
ภิกฺขู  วสนฺติ  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อาห 
ปพฺพาเชถ  ม  ภนฺเตติ ฯ  อาวุโส  ตฺว  สพฺพาลงฺการปฺปฏ-ิ 
มณฺฑิโต  มย  เต  ราปุตฺตภาว  วา  อมจฺจปุตฺตภาว  วา 
น  ชานาม  กถ  ต  ปพฺพาเชสฺสามาติ ฯ  ตุมฺเห  ม  ภนฺเต 
น  ชานาถาติ ฯ  น  ชานามาวุโสติ ฯ  อห  อุปติสฺสสฺส 
กนิฏภาติโกติ ฯ  โก  เอส  อุปติสฺโส  นามาติ ฯ  ภนฺเต  ภทนฺตา 
มม  ภาตร  สารีปุตฺโตติ  วทนฺติ  ตสฺมา  อุปติสฺโสติ  วุตฺเต 
น  ชานนฺตีติ ฯ  ก ึ ปน  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  กนฏิภาติโกติ ฯ 
อาม  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  เอหิ  ภาตรา  เต  อนุ ฺาตเมวาติ 
วตฺวา  ตสฺส  อาภรณานิ  โอมุ ฺจาเปตฺวา  เอกมนฺเต 
ปาเปตฺวา  ต  ปพฺพาเชตฺวา  เถรสฺส  สาสน  ปหิณึสุ ฯ  เถโร 
ต  สุตฺวา  ภควโต  อาโรเจสิ  ภนฺเต  อาร ฺกภิกฺขูหิ  กริ 
เรวโต  ปพฺพาชิโตติ  สาสน  ปหิณึสุ  คนฺตฺวา  ต  ปสฺสิตฺวา 
อาคมิสฺสามีติ ฯ  สตฺถา  อธิวาเสหิ  ตาว  สารีปุตฺตาติ  คนฺตุ 
ลนาทาสิ ฯ  เถโร  ปุน  กติปาหจฺจเยน  สตฺถาร  อาปุจฺฉิ ฯ 
สตฺถา  อธิวาเสหิ  ตาว  สารีปุตฺต  มยป  คมิสฺสามาติ  เนว 
คนฺตุ  อทาสิ ฯ 
        สามเณโรป  สจาห  อิธ  วสิสฺสามิ  าตกา  ม  
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อนุพนฺธิตฺวา  ปกฺโกสาเปสฺสนฺตีติ  เตส  ภิกฺขูน  สนฺติกา 
ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย 
จาริก ฺจรมาโน  ตโต  ตึสโยชนิกฏาเน  ขทิรวน  คนฺตฺวา 
อนฺโตวสฺเสเยว  เตมาสพฺภนฺตเร  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ  เถโรป  ปวาเรตฺวา  สตฺถาร  ปุน  ตตฺถ  คมนตฺถาย 
อาปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  มยป  คมิสฺสาม  สารีปุตฺตาติ  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิกฺขมิ ฯ  โถก  คตกาเล  อานนฺทตฺเถโร 
เทฺวธาปเถ  ตฺวา  สตฺถาร  อาห  ภนฺเต  เรวตสฺส  สนฺติก 
คมนมคฺเคสุ  อย  ปริหารปโถ  สฏ ิโยชนิโก  มนสฺุสาวาโส  อย 
อุชุมคฺโค  ตึสโยชนิโก  อมนุสฺสปริคฺคหิโต  กตเรน  คจฺฉามาติ ฯ 
สีวลี  ปน  อานนฺท  อมฺเหหิ  สทฺธึ  อาคโตติ ฯ  อาม 
ภนฺเตติ ฯ สเจ  สีวลี  อาคโต  อุชุมคฺคเมว  คณฺหาหีติ ฯ 
สตฺถา  กิร  อห  ตุมฺหาก  ยาคุภตฺต  อุปฺปาเทสฺสามิ 
อุชมุคฺค  คณฺหถาติ  อวตฺวา  เตส  เตส  ชนาน  ปุ ฺสฺส 
วิปากทานฏาน  เอตนฺติ  ตฺวา  สเจ  สีวลี  อาคโต 
อุชุมคฺค  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  สตฺถริ  ปน  ต  มคฺค  ปฏิปนฺเน 
เทวตา  อมฺหาก  อยฺยสฺส  สีวลิตฺเถรสฺส  สกฺการ  กรสิฺสามาติ 
จินฺเตตฺวา เอเกกโยชเน วิหาเร(๑)  กาเรตฺวา  เอกโยชนโต อุทฺธ 
คนฺตุ  อทตฺวา  ปาโตว  อุฏาย  ทิพฺพานิ  ยาคุอาทีนิ  คเหตฺวา 
# ๑  ส.ี ย.ุ  วิหาร ฯ  
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อมฺหาก  อยฺโย  สีวลิตฺเถโร  กห  นิสินโฺนติ  วิจรนฺติ ฯ  เถโร 
อตฺตโน  อภิหฏ  พุทฺธปปฺมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  ทาเปสิ ฯ 
เอว  สตฺถา  สปริวาโร  ตึสโยชนิก  กนฺตาร  สีวลิตฺเถรสฺเสว 
ปุ ฺ  อนุภวมาโน  อคมาสิ ฯ  เรวตตฺเถโรป  สตฺถ ุ อาคมน 
ตฺวา  ภควโต  คนฺธกุฏ ึ มาเปตฺวา  ป ฺจ  กูฏาคารสตานิ 
ป ฺจ  จงฺกมนสตานิ  ป ฺจ  รตฺติฏานทิวาฏานสตานิ  จ 
มาเปสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  สนฺติเก  มาสมตฺตเมว  วสิ ฯ  ตสฺมึ 
วสมาโนป  สีวลิตฺเถรสฺเสว  ปุ ฺ  อนุภวิ ฯ 
        ตตฺถ  ปน  เทฺว  มหลลฺกภิกฺขู  สตฺถุ  ขทิรวน  ปวิสนกาเล 
เอว  จินฺตยึสุ  อย  ภิกฺขุ  เอตฺตก  นวกมฺม  กโรนฺโต  กึ 
สกฺขิสฺสติ  สมณธมฺม  กาตุ  สตฺถา  สารีปุตฺตสฺส  กนิฏโติ 
มุโขโลกนกจฺิจ  กโรนฺโต  เอวรูปสฺส  นวกมฺมิกสฺส  สนฺติก 
อาคโตติ ฯ  สตฺถาป  ต  ทิวส  ปจฺจูสกาเล  โลก  โอโลเกนฺโต 
เต  ภิกฺขู  ทิสวฺา  เตส  จิตฺตวาร  อ ฺาสิ  ตสฺมา  ตตฺถ 
มาสมตฺต  วสิตฺวา นิกฺขมนทิวเส  ยถา  เต  ภิกฺขู  อตฺตโน 
เตลนาฬิ ฺจ  อุทกตุมฺพ ฺจ  อุปาหนา  จ  ปมฺมุสฺสนฺติ  ตถา 
อธิฏหิตฺวา  นิกฺขมนฺโต  วิหารุปจารโต  พหิ  นกิฺขนฺตกาเล 
อิทฺธึ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  อถ  เต  ภิกฺขู  มยา  อิท ฺจิท ฺจ 
ปมฺมุฏ  มยาป  ปมฺมุฏนฺติ  อุโภป  นิวตฺติตฺวา  ต  าน 
อสลฺลกฺเขตฺวา  ขทิรรุกฺขกณฺฏเกหิ  วิชฌฺิยมานา  วิจริตฺวา  เอกสฺมึ  
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ขทิรรุกฺเข  โอลมฺพนฺต  อตฺตโน  ภณฺฑก  ทิสฺวา  อาทาย 
ปกฺกมึสุ ฯ  สตฺถาป  ภิกขฺุสงฺฆ  อาทาย  ปุน  มาสมตฺตเมว 
สีวลิตฺเถรสฺส  ปุ ฺ  อนุภวมาโน  คนฺตฺวา  ปุพฺพาราม 
ปาวิสิ ฯ  อถ  เต  มหลลฺกภิกฺขู  ปาโตว  มุข  โธวิตฺวา 
อาคนฺตุกภตฺตทายิกาย  วิสาขาย  ฆเร  ยาคุ   ปวิสฺสามาติ 
คนฺตฺวา  ยาคุ   ปวิตฺวา  ขชฺชก  ขาทิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  อถ 
เน  วิสาขา  ปุจฺฉิ  ตุมฺเห  หิ  ภนฺเต  สตฺถารา  สทฺธ ึ
เรวตตฺเถรสฺส  วสนฏาน  อคมิตฺถาติ ฯ  อาม  อุปาสิเกติ ฯ 
รมณีย  ภนฺเต  เถรสฺส  วสนฏานนฺติ ฯ  กุโต  ตสฺส 
รมณียตา เสตกณฺฏกขทิรรุกฺขคหน เปตาน (๑) นิวาสนฏานสทิส 
อุปาสิเกติ ฯ  อถ ฺเ  เทฺว  ทหรภิกฺขู  อาคมึสุ ฯ  อุปาสิกา 
เตสป  ยาคุขชฺชกานิ  ทตฺวา  ตเถว  ปจฺุฉิ ฯ  เต  อาหสุ 
น  สกฺกา  อุปาสิเก  วณฺเณตุ  สุธมฺมาเทวสภาสทิส  อิทฺธิยา 
อภิสงฺขต  วิย  เถรสฺส  วสนฏานนฺติ ฯ  อุปาสิกา  จินฺเตสิ 
ปม  อาคตภิกฺขู  อ ฺถา  วทึสุ  อิเม  อ ฺถา  วทนฺติ 
ปม  อาคตภิกฺขู  กิ ฺจิเทว  ปมฺมุสฺสตฺิวา  อิทฺธิยา  วิสฺสฏกาเล 
ปฏินิวตฺติตฺวา  คตา  ภวิสฺสนฺติ  อิเม  ปน  อิทฺธิยา  อภิสงฺขริตฺวา 
นิมฺมิตกาเล  คตา  ภวิสฺสนฺตีติ  อตฺตโน  ปณฺฑิตภาเวน  เอตมตฺถ 
ตฺวา  สตฺถุ  อาคมนกาเล  ปุจฺฉิสฺสามีติ  อฏาสิ ฯ  ตโต 
# ๑  ย.ุ  ตาปสาน ฯ  
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มุหุตฺตสฺเสว  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  วิสาขาย  เคห  คนฺตฺวา 
ป ฺตฺตาสเน  นิสีท ิฯ  สา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  สกฺกจฺจ 
ปริวิสิตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ปฏิปุจฺฉิ 
ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  คตภิกฺขูสุ  เอกจฺเจ  เรวตตฺเถรสฺส 
วสนฏาน  ขทิรคหน  อร ฺนฺติ  วทนฺติ  เอกจฺเจ  รมณียนฺติ 
วทนฺติ  กินฺน ุ โข  เอตนฺติ ฯ  ต  สุตฺวา  สตฺถา  อุปาสิเก 
คาโม  วา  โหตุ  อร ฺ  วา  ยสฺมึ  าเน  อรหนโฺต  วิหรนฺติ 
ต  รมณียเมวาติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อิม  คาถมาห 
        คาเม วา ยทิวาร ฺเ                 นนิฺเน วา ยทิ วา ถเล 
        ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ         ต ภูมิรามเณยฺยกนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  อรหนฺโต  คามนฺเต  กายวิเวก  น 
ลภนฺติ  จิตฺตวิเวก  ปน  ลภนฺเตว  เตส  หิ  ทิพฺพป-ฺ 
ปฏิภาคานิป  อารมฺมณานิ  จิตฺต  จาเลตุ  น  สกฺโกนฺติ 
ตสฺมา  คาโม  วา  โหตุ  อร ฺาทีน  วา  อ ฺตร  ยตฺถ 
อรหนฺโต  วิหรนฺติ ฯ  ต  ภูมิรามเณยฺยกนฺติ  โส ภูมปิฺปเทโส 
รมณีโยเอวาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ ฯ 
        อปเรน  สมเยน  ภิกขฺู  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  เกน 
นุ  โข  การเณน  อายสฺมา  สีวลิตฺเถโร  สตฺตทิวสสตฺต-  
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มาสาธิกานิ  สตฺต  วสฺสานิ  (๑)  มาตุ  กุจฺฉิย  วสิ  เกน  นริเย 
ปจิ เกน เอว  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  ชาโตติ ฯ  สตฺถา 
ต  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  ก ึ กเถถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต 
อิทนฺนามาติ  วุตฺเต  ตสฺสายสฺมโต  ปุพฺพกมฺม กเถนฺโต อาห 
        ภิกฺขเว  อิโต  เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสี  ภควา  โลเก 
อุปฺปชฺชิตฺวา  เอกสฺมึ  สมเย  ชนปทจาริก  จริตฺวา  ปตุ 
นคร  ปจฺจาคมาสิ ฯ  ราชา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
อาคนฺตุกทาน  สชฺเชตฺวา  นาคราน  สาสน  เปเสสิ  อาคนฺตฺวา 
มยฺห  ทาเน  สหายกา  โหนฺตูติ ฯ  เต  ตถา  กตฺวา  ร ฺา 
ทินฺนทานโต  อติเรกตร  ทสฺสามาติ  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา 
ปุนทิวเส  ทาน  ปฏิยาเทตฺวา  ร ฺโ  สาสน  ปหิณึสุ ฯ 
ราชา  อาคนฺตฺวา  เตส  ทาน  ทิสฺวา  อิโต  อธิกตร 
ทสฺสามีติ  ปุนทิวเส  สตฺถาร  นิมนฺเตสิ ฯ  เนว  ราชา 
นาคเร  ปราเชตุ  สกฺขิ  น  นาครา  ราชาน ฯ นาครา 
ฉฏเ  วาเร  เสฺวทานิ  ยถา  อิเมส  ทาเน  อิทนฺนาม 
นตฺถีติ น  สกฺกา  [๒]  วตฺตุ  เอว  ทาน  ทสฺสามาติ จินฺเตตฺวา 
ปุนทิวเส ทาน  ปฏิยาเทตฺวา  กินฺนุ  โข  เอตฺถ  นตฺถติี 
โอโลเกนฺตา  อลฺลมธุเมว  นาทฺทสสุ ฯ  ปกฺกมธ ุ ปน  พหุ 
# ๑ ขุทฺทกนิกายสฺส อุทาเน ปน สุปฺปวาสา โกลิยธตีา สตฺต 
#  วสฺสานิ คพฺภ ธาเรติ สตฺตาห มูฬฺหคพฺภาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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อตฺถิ ฯ  เต  อลฺลมธุสฺสตฺถาย  จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  จตฺตาริ 
สหสฺสานิ  คาหาเปตฺวา  ปหิณึสุ ฯ  อเถโก ชนปทมนุสฺโส 
คามโภชก  ปสฺสิตุ  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  มธุปฏล  ทิสฺวา 
มกฺขิกา  ปลาเปตฺวา  สาข  ฉินฺทิตฺวา  สาขาทณฺฑเกเนว  สทฺธ ึ
มธุปฏล  อาทาย  คามโภชกสฺส  ทสฺสามีติ  นคร  ปาวิสิ ฯ 
มธุอตฺถาย  คโต  ต  ทิสฺวา  อมฺโภ  วิกฺกณิีย  มธุนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ 
น  วิกฺกีณิย  สามีติ ฯ  หนฺท  อิม  กหาปณ  คเหตฺวา 
เทหีติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อิท  มธุปฏล  ปาทมตฺตป  นาคฺฆติ 
อย  ปน  กหาปณ  เทติ  พหุกหาปณโก  ม ฺเ  มยา  วฑฺเฒตุ 
วฏฏตีติ ฯ  อถ  น  น  เทมีติ  อาห ฯ  เตนหิ  เทฺว 
กหาปเณ  คณฺหาหีติ ฯ  ทฺวีหิป  น  เทมีติ ฯ  เอว  ตาว 
วฑฺเฒสิ  ยาว  โส  เตนหิ  อิม  สหสฺส  คณฺหาหีติ  ภณฺฑิก 
อุปเนสิ ฯ  อถ  น  โส  อาห  กินฺน ุ โข  ตฺว  อุมฺมตฺตโก 
อุทาหุ  กหาปณาน  ปโนกาส  น  ลภสิ  ปาทป  อนคฺฆนฺต(๑) 
มธุ  สหสฺส  คเหตฺวา  เทหีติ  วเทสิ  กนิฺนาเมตนฺติ ฯ ชานามห 
โภ  อิมินา  ปน  เม  กมฺม  อตฺถ ิ เตเนว  วทามีติ ฯ  กึ 
กมฺม  สามีติ ฯ  อมฺเหหิ  วิปสฺสิสฺส  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  อฏสฏ ิ- 
สมณสตสหสฺสปริวารสฺส        มหาทาน  สชชฺิต  ตเตฺรก  อลฺลมธุเมว 
นตฺถิ  ตสฺมา  เอว  คณฺหามีติ ฯ  เอว  สนฺเต  นาห  มเูลน 
# ๑  ม. น อคฺฆนก ฯ  
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ทสฺสามิ  สเจ  อหป  ทาเน  ปตฺตึ  ลภามิ  ทสฺสามีติ ฯ  โส 
คนฺตฺวา  นาคราน  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  นาครา  ตสฺส 
สทฺธาย  พลวภาว  ตฺวา  สาธุ  ปตฺติโก  โหตูติ  ปฏิชานึสุ ฯ 
เต  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิสึทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชก  ทตฺวา 
มหตึ  สุวณฺณปาตึ  อาหราเปตฺวา  มธุปฏล  ปฬาเปสุ ฯ  เตเนว 
มนุสฺเสน  ปณฺณาการตฺถาย  ทธิวารโกป  อาหโฏ  อตฺถิ ฯ 
โส  ตป  ทธ ึ ปาติย  อากิรตฺิวา  เตน  มธุนา  สนฺเทตฺวา 
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาทิโต  ปฏาย  อทาสิ ฯ  ต 
ยาวทตฺถ  คณฺหนฺตาน สพฺเพส สมฺปาปุณิ ฯ อุตฺตรึป  อวสิฏ 
อโหสิเยว ฯ  เอว  โถก  กถ  ตาว  พหุนฺน  ปาปุณีติ  น 
จินฺเตตพฺพ ฯ  ต  หิ  พุทฺธานุภาเวน  ปาปุณิ ฯ  พุทธฺวิสโย 
น  จินฺเตตพฺโพ ฯ  จตฺตาริ (๑)  หิ อจินฺเตยฺยานีติ วุตฺตานิ ตานิ (๒) 
จินฺเตนฺโต  อุมฺมาทสฺเสว  ภาคี  โหตีติ ฯ  โส  ปรุิโส  เอตฺตก 
กมฺม  กตฺวา  อายุหปริโยสาเน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  เอตฺตก 
กาล  สสรนฺโต  เอกสฺมึ  สมเย  เทวโลกา  จวิตฺวา  พาราณสิย 
ราชกุเล  นิพฺพตฺโต  ปตุ  อจฺจเยน  รชชฺ  ปาปุณิ ฯ  โส 
เอก  นคร  คณฺหิสฺสามีติ  คนฺตฺวา  ปริวาเรสิ  นาคราน ฺจ 
สาสน  ปหิณิ  รชฺช  วา  เทนฺตุ  ยุทฺธ  วาติ ฯ  เต  เนว 
รชฺช  ทสฺสาม  น  ยุทฺธนติฺ  วตฺวา  จูฬทฺวาเรหิ  นิกฺขมิตฺวา 
# ๑  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔ ฯ  ๒  ยานิ (?)  ฯ  
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ทารูทกาทีนิ  อาหรนฺติ  สพฺพกิจฺจานิ  กโรนฺติ ฯ  อิตโรป 
จตฺตาริ  มหาทฺวารานิ  รกขฺนฺโต  สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิกานิ (๑) 
สตฺต  วสฺสานิ  นคร  อุปรุนฺธิ ฯ  อถสสฺ  มาตา  กึ  เม 
ปุตฺโต  กโรตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิทนฺนาม  เทวีติ  ต  ปวตฺตึ 
สุตฺวา  พาโล  มม  ปุตฺโต  คจฺฉถ  ตสฺส  จูฬทฺวารานิ 
ปธาย  นคร  อุปรุนฺธตูติ  วเทถาติ ฯ  โส  มาตุ  สาสน 
สุตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ  นาคราป  พหิ  นิกฺขมิตุ  อลภนฺตา 
สตฺตเม  ทิวเส  อตฺตโน  ราชาน  มาเรตฺวา  ตสฺส  รชฺช 
อทสุ ฯ โส  อิม  กมฺม  กตฺวา  อายุหปริโยสาเน  อวีจิมฺหิ 
นิพฺพตฺติตฺวา  ยาวาย  มหาปวี  โยชนมตฺต  อุสฺสนฺนา  ตาว 
นิรเย  ปจิตฺวา  จตุนฺน  จูฬทฺวาราน  ปหิตตฺตา  ตโต  จุโต 
เอติสฺสาเอว  มาตุ  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  สตฺตมาสาธิกานิ 
สตฺต  วสฺสานิ  อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ  วสิ  สตฺต  ทิวสานิ  โยนิมุเข 
ติริย  นิปชฺช ิฯ  เอว  ภิกฺขเว  สีวล ี ตทา  นคร  อุปรนฺุธิตฺวา 
