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                                *เลมที่ 22   หนา  1 
 
                ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                                สุตฺตนิปาตวณฺณนา   
 
                                รตนสุตฺตวณฺณนา   
        ยานีธ  ภูตานีติ  รตนสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ  อตีเต   
กิร  เวสาลิย  ทุพฺภิกฺขาทโย  อุปทฺทวา  อุปฺปชฺชึสุฯ  เตส   
วูปสมนตฺถาย  ลิจฺฉวิโน  (๑)  ราชคห คนฺตฺวา  ยาจิตฺวา  ภควนฺต   
เวสาลึ  อานยึสุ ฯ  เอว อานีโต ภควา เตส อุปทฺทวาน  
วูปสมนตฺถาย  อิม  (๒)  สุตฺตมภาสิ ฯ  อย  ตตฺถ  (๓)  สงฺเขโปฯ  
        โปราณา  ปนสฺส  เวสาลิวตฺถุโต  ปภุติ  อุปฺปตฺตึ   
วณฺณยนฺติ ฯ  สา  เอว  เวทิตพฺพา ฯ          
        พาราณสิย  กริ  ร ฺโ  (๔)  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  คพฺโภ  
สณฺาสิฯ  สา  ต  ตฺวา  ร ฺโ นิเวเทสิฯ  ราชา   
คพฺภปริหาร  อทาสิ ฯ  สา  สมฺมา  ปรหิริยมานคพฺภา   
คพฺภปริปากกาเล วิชายนฆร ปาวิสิ ฯ ปุ ฺวนฺตีน (๕) ปจฺจูสสมเย  
คพฺภวุฏาน โหติฯ สา  จ  ตาส  อ ฺตราฯ  เตน  ปจฺจูสสมเย 
อลตฺตกปฏลพนฺธุชีวกปุปฺผสทิส  มสเปสึ  วิชายิ ฯ  ตโต  อ ฺา  
เทวิโย  สุวณฺณพิมฺพสทิเส  ปุตฺเต  วิชายนฺติฯ อคฺคมเหสี  มสเปสินฺติ 
# ๑. ม. ลิจฺฉวโย ยุ. ลิจฺฉวิโย ฯ  ๒. ม. ยุ. อิท ฯ  
# ๓. ม. อยเมตฺถ ฯ  ๔. ม. พาราณสิร ฺโ กิร ฯ  ๕. ม.ปุ ฺวตีน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 2 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  จูฬวคฺควณฺณนา  หนา  2 
 
ร ฺโ  ปุรโต  มม  อวณฺโณ  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  เตน 
อวณฺณภเยน  ต  มสเปสึ  เอกสฺมึ  ภาชเน  ปกฺขิปตฺวา  อ ฺเน(๑) 
ภาชเนน  ปฏกิุชฺชิตฺวา  ราชมุทฺทิกาย  ล ฺเฉตฺวา  คงฺคาย   
โสเต  ปกฺขิปาเปสิฯ  มนุสฺเสหิ ฉฑฺฑิตมตฺเต  เทวตา  อารกฺข   
สวิทหึสุ ฯ สวุณฺณปฏฏิก เจตฺถ ชาติหิงฺคุลเกหิ (๒) พาราณสิร ฺโ   
อคฺคมเหสิยา  ปชาติ  ลิขิตฺวา  พนฺธึสุ ฯ  ตโต  ต  ภาชน   
อูมิภยาทีหิ อนุปทฺทุต คงฺคาย โสเตน ปายาสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อ ฺตโร  ตาปโส  โคปาลกุล  นิสฺสาย  
คงฺคาย  ตีเร  วสติฯ  โส  ปาโตว  คงฺค  โอติณฺโณ  ต  ภาชน   
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา ปสุกูลส ฺาย อคฺคเหสิ ฯ  ตโต  ตตฺถ   
ต  อกฺขรปฏฏิก  ราชมุททฺิกาย  ล ฺฉน ฺจ  ทิสฺวา มุ ฺจิตฺวา 
ต  มสเปสึ  อทฺทส ฯ  ทิสวฺานสฺส  เอตทโหสิ  สิยา  คพฺโภฯ   
ตถาหิสฺส ทุคฺคนฺธปูติภาโว  นตฺถีติ  ต  อสฺสม  เนตฺวา   
สุทฺเธ  โอกาเส  เปสิ ฯ  อถ อฑฺฒมาสจฺจเยน  เทฺว  มสเปสิโย   
อเหสสฯ  ตาปโส  ต  (๓)  ทิสฺวา สาธุกตร เปสิ ฯ  ตโต  ปุน   
อฑฺฒมาสจฺจเยน  เอกเมกิสฺสา  มสเปสิยา  (๔)  หตฺถปาทสีสาน- 
มตฺถาย  ป ฺจ  ป ฺจ  ปฬกา  อุฏหึสุ ฯ  (๕)  ตาปโส  ทิสฺวา 
ปุน  สาธุตร  เปสิ ฯ  (๕)  อถ  ตโต  อฑฺฒมาสจฺจเยน  เอกา  
# ๑. ม. อ ฺเน ฯ  ๒. ม. ชาติหิงฺคุลเกน ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๔. ม. เปสยิา ฯ  ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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มสเปสิ  สุวณฺณพิมฺพสทิโส  ทารโก ฯ  เอกา  ทารกิา  อโหสิ ฯ  
เตสุ  ตาปสสฺส  ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺชฯิ องฺคุฏโต จสฺส ขีร 
นิพฺพตฺติ ฯ ตโต  ปภุติ  ยทา  (๑)  ขีรภตฺต  ลภติ ฯ  ตทา  โส  ภตฺต  
ภุ ฺชิตฺวา  ขีร ทารกาน มุเข  อาสิ ฺจติ ฯ  เตส  ย  ย   
อุทร ปวิสติฯ ต สพฺพ มณิภาชนคต วิย ทิสฺสติฯ เอว  
นิจฺฉวี  อเหสุ ฯ  อปเร  ปน  อาหุ  สิพฺพิตฺวา  ปตา  วิย  เนส  
อ ฺม ฺ ลีนา  ฉวิ  อโหสีติ ฯ  เอว  เต  นิจฺฉวิตาย  วา  
ลีนจฺฉวิตาย  วา  ลิจฺฉวีติ ป ฺายึสุ ฯ   
        ตาปโส  ทารเก  โปเสนฺโต  อุสฺสเูร  คาม  ปณฺฑาย  
ปวิสติฯ  อติทิวา  ปฏิกฺกมติ ฯ  ตสฺส  ต  พฺยาปาร  ตฺวา  
โคปาลกา  อาหสุ  ภนฺเต  ปพฺพชิตาน ทารกโปสน  ปลิโพโธฯ  
อมฺหาก  ทารเก  เทถฯ มย โปสิสฺสามฯ (๒)  ตุเมฺห อตฺตโน   
สมณธมฺม  (๓)  กโรถาติ ฯ ตาปโส สาธูติ ปฏิสฺสุณิ ฯ โคปลกา 
ทุติยทิวเส มคฺค  สม กตฺวา  ปุปฺเผหิ  โอกิริตฺวา  ธชปฏากา 
อุสฺสาเปตฺวา  ตุริเยหิ วชชฺมาเนหิ อสฺสม อาคตา ฯ  ตาปโส   
มหาปุ ฺา  ทารกาฯ  อปฺปมาเทเนว  (๔)  วฑฺเฒถฯ  วฑฺเฒตฺวา  จ 
อ ฺม ฺ  อาวาหวิวาห  กโรถฯ  ป ฺจโครเสน  ราชาน  
โตเสตฺวา  ภูมิภาค  คเหตฺวา  นคร  มาเปถฯ  ตตฺร  กุมาร   
อภิสิ ฺจถาติ  วตฺวา  ทารเก  อทาสิ ฯ เต  สาธูติ ปฏสิฺสุณิตฺวา  
# ๑. ม. จ ฯ  ๒. ม. โปเสสฺสาม ฯ  ๓. ม. กมฺม ฯ 
# ๔. ม. อปฺปมาเทน ฯ  
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ทารเก เนตฺวา โปเสสุ   
        ทารกา  วุฑฺฒิมนฺวาย  กฬีนฺตา  วิวาทฏาเนสุ  อ ฺเ 
โคปาลกทารเก  หตฺเถนป  ปาเทนป  ปหรนฺติฯ  เต  โรทนฺติ ฯ  
กิสฺส  โรทถาติ  จ  มาตาปตูหิ  ปุฏา  (๒)  อิเม  นมิฺมาตาปติกา 
ตาปสโปสิตา  อเมฺห  อติปหรนฺตีติ  (๒)  วทนฺติ ฯ ตโต  เตส   
มาตาปตโร  อิเม  ทารกา  อ ฺเ  ทารเก  วิเหเนฺติ  ทุกฺขาเปนฺติฯ   
น  อิเม  สงฺคเหตพฺพาฯ  วชฺชิตพฺพา  อิเมติ  อาหสุ ฯ  ตโต  ปภุติ  
กิร  โส  ปเทโส  วชฺชีติ  วุจฺจติ  โยชนสตปริมาเณน ฯ  อถ  
น  ปเทส  โคปาลกา  ราชาน  โตเสตฺวา  อคฺคเหสุ ฯ  ตตฺเถว 
นคร  มาเปตฺวา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิก  กุมาร  อภิสิ ฺจิตฺวา  
ราชาน  อกสุ ฯ  ตาย  จสฺส  ทาริกาย สทฺธึ วาเรยฺย กตฺวา  
กติก  อกสุ  พาหริโต  ทาริกา  น  อาเนตพฺพาฯ  อิโต  ทาริกา 
กสฺสจิ  น  ทาตพฺพาติ ฯ  เตส  ปมสวาเสน  เทฺว  ทารกา  
ชาตา  ธตีา  จ  ปุตฺโต  จฯ  เอว  โสฬสกฺขตฺตุ  เทฺว  เทฺว  
ชาตา ฯ  ตโต  เตส  ทารกาน  ยถากฺกม วฑฺฒนฺตาน   
อารามุยฺยานนิวาสนฏานปริวารสมฺปตฺตึ  คเหตุ  อปฺปโหนฺต  ต  
นคร  ติกฺขตฺตุ คาวุตนฺตเรน  คาวุตนฺตเรน  ปากาเรน   
ปริกฺขิปสุฯ  ตสฺส  ปุนปปฺุน  วิสาลิกตตฺตา เวสาลีเตฺวว นาม  
ชาต ฯ  อิท เวสาลิวตฺถุ ฯ   
# ๑. ม. วุตฺตา ฯ  ๒. ม. อตีว ปหรนฺตีติ ฯ   
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        อย  ปน  เวสาลี  ภควโต  อุปฺปนนฺกาเล  อิทฺธา 
เวปุลฺลปฺปตฺตา  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  ห ิ ราชูนเยว  สตฺต  สหสฺสานิ   
สตฺต  จ  สตานิ  สตฺต  จ  ราชาโน  อเหสสฯ ตถา ยุวราช- 
เสนาปติภณฑาคาริกปฺปภุตีน ฯ ยถาห  เตน โข ปน  
สมเยน เวสาลี อิทฺธา เจวโหติ ผีตา จ  พหุชนา 
อากิณฺณมนุสฺสา สุภิกฺขา จฯ สตฺต จ ปาสาทสหสฺสานิ  สตฺต 
จ ปาสาทสตานิ สตฺต จ ปาสาทา สตฺต จ กูฏาคารสหสฺสานิ   
สตฺต จ กูฏาคารสตานิ สตฺต จ กูฏาคารานิฯ สตฺต จ  
อารามสหสฺสานิ  สตฺต จ อารามสตานิ สตฺต จ อารามาฯ  
สตฺต จ โปกขฺรณิสหสฺสานิ  สตฺต จ โปกฺขรณิสตานิ สตฺต  
จ โปกฺขรณิโยติ ฯ (๑)   
        สา  อปเรน  สมเยน  ทุพฺภิกฺขา  อโหสิ  ทุพฺพุฏ ิกา   
ทุสฺสสฺสา ฯ  ปม ทุคฺคตมนุสฺสา  มรนฺติฯ  เต  พหิทฺธา   
ฉฑฺเฑนฺติ ฯ  มตมนุสสาน  กุณปคนฺเธน อมนุสฺสา  นคร   
ปวิสึสุฯ  ตโต  พหุตรา  มียนฺติฯ  ตาย  ปฏิกูลตาย  จ  
สตฺตาน อหิวาตกโรโค  อุปฺปชฺช ิฯ  อิติ  ตีหิ  ทุพฺภิกฺขอมนุสฺส- 
โรคภเยหิ  อุปทฺทุตาย เวสาลิยา  นครวาสิโน  อุปสงฺกมิตฺวา  
ราชานมาหสุ  มหาราช  อิมสฺมึ  นคเร  ติวิธ  ภยุปฺปนฺนฯ   
อิโต  ปุพฺเพ  ยาว  สตฺตมา  ราชกุลปริวฏฏา  เอวรูป  
# ๑. วิ. มหา. ๕/๑๒๘/๑๖๙ ฯ  
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อนุปฺปนฺนปุพฺพฯ  ตุมฺหาก  ม ฺเ  อธมฺมิกตฺเตน  เอตรหิ   
อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  ราชา สพฺเพ  สณฺาคาเร  สนฺนิปาตาเปตฺวา  
มยฺห  อธมฺมกิภาว  วิจินถาติ  อาห ฯ  เต  สพฺพ ปเวณึ  
วิจินนฺตา น กิ ฺจิ อทฺทสสุ ฯ   
        ตโต  ร ฺโ  โทส  อทิสฺวา  อิท  ภย  อมฺหาก  กถ   
วูปสเมยฺยาติ  จินฺเตสุ ฯ  ตตฺถ  เอกจฺเจ  ฉ  สตฺถาโร  อปทิสึสุ  
เอเตหิ  โอกฺกนฺตมตฺเต  วูปสมิสฺสตีติ ฯ  เอกจฺเจ  อาหสุ  พุทฺโธ 
กิร  โลเก  อุปฺปนฺโนฯ  โส  ภควา สพฺพสตฺตหิตาย  
ธมฺม  เทเสติ  มหิทฺธิโก  มหานุภาโวฯ  เตน  โอกฺกนตฺมตฺเต   
สพฺพภยานิ  วูปสเมยฺยุนฺติ ฯ  เตน  เต  อตฺตมนา  หุตฺวา  กห  
ปน  โส  ภควา  เอตรหิ  วิหรติฯ  อเมฺหหิ  เปสิเต [๑] อาคจฺเฉยฺยาติ 
อาหสุ ฯ  อถาปเร อาหสุ  พุทฺธา  นาม  อนุกมฺปกาฯ  กิสฺส 
นาคจฺเฉยฺยยฯ  โส  ปน  ภควา  เอตรหิ  ราชคเห  วิหรติฯ  ราชา 
จ  ต  พิมฺพิสาโร  อุปฏหติฯ  กทาจิ  โส  อาคนฺตุ  น   
ทเทยฺยาติ ฯ  เตน  หิ ราชาน ส ฺาเปตฺวา อาเนยฺยาถาติ (๒) ฯ 
เทฺว ลิจฺฉวิราชาโน  มหตา  พลนกิาเยน  ปหูต  ปณฺณาการ  
ทตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  เปเสสุ  พิมฺพิสาร ส ฺาเปตฺวา   
ภควนฺต  อาเนถาติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ร ฺโ  ปณฺณาการ   
ทตฺวา  ต  ปวตฺตึ  นิเวเทตฺวา  มหาราช  ภควนฺต  อมฺหาก  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม.อาเนสฺสามาติ ฯ  
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นคร  เปเสหีติ  อาหสุ ฯ ราชา  น  สมฺปฏิจฺฉิฯ  ตุเมฺหเอว 
ชานาถาติ  อาห ฯ  เต ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  เอวมาหสุ  ภนฺเต  อมฺหาก  นคเร  ตีณิ  ภยานิ  
อุปฺปนฺนานิฯ  สเจ ภควา  อาคจฺเฉยฺยฯ  โสตฺถ ิ โน ภเวยฺยาติ ฯ 
ตโต (๑)  ภควา อาวชฺชิตฺวา เวสาลิย  รตนสุตฺเต  วุตฺเต  สารกฺขา 
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬานิ  ผริสฺสติฯ  สุตฺตปริโยสาเน จตุราสีติยา  
ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสตีติ  อธิวาเสสิ ฯ  อถ   
ราชา  พิมฺพิสาโร  ภควโต  อธิวาสน  สุตฺวา  ภควตา  
เวสาลิคมน  อธิวาสิตนฺติ  นคเร  โฆสน  การาเปตฺวา  
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  กึ  ภนฺเต สมฺปฏิจฺฉิตฺถ  
เวสาลิคมนนฺติ  อาม  มหาราชาติ ฯ  เตน  หิ  ภนฺเต  อาคเมถฯ  
ยาว  มคฺค  ปฏิยาเทมีติ ฯ   
        อถ  โข  ราชา  พิมฺพิสาโร  ราชคหสฺส  จ  คงฺคาย   
จ  อนฺตรา  ป ฺจโยชน  ภูมึ  สม  กตฺวา  โยชเน  โยชเน   
วิหาร  มาเปตฺวา  ภควโต คมนกาล ปฏิเวเทสิฯ  ภควา   
ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  ปริวุโต  ปายาสิ ฯ  ราชา  ป ฺจโยชนมคฺค   
ป ฺจวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ  ชาณุมตฺต  โอกริาเปตฺวา  ธชปฏาก- 
ปุณฺณฆฏกทลิอาทีนิ  อุสสฺาเปตฺวา ภควโต เทฺว  เสตจฺฉตฺตานิฯ  
เอกเมกสฺส  จ  ภิกฺขุสฺส  เอกเมก  อุกฺขิปาเปตฺวา  สทฺธึ อตฺตโน  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ปริวาเรน  ปปฺุผคนฺธาทีหิ  ปชู  กโรนฺโต  เอเกกสฺมึ  วิหาเร   
ภควนฺต วสาเปตฺวา  มหาทานานิ  ทตฺวา  ป ฺจหิ  ทิวเสหิ  
คงฺคาตีร  เนสิ ฯ  ตตฺถ  สพฺพาลงฺกาเรน  (๑)  นาว  อลงฺกโรนฺโต 
เวสาลิกาน  สาสน  เปเสสิ  อาคโต  ภควาฯ  มคฺค  ปฏิยาเทตฺวา  
สพฺเพ  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน  กโรถาติ ฯ  เต  ทิคุณ  ปูช  
กริสฺสามาติ  เวสาลิยา  จ  คงฺคาย  จ  อนฺตรา  ติโยชน  ภูมึ  
สม  กตฺวา ภควโต  จตฺตาริฯ  เอเกกสสฺ  จ  ภิกฺขุสฺส  เทฺว   
เทฺว  เสตจฺฉตฺตานิ  สชฺเชตฺวา ปูช กุรุมานา คงฺคาตีเร 
อาคนฺตฺวา อฏสุ ฯ   
        พิมฺพิสาโร  เทฺว  นาวาโย  สงฺฆาเฏตฺวา  มณฺฑป  กตฺวา 
ปุปฺผทามาทีหิ  อลงฺกริตฺวา  ตตฺถ  สพฺพรตนมย  พุทฺธาสน  
ป ฺาเปสิฯ  ภควา  ตสฺมึ  นิสีทิ ฯ ป ฺจสตา ภิกฺขูป นาว  
อภิรุหิตฺวา ยถานุรูป นิสทีึสุ ฯ ราชา ภควนฺต อนุคจฺฉนฺโต  
คลปฺปมาณ  อุทก  โอโรหิตฺวา  ยาว  ภนฺเต  ภควา  อาคจฺฉติฯ  
ตาวาห  อิเธว  คงฺคาตีเร  วสิสฺสามีติ  วตฺวา  นิวตฺโต  อุปร ิ
เทวตา ยาว อกนิฏภวน ปูชมกสุฯ เหฏา  คงฺคานิวาสิโน  
กมฺพลสฺสตราทโย  นาคา  ปูชมกสุ ฯ  เอว  มหติยา  ปูชาย   
ภควา โยชนมตฺต อทฺธาน คงฺคาย คนฺตฺวา เวสาลิกาน  
สีมนฺตร ปวิฏโ ฯ   
# ๑. ม. สพฺพาลงฺกาเรหิ ฯ  ๒. ม. อกนฏิภวนา ฯ  
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        ตโต  ลจฺิฉวิราชาโน  เตน  พิมฺพิสาเรน  กตปูชาย  ทิคุณ  
กโรนฺตา  คลปฺปมาเณ  อุทเก  ภควนฺต  ปจฺจุคฺคจฺฉึสุ ฯ  เตเนว   
ขเณน  เตน  มุหุตฺเตน  วิชฺชุปฺปภาวินทฺธนฺธการวิสฏกูโฏ  
คฬคฬายนฺโต  จตูสุ  ทิสาสุ  มหาเมโฆ  วุฏาสิ ฯ อถ  ภควโต  (๑)  
ปมปาเท  คงฺคาตีเร  นิกขิฺตฺตมตฺเต  โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ ฯ  เย   
เตมิตุกามา  เต  เอว  เตเมนฺติฯ  อเตมิตุกามา  น  เตเมนฺติ ฯ  
สพฺพตฺถ  ชาณุมตฺต  อูรุมตฺต  กฏิมตฺต  คลปฺปมาณ  อุทก   
วหติฯ  สพฺพกุณปานิ  อุทเกน  คงฺค ปเวสิตานิฯ ปริสุทฺโธ  
ภูมิภาโค อโหสิ ฯ   
        ลิจฺฉวิราชาโน  ภควนฺต  อนฺตรา  โยชเน  
วาสาเปตฺวา  มหาทานานิ  ทตฺวา  ตีหิ  ทิวเสหิ  ทิคุณ  ปูช   
กโรนฺตา  เวสาลึ  นยึส ุฯ  เวสาลึ  สมปฺตฺเต ภควติ  สกฺโก  
เทวานมินฺโท  เทวสงฺฆปุรกฺขโต  อาคจฺฉิฯ  มเหสกฺขาน  เทวาน   
สนฺนิปาเตน  อมนุสฺสา  เยภุยฺเยน  ปลายึสุ  ภควา  นครทฺวาเร  
ตฺวา  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  อิม  อานนฺท  รตนสุตฺต  
อุคฺคเหตฺวา พลิกมฺมูปกรณานิ คเหตฺวา  ลิจฺฉวิกุมาเรหิ  
สทฺธึ  เวสาลิยา  ตีสุ  ปาการนฺตเรสุ วิจรนฺโต ปริตฺต กโรหีติ  
รตนสุตฺต  อภาสิ ฯ   
        เอว  เกน  ปเนต  สตฺุต  วุตฺตฯ  (๑)  กทา  กตฺถ กสฺมา 
# ๑. ม. ภควตา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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จ  วุตฺตนฺติ  เอเตส  ป ฺหาน  วิสฺสชฺชนา  วิตฺถาเรน  เวสาลิวตฺถุโต  
ปภุติ โปราเณหิ วณฺณิยติ ฯ   
        เอว  ภควโต  เวสาลึ  อนุปฺปตฺตทิวเสเยว  เวสาลินครทฺวาเร  
เตส  อุปทฺทวาน  ปฏิฆาตตฺถาย  วุตฺตมิท  รตนสุตฺต  อุคฺคเหตฺวา  
อายสฺมา  อานนฺโท ปริตฺตตฺถาย  ภาสมาโน  ภควโต  ปตฺเตน  
อุทก  อาทาย  สพฺพนคร  อพฺภุกฺกิรนฺโต  อนุวิจริ ฯ  ย  
กิ ฺจีติ  วุตฺตมตฺเตเยว  จ  เถเรน  เย  ปพฺุเพ  อปลาตา   
สงฺการกูฏภิตฺติปฺปเทสาทินิสฺสิตา อมนุสฺสา ฯ เต จตูหิ ทฺวาเรหิ 
ปลายึสุฯ ทฺวารานิ อโนกาสานิ  อเหสุ ฯ  ตโต  เอกจฺเจ  ทฺวาเรสุ   
โอกาส  อลภมานา  ปาการ  ภินฺทิตฺวา  ปลาตา ฯ  อมนุสฺเสสุ  
คเตสุ  (๑)  มนุสฺสาน คตฺเตสุ โรโค วูปสนฺโตฯ เต นิกฺขมิตฺวา  
สพฺพคนฺธปุปฺผาทีหิ  เถร  ปูเชสุ  มหาชโน  นครมชฺเฌ   
สณฺาคาร สพฺพคนฺเธหิ  (๒)  วิลิมฺปตฺวา  รตนขจิต  วิตาน  (๒)  กตฺวา  
สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา ตตฺถ พุทฺธาสน ป ฺาเปตฺวา 
ภควนฺต อาเนสิ ฯ   
        ภควา  สณฺาคาร  ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ 
ภิกฺขุสงฺโฆป  โข ราชาโน  มนุสฺสา  จ  ปติรูเป  โอกาเส   
นิสีทึสุ ฯ  สกฺโกป  เทวานมินฺโท  ทฺวีสุ เทวโลเกสุ  เทวปริสาย 
สทฺธึ  อุปนิสทีิ  อ ฺเ  จ  เทวาฯ  อานนฺทตฺเถโรป  สพฺพมฺป   
# ๑. ม. คตมตฺเตสุ ฯ  ๒. ม. ลิมฺปตฺวา วิตาน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 11 

                *เลมที่ 22  รตนสุตฺตวณฺณนา หนา 11 
 
เวสาลิมนุวิจรนฺโต  อารกฺข กตฺวา เวสาลินครวาสีหิ สทฺธึ  
อาคนฺตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ตตฺถ ภควา สพฺเพส ตเทว  
รตนสุตฺต อภาสิ ฯ  
        ยานีธ  ภูตานีติ  ปมคาถาย  ยานีติ ยาทิสานิ  
อปฺเปสกฺขานิ วา  มเหสกฺขานิ  วา ฯ  อิธาติ  อิมสฺม ึ 
ปเทเสฯ  ตสฺมึ  ขเณ สนฺนปิติตฏาน สนฺธายาห ฯ ภูตานีติ 
กิ ฺจาป  ภูตสทฺโท  ภูตสมฺึ  ปาจิตฺติยนฺติ(๑)  เอวมาทีสุ วิชฺชมาน 
ภูตมิทนฺติ  ภิกฺขเว  สมนุปสฺสถาติ (๒)เอวมาทีสุ ขนฺธป ฺจก 
จตฺตาโร  โข ภิกฺขุ  มหาภูตา  เหตูติ (๓) เอวมาทีสุ  จตุพฺพิเธ  
ปถวีธาตฺวาทิรูเปฯ โย จ กาลฆโส ภูโตติเอวมาทีสุ   ขีณาสว  
สพฺเพว นิกฺขิปสฺสนฺติฯ ภูตา โลเก สมสฺุสยนฺติ(๔) เอวมาทีสุ  
สพฺพสตฺเตฯ  ภูตคามปาตพฺยตาย  ปาจิตฺติยนฺติ(๕)เอวมาทีสุ   
รุกฺขาทิเกฯ  ภูเต  ภูตโต  ส ฺชานาตีติ(๖)เอวมาทีสุ   จาตุ- 
มหาราชิกาน  เหฏา สตฺตนิกาย อุปาทาย วตฺตติฯ อิธ  
ปน อวิเสสโต อมนุสฺเสสุ ทฏพฺโพ ฯ   
        สมาคตานีติ สนฺนิปติตานิฯ ภุมฺมานีติ ภูมิย นิพฺพตฺตานิ ฯ 
วา อิติ วิกปฺปเน ฯ เตน  ยานีธ  ภุมฺมานิ  วา  ภูตานิ  
สมาคตานีติ  อิม  เอก  วิกปฺป  กตฺวา  ปุน ทุติย  วิกปฺป  
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๓๐๕/๒๑๑ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๕/๔๗๘ ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๑๒๔/๑๐๓ ฯ  ๔. ที. ม. ๑๐/๑๔๖/๑๘๑ ฯ 
# ๕. วิ. มหาวิ. ๒/๓๕๔/๒๓๓ ฯ  ๖. ม. ม.ู ๑๒/๒/๒ ฯ  
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กาตุ  ยานิ  ว  อนฺตลิกฺเขติ  อาห ฯ อนฺตลิกฺเข วา ยานิ  
ภูตานิ นิพฺพตฺตานิฯ  ตานิ  สพฺพานิ  อิธ  สมาคตานีติ  
อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  ยามโต  ยาว  อกนิฏฯ  ตาว  นิพฺพตฺตานิ   
ภูตานิ  อากาเส  ปาตุภูตวิมาเนสุ  นิพฺพตฺตตฺตา อนฺตลิกฺเข  
ภูตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตโต  เหฏา  สิเนรุโต  ปภุติ  ยาว  
ภูมิย รุกฺขลตาทีสุ  อธิวตฺถานิ  ปถวิย ฺจ  นิพฺพตฺตานิ  ภูตานิฯ 
ตานิ  สพฺพานิ ภูมิย ภูมิปฏิพทฺเธสุ  จ  รุกฺขลตาปพฺพตาทีสุ   
นิพฺพตฺตตฺตา  ภุมฺมานิ  ภูตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เอว  ภควา  สพฺพาเนว  อมนุสฺสภูตานิ  ภุมฺมานิ  วา  
ยานิ  ว อนฺตลิกฺเขติ ทฺวีหิ  ปเทหิ  วิกปฺเปตฺวา  ปุน  เอเกน   
ปเทน  ปริคฺคเหตฺวา  สพฺเพว  ภูตา  สุมนา  ภวนฺตูติ  อาห ฯ   
        สพฺเพติ  อนวเสสา ฯ  เอวาติ  อวธารเณฯ  เอกมฺป   
อนปเนตฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ภูตาติ  อมนุสฺสา ฯ  สุมนา   
ภวนฺตูติ  สุขิตมนาฯ ปติโสมนสฺสชาตา  ภวนฺตุ ฯ  (๑)  อโถปติ  
กิจฺจนฺตรสนฺนิโยชนตฺถ  วาโกฺยปาทาเน นิปาตทฺวย ฯ  สกฺกจฺจ  
สุณนฺตุ  ภาสิตนฺติ  อฏ ิกตฺวา  (๒)  มนสิกตฺวา สพฺพเจตโส สมนฺนา- 
หริตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺติโลกตฺุตรสุขาวห มม เทสน สณุนฺตุ ฯ   
        เอวเมตฺถ  ภควา  ยานีธ  ภูตานิ  สมาคตานีติ   
อนิยมิตวจเนน  ภูตานิ  ปริคฺคเหตฺวา  ปุน  ภุมฺมานิ  วา 
# ๑. ม. ภวนตฺูนิ อตฺโถ ฯ  ๒. ม. อฏ ึ กตฺวา ฯ   
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ยานิ  ว  อนฺตลิกฺเขติ  ทฺวิธา  วิกปฺเปตฺวา ตโต  สพฺเพว  ภูตาติ   
ปุน  เอกชฺฌ  กตฺวา  สุมนา  ภวนฺตูติ  อิมินา  วจเนน   
อาสยสมฺปตฺติย  นิโยเชนโฺต  สกกฺจฺจ  สุณนฺตุ  ภาสิตนฺติ   
ปโยคสมฺปตฺติยฯ ตถา โยนิโสมนสิการสมฺปตฺติย  ปรโต  
โฆสสมฺปตฺติย ฺจฯ  ตถา  อตฺตสมฺมาปณิธิสปฺปุริสูปนิสฺสยสมฺปตฺตีสุ  
สมาธิป ฺาเหตุสมฺปตฺตีสุ จ นิโยเชนโฺต คาถ สมาเปสิฯ  
        ตสฺมาหิ  ภูตาติ  ทุติยคาถา ฯ  ตตฺถ  ตสฺมาติ  การณวจน ฯ   
ภูตาติ  อามนฺตนวจน ฯ  นสิาเมถาติ  สุณาถ ฯ  สพฺเพติ   
อนวเสสา ฯ  กึ  วุตฺต  โหติฯ  ยสฺมา  ตุเมฺห  ทิพฺพฏานานิ   
ตตฺถ  อุปโภคปริโภคสมฺปท ฺจ  ปหาย  ธมฺมสฺสวนตฺถ  อิธ   
สมาคตาฯ  น  นฏนาฏ(๑)กาทิทสฺสนตฺถฯ ตสฺมา  หิ  ภูตา  นสิาเมถ   
สพฺเพติ ฯ  อถ  วา  สุมนา  ภวนฺตุ  สกกฺจฺจ  สุณนฺตูติ  วจเนน   
เตส  สุมนภาว  สกฺกจฺจ  โสตุกมฺยต  จ  ทิสฺวา  อาห  ยสฺมา   
ตุเมฺห สุมนภาเวน  อตฺตสมฺมาปณิธิโยนิโสมนสิการาสยสุทฺธีหิ  
ยุตฺตา  (๒)  สกฺกจฺจ โสตุกมฺยตาย  สปปฺุริสูปนิสฺสยปรโตโฆส- 
ปทฏานโต  ปโยคสุทฺธหีิ  จ  ยุตฺตาฯ ตสฺมา  หิ  ภูตา  นิสาเมถ  
สพฺเพติ ฯ  อถ  วา  ย  ปุรมิคาถาย  อนฺเต ภาสิตนฺติ  วุตฺตฯ  
ต  การณภาเวน  อปทิสนโฺต  อาห  ยสมฺา  มม  ภาสิต  
นาม  อติทุลลฺภ  สพฺพกฺขณปริวชฺชิตสฺส  ขณสฺส  ทลฺุลภตฺตา 
# ๑. ม. นฏนจฺจนาทิ... ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อเนกานิสส ฺจ  ป ฺากรุณาคุเณน ปวตฺตตฺตาฯ  ต  จาห  
วตฺตุกาโม  สุณนฺตุ  ภาสิตนฺติ  อโวจฯ  ตสฺมา  หิ  ภูตา  
นิสาเมถ สพฺเพติ อิท อิมินา คาถาปเทน วุตฺต โหติ ฯ   
เอวเมต  การณ  นิโรเปนฺโต  อตฺตโน  ภาสิตนิสามเน  นิโยเชตฺวา   
นิสาเมตพฺพ  วตฺตุมารทฺโธ  เมตฺต  กโรถ  มานุสิยา  ปชายาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยาย  ตีหิ  อุปทฺทเวหิ  อุปทฺทุตา  มานุสี  ปชาฯ   
ตสฺสา  มานุสิยา  ปชาย เมตฺต (๑)  มิตฺตภาว หิตชฺฌาสยต  
ปจฺจุปฏาเปถาติ ฯ เกจิ ปน มานุสิก(๒) ปชนฺติ  ปนฺติฯ  ต   
ภุมฺมฏาสมฺภวา  น  ยชฺุชติ ฯ  ยมฺป  จ ฺเ  อตฺถ วณฺณยนฺติฯ 
โสป น  ยชฺุชติ ฯ  อธิปฺปาโย  ปเนตฺถ  นาห  พุทฺโธติ   
อิสฺสริยพเลน  วทามิฯ  อปจ ปน  ย  (๓)  ตุมฺหาก ฺจ  อิมิสฺสา  จ  
มานุสิยา ปชาย  หิต ต (๔)  วทามิ เมตฺต กโรถ มานุสิยา 
ปชายาติ ฯ เอตฺถ จ   
                  เย สตฺตสณฺฑ ปวึ วิเชตฺวา   
                  ราชิสฺสโย ยชมานานุปริยคา   
                  อสฺสเมธ ปุริสเมธ   
                  สมฺมาปาส วาชเปยฺย นิรคฺคฬ ฯ   
                  เมตฺตสฺส จิตฺตสฺส สุภาวิตสฺส   
                  กลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสึ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. มานุสิยนฺติ ฯ   
# ม. มานุสิย ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. หิตฺตถ ฯ  
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                  เอกมฺป เจ ปาณมทุฏจิตฺโต   
                  เมตฺตายติ กุสลี เตน โหติ ฯ   
                  สพฺเพ จ ปาเณ มนสานุกมฺป   
                  ปหูตมริโย ปกโรติ ปุ ฺนฺติ (๑)   
        เอวมาทีน  สุตฺตาน  เอกาทสานิสสาน ฺจ  วเสน  เย  
เมตฺต  กโรนติฺฯ  เตส  เมตฺตา หิตาติ เวทิตพฺพา ฯ เทวตานุกมฺปโต  
โปโส สทา ภทฺรานิ ปสฺสตีติ(๒) เอวมาทีน วเสน เยสุ กยิรติฯ  
เตสมฺป หิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  เอว อุภเยส (๓)  หิตภาว ทสฺเสนฺโต 
เมตฺต กโรถ มานุสิยา ปชายาติ  วตฺวา อิทานิ อุปการ (๔)   
ทสฺเสนฺโต อาห   
                  ทิวา จ รตฺโต จ หรนติฺ เย พลึ   
                  ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เย  มนุสฺสา  จิตฺตกมฺมรูปกมฺมาทีหิป  (๕)  เทวตา 
กตฺวา  เจติยรุกฺขาทีนิ  จ  อุปสงฺกมิตฺวา  เทวตา  อุทฺทิสฺส  ทิวา  
พลึ  กโรนฺติฯ [๖] กาฬปกฺขาทีสุ  จ รตฺตึ  พลึ  กโรนฺติ ฯ  สลากภตฺตาทีน 
วา ทตฺวา อารกฺขเทวตา  อุปาทาย  ยาว  พฺรหฺมเทวตาน   
ปตฺติทานนิยฺยาตเนน ทิวา  พล ึ กโรนฺติฯ  ฉตฺตาโรปนทีปมาลาย  (๗) 
สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวนาทีนิ  การาเปตฺวา  ปตฺติทานนิยฺยาตเนน 
# ๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๙๑/๑๕๒ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๗๓/๙๒ ฯ 
# ที. มหา. ๑๐/๘๔/๑๐๕ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๓/๒๒๑ ฯ  
# ๓. ม. อุปการมฺป ฯ  ๕. ม. ย.ุ จิตฺตกมฺมกฏกมฺมาทีหิป ฯ  
# ๖. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร ทีปปูช ฺจาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๗. ม. ...ทปีมาลา ฯ  
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จ  รตฺตึ พล ึกโรนฺติฯ เต กถ น รกฺขิตพฺพาฯ ยโต เอว  
ทิวา จ รตฺโต  จ  ตุเมฺห  อุทฺทิสฺส  กโรนฺติเยว  พลึฯ   
ตสฺมา  หิ  เนติ (๑) ตสฺมา พลิกมฺมการณาป  เน  มนุสฺเส  รกฺขถ  
โคเปถ (๒) อหิต ฺจ (๓) เตส อปเนถฯ หิต  อุปเนถ อปฺปมตฺตา หุตฺวา 
ต กต ฺ ุภาว หทเย กตฺวา นิจฺจมนุสฺสรนฺตาติ ฯ   
        เอว  เทวตาสุ  มนุสฺสาน  อุปการภาว  ทสฺเสตฺวา  เตส   
อุปทฺทววูปสมนตฺถ  พุทฺธาทิคุณปฺปกาสเนน  จ  เทวมนุสฺสาน   
ธมฺมสฺสวนตฺถ ย  กิ ฺจิ  วิตฺตนฺติอาทินา  นเยน  สจฺจวจน   
อุปยุ ฺชิตุมารทฺโธ ฯ  (๔)   
        ตตฺถ ยงฺกิ ฺจีติ  อนิยมิตวเสน  อนวเสส  ปริยาทิยติ  ฯ 
ย  กิ ฺจิ  ตตฺถ  ตตฺถ  โวหารุปค ฯ วิตฺตนฺติ  ธน ฯ  ต  หิ   
วิตฺตึ ชเนตีติ วิตฺต ฯ อิธ วาติ มนุสฺสโลก นิทฺทิสติฯ  
หุร วาติ ตโต ปร อวเสสโลก ฯ เตน จ เปตฺวา มนุสฺเส 
สพฺพโลกคฺคหเณ สมฺปตฺเต (๕)  สคฺเคสุ  วาติ  ปรโต  วุตฺตตฺตาว  (๖) 
เปตฺวา  มนุสฺเส  จ สคฺเค จ อวเสสาน  นาคสุปณฺณาทีน   
คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  เอวมิเมหิ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  ย  มนุสสฺาน  
โวหารูปต  อลงฺการปริโภคูปต ฺจ  ชาตรูปรชตมุตฺตามณิเวฬุริย- 
ปวาฬโลหิตงฺกมสารคลฺลาทิกฯ  ย  จ  มุตฺตามณิวาลุกตฺถตาย  
# ๑. ม. ตสฺมา หิ เน รกฺขถ ฯ  ๒. ม. โคปยถ ฯ  
# ๓. อหิต ฯ  ๔. ม. ปยชฺุชติมารทฺโธ ฯ  ๕. . ปตฺเต ฯ  
# ๖. ม. วุตฺตตฺตา ฯ   
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ภูมิยา  รตนมยวิมาเนสุ อเนกโยชนสตวิตฺถเตสุ  ภวเนสุ   
อุปฺปนฺนาน  นาคสุปณฺณาทีน วิตฺตฯ ต นิทฺทิฏ โหติ ฯ   
สคฺเคสุ  วาติ  กามาวจรรูปาวจรเทวโลเกสุ ฯ  เต  หิ  โสภเนน  
กมฺเมน  อิรียนฺติ  (๑)  คมฺมนฺตีติ สคฺคาฯ สุฏ ุ วา อคฺคาติป  
สคฺคา ฯ ยนฺติ ย สสฺสามิก วา  อสฺสามิก  วา ฯ  รตนนฺติ   
รตึ  นยติ  วหติ  ชนยติ  วฑฺเฒตีติ รตนฯ ยงฺกิ ฺจิ จิตฺตีกต   
มหคฺฆ  อตุล  ทลฺุลภทสฺสน  อโนมสตฺตปริโภค ฺจฯ  ตสฺเสต   
อธิวจน ฯ ยถาห   
                  จิตฺตีกต มหคฺฆ ฺจ          อตุล ทุลลฺภทสฺสน   
                  อโนมสตฺตปริโภค                  รตน เตน วุจฺจตีติ ฯ   
(๒)ปณีตนฺติ  เสฏ  อุตฺตม  อนปฺปก  มนาป(๒) ฯ  เอว  อิมินา 
คาถาปเทน ย  สคฺเคสุ  อเนกโยชนสตปฺปมาณสพฺพรตนมย- 
วิมานสุธมฺมเวชยนฺตปฺปภุตีสุ  สสฺสามิกฯ  ย  จ  พุทธฺุปฺปาทวิรเหน  
อปายเมว ปริปูเรนฺเตสุ สตฺเตสุ สุ ฺวิมานปฏิพทฺธ  อสฺสามิกฯ  
ย  วา  ปน  อ ฺมฺป  ปวีมหาสมุทฺทหิมวนฺตาทินิสฺสิต อสฺสามิก  
รตนฯ ต นิททฺิฏ โหติ ฯ  น  โน  สม  อตฺถิ  ตถาคเตนาติ   
นาติ  ปฏิเสเธฯ  โนติ  อวธารเณ ฯ  สมนฺติ  ตุลฺย ฯ  อตฺถีติ 
วิชฺชติ ฯ ตถาคเตนาติ พุทฺเธน ฯ ก ึวุตฺต โหติฯ  ย เอต  
# ๑. ม. อชียนฺติ ฯ ๒. ส.ี อุตฺตม เสฏ อนปฺปก ฯ  
# ม. ปณีตนติฺ อุตฺตม เสฏ อตปฺปก ฯ  อุตฺตม เสฏ  
# อนคฺฆก วา ฯ   
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วิตฺต ฺจ  รตนจ  ปกาสิตฯ  เอตฺถ  เอกมฺป  พุทฺธรตเนน  สทิส  
รตน  เนวตฺถ ิฯ  
        ยมฺป  ห ิ ต  จิตฺตีกตฏเน  รตน  เสยฺยถิทฯ  ร ฺโ  
จกฺกวตฺติสฺส  จกฺกรตน มณิรตน ฺจฯ  ยมฺหิ  อุปฺปนเฺน  มหาชโน 
น  อ ฺตฺถ  จิตฺตีการ  กโรติ ฯ  น  โกจิ ปุปฺผคนฺธาทีนิ  
คเหตฺวา  ยกฺขฏาน  วา  ภูตฏาน  วา  คจฺฉติฯ  สพฺโพป  
ชโน จกฺกรตน  มณิรตนเมว  จิตฺตึ กโรติ ปูเชติ ต ต  
วร ปตฺเถติฯ ปตฺถิตปตฺถิต ฺจสฺส เอกจฺจ  สมิชฺฌติฯ  ตมฺป  
รตน  พุทฺธรตเนน  สม  นตฺถิ ฯ  ยทิ  หิ จิตฺตีกตฏเน  รตนฯ  
ตถาคโตว  รตน ฯ  ตถาคเต  หิ  อุปฺปนฺเน  เย  เกจิ  มเหสกฺขา 
เทวมนุสฺสาฯ  น  เต  อ ฺตฺร  จิตฺตีการ  กโรนฺติฯ  น  ก ฺจิ  
อ ฺ ปูเชนฺติ ฯ  ตถา  หิ  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  สิเนรมุตฺเตน  
รตนทาเมน  ตถาคต  ปูเชสิฯ ยถาพล ฺจ  อ ฺเ  เทวา  มนุสฺสา  
จ  พิมฺพิสารโกสลราชอนาถปณฺฑิกาทโย ฯ  ปรินพฺิพุตมฺป [๑] 
ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  ฉนฺนวุติโกฏิธน  วิสฺสชฺเชตฺวา อโสกมหาราชา   
สกลชมฺพุทีเป  จตุราสีติ  วิหารสหสฺสานิ  ปติฏาเปสิฯ โก ปน 
วาโท  อ ฺเส  จิตฺตีการาน ฯ  อปจ  กสฺสปสฺส  (๒)  ปรินิพฺพุตสฺสาป  
ชาติโพธิธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนปรินิพฺพานฏานานิ  ปฏิมาเจติยาทีนิ  วา  
อุทฺทิสฺส  เอว จิตฺตีการครุกาโร วตฺตติ ยถา ภควโต ฯ เอว  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. กสฺส ฺสฺส ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 19 

        *เลมที่ 22  รตนสุตฺตวณฺณนา หนา 19 
         
จิตฺตีกตฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ   
        ตถา  ยมฺป  ต  มหคฺฆฏเน  รตน  เสยฺยถิทฯ  กาสิกวตฺถ ฯ 
ยถาห  ชิณฺณมฺป  ภิกฺขเว  กาสิก  วตฺถ  วณฺณวนฺต ฺเจว 
โหติ  สุขสมฺผสฺส ฺจ มหคฺฆ ฺจาติฯ  (๑)  ตมฺป  พุทฺธรตเนน  สม 
นตฺถิ ฯ  ยทิ  หิ  มหคฺฆฏเน  รตนฯ ตถาคโตว  รตน ฯ  
ตถาคโต  หิ  เยส  ปสุกมฺป  (๒)  ปฏิคฺคณฺหาติฯ เตส ต มหปฺผล โหติ   
มหานิสส  เสยฺยถาป  อโสกสฺส  ร ฺโ ฯ  อิทมสสฺ  
มหคฺฆตาย ฯ เอว  (๓)มหคฺฆฏเนาป  ตถาคตสม  รตน  นตฺถ ิฯ  (๓) 
เอว  มหคฺฆตาวจเนน  เจตฺถ  โทสาภาวสาธก อิท [๔] สุตฺตปท  
เวทิตพฺพ  เยส โข ปน ปฏิคฺคณฺหาติ จีวรปริกฺขาร  เตสนฺต 
มหปฺผล โหติ มหานิสส ฯ อิทมสฺส มหคฺฆตาย  วทามิ ฯ เสยฺยถาป 
 ิ ต ภิกฺขเว กาสิกวตฺถ มหคฺฆฯ ตถูปมาห  ภิกฺขเว  อิม  ปุคฺคล   
วทามีติ (๕) ฯ  เอว มหคฺฆฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ   
        ตยา  ยมฺป  ต  อตุลฏเน  รตน ฯ  เสยฺยถิทฯ  ร ฺโ   
จกฺกวตฺติสฺส จกฺกรตน  อุปฺปชฺชติ  อินทฺนีลมณิมยนาภิ  สตฺตรตน- 
มยสหสฺสาร  ปวาฬมยเนมิ รตฺตสุวณฺณมยสนฺธิฯ  ยสฺส  ทสนฺน   
ทสนฺน  อราน  อุปร ิ เอก  มุณฺฑาร  (๖) โหติ  วาต  คเหตฺวา   
สทฺทกรณตฺถฯ  เยน  กโต  สทฺโท  สุกสุลปฺปตาฬิตป ฺจงฺคิก-  
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๓๙/๓๑๙ ฯ ๒. ส.ี ปสุกูลมฺป ฯ   
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตาวาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๕. องฺ. ติก. ๒๐/๕๓๙/๓๒๐ ฯ ๖. ส.ี มุทฺธาร ฯ ม. ปวาฬทณฺฑ ฯ  
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        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  จูฬวคฺควณฺณนา  หนา  20 
                 