คหิตกมฺเมน  เอตฺตก  กาล  นิรเย  ปจิตฺวา  จตุนฺน  จูฬทฺวาราน   
ปหิตตฺตา  ตสฺสาเยว  มาตุ  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  เอตฺตก 
กาล  กุจฺฉิมหฺิ  วสิ  นวมธุโน  ทินฺนตฺตา  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต 
ชาโตติ ฯ 
# ๑.  สตฺตมาสาธิกานีติ ยุตฺตตร ฯ  
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        ปุเนกทิวส  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  อโห  สามเณรสฺส 
ลาโภ  อโห  ปุ ฺ  เยน  เอเกน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน 
ป ฺจ  กูฏาคารสตานิ  กตานีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย 
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย 
นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  มยฺห  ปุตฺตสฺส  เนว  ปุ ฺ 
อตฺถิ  น  ปาป  อุภยมสฺส  ปหีนนฺติ วตฺวา พฺราหฺมณวคฺเค 
อิม คาถมาห 
        โยธ ปุ ฺ ฺจ ปาป ฺจ        อุโภ สงฺค อุปจฺจคา 
        อโสก วิรช สุทฺธ                ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
                        ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                อ ฺตริตฺถีวตฺถุ 
        รมณียานีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
อ ฺตร อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  ปณฺฑปาติโก  ภิกฺขุ  สตฺถุ  สนฺติเก 
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  เอก  ชิณฺณุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม 
กโรติ ฯ  อถ  เอกา  นครโสภินี  อิตฺถี  ปุริเสน  สทธฺึ  อห 
อสุกฏานฺนาม  คมิสฺสามิ  ตตฺถ  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  สงฺเกต 
กตฺวา  อคมาสิ ฯ  โส  ปุรโิส  นาคจฺฉิ ฯ  สา  ตสฺส  
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อาคมนมคฺค  โอโลเกนฺตี  ต  อทิสฺวา  อุกฺกณฺ ิตา  อิโต  จิโต 
จ  วิจรมานา  ต  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  เถร  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา 
นิสินฺน  ทิสฺวา  อิโต  จิโต  จ  โอโลกยมานา  อ ฺ  ก ฺจิ 
อทิสฺวา  อย  ปุริโสเอว  อิมสฺส  จิตฺต  โมเหสฺสามีติ  ตสฺส 
ปุรโต  ตฺวา  ปุนปฺปุน  นวิตฺถสาฏก  โมเจตฺวา  นิวาเสติ 
เกเส  มุ ฺจิตฺวา  พนฺธติ  ปาณึ  ปหริตฺวา  หสติ ฯ  เถรสฺส 
สเวโค  อุปฺปชฺชิตฺวา  สกลสรีร  ผริ ฯ  โส  กินฺนุ  โข  อิทนฺติ 
จินฺเตสิ ฯ  สตฺถาป  มม  สนฺติกา  กมมฺฏาน  คเหตฺวา 
สมณธมฺม  กริสฺสามีติ  คตสฺส  ภิกฺขุโน  กา  นุ  โข  ปวตฺตีติ 
อุปธาเรนฺโต  ต  อิตฺถ ึ ทิสวฺา  ตสฺสา  อนาจารกิริย  เถรสฺส 
จ  สเวคุปฺปตฺตึ  ตฺวา  คนฺธกุฏิย  นิสนิฺโนว  เตน  สทฺธึ 
กเถสิ  ภิกฺขุ  กามคเวสกาน  อรมณฏานเมว  วีตราคาน 
รมณฏาน  โหตีติ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  โอภาส  ผรตฺิวา  ตสฺส 
ธมฺม เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        รมณียานิ อร ฺานิ  ยตฺถ น รมตี ชโน 
        วีตราคา รเมสฺสนฺติ  น เต กามคเวสิโนติ ฯ 
        ตตฺถ  อร ฺานีติ  สุปุปฺผิตตรุณวนสณฺฑมณฺฑิตานิ  วิมล- 
สลิลสมฺปนนฺานิ  อร ฺานิ  นาม  รมณียานิ ฯ  ยตฺถาติ  เยสุ 
อร ฺเสุ  วิกสิเตสุ  วิย  ปทุมวเนสุ  คามมกฺขิกา  กามคเวสโก  
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ชโน  น  รมติ ฯ  วีตราคาติ  วีตราคา  ปน  ขีณาสวา 
ภมรมธุกรา  วิย  ปทุมวเนสุ  ตถารูเปส ุ อร ฺเสุ  รมิสฺสนฺติ ฯ   
กึการณา  น  เต  กามคเวสิโนติ  ยสฺมา  เต  กามคเวสิโน 
น  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  เถโร  ยถานิสินฺโนว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ถุตึ  กโรนฺโต  ตถาคตสฺส 
ปาเท  วนฺทิตฺวา  อคมาสีติ ฯ 
                                อ ฺตริตฺถีวตฺถุ ฯ 
                        อรหนฺตวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                สตฺตโม วคฺโค ฯ 
                        __________________  
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                         สหสฺสวคฺควณฺณนา 
                        ตมฺพทา ิกโจรฆาตกวตฺถุ 
        สหสฺสมป  เจ  วาจาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต ตมฺพทา ิกโจรฆาตก อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกูนป ฺจสตา  กิร  โจรา  คามฆาตกาทีนิ  กโรนฺตา 
ชีวิต  กปฺเปสุ ฯ  อเถโก  ปรุิโส  นิพฺพิทฺธปงฺคโล  ตมฺพทา ิโก 
เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อหป  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  ชีวิสฺสามีติ 
อาห ฯ  อถ  น  โจรเชฏกสฺส  ทสฺเสตฺวา  อยป  อมฺหาก 
สนฺติเก  วสิตุ  อิจฺฉตีติ  อาหสุ ฯ  อถ  น  โจรเชฏโก 
โอโลเกตฺวา  อย มาตุ  ถน  ฉินฺทิตฺวา ปตุ  วา  คลโลหิต 
นีหริตฺวา  ขาทนสมตฺโถ  อติกกฺขโฬติ  จินฺเตตฺวา นตฺเถตสฺส 
อมฺหาก  สนฺติเก  วสนกิจฺจนฺติ  ปฏิกฺขิป ฯ  โส  เอว  ปฏิกฺขิตฺโตป 
อคนฺตฺวา  เอกนฺตสฺเสว  อนฺเตวาสิก  อุปฏหนฺโต  อาราเธสิ ฯ 
โส  ต  อาทาย  โจรเชฏก  อุปสงฺกมตฺิวา  สามิ  ภทฺทโก 
เอส  อมฺหาก  อุปการโก  สงฺคณฺหถ  นนฺติ  ยาจิตฺวา โจรเชฏก 
ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  อเถกทิวส  นาครา  ราชปุริเสหิ  สทฺธึ  เอกโต 
หุตฺวา  เต  โจเร  คเหตฺวา  วินิจฺฉยามจฺจาน  สนฺติก  นยึสุ ฯ 
อมจฺจา  เตส  ผรสุนา  สีสจฺเฉท  อาณาเปสุ ฯ  ตโต  โก 
นุ  โข  อิเม  มาเรสฺสตีติ  ปริเยสนฺตา  เต  มาเรตุ  อจฺิฉนฺต  
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ก ฺจิ  อทิสฺวา  โจรเชฏก  อาหสุ  ตฺว  อิเม  มาเรตฺวา 
ชีวิต ฺเจว  ลภิสฺสสิ  สมฺมาน ฺจ  มาเรหิ  เนติ ฯ  โสป  อตฺตาน 
นิสฺสาย  วสิตตฺตา  มาเรตุ  น  อิจฺฉิ ฯ  เอเตนุปาเยน 
เอกูนป ฺจสเต  ปุจฺฉึสุ ฯ  สพฺเพป น  อิจฺฉึสุ ฯ  สพฺพปจฺฉา 
ต  นิพฺพิทฺธปงฺคล  ตมฺพทา ิก  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  สาธูติ 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เต  สพฺเพป  มาเรตฺวา  ชีวิต ฺเจว  สมฺมาน ฺจ 
ลภิ ฯ  เอเตนุปาเยน  นครสฺส  ทกฺขิณทิสโตป  ป ฺจ  โจรสตานิ 
อาเนตฺวา  อมจฺจาน  ทสฺเสตฺวา  เตหิ  เตส  สีสจฺเฉเท  อาณตฺเต 
โจรเชฏก  อาทึ  กตฺวา  ปุจฺฉนฺตา  ก ฺจิ  มาเรตุ  อิจฺฉนฺต 
อทิสฺวา  ปุรมิทิวเส  เอโก  ปรุิโส  ป ฺจสเต  โจเร  มาเรสิ 
กหนฺนุ  โข  เอโสติ  อสุกฏาเน  อมฺเหหิ  ทิฏโติ  วุตฺเต  ต 
ปกฺโกสาเปตฺวา  อิเม  มาเรหิ  สมฺมาน  ลจฺฉสีติ  อาณาเปสุ ฯ 
โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เตป  มาเรตฺวา  สมฺมาน  ลภิ ฯ 
อถ  เต  ภทฺทโก  อย  ปุริโส  นิพทฺธ  โจรฆาตกเมเวต 
กริสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา  ตสฺส ต  านนฺตร  ทตฺวา  สมฺมาน 
กรึสุ ฯ  โส  ปจฺฉิมทิสโตป  อุตฺตรทิสโตป  อานีเต  ป ฺจสเต 
ป ฺจสเต  โจเร  ฆาเตสิเยว ฯ  เอว  จตูหิ  ทิสาหิ  อานีตานิ 
เทฺว  สหสฺสานิ  มาเรตฺวา  ตโต  ปฏาย  เทวสิก  เอก  เทฺวติ 
อานีตานีเต  มนุสฺเส  มาเรนฺโต  ป ฺจปณฺณาส  สวจฺฉรานิ 
โจรฆาตกกมฺม  อกาสิ ฯ  โส  มหลฺลกกาเล  เอกปฺปหาเรน  สีส  
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ฉินฺทิตุ  น  สกฺโกติ  เทฺว  ตโย  วาเร  ปหรนฺโต  มนสฺุเส 
กิลเมติ ฯ  นาครา  จินฺตยึสุ  อ ฺโป  โจรฆาตโก  อุปฺปชฺชิสฺสติ 
อย  อติวิย  มนุสฺเส  กิลเมติ  กึ  อิมินาติ  ตสฺส  ต  านนฺตร 
หรึสุ ฯ  โส  ปุพฺเพ  โจรฆาตกกมฺม  กโรนฺโต  อหตสาฏเก 
นิวาเสตุ  นวสปฺปนา  สงฺขต  ขีรยาคุ   ปาตุ  สุมนปุปฺผานิ 
ปลนฺธิตุ  คนเฺธหิ  (๑)  วิลมิฺปตุนฺติ  อิมานิ  จตฺตาริ  น  ลภิ ฯ  โส 
านา จาวิตทิวเส ขีรยาคุ  เม  ปจถาติ  วตฺวา  อหตวตฺถ- 
สุมนมาลาวิเลปนานิ  คาหาเปตฺวา  นทึ  คนฺตฺวา  นหาตฺวา 
อหตวตฺถานิ  นิวาเสตฺวา  มาลา  ปลนฺธตฺิวา  คนฺเธหิ  อนุลิตฺตคตฺโต 
เคห  อาคนฺตฺวา  นิสีทิ ฯ  อถสฺส  นวสปฺปสงฺขตขีรยาคุ  ปุรโต 
เปตฺวา หตฺถโธวโนทก อาหรึสุ ฯ 
        ตสฺมึ  ขเณ  สารีปุตฺตตฺเถโร  สมาปตฺติโต  วุฏาย 
กตฺถ  น ุ โข  อชฺช  มยา  คนฺตพฺพนฺติ  อตฺตโน  ภิกฺขาจาร 
โอโลเกนฺโต  ตสฺส  เคเห  ขีรยาคุ   ทิสวฺา  กริสฺสติ  นุ  โข 
เม  โส  ปุรโิส  สงฺคหนฺติ  อุปธาเรนฺโต  ม  ทิสฺวา  มม 
สงฺคห  กริสสฺติ  กริตฺวา  จ  ปน  มหาสมฺปตฺตึ  ลภิสฺสติ  อย 
กุลปุตฺโตติ  ตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺตมาทาย  ตสฺส 
เคหทฺวาเร   ิตเมว  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  โส  เถร  ทสิฺวา ว 
ปสนฺนจิตฺโต  จินฺเตสิ  มยา  จิร  โจรฆาตกกมฺม  กต  พหู 
# ๑  ม.  คนฺเธ ฯ  
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มนุสฺสา  มาริตา  อิทานิ  เม  เคเห  ขีรยาคุ  ปฏิยตฺตา  เถโร 
จ  อาคนฺตฺวา  มม  เคหทฺวาเร   ิโต  อิทานิ  มยา  อยฺยสฺส 
เทยฺยธมฺม  ทาตุ  วฏฏตีติ  ปุรโต  ปต  ยาคุ   อปเนตฺวา 
เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อนฺโตเคเห  นิสีทาเปตฺวา 
ปตฺเต  ขีรยาคุ  อากิริตฺวา  นวสปฺป  อาสิ ฺจิตฺวา  เถร  วีชมาโน 
อฏาสิ ฯ  อถสฺส  ทีฆรตฺต  อลทฺธปุพฺพตาย  ขีรยาคุ   ปาตุ 
พลวา  อชฺฌาสโย  อโหส ิฯ  เถโร  ตสฺสชฺฌาสย  ตฺวา  ต 
อุปาสก  อตฺตโน  ยาคุ   ปวาติ  อาห ฯ  โส  อ ฺสฺส  หตฺเถ 
วีชนึ  ทตฺวา  สย  ยาคุ   ปวิ.   เถโร  วีชมาน  ปุริส  คจฺฉ 
อุปาสกเมว  วีชาหีติ  อาห ฯ  โส  วีชิยมาโน  กุจฺฉิปูร  ยาคุ 
ปวิตฺวา  อาคนฺตฺวา  เถร  วีชมาโน  ตฺวา  กตภตฺตกิจฺจสฺส 
เถรสฺส  ปตฺต  อคฺคเหสิ ฯ  เถโร  ตสฺส  อนุโมทน  อารภิ ฯ 
โส  อตฺตโน  จิตฺต  เถรสฺส  ธมฺมเทสนานุคต  กาตุ  นาสกฺขิ ฯ 
เถโร  สลลฺกฺเขตฺวา  อุปาสก  กสฺมา  จิตฺต  เทสนานุคต  กาตุ 
น  สกโฺกสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภนฺเต  มยา  ทีฆรตฺต  กกฺขฬกมฺม 
กต  พหู  มนสฺุสา  มาริตา  ตมห  อตฺตโน  กมฺม  สรนฺโต 
จิตฺต  อยฺยสฺส  เทสนานุคต  กาตุ  นาสกฺขินฺติ ฯ  เถโร 
ว ฺเจสฺสามิ  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  กึ  ปน  ตฺว  อตฺตโน 
รุจิยา  อกาสิ  อ ฺเหิ  การิโตสีติ ฯ  ราชา  ม  การาเปสิ 
ภนฺเตติ ฯ  กึ  นุ  โข  เต  อุปาสก  เอว  สนฺเต  อกุสล  
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โหตีติ ฯ  มนทฺธาตุโก  อุปาสโก  เถเรเนว  วุตฺโต  นตฺถิ 
มยฺห  อกุสลนฺติ  ส ฺ ี  หุตฺวา  เตนหิ  ภนฺเต  ธมฺม 
กเถถาติ ฯ  โส  เถเร  อนุโมทน  กโรนฺเต  เอกคฺคจิตฺโต  หุตฺวา 
ธมฺม  สุณนฺโต  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  โอรโต  อนโุลมิก  ขนฺตึ 
นิพฺพตฺเตสิ ฯ  เถโรป  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อุปาสก 
โถก  เถร  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตมาน  เอกา  ยกฺขินี  เธนุเวเสน 
อาคนฺตฺวา  อุเร  ปหริตฺวา  มาเรสิ ฯ  โส  กาล กตฺวา ตุสิตปุเร 
นิพฺพตฺติ ฯ 
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  โจรฆาตโก 
ป ฺจปณฺณาส  วสฺสานิ  กกฺขฬกมฺม  กตฺวา  อชฺเชว  ตโต 
มุตฺโต  อชฺเชว  เถรสฺส  ภิกฺข  ทตฺวา  อชฺเชว  กาลกโต 
กห  น ุ โข  นิพฺพตฺโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ 
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย 
นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  ตุสิตปุเร  โส  นิพฺพตฺโตติ  อาห ฯ 
กึ  ภนฺเต  วเทถ  เอตฺตก  กาล  เอตฺตเก  มนุสฺเส  ฆาเตตฺวา 
ตุสิตวิมาเน  นิพฺพตฺโตติ ฯ  อาม  ภิกฺขเว  มหนฺโต  เตน 
กลฺยาณมิตฺโต  ลทโฺธ  โส  สารีปุตฺตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
อนุโลมาณ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อิโต  จุโต ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺโตติ 
วตฺวา อิม คาถมาห 
        สุภาสิต สุณิตฺวาน                นคเร โจรฆาตโก 
        อนุโลมขนฺตึ ลทฺธาน                โมทติ ติทิวงฺคโตติ ฯ  
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        ภนฺเต  อนุโมทนากถา  นาม  น พลวา (๑)  เตน กต 
อกุสลกมฺม  มหนฺต  กถ  ตตฺตเกน  วิเสส  นิพฺพตฺเตสีติ ฯ  สตฺถา 
ภิกฺขเว  มยา  เทสิตธมฺมสฺส  อปฺป  วา  พหุ  วาติ  มา  ปมาณ 
คณฺหถ  เอกวาจาป  หิ  อตฺถนิสฺสิตา  เสยฺโยเอวาติ  วตฺวา 
อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        สหสฺสมป เจ วาจา        อนตฺถปทส ฺหิตา 
        เอก อตฺถปท เสยฺโย  ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ ฯ 
        ตตฺถ  สหสฺสมปติ  ปริจฺเฉทวจน ฯ  เอก  สหสฺส  เทฺว 
สหสฺสานีติ  เอว  สหสฺเสน  เจป  ปริจฺฉินฺนา  วาจา  โหนฺติ 
ตา จ อนตฺถปทส ฺหิตา อากาสวณฺณปพฺพตวณฺณวนวณฺณาทีนิ(๒) 
ปกาสเกหิ  อนิพฺพานทีปเกหิ  อนตฺถเกหิ  ปเทหิ  ส ฺหิตา 
ยาว  พหุกา  โหนฺติ  ตาว  ปาปกาเอวาติ  อตฺโถ ฯ  เอก 
อตฺถปทนฺติ  ย  ปน  อย  กาโย  อย กายคตา สติ ติสฺโส 
วิชฺชา อนุปฺปตฺตา (๓)  กต  พุทฺธาน  สาสนนฺติ  เอวรูป  เอกป 
อตฺถปท  สุตฺวา  ราคาทีน  วูปสเมน        วูปสมฺมติ  ต  อตฺถสาธก 
นิพฺพานปฺปฏิสยุตฺต  ขนฺธธาตุอายตนอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคสติ- 
ปฏานปริทีปก  เอกป  ปท  เสยฺโยเยวาติ อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        ตมฺพทา ิกโจรฆาตกวตฺถุ ฯ 
                        __________________ 
# ๑  พลวตีติ ยุตฺตตร ฯ .ว. 
# ๒  อากาสวณฺณน.....วณฺณนานีติป  ทิสฺสติ ฯ 
# สี. ม. ยุ. อากาสวณฺณนาปพฺพตวณฺณนาวนวณฺณนาทีนิ ฯ 