ตุริยสทฺโท  วิย  โหติฯ  ยสฺส  นาภิยา  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  เทฺว  
สีหมุขานิ โหนฺติฯ  อพฺภนฺตร  สกฏจกฺกสฺเสว  สุสริฯ  ตสฺส 
กตฺตา  วา  กาเรตา  วา  นตฺถิ ฯ  กมฺมปจฺจเยน  อุตุโต   
สมุฏาติ ฯ  ย  ราชา  ทสวิธ  จกฺกวตฺติวตฺต ปูเรตฺวา   
ตทหุโปสเถ  ปนฺนรเส  ปณฺุณมิทิวเส  สีสนฺหาโต  อุโปสถิโก   
อุปริปาสาทวรคโต  สีลานิ  อาวชฺเชนโฺต  (๑)  นิสนิฺโน  ปุณฺณจนฺท  
วิย สูริย วิย จ  อุฏเนฺต  ปสฺสติฯ  ยสฺส  ทฺวาทสโยชนโต  
ปภูติ  (๒)  สทฺโท  สยฺุยติฯ ติโยชนโต  (๓)  วณฺโณ  ทิสฺสติฯ  ย  
มหาชเนน  ทุติโย  ม ฺเ  จนฺโท  วา  สูริโย  วา  อุฏ ิโตติ   
อติวิย  โกตูหลชาเตน  ทสิฺสมาน  นครสฺส  อุปริ อาคนฺตฺวา   
ร ฺโ  อนฺเตปุรสฺส  ปาจีนสฺส  ปสฺเสน  (๔)  นาติอุจฺจ นาตินีจ  
หุตฺวา มหาชนสฺส คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูเชตุ ยุตฺตฏาเน อกฺขาหต 
 วิย ติฏติ ฯ   
        ตเทว  อนุพนฺธมาน  หตฺถริตน  อุปฺปชฺชติฯ  สพฺพเสโต  
รตฺตปาโท  สตฺตปฺปติฏโ  อิทฺธิมา  เวหาสงฺคโม  อุโปสถกุลา  
วา  ฉทฺทนฺตกุลา  วา  อาคจฺฉติ ฯ  (๕)  อุโปสถกุลา  เจ  อาคจฺฉนฺโต  
สพฺพเชฏโ อาคจฺฉติฯ ฉทฺทนฺตกุลา(๕)  เจ  สพฺพกนิฏโ   
สิกฺขิตสิกฺโข  ทมถูเปโตฯ  โส  ทฺวาทสโยชน  ปริส  คเหตฺวา  
# ๑. ม. โสเธนฺโต ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. โยชนโต ฯ  
# ๔. ม. ปาจีนปสฺเส ฯ  ๕. ม. อุโปสถกุลา อาคจฺฉนฺโต ห ิ
# สพฺพเชฏโ ฉทฺทนฺตกุลา เจ ฯ   
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สกลชมฺพุทปี อนุปริยายิตฺวา (๑) ปุเรปาตราสเมว สกราชธานึ  
อาคจฺฉติ ฯ   
        ตมฺป  อนุพนฺธมาน  อสฺสรตน  อุปฺปชฺชติฯ  สพฺพเสโต   
รตฺตปาโท  กากสีโส มุ ฺชเกโส วลาหกสฺส ราชกุลา อาคจฺฉติ ฯ 
เสสเมตฺถ หตฺถิรตนสทิสเมว ฯ   
        ตมฺป  อนุพนฺธมาน  มณิรตน  อุปปฺชฺชติฯ  โส  โหติ 
มณิ  เวฬุรโิย สุโภ  โชติมา  (๒)  อฏโส  สุปริกมมฺกโต  อายามโต  
จกฺกนาภิสทิโสฯ เวปุลฺลปพฺพตา  อาคจฺฉติฯ  โส  จตุรงฺค- 
สมนฺนาคเตป  อนฺธกาเร  ร ฺโ  ธชคฺค  คโต  โยชน   
โอภาเสติฯ  ยสฺโสภาเสน  มนุสฺสา  ทวิาติ  ม ฺมานา  กมฺมนฺเต 
ปโยเชนฺติฯ  อนฺตมโส กนฺุถกิปลลฺิก อุปาทาย ปสฺสนฺติ ฯ   
        ตมฺป  อนุพนฺธมาน  อิตฺถิรตน  อุปฺปชฺชติฯ  ปกติอคฺคมเหสี  
วา  โหติฯ อุตฺตรกุรุโต  วา  อาคจฺฉติ  มทฺทราชกุลโต  วาฯ   
อติทีฆาทิฉโทสวิวชฺชิตา อติกฺกนฺตา  มานุสิกวณฺณ  (๓)  อปฺปตฺตา  
ทิพฺพวณฺณฯ  ยสฺสา  ร ฺโ  สีตกาเล อุณฺหานิ  คตฺตานิ  
โหนฺติฯ  อุณฺหกาเล  สีตานิฯ  สตธา  โปถิตตูลปจุโน  (๔)  วิย สมฺผสฺโสว  (๕) 
โหติฯ  กายโต  จนฺทนคนฺโธ  วายติฯ  มุขโต  อุปฺปลคนฺโธฯ   
ปุพฺพุฏายิกาทิอเนกคุณสมนฺนาคตาว (๖)  โหติ ฯ   
# ๑. ม. อนุสยายิตฺวา ฯ  ๒. ม. ชาติมา ฯ  ๓. ม.มานุส วณฺณ ฯ 
# ๔. ม. โผฏติตูลปจุโน ฯ  ๕. ม. สมฺผสฺโส ฯ  ๖. ม. จ ฯ  
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        ตมฺป  อนุพนฺธมาน  คหปติรตน  อุปฺปชฺชติ  ร ฺโ  
ปกติกมฺมกโร  เสฏ ีฯ ยสฺส  จกฺกรตเน  อุปฺปนฺนมตฺเต 
ทิพฺพจกฺขุ  ปาตุภวติฯ  เยน  สมนฺนาคโต  (๑)  สมนฺตโต  โยชนมตฺเต 
นิธึ  ปสฺสติ  สสฺสามิกมฺป  อสฺสามิกมปฺฯ  โส  ราชาน  
อุปสงฺกมิตฺวา  ปวาเรติ  อปฺโปสฺสุกฺโก  ตฺว  เทว  โหหิฯ  อหนฺเต  
ธเนน  ธนกรณีย กริสฺสามีติ ฯ   
        ตมฺป  อนุพนฺธมาน  ปริณายกรตน  อุปฺปชชฺติ  ร ฺโ  
ปกติเชฏปุตฺโตฯ จกฺกรตเน  อุปฺปนฺนมตฺเต  อติเรกป ฺา- 
เวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคโต  โหติฯ  โส  (๒)  ทฺวาทสโยชนาย  ปรสิาย 
เจตสา  จิตฺต  ปริชานิตฺวา  นิคฺคหปคฺคหกรณสมตฺโถ  (๓)  โหติฯ 
โส  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  ปวาเรติ  อปฺโปสฺสุกฺโก  ตฺว  เทว   
โหหิฯ อหนฺเต  รชฺช  อนสุาสิสฺสามีติ ฯ  ย  วา  ปน ฺมฺป   
เอวรูป  อตุลฏเน  รตนฯ ยสฺส  น  สกกฺา  ตุลยิตฺวา   
ตีรยิตฺวา  อคฺโฆ  กาตุ  สต  วา  สหสฺส  วา อคฺฆติ โกฏึ   
วาติ ฯ  ตตฺถ  เอกรตนมฺป  พุทฺธรตเนน  สม  นตฺถ ิฯ  ยท ิ  
หิ  อตุลฏเน รตนฯ  ตถาคโตว  รตน ฯ  ตถาคโต  หิ  น   
สกฺกา  สีลโต  วา  สมาธิโต  วา  ป ฺาทีน  วา  อ ฺตรโต 
เกนจิ  ตุลยิตฺวา  ตีรยิตฺวา  เอตฺตโก  คุโณ (๔) อิมินา สโม  วา(๕)   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. นิคฺคหปคฺคหสมตฺโถ ฯ  ๔. ม. เอตฺตกคุโณ วา ฯ  
# ๕. ส.ี สโมธาเนตฺวา ฯ   
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สปฺปฏิภาโค  วาติ  ปริจฺฉินฺทิตุ ฯ  เอว  อตุลฏเนาป  ตถาคตสม  
รตน นตฺถิ ฯ   
        ตถา  ยมฺป  ต  ทุลลฺภทสฺสนฏเน  รตน  เสยฺยถิทฯ   
ทุลฺลภปาตุภาโว  (๑) ราชา  จกฺกวตฺติ  จกฺกาทีนิ  จ  ตสฺส  
รตนานิฯ  ต  พุทฺธรตเนน  สม  นตฺถิ ฯ ยทิ  ห ิ ทลฺุลภ- 
ทสฺสนฏเน  รตนฯ  ตถาคโตว  รตนฯ  กโุต  จกฺกวตฺติอาทีน  
รตนฯ  (๒)  ยานิ เอกสฺมึเยว กปฺเป อเนกานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ยสมฺา  
ปน อสงฺเขฺยยฺเยป กปฺเป  ตถาคตสุ ฺโ  โลโก  โหติฯ  ตสฺมา  
ตถาคโต เอว กทาจิ กรหจิ อุปฺปชฺชนโต  ทลุลฺภทสสฺโน ฯ  
วุตฺตมฺป (๓)  เจต ภควตา ปรินิพฺพานสมเย          เทวตา อานนฺท  
อุชฺฌายนฺติ ทูราจวตมฺหา (๔)  อาคตา  ตถาคตสฺส ทสฺสนายฯ กทาจิ 
กรหจิ ตถาคตา โลเก  อุปปฺชฺชนฺติ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธาฯ 
อชฺช จ รตฺติยา ปจฺจูสสมเย(๕)  ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน ภวิสฺสติฯ 
อย ฺจ มเหสกฺโข ภิกฺขุ ภควโต  ปุรโต  ิโต โอวาเรนฺโตฯ 
น มย ลภาม ปจฺฉิเม กาเล ตถาคต  ทสฺสนายาติ  ฯ  (๖)  เอว 
ทุลฺลภทสฺสนฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ   
        ตถา  ยมฺป  ต  อโนมสตฺตปริโภคฏเน  รตน ฯ  
เสยฺยถิทฯ  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  จกฺกรตนาทิ ฯ  ต ฺหิ   
# ๑. ส.ี ทลฺุลภปาตุภาวโต ฯ  ๒. ม. รตนตฺต ฯ  ๓. ม. วุตฺต ฯ  
# ๔. ม. วตมฺห ฯ  ๕. ม. ปจฺฉิมยาเม ฯ  ๖. ที. มหา. ๑๐/๑๓๐/๑๖๒ ฯ  
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โกฏิสตสหสฺสธนานมฺป  สตฺตภูมิกปาสาทวรตเล นิวสนฺตานมฺป   
จณฺฑาลเวนเนสาทรถการปุกฺกุสาทีน  นีจกุลิกาน  โอมกปุริสาน  
สุปนนฺเตป  ปริโภคตฺถาย  น  นิพฺพตฺตติ ฯ  อุภโต  สุชาตสฺส  
ปน  ร ฺโ ขตฺติยสฺเสว  ปริปูริตทสวิธจกฺกวตฺติวตฺตสฺส   
ปริโภคตฺถาย  นิพฺพตฺตนโต อโนมสตฺตปริโภคเยว  โหติฯ  ตมฺป  
พุทฺธรตเนน  สม  นตฺถิ ฯ  ยทิ  หิ  อโนมสตฺตปริโภคฏเน  รตนฯ 
ตถาคโตว  รตน ฯ ตถาคโต หิ โลเก อโนมกสตฺตสมฺมตานมฺป    
อนุปนิสฺสยสมฺปนฺนาน  วิปรีตทสฺสนาน  ปูรณกสสฺปาทีน  ฉนฺน   
สตฺถาราน อ ฺเส ฺจ  เอวรูปาน  สปุนนฺเตป  อปริโภโคฯ   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺนาน ฺจ  ปน จตุปฺปทายป  คาถาย  ปริโยสาเน  
อรหตฺตมธิคนฺตุ  สมตฺถาน  นิพฺเพธิกาณทสฺสนาน  พาหิย- 
ทารุจีริยปฺปภุตีน   อ ฺเส ฺจ  มหากุลปฺปสุตาน  มหาสาวกาน  
ปริโภโค ฯ  เต  หิ  ต ทสสฺนานุตฺตริยสวนานุตฺตริยปาริจริยา- 
นุตฺตริยาทีนิ สาเธนฺตา ตถาคต(๑) ปริภุ ฺชนฺติ ฯ เอว อโนมสตฺต- 
ปริโภคฏเนาป ตถาคตสม รตน นตฺถิ ฯ   
        ยมฺป  ต  อวิเสสโต  รติชนนฏเน  รตน ฯ  เสยฺยถาปฯ  ร ฺโ 
จกฺกวตฺติสฺส จกฺกรตน ฯ  ต ฺหิ  ทิสฺวาว  ราชา  จกฺกวตฺตี 
อตฺตมโน  โหติฯ  เอวมฺป  ต ร ฺโ  รตึ  ชเนติ ฯ  ปุน   
จ  ปร  ราชา จกฺกวตฺติ วาเมน หตฺเถน สุวณฺณภิงฺคาร  คเหตฺวา  
# ๑. ย.ุ ตถา ตถา ฯ   
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ทกฺขิเณน  หตฺเถน  จกฺกรตน  อพฺภุกฺกริติ  ปวตฺตตุ  ภว   
จกฺกรตนฯ อภิวิชินาตุ  ภว  จกฺกรตนนฺติ ฯ  ตโต จกฺกรตน  
ป ฺจงฺคิกตูริย วิย  มธุรสฺสร นิจฺฉรนฺต  อากาเสน   
ปุรตฺถิมทิส  คจฺฉติฯ อนฺวเทว ราชา จกฺกวตฺติ จกฺกานุภาเวน  
ทฺวาทสโยชนวิตฺถิณฺณาย  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  นาติอุจฺจ  นาตินีจ  
อุจฺจรุกฺขาน เหฏาภาเคนฯ  นีจรุกฺขาน  อุปริภาเคนฯ   
รุกฺเขสุ  ปุปฺผผลปลฺลวาทปิณฺณาการ คเหตฺวา  อาคตาน   
หตฺถโต  ปณฺณาการ ฺจ  คณฺหนฺโต  เอหิ  โข  มหาราชาติ   
เอวมาทินา  ปรมนิปจฺจกาเรน  อาคเต  ปฏิราชาโน  ปาโณ  น  
หนฺตพฺโพติอาทินา  นเยน  อนุสาสนฺโต  คจฺฉติ ฯ  ยตฺถ  ปน   
ราชา  ภุ ฺชิตุกาโม  วา  ทวิาเสยฺย  วา  กปฺเปตุกาโม  โหติฯ  
ตตฺถ  จกฺกรตน  อากาสา  โอตริตฺวา  อุทกาทิสพฺพกิจฺจกฺขเม   
สเม  ภูมิภาเค  อกฺขาหต  วิย  ติฏติ ฯ  ปุน  ร ฺโ  
คมนจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ปุรมินเยเนว  สทฺท  กโรนฺต  คจฺฉติฯ 
ย  สุตฺวา ทฺวาทสโยชนิกาป  ปริสา  อากาเสน  คจฺฉติ ฯ   
จกฺกรตน อนุปุพฺเพน ปุรตฺถิมสมุทฺท อชฺโฌคาหติฯ  ตสฺมึ 
อชฺโฌคาหนฺเต  อุทก  โยชนปฺปมาณ  อปคนฺตฺวา  ภิตฺติกต วิย 
ติฏติ ฯ  มหาชโน  ยถากาม  สตฺต  รตนานิ  คณฺหาติ ฯ ปุน  
ราชา สุวณฺณภิงฺคาร คเหตฺวา  อิโต  ปฏาย  มม  รชชฺนฺติ   
อุทเกน  อพฺภุกฺกิริตฺวา  นวิตฺตติ ฯ เสนา  ปุรโต  โหติฯ  จกฺกรตน    
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ปจฺฉโตฯ  ราชา  มชฺเฌ ฯ  จกฺกรตนสฺส โอสกฺกโิตสกฺกิตฏาน  
อุทก  ปริปูเรติ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  ทกฺขิณปจฺฉิมอุตฺตเรป  
สมุทฺเท คจฺฉติ ฯ   
        เอว  จตุทฺทิส  อนุปรยิายิตฺวา จกฺกรตน  ติโยชนสตปฺปมาณ  (๑)  
อากาส อาโรหติ ฯ  ตตฺถ   ิโต  ราชา  จกฺกรตนานุภาเวน   
อตฺตนา  วิชิตวิชโย  ป ฺจสตปริตฺตทีปปฏิมณฺฑิต  สตฺตโยชน- 
สหสฺสปริมณฺฑล  ปุพฺพวิเทหฯ  ตถา อฏโยชนสหสฺสปริมณฺฑล   
อุตฺตรกุรุ  สตฺตโยชนสหสฺสปริมณฺฑลเยว  อมรโคยานฯ ทสโยชน- 
สหสฺสปริมณฺฑล  ชมฺพุทีป ฺจาติ  เอว  จตุมหาทีปทฺวิสหสฺส- 
ปริตฺตทีปปฏิมณฺฑิต  เอก  จกฺกวาฬ  สผุุลฺลปุณฺฑรกีวน  วิย  
โอโลเกติ ฯ  เอว  โอโลกยโต จสฺส  อนปฺปกา  รติ   
ชเนติ ฯ  เอวมฺป  ต  จกฺกรตน  ร ฺโ  รตึ  ชเนติฯ  
ตมฺป  พุทฺธรตนสม  นตฺถ ิฯ  ยทิ  หิ  รติชนนฏเน  รตนฯ   
ตถาคโตว  รตนฯ  กึ กริสสฺติ  เอต  จกกฺรตน ฯ  ตถาคโต   
หิ  ยสฺสา  ทพฺิพาย  รติยา  จกฺกรตนาทีหิ สพฺเพหิป  ชนิตา   
จกฺกวตฺติรติ  สงฺขมฺป  กลมฺป  กลภาคมฺป  น  อุเปติฯ  ตโตป  
รติโต  อุตฺตรติร ฺจ  ปณีตตร ฺจ  อตฺตโน  โอวาทปฺปติการาน  
อสงฺเขฺยยฺยานมฺป เทวมนุสฺสาน  ปมชฺฌานรตึฯ  ทุติยตติยจตุตฺถ- 
ป ฺจมชฺฌานรตึฯ  อากาสาน ฺจายตนรตึ  
วิ ฺาณ ฺจายตนรตึฯ  
# ๑. ม.ติโยชนปฺปมาณ ฯ  
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อากิ ฺจ ฺายตนรตึฯ  เนวส ฺานาส ฺายตนรตึฯ  โสตาปตฺติ- 
มคฺครตึฯ  โสตาปตฺติผลรตึฯ  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺคผล- 
รติ ฺจ  ชเนติ ฯ เอว รติชนนฏเนาป ตถาคตสม รตน  
นตฺถิ ฯ  
        อปจ  รตน  นาเมต  ทุวิธ  โหติ  สวิ ฺาณก  
อวิ ฺาณก ฺจ ฯ  ตตฺถ อวิ ฺาณก  จกฺกรตน  มณิรตน ฺจฯ  ย 
วา  ปน ฺมฺป  อนินฺทฺริยพทฺธ สุวณฺณรชตาทิฯ  สวิ ฺาณก   
หตฺถิรตนาทิ  ปริณายกรตนปริโยสานฯ  ย  วา  ปน ฺมฺป  
เอวรูป  อินฺทฺริยพทฺธ ฯ  เอว  ทุวิเธ  เจตฺถ  สวิ ฺาณกรตน- 
มคฺคมกฺขายติ ฯ  กสฺมาฯ  ยสฺมา  อวิ ฺาณก  สุวณฺณรชต- 
มณิมุตฺตาทิรตน สวิ ฺาณกาน หตฺถิรตนาทีน อลงฺการตฺถาย  
อุปนียติ ฯ   
        สวิ ฺาณกรตนมฺป  ทุวิธ  ติรจฺฉานคตรตน ฺจ  มนุสฺส- 
รตน ฺจ ฯ  ตตฺถ มนุสฺสรตน  อคฺคมกฺขายติ ฯ  กสมฺาฯ   
ยสฺมา  ติรจฺฉานคตรตน  มนุสฺสรตนสฺส อุปคุยฺห (๑)  โหติ ฯ  
มนุสฺสรตนมฺป ทุวิธ อิตฺถริตน ปุริสรตน ฺจ ฯ ตตฺถ ปุริสรตน  
อคฺคมกฺขายติ ฯ  กสฺมาฯ  ยสฺมา  อิตฺถริตน  ปรุิสรตนสฺส   
ปริจาริกตฺต  อาปชฺชติ ฯ ปุริสรตนมฺป  ทุวิธ  อคาริกรตน   
อนคาริกรตน ฺจ ฯ  ตตฺถ  อนคาริกรตน อคฺคมกฺขายติ ฯ  
# ๑. ม. โอปวยฺห ฯ ยุ. โอปวุยฺห ฯ  
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กสฺมาฯ  ยสมฺา  อคาริกรตเนสุ  อคฺโค  จกฺกวตฺตีป สีลาทิคุณ- 
ยุตฺต อนคาริกรตน  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อุปฏหิตฺวา  
ปยิรุปาสิตฺวา  จ ทิพฺพมานสิกา สมฺปตฺติโย ปาปุณิตฺวา อนฺเต  
นิพฺพานสมฺปตฺตึ ปาปุณาติ ฯ   
        เอว  อนคาริกรตนมฺป  ทุวิธ  อริยปุถชฺุชนวเสนฯ  อริย- 
รตนมฺป ทุวิธ  เสกฺขาเสกฺขวเสนฯ  อเสกฺขรตนมฺป  ทุวิธ  สุกฺข- 
วิปสฺสกสมถยานิกวเสนฯ สมถยานิกรตนมฺป  ทุวิธ  สาวกปารมิปฺ- 
ปตฺตมปฺปตฺต ฺจ ฯ  ตตฺถ  สาวกปารมิปฺปตฺต  อคฺคมกฺขายติ ฯ 
กสฺมาฯ  คุณมหนฺตตาย ฯ  สาวกปารมิปฺปตฺตรตนโตป ปจฺเจก- 
พุทฺธรตน  อคฺคมกฺขายติ ฯ  กสฺมาฯ  คุณมหนฺตตาย ฯ สาริปุตฺต- 
โมคฺคลฺลานสทิสาป หิ  อเนกสตา  สาวกา  เอกสฺส  ปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส  คุณาน  สตภาคมฺป  สหสฺสภาคมฺป  น  อุเปนฺติ ฯ 
ปจฺเจกพุทฺธรตนโตป  สมมฺาสมฺพุทฺธรตน อคฺคมกฺขายติ ฯ   
กสฺมาฯ  คุณมหนฺตตาย ฯ  ยท ิ ห ิ สกลมฺป  ชมฺพุทปี  ปลฺลงฺเกน 
ปลฺลงฺก  ฆเฏนฺตา  นิสินฺนา  ปจฺเจกพุทฺธา  เอกสฺส  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส คุณาน  เนว  สงฺข  น  กล  น  กลภาค  อุเปนฺติ ฯ   
วุตฺตมฺป  เจต  ภควตา ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  
ทฺวิปทา  วา  ฯเปฯ  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ  อาทิ(๑) 
ฯ  เอว  เกนจิ  ปรยิาเยน  ตถาคตรตนสม  รตน  นตฺถิ ฯ  เตนาห  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  
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ภควา น โน สม อตฺถิ ตถาคเตนาติ ฯ   
        เอว  ภควา  พุทฺธรตนสฺส  อ ฺเหิ  รตเนหิ  อสมต  
วตฺวา  อิทานิ  เตส  สตฺตาน  อุปฺปนฺนปุทฺทววูปสมนตฺถ  
เนว  ชาตึ  น  โคตฺต  น  โกลปุตฺติย  น วณฺณโปกฺขรตาทึ  
นิสฺสายฯ  อปจ  โข  อวีจิมุปาทาย  ภวคฺคปริยนฺเต  โลเก   
สีลสมาธิกฺขนฺธาทีหิ  คุเณหิ  พุทฺธรตนสฺส  อสทิสภาว  นิสฺสาย   
สจฺจวจน ปยุ ฺชติ   
                  อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต   
                  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตูติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิทมฺป  อิธ  วา  หรุ  วา  สคฺเคสุ  วา  
ย  กิ ฺจิ  อตฺถิ วิตฺต  วา  รตน  วาฯ  เตน  สทฺธ ึ เตหิ   
เตหิ  คุเณหิ อสมตฺตา พุทฺธรตน ปณีต ฯ ยทิ  เอต  สจฺจฯ  
เอเตน  สจฺเจน  อิเมส  ปาณีน  โสตฺถ ิ โหตุฯ  โสภนาน   
อตฺถิตา  โหตุ  อโรคตา  นิรุปทฺทวตาติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยถา   
จกฺขุ  โข  อานนฺท  สุ ฺ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วาติ(๑) 
เอวมาทีสุ  อตฺตภาเวน วา อตฺตนิยภาเวน  วาติ  อตฺโถ ฯ 
อิตรถา  หิ  จกฺขุ  อตฺตา  วา  อตฺตนิย  วาติ  อปฺปฏิสทิฺธเมว  
สิยา ฯ  เอว  รตน  ปณีตนติฺ  รตนตฺต  ปณีตฯ  รตนภาโว   
ปณีโตติ  อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิตรถา  หิ  พุทฺโธ เนว  
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๑๐๒/๖๘ ฯ  
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รตนนฺติ สิชฺเฌยฺย ฯ น หิ ยตฺถ รตน อตฺถิฯ ต รตนนฺติ  
สิชฺฌติ ฯ  ยตฺถ  ปน  จิตฺตีกตาทิอตฺถสงฺขาต  เยน  วา  เตน 
วา  วิธินา สมฺพนฺธคต  (๑)  รตนตฺต อตฺถิฯ ยสฺมา 
ต รตนตฺตมุปาทาย รตนนฺติ ป ฺายิสฺสติ ฯ (๒)  ตสฺมา  ตสฺส  
รตนตฺตสฺส  อตฺถิตาย  รตนนฺติ  สิชฺฌติ ฯ  อถ  วา  อิทมฺป   
พุทฺเธ รตนนฺติ  อิมินาป  การเณน  พุทฺโธว  รตนนฺติ  เอวเมตฺถ 
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  วุตฺตมตฺตาย  จ  ภควตา  อิมาย  คาถาย  
ราชกุลสฺส  โสตฺถิ  ชาตาฯ  ภย วูปสนฺต ฯ  อิมิสฺสาป  คาถาย  
อาณา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  พุทฺธคุเณน  สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  นิพฺพานธมฺมคุเณน   
วตฺตุมารทฺโธ  ขย  วิราคนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย  ราคาทโย ขีณา 
โหนฺติ  ปรกิขีฺณาฯ  ยสฺมา  วา  ต  เตส  อนุปฺปาทนิโรธกฺขยมตฺตฯ 
ยสฺมา จ ต  ราคาทิวิยุตฺต  สมฺปโยคโต  จ  อารมฺมณโต  
จฯ  ยสฺมา  วา  ตมฺป  สจฺฉิกเต  ราคาทโย  อจฺจนฺตวิรตา  (๓) 
โหนฺติ  วิคตา  วิทฺธสิตาฯ  ตสฺมา ขยนฺติ จ วิราคนฺติ  จ  
วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปนสฺส  น  อุปฺปาโท  ป ฺายติฯ  น  วโย   
น   ิตสฺส  อ ฺถตฺตฯ  ตสฺมา  ต  น  ชายติ  น  ชียติ   
น  มียติ  กตฺวา  อมตนฺติ  วุจฺจติฯ  อุตฺตมฏเน  ปน   
# ๑. ย.ุ สมฺพนฺธคต ฯ   ๒. ม. ป ฺาปยติ ฯ   
# ๓. ม. วิทฺธสตา ฯ  ยุ. วิรตฺตา ฯ  
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อตปฺปกฏเน  (๑)  จ  ปณีตนฺติ ฯ  ยทชฺฌคาติ ย  อชฺฌคา  วินฺทิ   
ปฏิลภิฯ  อตฺตโน  าณพเลน  สจฺฉากาสิ ฯ  สกฺยมนุีติ  
สกฺยกุลปฺปสตูตฺตา  สโกฺยฯ  โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคตตฺตา  มุนิฯ  
สโกฺย  เอว  มุนิ สกฺยมุนิ ฯ  สมาหิโตติ  อริยมคฺคสมาธินา  
สมาหิตจิตฺโต ฯ  น  เตน  ธมฺเมน  สมตฺถิ กิ ฺจีติ  เตน 
ขยาทินามเกน  สกฺยมุนินา  อธิคเตน  ธมฺเมน  สม  กิ ฺจิ   
ธมฺมชาต นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  สุตฺตนฺตเรป  วุตฺต  ยาวตา  ภิกฺขเว  
ธมฺมา  สงฺขตา วา อสงฺขตา วาฯ วิราโค เตส ธมฺมาน  
อคฺคมกฺขายตีติ(๒) อาทิ ฯ  
        เอว  ภควา  นิพฺพานธมฺมสฺส  อ ฺเหิ  ธมฺเมหิ  อสมต   
วตฺวา  อิทานิ  เตส  สตฺตาน  อุปฺปนฺนปุทฺทววูปสมนตฺถ   
ขยวิราคามตปณีตตาคุเณหิ นิพฺพานธมฺมรตนสฺส อสทิสภาว  
นิสฺสาย สจฺจวจน ปยุ ฺชติ   
                  อิทมฺป ธมฺเม รตน ปณีต   
                  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตูติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปุริมคาถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
อิมิสฺสาป  คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  นพฺิพานธมฺมคุเณน  สจฺจ  วตฺวา  อิทานิป   
# ๑. ส.ี อนปฺปกฏเน ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  
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มคฺคธมฺมคุเณน วตฺตุมารทฺโธ  ยมฺพุทฺธเสฏโติ ฯ   
        ตตฺถ  พุชฺฌิตา  สจฺจานีติอาทินา  (๑)  นเยน พุทฺโธฯ   
อุตฺตโม  ปสสนีโย  วาติ  เสฏโฯ  พุทโฺธ  จ  โส  เสฏโ   
จาติ  พุทฺธเสฏโ ฯ  อนุพุทฺธปจฺเจกพุทฺธสงฺขาเตสุ  วา  พุทฺเธสุ  
เสฏโติ พุทฺธเสฏโ ฯ โส  พุทฺธเสฏโ  ย  ปริวณฺณยีฯ  
อฏงฺคิโก  จ  มคฺคานฯ  เขม  นิพฺพานปตฺติยาติ  (๒)  จ  อริย  โว 
ภิกฺขเว  สมฺมาสมาธึ  เทเสสฺสามิ สอุปนิส สปริกฺขารนฺติ  (๓)  จ 
เอวมาทินา  นเยน ตตฺถ ตตฺถ ปสสิ ปกาสยิ ฯ สุจินฺติ  
กิเลสมล สมจฺุเฉทกรณโต  อจฺจนฺตโวทาน ฯ  สมาธิมานนฺตริก ฺ- 
มาหูติ  ย ฺจ  อตฺตโน  ปวตฺติสมนนฺตร  นิยเมเนว  ผลทานโต 
อานนฺตริกสมาธีติ  อาหุ ฯ  น  หิ  มคฺคสมาธิมฺหิ  อุปฺปนฺเน  
ตสฺส  ผลุปฺปตฺตินิเสธโก  โกจิ  อนฺตราโย  อตฺถิ ฯ ยถาห   
        อย ฺจ ปุคฺคโล โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏปินฺโน อสฺสฯ   
กปฺปสฺส จ อุฑฺฑยฺหนเวลา (๔)  อสฺสฯ เนว ตาว กปฺโป อุทเหยฺย   
ยาวาย ปุคฺคโล น โสตาปตฺติผล  สจฺฉิกโรติฯ อย  วุจฺจติ ปุคฺคโล   
 ิตกมฺป ฯ สพฺเพป มคฺคสมงฺคิโน ปุคฺคลา  ิตกปฺปโนติ(๕) ฯ สมาธินา 
เตน  สโม  น  วิชชฺตีติ  เตน  พุทฺธเสฏปริวณฺณิเตน  สุจินา   
อานนฺตริกสมาธินา  สโม  รูปาวจรสมาธิ  วา  อรูปาวจรสมาธิ  
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๔๒/๒๗๑ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๒๘๗/๒๘๑ ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๒๕๒/๑๘๐ ฯ ๔. ม. อุฑฺฑยฺหนเวลา ฯ  
# ยุ. อุฑฺฑหนเวลา ฯ  ๕. อภิ. ป.ุ ๓๖/๓๓/๑๔๔ ฯ  
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วา  โกจิ  น  วิชฺชติ ฯ  กสมฺาฯ  เตส  ภาวิตตฺตา  ตตฺถ   
ตตฺถ  พฺรหฺมโลเก  อุปฺปนนฺสฺสาป  ปุน นิรยาทีสุ  อุปฺปตฺติ- 
สมฺภวโตฯ  อิมสฺส  จ  อรหตฺตสมาธิสฺส  ภาวิตตฺตา อริยปุคฺคลสฺส  
สพฺพุปฺปตฺติสมุคฺฆาตสมฺภวโต ฯ  ตสฺมา  สุตฺตนฺตเรป วุตฺต  ยาวตา  
ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตาฯ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เตส  
อคฺคมกฺขายตีติ(๑) อาทิ ฯ    
        เอว  ภควา  อานนฺตริกสมาธิสฺส  อ ฺเหิ  สมาธีหิ  อสมต   
วตฺวา  อิทานิ  ปุริมนเยเนว  มคฺคธมฺมรตนสฺส  อสทิสภาว   
นิสฺสาย  สจฺจวจน  ปยุ ฺชติ  อิทมฺป ธมฺเมฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป  
คาถาย อาณา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  มคฺคธมฺมคุเณนาป  สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  สฆคุเณนาป   
วตฺตุมารทฺโธ  เย  ปุคฺคลาติ ฯ   
        ตตฺถ  เยติ  อนิยเมตฺวา  อุทฺเทโส ฯ  ปุคฺคลาติ สตฺตา ฯ 
อฏาติ  เตส  คณนปริจฺเฉโท ฯ  เต  ห ิ จตฺตาโร  จ  ปฏิปนฺนา 
จตฺตาโร  จ  ผเล   ิตาติ  อฏ โหนฺติ ฯ สต ปสตฺถาติ  
สปฺปุริเสหิ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวเกหิ อ ฺเหิ  จ  เทวมนุสฺเสหิ  
ปสตฺถา ฯ  กสฺมาฯ  สหชาตสีลาทิคุณโยคา ฯ  เตส  ห ิ
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ  
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จมฺปกวกุลกุสุมาทีน  สหชาตวณฺณคนฺธาทโย  วิย  สหชาต- 
สีลสมาธิอาทโย  คุณาฯ  เตน  เต  วณฺณคนฺธาทิสมฺปนฺนานิ  วิย  
ปุปฺผานิ  เทวมนุสฺสาน สต ปยา มนาปา ปสสนียา จ 
โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต เย ปุคฺคลา อฏ สต ปสตฺถาติ ฯ   
        อถ  วา  เยติ  อนิยเมตฺวา  อุทฺเทโส ฯ  ปุคฺคลาติ  สตฺตา ฯ   
อฏสตนฺติ  เตส  คุณปริจฺเฉโท ฯ  (๑)  เต  หิ  เอกพีชี  โกลโกโล  
สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ตโย โสตาปนฺนาฯ  กามรูปารูปภเวสุ  อธิคตผลา  
ตโย  สกทาคามิโนฯ  เต  สพฺเพป  จตุนฺน  ปฏิปทาน  วเสน  
จตุวีสติฯ  อนฺตราปรินิพฺพายี  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  สสงฺขาร- 
ปรินิพฺพายี อสงฺขารปรินิพฺพายี  อุทฺธโสโต  อกนฏิคามีติ  
อวิเหสุ  ป ฺเจว (๒) ฯ   ตถา อตปฺปสุทสฺสสุทสฺสีสุ ฯ  อกนิฏเสุ  ปน 
อุทฺธโสตวชฺชา  จตฺตาโรติ  จตุวีสติ อนาคามิโนฯ  สุกฺขวิปสฺสโก  
สมถยานิโกติ  เทฺว  อรหนฺโตฯ  จตฺตาโร  มคฺคฏาติ   
จตุป ฺาส ฯ  เต  สพฺเพป  สทฺธาธุรป ฺาธุราน  วเสน 
ทฺวิคุณา (๓)  หุตฺวา อฏสต โหนฺติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        จตฺตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนฺตีติ  เต  สพฺเพป  อฏ 
วา  อฏสต  วาติ วิตฺถารวเสน  อุทฺทิฏา  ปุคฺคลาฯ  
สงฺเขปวเสน  โสตาปตฺติมคฺคฏโ  ผลฏโติ เอก  ยคุนฺติฯ  (๔)  เอว  
ยาว  อรหตฺตมคฺคฏโ  ผลฏโติ  เอก  ยุคนฺติ จตฺตาริ ยุคานิ  
# ๑. ม. คณนปริจฺเฉโท ฯ ๒. ม. ป ฺจ ฯ  ๓. ม. ทิคุณา ฯ  
# ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ   
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โหนฺติ ฯ  เต  ทกฺขิเณยฺยาติ  เอตฺถ  เตติ ปุพฺเพ อนิยเมตฺวา 
อุทฺทิฏาน นิยเมตฺวา  นิทฺเทโส ฯ  เย  ปุคฺคลา  วิตฺถารวเสน  
อฏ  วา  อฏสต  วาฯ  สงฺเขปวเสน  ปน   จตฺตาริ  ยุคานิ  
โหนฺตีติ  วุตฺตาฯ  สพฺเพป  เต  ทกฺขิณ อรหนฺตีติ  ทกฺขิเณยฺยา ฯ  
ทกฺขิณา  นาม  กมฺม ฺจ  กมฺมวิปาก ฺจ  สทฺทหิตฺวา เอส  เม 
อิม  เวชฺชกมฺม  วา  ชงฺฆเปสนิก  วา  กริสฺสตีติ  เอวมาทีนิ  
อนเปกฺขิตฺวา  ทียมาโน  เทยฺยธมฺโมฯ  ต  อรหนฺติ  นาม  
สีลาทิคุณยุตฺตา ปุคฺคลา ฯ อิเม จ ตาทิสาฯ เตน วุจฺจนฺติ  
เต ทกฺขิเณยฺยาติ ฯ   
        สุคตสฺส  สาวกาติ  ภควา  โสภเนน  คมเนน  ยุตฺตตฺตาฯ 
โสภน ฺจ  าน  คตตฺตาฯ  สฏุ ุ  จ  คตตฺตา  สุฏ ุเอว  จ   
คทตฺตา  สุคโตฯ  ตสฺส  สุคตสฺส ฯ  สพฺเพป  เต  วจน  สุณนฺตีติ  
สาวกา ฯ  กาม ฺจ  อ ฺเป  สุณนฺติฯ  น  ปน  สุตฺวา   
กตฺตพฺพกิจฺจ  กโรนฺติ ฯ  อิเม  ปน  สุตฺวา  กตฺตพฺพ ธมฺมานุ- 
ธมฺปฏิปตฺตึ กตฺวา  มคฺคผลานิ  ปตฺตาฯ  ตสฺมา  สาวกาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ  เอเตสุ  ทินฺนานิ มหปฺผลานีติ  เอเตสุ  สุคตสาวเกสุ 
อปฺปกานิป  ทานานิ  ทินฺนานิ  ปฏิคฺคาหกโต ทกฺขิณาน   
วิสุทฺธิภาว  (๑)  อุปคตตฺตา  มหปฺผลานิ  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา สุตฺตนฺตเรป  
วุตฺต   
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ทกฺขิณาวิสุทฺธิภาว ฯ  
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        ยาวตา ภิกฺขเว สฆา วา คณา วาฯ ตถาคตสาวกสงฺโฆ   
เตส อคฺคมกฺขายติฯ ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลาฯ   
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ อคฺโค วิปาโก โหตีติ ฯ (๑)   
        เอว  ภควา  สพฺเพสมฺป  มคฺคฏผลฏาน  วเสน   
สฆรตนสฺส  คุณ  วตฺวา  อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  สจฺจวจน   
ปยุ ฺชติ  อิทมฺป  สงฺฆติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป   
คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  มคฺคฏผลฏาน  วเสน  สฆรตนสฺส  คุเณน  (๒)  สจฺจ  
วตฺวา  อิทานิ  ตโต  เอกจฺจาน  (๓)  ผลสมาปตฺติสุขมนุภวนฺตาน   
ขีณาสวปุคฺคลานเยว คุเณน วตฺตุมารทฺโธ  เย  สุปฺปยุตฺตาติ ฯ   
        ตตฺถ เยติ อนิยมิตุทฺเทสวจน ฯ สุปฺปยุตฺตาติ สุฏ ุ  
ปยุตฺตาฯ  อเนกวิหิต  อเนสน  ปหาย  สุทฺธาชีวิต  นิสฺสาย  
วิปสฺสนาย อตฺตาน  ปยุ ฺชิตุมารทฺธาติ  อตฺโถ ฯ  อถวา ฯ 
สุปฺปยุตฺตาติ สุวิสุทฺธกายวจีปโยคสมนฺนาคตา(๔) ฯ  เตน เตส  
สีลกฺขนฺธ  ทสฺเสติ ฯ  มนสา  ทเฬฺหนาติ  ทเฬฺหน  มนสาฯ   
ถิรสมาธิยุตฺเตน  เจตสาติ  อตฺโถ ฯ  เตน  เตส  สมาธิกฺขนฺธ  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๕ ฯ  ๒. ม. สงฺฆคุเณน ฯ  
# ๓. ม. เอกจฺจิยาน ฯ ๔. ม. ปริสุทฺธ... ฯ  
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ทสฺเสติ ฯ  นกิฺกามิโนติ  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  อนเปกขฺา  หุตฺวา  
ป ฺาธุเรน  วีริเยน  สพพฺกิเลเสหิ กตนิกฺกมนา ฯ เตน เตส  
วีริยสมฺปนฺน ป ฺากฺขนฺธ ทสฺเสติ ฯ   
        โคตมสาสนมฺหีติ  โคตฺตโต  โคตมสฺส  ตถาคตสฺเสว 
สาสนมฺหิ ฯ  เตน  อิโต  พหิทฺธา  นานปฺปการมฺป  อมรตป   
กโรนฺตาน  สุปฺปโยคาทิคุณาภาวโต  กิเลเสหิ กตนิกฺกมนาภาว  (๑) 
ทีเปติ ฯ เตติ ปุพฺเพ อุทฺทิฏาน นิทฺเทสวจน ฯ ปตฺติปตฺตาติ  
เอตฺถ  ปตฺตพฺพาติ  ปตฺติฯ ปตฺตพฺพา นาม ปตฺตุ อรหาฯ  
ย ปตฺวา อจฺจนฺตโยคกฺเขมิโน โหนฺติ  อรหตฺตผลสฺเสต   
อธิวจนฯ  ต  ปตฺตึ  ปตฺตาติ  ปตฺติปตฺตาฯ อมตนฺติ  
นิพฺพาน ฯ  วิคยฺหาติ  อารมฺมณวเสน  วิคาเหตฺวา ฯ  ลทฺธาติ  
ลภิตฺวา ฯ มุธาติ อพฺยเยน กากณิกมตฺตมฺป พฺยย อกตฺวา ฯ 
นิพฺพุตินฺติ ปฏิปฺปสฺสทฺธกิเลสทรถ ผลสมาปตฺตึ ฯ  ภุ ฺช(๓)มานาติ 
อนุภวมานา ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ (๔) ฯ  เย  อิมมฺหิ โคตมสาสนมฺป   
สีลสมฺปนฺนตฺตา  สุปฺปยุตฺตาฯ  สมาธิสมฺปนฺนตฺตา  มนสา  ทเฬหฺน  
ป ฺาสมฺปนฺนตฺตา  นิกฺกามิโนฯ  เต  อิมาย  สมฺมาปฏิปทาย 
อมต  วิคยฺห  มุธา ลทฺธา ผลสมาปตฺติส ฺ ิต นิพฺพุตึ  
ภุ ฺชมานา ปตฺติปตฺตา นาม โหนฺตีติ ฯ   
        เอว  ภควา  ผลสมาปตฺติสุขมนุภวนฺตาน  ขีณาสว- 
# ๑. ม. นกิฺกมนาภาว ฯ  
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ปุคฺคลานเมว  วเสน  สฆรตนสฺส  คุณ  วตฺวา  อิทานิ  ตเมว   
คุณ  นิสฺสาย  สจฺจวจน  ปยุ ฺชติ อิทมฺป  สงฺฆติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาป  
คาถาย อาณา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  ขีณาสวปุคฺคลาน  คุเณน  สฆาธิฏาน  สจฺจ  วตฺวา   
อิทานิ พหุชนปจฺจกฺขสฺส  (๑)  โสตาปนฺนสฺเสว  คุเณน  วตฺตุมารทฺโธ 
ยถินฺทขีโลติ ฯ  
        ตตฺถ  ยถาติ  อุปมาวจน ฯ อินฺทขีโลติ นครทฺวาร- 
สวรณวิวรณตฺถ (๒)  อุมมฺารพฺภนฺตเร อฏ  วา  ทส  วา  หตฺเถ   
ปวึ  ขณิตฺวา  อาโกฏิตสฺส  สารทารุมยถมฺภสฺเสตถ   
อธิวจน ฯ  ปวินฺติ  ภูมึ ฯ  สิโตติ  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  
นิสฺสิโต ฯ  สิยาติ ภเวยฺย ฯ  จตุพฺภิ  วาเตภีติ  จตูหิ  ทิสาหิ 
อาคเตหิ  วาเตหิ ฯ  (๓)  อสมฺปกมฺปโยติ กมฺเปตุ  วา   
จาเลตุ  วา  อสกฺกุเณยฺโย ฯ  ตถูปมนฺติ  ตถาวิธ ฯ 
สปฺปุริสนฺติ อุตฺตมปุริส ฯ  วทามีติ  ภณามิ ฯ  โย  
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ  ป ฺาย  อชฺโฌคาเหตฺวา  ปสฺสติ ฯ  ตตฺถ 
อริยสจฺจานิ  วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ   
# ๑. ม. พหุชนปจฺจกฺเขน ฯ  ๒. ม. นครทฺวารถิรกรณตฺถ วา ฯ 
# ๓. ม. อาคตวา เตหิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 39 

                *เลมที่ 22  รตนสุตฺตวณฺณนา หนา 39 
 
        อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโป  ยถิ  หิ  อินฺทขีโล  คมฺภีรเนมตาย  
ปวึ  นิสฺสิโต  (๑) จตุพฺภิ  วาเตภิ  อสมฺปกมฺปโย  สิยาฯ  อิม  (๒) 
สปฺปุริส  ตถปูมเมว  วทามิฯ โย อริยสจฺจานิ  อเวจฺจ  ปสฺสติ ฯ  
กสฺมาฯ  ยสมฺา  โสป  อินฺทขีโล  วิย  จตูหิ วาเตหิ   
สพฺพติตฺถิยวาทวาเตหิ  อสมฺปกมฺปโย  โหติฯ  ตมฺหา ทสฺสนา 
เกนจิ  กมฺเปตุ วา จาเลตุ วา อสกฺกุเณยฺโย ฯ ตสฺมา  
สุตฺตนฺตเรป วุตฺต   
        เสยฺยถาป ภิกฺขเว อโยขีโล วา อินทฺขีโล วา คมฺภีรเนโม   
สุนิขาโต อจโล อสมฺปกมฺปฯ ปุรตฺถมิาย เจป ทิสาย อาคจฺเฉยฺย   
ภุสา วาตวุฏ ิฯ เนว น สงฺกมฺเปยฺย น สมฺปกมฺเปยฺย น  
สมฺปจาเลยฺย ฯ  ปจฺฉิมาย เจป ทิสาย ฯเปฯ ทกฺขิณายป  เจ 
อุตฺตรายป เจ ฯเปฯ  สมฺปกมฺเปยฺย น สมฺปจาเลยฺย ฯ ต  
กิสฺส เหตุฯ คมฺภีรตฺตา  ภิกฺขเว เนมสฺสฯ สุนิขาตตฺตา อินฺทขีลสฺส ฯ 
เอวเมว โข ภิกฺขเว เย  เกจิ (๓)  สมณา วา พฺราหฺมณา วา  
อิท ทุกฺขนฺติ ฯเปฯ ปฏิปทาติ  ยถาภูต ปชานนฺติฯ เต น  
อ ฺสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส  วา มุข โอโลเกนฺติ (๔)  
อย นูน ภว ชาน ชานาติฯ ปสฺส ปสฺสตีติ  ต กิสฺส 
เหตุฯ  สุทิฏตฺตา ภิกฺขเว จตุนฺน อริยสจฺจานนฺติ ฯ (๕)   
# ๑. ม. ปวิสฺสิโต ฯ  ๒. ม. อิมมฺป ฯ  ๓. ม. เย จ โข เกจิ ฯ 
# ๔. สี. ม. อุลฺโลเกนฺติ น ๕. ส. มหา. ๑๙/๑๗๒๒/๕๕๔  
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        เอว  ภควา  พหุชนปจฺจกฺขสฺส  โสตาปนฺนสฺเสว  วเสน  
สฆรตนสฺส  คุณ  วตฺวา  อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  สจฺจวจน  
ปยุ ฺชติ อิทมฺป สงฺฆติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป  
คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  อวิเสสโต  โสตาปนฺนสฺส  คุเณน  สฆาธิฏาน   
สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  เย  เต  ตโย  โสตาปนฺนา  เอกพีชี   
โกลโกโล  สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ฯ  ยถาห   
        อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ติณฺณ สโยชนาน ปริกฺขยา  
โสตาปนฺโน  โหติ ฯเปฯ โส เอกเยว ภว นิพฺพตฺเตตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต  
กโรติฯ  อย เอกพีชี ฯ ตถา เทฺว วา ตีณิ วา กุลานิ  
สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติฯ อย โกลโกโล ฯ  
ตถา สตฺตกฺขตฺตุ  เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา 
ทุกฺขสฺสนตฺ กโรติฯ  อย สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ฯ (๑)  เตส  สพฺพกนิฏสฺส  
สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส  คุเณน  วตฺตุมารทฺโธ  เย อริยสจฺจานีติ ฯ   
        ตตฺถ  เย  อริยสจฺจานีติ  เอต  วุตฺตนยเมว ฯ  วิภาวยนฺตีติ  
ป ฺาโอภาเสน  สจฺจปฏจฺิฉาทกกิเลสนฺธการ  วิธมตฺิวา  อตฺตโน 
ปกาสานิ  ปากฏานิ  กโรนฺติ ฯ  คมฺภีรป ฺเนาติ  อปฺปเมยฺย- 
# ๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๗/๑๔๗ ฯ  
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ป ฺตาย  สเทวกสฺสป  โลกสฺส  าเณน  อลพฺภเนยฺยปติฏ- 
ป ฺเนฯ  สพฺพ ฺ ุนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สุเทสิตานีติ สมาสพฺยาส- 
สากลฺยเวกลฺยาทีหิ  เตหิ  เตหิ  นเยหิ  สฏุ ุ  เทสิตานิ ฯ   
กิ ฺจาป  เต โหนฺติ  ภุสปปฺมตฺตาติ  (๑)  เต  วิภาวิตอริยสจฺจา   
ปุคฺคลา  กิ ฺจาป  เทวรชฺชจกฺกวตฺติรชฺชาทิปมาทฏาน   
อาคมฺม  ภุสปฺปมตฺตา  โหนฺติฯ  ตถาป โสตาปตฺติมคฺคาเณน   
อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺส  นิโรเธน  (๒)  เปตฺวา  สตฺต  ภเว  อนมตคฺเค   
สสาเร  เย  อุปฺปชฺเชยฺยย  นาม ฺจ  รูป ฺจฯ  เตส  นิรุทฺธตฺตา  
อตฺถงฺคตตฺตา  น อฏม  ภว  อาทิยนฺติฯ  สตฺตมภเว  เอว  ปน   
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิสฺสนฺตีติ ฯ (๓)   
        เอว  ภควา  สตฺตกฺขตฺตุปรมวเสน  สฆรตนสฺส  คุณ  
วตฺวา  อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  สจฺจวจน  ปยุ ฺชติ   
อิทมฺป  สงฺฆติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป   
คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส  อฏม  ภว  อนาทิยนคุเณน 
สฆาธิฏาน สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  ตสฺเสว  สตฺต  ภเว   
อาทิยโตป  อ ฺเหิ  อปฺปหีนภวาทาเนหิ ปุคฺคเลหิ  วิสิฏเน   
# ๑. ม. ถุส ปมตฺตา... ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. นโิรธา ฯ 
# ๓. ม. ปาปุณนฺตีติ ฯ   
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คุเณน  วตฺตุมารทฺโธ  สหาวสฺสาติ ฯ   
        ตตฺถ  สหาวาติ สทฺธึเยว ฯ  อสฺสาติ  น  เต  ภว  อฏม 
อาทิยนฺตีติ  วุตฺเตสุ  อ ฺตรสฺส ฯ ทสฺสนสมฺปทายาติ  โสตา- 
ปตฺติมคฺคสมฺปตฺติยา ฯ  โสตาปตฺติมคฺโค  หิ  นิพฺพาน ทิสฺวา  
กตฺตพฺพกิจฺจสมฺปทาย  สพฺพปม  นิพฺพานสฺส  ทสฺสนโต   
ทสฺสนนฺติ  วุจฺจติฯ ตสฺส  อตฺตนิ  ปาตุภาโว  ทสฺสนสมฺปทาฯ 
ตาย  ทสฺสนสมฺปทาย  สห  เอว ฯ  ตฺยสฺสุ  ธมฺมา  ชหิตา 
ภวนฺตีติ  เอตฺถ  สุ(๑)  อิติ ปทปูรณมตฺเต นิปาโต อิทสุ เม 
สาริปุตฺต  มหาวิกฏโภชนสฺมึ  โหตีติ(๒) เอวมาทีสุ  วิย ฯ  ยโต 
สหาวสฺส  ทสฺสนสมฺปทาย  ตโย  ธมฺมา  ชหิตา  ภวนฺติ  ปหีนา  
ภวนฺตีติ  อยเมเวตฺถ  อตฺโถ ฯ  อิทานิ ชหิตธมฺมสฺส ทสฺสนตฺถ  
อาห   
                  สกฺกายทิฏ ิ วิจิกิจฺฉิต ฺจ   
                  สลีพฺพต วาป ยทตฺถิ กิ ฺจีติ ฯ   
ตตฺถ  สติ  กาเย  วิชชฺมาเน  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกสงฺขาเต  กาเย  
วีสติวตฺถุกา  ทิฏ ิ สกฺกายทิฏ ิฯ สติ วา ตตฺถ กาเย ทิฏ ีติป  
สกฺกายทิฏ ิฯ ยถาวุตฺตปฺปกาเร กาเย  วิชฺชมานา  ทฏิ ีติ   
อตฺโถ ฯ  สติเยว  วา  กาเย  ทฏิ ีติป  สกฺกายทิฏ ิฯ  ยถา- 
วุตฺตปฺปากาเร  กาเย  วิชชฺมาเน  รูปาทิสงฺขาโต  อตฺตาติ  เอว  
# ๑. ม. อสฺส ุฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๘๒/๑๕๙ ฯ  
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ปวตฺตา  ทิฏ ีติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺสา  จ  ปหีนตฺตา  สพฺพทิฏ ิคตานิ 
ปหีนานิเยว โหนฺติ ฯ  สา  หิ  เนส  มูล ฯ  สพฺพกิเลสพฺยาธิ(๑)- 
วูปสมนโต  ป ฺา  จิกิจฺฉิตนฺติ วุจฺจติฯ  ต ป ฺาจิกิจฺฉิต  
อิโต วิคตฯ ตโต วา ป ฺาจิกิจฺฉิตา อิท  วิคตนฺติ วิจิกิจฺฉิตฯ 
สตฺถริ  กงฺขตีติอาทินา  (๒)  นเยน วุตฺตาย อฏวตฺถุกาย  
วิมติยา เอต  อธิวจน ฯ  ตสฺสา  จ  ปหนีตฺตา  สพฺพานิ  
วิจิกิจฺฉิตานิ  ปหีนานิ  โหนฺติ ฯ ต ฺหิ  เนส  มูล ฯ  อิโต   
พหิทฺธา  สมณพฺราหฺมณาน  สีเลน  สทฺุธิ  วเตน สทฺุธีติ  (๓) 
เอวมาทีสุ  อาคต  โคสีลกกฺุกุรสีลาทิก  นานาวิธ  (๔)  สลี โควต- 
กุกฺกุรวตาทิก ฺจ  วต  สลีพฺพตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺส  ปหีนตฺตา  
สพฺพมฺป นคฺคิยมุณฺฑิกาทิอมรตป  ปหนี  โหติ ฯ  ต ฺหิ  ตสฺส  
มูล ฯ เตน สพฺพาวสาเน วุตฺต ยทตฺถิ  กิ ฺจีติ ฯ  ทุกฺขทสฺสน- 
สมฺปทาย  เจตฺถ  สกกฺายทิฏ ิ  ปหียติ  (๕) สมุทยทสฺสนสมฺปทาย  
วิจิกิจฺฉิต  ปหียติ ฯ มคฺคนิพฺพานทสฺสนสมฺปทาย สีลพฺพต ปหยีตีติ 
วิ ฺาตพฺพ ฯ   
        เอวมสฺส  กิเลสวฏฏปฺปหาน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตสฺมึ   
กิเลสวฏเฏ  สติ  เยน  วิปากวฏเฏน  ภวิตพฺพฯ  ตปฺปหานา 
# ๑. ย.ุ สพฺพกิเลส ฯ  ๒. อภิ. ธ. ๓๔/๖๗๒/๒๖๓ ฯ  
# ๓. อภิ. ธ. ๓๔/๖๗๓/๒๖๓ ฯ  ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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ตสฺสาป  วิปากวฏฏสฺส  (๑)  ปหาน  ทเีปนฺโต  อาห  จตูหปาเยหิ 
จ  วิปฺปมุตฺโตติ ฯ  
        ตตฺถ  จตฺตาโร  อปายา  นาม  นริยติรจฺฉานเปตฺติวิสย- 
อสุรกายา ฯ  เตหิ  เอส  สตฺต  ภเว  อุปาทิยนฺโตป  วิปฺปมุตฺโตติ  
อตฺโถ ฯ   
        เอวมสฺส  วิปากวฏฏปฺปหาน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ย  อิมสฺส 
วิปากวฏฏสฺส มูลภูต  กมมฺวฏฏฯ  ตสสฺาป  ปหาน  ทสฺเสนฺโต  
อาห  ฉจาภิานานิ  อภพฺโพ กาตุนฺติ ฯ   
        อภิานานีติ  โอฬารกิฏานานิฯ  ตานิ  เอส  จ  อภพฺโพ   
กาตุ ฯ  ตานิ  จ  อฏานเมต  ภิกฺขเว  อนวกาโสฯ  ย   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  มาตร ชีวิตา  โวโรเปยฺยาติอาทินา   
นเยน  เอกนิปาเต(๒)  วุตฺตานิ  มาตุฆาตปตุฆาตอรหนฺตฆาต- 
โลหิตุปฺปาทสฆเภทอ ฺสตฺถารุทฺเทสกมฺมานีติ  (๓)  เวทิตพฺพานิ ฯ 
ตานิ หิ กิ ฺจาป  ทิฏ ิสมฺปนฺโน  อริยสาวโก  กุนถฺกิปลฺลิกมฺป   
ชีวิตา  น  โวโรเปติฯ อปจ  โข  ปน  ปุถุชชฺนภาวสฺส   
วิครหณตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  ปุถุชชฺโน  หิ อทิฏ ิสมฺปนฺนตฺตา  
เอว  มหาสาวชฺชานิ  อภิานานิป  กโรติฯ  ทสฺสนสมฺปนฺโน  
ปน  อภพฺโพ  ตานิ  กาตุนติฺ ฯ  อภพฺพคฺคหณ  เจตฺถ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๕๖/๓๕ ฯ  
# ม. อุ. ๑๔/๒๕๔/๑๗๐ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๕ ฯ  
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 45 

                *เลมที่ 22  รตนสุตฺตวณฺณนา หนา 45 
 
ภวนฺตเรป  อกรณทสฺสนตฺถ ฯ ภวนฺตเรป  ห ิ เอส  อตฺตโน  
อริยสาวกภาว  อชานนฺโตป  ธมฺมตาย  เอว  เอตานิ  วา  ฉฯ 
ปกติปาณาติปาตาทีนิ  วา  ป ฺจ  เวรานิ  อ ฺสตฺถารุทฺเทเสน 
สห  ฉ  านานิ  น  กโรติฯ  ยานิ  สนธฺาย  เอกจฺเจ  ฉ   
จาภิานานีติป(๑)ปนฺติ ฯ  มตมจฺฉคฺคาหาทโย เจตฺถ อริยสาวิกา 
คามทาริกา (๒)นิทสฺสน ฯ   
        เอว  ภควา  สตฺต  ภเว  อาทิยโตป  อริยสาวกสฺส  
อ ฺเหิ อปฺปหีนภวาทาเนหิ  ปุคฺคเลหิ  วิสิฏคุณภาววเสน 
สฆรตนสฺส  คุณ  วตฺวา  อิทานิ  ตเมว คุณ  นิสฺสาย 
สจฺจวจน ปยุ ฺชติ อิทมฺป สงฺฆติฯ  
        ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  อิมิสฺสาป   
คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  อมนุสฺเสหิ   
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  สตฺต  ภเว  อาทิยโตป  อ ฺเหิ  อปฺปหีนภวาทาเนหิ   
ปุคฺคเลหิ  วิสิฏคุณวเสน  สฆาธิฏาน  สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ   
น  เกวล ทสสฺนสมฺปนฺโน  ฉ  อภิานานิ  อภพฺโพ  กาตุ 
กึ  ปน  อปฺปมตฺตกมฺป  ปาป  กมฺม  กตฺวา  ตสฺส  ปฏิจฺฉาทนายป 
อภพฺโพติ  ปมาทวิหาริโนป  ทสฺสนสมฺปนฺนสฺส กตปฏิจฺฉาทนา- 
ภาวคุเณน วตฺตุมารทฺโธ กิ ฺจาป โส กมฺม กโรติ  
# ๑. ม. ฉฉาภิานานีติ ฯ ๒. ม. อริยสาวกคามทารกาน ฯ  
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ปาปกนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โส  ทสฺสนสมฺปนฺโน  กิ ฺจาป  สติสมฺโมเสน  
ปมาทวิหาร  อาคมฺม  ย  ต  ภควตา  โลกวชฺช  ส ฺจิจฺจาติกฺกมน(๑) 
สนฺธาย  วุตฺต ย มยา สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺตฯ  ต   
มม  สาวกา  ชีวิตเหตุป  นาติกฺกมนฺตีติฯ (๒)  ต  เปตฺวา  อ ฺ  
กุฏิการสหเสยฺยาทึ  วา  ปณฺณตฺติวชฺชวีติกฺกมสงฺขาต พุทฺธ- 
ปฏิกฺกุฏมฺป  (๓)  กาเยน ปาปกมฺม กโรติฯ ปทโสธมฺมอุตฺตริฉปฺป ฺจ- 
วาจาธมฺมเทสนาสมฺผปฺปลาปผรุสวจนาทึ  วา  วาจายฯ  อุท  
เจตสา  วา  กตฺถจิ  กตฺถจิ  โลภโทสุปฺปาทนชาตรูปาทิสาทิยน- 
จีวราทิปริโภเคสุ  อปจฺจเวกฺขณาทิปาปกมฺม  (๔) กโรติ ฯ  อภพฺโพ  โส 
ตสฺส  ปฏิจฺฉทายฯ  น  โส  ต  อิท  อกปฺปยมกรณียนฺติ  ชานิตฺวา 
มุหุตฺตมฺป  ปฏิจฺฉาเทติฯ  ตขณเยว  ปน  สตฺถริ  วา  วิ ฺ ูสุ   
วา สพฺรหฺมจารีสุ อาวิกตฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรติฯ น ปุน  
กริสฺสามีติ เอว สวริตพฺพ วา  สวรติ ฯ  กสฺมาฯ  ยสมฺา   
อภพฺพตา  ทิฏปทสฺส  วุตฺตาฯ  เอวรูปมฺป  (๕)  ปาปกมฺม  กตฺวา 
ตสฺส  ปฏิจฺฉทาย  ทิฏนพฺิพานปทสฺส  ทสฺสนสมฺปนฺนสฺส  
ปุคฺคลสฺส อภพฺพตา วุตฺตาติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. โลกวชฺชส ฺจิจฺจานติกฺกมน ฯ ๒. วิ. จุล. ๗/๔๕๘/๒๘๙ ฯ 
# องฺ. อฏก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๓-๔ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๘/๑๕๖ ฯ 
# ๓. ม. พุทฺธปฏิกุฏ ฯ  ๔. ม. อปจฺจเวกฺขณาทึ วา ปาปกมฺม ฯ 
# ๕. ม. เอวรปู ฯ  
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        กถ ฯ  เสยฺยถาป ภิกขฺเว ทหโร กมุาโร มนฺโท  
อุตฺตานเสยฺยโก  หตฺเถน วา ปาเทน วา องฺคาร อกฺกมิตฺวา 
ขิปฺปเมว ปฏิสหรติฯ  เอวเมว โข ภิกฺขเว ธมฺมตา เอสา  
ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺสฯ  กิ ฺจาป ตถารูป อาปตฺตึ อาปชฺชติฯ 
ยถารูปาย อาปตฺติยา วุฏาน  ป ฺายติฯ อถ โข น ขิปฺปเมว 
สตฺถริ วา วิ ฺ ูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ  เทเสติ วิวรติ  
อุตฺตานีกโรติฯ เทเสตฺวา วิวรตฺวา อุตฺตานีกตฺวา อายตึ สวร 
อาปชฺชตีติ ฯ (๑)   
        เอว  ภควา  ปมาทวิหาริโนป  ทสสฺนสมฺปนฺนสฺส  
กตปฏิจฺฉาทนาภาวคุเณน  สฆรตนสฺส  คุณ  วตฺวา  อิทานิ  
ตเมว  คุณ  นสิฺสาย  สจฺจวจน  ปยุ ฺชติ อิทมฺป  สงฺฆติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาป 
คาถาย อาณา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ  
ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  สฆปริยาปนฺนาน  ปุคฺคลาน  เตน  เตน   
คุณปฺปกาเรน  สฆาธิฏาน  สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  ยวฺาย   
ภควตา  รตนตฺตยคุณ  ทีเปนฺเตน  อิธ สงฺเขเปน  อ ฺตฺร 
จ  วิตฺถาเรน  ปริยตฺติธมฺโม  เทสิโตฯ  ตมฺป  นิสฺสาย  ปุน  
พุทฺธาธิฏาน  สจฺจ  วตฺตุมารทฺโธ  วนปฺปคุมฺเพ  ยถา  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๔๖/๕๘๖ ฯ  
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ผุสฺสิตคฺเคติ ฯ   
        ตตฺถ อาสนฺนสนฺนิเวเสน  ววตฺถิตาน  อุฏ ิตาน รุกฺขาน(๑)  
สมูโห วนฯ มูลสารเผคฺคุตจสาขาปลาเสหิ  สวุฑฺโฒ  คุมฺโพ   
ปคุมฺโพฯ  วเน  ปคุมฺโพ  วนปฺปคุมฺโพฯ  สฺวาย วนปฺปคุมฺเพติ  
วุตฺโต ฯ  เอวมฺป  หิ  วนสณฺโฑติ  (๒)  วตฺตุ  ลพฺภติ  อตฺถ ิ 
สวิตกฺกสวิจาเรฯ  อตฺถิ  อวิตกฺกอวิจารมตฺเตฯ  (๓)  สุเข ทุกฺเข ชีเวติ 
อาทีสุ วิย ฯ ยถาติ  อุปมาวจน ฯ  (๔)  ผุสฺสิตานิ อคฺคานิ  
อสฺสาติ ผุสฺสิตคฺโคฯ สพฺพสาขาปสาขาสุ ส ฺชาตปุปฺโผติ  
อตฺโถ ฯ  โส  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว ผุสฺสิตคฺเคติ วุตฺโต ฯ  
คิมฺหาน มาเส  ปมสฺมึ  คิเมฺหติ  เย  จตฺตาโร  คิมฺหมาสาฯ  (๕)  เตส  
จตุนฺน  คิมฺหาน เอกสฺมึ  มาเส ฯ  กตมสฺมึ  มาเส  อิติ  เจฯ  
ปมสฺมึ  คิเมฺหฯ  จิตฺรมาเสติ อตฺโถ ฯ โส  หิ  ปมคิมฺโหติ จ 
พาลวสนฺโตติ  จ  วุจฺจติ ฯ  ตโต  ปร  ปทตฺถโต  ปากฏเมว ฯ   
อย  ปเนตฺถ  สมฺปณฺฑตฺโถ  ยถา  ปมคิมฺหนามเก  พาลวสนฺเต   
นานาวิธรุกฺขคหเน  วเน  (๖)  สุปุปฺผิตคฺคสาโข  ตรุณรุกฺขคจฺฉ- 
ปริยายนาโม  ปคุมฺโพ อติวิย  สสฺสิรโิก  โหติฯ  เอวเมว  
ขนฺธายตนาทีหิ  สติปฏานสมฺมปฺปธานาทีหิ สีลสมาธิกฺขนฺธาทีหิ  
วา  นานปฺปกาเรหิ  อตฺถปฺปเภทปุปฺเผหิ  อติวิย สสสฺิริกตฺตา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. อวิตกฺกวิจารมตฺเต ฯ   ๔. ม. โอปมฺมวจน ฯ  
# ๕. ส.ี คิมฺหานมาสา ฯ  ม. คิมฺหาน มาสา ฯ   
# ๖. ส.ี นานาวิธรุกฺเขคหนวเน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 49 

                *เลมที่ 22  รตนสุตฺตวณฺณนา หนา 49 
 
ตถูปม  นิพฺพานคามึ  มคฺค  ทีปนโต  นพฺิพานคามึ  ปริยตฺติ- 
ธมฺมวร  เนว ลาภเหตุ  น  สกฺการาทิเหตุฯ  เกวลนฺตุ  (๑) มหากรณุาย  
อพฺภุสฺสาหิตหทโย  สตฺตาน  ปรม  หติาย  อเทสยีติ ฯ  ปรม   
หิตายาติ  เอตฺถ  จ  คาถาพนฺธสุขตฺถ อนุนาสิโก ฯ อย ปนตฺโถ 
ปรมหิตาย นิพฺพานาย อเทสยีติ ฯ   
        เอว  ภควา  อิม  สุปปฺุผิตคฺควนปฺปคุมฺพสทิส  ปริยตฺติธมฺม  
วตฺวา อิทานิ ตเมว  คุณ  นสิฺสาย  พุทฺธาธิฏาน  สจฺจวจน   
ปยุ ฺชติ  อิทมฺป  พุทฺเธติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพฯ  เกวล  ปน   
อิทมฺป  ยถาวุตฺตปฺปการ ปริยตฺติธมฺมสงฺขาต  พุทฺเธ  รตน  
ปณีตนฺติ  เอว  (๒)  โยเชตพฺพ ฯ  อิมสิฺสาป คาถาย อาณา  
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  ภควา  ปริยตฺติธมฺเมน  พุทฺธาธิฏาน  สจฺจ  วตฺวา   
อิทานิ โลกุตฺตรธมฺเมน  วตฺตุมารทฺโธ  วโร  วร ฺ ูติ ฯ   
        ตตฺถ  วโรติ  ปณีตาธิมุตฺติเกหิ อิจฺฉิโต  อโห  วต  มยมฺป  
เอวรูปา  อสฺสามาติฯ  วรคุณโยคโต  วา  วโรฯ  อุตฺตโม  
เสฏโติ  อตฺโถ ฯ  วร ฺ ูติ  นิพฺพาน ฺ ู ฯ  นิพฺพาน  หิ   
สพฺพธมฺมาน อุตฺตมฏเน  วรฯ  ต  เจส  โพธิมูเล  สย   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  อ ฺาสิ ฯ  วรโทติ ป ฺจวคฺคิยภทฺทวคฺคิยชฏิลาทีน   
# ๑. ม. เกวล หิ ฯ  ๒. ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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อ ฺเส ฺจ  เทวมนุสฺสาน  นิพฺเพธภาคิย  วา วาสนาภาคิย   
วา  วรธมฺมมทาสีติ  (๑)  อตฺโถ ฯ  วราหโรติ วรสฺส มคฺคสฺส  
อาหฏตฺตา  วราหโรติ  วุจฺจติ ฯ  โส  ห ิ ภควา  ทีปงฺกรโต   
ปภุติ  สมตึส  ปารมิโย  ปเูรนฺโต  ปุพฺพเกหิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ  
อนุยาต  ปุราณมคฺควรมาหริฯ  เตน วราหโรติ วุจฺจติ ฯ อปจ 
สพฺพ ฺ ุต ฺาณปฏิลาเภน  วโรฯ  นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย  วร ฺ ูฯ 
สตฺตาน วิมุตฺติสุขาทาเนน  วรโทฯ  อุตฺตมปฏิปทาหรณโต  (๒)   
วราหโร ฯ เอเตหิ โลกุตฺตรคุเณหิ  อธิกสฺส กสฺสจิ อภาวโต  
อนุตฺตโร ฯ  อปโร  นโย  วโร  อุปสมาธิฏานปริปูรเณนฯ  
วร ฺ ู ป ฺาธิฏานปริปูรเณนฯ  วรโท  จาคาธิฏานปริปูรเณนฯ  
วราหโร  สจฺจาธิฏานปริปูรเณนฯ  วร  มคฺคสจฺจมาหริ ฯ  (๓)  
ตถา  วโร  ปุ ฺ ุสฺสเยนฯ  วร ฺ ู  ป ฺ ุสฺสเยนฯ  วรโท   
พุทฺธภาวตฺถิกาน  ตทุปายสมฺปทาเนนฯ  วราหโร  ปจฺเจกพุทฺธ- 
ภาวตฺถิกาน  ตทุปายาหรเณนฯ  อนุตฺตโร  ตตฺถ  ตตฺถ  อสทิสตายฯ 
อตฺตนา วา อนาจริยโก หตฺุวา  ปเรส  วา  (๔)  อาจริยภาเวนฯ  
ธมฺมวร  อเทสยิ  สาวกภาวตฺถิกาน  ตทตฺถาย  สฺวากฺขาต- 
ตาทิคุณยุตฺตสฺส ธมฺมวรสฺส (๕)  เทสนโต ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
        เอว  ภควา  นววิเธน  โลกุตฺตรธมฺเมน  อตฺตโน  คุณ   
# ๑. ม. นิพฺเพธภาคิยวาสนาภาคิยวรธมฺมทายีติ ฯ ยุ. วรธมฺมทาย ีฯ 
# ๒. ม. อุตฺตมปฏิปทาหรเณน ฯ  ๓. ม. มคฺคสจฺจมาหรีติ ฯ  
# ถ. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๕. ม. วรธมมฺสฺส ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 51 