# ๓  ม.  อนุปฺปตฺโต  ฯ  
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                                ทารจีุริยตฺเถรวตฺถ ุ
        สหสฺสมป  เจ  คาถาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ทารุจีริยตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ หิ กาเล พหู มนุสฺสา นาวาย มหาสมุทฺท 
ปกฺขนฺทิตฺวา  อนฺโตมหาสมุทฺเท  ภินฺนาย  นาวาย  มจฺฉกจฺฉป- 
ภกฺขา  อเหสุ ฯ  เอโกเวตฺถ  เอก  ผลก  คเหตฺวา  วายมนฺโต 
สุปฺปารกปฏฏนตีร  โอกกฺมิ ฯ  ตสฺส  นิวาสนปารุปน  นตฺถ ิฯ 
โส  อ ฺ  กิ ฺจิ อปสฺสนฺโต  สุกฺขกฏทณฺฑก  (๑)  วาเกหิ 
ปลิเวเตฺวา  นิวาสนปารุปน  กตฺวา  เทวกุลโต  กปาล  คเหตฺวา 
สุปฺปารกปฏฏน  อคมาสิ ฯ  มนุสฺสา  ต  ทิสฺวา  ยาคุภตฺตาทีนิ 
ทตฺวา  อย  เอโก  อรหาติ  สมฺภาเวสุ ฯ  โส  วตฺเถสุ  อุปนีเตสุ 
สจาห  นิวาเสสฺสามิ  วา  ปารุปสฺสามิ  วา ฯ ลาภสกฺกาโร  เม 
ปริหายิสฺสตีติ  อานีตานิ (๒)  ปกฺขิปตฺวา  ทารุจีราเนว  ปริทห ิฯ 
อถสฺส  พหูห ิ อรหาติ  วุจฺจมานสฺส  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก 
อุทปาทิ  เย  โข  เกจิ  โลเก  อรหนโฺต  วา  อรหตฺตมคฺค  วา 
สมาปนฺนา  อห  เตส  อ ฺตโรติ ฯ  อถสฺส  ปุราณสาโลหิตา 
เทวตา เอว จินฺเตสิ ฯ 
        ปุราณสาโลหิตาติ  ปุพฺเพ  เอกโต  กตสมณธมฺมา ฯ  ปุพฺเพ 
กิร  กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน  โอสกฺกมาเน  สามเณราทีน 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ สุกฺขกฏทณฺฑเก ฯ ๒  สี. ม. ย.ุ ตานิ ฯ  
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วิปฺปการ  ทสิฺวา  สตฺต  ภิกฺขู  สเวคปฺปตฺตา  ยาว  สาสนสฺส 
อนฺตรธาน  น  โหติ  ตาว  อตฺตโน  ปติฏ  กริสฺสามาติ 
สุวณฺณเจติย  วนฺทิตฺวา  อร ฺ  ปวิฏา  เอก  ปพฺพต  ทิสฺวา 
ชีวิเต  สาลยา  นิวตฺตนฺตุ  นิราลยา  อิม  ปพฺพตมภิรหุนฺตูติ 
วตฺวา  นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  สพฺเพป  ต  ปพฺพต  อภิรุยฺห 
นิสฺเสณึ  ปาเตตฺวา  สมณธมฺม  กรึสุ ฯ  เตสุ  สงฺฆตฺเถโร 
เอกรตฺตาติกฺกเมเนว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  โส  อโนตตฺตทเห 
นาคลตาทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  อุตฺตรกุรุโต  ปณฺฑปาต  อาหริตฺวา 
เต  ภิกฺขู  อาห  อาวุโส  อิม  ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  มุข 
โธวิตฺวา  อิม  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชถาติ ฯ  กิมฺปน  ภนฺเต 
อมฺเหหิ  เอว  กติกา  กตา  โย  ปม  อรหตฺต  ปาปุณาติ 
เตนาภต  ปณฺฑปาต  อวเสสา  ภุ ฺชิสฺสนฺตีติ ฯ  โน  เหต 
อาวุโสติ ฯ  เตนหิ  สเจ  มยป  ตุมฺเห  วิย  วิเสส  นิพฺพตฺเตยฺยาม 
สย  อาหริตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามาติ  น  อิจฺฉึสุ ฯ ทุติยทิวเส 
ทุติยตฺเถโร  อนาคามิผล  ปาปุณิ ฯ  โสป  ตเถว  ปณฺฑปาต 
อาหริตฺวา  อิตเร  นิมนฺเตสิ ฯ  เต  เอวมาหสุ  กึ  ปน ภนฺเต 
อมฺเหหิ  เอว  กติกา  กตา  มหาเถเรน  อาภต  ปณฺฑปาต 
อภุ ฺชิตฺวา  อนุตฺเถเรน  อาภต  ภุ ฺชิสฺสามาติ ฯ  โน  เหต 
อาวุโสติ ฯ  เอว  สนฺเต  ตุมฺเห  วิย  มยป  วิเสส  นพฺิพตฺเตตฺวา 
อตฺตโน  ปุรสิกาเรน  ภุ ฺชิตุ  สกโฺกนตฺา  ภุ ฺชิสฺสามาติ  น  
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อิจฺฉึสุ ฯ  เตส(๑) อรหตฺตปฺปตฺโต  ภิกฺขุ  ปรินิพฺพายิ  อนาคามี 
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ  อิตเร  ป ฺจ  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺตา 
สุสฺสิตฺวา  [๒]  สตฺตเม ทิวเส  กาล  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา 
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  ตโต  จวิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  กุลฆเรสุ 
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตสุ  เอโก  ปุกฺกุสาติ  ราชา  อโหส ิ เอโก 
กุมารกสฺสโป  เอโก  ทารุจีริโย  เอโก  ทพฺโพ  มลลฺปุตฺโต  เอโก 
สภิโย  ปริพฺพาชโกติ ฯ  ตตฺถ  โย  โส  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตภิกฺขุ 
ต สนฺธาเยต วุตฺต ปุราณสาโลหิตา เทวตาติ ฯ 
        ตสฺส  พฺรหฺมุโน  เอตทโหสิ  อย  มยา  สทฺธึ  นิสฺเสณึ 
พนฺธิตฺวา  ปพฺพต  อภิรุหิตฺวา  สมณธมฺม  อกาสิ  อิทานิ  อิม 
ลทฺธึ  คเหตฺวา  จรนฺโต  วินสฺเสยฺย  สเวเชสฺสามิ นนฺติ ฯ อถ 
น อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห  เนว  โข  ตฺว  พาหิย อรหา 
นาป อรหตฺตมคฺค  สมาปนฺโน  สาป  เต  ปฏิปทา  นตฺถิ 
ยาย  ตฺว  อรหา  วา อสิ อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺโนติ ฯ 
พาหิโย  อากาเส  ตฺวา  กเถนฺต  มหาพฺรหฺมาน  โอโลเกตฺวา 
จินฺเตสิ  อโห  ภาริย  กมฺม  กต  อห  อรหามฺหีติ  จินฺเตสึ 
อย ฺจ  ม  น  ตฺว  อรหา  นาป  อรหตฺตมคฺค  สมาปนฺโนติ 
วทติ  อตฺถิ  นุ  โข  โลเก  อ ฺโ  อรหาติ ฯ  อถ  น 
ปุจฺฉิ  อตฺถิ  นุ  โข  เอตรหิ  เทวเต  โลเก  อรหา  วา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เตสุ ฯ ๒  ส.ี ยุ.  เอตฺถนฺตเร ปริสุสฺสิตฺวาติ อตฺถิ ฯ  
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อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺโนติ ฯ  อถสสฺ  เทวตา  อาจิกฺขิ 
อตฺถิ  พาหิย  อุตฺตเรสุ  ชนปเทสุ  สาวตฺถี  นาม  นคร  ตตฺถ 
โส  ภควา เอตรหิ วิหรติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โส  ห ิ
พาหิย  ภควา  อรหา  เจว  อรหตฺตาย  จ  ธมฺม  เทเสตีติ ฯ 
พาหิโย  รตฺติภาเค  เทวตาย  กถ  สุตฺวา  สวิคฺคมานโส 
ตขณ ฺเว  สุปฺปารกา  นิกฺขมิตฺวา  เอกรตฺติวาเสน  สาวตฺถ ึ
อคมาสิ ฯ  สพฺพ  วีสโยชนสติก  มคฺค  เอกรตฺติวาเสเนว 
อคมาสิ  คจฺฉนฺโต  จ  ปน  เทวตานุภาเวน  คโต ฯ  พุทฺธา- 
นุภาเวนาติป  วทนฺติเยว ฯ  ตสฺมึ  ปน  ขเณ  สตฺถา  สาวตฺถึ 
ปณฺฑาย  ปวิฏโ  โหติ ฯ  โส ภุตฺตปาตราเส (๑)  กายาลสิย 
วิโมจนตฺถาย  อพฺโภกาเส  จงฺกมนฺเต  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  กห 
เอตรหิ  สตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภิกฺขู  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย 
ปวิฏโติ  วตฺวา  ต  ปุจฺฉึสุ  ตฺว  ปน  กุโต  อาคโตสีติ ฯ 
สุปฺปารกโต  อาคโตมฺหีติ ฯ  กทา  นิกขฺนฺโตสีติ ฯ  หิยฺโย 
สาย  นิกฺขนฺโตมฺหีติ ฯ  ทรูโตสิ  อาคโต  นิสีท  ตาว  ปาเท 
โธวิตฺวา  เตเลน  มกฺเขตฺวา  โถก  วิสฺสมาหิ  อาคตกาเล 
สตฺถาร  ทกขิฺสฺสสีติ ฯ  อห  ภนฺเต  สตฺถุ  วา  อตฺตโน  วา 
ชีวิตนฺตราย  น  ชานามิ  เอกรตฺเตเนวมฺหิ  กตฺถจิ  อฏตฺวา 
อนิสีทิตฺวา  วีสโยชนสติก  มคฺค  อาคโต  สตฺถาร ปสฺสิตฺวา ว 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ภุตฺตปาตราโส ฯ  
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วิสฺสมิสฺสามีติ ฯ  โส  เอว  วตฺวา  ตรมานรูโป  สาวตฺถึ  ปวิสิตฺวา 
ภควนฺต  อโนปมาย  พุทฺธสิริยา  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา 
จิรสฺส  วต  เม  โคตโม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ทฏิโติ  ทิฏฏานโต 
ปฏาย  โอนตสรีโร  คนตฺฺวา  อนฺตรวีถิย  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน 
วนฺทิตฺวา  โคปฺผเกสุ  ทฬหฺ  คเหตฺวา  เอวมาห  เทเสตุ 
เม  ภนฺเต  ภควา  ธมฺม  เทเสตุ  สุคโต  ธมฺม  ย  มมสฺส 
ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อกาโล  ตาว 
พาหิย  อนฺตรวีถึ  (๑)  ปวิฏโมฺหิ  ปณฺฑายาติ  ปฏิกฺขิป ฯ  ต 
สุตฺวา  พาหิโย  ภนฺเต  สสาเร  สสรนฺเตน  กวฬิงฺการาหาโร 
น  อลทฺธปุพฺโพ  ตุมฺหาก  วา  มยฺห  วา  ชีวิตนฺตราย 
น  ชานามิ  เทเสเถว  เม  ธมฺมนฺติ ฯ  สตฺถา  ทุติยป 
ปฏิกฺขิปเยว ฯ  เอว  กริสฺส  อโหส ิ อิมสฺส  ม  ทฏิกาลโต 
ปฏาย  สกลสรีร  นรินฺตร  ปติยา  อชฺโฌตฺถต  โหติ 
พลวปฺปติเวโค  ธมฺม  สุตฺวาป  น  สกขิฺสฺสติ  ปฏิวิชฺฌิตุ 
มชฺฌตฺตุเปกฺขาย  ตาว  ติฏตุ เอกรตฺเตเนว  วีสโยชนสติก  มคฺค 
อาคตตฺตา  ทรโถปสฺส  พลวา  โสป  ตาว ปฏิปฺปสฺสมฺภตูติ 
ตสฺมา  ทฺวิกฺขตฺตุ  ปฏิกฺขิปตฺวา  ตติยป  ยาจิโต  อนฺตรวีถิย 
 ิโตว  ตสฺมาติห  เต  พาหิย  เอว  สกิฺขิตพฺพ  ทิฏเ 
ทิฏมตฺต  ภวิสฺสตีติอาทินา  (๒)  นเยน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ โส  
สตฺถุ ธมฺม  สณุนฺโตเยว  สพฺพาสเว  เขเปตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ อนฺตรฆร ฯ ๒  ขุ.อุ. ๒๕/๘๑ ฯ  
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อรหตฺต  ปาปุณิ  ตาวเทว  จ  ปน  ภควนฺต  ปพฺพชชฺ  ยาจิ 
ปริปุณฺณนฺเต  ปตฺตจีวรนฺติ  ปุฏโ  น  ปริปุณฺณนฺติ  อาห ฯ 
อถ  น  สตฺถา  เตนหิ  ปตฺตจีวร  ปริเยสาหีติ  วตฺวา 
ปกฺกามิ ฯ  โส  กริ  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  สมณธมฺม  กโรนฺโต 
ภิกฺขุนา  นาม  อตฺตนา  ปจฺจเย  ลภิตฺวา  อ ฺ  อโนโลเกตฺวา 
สยเมว  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏตีติ  เอกภิกฺขุสฺสป  ปตฺเตน  วา  จีวเรน 
วา  สงฺคห  นากาสิ ฯ  เตนสฺส  อิทฺธิมยปตฺตจีวร  น 
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพชชฺ  นาทาสิ ฯ 
ตมฺป  ปตฺตจีวร  ปริเยสมานเมว  เอกา  ยกฺขินี  เธนุรูเปน 
อาคนฺตฺวา  วามอูรุมฺหิ  ปหริตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ ฯ สตฺถา 
ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ
นิกฺขมนฺโต  พาหิยสฺส  สรีร  สงฺการฏาเน  ปติต  ทิสฺวา 
ภิกฺขู  อาณาเปสิ  ภิกฺขเว  เอกสฺมึ  เคหทฺวาเร  ตฺวา  ม ฺจก 
อาหราเปตฺวา  อิม  สรีร  นครโต  นีหริตฺวา  ฌาเปตฺวา 
ถูป  กโรถาติ ฯ  ภิกฺขู  ตถา  กรึส ุ กตฺวา  จ  ปน  วิหาร 
คนฺตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตนา  กตกิจฺจ  อาโรเจตฺวา 
ตสฺส  อภิสมฺปราย  ปุจฺฉึสุ ฯ  อถ  เนส  ภควา  ตสฺส 
ปรินิพฺพุตภาว  อาจิกฺขิตฺวา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน 
ภิกฺขูน ขิปฺปาภิ ฺาน ยทิท พาหิโย ทารุจีริโยติ เอตทคฺเค(๑) 
เปสิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  ตุมฺเห  พาหิโย 
# ๑  องฺ. เอก. ๒๐/๓๒  
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ทารุจีริโย  อรหตฺต  ปตฺโตติ  วเทถ  กทา  โส  อรหตฺต  ปตฺโตติ ฯ 
มม  ธมฺม  สตุกาเล  ภิกฺขเวติ ฯ  กทา  ปนสฺส  ตุมฺเหหิ  ธมฺโม 
กถิโตติ ฯ  ปณฺฑาย  จรนฺเตน  อนฺตรวีถิย  ตฺวาติ ฯ  อปฺปมตฺตโก 
หิ  ภนฺเต  ตุมเฺหหิ  อนฺตรวีถิย  ตฺวา  กถิตธมฺโม  กถ  โส 
ตาวตเกน  วิเสส  นิพฺพตฺเตสีติ ฯ  อถ  เน  สตฺถา  ภิกฺขเว 
มม  ธมฺม  อปฺป  วา  พหุ  วาติ  มา  มนิาถ  (๑)  อเนกานิป  หิ  
คาถาสหสฺสานิ  อนตฺถนสิฺสิตานิ  น  เสยฺโย  อตฺถนิสฺสิต  ปน 
เอกมฺป  คาถาปท  เสยฺโยติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม 
เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        สหสฺสมป เจ คาถา                อนตฺถปทส ฺหิตา 
        เอก คาถาปท เสยฺโย                ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ ฯ 
        ตตฺถ  เอก  คาถาปทนฺติ  อปฺปมาโท  อมต  ปท  ฯเปฯ 
ยถา  มตาติ  เอวรูปา  เอกา  คาถาป  เสยฺโยติ  อตฺโถ ฯ 
เสส  ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                                ทารจีุริยตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        ___________________ 
# ๑  ส.ี มา จินฺตยิตฺถ ฯ ม. มา ปมาณ คณฺหถ ฯ  
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                                 กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ 
        โย  จ  คาถา  สต  ภาเสติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน วิหรนฺโต กุณฺฑลเกสึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        ราชคเห  กริ  เอกา  เสฏ ิธีตา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา 
อภิรูปา  อโหสิ  ทสฺสนียา ฯ  ตสฺมิ ฺจ  วเย   ิตา  นาริโย 
ปุริสชฺฌาสยา  โหนฺติ  ปุรสิโลลา ฯ  อถ  น  มาตาปตโร 
สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  อุปริมตเล  สิริคพฺเภ  วาเสสุ 
เอกเมวสฺสา ทาสึ ปริจาริก อกสุ ฯ (๑)  อเถก  กลุปตฺุต  โจรกมฺม 
กโรนฺต  คเหตฺวา  ปจฺฉาพาหุ (๒) พนฺธิตฺวา  จตุกฺเก  จตุกฺเก 
กสาหิ  ปหรตฺิวา  อาฆาตน  นยึส ุฯ  เสฏ ิธีตา  มหาชนสฺส 
สทฺท  สุตฺวา  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  ปาสาทตเล  ตฺวา 
โอโลเกนฺตี  ต  ทิสฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  ปตฺถยมานา 
อาหาร  ปฏิกขิฺปตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺช ิฯ  อถ  น  มาตา 
ปุจฺฉิ  กึ  อิท  อมฺมาติ ฯ  สเจ  เอต  โจโรติ  คเหตฺวา 
นียมาน  ปุรสิ  ลภิสฺสามิ  ชีวิสฺสามิ  โน  เจ  ชีวิต  เม  นตฺถ ิ
อิเธว มริสฺสามีติ ฯ  อมฺม  มา  เอว  กร ิ อมฺหาก  ชาติยา 
จ  โภเคน  จ  สทิส  อ ฺ  สามิก  ลภสิฺสสีติ ฯ  มยหฺ 
อ ฺเน  กิจฺจ  นตฺถิ  อิม  อลภมานา  มริสฺสามีติ ฯ  มาตา 
ธีตร  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตี  ปตุโน  อาโรเจสิ ฯ  โสป  น 
# ๑  ม. ทาสปิริจาริก อทสุ ฯ   ๒. สี. ม. ย.ุ ปจฺฉาพาห ฯ  
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ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  กึ  สกฺกา  กาตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  ต 
โจร  คาหาเปตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส  ราชปุริสสฺส  สหสฺสภณฺฑิก 
เปเสสิ  อิม  คเหตฺวา  เอต  ปุริส  มยฺห  เทหีติ ฯ  โส 
สาธูติ  กหาปเณ  คเหตฺวา  ต  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺ  มาเรตฺวา 
มาริโต  เทว  โจโรติ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ีป  ตสฺส 
ธีตร  อทาสิ ฯ  สา  [๑]  สามิก อาราเธสฺสามีติ  สพฺพาภรณปฺ- 
ปฏิมณฺฑิตา  สยเมว  ตสฺส  ยาคุอาทีนิ  สวิทหติ ฯ  โจโร 
กติปาหจฺจเยน จินฺเตสิ  กทา  นุ  โข  อิม  มาเรตฺวา  เอติสฺสา 
อาภรณานิ คเหตฺวา  เอกสฺมึ  สุราเคเห  วิกฺกีณิตฺวา  ขาทิตุ 
ลภิสฺสามีติ ฯ โส  อตฺเถโส  อุปาโยติ  จินฺเตตฺวา  อาหาร 
ปฏิกฺขิปตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺช ิฯ  อถ  น  สา  อุปสงฺกมิตฺวา 
กินฺเต  สามิ  รุชฺชตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  กิ ฺจิ  ภทฺเทติ ฯ  กจฺจิ  ปน 
เม  มาตาปตโร  ตุยฺห  กุทธฺาติ ฯ  น  กชฺุฌนฺติ  ภทฺเทติ ฯ 
อถ  กินฺนาเมตนฺติ ฯ  ภทฺเท  อห  ต  ทวิส  พนฺธิตฺวา  นียมาโน 
โจรปปาเต  อธิวตฺถาย  เทวตาย  พลิกมฺม  ปฏิสฺสณิุตฺวา  ชีวิต 
ลภึ  ตฺวป  มยา  ตสฺสาเอว  อานุภาเวน  ลทฺธา  ต  เม  เทวตาย 
พลิกมฺม  ปตนฺติ  จินฺเตมิ  ภทฺเทติ ฯ  สามิ  มา  จินตฺยิ  กริสฺสาม 
พลิกมฺม  วเทหิ  เกน  อตฺโถติ ฯ  อปฺโปทกมธุปายาเสน  จ 
ลาชป ฺจมก  ปุปฺเผหิ  จาติ ฯ สาธุ  สามิ  อห  ปฏิยาเทสฺสามีติ ฯ 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ  เอตฺถนฺตเร ตโต ปฏายาติ  ทสฺสติ ฯ  
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สา  สพฺพ  พลิกมฺม  ปฏิยาเทตฺวา  เอหิ  สามิ  คจฺฉามาติ 
อาห ฯ  เตนหิ  ภทฺเท  ตว  าตเก  นิวตฺเตตฺวา  มหคฺฆานิ 
วตฺถาภรณานิ  คเหตฺวา  อตฺตาน  อลงฺกโรหิ  หสนฺตา  กีฬนฺตา 
สุข  คมิสฺสามาติ ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  อถ  น  โส  ปพฺพตปาท 
คตกาเล  อาห  ภทฺเท  อิโต  ปร  อุโภ  ชนา  คมิสฺสาม 
เสสชน  ยานเกน  สทฺธึ  นิวตฺเตตฺวา  พลิกมฺมภาชน  สย 
อุกฺขิปตฺวา  คณฺหาหีติ ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  โจโร  ต 
คเหตฺวา  โจรปปาตปพฺพต  อภิรุหิ ฯ  ตสฺส  หิ  เอเกน  ปสฺเสน 
มนุสฺสา  อภิรุหนฺติ ฯ  เอก  ปสฺส  ฉินนฺตฏ  ปพฺพตมตฺถเก 
 ิตา  เตน  ปสฺเสน  โจเร  ปาเตนฺติ  เต  ขณฺฑาขณฺฑ  หุตฺวา 
ภูมิย  ปตนฺติ  ตสฺมา  โจรปปาโตติ  วุจฺจติ ฯ สา  ตสฺส 
ปพฺพตสฺส  มตฺถเก  ตฺวา  พลิกมฺมนฺเต  สามิ  กโรหีติ  อาห 
โส ตุณฺหี อโหสิ ฯ ปุน ตาย กสฺมา สามิ ตุณฺหีภูโตสีติ 
วุตฺเต  ต  อาห  น  มยฺห  พลิกมฺเมน  อตฺโถ  ว ฺเจตฺวา  ปน 
ต อาทาย  อาคโตมฺหีติ ฯ  กึการณา  สามีติ ฯ  ต  มาเรตฺวา 
ตว  อาภรณานิ  คเหตฺวา  ปลายนตฺถายาติ ฯ  สา  มรณ- 
ภยตชฺชิตา  อาห  สามิ  อห ฺจ  อาภรณานิ  จ  เม  ตว 
สนฺตกาเนว  กสฺมา  เอว  วเทสีติ ฯ  โส  มา  เอว  กโรหีติ 
ปุนปฺปุน  ยาจิยมาโนป  มาเรมิเอวาติ  อาห ฯ  เอว  สนฺเต 
กินฺเต  มม  มรเณน  อิมานิ  อาภรณานิ  คเหตฺวา  มยฺห  ชีวิต  
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เทหิ  อิโต  ปฏาย  ม  มตาติ  ธาเรหิ  ทาสี  วา  เต  หุตฺวา 
หตฺถกมฺม  กริสฺสามีติ  วตฺวา อิม คาถมาห 
        อิเม สุวณฺณเกยูรา                สพฺเพ เวฬุริยามยา 
        สพฺพ ฺจ คณฺห ภทฺทนฺเต  มม ทาสิ ฺจ สาวยาติ (๑)  ฯ 
ต  สุตฺวา  โจโร  เอว กเต ตฺว คนฺตฺวา (๒)  มาตาปตูน 
อาจิกฺขิสฺสสิ  มาเรสฺสามิเยว ตฺว มา พาฬฺห ปริเทวีติ วตฺวา 
อิม คาถมาห 
        มา พาฬหฺ ปริเทเวสิ         ขิปฺป พนฺธาหิ ภณฺฑก 
        น ตุยฺห ชีวิต อตฺถิ         สพฺพ คณฺหามิ ภณฺฑกนฺติ ฯ 
        สา  จินฺเตสิ  อโห  อิท  กมฺม  ภารยิ  ป ฺา  นาม 
น  ปจิตฺวา  ขาทนตฺถาย  กตา  อถ  โข วิจารณตฺถาย กตา 
ชานิสฺสามิสฺส  กตฺตพฺพนฺติ ฯ  อถ  น  สา  อาห  สามิ 
ยทา  ตฺว  โจโรติ  คเหตฺวา  นียสิ  ตทา  อห  มาตาปตูน 
อาจิกฺขึ  เต  สหสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา  ต  อานาเปตฺวา  เคเห  กรึส ุ
ตโต  ปฏาย  อห  ตุยฺห  อุปการิกา  อชฺช  เม  สุทิฏ  กตฺวา 
อตฺตาน  วนฺทิตุ  เทหีติ ฯ  โส  สาธุ  ภทฺเท  สุทิฏ  กตฺวา 
วนฺทาหีติ  วตฺวา  ปพฺพตนฺเต  อฏาสิ ฯ  อถ  น  สา  ติกฺขตฺตุ 
# ๑  ม.   อิท สุวณฺณเกยูร                        มุตฺตา เวฬุริยา พหู 
#              สพฺพ หรสฺสุ ภทฺทนฺเต        ม จ ทาสีติ สาวยาติ ฯ 
# ๒  ย.ุ  เอว กเถตฺวา คนฺตฺวา ฯ  
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ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตฺวา  สามิ  อิท  เม 
ปจฺฉิมทสฺสน  อิทานิ  ตุยฺห  วา  มม  ทสฺสน  มยฺห  วา 
ตว  ทสฺสน  นตฺถีติ  ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ  อาลิงฺคิตฺวา  ปมตฺต 
หุตฺวา  ปพฺพตนฺเต   ิต  ปฏ ิปสฺเส  ตฺวา  เอเกน  หตฺเถน 
ขนฺเธ  คเหตฺวา  เอเกน  ปฏ ิกจฺฉาย  คเหตฺวา  ปพฺพตปปาเต 
ขิป ฯ  โส  ปพฺพตกุจฺฉิย  ปฏิหโต  ขณฺฑาขณฺฑ  หุตฺวา  ภูมิย 
ปติ ฯ  โจรปปาตมตฺถเก  อธิวตฺถา  เทวตา  เตส  ทฺวินฺนป 
กิริย  ทิสฺวา  ตสฺสา  อิตฺถิยา สาธุการ ทตฺวา อิม คาถมาห 
        น โส สพฺเพสุ าเนสุ        ปุรโิส โหติ ปณฺฑิโต 
        อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ                ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ ฯ 
สาป  โจร  ปปาเต  ขิปตฺยา  [จินฺเตสิ]  สจาห  เคห 
คมิสฺสามิ สามิโก  เต  กหนฺติ  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  สจาห  เอว 
ปุฏา  มาริโต  เมติ  วกฺขามิ  ทุพฺพินีเต  สหสฺส  ทตฺวา 
สามิก  อานาเปตฺวา  อิทานิ  น  มาเรสีติ  ม  มุขสตฺตีหิ 
วิชฺฌิสฺสนฺติ  อาภรณตฺถาย  ม  โส  มาเรตุกาโม  อโหสีติ  วุตฺเตป 
น  สทฺทหิสสฺนฺติ  อล  เม  เคเหนาติ  ตตฺเถว  อาภรณานิ 
ฉฑฺเฑตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา อนุปุพฺเพน  วิจรนฺตี  เอก 
ปริพฺพาชกาน  อสฺสม  ปตฺวา  วนฺทิตฺวา  มยฺห  ภนฺเต  ตุมฺหาก 
สนฺติเก  ปพฺพชฺช  เทถาติ  อาห ฯ  อถ  น  ปพฺพาเชสุ ฯ 
สา  ปพฺพชิตฺวาว  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปพฺพชชฺาย  กึ  
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อุตฺตมนฺติ ฯ  ภทฺเท  ทสสุ  วา  กสิเณสุ  ปริกมฺม  กตฺวา  ฌาน 
นิพฺพตฺเตตพฺพ  วาทสหสฺส  วา  อุคฺคณฺหิตพฺพ  อย  อมฺหาก 
ปพฺพชฺชาย  อุตฺตมตฺโถติ ฯ  ฌานนฺตาว  นิพฺพตฺเตตุ  อห  น 
สกฺขิสฺสามิ  วาทสหสฺส  ปน  อุคฺคณฺหิสฺสามิ  อยฺยาติ ฯ 
อถ  น  เต  วาทสหสฺส  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  อุคฺคหิต  เต  สิปฺป 
อิทานิ  ตฺว  ชมฺพุทีปตเล  วิจริตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  ป ฺห 
กเถตุ  สมตฺถ  โอโลเกหีติ  ตสฺสา  หตฺเถ  ชมฺพุสาข  ทตฺวา 
อุยฺโยเชสุ  คจฺฉ  ภทฺเท  สเจ  โกจิ  คิหภูิโต  ตยา  สทฺธึ 
ป ฺห  กเถตุ  สกฺโกติ  ตสฺเสว  ปาทปริจาริกา  ภว  สเจ 
ปพฺพชิโต  สกฺโกติ  ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชาหีติ ฯ  สา  นาเมน 
ชมฺพุปริพฺพาชิกา  นาม  หตฺุวา  ตโต  นกิฺขมิตฺวา  ทิฏทิฏเ 
ป ฺห  ปุจฺฉนฺตี  วิจรติ ฯ ตาย  สทฺธึ  กเถตุ  สมตฺโถ 
นาม  นาโหสิ ฯ  อิโต ชมฺพุปริพฺพาชิกา  อาคจฺฉตีติ  สุตฺวา ว 
มนุสฺสา  ปลายนฺติ ฯ  สา  คาม  วา  นคิม  วา  ภิกฺขาย 
ปวิสนฺตี  คามทฺวาเร  วาลิการาสึ  กตฺวา  ตตฺถ  ชมฺถสุาข 
เปตฺวา  มยา  สทฺธึ  กเถตุ  สมตฺโถ ชมฺพุสาข  มทฺทตูติ 
วตฺวา  คาม  ปาวิสิ ฯ  ต  าน  โกจิ  อุปสงฺกมิตุ  สมตฺโถ 
นาม  นาโหสิ ฯ  สาป  มลิาตาย  ชมฺพุสาขาย  อ ฺ  สาข 
คณฺหาติ  อิมินา  นีหาเรน  วิจรนฺตี  สาวตฺถึ  ปตฺวา  คามทฺวาเร  
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สาข  เปตฺวา  วุตฺตนเยเนว  วตฺวา  ภิกขฺาย  ปาวิสิ ฯ  สมฺพหุลา 
ทารกา สาข ปริวาเรตฺวา อฏสุ ฯ 
        ตทา  สารีปุตฺตตฺเถโร  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ 
นครา  นิกฺขมนฺโต  เต  ทารเก  สาข  ปริวาเรตฺวา   ิเต 
ทิสฺวา  กึ  อิทนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  ทารกา  เถรสฺส  ต  ปวตฺตึ 
อาจิกฺขึสุ ฯ  เตนหิ  ทารกา  อิม  สาข  มทฺทถาติ ฯ  ภายาม 
ภนฺเตติ ฯ  อห  ป ฺห  กเถสฺสามิ  มททฺถ  ตุมฺเหติ ฯ  เต 
เถรสฺส  วจเนน  ชาตุสฺสาหา  ตถา  กตฺวา  นทนฺตา  รช 
อุกฺขิปสุ ฯ  ปริพฺพาชิกา  อาคนฺตฺวา  เต  ปริภาสิตฺวา  ตุมฺเหหิ 
สทฺธึ  มม  ป ฺเหน  กิจฺจ  นตฺถิ  กสฺมา  เม  สาข 
มทฺทิตฺถาติ  อาห ฯ  อยฺเยนมฺห มทฺทาปตาติ  อาหสุ ฯ 
ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  เม  สาขา  มทฺทาปตาติ ฯ  อาม  ภคินีติ ฯ 
เตนหิ  มยา  สทฺธึ  ป ฺห  กเถถาติ ฯ  สาธุ  กเถสาสามีติ ฯ 
สา  วฑฺฒมานกจฺฉายาย  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ  เถรสฺส  สนติฺก 
อคมาสิ ฯ  สกลนคร  สงฺขุภิ  ทฺวินฺน  ปณฺฑิตาน  กถ 
โสสฺสามาติ ฯ  นาครา  ตาย  สทฺธึเยว  คนฺตฺวา  เถร 
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต  นิสีทสึุ ฯ  ปริพฺพาชิกา  เถร  อาห  ภนฺเต 
ปุจฺฉามิ  เต  ป ฺหนฺติ ฯ  ปุจฺฉ  ภคินีติ ฯ  สา  วาทสหสฺส 
ปุจฺฉิ ฯ  ปุจฺฉิต  ปุจฺฉิต  เถโร  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  อถ  น  เถโร  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 684 