                *เลมที่ 22  รตนสุตฺตวณฺณนา หนา 51 
 
วตฺวา  อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย  พุทฺธาธิฏาน  สจฺจวจน  
ปยุ ฺชติ  อิทมฺป  พุทฺเธติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  เกวล  ปน   
ย  วร  นวโลกุตฺตรธมฺม เอส  อ ฺาสิฯ  ย ฺจ  อทาสิฯ  ย ฺจ   
อาหริฯ  ย ฺจ  อเทสยิฯ  อิทมฺป  พุทฺเธ รตน ปณีตนฺติ  เอว  
โยเชตพฺพ ฯ  อิมิสฺสาป  คาถาย  อาณา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  
อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เอว  ภควา  ปริยตฺติธมฺม  โลกุตฺตรธมฺม ฺจ  นิสฺสาย  ทฺวีหิ  
คาถาหิ  พุทฺธาธิฏาน  สจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  เย  ต  ปริยตฺติธมฺม 
อสฺโสสสฯ สุตานุสาเรน  จ  ปฏิปชฺชตฺิวา  นวปฺปการมฺป   
โลกุตฺตรธมฺม  อธิคมึสุฯ  เตส อนุปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติคุณ  
นิสฺสาย  ปุน  สฆาธิฏาน  สจฺจ  วตฺตุมารทฺโธ ขีณ   
ปุราณนฺติ  
        ตตฺถ ขีณนฺติ ปริกฺขีณ สมุจฺฉินฺน (๑)  วา ฯ ปรุาณนฺติ  
ปุราตน ฯ นวนฺติ  สมฺปติ  วตฺตมาน ฯ  นตฺถิสมฺภวนฺติ   
อวิชฺชมานปาตุภาว ฯ  วิรตฺตจิตฺตาติ วิคตราคจิตฺตา ฯ  อายติเก   
ภวสฺมินฺติ  อนาคตมทฺธาน  ปุนพฺภเว ฯ  เตติ  เยส  ขีณ  
ปุราณ  นว  นตฺถิสมฺภวฯ  เย  จ  อายติเก  ภวสฺมึ  วิรตฺตจิตฺตาฯ  
เต  ขีณาสวา ภิกฺขู ฯ  ขีณพีชาติ  อุจฺฉินฺนพีชา ฯ  อวิรูฬฺหิฉนฺทาติ 
# ๑. ม. ขีณนฺติ สมุจฺฉินฺน ฯ   
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วิรูฬฺหิฉนฺทวิรหิตา ฯ นิพฺพนฺตีติ วิชฺฌายนฺติ ฯ ธีราติ ธิติ- 
สมฺปนฺนา ฯ ยถายมฺปทีโปติ อย ปทีโป วิย ฯ  ก ึ วุตฺต  
โหติ  ยนฺต  สตฺตาน  อุปฺปชฺชิตฺวา  นริุทฺธมฺป  ปรุาณ  
อตีตกาลิก  กมฺม  ตณฺหาสิเนหสฺส  อปฺปหีนตฺตา  ปฏิสนฺธ-ิ 
อาหรณสมตฺถตาย อกฺขีณเยว  โหติฯ  ต  ปุราณ  กมฺม  เยส   
อรหตฺตมคฺเคน  ตณฺหาสิเนหสฺส โสสิตตฺตา  อคฺคินา  ทฑฺฒพีชมิว   
อายตึ  วิปากทานาสมตฺถตาย  ขีณ ฯ  ย ฺจ  เนส พุทฺธปูชาทิวเสน  
อิทานิ  ปวตฺตมาน  กมฺม  นวนฺติ  วุจฺจติฯ ต ฺจ ตณฺหาปหาเนเนว  
ฉินฺนมูลปาทปปุปฺผมิว  อายตึ  ผลทานาสมตฺถตาย  เยส  
นตฺถิสมฺภวฯ  เย  จ  ตณฺหาปหาเนเนว  อายติเก  ภวสฺมึ   
วิรตฺตจิตฺตาฯ  เต ขีณาสวา ภิกฺขู กมฺม เขตฺต  วิ ฺาณ  
วีชนฺติ (๑)  เอตฺถ  วุตฺตปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส  กมฺมกขฺเยเนว ขีณตฺตา   
ขีณพีชา ฯ  โยป  ปุพฺเพ  ปุนพฺภวสงฺขาตาย  วิรูฬฺหิยา  ฉนฺโท  
อโหสิฯ ตสฺสป  สมุทยปปฺหาเนเนว  ปหีนตฺตา  ปุพฺเพ  วิย   
จุติกาเล  อสมฺภเวน  อวิรูฬฺหิฉนฺทา  ธติิสมฺปนฺนตฺตา  ธีรา  
จริมวิ ฺาณนิโรเธน  ยถาย  ปทีโป นพฺิพุโตฯ  เอว  นิพฺพนฺติฯ  
ปุน  รูปโน วา อรูปโน วาติ เอวมาทึ ป ฺตฺติปถ  
อจฺเจนฺตีติ ฯ  ตสฺมึ  กริ  สมเย  นครเทวตาน  ปูชนตฺถาย   
ชาลิเตสุ  (๒)  ปทีเปสุ เอโก ปทโีป วิชฺฌายิฯ ต ทสฺเสนฺโต อาห 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๖๑/๒๘๗ ฯ  ๒. ม. ชาลิเตสุ ฯ  
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ยถายมฺปทีโปติ ฯ   
        เอว  ภควา  เย  ต  ปุรมิาหิ  ทฺวีหิ คาถาหิ วุตฺต  
ปริยตฺติธมฺม อสฺโสสสฯ สุตานุสาเรเนว  ปฏิปชฺชตฺิวา  นวปฺปการมฺป 
โลกุตฺตรธมฺม  อธิคมึสุฯ  เตส อนุปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติคุณ  
วตฺวา  อิทานิ  ตเมว  คุณ  นิสฺสาย สงฺฆาธิฏาน สจฺจวจน  
ปยุ ฺชนฺโต เทสน สมาเปสิ อิทมฺป สงฺฆติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพฯ  เกวล  ปน 
อิทมฺป  ยถาวุตฺเตน ปกาเรน  ขีณาสวภิกฺขูน  นิพฺพานสงฺขาต   
สงฺฆ  รตน  ปณีตนฺติ  เอว  โยเชตพฺพ ฯ อิมิสฺสาป คาถาย  
อาณา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฏิคฺคหิตาติ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  ราชกุลสฺส  โสตฺถิ  อโหสฯิ  สพฺพูปททฺวา 
วูปสมึสุ  จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ   
        อถ  สกโฺก  เทวานมินฺโท  ภควตา  รตนตฺตยคุณ  นิสฺสาย   
สจฺจวจน  ปยุ ฺชมาเนน  นาครสฺส  โสตฺถิ  กตาฯ  มยาป   
นาครสฺส  โสตฺถตฺิถ  รตนตฺตยคุณ  นิสฺสาย  ย  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพนฺติ  
จินฺเตตฺวา  อวสาเน  คาถาตฺตย อภาสิ  ยานีธ  ภูตานีติ ฯ 
        ตตฺถ  ยสฺมา  พุทฺโธ  ยถา  โลกหิตตฺถาย  อุสฺสุกฺก  
อาปนฺเนหิ  อาคนฺตพฺพฯ  ตถา  อาคตโตฯ  ยถา  จ  เอเตหิ  คนฺตพฺพฯ 
ตถา คตโต  ยถา  จ  เอเตหิ  อาชานิตพฺพฯ  ตถา  อาชานนโตฯ 
ยถา  จ  ชานติพฺพฯ  ตถา  ชานนโตฯ  ย ฺจ  ตเถว  โหติฯ  ตสฺส   
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คมนโต  (๑)  จ ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา  จ  โส  เทวมนุสฺเสหิ   
ปุปฺผคนฺธาทินาป  (๒)  พหิ  นิพฺพตฺเตน  อุปกรเณนฯ  ธมฺมานธุมฺม- 
ปฏิปตฺตาทินา  จ  อตฺตนิ  นิพฺพตฺเตน  อติวิย  ปูชิโตฯ  ตสฺมา   
สกฺโก เทวานมินฺโท สพฺพ เทวปริส อตฺตนา สทฺธึ  
สมฺปณฺเฑตฺวา อาห   
                  ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต   
                  พุทฺธ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ธมฺเม  มคฺคธมฺโม  ยถา  ยุคนทฺธสมถวิปสฺสนาพเลน(๓) 
คนฺตพฺพ  กิเลสปกฺข  สมจฺุฉินฺทนฺเตนฯ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต ฯ  นิพฺพานธมฺโม 
ยถา  คโต  ป ฺาย  ปฏิวิทฺโธ  สพฺพทุกฺขวิฆาตาย  สมฺปชฺชติ ฯ  
พุทฺธาทีหิ  ตถา  อาคโตฯ  (๔)  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  
จ  สงฺโฆป  ยถา  อตฺตโน  หิตาย  ปฏิปนฺเนหิ  คนฺตพฺพ  เตน  
เตน  มคฺเคนฯ  ตถา  คโต  ตถาคโตเตฺวว  วุจฺจติฯ  ตสฺมา   
อวเสสคาถาทฺวเยป  ตถาคต  ธมฺม  นมสฺสาม  สุวตฺถิ  โหตุ  
ตถาคต  สงฺฆ  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติ วุตฺต ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
        เอว  สกโฺก  เทวานมินฺโท  อิม  คาถาตฺตย  ภาสิตฺวา 
ภควนฺต  ปทกฺขิณ กตฺวา  เทวปุรเมว  คโต  สทฺธึ   
เทวปริสาย ฯ  ภควา  ปน  ตเทว  รตนสุตฺต  ทุติยทิวเสป   
เทเสสิฯ  ปุน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย   
# ๑. ม.คทนโต จ ฯ ๒.  ม. ปสทฺโท  นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ยุคนนฺธ... ฯ  ๔. ม. อวคโต ฯ  
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อโหสิ ฯ เอว ภควา  ยาว  สตฺตม  ทิวส  เทเสสิฯ  ทิวเส  ทิวเส   
ตเถว  ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ   
        ภควา  อฑฺฒมาสเมว  เวสาลิย  วิหริตฺวา  ราชนู [๑] ราชคห   
คจฺฉามาติ  ปฏิเวเทสิฯ  ตโต  ราชาโน  ทิคุเณน  สกกฺาเรน  
ปุน  ตีหิ  ทิวเสหิ  ภควนฺต  คงฺคาตีร  นยึสุ ฯ  คงฺคาย  นิพฺพตฺตา 
นาคราชาโน  จินฺเตสุ  มนสฺุสา  ตถาคตสฺส สกฺการ  กโรนฺติฯ  
มย  ก ึ น  กรสิฺสามาติ  สุวณฺณรชตมณิมยา  นาวาโย   
มาเปตฺวา  สุวณฺณรชตมณิมเย  เอว  ปลฺลงฺเก  ป ฺาเปตฺวา 
ป ฺจวณฺณปทุมส ฺฉนฺน อุทก  กริตฺวา  อมฺหาก  อนุคฺคห  
กโรถาติ  ภควนฺต  อุปคตา ฯ  ภควา  อธิวาเสตฺวา   
รตนนาวมารูโฬฺห  ป ฺจ  จ  ภิกฺขุสตานิ  สก  สก นาว  
อาโรหนฺติ ฯ (๒)  นาคราชาโน  ภควนฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺฆน 
นาคภวน  ปเวเสสสฯ  ตตฺร  สุท  ภควา  สพฺพรตฺตึ  นาคปริสาย 
ธมฺม  เทเสสิฯ  ทุติยทิวเส  ทิพฺเพหิ  ขาทนียโภชนีเยหิ มหาทาน  
อทสุฯ ภควา อนุโมทิตฺวา นาคภวนา นิกฺขมิ ฯ ภุมมฺฏเทวา  (๓) 
มนุสฺสา  จ  นาคา  จ  ตถาคตสฺส  สกฺการ กโรนฺติฯ มย  กึ  
น กริสฺสามาติ จินฺเตตฺวา วนคุมฺพรุกฺขปพฺพตาทีสุ ฉตฺตาติจ- 
ฉตฺตานิ อุกฺขิปสุ ฯ เอเตเนว  อุปาเยน  ยาว  อกนิฏพฺรหฺม- 
ภวนฯ  ตาว  มหาสกฺการวิเสโส  นิพฺพตฺติ ฯ  พิมฺพิสาโรป  ลิจฺฉวีหิ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ราชูนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ภุมฺมฏา  เทวา ฯ   
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อาคตกาเล  กตสกฺการโต  ทิคุณมกาสิฯ  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว  
ป ฺจหิ ทิวเสหิ ภควนฺต ราชคห อาเนสิ ฯ   
        ราชคห  อนุปฺปตฺเต  ภควติ  ปจฺฉาภตฺต  มณฺฑลมาเล 
สนฺนิปติตาน  ภิกฺขูน อยมนฺตรา  กถา  อุทปาทิ  อโห  พุทฺธสฺส  
ภควโต  อานุภาโวฯ  ย  อุทฺทิสฺส  คงฺคาย  โอรโต  จ  ปารโต  
จ  อฏโยชโน  ภูมิภาโค  นินฺน ฺจ  ถล ฺจ  สม  กตฺวา  พาลุกาย 
โอกิริตฺวา  ปปฺุเผหิ  ส ฺฉนฺโนฯ  โยชนปฺปมาณ  คงฺคาย  อุทก 
นานาวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  ส ฺฉนฺนฯ  ยาว  อกนิฏภวนาว   
ฉตฺตาติฉตฺตานีติ ฯ ภควา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  
คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ตขณานุรูเปน  ปาฏิหาริเยน มณฺฑลมาล 
คนฺตฺวา  (๑)  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสีทิ ฯ  นิสชฺช  โข  ปน  (๒)   
ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนาติ ฯ  ภิกฺขู สพฺพ  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ 
น  ภิกฺขเว  อย  ปชูาวิเสโส  มยฺห  พุทธฺานุภาเวน  นิพฺพตฺโตฯ 
น  นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวนฯ  อปจ  โข  ปุพฺเพ  อปฺปมตฺตก- 
ปริจฺจาคานุภาเวน  นิพฺพตฺโตติ ฯ  ภิกฺขู  อาหสุ  น  มย  ภนฺเต   
ต อปฺปมตฺตก  ปริจฺจาค  ชานามฯ  สาธุ  โน  ภควา  ตถา 
กเถตตฯ  ยถา  มย  ต  ชาเนยฺยามาติ ฯ   
        ภควา  อาห  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  ตกฺกสิลาย  สงฺโข  นาม  
# ๑. ม. คนฺตฺวา มณฺฑลมาเฬ ฯ  ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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พฺราหฺมโณ  อโหสิฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  สสุีโม  นาม  มาณโว 
โสฬสวสฺสุทเฺทสิโก  วเยนฯ  โส  เอกทิวส  ปตร  อุปสงฺกมิตฺวา 
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิฯ  ต  ปตา  อาห กึ  
ตาต  สุสีมาติ ฯ  โส  อาห  อิจฺฉามห  ตาต  พาราณสิย 
คนฺตฺวา  สิปฺป  อุคฺคเหตุนฺติ ฯ  เตน  หิ  ตาต  สุสมี  อสุโก 
นาม  พฺราหฺมโณ  มม  สหายโกฯ  ตสสฺ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
อุคฺคณฺหาหีติ  กหาปณสหสฺส  อทาสิ ฯ  โส  ต  คเหตฺวา  
มาตาปตโร  อภิวาเทตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  คนฺตฺวา 
อุปจารยุตฺเตน  วิธินา อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา  
อตฺตาน  นิเวเทสิ ฯ  อาจริโย  มม สหายกสฺส ปุตฺโตติ  มาณว 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สพฺพปาหุเนยฺยมกาสิ ฯ  โส  อทฺธานกิลมถ  
ปฏิวิโนเทตฺวา  ต  กหาปณสหสฺส  อาจริยสฺส  ปาทมูเล  เปตฺวา  
สิปฺป  อุคฺคเหตุ โอกาส ยาจิฯ อาจริโย โอกาส กตฺวา  
อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ  โส  ลหุ ฺจ  คณฺหนฺโต  พหุ ฺจ  คณฺหนฺโต 
คหิตคหิต ฺจ  สุวณฺณภาชเน  ปกฺขิตฺตมิว  สีหเตล  อวินสฺสมาน  
ธาเรนฺโต  ทวฺาทสวสฺสิก สิปฺป กติปยมาเสเนว ปริโยสาเปสิ ฯ 
โส  สชฺฌาย  กโรนฺโต  อาทิมชฺฌเยวสฺส  (๑)  ปสฺสติฯ โน  
ปริโยสาน ฯ  อถ  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  อิมสสฺ   
สิปฺปสฺส  อาทิมชฺฌเมว  ปสฺสามิฯ ปริโยสาน  น  ปสฺสามีติ   
# ๑. ม. อาทมิชฺฌเยว ฯ  
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อาจริโย  อาห  อหมฺป  ตาต  เอวเมวาติ ฯ  อถ  โก  อาจริย  
อิมสฺส  สิปฺปสฺส  ปรโิยสาน  ชานาตีติ ฯ  อิสิปตเน  ตาต  
อิสโย  อตฺถฯิ เต  ชาเนยฺยุนฺติ ฯ  เต  อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉามิ  
อาจริยาติ ฯ ปุจฺฉ ตาต ยถาสุขนฺติ ฯ โส  อิสิปตน  
คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  อาทิมชฺฌปริโยสาน  
ชานาถาติ ฯ  อามาวุโส  ชานามาติ ฯ  ต  มมฺป  สิกขฺาเปถาติ ฯ 
เตน  หาวุโส  ปพฺพชาหิฯ  น  สกฺกา  อปพฺพชิเตน  สิกฺขิตุนฺติ ฯ 
สาธุ  ภนฺเต  ปพฺพาเชถ  วา มฯ  ย  วา  อิจฺฉถฯ  ต  กตฺวา  ปริโยสาน  
ชานาเปถาติ ฯ  เต  ปพฺพาเชตฺวา  กมฺมฏาเน  นิโยเชตุ   
อสมตฺถา  เอว  เต  นิวาเสตพฺพฯ  เอว  ปารุปตพฺพนฺติอาทินา  
นเยน  อาภิสมาจาริก  สิกฺขาเปสุ ฯ  โส  จ  (๑)  ตตฺถ  สิกฺขนฺโต   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา  อจิเรเนว  ปจฺเจกโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิ ฯ  
สกลพาราณสิย สุสีมปจฺเจกพุทฺโธติ  ปากโฏ  อโหสิ   
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  สมฺปนฺนปริวาโร ฯ โส  อปปฺายุก- 
สวตฺตนิยสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  น  จิเรเนว  ปรินิพฺพายิฯ ตสฺส  
ปจฺเจกพุทฺธา  จ  มหาชนกาโย  จ  สรรีกิจฺจ  กตฺวา  ธาตุโย   
คเหตฺวา  นครทฺวาเร ถูป ปติฏาเปสุ ฯ   
        อถ  โข  สงฺโข  พฺราหฺมโณ  ปุตฺโต  เม  จิร  คโต  
น  จสฺส  ปวตฺตึ  ชานามีติ  ปุตฺต  ทฏ ุกาโม  ตกฺกสลิาย   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ ปตฺวา  มหาชนกาย  
สนฺนิปติต  ทิสฺวา  อทฺธา  พหูสุ  ชนกาเยสุ  (๑)  เอโกป  เม   
ปุตฺตสฺส  ปวตฺตึ  ชานิสฺสตีติ จินฺเตนฺโต ตตฺถ (๒)  อุปสงฺกมิตฺวา 
ปุจฺฉิ สุสีโม นาม  มาณโว  อิธ  อาคโต  อตฺถิฯ  อป  น ุ  
ตสฺส  ปวตฺตึ  ชานาถาติ ฯ  เต  อาม  พฺราหฺมณ  ชานามฯ 
อสฺมึ  นคเร  พฺราหฺมณสฺส  สนฺติเก  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  
หุตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธาน  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ปจฺเจกพุทฺโธ   
หุตฺวา อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิฯ  อยมสฺส 
ถูโป  ปติฏาปโตติ อาหสุ ฯ  โส  ภูม ึ หตฺเถน  ปหริตฺวา  
โรทิตฺวา  จ  ปริเทวิตฺวา  จ ต เจติยงฺคณ คนฺตฺวา  ติณานิ  
อุทฺธริตฺวา อุตฺตรสาฏเกน วาลุก อาเนตฺวา ปจฺเจกพุทฺธ- 
เจติยงฺคเณ อากิริตฺวา  กมณฺฑลุโต  อุทเกน  สมนฺตโต  ปริปฺโผสิตฺวา   
วนปุปฺเผหิ  ปูช  กตฺวา  อุตฺตรสาฏเกน  ปฏาก  อาโรเปตฺวา   
ถูปสฺส  อุปริ อตฺตโน ฉตฺต พนฺธิตฺวา ปกฺกามีติ ฯ   
        เอว  อตีต  ทสฺเสตฺวา  ต  ชาตก  ปจฺจุปฺปนฺเนน   
อนุสนฺเธนฺโต  ภิกฺขูน ธมมฺกถ  กเถสิ  สิยา  โข  ปน  โว   
ภิกฺขเว  เอวมสฺส  อ ฺโ  นูน  เตน  สมเยน  สงฺโข  พฺราหฺมโณ  อโหสีติฯ 
น  โข  ปเนต  เอว  ทฏพฺพฯ  อห  เตน  สมเยน  สงฺโข  
พฺราหฺมโณ  อโหสึฯ  มยา  สุสีมสฺส  จ  (๓)  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  เจติยงฺคเณ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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ติณานิ  อุทฺธตานิฯ  ตสฺส  เม  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน   
อฏโยชนมคฺค  วิหตขาณุกณฺฏก  กตฺวา สม สุทฺธมกสุฯ มยา 
ตตฺถ วาลุกา โอกิณฺณาฯ ตสฺส  เม  นสิฺสนฺเทน  อฏโยชนมคฺเค  
วาลุก  โอกริสึุ ฯ  มยา  ตตฺถ  วนกุสุเมหิ ปูชา  กตาฯ  ตสฺส  
เม  นิสฺสนฺเทน  นวโยชนมคฺเค  ถเล  จ  อุทเก  จ  นานาปุปฺเผหิ   
ปุปฺผสนฺถร  อกสุ ฯ  มยา  ตตฺถ  กมณฺฑโลทเกน  ภูมิ  ปริปโฺผสิตาฯ  
ตสฺส  เม  นสิฺสนฺเทน  เวสาลิย  โปกฺขรวสฺส  วสฺส ิฯ  มยา  ตสฺมึ   
เจติเย ปฏากา  อาโรปตาฯ  ฉตฺต ฺจ  พนฺธฯ  ตสฺส  เม  นิสฺสนฺเทน 
ยาวากนิฏภวนา  ปฏากา  จ  อาโรปตาฯ  ฉตฺตาติฉตฺตานิ จ  อุสฺสิตานิ ฯ  
อิติ  โข  ภิกฺขเว  อย มยฺห  ปูชาวิเสโส  เนว  พุทฺธานุภาเวน  
นิพฺพตฺโตฯ  น  นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวนฯ  อปจ  โข  อปฺปมตฺตก- 
ปริจฺจาคานุภาเวน  นิพฺพตฺโตติ ฯ  ธมฺมกถาปริโยสาเน  อิม  
คาถมภาสิ   
          มตฺตาสุขปริจฺจาคา          ปสฺเส เจ วิปุล สุข   
          จเช มตฺตาสุข ธีโร          สมฺปสสฺ วิปุล สุขนฺติ ฯ (๑)   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    รตนสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๘/๙ ฯ ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๓ ฯ  
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                          อามคนฺธสุตฺตวณฺณนา   
         สามากจิงฺคูลกจีนกานิ จาติ อามคนฺธสุตฺตฯ กา อุปฺปตฺติฯ  
อนุปฺปนฺเน  ภควติ  อามคนฺโธ  นาม  พฺราหฺมโณ  ป ฺจหิ  
มาณวกสเตหิ  สทฺธึ  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺต 
ปวิสิตฺวา  ปพฺพตนฺตเร  อสฺสมปท  (๑)  การาเปตฺวา วนมูลผลาหาโร  
หุตฺวา  ตตฺถ  ปฏิวสติฯ  น  กทาจิ  มจฺฉมส  ขาทติ ฯ  อถ   
เตส  ตาปสาน  โลณมฺพิลาทีนิ  อปริภุ ฺชนฺตาน  ปณฺฑุโรโค   
อุปฺปชฺชิฯ  ตโต  เต โลณมฺพิลาทิเสวนตฺถาย  มนสฺุสปถ  คจฺฉามาติ  
ปจฺจนฺตคาม  สมฺปตฺตา ฯ  ตตฺถ มนุสฺสา  เต  ทิสฺวา  (๒)  เตสุ 
ปสีทิตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  โภเชสสฯ  กตภตฺตกิจฺจาน เนส   
ม ฺจปปริโภคภาชนปาทมกฺขนาทีนิ  อุปเนตฺวา  เอตฺถ  ภนฺเต  
วสถฯ  มา  อุกฺกณฺ ิตฺถาติ  วสนฏาน  ทสฺเสตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  
ทุติยทิวเสป  (๓)  เนส ทาน ทตฺวา  ปุน  ฆรปฏิปาฏยิา  เอเกกทิวส  
ทานมทสุ ฯ  ตาปสา  จตุมาส  ตตฺถ  วสตฺิวา  โลณมพิฺลาทิเสวนาย 
ถิรภาวปฺปตฺตสรีรา  หุตฺวา  มย  อาวุโส คจฺฉามาติ มนุสฺสาน   
อาโรเจสุ ฯ  มนุสฺสา  เตส  เตลตณฺฑุลาทีนิ  อทสุฯ  เต  ตานิ   
อาทาย อตฺตโน  อสฺสมเมว  อคมสุ ฯ  ต ฺจ  คาม  ตเถว  สวจฺฉเร 
สสจฺฉเร  อาคมึสุ ฯ  มนสฺุสาป  เตส  อาคมนกาล  วิทิตฺวา 
ทานตฺถาย  ตณฺฑุลาทีนิ  สชฺเชตฺวาว อจฺฉนฺติ อาคเต  
# ๑. ม. ย.ุ อสฺสม ฯ  ๒. ม. เต ทิสฺวาติ น ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ยุ. ทุติยทิวเส จาป ฯ  
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จ เน ตเถว สมฺมาเนนฺติ ฯ   
        อถ  ภควา  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 
อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  วิหรนฺโต  เตส  ตาปสาน   
อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา ตโต  นิกฺขมมฺ  ภิกฺขุสฆปริวุโต   
จาริก  จรมาโน  อนุปุพฺเพน  ต  คาม อนุปฺปตฺโต ฯ  (๑)  มนุสสฺา 
ภควนฺต  ทิสฺวา  มหาทานานิ อทสุฯ ภควา เตส ธมฺม  
เทเสสิ ฯ  เต  ตาย  ธมฺมเทสนาย  อปฺเปกจฺเจ  โสตาปนฺนา 
เอกจฺเจ สกทาคามิโน  อนาคามิโน  อเหสสฯ  เอกจฺเจ  ปพฺพชิตฺวา  
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  ภควา  ปุนเทว  สาวตฺถึ  ปจฺจาคมาสิ ฯ  
อถ  เต  ตาปสา  ต  คาม  อาคมึสุฯ  มนุสฺสา  ตาปเส   
ทิสฺวา  น  ปพฺุพสทิส  โกตูหลมกสุ  ฯ  ตาปสา  เต  ปุจฺฉึสุ 
กึ  อาวุโส  อิเม  มนุสฺสา  น  ปุพฺพสทิสาฯ  กึ  นุ  โข อย  
คาโม ราชทณฺเฑน  อุปทฺทุโตฯ  อุทาหุ  ทุพฺภิกฺเขนฯ  อุทาหุ  
อเมฺหหิ  สีลาทิคุเณหิ สมฺปนฺนตโร  โกจิ  ปพฺพชิโต  อิม   
คามมนุปฺปตฺโตติ ฯ  เต  อาหสุ  น  ภนฺเต ราชทณฺเฑนฯ  น 
ทุพฺภิกฺเขนาย  คาโม  อุปทฺทุโตฯ  อปจ  พุทฺโธ  โลเก อุปฺปนฺโนฯ  
โส ภควา พหุชนหิตาย ธมฺม เทเสนฺโต อิธาคโตติ ฯ  ต  
สุตฺวา  อามคนฺธตาปโส  พุทฺโธติ  คหปตโย  วเทถาติ ฯ   
พุทฺโธติ  ภนฺเต  วทามาติ  ติกฺขตฺตุ  วตฺวา  โฆโสป  โข  เอโส 
# ๑. ย.ุ สมนปฺุปตฺโต ฯ  
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ทุลฺลโภ  โลกสฺมึฯ  ยทิท  พุทฺโธติ  อตฺตมโน  อตฺตมนวาจ   
นิจฺฉาเรตฺวา  ปุจฺฉิ  กินฺนุ  โข  โส พุทฺโธ  อามคนฺธ  ภุ ฺชติฯ  
น  ภุ ฺชตีติ ฯ  โก  ภนฺเต  อามคนฺโธติ ฯ  อามคนฺโธ นาม  
มจฺฉมส  คหปตโยติ ฯ  ภควา  ภนฺเต  มจฺฉมส  ปรภุิ ฺชตีติ ฯ  
ต  สุตฺวา ตาปโส  วิปฺปฏสิารี  อโหส ิ มาเหว ฺจ  ปน   
พุทฺโธ  สิยา มาเหว โข ปน น พุทฺโธ  สิยาติ  ฯ  ปนุ 
จินฺเตสิ  พุทฺธาน  ปาตุภาโว  นาม  ทุลลฺโภฯ  คนฺตฺวา  พุทฺธ   
ทิสฺวา  (๑)  ปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามีติ ฯ  ตโต  เยน  ภควา  คโตฯ 
ต  มคฺค  มนสฺุเส  ปุจฺฉิตฺวา  วจฺฉคิทฺธินี  คาวี  วิย  
ตุริตตุริโต  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสน  สาวตฺถึ อนุปฺปตฺวา   
เชตวนเมว  ปาวิสิ  สทฺธึ  สกาย  ปริสาย ฯ  ภควาป  ตสฺมึ   
สมเย  ธมฺมเทสนตฺถาย  อาสเน  นิสินฺโนว  โหติฯ  ตาปสา   
ภควนฺต  อุปสงฺกมฺม  (๒)  ตุณฺหีภูตา  อนภิวาเทตฺวาว  เอกมนฺต  
นิสีทึสุ ฯ  ภควา  กจฺจิ  โว  อิสโย ขมนียนฺติอาทินา  นเยน  
เตหิ  สทฺธึ  ปฏิสมฺโมทิฯ  เตป  ขมนีย  โภ  โคตมาติ 
อาทิมาหสุ ฯ  ตโต  อามคนฺโธ  ภควนตฺ  ปุจฺฉิ  อามคนฺธ  โภ  โคตม   
ภุ ฺชสิฯ  น  ภุ ฺชสีติ ฯ  โก  โส  (๓)  พฺราหฺมณ   
อามคนฺโธ  นามาติ ฯ  มจฺฉมส โภ โคตมาติ ฯ  ภควา  น  
พฺราหฺมณ  มจฺฉมส  อามคนฺโธฯ  อปจ  โข  อามคนฺโธ  นาม  
# ๑. ย.ุ พุทฺธ ทิสฺวาติ น ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ย.ุ อุปคมฺม ฯ  ๓. ยุ. เอโส ฯ   
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สพฺพกิเลสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมาติ  วตฺวา  น  พฺราหฺมณ  
อิทานิ  ตฺวเมว  อามคนฺธ  ปุจฺฉิฯ  อตีเตป  ติสฺโส  นาม  
พฺราหฺมโณ  กสฺสป  ภควนฺต ปุจฺฉิฯ  เอว ฺจ [๑] ปุจฺฉิฯ  เอว(๒)   
โส  ภควา  พฺยากาสีติ  ติสฺเสน  จ  พฺราหฺมเณน  กสสฺเปน  
จ  ภควตา  วุตฺตคาถาโย  เอว  อาเนตฺวา  ตาหิ  คาถาหิ   
พฺราหฺมณ  ส ฺาเปนฺโต  อาห  สามากจิงฺคูลกจีนกานิ  จาติ ฯ   
อย  ตาว  อิมสฺส สุตฺตสฺส อิธ อุปฺปตฺติ ฯ อตีเต  ปน   
        กสฺสโป  กริ  โพธิสตฺโต  อฏ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสต- 
สหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  ธนวตี  นาม  พฺราหฺมณีฯ  ตสฺสา  กุจฺฉิมฺหิ  
ปฏิสนฺธึ อคฺคเหสิ ฯ อคฺคสาวโกป ตทิวสเมว (๓) เทวโลกา  จวิตฺวา 
อนุปุโรหิตพฺราหฺมณสฺส  ปชาปติยา  กจฺุฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ เอว  
เตส  เอกทิวสเมว  ปฏิสนฺธิคฺคหณ ฺจ  คพฺภวุฏาน ฺจ  อโหสิฯ 
เอกทิวสเยว เอเตส  เอกสฺส  กสฺสโปฯ  เอกสฺส  ติสโฺสติ  นาม   
อกสุ ฯ  เต  สหปสุกีฬนกา  เทฺว  สหายกา  อนุปุพฺเพน  วุฑฺฒึ   
อคมสุ ฯ  ติสสฺสฺส  ปตา  ปุตฺต  อาณาเปสิ อย  ตาต  
กสฺสโป  นิกขฺมฺม  ปพฺพชตฺิวา  พุทฺโธ  ภวิสฺสติฯ  ตวมฺปสฺส   
สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  ภวนิสฺสรณ  กเรยยฺาสีติ ฯ  โส  สาธูติ   
ปฏิสฺสุณิตฺวา โพธิสตฺตสฺส สนฺติก  คนฺตฺวา  อุโภป  สมฺม  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทสิฺสติ ฯ   ๒. ม. เอว ฺจสฺส ฯ 
# ๓. ม. ต ทวิสเยว ฯ   
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ปพฺพชิสฺสามาติ  อาหฯ  โพธิสตฺโต  สาธูติ ปฏิสฺสุณิ ฯ  ตโต  
วุฑฺฒึ  อนุปฺปตฺตกาเลป  ติสฺโส  โพธิสตฺต  อาห  เอหิ  สมฺม  
ปพฺพชิสฺสามาติฯ  โพธิสตฺโต  น  นิกขฺมิ ฯ  ติสฺโส  น  ตาวสฺส  
าณ  ปริปาก คตนฺติ  สย  นิกฺขมฺม  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  
อร ฺเ  ปพฺพตปาเท  อสฺสม การาเปตฺวา  วสติ ฯ  โพธิสตฺโตป 
อปเรน  สมเยน  ฆเร   ิโตเยว  อานาปานสฺสตึ  ปริคฺคเหตฺวา  
จตฺตาริ  ฌานานิ  อภิ ฺาโย  จ  อุปฺปาเทตฺวา  ปาสาเทน   
โพธิมณฺฑสมีป  คนฺตฺวา  ปุน  ปาสาโท  ยถาฏาเนเยว  ปติฏาตูติ   
อธิฏาสิฯ โส  สกฏาเนเยว  ปติฏาสิ ฯ  อปพฺพชิเตน  กิร   
โพธิมณฺฑ  อุปคนฺตุ  (๑)  น  สกฺกาติ  โส  ปพฺพชิตฺวา  โพธิมณฺฑ   
ปตฺวา  นิสีทิตฺวา  สตฺต  ทิวเส  ปธานโยค กตฺวา สตฺตหิ  
ทิวเสหิ สมฺมาสมฺโพธึ สจฺฉากาสิ ฯ  ตทา  อิสิปตเน 
วีสติสหสฺสา  ปพฺพชิตา  ปฏิวสนฺติ ฯ  อถ  กสฺสโป  ภควา  เต   
อามนฺเตตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิฯ  สุตฺตปริโยสาเนเยว  (๒)  สพฺเพว   
อรหนฺโต  อเหสสฯ  โส  สุท  ภควา  วีสติภิกฺขุสหสฺสปริวุโต  
ตตฺเถว  อิสิปตเน  วสติฯ  กึกี (๓)  จ  น  กาสิกราชา  จตูหิ   
ปจฺจเยหิ  อุปฏาติ ฯ  
        อเถกทวิส  พาราณสิวาสี  เอโก  ปุริโส  ปพฺพเต  
จนฺทนสาราทีนิ  คเวสนฺโต  ติสฺสสฺส  ตาปสสฺส  อสฺสม  ปตฺวา   
# ๑. ย.ุ ปตฺตุ ฯ  ๒. ม. ยุ. สุตฺตปริโยสาเน ฯ  ๓. ม. กึกิ ฯ  
# เอวมุปริป ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 66 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  จูฬวคฺควณฺณนา  หนา  66 
                 
ต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ ตาปโส  ต  ทสิฺวา   
กุโต  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  พาราณสิโต  ภนฺเตติ ฯ  กา  ตตฺถ   
ปวตฺตีติ ฯ  ตตฺถ  ภนฺเต  กสฺสโป  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อุปฺปนฺโนติ ฯ  ตาปโส ทลฺุลภสวน  (๑)  สุตฺวา  ปติโสมนสฺสชาโต  
ปุจฺฉิ  กึ  โส  อามคนฺธ  ภุ ฺชติฯ น ภุ ฺชตีติ ฯ  โก  ภนฺเต 
อามคนฺโธติ ฯ  มจฺฉมส  อาวุโสติ ฯ  ภควา  ภนฺเต มจฺฉมส  
ภุ ฺชตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  ตาปโส  วิปฺปฏสิารี  หุตฺวา  ปุน   
จินฺเตสิ  คนฺตฺวา ต ปุจฺฉิสฺสามิฯ  สเจ  อามคนฺธ  ปริภุ ฺชามีติ   
วกฺขติฯ  ตโต น ตุมฺหาก ภนฺเต ชาติยา  จ  กุลสฺส  จ   
โคตฺตสฺส  จ  อนนุจฺฉวิกเมตนฺติ  นิวาเรตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก 
ปพฺพชิตฺวา  ภวนิสฺสรณ  กริสฺสามีติ ฯ  สลฺลหุก  อุปกรณ  
คเหตฺวา สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสน  สายนฺหสมเย  พาราณสึ   
ปตฺวา  อิสิปตนเมว  ปาวิสิ ฯ  ภควาป  ตสฺมึ  สมเย  
ธมฺมเทสนตฺถาย  อาสเน  นิสินฺโนเยว  อโหสิ ฯ  (๒)  ตาปโส   
ภควนฺต  อุปสงฺกมฺม  อนภิวาเทตฺวา  ตุณฺหีภูโต  เอกมนฺต  
อฏาสิฯ  ภควา  ต ทิสฺวา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  ปฏิสมฺโมทิ ฯ  
โสป  ขมนีย  โภ  กสฺสปาติอาทีนิ วตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา   
ภควนฺต  ปุจฺฉิ  อามคนฺธ  โภ  กสฺสป  ภุ ฺชสิฯ น  ภุ ฺชสีติ ฯ  
นาห  พฺราหฺมณ  อามคนฺธ  ภุ ฺชามีติ ฯ  สาธุ  สาธุ  โภ  
# ๑. ม. ทลฺุลภวจน ฯ  ๒. ม. ย.ุ โหติ ฯ  
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กสฺสป  ปรกณุป  อขาทนฺโต  สุนฺทรมกาสิฯ  ยุตฺตเมต  โภโต 
กสฺสปสฺส  ชาติยา  จ  กุลสฺส  จ  โคตฺตสฺส  จาติ ฯ  ตโต  
ภควา  กิเลเส  สนฺธาย  อามคนฺธ  น  ภุ ฺชามีติ  วทามิฯ 
พฺราหฺมโณ  มจฺฉมส  ปจฺเจติฯ ยนฺนูนาห เสฺว คาม  
ปณฺฑาย อปวิสิตฺวา  กึกิร ฺโ  เคหา  อาภต  ปณฺฑปาต   
ปริภุ ฺเชยฺยฯ  เอว  อามคนฺธ อารพฺภ  กถา  ปวตฺติสฺสติฯ  
ตโต  พฺราหฺมณ  ธมฺมเทสนาย  ส ฺาเปสฺสามีติ  ทุติยทิวเส  
กาลสฺเสว สรีรปริกมฺม กตฺวา คนฺธกุฏึ ปาวิสิ ฯ ภิกขฺู  
คนฺธกุฏิทฺวาร ปหิต  ทิสฺวา  น  ภควา  อชฺช  ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ  ปวิสิตุกาโมติ ตฺวา คนฺธกุฏึ ปทกฺขิณ กตฺวา  
ปณฺฑาย ปวิสึสุ ฯ   
        ภควาป  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทิฯ  
ตาปโสป  โข  ปตฺตสาข  (๑)  ปจิตฺวา  ขาทิตฺวา  ภควโต  สนฺติเก  
นิสีทิ ฯ  กึกิ  กาสิกราชา ภิกฺขู  ปณฺฑาย  จรนฺเต  ทสิฺวา  
กุหึ  ภควา  ภนฺเตติ  ปุจฺฉิตฺวา  วิหาเร มหาราชาติ  จ  สุตฺวา  
นานาพฺย ฺชนรสมเนกมสวิกติสมฺปนฺน  โภชน  ภควโต   
ปาเหสิ ฯ  อมจฺจา  วิหาร  เนตฺวา  ภควโต  อาโรเจตฺวา  
ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปริวิสนฺตา  ปม  นานามสวิกติสมฺปนฺน   
ยาคุ  อทสุ ฯ  ตาปโส  ทิสวฺา ขาทติ  นุ  โข  โนติ  จินฺเตนฺโต 
# ๑. ม. ปตฺตสาก ฯ  
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อฏาสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  ปสฺสโตเยว  ยาคุ  ปวนฺโต  มสขณฺฑ   
มุเข  ปกฺขิปฯ  ตาปโส  ทสิฺวา  กุทฺโธ ฯ  ปุน  ยาคุปตสฺส  
นานารสพฺย ฺชนโภชนมทสุฯ  ตมฺป  คเหตฺวา  ภุ ฺชนฺต  ทิสฺวา  
อติวิย  กุทฺโธ มจฺฉมส  ขาทนฺโตเยว  น  ขาทามีติ  ภณตีติ ฯ  
อถ  ภควนฺต  กตภตฺตกิจฺจ หตฺถปาเท  โธวิตฺวา  นิสินฺน   
อุปสงฺกมฺม  โภ  กสฺสป  มุสา  ตฺว  ภณสิฯ  เนต ปณฺฑิตกิจฺจ ฯ   
มุสาวาโท  หิ  ครหิโต  พุทฺธานฯ  เยป  เต  ปพฺพตปาเท   
วนมูลผลาทีหิ  ยาเปตฺวา  (๑)  อิสโย  วสนฺติฯ  เตป  มุสา  น  
ภณนฺตีติ  วตฺวา  ปุน  อิสนี  คุเณ  คาถาย  วณฺเณนฺโต  อาห  
สามากจิงฺคูลกจีนกานิ  จาติ ฯ   
        ตตฺถ  สามากาติ  ธุนิตฺวา  วา  สีสานิ  อุจฺจินิตฺวา  
คยฺหูปคา ติณธ ฺชาติ ฯ  ตถา  จิงฺคูลกา  กณวีรปุปฺผสณฺานสีสานิ 
โหนฺติ ฯ  จีนกานีติ อฏวิปพฺพตปาเทสุ  อโรปตชาตา  จีนมุคฺคา ฯ  
ปตฺตปฺผลนฺติ  ย  กิ ฺจิ  หริตปณฺณ ฯ มลูผลนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  
กนฺทมูล ฯ ควิปฺผลนฺติ ย กิ ฺจิ รุกฺขวลฺลิผล ฯ มูลคฺคหเณน  
วา  กนฺทมูลฯ  ผลคฺคหเณน  รุกฺขวลลฺิผลฯ  ควิปฺผลคฺคหเณน   
อุทเก  ชาตสิงฺฆาฏกกเสรุกาทิปฺผล  ขาทิตพฺพ ฯ ธมฺเมน  
ลทฺธนฺติ ทูเตยฺยปหิณคมนาทิมิจฺฉาชีว ปหาย  วเน  อุ ฺฉาจริยาย 
ลทฺธ ฯ  สตนฺติ  สนฺโต  อริยา ฯ  อสสฺสมานาติ  (๒)  ภุ ฺชมานา ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ ยาเปนฺตา ฯ  ๒. ม. อสฺนมานาติ ฯ  
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น  กามกามา  อลกิ  ภณนฺตีติ  เต  เอว  อมมา  อปรคฺิคหา  
เอตานิ  สามากาทีนิ  ภุ ฺชมานา  อิสโย  ยถา  ตฺว  
สาธุรสาทิเก  กาเม  ปตฺถยนฺโต  อามคนฺธ  ภุ ฺชนฺโตเยว  นาห   
พฺราหฺมณ  อามคนฺธ  ภุ ฺชามีติ  ภณนฺโต อลิก  ภณสิฯ  ตถา 
น  กามกามา  อลกิ  ภณนฺติฯ  กาม  (๑)  กามยนฺตา  มุสา  น   
ภณนฺตีติ อิสีน ปสสาย ภควโต นินฺท ทีเปติ ฯ   
        เอว  อิสนี  ปสสาปเทเสน  ภควนฺต  นินฺทิตฺวา  อิทานิ  
อตฺตนา อธิปฺเปต  นินฺทาวตฺถุ  ทสฺเสตฺวา  นิปฺปริยาเยเนว  ภควนฺต  
นินฺทนฺโต  อาห ยทสมาโนติ ฯ  (๒) 
        ตตฺถ  ทกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  อย  ปนตฺโถ  ย  กิ ฺจิเทว   
ลาปมส  (๓)  วา  ติตฺติรมส  วา  โธวนจฺเฉทนาทินา  ปุพฺพปริกมเฺมน  
สุกตฯ ปจนวาสนาทินา  ปจฺฉาปริกมฺเมน  สุนฏิ ิตฯ  น  มาตรา  
น  ปตราฯ  อปจ  โข  ปน  ทกฺขิเณยฺโย  อยนฺติ  ม ฺนฺเตหิ  (๔) 
ธมฺมกาเมหิ  ปเรหิ  ทินฺนฯ สกฺการกรเณ ปยต ปณีต อลงฺกตฯ  
อุตฺตมรสตาย โอชวนฺตตาย ถามวสาหรณสมตฺถตาย (๕)  จ  ปณีต  
อสฺสมาโน  (๖)  อาหารยมาโนฯ  น  เกวล ฺจ  ย  กิ ฺจิ  มสเมวฯ  อปจ 
โข  ปน  อิมมฺป  สาลีนมนฺน  วิจิตกาฬก  สาลิตณฺฑุโลทน  
ปริภุ ฺชมาโน  โส  ภุ ฺชสิ  กสฺสป  อามคนฺธฯ  โส  ตฺว  ยงฺกิ ฺจิ 
# ๑. ม. ย.ุ กาเม ฯ  ๒. ม. ยทสฺนมาโนติ ฯ   
# ๓. ม. สสมส ฯ ๔. ม. ยุ. ม ฺมาเนหิ ฯ   
# ๕. ม. ย.ุ ถามพลภรณสมตฺถตาย ฯ ๖. ม. อสฺนมาโน  ฯ  
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มส ภุ ฺชมาโน  อิท ฺจ  สาลีนมนฺน  ปริภุ ฺชมาโน  ภุ ฺชสิ  
กสฺสป  อามคนฺธนฺติ ภควนฺต โคตฺเตน อาลปติ ฯ   
        เอว  อาหารโต  ภควนฺต  นินฺทิตฺวา  อิทานิ  มุสาวาท   
อาโรเปตฺวา  นินฺทนฺโต  อาห  น  อามคนฺโธ  ฯเปฯ  
สุสงฺขเตหีติฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  มยา  ปุจฺฉิโต  สมาโน  น  อามคนฺโธ  
มม  กปฺปตีติ  อิจฺเจว  ตฺว  ภาสสิฯ  เอว  เอกเสเนว  ตฺว   
ภาสสิ  พฺรหฺมพนฺธุ  พฺราหฺมณคุณวิรหิต ชาติมตฺตพฺราหฺมณาติ  
ปริภาสนฺโต  ภณติ ฯ  สาลีนมนฺนนฺติ  สาลิตณฺฑุโลทน ฯ  
ปริภุ ฺชมาโนติ  ภุ ฺชมาโน ฯ  สกุนฺตมเสหิ  สุสงฺขเตหีติ  ตทา 
ภควโต  อภิหฏ สกุณมส นิทฺทิสนฺโต ภณติ ฯ  เอว  
ภณนฺโต  เอว  จ  ภควโต  เหฏา  ปาทตลา  ปภุติ   
ยาว  อุปริ  เกสคฺคา  สรีรมุลฺโลเกนฺโต  ทฺวตฺตึสวรลกฺขณาสีติอนุพฺย ฺชน- 
สมฺปท ฺจ พฺยามปฺปภาปริกฺเขป ฺจ  ทิสฺวา เอวรูโป มหาปุริส- 
ลกฺขณาทิมณฺฑิปฏิตกาโย (๑)  น มุสา ภณิตุ  อรหติ ฯ  อย ฺหิสฺส  
ภวนฺตเรป  สจฺจวาจานิสฺสนฺเทเนว  อุณฺณา  ภมุกนฺตเร ชาตา 
โอทาตา  มุทุ  ตูลสนฺนิภาฯ  เอเกกานิ  จ  โลมกูเปสุ  โลมานิ  
สฺวาย  กถมทิานิ  มุสา  ภณิสฺสติฯ  อทฺธา  อ ฺโ  อิมสฺส  
อามคนฺโธ  ภวิสฺสติฯ  ย สนฺธาย  เอตทโวจ  นาห  พฺราหฺมณ   
# ๑. ม. มหาปุริสลกฺขณาทิปฏิมณฺฑิตกาโย ฯ   
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อามคนฺธ  ภุ ฺชามีติ  ยนฺนุนาห  เอต  อิม  คาถาเสส  อาห  อาห   
                  ปุจฺฉามิ ต กสฺสป เอตมตฺถ   
                  กถปกาโร ตว อามคนฺโธติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อามคนฺธ  วิสฺสชฺเชตุ  ปาณาติปาโตติ   
เอวมาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปาณาติปาโตติ  ปาณวโธ ฯ  วธเฉทพนฺธนนฺติ  
เอตฺถ  สตฺตาน  ทณฺฑาทีหิ  อาโกฏน  วโธฯ  หตฺถปาทาทีน   
เฉทน  เฉโทฯ รชชฺุอาทีหิ พนฺโธ พนฺธน ฯ เถยฺยมุสาวาโทติ(๑) 
เถยฺย ฺจ  มุสาวาโท  จ ฯ นิกตีติ ทสฺสามิฯ กริสฺสามีติ-  
อาทินา  นเยน  อาส  อุปปฺาเทตฺวา  นิราสากรณ(๒) ฯ  ว ฺจนานีติ   
อสุวณฺณ  สุวณฺณนฺติ  คาหาปนาทีนิ ฯ  อชฺเฌนกุตฺตนฺติ   
นิรตฺถกมเนกคนฺถปริยาปุณน ฯ  (๓)  ปรทารเสวนาติ  ปรปรคฺิคหิตาสุ   
จาริตฺตาปชฺชน ฯ  เอสามคนฺโธ  นหิ  มสโภชนนฺติ เอส 
ปาณาติปาตาทิอกุสลธมฺมสมุทาจาโร  อามคนฺโธ  วิสฺสคนฺโธ  
กุณปคนฺโธ ฯ  กึการณาฯ  อมนุ ฺตฺตา  กิเลสอสุจิมิสฺสกตฺตา 
สพฺภิชิคุจฺฉิตตฺตา  ปรมทุคฺคนฺธภาวาวหตฺตา  จ ฯ  เย   
หิ  อุสฺสนฺนกเิลสา  (๔)  สตฺตาฯ  เต  เตหิ  อติทุคฺคนฺธา  โหนฺติฯ 
นิกฺกิเลสาน  มตสรีรมฺป  ทุคฺคนฺธ  น  โหติฯ  ตสฺมา 
# ๑. ม. เถยฺย มุสาวาโทติ ฯ ยุ. เถยฺยามุสาวาโทติ ฯ  
# ๒. ส.ี ย.ุ นริาสงฺกรณ ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. อชฺเฌนกุชชฺนติฺ นิรตฺถกานตฺถชนกคนฺถปริยาปุณน ฯ 
# ๔. ม. อุสฺสนฺนกิเลสา ฯ   
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เอสามคนฺโธ ฯ มสโภชน  ปน  อทิฏมสุตมปริสงฺกิต ฺจ 
อนวชฺชฯ  ตสฺมา  น  หิ  มสโภชน อามคนฺโธติ ฯ   
        เอว  ธมมฺาธิฏานาย  เทสนาย  เอเกน  นเยน  
อามคนฺธ  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา  เต  เต  สตฺตา  เตหิ   
เตหิ อามคนฺเธหิ สมนฺนาคตาฯ  น  เอโก  เอว  สพฺเพหิฯ  น 
จ  สพฺเพ  เอเกเนวฯ  ตสฺมา  เนส  เต  เต  อามคนฺเธ   
ปกาเสตุ  เย  อิธ  กาเมสุ  อส ฺตา  ชนาติอาทินา  นเยน   
ปุคฺคลาธิฏานาย ตาว เทสนาย อามคนฺเธ วิสฺสชฺเชนฺโต  
เทฺว คาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เย  อิธ  กาเมสุ  อส ฺตา  ชนาติ  เย  เกจิ 
อิธ  โลเก  กามปฏิเสวนสงฺขาเตสุ  กาเมสุ  มาติมาตุจฺฉาทีสุป   
มริยาทาวิรเหน  ภินฺนสวรตาย อส ฺตา  ปุถุชฺชนา ฯ  รเสส ุ 
คิทฺธาติ  ชิวฺหาวิ ฺเยฺเยสุ  รเสส ุ คิทธฺา คธิตา มุจฺฉิตา  
อชฺโฌสนฺนา  อนาทีนวทสฺสาวิโน  อนิสฺสรณป ฺา  รเส  
ปริภุ ฺชนฺติ อสุจิภาวมิสฺสิตาติ  (๑)  ตาย  รสคิทฺธิยา  รสปฏิลาภตฺถาย  
นานปฺปการมิจฺฉาชีวสงฺขาตอสุจิภาวมิสฺสิตา ฯ นตฺถิกทิฏ ีติ นตฺถิ 
ทินฺนนฺติอาทิทสวตฺถุกมิจฺฉาทิฏ ิสมนฺนาคตา ฯ วิสมาติ วิสเมน 
กายกมฺมาทินา สมนฺนาคตา ฯ ทุรนฺนยาติ ทุวิ ฺาปยา สนฺทิฏ- 
ปรามาสีอาทานคฺคาหีทุปฺปฏินิสฺสคฺคิตาสมนฺนาคตา ฯ เอสามคนฺโธติ  
# ๑. ม. อสุจิภาวมิสฺสิตาติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 73 