        เลมที ่ 17  สหสฺสวคฺควณฺณนา  หนา  684 
 
อาห  เอตฺตกา เอว เต  ป ฺหา  อ ฺเป  อตฺถีติ ฯ  เอตฺตกาเอว 
ภนฺเตติ ฯ  ตยา  พหู  ป ฺหา  ปุฏา  มยป  เอก  ปุจฺฉาม 
วิสฺสชฺเชสฺสสิ โนติ ฯ  ชานมานา  วิสฺสชฺเชสฺสามิ  (๑)  ปุจฺฉถ 
ภนฺเตติ ฯ  เถโร  เอก  นาม กินติฺ  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  สา 
เอวเมส  วิสฺสชฺชิตพฺโพติ  อชานนฺตี  กึ  นาเมต  ภนฺเตติ 
ปุจฺฉิ ฯ  พุทฺธมนฺโต  (๒)  นาม  ภคินีติ ฯ  มยฺหป  ต  เทถ 
ภนฺเตติ ฯ  สเจ  มาทิสา  ภวิสฺสสิ  ทสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  ม 
ปพฺพาเชถาติ ฯ  เถโร  ภิกขฺุนีน  อาจิกฺขิตฺวา  ปพฺพชาเปสิ ฯ 
สา  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปทา  กุณฺฑลเกสีเถรี  นาม  หุตฺวา 
กติปาหสฺเสว  สห ปฏิสมภิฺทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  กุณฺฑลเกสีเถริยา 
ธมฺมสฺสวน  พหุ  นตฺถิ  ปพฺพชิตกิจฺจมสฺสา  มตฺถก  ปตฺต 
เอเกน  กิร  โจเรน  สทฺธึ  มหาสงฺคาม  กตฺวา  ชิติตฺวา 
อาคตาติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว 
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  มฺนามาติ 
วุตฺเต  ภิกฺขเว  มยา  เทสิตธมฺม  อปฺป  วา  พหุ  วาติ 
มา  มินาถ  อนตฺถก  ปท  สตป  เสยฺโย  น  โหติ  ธมฺมปท 
ปน  เอกมฺป  เสยฺโยว  อวเสสโจเร  ชินนฺตสฺส  จ  ชโย  นาม 
# ๑  ส.ี ย.ุ  ชานมานา วิสฺสชฺเชสฺสามีติ นตฺถิ ฯ 
# ๒  ส.ี ย.ุ  พุทฺธป ฺห ฯ ม. พุทฺธป ฺโห ฯ  
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น  โหติ  อชฌฺตฺติเก  กิเลสโจเร  ชินนตฺสฺเสว  ปน  ชโย   
นาม  โหตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา 
คาถา อภาสิ 
        โย จ คาถา สต ภาเส         อนตฺถปทส ฺหิตา 
        เอก ธมฺมปท เสยฺโย         ย สุตฺวา อุปสมฺมติ ฯ 
        โย สหสฺส สหสฺเสน        สงฺคาเม มานุเส ชิเน 
        เอก ฺจ เชยฺยมตฺตาน  ส เว สงฺคามชุตฺตโมติ ฯ 
        ตตฺถ  คาถา  สตนฺติ (๑) โย  จ  ปุคฺคโล  สตปรจฺิเฉทา 
พหู  คาถา  ภาเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อนตฺถปทส ฺหิตาติ  อากาส- 
วณฺณนาทิวเสน  อนตฺถเกหิ  ปเทหิ ส ฺหิตา ฯ  ธมฺมปทนฺติ 
อตฺถสาธก  ขนฺธาทิปฺปฏิสยุตฺต ฯ  จตฺตารีมานิ  ปรพฺิพาชกา 
ธมฺมปทานิ  กตมานิ  จตฺตาริ  อนภิชฌฺา  ปริพฺพาชกา  ธมฺมปท 
อพฺยาปาโท  ปริพฺพาชกา  ธมฺมปท  สมฺมาสติ  ปรพฺิพาชกา 
ธมฺมปท  สมมฺาสมาธิ  ปริพฺพาชกา  ธมฺมปทนฺติ  (๒)  เอว 
วุตฺเตสุ  จตูสุ  ธมฺมปเทสุ  เอกมฺป  ธมฺมปท  เสยฺโย ฯ 
        โย  สหสฺส  สหสฺเสนาติ  โย  เอโก  สงฺคามโยโธ  สหสฺเสน 
คุณิต  สหสฺส  มนุสฺเส  เอกสฺมึ  สงฺคาเม  ชิเนยฺย ทส 
มนุสฺสสตสหสฺสานิ  ชินตฺิวา  ชย  อาหเรยฺย  อยป  สงฺคามชินต 
# ๑ ส.ม. คาถาสต  ฯ  ๒ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๘ ฯ  
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อุตฺตโม  นาม  น  โหติ ฯ  เอกจ  เชยฺยมตฺตานนฺติ  โย  ปน 
รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ  อชฺฌตฺติกกมฺมฏาน  สมมฺสนฺโต  อตฺตโน 
โลภาทิกฺกิเลสชเยน  อตฺตาน  ชิเนยฺย ฯ  ส  เว  สงฺคามชุตฺตโมติ 
โส  สงฺคามชนิต อุตฺตโม ปวโร สงฺคามสีสโยโธติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ ฯ 
 
                        อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ 
        อตฺตา  หเวติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  พฺราหฺมโณ  กึ  น ุ โข  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
อตฺถเมว  ชานาติ  อุทาหุ  อนตฺถมฺป  ปจฺุฉิสฺสามิ  นนฺติ 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  ตุมฺเห  อตฺถเมว  ชานาถ 
ม ฺเ  โน  อนตฺถนฺติ ฯ  อตฺถ ฺจาห  พฺราหฺมณ  ชานามิ 
อนตฺถ ฺจาติ ฯ  เตนหิ  เม  อนตฺถ กเถถาติ ฯ อถสฺส สตฺถา 
อิม  คาถมาห 
        อุสฺสูรเสยฺย อาลสฺย                จณฺฑิกฺก ทีฆโสตฺติย (๑) 
        เอกสฺสทฺธานคมน                ปรทารูปเสวน 
        เอต พฺราหฺมณ เสวสฺสุ        อนตฺถ เต ภวิสฺสตีติ ฯ 
# ๑  ม. ทีฆโสณฺฑิย ฯ  
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        ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  สาธุการมทาสิ  สาธุ  สาธุ 
คณาจริย  คณเชฏก  ตุมฺเหว  อตฺถ ฺจ  ชานาถ 
อนตฺถ ฺจาติ ฯ  เอว พฺราหฺมณ  อตฺถานตฺถชานนโก  นาม 
มยา  สทิโส  นตฺถีติ ฯ อถสฺส  สตฺถา  อชฺฌาสย  อุปธาเรตฺวา 
พฺราหฺมณ  เกน  กมฺเมน ชวีสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ชูตกมฺเมน  โภ 
โคตมาติ ฯ  กึ  ปน  เต  ชโย โหติ  ปราชโยติ ฯ  ชโยป 
ปราชโยปติ  วุตฺเต  พฺราหฺมณ  อปฺปมตฺตโก  เอส  ปร 
ชินนฺตสฺส  ชโย  นาม  น  เสยฺโย  โย  ปน  กิเลสชเยน 
อตฺตาน  ชินาติ  ตสฺส  ชโย  เสยฺโย  น  หิ  ต  ชย  โกจิ 
ปราชย  กาตุ  สกฺโกตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา ธมฺม 
เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ 
        อตฺตา หเว ชิต เสยฺโย        ยา จาย อิตรา ปชา 
        อตฺตทนฺตสฺส โปสสฺส        นิจฺจ ส ฺตจาริโน 
        เนว เทโว น คนฺธพฺโพ        น มาโร สห พฺรหฺมุนา 
        ชิต อปชิต กยิรา                ตถารปูสฺส ชนฺตุโนติ ฯ 
        ตตฺถ  หเวติ  นิปาโต ฯ  ชิตนฺติ  ลงฺิควิปลฺลาโส ฯ  อตฺตโน 
กิเลสชเยน  อตฺตา  ชิโต  เสยฺโยติ  อตฺโถ ฯ  ยา  จาย  อิตรา 
ปชาติ  ยา  ปนาย  อวเสสา  ปชา  ชูเตน  วา  ธนหรเณน 
วา  สงฺคาเม  พลาภิภเวน  วา  ชิตา  ภเวยฺย  ต  ชินนฺเตน 
ย  ชิต ฯ  น  ต  เสยฺโยติ  อตฺโถ ฯ  กสมฺา  ปน  ตเทว  ชิต  
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เสยฺโย  อิท  น  เสยฺโยติ ฯ  ยสฺมา  อตฺตทนฺตสฺส  ฯเปฯ 
ตถารูปสฺส  ชนฺตุโนติ ฯ  อิท  วุตฺติ  โหติ  ยสฺมา  หิ  ยฺวาย 
นิกฺกิเลสตาย  อตฺตทนฺโต  โปโส  ตสฺส  อนงฺคณสฺส  (๑)  กายาทีหิ 
นิจฺจ  ส ฺตจาริโน  เอวรูปสฺส  อิเมหิ  กายส ฺมาทีหิ 
ส ฺตสฺส  ชนฺตุโน  เทโว  วา  คนฺธพฺโพ  วา  มาโร  วา 
ปน  พฺรหฺมุนา  สห  อุฏหิตฺวา  อหมสฺส  ชิต  อปชิต 
กริสฺสามิ  มคฺคภาวนาย  ปหีเน  กิเลเส  ปุน  อุปฺปาเทสฺสามีติ 
ฑเฏนฺโตป  ยถา  ธนาทีห ิ ปราชโิต  ปกฺขนฺตโร  หตฺุวา 
อิตเรน  ชิต  ปุน  ชินนฺโต  อปชิต  กเรยฺย  เอว อปชติ กาตุ 
เนว  สกฺกุเณยฺยาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
# ๑  ม. ย.ุ อตฺตทนฺตสฺส ฯ  
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                สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ 
        มาเส  มาเสติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        เถโร  กริ  ตสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  อาห  กินฺนุ  โข 
พฺราหฺมณ  กิ ฺจิเทว  กุสล  กโรสีติ ฯ  กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ 
กึ  กโรสีติ ฯ  มาเส  มาเส  สหสฺสปริจฺจาเคน  ทาน  ทมฺมีติ ฯ 
กสฺส  เทสีติ ฯ  นิคฺคณฺาน  ภนฺเตติ ฯ  กึ  ปตฺถยนฺโตติ ฯ 
พฺรหฺมโลก  ภนฺเตติ ฯ  กึ  ปน  พฺรหฺมโลกสฺส  อย  มคฺโคติ ฯ 
อาม  ภนฺเตติ ฯ  โก  เอวมาหาติ ฯ  อาจริเยหิ  เม  กถติ 
ภนฺเตติ ฯ  เนว  ตฺว  พฺรหฺมโลกสฺส  มคฺค  ชานาสิ  นป 
เต  อาจริยา  สตฺถา  เอว  เอโก  ชานาติ  เอหิ  พฺราหฺมณ 
พฺรหฺมโลกสสฺ  เต  มคฺค  กถาเปสฺสามีติ  ต  อาทาย  สตฺถ ุ
สนฺติก  เนตฺวา  ภนฺเต  อย  พฺราหฺมโณ  เอวมาหาติ  ต 
ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  สาธุ  วตสฺส  พฺรหมฺโลกมคฺค  กเถถาติ 
อาห ฯ  สตฺถา  เอว  กิร  พฺราหฺมณาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม 
โภ  โคตมาติ  วุตฺเต  พฺราหฺมณ  ตยา  เอว  ททมาเนน 
วสฺสสต  ทินนฺทานโตป  มุหุตฺตมตฺต  ปสนฺนจิตฺเตน  มยฺห 
สาวกสฺส  โอโลกน  วา  กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตทาน  วา  มหปฺผลตรนฺติ 
วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
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        มาเส มาเส สหสฺเสน  โย ยเชถ สต สม 
        เอก ฺจ ภาวิตตฺตาน        มุหุตฺตมป ปูชเย 
        สาเยว ปูชนา เสยฺโย  ย ฺเจ วสฺสสต หุตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สหสฺเสนาติ  สหสฺสปริจฺจาเคน ฯ  โย  ยเชถ  สต 
สมนฺติ  โย  วสฺสสต  มาเส  มาเส  สหสฺส  ปริจฺจชนฺโต 
โลกิยมหาชนสฺส  ทาน  ทเทยฺย ฯ  เอก ฺจ  ภาวิตตฺตานนฺติ  โย 
จ  เอก  คุณวเสน  วฑฺฒิตอตฺตาน  เหฏ ิมโกฏิยา  โสตาปนฺน 
อุปริมโกฏิยา  ขีณาสว  ฆรทฺวาเร  สมปฺตฺต  กฏจฺฉุภิกฺขา- 
ทานวเสน  วา  ยาปนมตฺตาหารทานวเสน  วา  ถูลสาฏก- 
ทานมตฺเตน  วา  ปูเชยฺย  ย  อิตเรน  วสฺสสต  หุต  ตโต 
สาเยว  ปูชนา  เสยฺโย  เสฏา อุตฺตมาติ อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผล ปตฺโต ฯ 
อ ฺเป  พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                        _______________  
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                สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถ ุ
        โย  จ  วสฺสสต  ชนฺตูติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺย อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        ตป  หิ  เถโร  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  ก ึ พฺราหฺมณ 
กุสล  กโรสีติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  กึ  กโรสีติ ฯ  มาเส 
มาเส  เอก  ปสุ  วธิตฺวา  อคฺคึ  ปริจรามีติ ฯ  กิมตฺถ  เอว 
กโรสีติ ฯ  พฺรหฺมโลกมคฺโค  กิเรโสติ ฯ  เกเนว  กถตินฺติ ฯ   
อาจริเยหิ  เม  ภนฺเตติ ฯ  เนว ตฺว  พฺรหมฺโลกมคฺค  ชานาสิ 
นป  เต  อาจริยา  เอหิ  สตฺถุ  สนฺติก  คมิสฺสามาติ  ต  สตฺถ ุ
สนฺติก  เนตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  อิมสฺส  ภนฺเต 
พฺรหฺมโลกมคฺค  กเถถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  เอว  กริาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
เอว  โภ  โคตมาติ  วุตฺเต  พฺราหฺมณ  วสฺสสตป  เอว  อคฺคึ 
ปริจรนฺตสฺส  ตว  อคฺคิปาริจริยา  มม  สาวกสฺส  ขณมตฺต 
ปูชป  น  ปาปุณาตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        โย จ วสฺสสต ชนฺตุ         อคฺคึ ปริจเร วเน 
        เอก ฺจ ภาวิตตฺตาน         มุหุตฺตมป ปูชเย 
        สาเยว ปูชนา เสยฺโย         ย ฺเจ วสฺสสต หุตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ชนฺตูติ  สตฺตาธิวจนเมต ฯ  อคฺคึ  ปริจเร  วเนติ  
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นิปฺปป ฺจภาวปฺปตฺถนาย  วน  ปวิสิตฺวาป  ตตฺถ  อคฺคึ 
ปริจเรยฺย ฯ  เสส ปุริมสทสิเมวาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ 
อ ฺเป  พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
 
                สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณวตฺถุ 
        ยงฺกิ ฺจิ  ยฏิ ฺจาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        ตมฺป  ห ิ เถโร  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  พฺราหฺมณ  กิ ฺจิ 
กุสล  กโรสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  ก ึ กโรสีติ ฯ 
ยิฏยาค  ยชามีติ ฯ  ตทา  กิร  ต  ยาค  มหาปริจฺจาเคน 
ยชนฺติ ฯ  อิโต  ปร  เถโร  ปุริมนเยเนว  ปุจฺฉิตฺวา  ต  สตฺถ ุ
สนฺติก  เนตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  อิมสฺส  ภนฺเต 
พฺรหฺมโลกมคฺค  กเถถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  พฺราหฺมณ  เอว 
กิราติ  ปุจฺฉิตฺวา  อามาติ  วุตฺเต  พฺราหฺมณ  ตยา  สวจฺฉร 
ยิฏยาค  ยชนฺเตน  โลกยิมหาชนสฺส  ทินฺนทาน  ปสนฺเนน 
จิตฺเตน  มม  สาวกาน  วนฺทนฺตาน  อุปฺปนฺนกุสลเจตนาย 
จตุพฺภาคมตฺตป  น  อคฺฆตีติ วตฺวา  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
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                ยงฺกิ ฺจิ ยิฏ ฺจ หุต ฺจ โลเก 
                สวจฺฉร ยเชถ ปุ ฺเปกฺโข 
                สพฺพมฺป ต น จตุภาคเมติ 
                อภิวาทนา อุชฺชุคเตสุ เสยฺโยติ ฯ 
        ตตฺถ  ยงฺกิ ฺจีติ  อนวเสสปริยาทานวจนเมต ฯ  ยฏินฺติ 
เยภุยฺเยน  มงฺคลกิริยาทิวเสน  ทินฺนทาน ฯ  หุตนฺติ  อภิสงฺขริตฺวา 
กต  ปาหุนทาน ฺเจว  กมฺมผล  สทฺทหตฺิวา  กตทาน ฺจ ฯ 
สวจฺฉร  ยเชถาติ  เอกสวจฺฉร  นิรนฺตรเมว  วุตฺตปฺปการ  ทาน 
สกลจกฺกวาเฬป  โลกิยมหาชนสฺส  ทเทยฺย ฯ  ปุ ฺเปกฺโขติ 
ปุ ฺ  อิจฺฉนฺโต ฯ  อุชฺชคุเตสูติ  เหฏ ิมโกฏิยา  โสตาปนฺเนสุ 
อุปริมโกฏิยา  ขีณาสเวสุ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เอวรูเปน  (๑) 
ปสนฺเนน จิตฺเตน สรีร  โอนาเมตฺวา  วนฺทนฺตสฺส  กสุลเจตนาย 
ย  ผล  ตโต  จตุตฺถภาคป  สพฺพ ต  ทาน  น  อคฺฆติ ตสฺมา 
อุชฺชุคเตสุ อภิวาทนเมว เสยฺโยติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผล  ปตฺโต  อ ฺเป 
พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                        __________________  
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                        อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ 
        อภิวาทนสีลิสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  ทีฆลมฺพิก 
นิสฺสาย  อร ฺกุฏิกาย  วิหรนฺโต  ทฆีายุกุมาร  อารพฺภ 
กเถสิ ฯ 
        ทีฆลมพิฺกวาสิโน        กริ  เทฺว  พฺราหฺมณา  พาหิรกปพฺพชฺช 
ปพฺพชิตฺวา  อฏจตฺตาฬีส  วสฺสานิ  ตปจรณ  จรึสุ ฯ  เตสุ 
เอโก  ปเวณิ  เม  นสฺสิสฺสติ  วิพฺภมิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา 
อตฺตนา  กต  ตปปริกฺขาร  ปเรส  วิกฺกีณิตฺวา  โคสเตน  เจว 
กหาปณสเตน  จ  สทฺธึ  ภริย  ลภิตฺวา  กฏุมฺพ  สณฺาเปสิ ฯ 
อถสฺส  ภริยา  ทารก  วิชายิ ฯ  อิตโร  ปนสฺส  สหายโก 
ปวาส  คนฺตฺวา  ปุนเทว  ต  นคร  ปจฺจาคมิ ฯ  โส  ตสฺส 
อาคตภาว  สุตฺวา  ปุตฺตทาร  อาทาย  สหายกสฺส  ทสฺสนตฺถาย 
อคมาสิ  คนฺตฺวา  ปุตฺต  มาตุ  หตฺเถ  ทตฺวา  สย  ตาว 
วนฺทิ ฯ  มาตาป  ปุตฺต  ปตุ  หตฺเถ  ทตฺวา  วนฺทิ ฯ  โส 
ทีฆายุกา โหถาติ  อาห ฯ  ปุตฺเต  ปน  วนฺทาปเต  ตุณฺหี 
อโหสิ ฯ  อถ  น  กสฺมา  ปน  ภนฺเต  อมฺเห  วนฺทิเต  (๑) 
ทีฆายุกา  โหถาติ  วตฺวา  อิมสฺส  วนฺทนกาเล  กิ ฺจิ 
น  วเทถาติ  อาห ฯ  อิมสสฺ  เอโก  อนตฺราโย  อตฺถ ิ
พฺราหฺมณาติ ฯ  กิตฺตก  ชวิีสฺสติ  ภนฺเตติ ฯ  สตฺตาห 
# ๑ วนฺทนฺเต (?) ฯ  ส.ี อมเฺหหิ วนฺทิโต ฯ ม. ย.ุ อมฺเหหิ วนฺทิเต ฯ  
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พฺราหฺมณาติ ฯ  ปฏิพาหนการณ  อตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  นาห 
ปฏิพาหนการณ  ชานามีติ ฯ  โก  ปน  ชาเนยฺย  ภนฺเตติ ฯ 
สมโณ  โคตโม  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปุจฺฉาหีติ ฯ  ตตฺถ 
คจฺฉนฺโต  ตปปริหานิโต  ภายามีติ ฯ  สเจ  เต  ปุตฺตสิเนโห 
อตฺถิ  ตปปรหิานึ  อจินฺตยิตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ปุจฺฉาหีติ ฯ  โส  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา สย  ตาว  วนฺทิ ฯ 
สตฺถา  ทีฆายุโก  โหหีติ  อาห ปชาปติยา  วนฺทนกาเลป 
ตสฺสา  ตเถว  วตฺวา  ปุตฺตสฺส  วนฺทาปนกาเล  ตุณฺหี 
อโหสิ ฯ  โส  ปุริมนเยเนว  สตฺถาร  ปจฺุฉิ ฯ  สตฺถาปสฺส 
ตเถว  พฺยากาสิ ฯ  โส  กริ  พฺราหฺมโณ  สพฺพ ฺ ุตาณ  (๑) 
อปฺปฏิวิชฺฌิตฺวา  อตฺตโน  มนฺต  สพฺพ ฺ ุตาเณน  สสนฺเทสิ 
ปฏิพาหนุปาย  ปน  น  ชานาติ ฯ  พฺราหฺมโณ  สตฺถาร  ปุจฺฉิ 
อตฺถิ  ปน  ภนฺเต  ปฏิพาหนุปาโยติ ฯ  ภเวยฺย  พฺราหฺมณาติ ฯ 
กึ  ภเวยฺยาติ ฯ  สเจ  ตฺว  อตฺตโน  เคหทฺวาเร  มณฺฑป  กตฺวา 
ตสฺส  มชฺเฌ  ปก  กาเรตฺวา  ต  ปรกิฺขิปนฺโต  อฏ  วา 
โสฬส  วา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  เตสุ  มม  สาวเก 
นิสีทาเปตฺวา  สตฺตาห  นรินฺตร  ปริตฺต  กาเรตุ  สกฺกุเณยฺยาสิ 
เอวมสฺส  อนฺตราโย  วินสเฺสยฺยาติ ฯ  โภ  โคตม  มยา  มณฺฑปาทีนิ 
สกฺกา  กาตุ  ตุมฺหาก  ปน  สาวเก  กถ  ลจฺฉามีติ ฯ  ตยา 
# ๑  สพฺพ ฺ ุตา เอว าณ สพฺพ ฺ ุตาณ ฯ 
# อาการสฺส รสฺสตฺต ฯ สฺส ทฺวิตฺต นตฺถิ ฯ  
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เอตฺตเก  กเต  อห  มม  สาวเก  ปหิณิสฺสามีติ ฯ  สาธุ  โภ 
โคตมาติ  โส  อตฺตโน  เคหทฺวาเร  สพฺพนฺต  กิจฺจ  นิฏาเปตฺวา 
สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขู  ปหิณิ ฯ  เต  คนฺตฺวา 
ตตฺถ  นิสีทึส ุฯ  ทารกมฺป  ปกาย  นิปชฺชาเปสุ ฯ  ภิกฺขู 
สตฺต  รตฺตินฺทิวา  (๑)  นรินฺตร  ปริตฺต  ภณึสุ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส 
สย  สตฺถา  อาคจฺฉิ ฯ  ตสฺมึ  คเต  (๒)  สพฺพจกฺกวาเฬ  เทวตา 
สนฺนิปตึสุ ฯ  เอโก  ปน  อวรุทฺธโก  ยกฺโข  ทฺวาทส  สวจฺฉรานิ 
เวสฺสวณ  อุปฏหิตฺวา  ตสฺส  สนฺติกา  วร  ลภนฺโต  อิโต 
สตฺตเม  ทิวเส  อิม  ทารก  คณฺเหยฺยาสีติ  ลภิ  ตสฺมา  โสป 
อาคนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  สตฺถริ  ปน  ตตฺถ  คเต  มเหสกฺขาสุ 
เทวตาสุ  สนฺนิปติตาสุ  อปฺเปสกฺขา  เทวตา  โอสกฺกิตฺวา 
โอกาส  อลภมานา  ทฺวาทส  โยชนานิ  ปฏิกฺกมึสุ ฯ 
อวรุทฺธโกป  ตเถว  ปฏิกกฺนฺโต  อฏาสิ ฯ  สตฺถาป 
สพฺพรตฺตึ  ปริตฺตมกาสิ ฯ  สตฺตาเห  วีติวตฺเต  อวรุทฺธโก 
ทารก  น  ลภิ ฯ  อฏเม  ปน  ทิวเส  อรุเณ  อุคฺคตมตฺเตเยว  ทารก 
อาเนตฺวา  สตฺถาร  วนฺทาเปสุ ฯ  สตฺถา  ทีฆายุโก  โหหีติ 
อาห ฯ  กีวจิร  ปน  โภ  โคตม  ทารโก  สฺสตีติ ฯ  วีสวสฺสสต 
พฺราหฺมณาติ ฯ  อถสฺส  อายุวฑฺฒนกุมาโรติ  นาม กรึสุ ฯ 
โส วุฑฺฒิมนฺวาย ป ฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต วิจริ ฯ 
# ๑  ม. สตฺตรตฺตินฺทิว ฯ ๒  ม. อาคเต ฯ  
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        อเถกทวิส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
ปสฺสถาวุโส  อายุวฑฺฒนกุมาเรน  กิร  สตฺตเม  ทิวเส  มริตพฺพ 
อภวิสฺส  โส  อิทานิ  [วีสวสฺสสตฏายี  หุตฺวา]  ป ฺจหิ 
อุปาสกสเตหิ  ปริวุโต  วิจรติ  อตฺถิ  ม ฺเ  อิเมส  สตฺตาน 
อายุวฑฺฒนการณนฺติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว 
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ 
วุตฺเต  ภิกฺขเว  น  เกวล  อายุวฑฺฒนเมว  อิเม  ปน  สตฺตา 
คุณวนฺโต  วนฺทนฺตา  จตูหิ  การเณหิ  วฑฺฒนฺติ  ปริสฺสยโต 
มุจฺจนฺติ  ยาวตายุกเมว  ติฏนฺตีติ  วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา 
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        อภิวาทนสีลิสฺส                 นิจฺจ วุฑฺฒาปจายิโน 
        จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข พลนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อภิวาทนสีลิสฺสาติ  วนฺทนสีลิสฺส  อภิณฺห  วนฺทนกิจฺจ 
ปสุตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  วุฑฺฒาปจายิโนติ  คิหิสฺส  ตทหุปฺปพฺพชิเต 
ทหรสามเณเรป  ปพฺพชิตสฺส  วา  ปน  ปพฺพชฺชาย  วา 
อุปสมฺปทาย  วา  วุฑฺฒตเร  คุณวุฑฺเฒ  อปจายมานสฺส 
อภิวาทเนน  วา  นิจฺจ  ปูเชนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  จตฺตาโร 
ธมฺมาติ  อายุมฺหิ  วฑฺฒมาเน  ยตฺตก  กาล  ต  วฑฺฒติ  อิตเรป 
ตตฺตก  วฑฺฒนฺติเยว ฯ  เยน  หิ  ป ฺาสวสฺสายุสวตฺตนิก  กุสล 
กต  ป ฺจวีสติวสฺสกาเลปสฺส  ชีวิตนฺตราโย  อุปฺปชเฺชยฺย  โส  
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อภิวาทนสีลตาย  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ  โส  ยาวตายุกเมว  ติฏติ ฯ 
วณฺณาทโยปสฺส  อายุนาว  สทฺธ ึ วฑฺฒนฺติ ฯ  อิโต  อุตฺตรึป 
เอเสว  นโย ฯ  อนนฺตราเยน  ปวตฺตสฺส  ปน อายุโน วฑฺฒน 
นาม นตฺถีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อายุวฑฺฒนกุมาโร  ป ฺจหิ  อุปาสกสเตหิ 
สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ อ ฺเป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ 
ปาปุณึสูติ ฯ 
                        อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ ฯ 
 
                        สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ 
        โย  จ  วสฺสสต  ชีเวติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต สงฺกิจฺจสามเณร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  ตึสมตฺตา  กุลปุตฺตา  ธมฺมกถ  สตฺุวา  สตฺถุ 
สาสเน  อุร  ทตฺวา  ปพฺพชึสุ ฯ  เต  อุปสมฺปทาย  ป ฺจวสฺสา 
หุตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา  คนฺถธุร  วิปสฺสนาธุรนฺติ  เทฺว 
ธุรานิ  สุตฺวา  มหลลฺกกาเล  ปพฺพชิตตฺตา  คนฺถธุเร  อุสฺสาห 
อกตฺวา  วิปสฺสนาธุร  ปูเรตุกามา  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน 
กถาเปตฺวา  ภนฺเต  เอก  อร ฺายตน  คมิสฺสามาติ  สตฺถาร 
อาปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา  กตรณฺาน  คมิสฺสถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อสุก 
นามาติ  วุตฺเต  ตตฺถ  เตส  เอก  วิฆาสาท  นิสฺสาย  ภย  
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อุปฺปชฺชิสฺสติ  ต ฺจ  ปน  สงฺกิจฺจสามเณเร  คเต  วูปสมิสฺสติ 
อถ เนส ปพฺพชิตกิจฺจ ปาริปูรึ คมิสฺสตีติ อ ฺาสิ ฯ 
        สงฺกิจฺจสามเณโร  นาม  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สามเณโร 
สตฺตวสฺสิโก  ชาติยา ฯ  ตสฺส  กริ  มาตา  สาวตฺถิย  อฑฺฒกุลสฺส 
ธีตา ฯ  สา  ตสฺมึ  กุจฺฉิคเต  เอเกน  พฺยาธินา  ตขณ ฺเว 
กาลมกาสิ ฯ  ตสฺสา  ฌาปยมานาย  เปตฺวา  คพฺภมส 
เสสมส  ฌายิ ฯ  อถสฺสา  คพฺภมส  จิตกา  โอตาเรตฺวา 
ทฺวีสุ  ตีสุ  าเนสุ  สูเลหิ  วิชฺฌึสุ ฯ  สลูโกฏิ  ทารกสฺส 
อกฺขิโกฏึ  ปหริ ฯ  เอว  คพฺภมส  วิชฺฌตฺิวา  องฺคารราสิมฺหิ 
ขิปตฺวา  องฺคาเรเหว  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  คพฺภมส 
ฌายิ ฯ  องฺคารมตฺถเก  ปน  สุวณฺณพิมฺพสทิโส  ทารโก 
ปทุมคพฺภนิปนฺโน  วิย  อโหสิ ฯ  ปจฺฉิมภวิกสตฺตสฺส  ห ิ
สิเนรุนา  โอตฺถริยมานสฺสาป  อรหตฺต  อปฺปตฺวา  ชีวิตกฺขโย 
นาม  นตฺถิ ฯ  ปุนทิวเส  จิตก  นิพฺพาเปสฺสามาติ  อาคตา 
ตถานิปนฺน  ทารก  ทิสฺวา  อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาตา  กถ ฺหิ 
นาม  เอตฺตเกสุ  ทารูส ุ สกลสรีเร  ฌาปยมาเน  ทารโก  น 
ฌายิ  กินฺน ุ โข  ภวิสฺสตีติ  ทารก  อาทาย  อนฺโตคาม 
เนตฺวา  (๑)  เนมิตฺตเก  ปุจฺฉึสุ ฯ  เนมิตฺตกา  สเจ  อย  ทารโก 
อคาร  อชฺฌาวสิสฺสติ  ยาว  สตฺตมา  กลุปริวฏฏา  าตกา 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ คนฺตฺวา ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 700 

        เลมที ่ 17  สหสฺสวคฺควณฺณนา  หนา  700 
 
ทุคฺคตา  น  ภวิสฺสนฺติ  สเจ  ปพฺพชิสฺสติ  ป ฺจหิ  สมณสเตหิ 
ปริวุโต  วิจรสิฺสตีติ  อาหสุ ฯ  ตสฺส  สงฺกุนา  อกฺขิโกฏิยา 
ภินฺนตฺตา  สงฺกิจฺโจติ  (๑)  นาม  กรึส ุฯ  โส  อปเรน  สมเยน 
สงฺกิจฺโจติ  ป ฺายิ ฯ  อถ  น  าตกา  โหตุ  วุฑฺฒิตกาเล 
น  อมฺหาก  อยฺยสฺส  สารปีุตฺตสฺส  สนฺติเก ปพฺพาเชสฺสามาติ 
โปสยึสุ ฯ  โส  สตฺตวสฺสิกกาเล  ตว  กุจฺฉิย  วสนกาเล 
มาตา  เต  กาลมกาสิ  ตสฺสา  สรีเร  ฌาปยมาเนป  ตฺว 
น  ฌายีติ  กมุารกาน  กถ  สุตฺวา  อห  กิร  เอวรูปา 
ภยา  มุตฺโต  กึ  เม  ฆเรน  ปพฺพชิสฺสามีติ  าตกาน 
อาโรเจสิ ฯ  เต  สาธุ  ตาตาติ  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สนฺติก 
เนตฺวา  ภนฺเต  อิมฃ  ปพฺพาเชถาติ  อทสุ ฯ  เถโร  ตจป ฺจก- 
กมฺมฏาน  ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ขุรคฺเคเยว  สห 
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อย  สงฺกิจฺจสามเณโร นาม ฯ 
        สตฺถา  เอตสฺมึ  คเต  ต  ภย  วูปสมิสฺสติ  อถ  เตส 
ปพฺพชิตกิจฺจ  ปาริปูร ึ คมสิฺสตีติ  ตฺวา  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก 
เชฏภาติก  สารีปุตฺต  โอโลเกตฺวา  คจฺฉถาติ  อาห ฯ  เต 
สาธูติ  วตฺวา  เถรสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  กิมาวุโสติ  วุตฺเต  มย 
สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตุกามา 
หุตฺวา  อาปุจฺฉิมฺหา  อถ  โน  สตฺถา  เอวมาห  ตุมฺหาก 
เชฏภาติก  โอโลเกตฺวา  คจฺฉถาติ  เตนมฺห  อิธาคตาติ ฯ  
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สตฺถารา  อิเม  เอก  การณ  ทิสฺวา  อิธ  ปหิตา  ภวิสฺสนฺติ 
กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  อาวชฺเชนฺโต  ตมตฺถ  ตฺวา  อาห  อตฺถ ิ
ปน  โว  อาวุโส  สามเณโรติ ฯ  นตฺถิ  อาวุโสติ ฯ  สเจ 
นตฺถิ  อิม  สงฺกิจฺจสามเณร  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ ฯ  อล  อาวุโส 
สามเณร  นิสฺสาย  โน  ปลิโพโธ  ภวิสฺสติ  กึ  อร ฺเ  วสนฺตาน 
สามเณเรนาติ ฯ  น  อาวุโส  อิม  นิสสฺาย  ตุมฺหาก  ปลิโพโธ 
ภวิสฺสติ  อปจ  โข  ปน  ตุมฺเห  นิสฺสาย  อิมสฺส  ปลโิพโธ 
ภวิสฺสติ  สตฺถาป  ตุมฺเห  มม  สนฺติก  ปหิณนฺโต  ตุมฺเหหิ 
สทฺธึ  สามเณรสฺส  ปหณิน  ปจฺจาสึสนฺโต  ปหณิิ  อิม  คเหตฺวา 
คจฺฉถาติ ฯ  เต  สาธูติ  อธวิาเสตฺวา  สามเณเรน  สทฺธึ 
เอกตฺตึสชนา  เถร  อปโลเกตฺวา  วิหารา  นิกฺขมฺม  จาริก 
จรนฺตา  วีสโยชนสตมตฺถเก  เอก  สหสฺสกุลิก  คาม  ปาปุณึสุ ฯ 
มนุสฺสา  เต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  สกกฺจฺจ  ปริวิสิตฺวา  ภนฺเต 
กตฺถ  คมิสฺสถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ยถาผาสุกฏาน  อาวุโสติ  วุตฺเต 
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  มย  ภนฺเต  อยฺเยสุ  อิม  นิสฺสาย 
อนฺโตวสฺส  วสนฺเตสุ  ป ฺจ  สีลานิ  สมาทาย  อุโปสถกมฺม 
กริสฺสามาติ  ยาจึสุ ฯ  เถรา  อธิวาเสสุ ฯ  อถ  เนส  มนุสฺสา 
รตฺติฏานทิวาฏานจงฺกมนปณฺณสาล  สวิทหิตฺวา  อชฺช  มย 
เสฺว  มยนฺติ  อุสฺสาหปฺปตฺตา  อุปฏานมกสุ ฯ  เถรา  วสฺส-ู 
ปนายิกาทิวเส  กติกวตฺต  กรึส ุ อาวุโส  อมฺเหหิ  ธรมานก-  
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พุทฺธสฺส  สนติฺเก  กมฺมฏาน  คหิต  น  โข  ปน  สกกฺา 
อ ฺตฺร  ปฏิปตฺติสมฺปทาย  พุทฺเธ  อาราเธตุ  อมฺหาก ฺจ 
อปายทฺวารานิ  วิวฏาเนว  ตสฺมา  อ ฺตฺร  ปาโต 
ภิกฺขาจารเวลาย  สาย  เถรปุฏานเวลาย  จ  เสสกาเล  เทฺว 
เอกฏาเน  น  ภวิสฺสาม  ยสฺส  อผาสุก  ภวิสฺสติ  เตน 
คณฺฑิยา  ปหฏาย  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เภสชฺช  กริสฺสาม 
อิโต  อ ฺสฺมึ  รตฺติภาเค  วา  ทิวสภาเค วา อปฺปมตฺตา 
กมฺมฏาน อนุยุ ฺชิสฺสามาติ ฯ 
        เตสุ  เอว  กติก  กตฺวา  วิหรนฺเตสุ  เอโก  ทุคฺคตปุริโส 
ธีตร  อุปนิสสฺาย  ชีวนฺโต  ตสฺมึ  าเน  ทุพฺภิกฺเข  อุปฺปนฺเน 
อปร  ธีตร  นิสฺสาย  ชีวิตุกาโม  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  เถราป 
คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  วสนฏาน  อาคจฺฉนฺตา  อนฺตรามคฺเค 
เอกิสฺสา  นทิยา  นหาตฺวา  วาลิกาปุลิเน  นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ 
กรึสุ ฯ  ตสฺม ึ ขเณ โส ต าน ปตฺวา เอกมนฺต 
อฏาสิ ฯ อถ น เถรา  กห  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส 
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  เถรา  ตสฺมึ  การุ ฺ  อุปฺปาเทตฺวา 
อุปาสก  อติวิย  ฉาโตสิ  คจฺฉ  ปณฺณ  อาหร  เอกเมก  เต 
ภตฺตปณฑ  ทสฺสามาติ  วตฺวา  เตน  ปณฺเณ  อาหเฏ  อตฺตนา 
อตฺตนา  ภุ ฺชนนิยาเมเนว สูปพฺย ฺชเนหิ สนฺเนหิตฺวา(๑) เอกเมว 
# ๑  ส.ี ย.ุ  สนฺเนตฺวา ฯ ม. สนฺนหิตฺวา ฯ  
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ปณฺฑมทสุ ฯ  เอตเทว  กิร  วตฺต  [๑] โภชนกาเล  อาคตสฺส 
ภตฺต ททมาเนน ภิกฺขุนา อคฺคภตฺต  อทตฺวา อตฺตนา 
ภุ ฺชนนิยาเมเนว  โถก  วา  พหุ  วา  ทาตพฺพ  ตสฺมา  เตป 
ตถา  อทสุ ฯ  โส  กตภตฺตกิจฺโจ  เถเร  วนฺทิตฺวา  ปุจฺฉิ  กึ 
ภนฺเต  อยฺยา  เกนจิ  นิมนติฺตาติ ฯ  นตฺถิ  อุปาสก  นิมนฺตน 
มนุสฺสา  เทวสิก  เอวรูปเมว  อาหาร  เทนฺตีติ ฯ  โส  จินฺเตสิ 
มย  นิจฺจกาล  อุฏาย  สมฏุาย  กมฺม  กโรนฺตาป  เอวรูป 
อาหาร  ลทฺธุ  น  สกโฺกม  กึ  เม  อ ฺตฺถ  คเตน 
อิเมส ฺเว  สนฺติเก  ชีวิสสฺามีติ ฯ  อถ  เน  อาห  อห 
วตฺตปฺปฏิวตฺต  กตฺวา  อยยฺาน  สนฺติเก  วสิตุ  อิจฺฉามีติ ฯ 
สาธุ  อุปาสกาติ ฯ  โส  เตหิ  สทฺธึ  เตส  วสนฏาน  คนฺตฺวา 
สาธุก  วตฺตปฺปฏิวตฺต  กโรนฺโต  ภิกขฺู  อติวิย  อาราเธตฺวา 
เทฺวมาสจฺจเยน  ธีตร  ทฏ ุกาโม  หุตฺวา  สเจ  อยฺเย 
อาปุจฺฉิสฺสามิ  น  ม  วิสสฺชฺเชสฺสนฺติ  อนาปุจฺฉาว  คมิสฺสามีติ 
เตส  อนาจิกฺขิตฺวาว  นิกฺขมิ ฯ  เอตฺตกเมว  กิรสฺส  โอฬาริก 
ขลิต  อโหสิ  ย  ภิกฺขูน  อนาโรเจตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ตสฺส 
ปน  คมนมคฺเค  เอกา  อฏวี  อตฺถิ ฯ  ตตฺถ  ป ฺจสตาน 
โจราน  โย  อิม  อฏวึ  ปวิสิสฺสติ  ต  มาเรตฺวา  ตสฺเสว 
มสโลหิเตน  ตุยฺห  พลิกมมฺ  กริสฺสามาติ  เทวตาย  อายาจน 
# ๑  ม. เอตฺถนฺตเร ยนฺติ ทสิฺสติ ฯ  
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กตฺวา  วสนฺตาน  สตฺตโม  ทิวโส  โหติ  ตสฺมา  สตฺตเม  ทิวเส 
โจรเชฏโก  รุกฺข  อารุยหฺ  มนุสฺเส  โอโลเกนฺโต  ต  อาคจฺฉนฺต 
ทิสฺวา  โจราน  ส ฺมทาสิ ฯ  เต  ตสสฺ  อฏวีมชฺฌ  ปวิฏภาว 
ตฺวา  ปริกฺขิปตฺวา  ต  คณฺหิตฺวา  คาฬฺห  พนฺธน  กตฺวา 
อรณีสหิเตน  อคฺคึ  นิมฺมเถตฺวา  ทารูนิ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  มหนฺต 
อคฺคิกฺขนฺธ  กตฺวา  สูลานิ  ตจฺฉึสุ ฯ  โส  เตส  ต  กริิย  ทิสฺวา 
สามิ  อิมสฺมึ  าเน  เนว  สูกรมิคาทโย  ทิสฺสนฺติ  กึการณา 
อิม  กโรถาต ิ ปุจฺฉิ ฯ  ต  มาเรตฺวา  ตว  มสโลหิเตน  เทวตาย 
พลิกมฺม  กรสิฺสามาติ ฯ  โส  มรณภยตชฺชิโต  ภิกขฺูน  ต 
อุปการ  อจินฺเตตฺวา  เกวล  อตฺตโน  ชวิีตเมว  รกฺขมาโน 
เอวมาห  สามิ  อห  วิฆาสาโท  อุจฺฉิฏภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา 
วฑฺฒิโต  วิฆาสาโท  นาม  กาลกณฺณิโก  อยฺยา  ปน  ยโต 
ตโต  นิกฺขมตฺิวา  ปพฺพชิตาป  ขตฺติยาว  อสุกสฺมึ  าเน 
เอกตฺตึส  ภิกฺขู  วสนฺติ  เต  มาเรตฺวา  กมฺม  กโรถ  อติวิย 
โว  เทวตา  ตุสฺสิสฺสตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  โจรา  ภทฺทก  เอส 
วทติ  กึ  อิมนิา  กาลกณฺณินา  ขตฺติเย  มาเรตฺวา  พลิกมฺม 
กริสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  เอหิ  เนส  วสนฏาน  ทสฺเสหีติ 
ตเมว  มคฺคเทสก  กตฺวา  ต  าน  คนฺตฺวา  วิหารมชฺเฌ 
ภิกฺขู  อทิสฺวา  กห  ภิกฺขูติ  ต  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  เทฺว  มาเส 
วสิตตฺตา  เตส  กติกวตฺต  ชานนฺโต  เอวมาห  อตฺตโน  
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รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ  นิสินฺนา  เอต  คณฺฑึ  ปหรถ 
คณฺฑิสทฺเทน  สนฺนิปติสฺสนฺตีติ ฯ  โจรเชฏโก  คณฺฑึ  ปหริ ฯ 
ภิกฺขู  คณฺฑิสทฺท  สุตฺวา  อกาเล  คณฺฑิ  ปหฏา  กสฺสจิ 
อผาสุก  ภวิสฺสตีติ  อาคนฺตฺวา  วิหารมชฺเฌ  ปฏิปาฏิยา 
ป ฺตฺเตสุ  ปาสาณผลเกสุ  นิสีทึส ุฯ  สงฺฆตฺเถโร โจเร 
โอโลเกตฺวา  ปุจฺฉิ  อุปาสกา  เกนาย  คณฺฑิ  ปหฏาติ ฯ 
โจรเชฏโก อาห  มยา  ภนฺเตติ ฯ  กึการณาติ ฯ  อมเฺหหิ 
อฏวีเทวตาย  อายาจิต  อตฺถิ  ตสฺสา  พลิกมฺมกรณตฺถาย  เอก 
ภิกฺขุ  คเหตฺวา  คมิสฺสามาติ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาเถโร  ภิกฺขู 
อาห  อาวุโส  ภาติกาน  อุปฺปนฺนกิจฺจ  นาม  เชฏภาติเกน 
นิตฺถริตพฺพ  อห  อตฺตโน  ชีวิต  ตุมฺหาก  ปริจฺจชิตฺวา  อิเมหิ 
สทฺธึ  คมิสฺสามิ  มา  สพฺเพส  อนฺตราโย  โหตุ  อปฺปมตฺตา 
สมณธมฺม  กโรถาติ ฯ  อนุตฺเถโร  อาห  ภนฺเต  เชฏภาตุ 
กิจฺจนฺนาม  กนิฏสฺส  ภาโร  อห  คมสิฺสามิ  ตุมฺเห  อปฺปมตฺตา 
โหถาติ ฯ  อิมินา  อุปาเยน  อหเมว  อหเมวาติ  วตฺวา 
ปฏิปาฏิยา  ตึสป  ชนา  อุฏหึสุ ฯ  เอว  สพฺเพ  เนว  เอกิสฺสา 
มาตุ  ปุตฺตา  น  เอกสฺส  ปตุ  นาป  วีตราคา  อถ  จ  ปน 
อวเสสาน  อตฺถาย  ปฏิปาฏิยา  ชีวิต  ปริจฺจชึสุ  เตสุ  เอโกป 
ตฺว  ยาหีติ  วตฺตุ  สมตฺโถ  นาม  นาโหสิ ฯ  สงฺกิจฺจสามเณโร 
เตส  กถ  สุตฺวา  ภนฺเต  ติฏถ  อห  ตุมฺหาก  ชีวิต  
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ปริจฺจชิตฺวา  คมิสฺสามีติ  อาห ฯ  อาวุโส  มย  สพฺเพ  เอกโต 
มาริยมานาป  ต  เอก  น  วิสฺสชฺเชสฺสามาติ ฯ  กึการณา 
ภนฺเตติ ฯ  อาวุโส  ตฺว  ธมฺมเสนาปติสารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สามเณโร 
สเจ  ต  วิสฺสชฺเชสฺสาม  สามเณร  เม  อาทาย  คนฺตฺวา  โจราน 
นิยฺยาทยึสูติ  เถโร  ครหิสสฺติ  ต  นินฺท  นิตฺถริตุ  น  สกฺขิสฺสาม 
เตน  ต  น  วิสฺสชฺเชสฺสามาติ ฯ  ภนฺเต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ตุมฺเห 
มม  อุปชฌฺายสฺส  สนฺติก  ปหิณนฺโตป  มม  อุปชฌฺาโย  ม 
ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  ปหิณนฺโตป  อิทเมว  การณ  ทิสฺวา  ปหิณิ 
ติฏถ  ภนฺเต  อหเมว  คมสิฺสามีติ ฯ  โส  ตึสป  ภิกขฺู  วนฺทิตฺวา 
สเจ  เม  ภนฺเต  โทโส  อตฺถิ  ขมถาติ  วตฺวา  นิกฺขมิ ฯ 
ภิกฺขูน  มหาสเวโค  อุปฺปชฺช ิ อกฺขีนิ  อสฺสูหิ  ปุณฺณานิ 
หทยมส  ปเวธิ ฯ  มหาเถโร  โจเร  อาห  อุปาสกา  อย 
ทารโก  ตุมฺเห  อคฺคึ  กโรนฺเต  สูลานิ  ตจฺฉนฺเต  ปณฺณานิ 
อตฺถรนฺเต  ทสิฺวา  ภายิสฺสติ  อิม  เอกมนฺเต  เปตฺวา  ตานิ 
กิจฺจานิ  กเรยฺยาถาติ ฯ  โจรา  สามเณร  อาทาย  คนฺตฺวา 
เอกมนฺเต เปตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กรึสุ ฯ 
        กิจฺจปรโิยสาเน  โจรเชฏโก  อสึ  อุพฺพาเหตฺวา  สามเณร 
อุปสงฺกมิ ฯ  สามเณโร  นสิีทมาโน  ฌาน  สมาปชชฺิตฺวา ว 
นิสีทิ ฯ  โจรเชฏโก  อสึ  ปริวตฺเตตฺวา  สามเณรสฺส  ขนฺเธ 
ปาเตสิ ฯ  อสิ  นมิตฺวา  ธาราย  ธาร  ปหริ ฯ  โส  น  สมฺมา  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 707 