                *เลมที่ 22  อามคนฺธสุตฺตวณฺณนา หนา 73 
 
เอส เอตาย คาถาย  ปุคฺคเล  อธิฏาย  นิทฺทิฏโ  กาเมสุ   
อส ฺตตา  รสคิทฺธตา  อาชีววิปตฺติ  นตฺถิกทิฏ ิ  กายทุจฺจริตาทิ- 
วิสมตา  ทุรนฺนยภาวตาติ (๑)  อปโรป ปุพฺเพ วุตฺเตนตฺเถน  (๒)  ฉพฺพิโธ 
อามคนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  น  หิ  มสโภชนนฺติ  มสโภชน ปน 
ยถาวุตฺเตเนวตฺเถน น อามคนฺโธติ ฯ   
        ทุติยคาถายป  เย  ลขูสาติ  (๓)  เย ลูขา นิรสาฯ อตฺต- 
กิลมถานุยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ทารุณาติ  กกฺขฬา  โทวจสฺสตายุตฺตา ฯ   
(ปร) ปฏ ิมสิกาติ ปุริม(๔) มธุร  ภณิตฺวา  ปรมฺมุเข  อวณฺเณ  
ภาสิตฺวา ฯ  (๕)  เอเต  หิ  อภิมุข  โอโลเกตุมสกฺโกนฺตา  ปรมฺมขุาน  
ปฏ ิมสขาทกา วิย โหนฺติฯ เตน ปฏ ิมสิกาติ วุจฺจนฺติ ฯ  
มิตฺตทฺทุโนติ  (๖)  มิตฺตทูสกาฯ  (๗)  ทารธนชีวิเตสุ วิสฺสาสมาปนฺนาน  
มิตฺตาน  ตตฺถ  มิจฺฉาปฏิปชฺชนกาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นิกฺกรุณาติ  
กรุณาวิรหิตา สตฺตาน  อนตฺถกามา ฯ  อติมานิโนติ  อิเธกจฺโจ  
ชาติยา  วา ฯเปฯ อ ฺตร ฺตเรน  วตฺถุนา  ปเร  อติม ฺติฯ  
โย  เอวรูโป  มาโน  ฯเปฯ  เกตุกมฺยตา  จิตฺตสฺสาติ  (๘)  เอว  
วุตฺเตน  อติมาเนน  สมนฺนาคตา ฯ อทานสีลาติ อทานปกติกาฯ   
อทานาธิมุตฺตา  อสวิภาครตาติ  อตฺโถ ฯ  น  จ  เทนฺติ  กสฺสจีติ  
# ๑. ส.ี ย.ุ ทรุนฺโพธตาติ ฯ  ๒. ม. ยุ. วุตฺเตเนวตฺเถน ฯ  
# ๓. ม. ลูขรสาติ ฯ  ๔. ม. ย.ุ ปรุโต ฯ  ๕. ม. ย.ุ อวณฺณภาสิโน ฯ  
# ๖. ม. มิตฺตทฺทุโนติ ฯ  ๗. ม. ย.ุ มิตฺตทุหกา ฯ   
# ๘. อภิ. วิ. ๓๕/๘๘๓/๔๗๖ ฯ   
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ตาย  จ  ปน  อทานสีลตาย  ยาจิตาป  สนฺตา  กสฺสจิ  กิ ฺจิ   
น  เทนฺติฯ  อทินฺนปุพฺพกกุเล มนุสฺสสทิสา  (๑)  นชิฺฌามตณฺหิก- 
เปตปรายนา  โหนฺติ ฯ  เกจิ  ปน  อาทานสีลาติป  ปนฺติฯ  
เกวล  คหณสีลาฯ  กสฺสจิ  ปน  กิ ฺจิ  น  เทนฺตีติ ฯ   
เอสามคนฺโธ  น  หิ มสโภชนนฺติ  เอส  เอตาย  คาถาย  ปุคฺคเล   
อธิฏาย  นทิฺทิฏโ  ลูข( ีรส) ตา ทารณุตา(ปร)  ปฏ ิมสิกตา  
มิตฺตทุพฺภิตา  นิกฺกรุณตา  อติมานตา  (๒)  อทานสีลตา อทานนฺติ 
อปเรป ปุพฺเพ  วุตฺเตเนวตฺเถน  อฏวิโธ  อามคนฺโธ  เวทิตพฺโพฯ   
น หิ มสโภชนนฺติ ฯ   
        เอว  ปคฺุคลาธิฏานาย  เทสนาย  เทฺว  คาถาโย   
วตฺวา  ปุน  ตสฺส  ตาปสสฺส  อาสยานุปริวตฺตน  วิทิตฺวา 
ธมฺมาธิฏานาเยว  เทสนาย  เอก  คาถมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โกโธ  อุรคสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  มโทติ  
ชาติมโท  โคตฺตมโท  อาโรคฺยมโทติอาทินา  (๓)  นเยน  วิภงฺเค   
วุตฺตปฺปเภโท  จิตฺตสฺส  มชฺชนภาโว ฯ  ถมฺโภติ  ถทฺธภาโว ฯ   
ปจฺจุปฏาปนาติ ปจฺจนีกฏาปนา ธมฺเมน  นเยน  วุตฺตสฺส   
ปฏิวิรุชฺฌิตฺวา  าน ฯ  มายาติ  อิเธกจฺโจ  กาเยน  ทจฺุจริต  
จริตฺวาติ   อาทินา  (๔)  นเยน  วิภงฺเค  วิภตฺตา  กตปาป- 
# ๑. ม. มนุสสฺปุริสา ฯ  ๒. ม. ยุ. อติมานิตา ฯ   
# ๓. ม. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๙/๔๖๗ ฯ ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๙๑๑/๔๘๔ ฯ  
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ปฏิจฺฉาทนตา ฯ  อุสฺสุยาติ ปรลาภสกกฺาราทีสุ อิสฺสาย  ฯ  
ภสฺสสมุสฺสโยติ สมุสฺสิต ภสฺสฯ อตฺตุกฺกสนตาติ วุตฺต  โหติ ฯ 
มานาติมาโนติ  อิเธกจฺโจ  ชาติยา  วา  ฯเปฯ  อ ฺตร ฺตเรน   
วตฺถุนา  ปุพฺพกาล  ปเรหิ  สทิส  อตฺตาน  ทหติฯ  อปรกาเล 
อตฺตาน  เสยฺย ทหติฯ  ปเรหิ  หีน  น  ทหติฯ  โย  เอวรูโป  
มาโน  ฯเปฯ  เกตุกมฺยตา  จิตฺตสฺสาติ  (๑)  วิภงฺเค  วิภตฺโต ฯ  
อสพฺภิ  สนฺถโวติ  อสปฺปรุิเสหิ  สนฺถโว ฯ เอสามคนฺโธ  น  
หิ  มสโภชนนฺติ  เอส  โกธาทิ  นววิโธ  อกุสลราสิ  ปุพฺเพ   
วุตฺเตเนวตฺเถน อามคนฺโธติ เวทิตพฺโพฯ น หิ มสโภชนนฺติ ฯ   
        เอว  ธมมฺาธิฏานาย  เทสนาย  นววิธ  อามคนฺธ 
ทสฺเสตฺวา  ปุนป  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  ปุคฺคลาธิฏานาย 
เทสนาย  อามคนฺเธ  วิสฺสชฺเชนฺโต ติสโฺส  คาถาโย  อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  เย  ปาปสีลาติ  เย ปาปสมาจารตาย ปาปสีลาติ   
โลเก  ปากฏา ฯ  อิณฆาตสูจกาติ  วสลสุตฺเต  วุตฺตนเยน  อิณ  
คเหตฺวา  ตสฺส  อปฺปทาเนน  อิณฆาตาฯ  เปสุ ฺเน  สูจกา   
จ ฯ  โวหารกูฏา  อิธ  ปาฏิรูปกาติ  ธมฺมฏฏาเน  (๒)   ิตา  ล ฺจ  (๓) 
คเหตฺวา สามิเก ปราเชนฺตา กูเฏน โวหาเรน  สมนฺนาคตตฺตา   
โวหารกูฏาฯ  ธมฺมฏปฏริูปกตฺตา  ปาฏิรูปกา ฯ  อถวา 
อิธาติ  สาสเน ฯ  ปาฏิรูปกาติ  ทุสฺสีลา ฯ  เต  ห ิ ยสฺมา  เนส  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๘๓/๔๗๖ ฯ  ๒. ม. ธมฺมฏฏฏาเน ฯ  
# ๓. ม. ล ฺช ฯ  
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อิริยาปถสมฺปทาทิ  (๑)  สีลวนฺตปติรูป  (๒)  อตฺถฯิ  ตสฺมา ปาฏิรูปกา ฯ 
นราธมา เยธ  กโรนฺติ  กิพฺพิสนฺติ เย อิธ โลเก นราธมา  
มาตาปตูสุ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทีสุ จ  มจฺิฉา  ปฏิปตฺติส ฺ ิต  
กิพฺพิส  กโรนฺตีติ ฯ  (๓)  เอสามคนฺโธ  น  หิ มสโภชนนฺติ  เอส 
เอตาย  คาถาย  ปุคฺคเล  อธิฏาย  นิททฺิฏโ  ปาปสีลตา   
อิณฆาตตา  สูจกตา  โวหารกูฏตา  ปาฏิรูปกตา  กพฺิพิสการิตาติ   
อปโรป  ปุพฺเพ วุตฺเตเนวตฺเถน ฉพฺพิโธ อามคนฺโธ เวทิตพฺโพฯ  
น หิ มสโภชนนฺติ ฯ   
        เย  อิธ  ปาเณสุ  อส ฺตา  ชนาติ  เย  ชนา  อิธ  โลเก   
ปาเณสุ  ยถากามจาริตาย  สตมฺป  สหสฺสมฺป  มาเรตฺวา  
อนุทยามตฺตสฺสาป  อกรเณน  อสยตา ฯ  ปเร  สมาทาย  
วิเหสมุยฺยุตาติ  ปเรส  สนตฺก  อาทาย  ธน  วา  ชีวิต  วา   
ตโต  มา  เอว  กโรถาติ  ยาจนฺตาน  วา  นิวาเรนฺตาน  วา   
ปาณิเลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  วิเหส  อุยฺยุตาฯ  ปเร  วา  สตฺเต   
สมาทาย  อชฺช ทสฯ อชฺช วีสนฺติ  เอว  สมาทิยิตฺวา เนส (๔) 
วธพนฺธาทีหิ วิเหสมุยฺยุตา ฯ ทุสฺสีลลุททฺาติ ทุสฺสีลา  จ 
ทุราจารตฺตาฯ  ลุทฺทา  จ  กุรูรกมฺมนฺตา  โลหิตปาณิตายฯ   
มจฺฉฆาตกมิคพนฺธกสากุณิกาทโย  อธิาธิปฺเปตา ฯ  ผรุสาติ 
# ๑. ม. อิริยาปถสมฺปทาทีหิ ฯ  ๒. ส.ี สีลวนฺตปฏิรปูตา ฯ 
# ยุ. สีลพตฺต ปฏิรูป ฯ  ๓. ม. ยุ. กโรนฺติ ฯ  ๔. ม. ยุ. เตส ฯ  
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ผรุสวาจา ฯ อนาทราติ อิทานิ น  กริสสฺามฯ  วิรมสิฺสาม   
เอวรูปาติ  เอว  อาทรวิรหิตา ฯ  เอสามคนฺโธ  น  หิ  มสโภชนนฺติ  
เอส  เอตาย  คาถาย  ปุคฺคเล  อธิฏาย  นิทฺทิฏโ  ปาณาติปาโต   
วธจฺเฉทพนฺธนนฺติอาทินา  นเยน  ปุพฺเพ  วุตฺโต  จ(๑)  อวุตฺโต  
จ   ปาเณสุ  อสยตตา  ปเรส  วิเหสตา  ทุสฺสีลตา  ลทฺุทตา  
ผรุสตา  อนาทรตาติ  (๒)  ฉพฺพิโธ  อามคนฺโธ  เวทิตพฺโพฯ  น  
หิ  มสโภชนนฺติ ฯ  ปุพฺเพ  (๓)วุตฺตมฺป  เหต  น โสตุกามตาย  (๓)  
อวธารณตาย  ทฬฺหีกรณตายาติ  (๔)  เอวมาทีหิ  การเณหิ  ปุน   
วุจฺจติ ฯ  เตเนว  จ  ปรโต  วกฺขติ  อิจฺเจตมตฺถ  ภควา   
ปุนปฺปุนฯ  อกฺขาสิ  น เวทยิ มนฺตปารคูติ ฯ   
        เอเตสุ  คิทฺธา  วิรุทฺธาติปาติโนติ  เอเตสุ  ปาเณสุ   
เคเธน คิทฺธาฯ  โทเสน  วิรุทฺธาฯ  โมเหน  อาทีนว  อปสฺสนฺตา  
ปุนปฺปุน  อชฌฺาจารปฺปตฺติยา อติปาติโน  จ(๕) ฯ  เอเตสุ  วา  
ปาณาติปาโต  วธจฺเฉทพนฺธนนฺติอาทินา  นเยน  วุตฺเตสุ   
ปาปกมฺเมสุ  ยถาสภาว  เย  เคธวิโรธาติปาตสงฺขาตา 
ราคโทสโมหาฯ  เหติ  คิทฺธา วิรุทฺธา อติปาติโน จ ฯ  
นิจฺจุยฺยุตาติ อกุสเล (๖) นิจฺจ อุยฺยุตฺตาฯ กทาจิ  ปฏิสงฺขาย 
# ๑. ส.ี ปุพฺเพ วุตฺโต วา ฯ  ๒. ม. ยุ. อนาธโรติ ฯ   
# ๓. ม. ยุ. วุตฺตมฺป หิ โสตฺน โสตุกามตาย ฯ  
# ๔. สี. ทฬหฺีกรณตฺถายาติ ฯ  
# ๕. ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๖. ม. ย.ุ อกุสลกรเณ ฯ  
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อปฺปฏิวิรตา ฯ  เปจฺจาติ  อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  (๑) คนฺตฺวา ฯ   
ตม  วชนฺติ  เยฯ  ปตนฺติ  สตฺตา  นิรย  อวสิราติ  เย  โลกนฺตร-ิ 
กนฺธการสงฺขาต นีจกุลีนตาทิเภท  (๒)  วา  ตม  วชนฺติฯ  เย  จ  
ปตนฺติ สตฺตา อวีจิอาทิเภท นิรย อวสิรา  อโธคตสีสา ฯ  เอสามคนฺโธติ  
เตส  สตฺตาน  ตมวชนนิรยปตนเหตุ  เอส  เคธวิโรธาติปาตเภโท   
สพฺพามคนฺธมูลภูโต  ยถาวุตฺเตนตฺเถน  ติวิโธ  อามคนฺโธ ฯ  น  
หิ มสโภชนนฺติ มสโภชน ปน น อามคนฺโธติ ฯ   
        เอว  ภควา  ปรมตฺถโต  อามคนฺธ  วิสฺสชฺเชตฺวา ทุคฺคติมคฺค- 
ภาว ฺจสฺส ปกาเสตฺวา  อิทานิ  ยสฺมึ  มจฺฉมสโภชเน  ตาปโส   
อามคนฺธส ฺ ี  ทุคฺคติมคฺคส ฺ ี  จ  หุตฺวา  ตสฺส  อโภชเนน   
สุทฺธิกาโม  หุตฺวา  ต  น ภุ ฺชติฯ ตสฺส  จ  อ ฺสฺส  จ  
ตถาวิธสฺส  วิโสเธตุ  (๓)  อสมตฺถภาว  ทสฺเสนฺโต  น  มจฺฉมสนฺติ 
อิม  ฉปฺปท  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพปทานิ  อนฺติมปเทน  โยเชตพฺพานิ  น 
มจฺฉมส  โสเธติ มจฺจ อวิติณฺณกงฺขฯ น อาหุติย ฺมุตูปเสวนา  
โสเธนฺติ  มจฺจ  อวิติณฺณกงฺขนฺติ  เอว ฯ  เอตฺถ  จ  น 
มจฺฉมสนฺติ  อขาทิยมาน มจฺฉมส  น  โสเธติฯ  ตถา   
อนาสกตฺตนฺติ  เอว  โปราณา  วทนฺติ ฯ  (๔)  เอว ปน  สุนฺทรตร  
สิยา  น  มจฺฉมสาน  อนาสกตฺต  น  มจฺฉมสานานาสกตฺตฯ   
# ๑. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม.นีจกุลตาทิเภท ฯ  
# ๓. ม. โสเธตุ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. ยุ. วณฺเณนฺติ ฯ   
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มจฺฉมสาน  (๑)  อนาสกตฺต  น  โสเธติ  มจฺจนฺติ ฯปาโป  (๒) 
สิยาฯ เอว สนฺเต  อนาสกตฺต  โอหียตีติฯ  ต(๓)  จ  น 
อมรตเปน  สงฺคหิตตฺตา(๓) ฯ  เย  วาป  โลเก  อมรา  พหู  ตปาติ 
เอตฺถ  หิ  สพฺโพป  วุตฺตาวเสโส  อตฺตกิลมโถ  สงฺคห   
คจฺฉตีติ ฯ  น  นคฺคิยนฺติ อเจลกตฺต ฯ มุณฺฑิยนฺติ มุณฺฑภาโว ฯ 
ชฏาชลฺลนฺติ ชฏา  จ  รโชชลลฺ ฺจ ฯ  ขราชินานีติ  ขรานิ  จ 
อชินจมฺมานิ ฯ  อคฺคิหุตสฺสุปเสวนาติ อคฺคิปาริจริยา ฯ   
อมราติ  อมรภาวปตฺถตาย  ปวตฺตา  กายกิเลสา ฯ  พหูติ 
อุกฺกุฏิกปฺปธานาทิเภทโต  อเนเก ฯ  ตปาติ  สรีรสนฺตาปา ฯ 
มนฺตาติ  เวทา ฯ  อาหุตีติ  อคฺคิโหมกมฺม ฯ  ย ฺมุตูปเสวนาติ   
อสฺสเมธาทิย ฺา  จ  อุตูปเสวนา จ ฯ  อุตูปเสวนา  นาม 
คิเมฺห  อาตปฏานเสวนาฯ  วสฺเส รกุขฺมูลเสวนาฯ เหมนฺเต   
ชลปฺปเวสเสวนา ฯ  น  โสเธติ  (๔)  มจฺจ  อวิติณฺณกงฺขนฺติ  กิเลส- 
สุทฺธิยา  วา ภวสุทฺธิยา  วา  อวิติณฺณวิจิกิจฺฉ  มจฺจ  น   
โสเธติ ฯ  กงฺขามเล  หิ  สติ  น วิสุทฺโธ  โหติฯ  ตฺว ฺจ  สกงฺโข  
เยวาติ ฯ  เอตฺถ  จ  อวิติณฺณกงฺขนฺติ  เอต น  มจฺฉมสนฺติ- 
อาทีนิ  สุตฺวา  ก ึ น ุ โข  มจฺฉมสาน  อโภชนาทินา  น  (๕)   
สิยา  วิสุทฺธิมคฺโคติ  ตาปสสฺส  กงฺขาย  อุปฺปนฺนาย  ภควตา 
วุตฺต  สิยาติ  โน [ติ]  อธิปฺปาโย ฯ  ยา  จสฺส  โส  มจฺฉมส  
# ๑. ส.ี ย.ุ น มจฺฉมสาน ฯ  ๒. ม. ยุ. อถาป ฯ   
# ๓. ยุ. ต ฺจ น ปรตฺถ ตเปน สงฺคหิตตฺตา ฯ   
# ๔. ม. น โสเธนฺติ ฯ  ๕. ม. ย.ุ นสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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ภุ ฺชตีติ  สุตฺวาว  พุทฺเธ  กงฺขา อุปฺปนฺนา ฯ ต สนฺธาเยต  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  มจฺฉมสานาสกตฺตาทีน  วิโสเธตุ  อสมตฺถภาว  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิโสเธตุ  สมตฺเถ  ธมฺเม  ทสฺเสนฺโต  โสเตสุ   
คุตฺโตติ  อิม  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  โสเตสูติ  ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ ฯ  คุตฺโตติ  อินฺทฺริยสวร- 
คุตฺติยา สมนฺนาคโต ฯ เอตฺตาวตา  อินฺทฺริยสวรปริวาร สีล  
ทสฺเสติ ฯ วิทิตินฺทฺริโย จเรติ าตปริ ฺาย ฉฬินฺทฺริยานิ   
วิทิตฺวา  ปากฏานิ  กตฺวา  จเรยฺยฯ วิหเรยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ  
เอตฺตาวตา วิสุทฺธสีลสฺส  นามรูปปริจฺเฉท  ทสฺเสติ ฯ  ธมฺเม 
 ิโตติ อริยมคฺเคน อภิสเมตพฺพจตุสจฺจธมฺเม   ิโต ฯ  เอเตน  
โสตาปตฺติภูมึ  ทสฺเสติ ฯ  อชฺชวมทฺทเว  รโตติ  อุชภุาเว  จ 
มุทุภาเว  จ  รโต ฯ  เอเตน  สกทาคามิภูมึ  ทสฺเสติ ฯ  
สกทาคามี  หิ  กายวงฺกาทิกราน  จิตฺตตฺถทฺธภาวกราน ฺจ  
ราคโทสาน  ปตนุภาวาย  (๑)  อชชฺวมทฺทเว  รโต  โหติ ฯ 
สงฺคาติโคติ  ราคโทสสงฺคาติโค ฯ  เอเตน  อนาคามิภูมิ  ทสฺเสติ ฯ   
สพฺพทุกฺขปฺปหีโนติ  สพฺพสฺส  วฏฏทกฺุขสฺส  เหตุปฺปหาเนน  
ปหีนสพฺพทุกฺโข ฯ เอเตน  อรหตฺตภูมึ  ทสฺเสติ ฯ  น  ลิมฺปติ  
ทิฏสุเตสุ ธีโรติ โส เอว อนุปุพฺเพน อรหตฺต  ปตฺโต  
ธิติสมฺปทาย  ธีโร  ทฏิสุเตสุ  ธมฺเมสุ  เกนจิ  เลเปน  (๒) น 
# ๑. ม. ตนุภาวาย ฯ  ๒. ม. กิเลเสน ฯ   
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ลิมฺปติ ฯ  น  เกวล ฺจ  ปุคฺคลาธิฏานาย  (๑)  ทิฏสุเตสุฯ  มุตวิ ฺา- 
เตสุ  จ  น ลมิฺปติฯ  อ ฺทตฺถุ  ปรมวิสุทฺธปฺปตฺโต  โหตีติ   
อรหตฺตนิกูเฏเนว  (๒)  เทสน นิฏาเปสิ ฯ   
        อิโต  ปร  อิจฺเจตมตฺถนฺติ  เทฺว  คาถา  สงฺคีติกาเรหิ   
วุตฺตา ฯ  ตาส  อตฺโถ  อิติ  ภควา  กสสฺโป  เอตมตฺถ  ปุนปฺปุน   
อเนกาหิ ธมฺมาธิฏานาย  ปุคฺคลาธิฏานาย  จ   
เทสนาย  ยาว  ตาปโส  อ ฺาสิฯ  ตาว  โส  อกฺขาสิ  กเถสิ  
วิตฺถาเรสิฯ  น  เวทยิ  มนตฺปารคูติ  ต ฺจ  อตฺถ  โสป  
มนฺตปารคู  เวทปารคู  ติสฺโส  พฺราหฺมโณ  เวทยิ  อ ฺาสิ ฯ  
กึการณาฯ  ยสฺมา  อตฺถโต  จ  ปทโต  จ  เทสนานุสารโต  (๓) 
จ  จิตฺราหิ  คาถาหิ  มุนี  ปกาสยิ ฯ  กทีิโสฯ  นริามคนฺโธ   
อสิโต  ทุรนนฺโยฯ  อามคนฺธกิเลสาภาวา  นิรามคนฺโธฯ ตณฺหา- 
ทิฏ ินิสฺสยาภาวา  อสิโตฯ  พาหิรทิฏ ิวเสน  อิท  เสยฺโย  อิท   
วรนฺติ เกนจิ  เนตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  ทุรนฺนโย ฯ  เอว   
ปกาสิตวโต  จสฺส  สุตฺวาน  พุทฺธสฺส  สุภาสิต  ปท  สุกถิต   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา นิรามคนฺธ นิกฺกิเลสโยคฯ สพฺพทุกฺขปฺปนุท  (๔) 
สพฺพวฏฏทุกฺขปฺปนุทฯ  (๕)  นีจมโน นีจจิตฺโต หุตฺวา วนฺทิ ตถาคตสฺสฯ   
ติสฺโส  พฺราหฺมโณ  ตถาคตสฺส  ปาเท  ป ฺจปติฏ ิต  กตฺวา  
# ๑. ม. ย.ุ ปคฺุคลาธิฏานายาติ ฯ ๒. ม. ย.ุ เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. เทสนานยโต ฯ  ๔. ม. สพฺพทุกฺขปฺปนูทน ฯ 
# ยุ. สพฺพทุกฺขาปนูทน ฯ  ๕. ม. ...ปนทูน ฯ  
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วนฺทิ ฯ ตตฺเถว  ปพฺพชฺชมโรจยิตฺถาติ  ตตฺเถว  จ  น  อาสเน  
นิสินฺน  กสสฺป  ภควนฺต ติสฺโส  ตาปโส  ปพฺพชฺชมโรจยิตฺถฯ 
อยาจีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ต  ภควา  เอหิ ภิกฺขูติ  อาหฯ  โส   
ตขณ ฺเว  อฏปริกฺขารยุตฺโต  หุตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  
วสฺสสติกตฺเถโร  วิย  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  กติปาเหเนว  สาวก- 
ปารมิาณ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ติสฺโส  นาม  อคฺคสาวโก  อโหส ิฯ 
ปุน  ทุติโย  ภารทฺวาโช  นาม  เอว ตสฺส ภควโต  
ติสฺสภารทฺวาช นาม สาวกยุค อโหสิ ฯ   
        อมฺหาก  ปน  ภควา  ยา  จ  ติสฺเสน  พฺราหฺมเณน 
อาทิโต  ติสฺโส  คาถา  วุตฺตาฯ  ยา  จ  กสฺสเปน  ภควตา 
มชฺเฌ  นวฯ  ยา จ ตทา สงฺคีติกาเรหิ  อนฺเต  เทฺว  คาถา 
ตา  สพฺพาป  จุทฺทส  คาถา  อาเนตฺวา  ปริปุณฺณ  กตฺวา  
อิม  อามคนฺธ พฺยากาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  โส  พฺราหฺมโณ  ตเถว  
นีจมโน  หุตฺวา  ภควโต  ปาเท  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ   
สทฺธึ  ปริสายฯ  เอถ  ภิกขฺโวติ  ภควา  อโวจ ฯ  เต  ตเถว 
เอหิภิกฺขุภาว  ปตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา 
กติปาเหน  (๑)  สพฺเพว อคฺคผเล อรหตฺเต ปติฏหึสูติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                          สุตฺตนิปาตฏกถาย   
                  อามคนฺธสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. กติปาเหเนว ฯ   
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                     หิริสุตฺตวณฺณนา   
        หิรินฺตรนฺตนฺติ  หิริสตฺุต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อนุปฺปนฺเน 
ภควติ สาวตฺถิย อ ฺตโร  พฺราหฺมณมหาสาโล  อฑฺโฒ   
อโหสิ  อสีติโกฏิธนวิภโว ฯ  ตสฺส  จ  เอกปุตฺตโก  อโหสิ  ปโย  
มนาโปฯ  โส  ต  เทวกุมาร  วิย  นานปฺปกาเรหิ  สขูุปกรเณหิ   
สวฑฺเฒนฺโต  ต  สาปเตยฺย  ตสฺส  อนิยยฺาเตตฺวาว  กาลมกาสิ  
สทฺธึ  พฺราหฺมณิยา ฯ  ตโต  ตสฺส  มาณวกสฺส  มาตาปตูน   
อจฺจเยน  ภณฺฑาคาริโก  สารคพฺภ  วิวริตฺวา  สาปเตยฺย   
นิยฺยาเตนฺโต  อาห  อิท  เต  สามิ  มาตาปตูน สนฺตกฯ  อิท  
อยฺยกปยฺยกาน  สนฺตกฯ  อิท  สตฺตกุลปริวฏเฏนาคตนฺติ  มาณวโก  
ธน  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อิท  ธนเยว  ทิสฺสติฯ  เยหิ  ปน  
อิท  ส ฺจิตฯ  เต น ทิสฺสนฺติฯ  สพฺเพว  มจฺจุวส  คตา ฯ  คจฺฉนฺตา 
จ  น  อิโต  กิ ฺจิ อาทาย อคมสุฯ เอว  นาม  โภเค  ปหาย   
คนฺตพฺโพ  ปรโลโกฯ  น  สกฺกา  กิ ฺจิ  อาทาย  คนฺตุ  อ ฺตฺร  
สุจริเตนฯ  ยนฺนูนาห  อิม  ธน  ปริจฺจชตฺิวา สุจริตธน คเณฺหยฺยฯ  
ย สกฺกา  อาทาย  คนฺตุนฺติ ฯ  โส  ทิวเส  ทิวเส  สตสหสฺส   
วิสฺสชฺเชนฺโต  ปุน จินฺเตสิ  ปหูตมิท  ธนฯ  ก ึ อิมนิา  เอวมปฺปเกน  
ปริจฺจาเคนฯ  ยนฺนูนาห มหาทาน  ทเทยฺยนฺติ ฯ  โส  ร ฺโ   
อาโรเจสิ  มหาราช  มม  ฆเร  เอตฺตก  ธนมตฺถิฯ  อิจฺฉามิ  เตน  
มหาทาน  ทาตตฯ  สาธุ  มหาราช  นคเร  โฆสน  การาเปถาติ ฯ   
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ราชา  ตถา  การาเปสิ ฯ  โส  อาคตาคตาน  ภาชนานิ  ปูเรตฺวา   
สตฺตหิ  ทิวเสหิ  สพฺพ  ธน  อทาสิฯ  ทตฺวา  จ  จินฺเตสิ  
เอว  มหาปริจฺจาค กตฺวา  อยุตฺต  ฆเร  วสิตตฯ  ยนฺนูนาห  
ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ  ตโต  ปริชนสฺเสตมตฺถ อาโรเจสิฯ  เต  มา  
ตฺว  สามิ  ธน  ปรกิฺขีณนฺติ  จินฺตยิฯ  มย  อปฺปเกเนว กาเลน 
นานาวิเธหิ  อุปาเยหิ  ธนส ฺจย  กริสสฺามาติ  วตฺวา  
นานปฺปกาเรหิ  ต ยาจึสุ ฯ โส เตส ยาจน อนาทิยิตฺวา (๑) 
ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิ ฯ   
        ตตฺถ  อฏวิธา  ตาปสา  สปุตฺตกภริยา  อุ ฺฉาจาริกา 
สมฺปตฺตกาลิกา  อนคฺคิปกฺกิกา  อสฺสมุฏ ิกา  (๒)  ทนฺตลุยฺยกา 
ปวตฺตผลิกา วณฺฏมุตฺติกา จาติ ฯ (๓)  ตตฺถ  สปุตฺตกภริยาติ  (๔)  ปุตฺตทาเรน 
สทฺธึ  ปพฺพชตฺิวา  กสิวณิชฺชาทีหิ ชีวิก กปฺปยมานา 
เกณิยชฏิลาทโย ฯ  อุ ฺฉาจาริกาติ  นครทฺวาเร  อสสฺม  กาเรตฺวา  (๕)   
ตตฺถ  ขตฺติยพฺราหฺมณกุมาราทโย  สิปปฺาทีนิ  สิกฺขาเปตฺวา 
หิร ฺสุวณฺณ ปฏิกฺขิปตฺวา  ติลตณฺฑุลาทิกปฺปยภณฺฑิ- 
ปฏิคฺคาหกาฯ  เต  สปุตฺตกภริเยหิ เสฏตรา ฯ สมฺปตฺตกาลิกาติ  
อาหารเวลาย  สมฺปตฺต  อาหาร  คเหตฺวา  ยาเปนฺตาฯ  เต  อุ ฺฉาจาริเกหิ 
เสฏตรา ฯ  อนคฺคิปกฺกิกาติ  อคฺคินา  อปกฺกปตฺตผลานิ  ขาทิตฺวา  
# ๑. ม. ย.ุ อนาทยิตฺวาว ฯ  ๒. ม. อสฺมมุฏ ิกา ฯ  
# ๓. ส.ุ วิ. ๑/๒๘๐/๒๔๓ ฯ  ๔. ม. สปตฺุตภริยาติ ฯ   
# ๕. ม. ย.ุ การาเปตฺวา ฯ  
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ยาเปนฺตาฯ  เต  สมฺปตฺตกาลิเกหิ  เสฏตรา ฯ  อสสฺมุฏ ิกาติ  
มุฏ ิปาสาณ คเหตฺวา  อ ฺ  วา  กิ ฺจิ  วาสิสมฺพุกาทึ  (๑) 
คเหตฺวา  จรนฺตา  (๒)  ยทา ฉาตา  โหนฺติฯ  ตทา  สมฺปตฺตรุกขฺโต 
ตจ  คเหตฺวา  ขาทิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร  
ภาเวนฺติฯ  เต  อนคฺคิปกฺกิเกหิ  เสฏตรา ฯ ทนฺตลุยฺยกาติ  
มุฏ ิปาสาณาทีนิป  อคฺคเหตฺวา  จรนฺตา  ขุทากาเล  สมฺปตฺต- 
รุกฺขโต  ทนฺเตหิ อุปฺปาเฏตฺวา  ตจ  ขาทิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  
อธิฏาย  พฺรหฺมวิหาเร  ภาเวนฺติฯ เต  อสฺสมุฏ ิเกหิ  
เสฏตรา ฯ  ปวตฺตผลิกาติ  ชาตสฺสร  วา  วนสณฺฑ  วา  นิสฺสาย 
วสนฺตา  ย  ตตฺถ  สเร  ภึสมูลาทิฯ  (๓)  ย  วา  วนสณฺเฑ  
ปุปฺผกาเล  ปปฺุผฯ  ผลกาเล  ผลฯ  ตเมว  ขาทนฺติฯ  ปุปฺผผเล 
อสติ  อนฺตมโส  ตตฺถ  รุกขฺปปฏิกมฺป  ขาทิตฺวา  วสนฺติฯ  น  
เตฺวว  อาหารตฺถาย  อ ฺตฺร  คจฺฉนฺติฯ อุโปสถงฺคาธิฏาน   
พฺรหฺมวิหารภาวน ฺจ  กโรนฺติฯ  เต  ทนฺตลุยฺยเกหิ  เสฏตรา ฯ  
วณฺฏมุตตานิ  ภูมิย  ปติตานิ  ปณฺณานิเยว  ขาทนฺติฯ  เสส  
ปุริมสทิสเมวฯ เต สพฺพเสฏา ฯ   
        อย  ปน  พฺราหฺมณกลุปุตฺโต  ตาปสปพฺพชฺชาสุ  อคฺคปพฺพชฺช   
ปพฺพชิสฺสามีติ  วณฺฏมุตฺติกปพฺพชฺชเยว  ปพฺพชิตฺวา  หิมวติ  เทวฺ  
ตโย  ปพฺพเต อติกฺกมฺม  อสฺสม  การาเปตฺวา  ปฏิวสติ ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ วาสิสตฺถกาทึ ฯ  ๒. ม. ยุ. วิจรนฺตา ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ภิสมุฬาลาทิ ฯ   
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        อถ  ภควา  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 
อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ เตน  โข  ปน  สมเยน  สาวตฺถิวาสี 
เอโก  ปุรโิส  ปพฺพเต  จนฺทนสาราทีนิ  คเวสนฺโต  ตสฺส  อสฺสม   
ปตฺวา  ต  (๑)  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวา 
กุโต  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  สาวตฺถิโต ภนฺเตติ ฯ  กา  ตตฺถ   
ปวตฺตีติ ฯ  ตตฺถ  ภนฺเต  มนุสฺสา  อปฺปมตฺตา  ทานาทีนิ ปุ ฺานิ  
กโรนฺตีติ ฯ  กสฺส  โอวาท  สุตฺวาติ ฯ  พุทฺธสฺส  ภควโตติ ฯ  
ตาปโส พุทฺธสทฺทสฺสวเนน  วิมฺหิโต  พุทฺโธติ  ตฺว  โภ  ปุริส   
วเทสีติ ฯ  อามคนฺเธ วุตฺตนเยเนว  ติกฺขตฺตุ  ปุจฺฉิตฺวา  โฆโสป  
โข  เอส  (๒)  ทลฺุลโภติ  อตฺตมโน ภควโต  สนฺติก  คนฺตุกาโม 
หุตฺวา  จินฺเตสิ  น  ยุตฺต  พุทฺธสฺส  สนติฺก ตุจฺฉเมว  (๓)  คนฺตุฯ  
กินฺนุ  โข  คเหตฺวา  คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ ปุน จินฺเตสิ พุทฺธา นาม 
อามิสครุกา  น  โหนฺติฯ  หนฺทาห  ธมฺมปณฺณาการ  คเหตฺวา  
คจฺฉามีติ  จตฺตาโร ปเ ฺห อภิสงฺขริ   
                  กทีิโส มิตฺโต น เสวิตพฺโพ   
                  กทีิโส มิตฺโต เสวิตพฺโพ   
                  กทีิโส ปโยโค(๔) ปยุ ฺชิตพฺโพ   
                  ก ึรสาน อคฺคนฺติ ฯ   
        โส  เต  ปเ ฺห  คเหตฺวา  มชฺฌิมเทสาภิมุโข  ปกฺกมิตฺวา   
# ๑. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ยุ. เอโส ฯ  
# ๓. ยุ. ตุจฺฉเกน ฯ  ๔. ย.ุ ปโยเค ฯ   
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อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวน  ปวิฏโฯ  ภควาป  ตสฺมึ 
สมเย  ธมฺมเทสนตฺถาย  อาสเน  นิสินฺโนเยว  โหติ ฯ  โส  ภควนฺต   
ทิสฺวา  อวนฺทิตฺวาว  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ ภควา  กจฺจิ  อิสิ   
ขมนียนฺติอาทินา  นเยน  สมฺโมทิฯ  โสป  ขมนีย  โภ  โคตมาติ 
อาทินา  นเยน  ปฏิสมฺโมทิตฺวา  ยทิ  พุทฺโธ  ภวิสฺสติฯ  มนสา   
ปุจฺฉิเต  ปเ ฺห  วาจาย  (๑)  วิสฺสชฺเชสสฺตีติ  มนสา  เอว  ภควนฺต  เต  
ปเ ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  ภควา  พฺราหฺมเณน  ปุฏโ อาทิป ฺห ตาว  
วิสฺสชฺเชตุ หริินฺตรนฺตนฺติ (๒)  อารภิตฺวา อฑฺฒเตยฺยคาถาโย อาห ฯ   
        ตาส  อตฺโถ  หิรินฺตรนฺตนฺติ หิรึ อติกฺกมนฺต อหิริก  
นิลฺลชฺช ฯ วิชิคุจฺฉมานนฺติ  อสุจิมิว  ปสฺสมาน ฯ  อหิริโก หริ ึ
ชิคุจฺฉติ อสุจิมิว ปสฺสติฯ เตน  น  น  ภชติ  น  อลฺลยีติ ฯ   
เตน  วุตฺต  วิชิคุจฺฉมานนฺติ ฯ  สขาหมสฺมิ (๓)  อิติ  ภาสมานนฺติ  
อห  สมฺม  ตว  สหาโย  หติกาโม  สุขกาโมฯ  ชีวิตมปฺ  เม  ตุยฺห  อตฺถาย   
ปริจฺจตฺตนฺติ  เอวมาทินา  นเยน  ภาสมาน ฯ  สยฺหานิ  กมฺมานิ  
อนาทิยนฺตนฺติ  เอว  ภาสิตฺวาป  จ  สยหฺานิ  กาตุ  สกฺกานิป  
มิตฺตสฺส(๔)  กมฺมานิ อนาทิยนฺต  กรณตฺถาย  อสมาทิยนฺต ฯ  
อถ  วา  จิตฺเตน  ตตฺถ  อาทรมตฺตมฺป  อกโรนฺตฯ  อปจ  โข   
ปน  อุปฺปนฺเนสุ  กิจฺเจสุ  พฺยสนเมว  ทสฺเสนฺต ฯ  เนโส มมนฺติ  
อิติ  น  วิช ฺาติ  ต เอวรูป มิตฺตปฏิรปูโก เอโสฯ เนโส 
# ๑. ม. ย.ุ วาจายเอว ฯ  ๒. ม. หิร ึตรนตฺนฺติ ฯ   
# ๓. ม. ตวาหมสฺมิ ฯ  ๔. ม. สกฺกานิป ตสฺส ฯ   
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เม มิตฺโตติ เอว ปณฺฑิโต ปุริโส วิชาเนยฺย ฯ  อนนฺวยนฺติ  ย   
อตฺถ  ทสฺสามิฯ  กริสฺสามีติ  ภาสติฯ  เตน  อนนุคต ฯ  ปย  วาจ   
โย  มิตฺเตสุ  ปกุพฺพตีติ  โย  อตีตานาคเตหิ  ปเทหิ ปฏิสนฺถรนฺโต 
นิรตฺถเกน  สงฺคณฺหนฺโต  เกวล  พฺย ฺชนจฺฉายามตฺเตเนว  ปย   
มิตฺเตสุ  วาจ  ปวตฺเตติ ฯ  อกโรนฺต  ภาสมานฯ  ปรชิานนฺติ  
ปณฺฑิตาติ เอวรูป  ย  ภาสติฯ  ต  อกโรนฺตฯ  เกวล  
วาจาย  ภาสมาน  วจีปรโม  นาเมส  อมิตฺโต มิตฺตปฏิรูปโกติ  
เอว ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปณฺฑิตา ชานนฺติ ฯ   
        น  โส  มิตฺโต  โย  สทา  อปฺปมตฺโตฯ  เภทาสงฺกี   
รนฺธเมวานุปสฺสีติ  โย  เภทเมว  อาสงฺกมาโน  กตมธุเรน  
อุปจาเรน สทา อปฺปมตฺโต  วิหรติฯ  ย  กิ ฺจิ  วา  อสติยา   
อมนสิกาเรน  กตฯ  อ ฺาณเกน  วา  อกตฯ  ยทา  ม  ครหิสฺสติฯ   
ตทา  น  เอเตน  ปฏิโจเทสฺสามีติ เอว รนฺธเมว อนุปสฺสติฯ  
น โส มิตฺโต เสวิตพฺโพติ ฯ   
        เอว  ภควา  กีทิโส  มตฺิโต  น  เสวิตพฺโพติ อิม  
อาทิป ฺห วิสฺสชฺเชตฺวา ทุติย  วิสฺสชฺเชตุ  ยสฺม ึ จ  เสตีติ  อิม  
อุปฑฺฒคาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ ยสฺม ึจ มิตฺเตป  (๑)  มิตฺโต  ตสฺส  หทยมนุปวิสิตฺวา 
สยเนน  ยถา  นาม  ปตุ  อุปริ(๒)  ปุตฺโต  อิมสฺส  มยิ  อุรส ิ  
# ๑. ม. ย.ุ มตฺิเต ฯ  ๒. ม. ยุ. อุรสิ ฯ   
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สยนฺเต ทุกฺข วา อนตฺตมนตา วา ภเวยฺยาติ  อาทีนิ (๑)  
อปริสงฺกมาโน  นิพฺพิสงฺโก  หุตฺวา  เสติฯ  เอวเมว  (๒)  ทารธนชีวิตาทีสุ  
วิสฺสาส กโรนฺโต  มิตฺตภาเวน  นิพฺพิสงฺโก  เสติ ฯ  โย  จ  
ปเรหิ  การณสต  การณสหสฺสมฺป  วตฺวา อเภชฺโชฯ ส เว  
มิตฺโต เสวิตพฺโพติ ฯ   
        เอว  ภควา  กีทิโส  มตฺิโต  เสวิตพฺโพติ  ทุติยมปฺ  ป ฺห  
วิสฺสชฺเชตฺวา  ตติย  วิสฺสชฺเชตุ  ปามุชชฺกรณนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ ปามุชชฺ  กโรตีติ  ปามุชชฺกรณ ฯ  านนฺติ  การณ ฯ 
กึ  ปน  ตนฺติฯ  วีริย ฯ ต ฺหิ ธมฺมูปส ฺหิต  ปติปาโมชฺช- 
สุขมุปฺปาทนโต  ปามุชชฺกรณนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห สฺวากฺขาเต  
ภิกฺขเว  ธมฺมวินเย  โย  อารทฺธวีริโยฯ โส สุข วิหรตีติ ฯ (๓) 
ปสส อาวหตีติ  ปสสาวหน ฯ  อาทิโต  ทิพฺพมานุสกสุขานฯ  
ปริโยสาเน  นิพฺพานสุขสฺส อาวหนโต  ผลูปจาเรน  สุข ฯ  ผล(๔) 
ปฏิกงฺขมาโน  ผลานิสโส ฯ  ภาเวตีติ  วฑฺเฒติ ฯ  วหนฺโต  โปริส 
ธุรนฺติ  ปรุิสานุจฺฉวิก  ภาร  อาทาย  วิหรนฺโต  เอต   
สมฺมปฺปธานวีริยสงฺขาต าน ภาเวติฯ ภควา  (๕) กีทิโส(๖) 
ปโยโค เสวิตพฺโพติ ฯ 
        เอว  ตติยป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  จตุตฺถ วิสฺสชฺเชตุ ปวิเวกรสนฺติ  
# ๑. ม. ...อาทีหิ ฯ  ๒. ม. ยุ. เอวเมว ฯ  ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๒๐๒/๔๖ ฯ 
# ๔. สี. เอก ฯ  ๕. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  ๖. ม. ยุ. อีทิโส ฯ  
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คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปวิเวโกติ  กิเลสวิเวกโต  ชาตตฺตา  อคฺคผล  วุจฺจติฯ  
ตสฺส  รโสติ  อสฺสาทฏเน  ตสมฺปยุตฺต  สุข ฯ  อุปสมสฺสาติ  (๑) 
กิเลสูปสมนฺเต ชาตตฺตา นิพฺพานสงฺขาตอุปสมารมฺมณตฺตา  วา  
ตเทวฯ  ธมฺมปติรโสติ  (๒) อริยธมฺมโต  ชาตาย  (๓)  นิพฺพานสงฺขาเต  วา  (๔) 
ธมฺเม  อุปฺปนฺนาย  ปติยา  รสตฺตา ตเทว ฯ  ต  ปวิเวกรส   
อุปสมสฺส  จ  รส  ปตฺวา  ตเทว  ธมฺมปติรส  ปว  นทิฺทโร โหติ  
นิปฺปาโปฯ  ปตฺวาป  กิเลสปริฬาหาภาเวน  นิทฺทโรฯ  ปวนโฺตป  
ปหีนปาปตฺตา นิปฺปาโป  โหติฯ  ตสฺมา  เอต  รสานมคฺคนฺติ ฯ  
เกจิ  ปน ฌานนิพฺพานปจฺจเวกฺขณาน กายจิตฺตอุปธิวิเวกาน ฺจ  
วเสน  ปวิเวกรสาทโย  ตโย  เอว  เอเต  ธมฺมาติ  โยเชนฺติฯ   
ปุริมเมว  สุนทฺร ฯ   
        เอว  จ  (๕)  ภควา  จตุตฺถป ฺห  วิสฺสชฺเชนฺโต อรหตฺตนิกูเฏน  
เทสน  นิฏาเปสิฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  พฺราหฺมโณ  ภควโต  สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  
กติปาเหเนว ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต อรหา อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                          หิริสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อุปสโมติ ฯ  ม. อุปสโมป ฯ  ๒. ม. ธมฺมปติรโสป ฯ  
# ๓. ม. ยุ. อนเปตาย ฯ  ๔. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ   
# ๕. ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ   
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                          มงฺคลสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มงฺคลสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  ชมพุทีเป   
กิร  ตตฺถ  ตตฺถ นครทฺวารสณฺาคารสภาทีสุ  มหาชนา   
สนฺนิปติตฺวา  หิร ฺสุวณฺณ  ทตฺวาป  (๑) นานปฺปการ  สีตาหรณาทิ 
พาหิรกาน  กถ  (๒)  กถาเปนฺติฯ  เอเกกา  กถา  จตุมาสจฺจเยน 
นิฏาติฯ  ตตฺถ  เอกทิวส  มงฺคลกถา  สมุฏาสิ  กนิฺนุ  โข  
มงฺคลฯ  กึ  ทิฏ  มงฺคลฯ  ก ึ สุต  มงฺคลฯ  ก ึ มุต   
มงฺคลฯ  โก  มงฺคล ชานาตีติ ฯ   
        อถ  ทฏิมงฺคลิโก  นาเมโก  ปุรโิส  อาห  อห  มงฺคล  
ชานามิฯ  ทฏิ  โลเก  มงฺคลฯ  ทิฏ  นาม  อภิมงฺคลสมฺมต  
รูป ฯ  เสยฺยถทิฯ  อิเธกจฺโจ กาลสฺเสว  วุฏาย  วาตสกุณ  (๓)  วา 
ปสฺสติฯ  เวฬุวลฏ ึ วา คพฺภินึ วา กุมารเก วา  อลงฺกตปฏิยตฺเต   
ปุณฺณฆฏ  วา  อลลฺโรหิตมจฺฉ  วา  อาช ฺ  วา  อาช ฺรถ 
วา  อุสภ  วา  คาวึ  วา  กปล  วา  ย  วา   ปน ฺมฺป 
กิ ฺจิ  เอวรูป  อภิมงฺคลสมฺมต รูป  ปสฺสติฯ  อิท วุจฺจติ  
ทิฏมงฺคลนฺติ ฯ ตสฺส วจนเมกจฺเจ อคฺคเหสสฯ เอกจฺเจ นาคฺคเหสุ ฯ 
เย นาคฺคเหสสฯ เต เตน สห วิวทึสุ ฯ   
        อถ  สุตมงฺคลิโก  นาเมโก  ปรุิโส  อาห  จกฺขุ  นาเมต  
# ๑. ม. ย.ุ ทตฺวา ฯ  ๒. ส.ี พาหิรกฺขานกถา ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. ภาสมานสกุณ ฯ  ม. จาตกสกุณ ฯ  
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โภ  สุจิมฺป  อสุจิมฺป  ปสฺสติฯ  ตถา  สุนฺทรมฺป อสุนฺทรมฺปฯ  
มนาปมฺป อมนาปมฺปฯ ยทิ เตน ทิฏ  มงฺคล  สิยาฯ  สพฺพมฺป  มงฺคล  
สุต  นาม  อภิมงฺคลสมฺมโต  สทโฺทฯ  เสยฺยถิทฯ  อิเธกจฺโจ กาลสฺเสว 
วุฏาย  วฑฺฒาติ  วา  วฑฺฒมานาติ  วา  ปุณฺณาติ  วา  ปุสฺสาติ  (๑) 
วา  สุมนาติ  วา  สิรีติ  วา  สิริวฑฺฒาติ  วา  อชฺช  สุนกฺขตฺต  
สุมุหุตฺต สุทิวส สุมงฺคลนฺติ  เอวรูป  วา  ย  กิ ฺจิ อภิมงฺคลสมฺมต  
สทฺท สุณาติฯ อิท วุจฺจติ สุตมงฺคลนฺติ ฯ  ตสฺสป  วจน   
เอกจฺเจ  อคฺคเหสสฯ  เอกจฺเจ  นาคฺคเหสุ ฯ  เย  นาคฺคเหสสฯ เต 
เตน สห วิวทึสุ ฯ   
        อถ  มุตมงฺคลิโก  นาเมโก  ปรุิโส  อาห  โสต  (๒)  นาเมต  
โภ  สาธุมฺป  อสาธุมฺป  มนาปมฺป  อมนาปมฺป  สุณาติ ฯ  ยทิ  
เตน  สุต  มงฺคล สิยาฯ สพฺพมฺป มงฺคล  สิยาฯ  ตสฺมา   
น  สุต  มงฺคลฯ  อปจ  โข  ปน  มุต  มงฺคลฯ  มุต  นาม  
อภิมงฺคลสมฺมต  คนฺธรสโผฏพฺพ ฯ  เสยฺยถิทฯ  อิเธกจฺโจ  กาลสฺเสว   
วุฏาย ปทุมคนฺธาทิปุปฺผคนฺธ  วา  ฆายติฯ  ปุสฺสทนฺตกฏ   
วา  ขาทติฯ  ปวึ  วา อามสติฯ  หริตสสฺส  วา  อลลฺโคมย   
วา  กจฺฉป  วา  ติลวาห  วา  ปุปฺผ  วา ผล วา  อามสติฯ   
ปุสฺสมตฺติกาย  วา  สมฺมา  ลิมฺปติฯ  ปสฺุสสาฏก  วา  นิวาเสติฯ  
ปุสฺสเวน  วา  ธาเรติฯ  ย  วา  ปน ฺมฺป  กิ ฺจิ  เอวรูป  
# ๑. ม. ผุสฺสาติ ฯ  ๒. ม. โสตมฺป หิ ฯ   
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อภิมงฺคลสมฺมต คนฺธ  วา  ฆายติฯ  รส  วา  สายติฯ  โผฏพฺพ  
วา  ผุสติฯ  อิท  วุจฺจติ มุตมงฺคลนฺติ ฯ ตสฺสป วจน เอกจฺเจ  
อคฺคเหสสฯ เอกจฺเจ นาคฺคเหสุ ฯ   
        ตตฺถ  ทฏิมงฺคลิโก  สุตมุตมงฺคลิเก  น  อสกฺขิ  ส ฺาเปตุ ฯ  
น  เตส อ ฺตโร  อิตเร  เทฺว ฯ  เตสุ  จ  มนุสฺเสสุ  เย  
ทิฏมงฺคลิกสฺส  วจน  คณฺหึสุฯ เต  ทฏิเยว  มงฺคลนฺติ  คตา ฯ 
เย  สุตมุตมงฺคลิกาน  วจน  คณฺหึสุฯ  เต สุตเยว  มุตเยว  
มงฺคลนฺติ  คตา ฯ  เอวมย  มงฺคลกถา  สกลชมฺพุทีเป  ปากฏา   
ชาตา ฯ   
        อถ  สกลชมฺพุทีเป  มนุสฺสา  คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา  กินฺนุ  โข  
มงฺคลนฺติ มงฺคลานิ  จินฺตยึสุฯ  เตส  มนุสฺสาน  อารกฺขเทวตาป  (๑) 
ต  กถ  สุตฺวา ตเถว มงฺคลานิ  จินฺตยึสุฯ  ตาส  เทวตาน   
ภุมฺมเทวตา  มิตฺตา  โหนฺติฯ อถ ตโต สุตฺวา ภุมฺมเทวตาป  
ตเถว  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ ฯ  ตาสมฺป  เทวตาน  อากาสฏเทวตา   
มิตฺตา  โหนฺติฯ  อากาสฏเทวตานมฺป (๒)  จาตุมหาราชิกาเทวตา ฯ 
เอเตเนว อุปาเยน  ยาว  สทุสฺสีเทวตาน  อกนฏิเทวตา  มิตฺตา  
โหนฺติฯ  อถ  ตโต  สุตฺวา  อกนิฏเทวตาป  ตเถว  คุมฺพคุมฺพา  
หุตฺวา  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ ฯ  เอว  ยาว (๓)  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  
สพฺพตฺถ  มงฺคลจินฺตา  อุทปาทิ ฯ  อุปปฺนฺนา  จ  สา  อิท  
# ๑. ม. ปสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อากาสฏเทวตาน ฯ  
# ๓. ม. ยาวสทฺโท นตฺถ ิฯ   
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มงฺคล  อิท  มงฺคลนฺติ  วินิจฺฉิยมานาป  อปฺปตฺตา  เอว  วินิจฺฉย   
ทฺวาทส วสฺสานิ  อฏาสิ ฯ  สพฺเพ  มนุสฺสา  จ  เทวา  จ  
พฺรหฺมาโน  จ  เปตฺวา  อริยสาวเก  ทิฏสุตมุตวเสน  ติธา  
ภินฺนาฯ  เอโกป  อิทเมว  มงฺคลนฺติ  ยถาภุจฺจโต นิฏ  คโต 
นาม (๑)  นาโหสิฯ มงฺคลโกลาหล โลเก อุปฺปชชฺิ ฯ   
        โกลาหล  นาม  ป ฺจวิธ  กปฺปโกลาหล  จกฺกวตฺติโกลาหล  
พุทฺธโกลาหล  มงฺคลโกลาหล  โมเนยยฺโกลาหลนฺติ ฯ  ตตฺถ  
กามาวจรเทวา  มุตฺตสิรา  วิกิณฺณเกสา  รุทมฺมุขา  อสฺสูนิ  หตฺเถหิ  
ปุ ฺฉมานา  รตฺตวตฺถนิวตฺถา  อติวิย วิรูปเวสธาริโน หุตฺวา  
วสฺสสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  กปฺปวุฏาน  เหสฺสติฯ  (๒)  อย  โลโก   
วินสฺสิสฺสติฯ  มหาสมุทฺโท  จ  สุสฺสิสสฺติฯ  (๓)  อย ฺจ  มหาปวี 
สิเนรุ  จ ปพฺพตราชา  ทยหฺิสฺสติ  (๔)  วินสฺสิสฺสติฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกา  
โลกวินาโส ภวิสฺสติฯ เมตฺต  มาริสา  ภาเวถฯ  กรณุฯ  มุทิตฯ  
อุเปกฺข มาริสา ภาเวถฯ มาตร อุปฏหถฯ ปตร  อุปฏหถฯ   
กุเล  เชฏาปจายิโน  โหถฯ  ชาครถ  มา  ปมาทถาติ  (๕)  มนุสฺสปเถ 
วิจริตฺวา อาโรเจนฺติ ฯ อิท กปฺปโกลาหล นาม ฯ   
        กามาวจรเทวา  เอว  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  จกฺกวตฺติราชา  
โลเก  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ มนุสฺสปเถ วิจริตฺวา อาโรเจนฺติ ฯ อิท  
# ๑. ม. นามสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. กปปฺุฏาน ภวิสฺสติ ฯ  
# ๓. ส.ี อุสฺสสฺุสิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อุฑฺฑยหฺิสฺสติ ฯ  ๕. ม. ปมาทตฺถาติ ฯ   
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จกฺกวตฺติโกลาหล นาม ฯ   
        สุทฺธาวาสา  ปน  เทวา  พฺรหฺมาภรเณน  อลงฺกริตฺวา 
พฺรหฺมเวน  สีเส  กตฺวา  ปติโสมนสฺสชาตา  พุทฺธคุณสาริโน  (๑) 
วสฺสสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  พุทฺโธ โลเก  อุปฺปชฺชิสสฺตีติ  มนุสฺสปเถ 
วิจริตฺวา  อาโรเจนฺติ ฯ  อิท  พุทฺธโกลาหล นาม ฯ   
        สุทฺธาวาสา  เอว  เทวา  มนุสฺสาน  จิตฺต  ตฺวา  ทฺวาทสนฺน   
วสฺสาน อจฺจเยน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  มงฺคล  กเถสฺสตีติ  มนุสฺสปเถ 
วิจริตฺวา อาโรเจนฺติ ฯ อิท  มงฺคลโกลาหล  นาม ฯ   
        สุทฺธาวาสา  เอว  เทวา  สตฺตนฺน  วสฺสาน อจฺจเยน   
อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ภควตา  สทฺธึ  สมาคมฺม  โมเนยฺยปฏิปท  
ปุจฺฉิสฺสตีติ มนุสฺสปเถ  วิจริตฺวา  อาโรเจนฺติ ฯ  อิท  โมเนยฺย- 
โกลาหล  นาม ฯ   
        อิเมสุ  ป ฺจสุ โกลาหเลสุ  ทฏิมงฺคลทิวเสน  ติธา  
ภินฺเนสุ  เทวมนุสฺเสสุ  อิท  มงฺคลโกลาหล โลเก อุปฺปชฺชิ ฯ   
        อถ  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  วิจินิตฺวา  วิจินิตฺวา  มงฺคลานิ 
อลภมาเนสุ ทฺวาทสนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยน  ตาวตึสกายิกา  
เทวตา  สงฺคมฺม  สมาคมฺม  เอว  สมจินฺเตสุ  เสยฺยถาป  นาม 
มาริสา  ฆรสามิโก  อนฺโตฆรชนานฯ  คามสามิโก  คามวาสีนฯ 
ราชา  สพฺพมนุสฺสานฯ  เอวเมว  (๒)  อย  สกโฺก เทวานมินฺโท 
อมฺหาก  อคฺโค  จ  เสฏโ  จ  ยทิท  ปุ ฺเน  เตเชน  อิสฺสริเยน 
# ๑. ม. พุทฺธคุณวาทิโน ฯ  ๒. ม. เอวเมว ฯ   
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ป ฺาย  ทฺวินฺน เทวโลกาน  อธิปติ ฯ  ยนฺนูน  มย  สกฺกสฺส   
เทวานมินฺทสฺส  (๑)  เอตมตฺถ  อาโรเจสฺสามาติ  (๒) ฯ  ตา  สกฺกสฺส  
สนฺติก คนฺตฺวา สกฺก เทวานมินฺท ตขณานุรูป นิวาสนา- 
ภรณสสฺสิริกสรีร  อฑฺฒเตยฺยโกฏิอจฺฉราคณปริวุต  ปาริจฺฉตฺตก- 
มูเล ปณฺฑุกมฺพลสิลาสเน  (๓)  นิสนิฺน  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  ตฺวา  
เอตทโวจุ ยคฺเฆ มาริส  ชาเนยฺยาสิฯ  เอตรหิ  มงฺคลป ฺหา  
สมุฏ ิตาฯ  เอเก  ทิฏ  มงฺคลนฺติ วทนฺติฯ  (๔)  เอเก  สุต  มงฺคล  
เอเก  มุต  มงฺคลนฺติ(๔) ตตฺถ มย จ อ ฺเ จ อนิฏ  คตา 
สาธุ  วต  โน  ตฺว  ยาถาวโต  พฺยากโรหีติ ฯ  เทวราชา   
ปกติยาป  ป ฺวา  อย  มงฺคลกถา  กตฺถ  ปม สมุฏ ิตาติ  
อาห ฯ มย เทว จาตุมหาราชิกาน  อสสฺุมฺหาติ  อาหสุ ฯ  
ตโต  จาตุมหาราชิกา  อากาสฏเทวตานฯ  อากาสฏเทวตา 
ภุมฺมเทวตานฯ  ภุมฺมเทวตา  มนุสฺสารกฺขเทวตานฯ  มนุสฺสา- 
รกฺขเทวตา มนุสฺสโลเก สมุฏ ิตาติ อาหสุ ฯ   
        อถ  สกโฺก  เทวานมินฺโท  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กตฺถ  วสตีติ  
ปุจฺฉิฯ  มนุสฺสโลเก  เทวาติ  อาหสุ ฯ  ต  ภควนฺต  โกจิ   
ปุจฺฉีติ  อาห ฯ  น  โกจิ เทวาติ ฯ  กินฺน ุ โข  นาม  ตุเมฺห  มาริสา 
อคฺคึ  ฉฑฺเฑตฺวา  ขชฺโชปนก  อุชฺชาเลถฯ  เย  อนวเสสมงฺคลเทสก 
# ๑. ม. สกฺก เทวานมินฺท ฯ  ๒. ม. ปุจฺเฉยฺยามาติ ฯ  
# ๓. ม. ปณฺฑุกมฺพลวราสเน ฯ  ๔. ม. เอเก สุต มงฺคลนฺติ 
# วทนฺติ เอเก มุต มงฺคลนฺติ วทนฺติ ฯ   
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ต  ภควนฺต  อติกฺกมิตฺวา  (๑)  ม ปุจฺฉิตพฺพ ม ฺถฯ  อาคจฺฉถ 
มาริสาฯ  ต  ภควนฺต  ปุจฺฉามฯ  อทฺธา สสฺสิริก ป ฺหาพฺยากรณ  
ลภิสฺสามาติ  เอก  เทวปุตฺต  อาณาเปสิ  ตฺว  ภควนฺต  
ปุจฺฉาติ ฯ โส เทวปุตฺโต ตขณานุรูเปน  อลงฺกาเรน  อตฺตาน  
อลงฺกริตฺวา  วิชฺชุริว  วิชโฺชตมาโน เทวคณปริวุโต  เชตวน- 
มหาวิหาร  อาคนฺตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  ตฺวา 
มงฺคลป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  คาถาย  อชฺฌภาสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  ต   
ป ฺห  วิสฺสชเฺชนฺโต อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทีนมตฺโถ  สงฺเขปโต  กสิภาร- 
ทฺวาชสุตฺตวณฺณนาย วุตฺโต ฯ  วิตฺถาร  ปน  อิจฺฉนฺเตหิ   
ปป ฺจสูทนิยา  มชฺฌิมฏกถาย  วุตฺตนเยน คเหตพฺโพ ฯ  
กสิภารทฺวาชสุตฺเต  จ  มคเธสุ  วิหรติ  ทกฺขิณาคิริสฺมึ  เอกนาฬาย  
พฺราหฺมณคาเมติ  วุตฺตฯ  อิธ  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเมติ ฯ  ตสฺมา  สาวตฺถิยนฺติ  อิม  ปท  
อาทึ  กตฺวา  อิธ  อปุพฺพปทวณฺณน กรสิฺสาม ฯ เสยฺยถิทฯ  
        สาวตฺถยินฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  ต  กิร  สวตฺถสฺส   
นาม  อิสิโน  นิวาสนฏาน  อโหส ิฯ  ตสฺมา  ยถา  กุสมฺพสฺส  
นิวาโส  โกสมฺพีฯ  กากณฺฑสฺส  นิวาโส  กากณฺฑีติฯ  เอว  
อิตฺถิลิงฺควเสน  สาวตฺถีติ  วุจฺจติ ฯ โปราณา  ปน  วณฺณยนฺติ  
# ๑. ส.ี อตียตฺิวา ฯ   
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ยสฺมา  ตสฺมึ  าเน  สตฺถสมาโยเค  กึ  ภณฺฑมตฺถีติ  ปุจฺฉิเต 
สพฺพมตฺถีติ  อาหสุฯ  ตสฺมา  ต  วจนมุปาทาย  สาวตฺถีติ  
วุจฺจติ ฯ ตสฺส  สาวตฺถิย ฯ  เอเตน  ตสฺส  (๑)  โคจรคาโม  ทีปโต  
โหติ ฯ  เชโต  นาม  ราชกุมาโรฯ  เตน  โรปตสวฑฺฒิตตฺตา 
ตสฺส  เชตสสฺ  วนนฺติ  เชตวนฯ  ตสฺมึ  เชตวเน ฯ  อนาถาน  
ปณฺโฑ  เอตสฺมึ  อตฺถีติ  อนาถปณฺฑิโกฯ ตสฺส อนาถ- 
ปณฺฑิกสฺส ฯ อนาถปณฺฑิเกน  คหปตินา  จตุป ฺาสโกฏ-ิ 
ปริจฺจาเคน  นิฏาปตอาราเมติ  อตฺโถ ฯ เอเตนสฺส ปพฺพชิตา- 
นุรูปวาโส (๒)  ทีปโต โหติ ฯ   
        อถาติ  อวิจฺเฉทตฺเถฯ  โขติ  อธิการนฺตรนิทสฺสนฏเ 
นิปาโต ฯ  เตน  อวิจฺฉินฺเนเยว  ตตฺถ  ภควโต  วิหาเร   
อิทมธิการนฺตร  อุทาปาทีติ  ทสฺเสติ ฯ กินฺตนฺติฯ  อ ฺตรา  
เทวตาติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ  อ ฺตราติ  อนิยมิตนิทฺเทโส ฯ  สา  ห ินามโคตฺตโต  
อปากฏาฯ  ตสฺมา  อ ฺตราติ  วุตฺตา ฯ  เทโว  เอว  เทวตาฯ   
อิตฺถิปุริสสาธารณเมต ฯ  อิธ  ปน  ปรุโิส  เอว  โส  เทวปุตฺโตฯ  
กินฺตุ สาธารณนามวเสน เทวตาติ วุตฺโต ฯ   
        อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ เอตฺถ อภิกฺกนฺตสทฺโท ขยสุนฺทราภิ- 
รูปอพฺภนุโมทนาทีสุ ทิสฺสติ ฯ  ตตฺถ  อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต   
# ๑. ม. เอเตนสฺส ฯ  ๒. ม. ปพฺพชิตานุรูปนิวาโสกาโส ฯ  
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รตฺติฯ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโมฯ  จิร  นิสินฺโน  ภิกขฺุสงฺโฆ 
อุทฺทิสตุ ภนฺเต ภควา  ภิกฺขูน ปาติโมกฺขนฺติ (๑)  เอวมาทีสุ  ขเย 
ทิสฺสติ ฯ  อย  อิเมส  จตุนนฺ  ปุคฺคลาน  อภิกฺกนฺตตโร  จ  
ปณีตตโร จาติ (๒)  เอวมาทีสุ สุนฺทเร ฯ   
                  โก เม วนฺทติ ปาทานิ         อิทฺธิยา ยสสา ชล   
                  อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน         สพฺพา โอภาสย ทิสาติ (๓)   
เอวมาทีสุ  อภิรูเป ฯ  อภิกฺกนฺต  โภ โคตมฯ อภิกฺกนฺต โภ  
โคตมาติ (๔) เอวมาทีสุ อพฺภนุโมทเน ฯ  อิธ  ปน  ขเย ฯ  เตน  
อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาฯ  ปริกฺขีณาย  รตฺติยาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อิธ  อภิกฺกนฺตสทฺโท  อภิรูเปฯ  วณฺณ- 
สทฺโท  ปน ฉวิถุติกุลวคฺคการณสณฺานปฺปมาณรูปายตนาทีสุ  
ทิสฺสติ ฯ  ตตฺถ  สุวณฺณวณฺโณสิ ภควาติ  (๕)  เอวมาทีสุ  ฉวิย ฯ  
กทา  ส ฺ ูฬฺหา  ปน  เต  คหปติ  อิเม สมณสฺส  โคตมสฺส   
วณฺณาติ  (๖)  เอวมาทีสุ  ถุติย ฯ  จตฺตาโรเม  โภ  โคตม วณฺณาติ (๗)   
เอวมาทีสุ  กุลวคฺเค ฯ  อถ  เกน  นุ  วณฺเณนฯ  คนฺธตฺเถโนติ 
วุจฺจตีติ  เอวมาทีสุ  การเณ ฯ  มหนฺต  หตฺถิราชวณฺณ  
# ๑. วิ. จุล. ๗/๔๔๗/๒๘๓ ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๐/๑๓๓ ฯ 
# ๓. ขุ. วิ. ๒๖/๕๑/๘๙ ฯ  ๔. วิ. มหา. ๑/๔/๙ ฯ องฺ. ทุก. ๒๐/๒๖๒/๗๑ ฯ  
# ๕. ม. ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๓ ฯ  ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๗๖/๔๔๓ ฯ  
# ๖. ม. ม. ๑๓/๘๓/๗๘ ฯ  ๗. ท.ี ส.ี ๙/๑๔๗/๑๒๐ ฯ 
# ๘. ส. ส. ๑๕/๗๙๗/๓๐๑ ฯ  
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อภินิมฺมินิตฺวาติ  (๑)  เอวมาทีสุ สณฺาเน ฯ  ตโย  ปตฺตสฺส  วณฺณาติ  (๒) 
เอวมาทีสุ  ปมาเณ ฯ  วณฺโณ  คนฺโธ  รโส  โอชาติ  (๘)  เอวมาทีสุ   
รูปายตเน ฯ  โส  อิธ  ฉวิย  ทฏพฺโพ ฯ  เตน  อภิกกฺนฺตวณฺโณ 
อภิรูปจฺฉวีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เกวลกปฺปนฺติ  เอตฺถ  เกวลสทฺโท  อนวเสสเยภุยฺยอพฺยา- 
มิสฺสานติเรกทฬฺหตฺถวิสโยคาทิอเนกตฺโถ ฯ  ตถา  หิสฺส  เกวล- 
ปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริยนฺติ เอวมาทีสุ  อนวเสสตา  
อตฺโถ ฯ  เกวลกปฺปา  จ  องฺคมคธา  ปหูต  ขาทนีย  โภชนีย  
อาทาย  อุปสงฺกมิสฺสนฺตีติ (๓)  เอวมาทีสุ  เยภุยฺยตา ฯ  เกวลสฺส  
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหตีติ (๔)  เอวมาทีสุ อพฺยามิสฺสตา ฯ เกวล  
สทฺธามตฺตก นูน  อยมายสฺมาติ (๕)  เอวมาทีสุ  อนติเรกตา ฯ  
อายสฺมโต  ภนฺเต  อนุรุทฺธสฺส  พาหิโก  นาม  สทฺธิวิหาริโก   
เกวลกปฺป  สฆเภทาย   ิโตติ  (๖)  เอวมาทีสุ  ทฬฺหตฺถตา ฯ  เกวลี   
วุสิตวา  อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจตีติ (๗) เอวมาทีสุ วิสโยโค ฯ อิธ 
ปนสฺส อนวเสสตา อตฺโถ อธิปฺเปโต ฯ   
        กปฺปสทฺโท  จาย  อภิสทฺทหนโวหารกาลป ฺตฺติเฉทน- 
วิกปฺปเลสสมนฺตภาวาทิอเนกตฺโถ ฯ  ตถา  หิสฺส  โอกปฺปนียเมต  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๔๒๐/๑๕๑ ฯ  ๒. วิ. ปา. ๒/๑๑๙/๑๐๓ ฯ 
# ๓. วิ. มหา. ๔/๔๓/๕๑ ฯ  ๔. วิ. มหา. ๔/๑/๑ ฯ  
# ๕. วิ. มหา. ๕/๓/๙ ฯ  ๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๓/๓๒๕ ฯ  
# ๗. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๑๘/๗๖ ฯ  
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โภโต  โคตมสฺสฯ  ยถา  ต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ  (๑)  เอวมาทีสุ   
อภิสทฺทหนมตฺโถ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ป ฺจหิ สมณกปฺเปหิ  
ผล  ปริภุ ฺชิตุนฺติ  (๒)  เอวมาทีสุ โวหาโร ฯ เยน สุท นิจฺจกปฺป  
วิหรามีติ  (๓)  เอวมาทีสุ  กาโล ฯ  อิจฺจายสฺมา กปฺโปติ (๔) เอวมาทีสุ 
ป ฺตฺติ ฯ อลงฺกโต  กปฺปตเกสมสฺสูติ  เอวมาทีสุ  เฉทน ฯ 
กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโปติ (๕) เอวมาทีสุ  วิกปฺโป  ฯ อตฺถิ กปฺโป 
นิปชฺชิตุนฺติ  (๖)  เอวมาทีสุ  เลโส ฯ  เกวลกปฺป  เวฬุวน โอภาเสตฺวาติ  (๗)  
เอวมาทีสุ  สมนฺตภาโว ฯ  อิธ  ปน  (๘)  สมนฺตภาโว อตฺโถติ   
อธิปฺเปโต ฯ  ยโต  เกวลกปฺป  เชตวนนฺติ  เอตฺถ  อนวเสส  
สมนฺตโต  เชตวนนฺติ  เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        โอภาเสตฺวาติ  อาภาย  ผริตฺวาฯ  จนฺทิมา  วิย  จ  สูริโย  
วิย จ เอโกภาส  เอกปชโฺชต กริตฺวาติ อตฺโถ ฯ  เยน  ภควา 
เตนุปสงฺกมีติ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจนฯ  ยโต  ยตฺถ  ภควาฯ 
ตตฺถ  อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เยน  วา  
การเณน  ภควา เทวมนุสฺเสหิ  อุปสงฺกมิตพฺโพฯ  เตน  (๙)  การเณน 
อุปสงฺกมีติ  เอวมฺเปตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เกน  จ  การเณน 
ภควา  อุปสงฺกมิตพฺโพฯ  นานปฺปการคุณวิเสสาธิคมาธิปฺปาเยนฯ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ ๒. วิ. จุล. ๗/๒๕/๑๑ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ ๔. ขุ. ส. ๒๕/๔๓๔/๕๔๔  ฯ 
# ๕. วิ. จุล. ๗/๖๓๐/๓๙๖ ฯ  ๖. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๘๕/๓๔๕ ฯ 
# ๗. ส. ส. ๑๕/๒๕๖/๗๓ ฯ  ๘. ม. ปนสฺส ฯ  ๙. ม. เตเนว ฯ  
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สาทุผลูปโภคาธิปฺปาเยน  ทิชคเณหิ  นจฺิจปลิตมหารุกฺโข  วิย  
อุปสงฺกมีติ จ คตาติ วุตฺต  โหติ ฯ  อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมน- 
ปริโยสานทีปน ฯ  อถ  วา  เอว  คตา ตโต อาสนฺนตร  าน   
ภควโต  สมีปสงฺขาต  คนฺตฺวาติป  วุตฺต  โหติ ฯ  ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวาติ ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปณาเมตฺวา (๑)  นมสฺสิตฺวา ฯ   
        เอกมนฺตนฺติ  ภาวนปปสกนิทฺเทโสฯ  เอโกกาส  เอกปสฺสนฺติ 
วุตฺต  โหติ ฯ ภุมฺมตฺเถ  วา  อุปโยควจน ฯ  อฏาสีติ  
นิสชฺชาทิปฏกิฺเขโปฯ  าน กปฺเปสิฯ  ิตา อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        กถ  ิตา ปน สา เอกมนฺต  ิตา อหูติฯ   
                  น ปจฺฉโต น ปุรโต นาป อาสนฺนทูรโต   
                  น กจฺเฉ โน ปฏิวาเต น จาป โอณตุณฺณเต   
                  อิเม โทเส วิวชฺเชตฺวา เอกมนฺต  ิตา อหูติ ฯ   
กสฺมา  ปนาย  อฏาสิ  เอวฯ  น  นิสีทติีฯ  ลหุนิวตฺติตุกามตาย ฯ (๒) 
เทวตา หิ ก ฺจิเทว  อตฺถวส  ปฏิจฺจ อสุจิปูริต (๓)  วิย วจฺจฏาน  
มนุสฺสโลก อาคจฺฉนฺติ ฯ ปกติยา  ปเนตาส  โยชนสตปฺปภูติ 
ปภุติ  มนุสฺสโลโก  ทุคฺคนฺธตาย  ปฏกิูโล  โหติฯ  ตตฺถ  นาภิรมนฺติ ฯ 
เตน  สา  อาคตกิจฺจ  กตฺวา  ลหุนิวตฺติตุกามตาย  น  นิสีทิติ ฯ  
ยสฺส  จ  คมนาทิอิริยาปถปริสฺสมวิโนทนตฺถ  นิสีทนฺติฯ  โส  
เทวาน  ปริสฺสโม นตฺถิฯ  ตสฺมาป  น  นิสีทิ ฯ  (๔)  เย  จ  
# ๑. ม. ปณมิตฺวา ฯ  ๒. ม. ย.ุ ลหุ นิวตฺติตุกามตาย ฯ 
# ๓. ม. ยุ. จุจิปุริโส วิย ฯ ๔. ม. นิสีทิ ฯ  
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มหาสาวกา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  ิตาฯ  เต  ปติมาเนสิฯ  
ตสฺมาป  น  นิสีทิ ฯ  อปจ  ภควติ  คารเวเนว  น  นิสีทิ ฯ   
เทวาน  หิ  นสิีทิตุกามาน  อาสน นิพฺพตฺตติฯ ต อนิจฺฉมานา  
นิสชฺชาย จิตฺตมฺป อกตฺวา เอกมนฺต อฏาสีติ ฯ (๑)   
        เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตาติ  เอว  อิเมหิ  การเณหิ  
เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา ฯ  ภควนฺต  คาถาย  อชฺฌภาสีติ   
ภควนฺต  คาถาย  อกฺขรปทนิยมิตกถิเตน (๒) วจเนน อภาสีติ อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  พหูติ  อนิยตสงฺขฺยานิทฺเทโส ฯ  เตน  อเนกสตา  
อเนกสหสฺสา  อเนกสตสหสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทพฺิพนฺตีติ  เทวาฯ 
ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  กีฬนติฺฯ อตฺตโน  วา  สิริยา  โชตนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  อปจ  ติวิธา  เทวา  สมฺมุติ(๓)อุปปตฺติวิสุทฺธิเทววเสน ฯ  
ยถาห  เทวาติ ตโย เทวา สมฺมุติเทวา อุปปตฺติเทวา วิสุทฺธิเทวาติ ฯ   
สมฺมุติเทวา นาม ราชาโน เทวิโย ราชกุมารา  
จ ฯ  อุปปตฺติเทวา  นาม จาตุมหาราชิเก เทเว อุปาทาย  
ตทุตฺตริ เทวา ฯ วิสุทฺธิเทวา  นาม อรหนฺโต ขีณาสวาติ ฯ (๔)   
        เตสุ  อิธ  อุปปตฺติเทวา  อธิปฺเปตา ฯ  มนุโน  อปจฺจาติ  
มนุสฺสา ฯ  โปราณา  ปน  ภณนฺติ  มนสฺส  อุสฺสนฺนตาย   
มนุสฺสา ฯ  เต  ชมฺพุทีปกา  อมรโคยานิกา  (๕)  อุตฺตรกุรุกา   
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ...มิตคนฺถิเตน ฯ  
# ๓. ม. สมฺมติุ... ฯ  ๔. ขุ. จูฬ. ๓๐/๒๑๔/๑๑๒, ๖๕๔ ฯ   
# ๕. ม. อปรโคยานกา ฯ  
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ปุพฺพวิเทหกาติ จตุพฺพิธา ฯ อิธ ชมฺพุทปีกา อธิปฺเปตา ฯ 
มงฺคลนฺติ (๑) อิเมหิ  สตฺตาติ  มงฺคลานิฯ  อิทฺธึ  วุฑฺฒิ ฺจ  ปาปุณนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ อจินฺตยุนฺติ จินฺเตสุ ฯ  อากงฺขมานาติ  อิจฺฉมานา 
ปตฺถยมานา  ปหยมานา ฯ  โสตฺถานนฺติ  โสตฺถิภาวฯ  สพฺเพส   
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาน  โสภนาน  สนฺุทราน กลฺยาณาน 
ธมฺมานมตฺถิตนฺติ  (๒)  วุตฺต  โหติ ฯ  พฺรูหีติ เทเสหิ ปกาเสหิ อาจิกฺข 
วิวร วิภช อุตฺตานีกโรหิ ฯ มงฺคลนฺติ อิทฺธิการณ วุฑฺฒิการณ  
สพฺพสมฺปตฺติการณ ฯ อุตฺตมนฺติ วิสิฏ ปวร สพฺพโลกหิต- 
สุขาวหนฺติ อย คาถาย อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ (๓)  อย  ปน  
สมฺปณฺฑตฺโถ ฯ 
        โส  เทวปุตฺโต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  เทวตาโย มงฺคลป ฺห  
โสตุกามตาย  อิมสฺมึ  เอกจกฺกวาเฬ  สนฺนิปติตฺวา  เอกวาลคฺคโกฏ-ิ 
โอกาสมตฺเต  ทสป  วีสมปฺ ตึสมฺป จตฺตาฬีสมฺป ป ฺาสมฺป  
สฏ ิป สตฺตติป  อสีติป สุขุมตฺตภาเว นิมฺมินิตฺวา สพฺพ- 
เทวมารพฺรหฺมาโน สิริยา จ เตชสา จ อติกฺกมฺม (๔)  วิโรจมาน  
ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสินฺน ภควนฺต ปริวาเรตฺวา  ิตา  
ทิสฺวา  ทิสฺวา  ตสฺมึ  จ  สมเย  อนาคตานมฺป  สกลชมฺพุทีปกาน  
มนุสฺสาน เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  สพฺเพส  เทวมนุสฺสาน  
# ๑. ส.ี มงฺคลนฺติ มงฺคนฺติ ฯ  ๒. สี. ธมฺมาน อตฺถิโนติ ฯ  
# ๓. ส.ี อนุปทวณฺณนา ฯ  ๔. ม. อธิคยฺห ฯ   
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วิจิกิจฺฉาสลฺลสมุทฺธรณตฺถ อาห  พหู  เทวา  มนุสฺสา  จ   
มงฺคลานิ  อจินฺตยย  อากงฺขมานา  โสตฺถานฯ  อตฺตโน  โสตฺถิภาว  
อิจฺฉนฺตาฯ  พฺรูหิ  มงฺคลมุตฺตมฯ  เตส  เทวาน  อนมุติยา มนุสฺสาน  
จ  อนุคฺคเหน  มยา  ปุฏโ  สมาโน  ย  สพฺเพสเมว  อมฺหาก   
เอกนฺตหิตสุขาวหนโต อุตฺตม มงฺคลฯ ต โน อนุกมปฺ อุปาทาย  
พฺรูหิ ภควาติ ฯ   
        เอวเมต  เทวปุตฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  ภควา อเสวนา จ  
พาลานนฺติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  อเสวนาติ  อภชนา  อปยิรปุาสนา ฯ  พาลานนฺติ  
พลนฺติ(๑) พาลาฯ  กึ  พลนฺติ  (๒)  ฯ  อสฺสสิตปสฺสสิตมตฺเตน ชีวนฺติฯ 
น ป ฺาชีวิโนติ (๓)  อธิปฺปาโย ฯ  เตส  พาลาน ฯ   
        ปณฺฑิตานนฺติ  ปณฺฑนฺตีติ  (๔)  ปณฺฑิตาฯ สนฺทิฏ ิก- 
สมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ าณคติยา คจฺฉนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
เตส ปณฺฑิตาน ฯ เสวนาติ  ภชนา  ปยิรปุาสนา  ตสหายตา  
ตสมฺปวงฺกตา ฯ   
        ปชูาติ  สกฺการครุการมานนวนฺทนา ฯ  ปชูเนยฺยานนฺติ   
ปูชารหาน ฯ   
        เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ยา จ พาลาน  อเสวนาฯ  ยา  
# ๑. ม. พลนติฺ อสฺสสนฺตีติ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ป ฺาชีวิเตน ฯ  ๔. ส.ี ปณฺเฑนฺตีติ ฯ   
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จ  ปณฺฑิตาน  เสวนาฯ  ยา  จ ปชูเนยฺยาน ปูชาฯ ต  
สพฺพ  สมฺปณฺเฑตฺวา ฯ  อาห  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ  ย  ตยา 
ปุฏ  พฺรูห ิ มงฺคลมุตฺตมนฺติ  เอตถฺ ตาว เอต มงฺคลมุตฺตมนฺติ 
คณฺหาหีติ   วุตฺต  โหติ ฯ  อยเมติสฺสา  คาถาย  ปทวณฺณนา ฯ 
อตฺถวณฺณนา  ปนสฺสา  เอว  เวทิตพฺพา  เอวเมต  เทวปุตฺตสฺส   
วจน  สุตฺวา  ภควา  อเสวนา  จ  พาลานนฺติ (๑) อิม คาถมาห ฯ  
        ตตฺถาย  จตุพฺพิธา กถา  ปุจฺฉิตกถา  อปุจฺฉิตกถา  
สานุสนฺธิกถา  อนนุสนฺธิกถาติ ฯ  ตตฺถ ปุจฺฉามิ ต โคตม  
ภูริป ฺฯ  กถกโร  สาวโก  สาธุ  โหตีติ  (๒)  กถนฺนุ  ตฺว มาริส 
โอฆมตรีติ (๓)  จ  เอวมาทีสุ  ปุจฺฉิเตน  กถิตา  ปุจฺฉิตกถา  นาม ฯ 
ย  ปเร  สุขโต  อาหุฯ  ตทริยา  อาหุ  ทุกฺขโตติ  (๔)  เอวมาทีสุ 
อปุจฺฉิเตน  อตฺตชฺฌาสยวเสเนว  กถิตา  อปุจฺฉิตกถา ฯ  สพฺพาป  
พุทฺธาน  กถา  สนิทานาห  ภิกฺขเว  ธมฺม  เทเสมีติ (๕)  วจนโต  
สานุสนฺธิกถา ฯ  อนนุสนธฺิกถา  อิมสมฺึ  สาสเน  นตฺถิ ฯ   
        เอวเมตาสุ  กถาสุ  อย  เทวปุตฺเตน  ปุจฺฉิเตน  ภควตา   
กถิตตฺตา  ปุจฺฉิตกถา ฯ  ปุจฺฉิตกถาย ฺจ  ยถา เฉโก  ปรุิโส   
กุสโล  มคฺคสฺส  กุสโล  อมคฺคสฺส  มคฺค  ปุฏโ  ปม  วิชหิตพฺพ  
อาจิกฺขิตฺวา  ต  ปจฺฉา  คเหตพฺพ  อาจิกฺขติ  อมุกสมฺึ   นาม  
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๓๓/๓๙๙ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๒/๑ ฯ  ๔. ขุ. สุ. ๑๕/๔๐๖/๔๘๒ ฯ  
# ๕. องฺ. ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖ ฯ  
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าเน เทฺวธาปโถ โหติฯ  ตตฺถ  วาม  มุ ฺจิตฺวา  ทกฺขิณ  คณฺหถาติฯ   
เอว  เสวิตพฺพาเสวิตพฺเพสุ อเสวิตพฺพ  อาจิกฺขิตฺวา  เสวิตพฺพ   
อาจิกฺขติ ฯ  ภควา  จ  มคฺคกุสลปุริสสทิโส ฯ ยถาห ฯ ปุรโิส  
มคฺคกุสโลติ โข ติสฺส ตถาคตสฺเสต อธิวจน  อรหโต 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส(๑)  โส  หิ  กุสโล  อิมสฺส  โลกสฺส กุสโล  ปรสฺส 
โลกสฺสฯ  กสุโล  มจฺจุเธยฺยสฺส  กุสโล  อมจฺจุเธยฺยสฺส  กุสโล 
มารเธยฺยสฺสฯ  กุสโล  อมารเธยฺยสฺสาติ (๒)ฯ  ตสฺมา  ปม อเสวิตพฺพ  
อาจิกฺขนฺโต  อาห  อเสวนา  จ  พาลานนฺติ ฯ  เสวิตพฺพ   
อาจิกฺขนฺโต  อาห  ปณฺฑิตาน ฺจ  เสวนาติ ฯ   วิชหิตพฺพมคฺโค  
วิย  หิ  ปม พาลา  น  เสวิตพฺพา  น  ปยิรุปาสิตพฺพาฯ  ตโต 
คเหตพฺพมคฺโค  วิย  ปณฺฑิตา  เสวิตพฺพา  ปยิรุปาสิตพฺพาติ ฯ   
กสฺมา  ปน  ภควตา  มงฺคล  กเถนฺเตน  ปม  พาลาน  อเสวนา   
ปณฺฑิตาน ฺจ  เสวนา  กถิตาติฯ  วุจฺจเต  ยสฺมา  อิม   
ทิฏมงฺคลาทีสุ มงฺคลทิฏ ึ  พาลเสวนาย  เทวมนุสฺสา  คณฺหึสุฯ  
สา  จ  อมงฺคลฯ  ตสฺมา  เนส  ต  อิธโลกปรโลกตฺถภ ฺชก  
อกลฺยาณมิตฺตสสคฺค  ครหนฺเตน  อุภยโลกตฺถสาธก ฺจ กลฺยาณ- 
มิตฺตสสคฺค  ปสสนฺเตน  ภควตา  ปม  พาลาน  อเสวนา   
ปณฺฑิตาน ฺจ  เสวนา กถติาติ ฯ   
        ตตฺถ  พาลา  นาม  เย  เกจิ  ปาณาติปาตาทิทสอกุสลกมฺม- 
# ๑. ส.  ขนฺธ. ๑๗/๑๙๗/๑๓๒ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๓๙๑/๔๒๑ ฯ  
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ปถสมนฺนาคตา  สตฺตา ฯ  เต  ตีหากาเรหิ  ชานิตพฺพา ฯ   
ยถาห  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  พาลสฺส  พาลลกฺขณานีติ (๑)  สุตฺต ฯ  
อปจ ปูรณกสฺสปาทโย ฉ สตฺถาโร เทวทตฺตโกกาลิกกฏ- 
โมรกติสฺสขณฺฑเทวิยาปุตฺตสมุทฺททตฺตจิ ฺจมาณวิกาทโย  อตีตกาเล 
จ  ทีฆวิทสฺส ภาตาติ อิเม อ ฺเ จ เอวรูปา สตฺตา  
พาลาติ เวทิตพฺพา ฯ  เต  อคฺคิปทิตฺตมิว  อคาร  (๓)  อตฺตนา  
ทุคฺคหิเตน  อตฺตาน ฺจ  อตฺตโน  วจนการเก  จ  วินาเสนฺติฯ  
ยถา  ทีฆวิทสฺส  ภาตา  จตุพุทฺธนฺตร  สฏ ิโยชนมตฺเตน  
อตฺตภาเวน  อุตฺตาโน  ปติโต  มหานิรเย  ปจฺจติฯ  ยถา  จ 
ตสฺส  ทิฏ ึ  อภิรุจิกานิ  (๔)  ป ฺจ  กลุสตานิ  ตสฺเสว  สหพฺยต  
อุปปนฺนานิ มหานิรเย ปจฺจนฺติ ฯ วุตฺตเ ฺหต  เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว นฬาคารา วา ติณาคารา วา อคฺคิ  มุตฺโต  
กูฏาคารานิป ทหติ อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ นิวาตานิ  ผุสฺสิตคฺคฬานิ  
ปหิตวาตปานานิฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ  ภยานิ  
อุปฺปชฺชนฺติฯ สพฺพานิ ตานิ พาลโต อุปฺปชฺชนฺติ โน  ปณฺฑิตโต ฯ 
เย เกจิ อุปทฺทวา เย เกจิ  อุปสคฺคา ฯเปฯ โน ปณฺฑิตโต ฯ 
อิติ โข ภิกฺขเว สปฺปฏิภโย  พาโลฯ อปฺปฏิภโย ปณฺฑิโต  
สอุปทฺทโว พาโลฯ อนุปทฺทโว ปณฺฑิโต ฯ  สอุปสคฺโค พาโลฯ  
# ๑. ม. อเสวิตพฺพ อาจิกฺขิตฺวา เสวิตพฺพ อาจิกฺขนฺโต  
# อาห อเสวนา จ พาลาน ปณฺฑิตาน ฺจ เสวนา ฯ  
# ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๔๒/๑๒๘ ฯ  ๓. ม. องฺคาร ฯ 
# ๔. สี. อภิรจิุยตานิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 109 