        เลมที ่ 17   สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ หนา  707 
 
ปหรินฺติ  ม ฺมาโน  ปุน  ต  อุชุ  กตฺวา  ปหริ ฯ  อสิ 
ตาลปตฺต  วิย  เวยมาโน  ถรุมูล  อคมาสิ ฯ  สามเณร  ห ิ
ตสฺมึ  กาเล  สิเนรุนา  อวตฺถรนฺโตป  มาเรตุ  สมตฺโถ  นาม 
นตฺถิ  ปเคว  อสินา ฯ  ต  ปาฏิหาริย  ทสิฺวา  โจรเชฏโก 
จินฺเตสิ  ปุพฺเพ  เม  อส ิ สลิาถมฺภ  วา  ขทิรขานน  วา 
กลีร  วิย  ฉินทฺติ  อิทานิ  เอกวาร  นมิโต  เอกวาร 
ตาลปตฺตเวโก  วิย  ชาโต  อย  นาม  อสิ  อเจตโน  หุตฺวาป 
อิมสฺส  คุณ  ชานาติ  อห  สเจตโน  น  ชานามีติ ฯ  โส 
อสึ  ภูมิย  ขิปตฺวา  ตสฺส  ปาทมูเล  อุเรน  นิปชฺชิตฺวา  ภนฺเต 
มย  ธนการณา  อิธ  อฏวิย  ปวิฏมหฺา  อมฺเห  ทรูโตว  ทิสฺวา 
สหสฺสมตฺตาป  ปุริสา  ปเวเธนฺติ  เทฺว  ติสฺโส  กถา  กเถตุ 
น  สกโฺกนฺติ  ตว  ปน  จิตฺตุตฺราสมตฺตป  นตฺถ ิ อุกกฺามุเข 
สุวณฺณ  วิย  สุปุปฺผิตกณฺณิการ  วิย  จ  เต  มุข วิโรจติ 
กินฺนุ โข การณนฺติ ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห 
        ตาโส เต นตฺถิ น ภย (๑)        ภิยโฺย วณฺโณ ปสีทติ 
        กสฺมา  น  ปริเทเวสิ                เอวรูเป  มหพฺภเยติ ฯ 
สามเณโร  ฌานา  วุฏาย  ตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  อาวุโส 
คามณิ  ขีณาสวสฺส  อตฺตภาโว  นาม  สีเส  ปตภาโร  วิย 
โหติ  โส  ตสฺมึ  ภิชชฺนฺเต  ตุสเตว  น  ภายตีติ  วตฺวา  อิมา 
# ๑  ม. ตสฺส เต นตฺถิ ภีตตฺต ฯ  
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คาถา อภาสิ 
        นตฺถ ิเจตสิก ทุกฺข        อนเปกฺขสฺส คามณิ 
        อติกฺกนฺโต ภย สพฺพ        ขีณสโยชโน อิส ิ
        ขีณา อสฺส ภวเนตฺติ        ทิฏา ธมฺมา ยถา ตถา (๒) 
        นิพฺภย  มรณ  โหติ                ภารโวโรปน  ยถาติ ฯ 
โส  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  ป ฺจ  โจรสตานิ  โอโลเกตฺวา  อาห 
ตุมฺเห  กึ  กรสิฺสถาติ ฯ  ตุมฺเห  ปน  สามีติ ฯ  มม  ตาว 
เอวรูป  ปาฏหิาริย  ทิสฺวา  อคารมชฺเฌ  กิจฺจ  นตฺถ ิ อยฺยสฺส 
สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  มยป  ตเถว  กริสฺสามาติ ฯ  สาธ ุ
ตาตาติ ฯ  ตโต  ป ฺจสตาป  โจรา  สามเณร  วนฺทตฺิวา 
ปพฺพชฺช  ยาจึสุ ฯ  โส  เตส  อสิธาราหิ  เอว  เกเส  จ 
วตฺถทสา  จ  ฉินฺทิตฺวา  ตมฺพมตฺติกาย  รชิตฺวา  ตานิ 
กาสายานิ  อจฺฉาเทตฺวา  ทสสุ  สีเลส ุ ปติฏาเปตฺวา  เต 
อาทาย  คจฺฉนฺโต  จินฺเตสิ  สจาห  เถเร  อทิสฺวา ว 
คมิสฺสามิ  เต  สมณธมฺม  กาตุ  น  สกขิฺสฺสนฺติ  โจราน 
ม  คเหตฺวา  นิกฺขนฺตกาลโต  ปภูติ  เตส  เอโกป  อสฺสูนิ 
สนฺธาเรตุ  นาสกฺขิ  มาริโต  นุ  โข  สามเณโร  โนติ 
จินฺเตนฺตาน  กมฺมฏาน  อภิมุข  น  ภวิสฺสติ  ตสฺมา  ทิสฺวา ว 
เต  คมิสฺสามีติ ฯ  โส  ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร  ตตฺถ  คนฺตฺวา 
#๑ ม. ย.ุ ขีณาย ภวเนตฺติยา  ทิฏธรรม  ยถาตถ  ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 709 

        เลมที ่ 17   สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ หนา  709 
 
อตฺตโน  ทสสฺเนน  ปฏลิทฺธสฺสาเสหิ  เตหิ  กึ  สปปฺุริส 
สงฺกิจฺจ  ลทฺธนฺเต  ชีวิตนฺติ  วุตฺเต  อาม  ภนฺเต  อิเม  ม 
มาเรตุกามา  หุตฺวา  มาเรตุ  อสกฺโกนตฺา  มม  คุเณ  ปสีทิตฺวา 
ธมฺม  สุตฺวา  ปพฺพชิตา  อห  ตุมฺเห  ทสิฺวา  คมิสฺสามีติ  อาคโต 
อปฺปมตฺตา  สมณธมฺม  กโรถ  อห  สตฺถุ  สนฺติก  คมิสฺสามีติ 
เต  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  อิตเร  อาทาย  อุปชฺฌายสฺส  สนฺติก 
คนฺตฺวากึ  สงฺกิจฺจ  อนฺเตวาสิกา  เต  ลทฺธาติ  วุตฺเต  อาม 
ภนฺเตติ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ  เถเรน  จ  คจฺฉ  สงฺกิจฺจ 
สตฺถาร  ปสสฺาหีติ  วุตฺเต  สาธูติ  เถร  วนฺทิตฺวา  เต  อาทาย 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถาราป  สงฺกจฺิจ  อนฺเตวาสิกา 
เต  ลทฺธาติ  วุตฺเต  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  เอว 
กิร ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ตุมฺหาก 
โจรกมฺม  กตฺวา  ทุสฺสีเล  ปติฏาย  วสฺสสต  ชีวิตโต  อิทานิ 
สีเล  ปติฏาย  เอกทิวสมฺป  ชีวิต  เสยโฺยติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        โย จ วสฺสสต ชีเว                ทุสสฺีโล อสมาหิโต 
        เอกาห ชีวิต เสยฺโย        สลีวนฺตสฺส ฌายิโนติ ฯ 
        ตตฺถ  ทสฺุสีโลติ  นิสสฺีโล ฯ  สลีวนฺตสฺสาติ  ทุสฺสีลสฺส 
วสฺสสต  ชีวิตโต  สีลวนฺตสฺส  ทฺวีหิ  ฌาเนหิ  ฌายิโน  เอกทิวสป 
เอกมุหุตฺตมฺป ชีวิต เสยฺโย อุตฺตมนฺติ อตฺโถ ฯ  
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        เทสนาวสาเน  เต  ป ฺจสตาป  ภิกฺขู  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณึสุ  สมฺปตฺตมหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา 
อโหสิ ฯ 
        อปเรน  สมเยน  สงฺกิจฺโจ  อุปสมฺปท  ลภิตฺวา  ทสวสฺโส 
หุตฺวา  สามเณร  คณฺหิ ฯ  โส  ปน  ตสฺเสว  ภาคิเนยฺโย 
อธิมุตฺตกสามเณโร  นาม ฯ  อถ  น  เถโร  ปริปุณฺณวสฺสกาเล 
อามนฺเตตฺวา  อุปสมฺปท  เต  กริสฺสามิ  คจฺฉ  าตกาน 
สนฺติเก  วสฺสปริมาณ  ปจฺุฉิตฺวา  เอหีติ  อุยฺโยเชส ิฯ  โส 
มาตาปตูน  สนฺติก  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ป ฺจสเตหิ 
โจราหิ  พลิกมฺมตฺถาย  มาริยมาโน  เตส  ธมฺม  เทเสตฺวา 
ปสนฺนจิตฺเตหิ  น  เต  อิมสฺมึ  าเน  อมฺหาก  อตฺถภิาโว 
กสฺสจิ  อาโรเจตพฺโพติ  วิสฺสฏโ  ปฏปิเถ  มาตาปตโร 
อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  ตเมว  มคฺค  ปฏิปชฺชนฺตานป  เตส 
สจฺจมนุรกฺขนฺโต  นาโรเจสิ ฯ  เตส  โจเรหิ  วิเห ิยมานาน 
ตฺวป  โจเรหิ  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  ม ฺเ  อมฺหาก  นาโรเจสีติ 
วตฺวา  ปริเทวนฺตาน  สทฺท  สุตฺวา  เต  มาตาปตูนป 
อนาโรจิตภาว  ตฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  ปพฺพชฺช  ยาจึสุ ฯ  โสป 
สงฺกิจฺจสามเณโร  วิย  เต  สพฺเพ  ปพฺพาเชตฺวา  อุปชฺฌายสฺส 
สนฺติก  อาเนตฺวา  เตน  สตฺถุ  สนฺติก  เปสิโต  เต  อาทาย 
คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  เอว  กิร  
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ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ปุริมนเยเนว  อนุสนฺธ ึ
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมเมว  คาถมาห 
        โย จ วสฺสสต ชีเว                 ทุสสฺีโล อสมาหิโต 
        เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย        สีลวนฺตสฺส  ฌายิโนติ ฯ 
อิทป อิมิสฺสา คาถาย [อธิมุตฺตกสามเณรวตฺถุ นาม] วุตฺตเมวาติ ฯ 
                                สงฺกจฺิจสามเณรวตฺถุ ฯ 
 
                                ขานุโกณฺฑ ฺตฺเถรวตฺถ ุ
        โย  จ  วสฺสสต  ชีเวติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ขานุโกณฺฑ ฺตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เถโร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมมฺฏาน  คเหตฺวา 
อร ฺเ  วิหรนฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสฺสามีติ 
ตโต  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  กิลนโฺต  มคฺคา  โอกฺกมฺม 
เอกสฺมึ  ปฏ ิปาสาเณ  นิสินฺโน  ฌาน  สมาปชฺชิ ฯ  อเถก  คาม 
วิลุมฺปตฺวา  ป ฺจสตา  โจรา  อตฺตโน  พลานุรูเปน  ภณฺฑิก 
พนฺธิตฺวา  สีเสนาทาย  คจฺฉนฺตา  ทูร  คนฺตฺวา  กิลนฺตรูปา 
ทูร  อาคตมฺห  อิมสฺมึ  ปฏ ิปาสาเณ  วิสฺสมิสฺสามาติ  มคฺคา 
โอกฺกมฺม  ปฏ ิปาสาณสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เถร  ทิสฺวาป 
ขานุโก  อยนฺติ  ส ฺ ิโน  อเหสุ ฯ  อเถโก  โจโร  เถรสฺส  
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สีเส  ภณฺฑิก  เปสิ ฯ  อปโร  ต  นิสฺสาย  ภณฺฑิก  เปสิ ฯ 
เอว  ป ฺจสตาป  โจรา  ป ฺจหิ  ภณฺฑิกสเตหิ  เถร  ปริกฺขิปตฺวา 
สยป  นิปนฺนา  นิทฺทายิตฺวา  อรุณุคฺคมนกาเล  ปพุชฌฺิตฺวา 
อตฺตโน  อตฺตโน  ภณฺฑิก  คณฺหนฺตา  เถร  ทิสฺวา  อมนุสฺโสติ 
ส ฺาย  ปลายิตุ  อารภึสุ ฯ  อถ  เน  เถโร  อาห  มา 
ภายถ  อุปาสกา  ปพฺพชิโต  อหนฺติ ฯ  เต  เถรสฺส  ปาทมูเล 
นิปชฺชิตฺวา  ขมถ  ภนฺเต  มย  ขานุกส ฺ ิโน  อหุมฺหาติ 
เถร  ขมาเปตฺวา  โจรเชฏเกน  อห  อยฺยสฺส  สนฺติเก 
ปพฺพชิสฺสามีติ  วุตฺเต  เสสา  มยป  ปพฺพชิสฺสามาติ  วตฺวา 
สพฺเพว  เอกจฺฉนฺทา  หุตฺวา  เถร  ปพฺพชฺช  ยาจึสุ ฯ  เถโร 
สงฺกิจฺจสามเณโร  วิย  สพฺเพป  เต  ปพฺพาเชสิ ฯ  ตโต  ปฏาย 
ขานุโกณฺฑ ฺโติ  ป ฺายิ ฯ  โส  เตหิ  ภิกฺขูหิ  [๑]  สตฺถ ุ
สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถารา  กึ  โกณฺฑ ฺ  อนฺเตวาสิกา 
เต  ลทฺธาติ  วุตฺเต  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  เอว 
กิร  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเต  น  อ ฺสฺส  เอวรูโป 
อานุภาโว  ทิฏปุพฺโพ  เตนมฺห  ปพฺพชิตาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว 
เอวรูเป  ทุปฺป ฺกมฺเม  ปติฏาย  วสฺสสต  ชีวิตโต  อิทานิ 
โว  ป ฺาสมฺปทาย  วตฺตมานาน  เอกาหป  ชีวิต  เสยฺโยติ 
วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร สทฺธินฺติ อตฺถิ ฯ  
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        โย จ วสฺสสต ชีเว                ทุปปฺ ฺโ อสมาหิโต 
        เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ป ฺวนฺตสฺส ฌายิโนติ ฯ 
        ตตฺถ        ทุปฺป ฺโติ  นิปฺป ฺโ ฯ  ป ฺวนฺตสฺสาติ 
สปฺป ฺสฺส ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตาป  ภิกฺขู  สห  ปฏิสมภิฺทาหิ 
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ สมปฺตฺตมหาชนสฺสาป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ  ฯ 
                        ขานุโกณฺฑ ฺตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                สปฺปทาสตฺเถรวตฺถ ุ
        โย  จ  วสฺสต  ชีเวติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต สปฺปทาสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  กลุปุตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  อปเรน  สมเยน  อุกฺกณฺ ิตฺวา 
มาทิสสฺส  กลุปุตฺตสฺส  คิหิภาโว  นาม  น  ยุตฺโต  ปพฺพชฺชาย 
ตฺวา  มรณป  เม  เสยฺโยติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  มรณุปาย 
จินฺเตนฺโต  วิจรติ ฯ  อเถกทิวส  ปาโตว  นหาตฺวา 
กตภตฺตกิจฺจา  ภิกฺขู  วิหาร  คนฺตฺวา  อคฺคิสาลาย  สปฺป 
ทิสฺวา  ต  เอกสฺมึ  กุเฏ  ปกฺขิปตฺวา  กุฏ  ปทหิตฺวา  อาทาย 
วิหารา  นิกฺขมึสุ ฯ  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุป  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  
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อาคจฺฉนฺโต  เต  ภิกฺขู  ทิสวฺา  กิมิท  อาวุโสติ  ปุจฺฉิตฺวา 
สปฺโป  อาวุโสติ  วุตฺเต  อิมินา  กึ  กริสสฺถาติ  ฉฑฺเฑสฺสาม 
นนฺติ  เตส  วจน สุตฺวา  อิมินา  อตฺตาน  ฑสาเปตฺวา 
มริสฺสามีติ  อาหรถ  อห  น  ฉฑฺเฑสฺสามีติ  เตส  หตฺถโต 
กุฏ  คเหตฺวา  เอกสฺมึ  าเน  นิสินฺโน  เตน  สปฺเปน  อตฺตาน 
ฑสาเปติ ฯ  สปฺโป  ฑสิตุ  น  อิจฺฉติ ฯ  โส  กุเฏ  หตฺถ 
โอตาเรตฺวา  อิโต  จิโต  จ  อาโลเลติ  สปฺปสฺส  มุข  วิวริตฺวา 
องฺคุลึ  ปกฺขิปติ ฯ  เนว  น  สปฺโป  ฑสิ ฯ  โส  นาย 
อาสีวิโส  ฆรสปฺโปติ  ต  ปหาย  วิหาร  อคมาสิ ฯ  อถ  น 
ภิกฺขู  ฉฑฺฑิโต  เต  อาวุโส  สปฺโปติ  อาหสุ ฯ  น  โส 
อาวุโส  สปฺโป  ฆรสปโฺป  เอโสติ ฯ  สปฺโปเอว  อาวุโส  มหนฺต 
ผณ  กตฺวา  สูสูยนฺโต  ทกฺุเขน  อมฺเหหิ  คหิโต  กกึารณา 
ตฺว  เอว  วเทสีติ ฯ  อห  อาวุโส  เตน  องฺค  ฑสาเปนฺโตป 
มุเข  องฺคุลึ  ปกฺขิปนฺโตป  ต  ฑสาเปตุ  นาสกฺขินฺติ ฯ  ต 
สุตฺวา  ภิกฺขู  ตุณฺหี อเหสุ ฯ 
        อเถกทวิส  นหาปโต  เทฺว  ตโย  ขุเร  อาทาย  วิหาร 
คนฺตฺวา  เอก  ภูมิย  เปตฺวา  เอเกน  ภิกฺขูน  เกเส 
โอหาเรติ ฯ  โส  ภูมิย  ปต  ขุร  คเหตฺวา  อิมินา  คีว 
ฉินฺทิตฺวา  มริสฺสามีติ  เอกสฺมึ  รุกฺเข  คีว  อุปนิธาย  ขุรธาร 
คลนาฬิย  กตฺวา   ิโต  อุปสมฺปทกาลโต  ปฏาย  อตฺตโน  
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สีล  อาวชฺเชนฺโต  วิมลจนฺทมณฺฑลมิว  สุโธตมณิขณฺฑมิว  จ 
นิมฺมล  สีล  อทฺทส  ฯ  ตสฺส  ต  โอโลเกนฺตสฺส  สกลสรรี 
ผรนฺตา  ปติ  อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  ปตึ  วิกฺขมฺภิตฺวา  วิปสฺสน 
วฑฺเฒตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  ขุร  อาทาย 
วิหารมชฺเฌ  ปาวิสิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  กห  คโตสิ  อาวุโสติ 
ปุจฺฉึสุ ฯ  อิมินา  ขุเรน  คลนาฬึ  ฉินฺทิตฺวา  มริสฺสามีติ 
คโตมฺหิ  อาวุโสติ ฯ  อถ  กสฺมา  น  มโตสีติ ฯ  อิทานิมฺหิ 
สตฺถ  อาหรตุิ  อภพฺโพ  ชาโต  อห  หิ  อิมินา  ขุเรน  คลนาฬ ึ
ฉินฺทิสฺสามีติ  าณขุเรน  สพฺพกฺกิเลเส  ฉินฺทินฺติ ฯ ภิกฺขู  อย 
อภูเตน  อ ฺ  พฺยากโรตีติ  ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  เตส 
วจน  สุตฺวา  อาห  น  ภิกขฺเว  ขีณาสวา  นาม  สหตฺถา 
อตฺตาน  ชีวิตา  โวโรเปนฺตีติ ฯ  ภนฺเต  ตุมฺเห  อิม  ขีณาสโวติ 
วเทถ  เอว  อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  ปนาย  กสฺมา  อุกฺกณฺ ิโต 
กิมสฺส  อรหตฺตุปนิสฺสยการณ  กสฺมา  โส  สปโฺป  เอต  น 
ฑสีติ ฯ  ภิกขฺเว  โส  ตาว  สปฺโป  อิมสฺส  อิโต  ตติเย  อตฺตภาเว 
ทาโส  อโหสิ  โส  อตฺตโน  สามิกสสฺ  สรรี  ฑสิตุ  น 
อุสฺสหีติ ฯ  เอว  ตาว  เนส  สตฺถา  เอก  การณ  อาจิกฺขิ ฯ 
ตโต  ปฏาย จ โส ภิกฺขุ สปฺปทาโส นาม ชาโต ฯ 
        กสฺสปพุทฺธกาเล  กเิรโก  คหปติปุตฺโต  (๑)  สตฺถุ  ธมฺม 
# ๑  ส.ี ม. ย.ุ กุลปุตฺโต ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา - หนาท่ี 716 

        เลมที ่ 17  สหสฺสวคฺควณฺณนา  หนา  716 
 
สุตฺวา  อุปฺปนฺนสเวโค  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  อปเรน 
สมเยน อนภิรติยา  อุปฺปนฺนาย  เอกสฺส  สหายกสฺส 
ภิกฺขุโน  อาโรเจสิ ฯ  โส  ตสฺส  อภิณฺห  คิหิภาเว  อาทีนว 
กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  อิตโร  สาสเน  อภิรมิตฺวา  ปุพฺเพ 
อนภิรตกาเล  มลคฺคหิเต  มณปริกฺขาเร  เอกสฺมึ  โสณฺฑิตีเร 
นิมฺมเล  กโรนฺโต  นิสีท ิฯ  สหายโกปสฺส  สนฺติเกเยว  นิสินฺโน ฯ 
อถ  น  โส  เอวมาห  อห  อาวุโส  อุปปฺพฺพชนฺโต  อิเม 
ปริกฺขาเร  ตุยฺห  ทาตุกาโม  อโหสินฺติ ฯ  โส  โลภ  อุปฺปาเทตฺวา 
จินฺเตสิ  อิมินา  มยฺห  ปพฺพชิเตน  วา  อุปฺปพฺพชิเตน  วา 
โก  อตฺโถ  อิทานิ  ปริกฺขาเร  นาเสสฺสามีติ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย 
กินฺทานิ  อาวุโส  อมฺหาก  ชีวิเตน  เย  มย  กปาลหตฺถา 
ปรกุเลสุ  ปณฺฑาย  จราม  ปุตฺตทาเรหิ  สทฺธึ  อลลฺาปสลฺลาป 
น  กโรมาติอาทีนิ  วทนฺโต  คิหิภาวสฺส  คุณ  กเถสิ ฯ  โส 
ตสฺส  กถ  สตฺุวา  ปุน  อุกกฺณฺ ิโต  หุตฺวา  [จินฺเตสิ]  อย 
มยา  อุกฺกณฺ ิโตมฺหีติ  วุตฺเต  ปม  คิหิภาเว  อาทีนว  กเถตฺวา 
อิทานิ  อภิณฺห  คุณ  กเถสิ  กินฺน ุ โข  การณนฺติ  จินฺเตนฺโต 
อิเมสุ  สมณปริกฺขาเรสุ  โลเภนาติ  ตฺวา  สยเมว  อตฺตโน 
จิตฺต  นวตฺเตสิ  เอวมสฺส  กสฺสปพุทฺธกาเล  เอกสฺส  ภิกฺขุโน 
อุกฺกณฺาปตตฺตา  อิทานิ  อนภิรติ  อุปปฺนฺนา ฯ  โย  ปน  เตน 
ตทา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  สมณธมฺโม  กโต  สฺวสฺส  เอตรหิ  
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อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย ชาโตติ ฯ 
        อิมมตฺถ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติกา  สุตฺวา  อุตฺตรึ 
ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  อย  กิร  ภิกฺขุ  ขุรธาร  คลนาฬิย  กตฺวา 
 ิตโกว  อรหตฺต  ปาปุณิ  อุปฺปชฺชติ  น ุ โข  เอตฺตเกน ขเณน 
อรหตฺตมคฺโคติ ฯ  อาม  ภิกฺขเว  อารทฺธวิริยสฺส  ภิกฺขุโน  ปาท 
อุกฺขิปตฺวา  ภูมิย  เปนฺตสฺส  ปาเท  ภูมิย  อปฺปตฺเตเยว 
อรหตฺตมคฺโค  อุปฺปชฺชติ  กุสีตปุคฺคลสฺส  หิ  วสฺสสต  ชีวิตโต 
อารทฺธวิริยสฺส  ขณมตฺตมฺป  ชีวิต  เสยโฺยติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        โย จ วสฺสสต ชีเว                กุสีโต หีนวีริโย 
        เอกาห ชีวิต เสยฺโย        วิริย อารภโต ทฬฺหนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  กสุีโตติ  กามวิตกฺกาทีหิ  ตีหิ  วิตกฺเกหิวีตินามก- 
ปุคฺคโล ฯ  หนีวีริโยติ  นพฺิพิริโย ฯ  วิริย  อารภโต  ทฬฺหนฺติ 
ทุวิธ  ฌาน  นิพฺพตฺตนสมตฺถ  ถิร  วิรยิ  อารภนฺตสฺส ฯ  เสส 
ปุริมสทิสเมว ฯ 
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                        สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                ปฏาจาราวตฺถุ 
        โย  จ  วสฺสสต  ชีเวติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต ปฏาจาร เถรึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สา  กิร  สาวตฺถิย  จตฺตาฬีสโกฏวิิภวสฺส  เสฏ ิโน  ธีตา 
อโหสิ  อภิรปูา ฯ  ต  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล  สตฺตภูมิกปฺ- 
ปาสาทสฺส  อุปริตเล  รกขฺนฺตา  วาเสสุ ฯ  เอว  สนฺเตป  สา 
เอเกน  อตฺตโน  จูฬุปฏาเกน  สทฺธึ  วิปฺปฏิปชฺช ิฯ  อถสฺสา 
มาตาปตโร  สมชาติกกุเล  เอกสฺส  กุมารสฺส  ปฏิสสฺุณิตฺวา 
วิวาหทิวส  เปสุ ฯ  ตสฺมึ  อุปกฺกฏเ  สา  ต  จูฬุปฏาก 
อาห  ม  กริ  อสุกกุลสฺส  นาม  ทสฺสนติฺ  มม  ปติกลุ  คตกาเล 
มม  ปณฺณาการ  คเหตฺวา  อาคโตป  ตตฺถ  ปเวสน  น  ลภิสฺสสิ 
สเจ  เต  มยิ  สิเนโห  อตฺถ ิ อิทาเนว  ม  คเหตฺวา  เยน 
วา  เตน  วา  ปลายสฺสูติ ฯ โส  สาธุ  ภทฺเทติ  เตนหิ 
อห  เสฺว  ปาโตว  นครทฺวารสฺส  อสกุฏาเน  นาม  สฺสามิ 
ตฺว  เอเกน  อุปาเยน  นิกฺขมิตฺวา  ตตฺถ  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา 
ทุติยทิวเส  สงฺเกตฏาเน  อฏาสิ ฯ  สาป  ปาโตว  กิลิฏวตฺถ 
นิวาเสตฺวา  เกเส  วิกฺกีริตฺวา  กุณฺฑเกน  สรรี  มกฺเขตฺวา  กุฏ 
อาทาย  ทาสีหิ  สทฺธึ  คจฺฉนฺตี  วิย  ฆรา  นิกฺขมิตฺวา  ต 
าน  อคมาสิ ฯ  โส  ต  อาทาย  ทูร  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  คาเม 
นิวาส  กปฺเปตฺวา  อร ฺเ  เขตฺต  กสิตฺวา  ทารุปณฺณาทีนิ  
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อาหรติ ฯ  อิตรา  กุเฏน  อุทก  อาหรตฺิวา  สหตฺถา 
โกฏฏนปจนาทีนิ  กโรนตีฺ  อตฺตโน  ปาปสฺส  ผล  อนุโภสิ ฯ 
อถสฺสา  กุจฺฉิย  คพฺโภ  สณฺาสิ ฯ  สา  ปริปุณฺณคพฺภา 
อิธ  เม  โกจิ  อุปการโก  นตฺถิ  มาตาปตโร  นาม  ปุตฺเตสุ 
มุทุหทยา  โหนฺติ  เตส  ม  สนฺติก  เนหิ  ตตฺถ  เม  คพฺภวุฏาน 
ภวิสฺสตีติ  สามิก  ยาจิ ฯ  โส  กึ  ภทฺเท  กเถสิ  ม  ทสิฺวา 
ตว  มาตาปตโร  วิวิธานิ  กมฺมกรณานิ  กาเรยฺยุ  น  สกฺกา 
มยา  ตตฺถ  คนฺตุนฺติ  ปฏิกขิฺป ฯ  สา  ปนุปฺปุน  ยาจิตฺวาป 
ยาจน  อลภมานา  ตสฺส  อร ฺ  คตกาเล  ปฏิวิสฺสเก 
อามนฺเตตฺวา  สเจ  โส  อาคนฺตฺวา  ม  อปสฺสนฺโต  กห 
คตาติ  ปุจฺฉิสฺสติ  มม  อตฺตโน  กลุฆร  คตภาว  อาจิกฺเขยฺยาถาติ 
วตฺวา  เคหทฺวาร  ปทหิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โสป  อาคนฺตฺวา  ต 
อปสฺสนฺโต  ปฏิวิสฺสเก  ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  นิวตฺเตสฺสามิ 
นนฺติ  อนุพนฺธิตฺวา  ต  ทสิฺวา  นานปฺปการ  ยาจมาโนป 
นิวตฺเตตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถสสฺา  เอกสฺมึ  าเน  กมฺมชวาตา 
จลึสุ ฯ  สา  เอก  คจฺฉนฺตร  ปวิสิตฺวา  สามิ  กมฺมชวาตา 
เม  จลิตาติ  วตฺวา  ภูมิย  นิปชฺชิตฺวา  สมฺปริวตฺตมานา  กิจฺเฉน 
ทารก  วิชายตฺิวา  ยสฺสตฺถายาห  กุลฆร  คจฺเฉยฺย  โส  อตฺโถ 
นิปฺผนฺโนติ  ปุนเทว  เตน  สทฺธึ  เคห  อาคนฺตฺวา  วาส 
กปฺเปสิ ฯ  ตสฺสา  อปเรน  สมเยน  ปุน  คพฺโภ  ปติฏหิ ฯ  
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สา  ปริปุณฺณคพฺภา  หุตฺวา  ปุริมนเยเนว  สามิก  ยาจิตฺวา 
ยาจน  อลภมานา  ปุตฺต  องฺเกนาทาย  ตเถว  ปกฺกมตฺิวา 
เตน  อนุพนฺธิตฺวา  ทิฏาป  นิวตฺติตุ  น  อิจฺฉิ ฯ อถ  เตส 
คจฺฉนฺตาน  มหาอกาลเมโฆ  อุทปาทิ ฯ  สมนฺตา  วิชฺชุลตาหิ 
อาทิตฺต  วิย  เมฆตฺถนิเตหิ  ภิชชฺมาน  วิย  ธาราปาตนิรนฺตร 
นภ  อโหสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺสา  กมฺมชวาตา  จลึสุ ฯ 
สา  สามิก  อามนเตตฺวา  สามิ  กมฺมชวาตา  เม  จลิตา  น 
สกฺโกมิ  สนธฺาเรตุ  อโนวสฺสกฏาน  เม  ชานาหีติ  อาห ฯ 
โส  หตฺถคตาย  วาสิยา  อิโต  จิโต  จ  อุปธาเรนฺโต  เอกสฺมึ 
วมฺมิกมตฺถเก  ชาตคุมฺพ  ทิสฺวา  ฉินฺทิตุ  อารภิ ฯ  อถ  น 
วมฺมิกโต  นกิฺขมิตฺวา  โฆรวิโส  อาสีวิโส  ฑสิ ฯ  ตสฺมึ 
ขเณเยวสฺส  สรีร  อนฺโต  สมุฏ ิตาหิ  อคฺคิชาลาหิ  ฑยฺหมาน 
วิย  นีลวณฺณ  หุตฺวา  ตตฺเถว  ปติ ฯ  อิตราป  มหาทุกฺข 
อนฺภวมานา  ตสฺส  อาคมน  โอโลเกนฺตีป  ต  อทิสวฺา ว 
อปรป  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  เทวฺ  ทารกา  วาตวุฏ ิเวค  อสหมานา 
มหาวิรว  วิรวนฺติ ฯ  สา  อุโภป  เต  อุทรนฺตเร  กตฺวา  ทฺวีหิ 
ชนฺนุเกหิ  เจว  หตฺเถหิ  จ  ภูมิย  อุปฺปเฬตฺวา   ิตาว  รตฺตึ 
วีตินาเมสิ ฯ  สกลสรีร  นลิฺโลหิต  วิย  ปณฺฑุปลาสวณฺณ 
อโหสิ ฯ  สา  อุฏ ิเต  อรุเณ  มสเปสิวณฺณ  เอก  ปตฺุต 
องฺเกนาทาย  อิตร  (๑)  องฺคุลิยา  คเหตฺวา  เอหิ  ตาต  ปตา 
# ๑  ส.ี ย.ุ  เอก ฯ  
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เต  อิโต  คโตติ  วตฺวา  สามิกสฺส  คตมคฺเคน  คจฺฉนฺตี  ต 
วมฺมิกมตฺถเก  กาล  กตฺวา  ปติต  นีลวณฺณ  ถทฺธสรรี  ทิสฺวา 
ม  นิสฺสาย  มม  สามิโก  ปนฺเถ  มโตติ  โรทนฺตี  ปริเทวนฺตี 
ปายาสิ ฯ  สา  สกลรตฺตึ  เทเวน  วุฏตฺตา  อจิรวตึ  นท ึ
ชานุปฺปมาณถนปฺปมาเณน  อุทเกน  สมฺปริปุณฺณ  ทิสฺวา 
อตฺตโน  มนทฺพุทฺธิตาย  ทฺวีหิ  ทารเกหิ  สทฺธึ  อุทก  โอตริตุ 
อวิสหนฺตี  เชฏปุตฺต  โอริมตีเร  เปตฺวา  อิตร  อาทาย 
ปรตีร  คนฺตฺวา  สาขาภงฺค  อตฺถริตฺวา  นิปชฺชาเปตฺวา 
อิตรสฺส  สนติฺก  คมิสฺสามีติ  พาลปุตฺตก  ปหาตุ  อสกฺโกนฺตี 
ปุนปฺปุน  นวิตฺติตฺวา  โอโลกยมานา  ปายาสิ ฯ  อถสฺสา 
นทีมชฺฌ  คตกาเล  เอโก  เสโน  ต  กุมาร  ทิสฺวา  มสเปสีติ 
ส ฺาย  อากาสโต  ภสสฺิ ฯ  สา  ต  ปุตฺตสฺสตฺถาย  ภสฺสนฺต 
ทิสฺวา  อุโภ  หตฺเถ  อุกฺขิปตฺวา  สูสูติ  ติกฺขตฺตุ  มหาสทฺท 
นิจฺฉาเรสิ ฯ  เสโน  ทูรภาเวน  ต  อสฺสุตฺวาว  กุมารก 
คเหตฺวา  เวหาส  อุปฺปติตฺวา  คโต ฯ  โอริมตีเร   ิตปุตฺโตป 
มาตร  นทีมชฺเฌ  อุโภ  หตฺเถ  อุกฺขิปตฺวา  มหาสทฺท 
นิจฺฉารยมาน  ทิสฺวา  ม  ปกฺโกสตีติ  ส ฺาย  เวเคน  อุทเก 
ปติ ฯ  อิติสสฺา  พาลปุตฺตก  เสโน  หริ ฯ  เชฏปุตฺโต  อุทเกน 
วุฬฺโห  (๑)  ฯ  สา  เอโก  เม  ปุตฺโต  เสเนน  คหิโต  เอโก 
อุทเกน  วุฬฺโห  ปนฺเถ  ปติ  มโตติ  โรทนฺตี  ปริเทวนฺตี 
# ๑  ส.ี อุทเกนาหโต ฯ ม. อุทเกน วุยฺโห ฯ ย.ุ  อุทเกน หโต ฯ  
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คจฺฉมานา  สาวตฺถิโต  อาคจฺฉนฺต  เอก  ปุริส  ทิสฺวา  ปุจฺฉิ 
กตฺถ  วาสิโกสิ  ตาตาติ ฯ  สาวตฺถีวาสิโกมฺหิ  อมฺมาติ ฯ 
สาวตฺถีนคเร  อสุกวีถิย  เอวรูป  อสุก  นาม  กุล  อตฺถ ิ
ชานาสิ  ตาตาติ ฯ  ชานามิ  อมฺม  ต  ปน  มา  ปุจฺฉิ 
สเจ  อ ฺ  ชานาสิ ปุจฺฉาติ ฯ  อ ฺเน  เม  กมฺม  นตฺถิ 
ตเทว  ปุจฺฉามิ  ตาตาติ ฯ  อมฺม  อาจิกฺขิตุ  น  ยุตฺตนฺติ ฯ 
วเทหิ  เม  ตาตาติ ฯ  อชฺช  เต  สพฺพรตฺตึ  เทโว  วสฺสนฺโต 
ทิฏโติ ฯ  ทฏิโ  เม  ตาต มยฺหเมว โส  สพฺพรตฺตึ  วุฏโ 
น  อ ฺสฺส  มยฺห  วุฏการณ  ปน  เต  ปจฺฉา  กเถสฺสามิ 
เอตสฺมึ  ตาว  เม  เสฏ ิเคเห  ปวตฺตึ  กเถหีติ ฯ  อมฺม  อชชฺ 
รตฺตึ  เสฏ ิ ฺจ  เสฏ ิภริย ฺจ  เสฏ ิปุตฺต ฺจาติ  ตโยป  ชเน 
อวตฺถรมาน  เคห  ปติ  เต  เอกจิตกาย  ฌายนฺติ  เอส  ธูโม 
ป ฺายติ อมฺมาติ ฯ  สา  ตสฺมึ  ขเณ  นิวตฺถวตฺถ  ปตมาน 
น  ส ฺชานนฺตี  อุมฺมตฺติกภาว  ปตฺวา ยถา ิตาว โรทนฺตี 
ปริเทวนฺตี 
        อุโภ ปตฺุตา กาลกตา        ปนฺเถ มยฺห ปตี มโต 
        มาตา  ปตา  จ  ภาตา  จ        เอกจิตกมฺหิ  ฑยฺหเรติ 
วิลปนฺตี  ปรพฺิภมิ ฯ  มนสฺุสา  ต  ทิสวฺา  อุมฺมตฺติกา 
อุมฺมตฺติกาติ  กจวร  คเหตฺวา  ปสุ  คเหตฺวา  มตฺถเก  โอกิรนฺตา 
เลฑฺฑูหิ  ปหรนฺติ ฯ  สตฺถา  เชตวนมหาวิหาเร  จตุปริสมชฺเฌ  
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นิสีทิตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  ต  อาคจฺฉมาน  อทฺทส 
กปฺปสตสหสฺส  ปูริตปารมึ  อภินีหารสมฺปนฺน ฯ 
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  ปทมุุตฺตรสตฺถารา  เอก 
วินยธรตฺเถรึ  พาหาย  คเหตฺวา  นนฺทนวเน  วิย  เอตทคฺเค 
ปยมาน  ทิสฺวา  อหป  ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก 
วินยธรตฺเถรนี  อคฺคฏาน  ลเภยฺยนฺติ  อธิการ  กตฺวา  ปตฺถน 
เปสิ ฯ  ปทมุุตฺตรพุทฺโธ  อนาคตสาณ  ปตฺถริตฺวา  ปตฺถนาย 
สมิชฺฌนภาว  ตฺวา  อนาคเต  โคตมพุทฺธสฺส  นาม  สาสเน 
อย  ปฏาจารานาเมน วินยธรตฺเถรีน อคฺคา ภวิสฺสตีติ 
พฺยากาสิ ฯ 
        ต  เอว  ปตฺถิตปฺปตฺถน  อภินีหารสมฺปนฺน  สตฺถา 
ทูรโตว  อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา  อิมิสฺสา  ม  เปตฺวา  อ ฺโ 
อวสฺสโย  ภวิตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถีติ  จินฺเตตฺวา  ต  ยถา 
วิหาราภิมุขี  (๑)  อาคจฺฉติ  เอวมกาสิ ฯ  ปริสา  ต  ทิสฺวา 
อิมิสฺสาว  อุมฺมตฺติกาย  อิโต  อาคนฺตุ  มา  ททิตฺถาติ  อาห ฯ 
สตฺถา  อเปถ  มา  น  นิวารยิตฺถาติ  วตฺวา  อวิทูรฏาน 
อาคตกาเล  สตึ  ปฏลิภ  ภคินีติ  อาห ฯ  สา  ตขณ ฺเว 
พุทฺธานุภาเวน  สตึ  ปฏลิภิ ฯ  ตสฺม ึ กาเล  นิวตฺถวตฺถสฺส 
ปติตภาว  สลฺลกฺเขตฺวา  หิโรตฺตปฺป  ปจฺจุปฏาเปตฺวา  อุกฺกุฏิก 
# ๑  วิหาราภิมุขินีติ  ภวิตพฺพ  ฯ . ว.  
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นิสีทิ ฯ  อถสฺสา  เอโก  ปุริโส  อุตฺตรสาฏก  ขิป ฯ  สา 
ต  นิวาเสตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  สุวณฺณวณฺเณสุ  ปาเทสุ 
ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อวสฺสโย  เม  โหถ  เอก 
หิ  เม  ปุตฺต  เสโน  คณฺหิ  เอโก  อุทเกน  วุฬโฺห  ปนฺเถ  ปติ 
มโต  มาตาปตโร  เจว  ภาตา  จ  เคเหน  อวตฺถฏา  เอกจิตกาย 
ฌายนฺตีติ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ปฏาจาเร  มา 
จินฺตยิ  ตว  ตาณ  สรณ  อวสฺสโย  ภวิตุ  สมตฺถสฺเสว  สนฺติก 
อาคตาสิ  ยถา  หิ  ตว  อิทานิ  เอโก  ปตฺุโต  เสเนน  คหิโต 
เอโก  อุทเกน  วุฬโฺห  ปนฺเถ  ปติ  มโต  มาตาปตโร  เจว 
ภาตา  จ  เคเหน  อวตฺถฏา  เอวเมว  อิมสฺมึ  สสาเร  ปุตฺตาทีน 
มตกาเลเยว  ตว  โรทนฺติยา  ปคฺฆริตอสฺสุ  จตุนฺน  มหาสมุทฺทาน 
อุทกโต พหุตรนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห 
                จตูสุ สมุทฺเทสุ ชล ปริตฺตก 
                ตโต พหุ อสฺสุชล อนปฺปก 
                ทกฺุเขน ผุฏสฺส นรสฺส โสจโต 
                กกึารณา อมฺม ตุว ปมชฺชสติี ฯ 
เอว  สตฺถริ  อนมตคฺคปริยาย  กเถนฺเต  ตสฺสา  สรีเร  โสโก 
ตนุตฺตมคมาสิ ฯ  อถ  น  ตนุภูตโสก        ตฺวา ปุน สตฺถา 
อามนฺเตตฺวา  ปฏาจาเร  ปตฺุตาทโย  นาม  ปรโลก  คจฺฉนฺตสฺส 
ตาณ  วา  สรณ  วา  เลน  วา  ภวิตุ  น  สกฺโกนฺติ  ตสฺมา  
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วิชฺชมานาป  เต  น  สนฺติเยว  ปณฺฑิเตน  ปน  สลี  วิโสเธตฺวา 
อตฺตโน  นิพฺพานคามิมคฺคเมว  โสเธตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต  อิมา คาถา อภาสิ 
        น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย        น ปตา นป พนฺธวา 
        อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส        นตฺถ ิ าตีสุ ตาณตา 
        เอตมตฺถวส ตฺวา                ปณฺฑิโต สีลสวุโต 
        นิพฺพานคมน มคฺค                ขิปฺปเมว วิโสธเยติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ปฏาจารา  มหาปวิย  ปสุปริมาเณ 
กิเลเส  ฌาเปตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  อ ฺเป  พหู 
โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
        สา  ปน  โสตาปนฺนา  หุตฺวา  สตฺถาร  ปพฺพชชฺ  ยาจิ ฯ 
สตฺถา  ต  ภิกขฺุนีน  สนฺติก  ปหิณิตฺวา  ปพฺพชาเปสิ ฯ  สา 
ลทฺธูปสมฺปทา  ปฏิตาจารตฺตา  (๑)  ปฏาจาราเตฺวว  ป ฺายิ ฯ 
สา  เอกทิวส  กุเฏน  อุทก  อาทาย  ปาเท  โธวนฺตี 
อุทก  อาสิ ฺจิ ฯ  ต  โถก  คนฺตฺวา  ปจฺฉิชฺชิ ฯ  ทุติยวาเร 
อาสิตฺต  ตโต  ทูรตร  อคมาสิ ฯ  ตติยวาเร  อาสิตฺต  ตโตป   
ทูรตรนฺติ ฯ  สา  ตเทว  อารมฺมณ  คเหตฺวา  ตโย  วเย 
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  มยา  ปม  อาสิตฺต  อุทก  วิย  อิเม  สตฺตา 
ปมวเยป  มรนฺติ  ตโต  ทูรตร  คต  ทุติยวาเร  อาสิตฺต 
# ๑  ปฏิวิรหิตาจารตฺตาติป ปาโ ฯ . ว.  
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อุทก  วิย  มชฺฌิมวเยป  มรนฺติ  ตโตป  ทูรตร  คต  ตติยวาเร 
อาสิตฺต  อุทก  วิย  ปจฺฉิมวเยป  มรนฺติเยวาติ  จินฺเตสิ ฯ 
สตฺถา  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโนว  โอภาส  ผริตฺวา  ตสฺสา 
สมฺมุเข  ตฺวา  กเถนฺโต  วิย  เอวเมต  ปฏาจาเร  ป ฺจนฺน 
หิ  ขนฺธาน  อุทยพฺพย  อปสฺสนฺตสฺส  วสฺสสต  ชีวิตโต  เตส 
อุทยพฺพย  ปสฺสนฺตสฺส  เอกาหป  เอกกฺขณป  ชีวิต  เสยฺโยติ 
วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
        โย จ วสฺสสต ชีเว                อปสฺส อุทยพฺพย 
        เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อปสฺส  อุทยพฺพยนฺติ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน 
ป ฺจวีสติยา  ลกฺขเณหิ  อุทย ฺจ  วย ฺจ  อปสฺสนฺโต ฯ  ปสฺสโต 
อุทยพฺพยนฺติ  เตส  อุทย ฺจ  วย ฺจ  ปสฺสนฺตสฺส  อิตรสฺส 
ชีวิตโต  เอกาหป  ชีวิต  เสยฺโยติ ฯ 
        เทสนาวสาเน ปฏาจารา สห ปฏสิมฺภิทาหิ อรหตฺต 
ปาปุณีติ  ฯ 
                                        ปฏาจาราวตฺถุ ฯ 
                                ___________________  
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                                        กิสาโคตมีวตฺถุ 
        โย  จ  วสฺสสต  ชีเวติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต กิสาโคตมึ อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรกสฺส  เสฏ ิสฺส  เคเห  จตฺตาฬีสโกฏิธน 
องฺคารา  เอว  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  เสฏ ี  ต  ทิสฺวา  อุปปฺนฺนโสโก 
อาหาร  ปฏิกขิฺปตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺช ิฯ  ตสฺเสโก  สหายโก 
เคห  คนฺตฺวา  สมฺม  กสฺมา  โสจสีติ  ปจฺุฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ 
สุตฺวา  สมฺม  มา  โสจิ  อห  เอก  อุปาย  ชานามิ  ต 
กโรหีติ ฯ  ก ึ กโรมิ  สมฺมาติ ฯ  สมฺม  อตฺตโน  อาปเณ 
กิล ฺช  ปตฺถริตฺวา  องฺคาเร  ราสึ  กตฺวา  วิกฺกีณนฺโต  วิย 
นิสีท  อาคตาคเตสุ  มนุสฺเสสุ  เย  เอว  วทนฺติ  เสสชนา  วตฺถ- 
เตลมธุผาณิตาทีนิ  วิกฺกีณนฺติ  ตฺว  ปน  องฺคาเร  วิกฺกีณนฺโต   
นิสินฺโนสีติ  เต  วเทยฺยาสิ  อตฺตโน  สนฺตก  อวิกฺกณีนฺโต  ก ึ
กริสฺสามีติ  โย  ปน  ต  เอว  วเทติ  เสสชนา  วตฺถเตลมธุ- 
ผาณิตาทีนิ  วิกฺกีณนฺติ  ตฺว  ปน  หิร ฺสุวณฺณ  วิกฺกีณนฺโต 
นิสินฺโนสีติ  ต  วเทยฺยาสิ  กห  หิร ฺสุวณฺณนฺติ  อิทนฺติ  จ 
วุตฺเต  อาหร  ตาว  นนฺติ  หตฺเถหิ  ปฏจฺิเฉยฺยาสิ  เอว  ทินฺน 
ตว  หตฺเถ  หริ ฺสุวณฺณ  ภวิสฺสติ  สา  ปน  สเจ  กุมาริกา 
โหติ  ตว  เคเห ปุตฺตสฺส น อาหริตฺวา (๑)  จตฺตาฬีสโกฏิธน 
# ๑  อาเนตฺวาติ ภวิตพฺพ ฯ  
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ตสฺสา  นิยฺยาเทตฺวา  ตาย  ทินฺนก  วล ฺเชยฺยาสิ  สเจ  กุมาโร 
โหติ  ตว  เคเห  วยปฺปตฺต  ธีตร  ตสฺส  ทตฺวา  จตฺตาฬีสโกฏิธน 
ตสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  เตน  ทินฺนก  วล ฺเชยฺยาสีติ ฯ  โส 
ภทฺทโก  อุปาโยติ  อตฺตโน  อาปเณ  องฺคาเร  ราสึ  กตฺวา 
วิกฺกีณนฺโต  วิย  นิสีทิ ฯ เย น เอวมาหสุ เสสชนา 
วตฺถเตลมธุผาณิตาทีนิ  วิกฺกีณนฺติ  ตฺว  องฺคาเร  วิกฺกีณนฺโต 
นิสินฺโนสีติ  เตส  อตฺตโน  สนฺตก  อวิกฺกีณนฺโต  ก ึ กริสฺสามีติ 
ปฏิวจน  อทาสิ ฯ อเถกา  โคตมี  นาม  กุมาริกา  กสิสรีรตาย 
กิสาโคตมีติ  ป ฺายมานา  ปริชิณฺณกุลสฺส  ธีตา  อตฺตโน 
เอเกน  กิจฺเจน  อาปณทฺวาร  คตา  ต  เสฏ ึ  ทิสฺวา  เอวมาห 
กึ  ตาต  เสสชนา  วตฺถเตลมธุผาณิตาทีนิ  วีกฺกีณนฺติ  ตฺว 
หิร ฺสุวณฺณ  วิกฺกีณนฺโต  นิสินฺโนสติี ฯ  กห  อมมฺ 
หิร ฺสุวณฺณนฺติ ฯ  นน ุ ตฺว  ตเทว  คเหตฺวา  นิสินฺโนสีติ ฯ 
อาหร  ตาว  ต  อมฺมาติ ฯ  สา  หตฺถปรู  คเหตฺวา  ตสฺส 
หตฺเถ  เปสิ ฯ  ต  หิร ฺสุวณฺณเมว  อโหสิ ฯ  อถ  น  เสฏ ี 
กตรนฺเต  อมฺม  เคหนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  อสุกนฺนามาติ  วุตฺเต 
ตสฺสา  อสฺสามิกภาว  ตฺวา  ธน  ปฏสิาเมตฺวา  ต  อตฺตโน 
ปุตฺตสฺส  อาเนตฺวา  จตฺตาฬีสโกฏิธน  ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ สพฺพ 
หิร ฺสุวณฺณเมว อโหสิ ฯ 
        ตสฺสา  อปเรน  สมเยน  คพฺโภ  ปติฏหิ ฯ  สา  
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ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  โส  ปทสา  คมนกาเล 
กาลมกาสิ ฯ  สา อทิฏปุพฺพมรณตาย  ต  ฌาเปตุ  นีหรนฺเต 
นิวาเรตฺวา  ปุตฺตสฺส  เม  เภสชฺช  ปุจฺฉิสฺสามีติ  มตกเลวร 
องฺเกนาทาย  อป  น ุ เม  ปุตฺตสฺส  เภสชฺช  ชานาถาติ 
ปุจฺฉนฺตี  ฆรปฺปฏิปาฏิยา  วิจรติ ฯ  อถ  น  มนุสฺสา  อมฺม 
อุมฺมตฺติกาสิ  ชาตา  มตปุตฺตสฺส  เภสชฺช  ปุจฺฉนฺตี  วิจรสีติ 
วทนฺติ ฯ  สา  อวสฺส  มม  ปุตฺตสฺส  เภสชฺชชานนก  ลภิสฺสามีติ 
ม ฺมานา  วิจรติ ฯ  อถ  น  เอโก  ปณฺฑิตปุริโส  ทิสฺวา 
อย  มม  ธีตา  ปมปุตฺตก  วิชาตา  ภวิสฺสติ  อทิฏปุพฺพมรณา 
มยา  อิมิสฺสา  อวสฺสเยน  ภวิตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อาห  อมฺม 
อห  เภสชฺช  น  ชานามิ  เภสชฺชชานนก  ปน  ชานามีติ ฯ 
โก  ชานาติ  ตาตาติ ฯ  สตฺถา  อมฺม  ชานาติ  คจฺฉ  ต 
ปุจฺฉาติ ฯ  สา  คมิสฺสามิ ตาต  ปุจฺฉิสฺสามิ  ตาตาติ  วตฺวา 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   ิตา  ปุจฺฉิ 
ตุมฺเห  กิร  เม  ปุตฺตสฺส  เภสชฺช  ชานาถ  ภนฺเตติ ฯ อาม 
ชานามีติ ฯ  กึ  ลทฺธุ  วฏฏตีติ ฯ  อจฺฉรคฺคหณมตฺต  สิทฺธตฺถก 
ลทฺธธ  วฏฏตีติ ฯ  ลภิสฺสามิ  ภนฺเต  กสฺส  ปน  เคเห  ลทฺธุ 
วฏฏตีติ ฯ  ยสฺส  เคเห  ปตฺุโต  วา  ธีตา  วา  น  โกจิ 
มตปุพฺโพติ ฯ  สา  สาธุ  ภนฺเตติ  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  มตปุตฺตก 
องฺเกนาทาย  อนฺโตคาม  ปวิสิตฺวา  ปมเคหสฺส  ทฺวาเร  ตฺวา  
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อตฺถิ  น ุ โข  อิมสฺมึ  เคเห  สิทฺธตฺถโก  ปุตฺตสฺส  กิร  เม 
เภสชฺชเมตนฺติ  วตฺวา  อตฺถีติ  วุตฺเต  เตนหิ  เทถาติ  เตหิ 
อาหริตฺวา  สิทฺธตฺถเกสุ  ทยีมาเนสุ  อิมสฺมึ  เคเห  ปตฺุโต 
วา  ธีตา  วา มตปุพฺโพ (๑)  กจฺจิ  นตฺถ ิ อมฺมาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
กึ  วเทสิ  อมฺม  ชีวมานา  หิ  กติปยา  มตกาเอว  พหุกาติ 
วุตฺเต  เตนหิ  คณฺหถ  โว  สิทฺธจตฺถเก  เนต  มม  ปุตฺตสฺส 
เภสชฺชนฺติ  ปฏิอทาสิ  อิมินา  นิยาเมน  อาทิโต  ปฏาย 
ปุจฺฉนฺตี  วิจริ ฯ  สา  เอกเคเหป  สิทฺธตฺถเก  อคฺคเหตฺวา 
สายณฺหสมเย  จินฺเตสิ  อโห  ภาริย  กมฺม  อห  มเมว  ปุตฺโต 
มโตติ  ส ฺมกาสึ  สกลคาเม  ปน  ชวีนฺเตหิ  มตกาเอว 
พหุตราติ ฯ  ตสฺสา  เอว  จินฺตฺยมานาย  ปุตฺตสิเนเหน  มุทุก 
หทย  ถทฺธภาว  อคมาสิ  สา  ปุตฺตก  อร ฺเ  ฉฑฺเฑตฺวา 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  อถ 
น  สตฺถา  ลทฺธา  เต  เอกจฺฉรมตฺตา  สิทฺธตฺถกาติ 
อาห ฯ  น  ลทฺธา  ภนฺเต  สกลคาเม  หิ  ชีวนฺเตหิ  มตกาเอว 
พหุตราติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ตฺว  มเมว  ปุตฺโต  มโตติ 
สลฺลกฺเขสิ  ธวุธมฺโม  เอส  สตฺตาน  มจฺจุราชา  หิ  สพฺเพ 
สตฺเต  อปริปุณฺณชฺฌาสเย  เอว มโหโฆ วิย  ปริกสฺสมาโนเยว (๒) 
อปายสมุทฺเท ปกฺขิปตีติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม  คาถมาห 
# ๑ มตปุพฺพาติ ภวิตพฺพ  ฯ  . ว. ๒  ม. ปรกิฑฺฒมาโน ฯ  
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        ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต        พฺยาสตฺตมนส นร 
        สุตฺต คาม มโหโฆว        มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  กสิาโคตมี  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ 
อ ฺเป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
        สา  ปน  สตฺถาร  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  สตฺถา  ภิกขฺุนีน 
สนฺติก  เปเสตฺวา  ปพฺพชาเปสิ ฯ  สา  ลทฺธูปสมฺปทา  กิสาโคตมี 
เถรีติ  ป ฺายิ ฯ  สา  เอกทิวส  อุโปสถาคาเร  วาร  ปตฺวา 
ทีป  ชาเลตฺวา  นิสินฺนา  ทีปชาลา  อุชชฺลนฺติโย  จ  ภิชฺชนฺติโย 
จ  ทิสฺวา  เอวเมว  อิเม  สตฺตา  ทีปชาลา  วิย  อุปฺปชชฺนฺติ 
เจว  นิรุชฺฌนติฺ  จ  นิพฺพาน  ปตฺตา  เอว  น  ป ฺายนฺตีติ 
อารมฺมณ  อคฺคเหสิ ฯ  สตฺถา  คนฺธกฏุิย  นิสินฺโนว  โอภาส 
ผริตฺวา  ตสฺสา  สมฺมุเข  นสิีทิตฺวา  กเถนฺโต  วิย  เอวเมว 
โคตมิ  อิเม  สตฺตา  ทีปชาลา  วิย  อุปปฺชฺชนฺติ  เจว  นิรชฺุฌนฺติ 
จ  นิพฺพาน  ปตฺวา  เอว  น  ป ฺายนฺติ  เอว  นิพฺพาน 
อปสฺสนฺตาน  วสฺสสต  ชวิีตโต  นิพฺพาน  ปสฺสนฺตสฺส  ขณมตฺตป 
ชีวิต  เสยฺโยติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต 
อิม คาถมาห 
        โย จ วสฺสสต ชีเว                อปสฺส อมต ปท 
        เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ปสฺสโต อมต ปทนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อมต  ปทนฺติ มรณรหิตโกฏาส  อมตมหา-  
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นิพฺพานนฺติ  อตฺโถ ฯ เสส ปุริมสทิส เอว ฯ 
        เทสนาวสาเน  กิสาโคตมี  ยถานสิินฺนาว  สห  ปฏ-ิ 
สมฺภิทาหิ  อรหตฺเต  ปติฏหีติ ฯ 
                        กิสาโคตมีวตฺถุ ฯ 
 
                         พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ 
        โย  จ  วสฺสสตนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต พหุปุตฺติก เถรึ อารพฺภ กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรกสฺมึ  กุเล  สตฺต  ปตฺุตา  สตฺต  จ  ธีตโร 
อเหสุ ฯ  เต  สพฺเพป  วยปฺปตฺตา  เคเห  ปติฏหิตฺวา  อตฺตโน 
ธมฺมตาย  สุขปฺปตฺตา  อเหสุ ฯ  เตส  อปเรน  สมเยน  ปตา 
กาลมกาสิ ฯ  มหาอุปาสิกา  สามิเก  นฏเป  น  ตาว  ปุตฺตาน 
กุฏมฺพ  วิภชติ ฯ  อถ  น  ปุตฺตา  อาหสุ  อมฺหาก  ปตริ 
นฏเ  ตุยฺห  โก  อตฺโถ  กฏุมฺเพน  ก ึ มย  ต  อุปฏาตุ  น 
สกฺโกมาติ ฯ  สา  เตส  กถ  สุตฺวา  ตุณฺหี  หุตฺวา  ปนุปฺปุน 
เตหิ  วุจฺจมานา  ปุตฺตา  ม  ปฏิชคฺคิสฺสนฺติ  กึ  เม  วิสุ 
กุฏมฺเพนาติ  สพฺพ  สาปเตยฺย  มชฺเฌ  ภินฺทิตฺวา  อทาสิ ฯ 
อถ  น  กติปาหจฺจเยน  เชฏปุตฺตสฺส  ภริยา  อโห  อมฺหาก 
อยฺยา  เชฏปุตฺโต  เมติ เทฺว  โกฏาเส  ทตฺวา  วิย  อิมเมว 
เคห  อาคจฺฉตีติ  อาห ฯ  เสสปุตฺตาน  ภริยาป  เอวเมว  
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วทึสุ ฯ  เชฏธีตร  อาทึ กตฺวา ตาส เคห  คตกาเลป  น 
เอวเมว  วทึสุ ฯ  สา  อวมานปฺปตฺตา  หุตฺวา  กึ  อิเมส 
สนฺติเก  วุตฺเถน  ภิกฺขุนี  หุตฺวา  ชีวิสฺสามีติ  ภิกฺขุนูปสฺสย 
คนฺตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  ตา  น  ปพฺพาเชสุ ฯ  สา 
ลทฺธูปสมฺปทา  พหุปุตฺติกาเถรี  นาม  ป ฺายิ ฯ  สา  อห 
มหลฺลกกาเล  ปพฺพชิตา  อปฺปมตฺตาย  เม  ภวิตพฺพนฺติ  ภิกฺขุนีน 
วตฺตปฺปฏิวตฺต  กโรติ  (๑)  สพฺพรตฺตึ  สมณธมฺม  กริสฺสามีติ 
เหฏาปาสาเท  เอก  ถมฺภ  หตฺเถน  คเหตฺวา  ต  อาวิชฺชมานา (๒) 
สมณธมฺม  กโรติ จงฺกมมานาป  อนฺธการฏาเน  มม 
รุกฺเข  วา  กตฺถจิ  วา  สีส  ปฏิห ฺเยฺยาติ  รุกฺข  หตฺเถน 
คเหตฺวา  ต  อาวิชฺชมานา  (๓)  สมณธมฺม  กโรติ ฯ  สตฺถารา 
เทสิต  ธมฺมเมว  กริสฺสามีติ  ธมฺม  อาวชฺเชตฺวา  ธมฺม 
อนุสฺสรมานาว  สมณธมฺม  กโรติ ฯ  อถ  สตฺถา  คนฺธกุฏิย 
นิสินฺโนว  โอภาส  ผริตฺวา  สมฺมุเข  นสิินฺโน  วิย  ตาย 
สทฺธึ  กเถนฺโต  พหุปุตฺติเก  มยา  เทสิตธมฺม  อนาวชฺชนฺตสฺส 
อปสฺสนฺตสฺส  วสฺสสต  ชีวิตโต  มยา เทสิตธมฺม  ปสฺสนฺตสฺส 
มุหุตฺตมฺป  ชวิีต  เสยฺโยติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม 
เทเสนฺโต อิม คาถมาห 
# ๑  ม. กโรนฺตี ฯ  ๒-๓  ม. อาวิ ฺฉมานา ว ฯโปราณโปตฺถเก 
#   ปน อาวิชฌฺมานาติ ทิสฺสติ ฯ  อาวิ ฺชมานาติป   ทิสฺสติ ฯ  
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        โย จ วสฺสสต ชีเว                อปสฺส ธมฺมมุตฺตม 
        เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ปสฺสโต  ธมฺมมุตฺตมนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ธมฺมมุตฺตมนฺติ  นววิธ  โลกตฺุตรธมฺม ฯ  โส  ห ิ
อุตฺตมธมฺโม  นาม ฯ  โย  หิ  ต  น  ปสสฺติ  ตสฺส  วสฺสสต 
ชีวิตโต  ต  ธมฺม  ปสฺสนฺตสฺส  ปฏิวิชฺฌนฺตสฺส  เอกาหป 
เอกกฺขณมฺป  ชีวิต  เสยฺโยติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหุปุตฺติกา  เถรี  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺเต  ปติฏหีติ ฯ 
                                        พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ ฯ 
                                สหสฺสวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                        อฏโม วคฺโค ฯ 
                                ______________________ 