                *เลมที่ 22  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา 109 
 
อนุปสคฺโค ปณฺฑิโตติ ฯ (๑)  อปจ  ปติูมจฺฉสทิโส  พาโลฯ  ปูติมจฺฉ- 
พนฺธปตฺตปุฏสทิโส  โหติ  ตทุปเสวีฯ ฉฑฺฑนียต ฺจ ชิคุจฺฉนียต ฺจ 
อาปชฺชติ วิ ฺ ูน ฯ วุตฺต ฺเจต   
          ปูติมจฺฉ กุสคฺเคน          โย นโร อุปนยฺหติ   
          กุสาป ปูตี วายนฺติ          เอว พาลูปเสวนาติ ฯ (๒)   
อกิตฺติปณฺฑิโต จาป สกฺเกน เทวานมินฺเทน วเร ทิยฺยมาเน เอวมาห   
          พาล น ปสฺเส น สเุณ          น จ พาเลน สวเส   
          พาเลนลฺลาปสลลฺาป          น กเร น จ โรจเย ฯ   
          กินฺน ุเต อกร พาโล          วท กสฺสป การณ   
          เกน กสฺสป พาลสฺส          ทสสฺน นาภิกงฺขสิ ฯ   
          อนย นยติ ทุมฺเมโธ          อธุราย นิยุ ฺชติ   
          ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ          สมมฺา วุตฺโตป กุปฺปติ   
          วินย โส น ชานาติ          สาธุ ตสฺส อทสฺสนนฺติ ฯ (๓)   
        เอว  ภควา  สพฺพากาเรน  พาลูปเสวน  ครหนโฺต  พาลาน  
อเสวน  มงฺคลนฺติ  วตฺวา  อิทานิ  ปณฺฑิตเสวน  ปสสนฺโต   
ปณฺฑิตาน ฺจ  เสวนา มงฺคลนฺติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑิตา  นาม  เย  เกจิ  ปาณาติปาตาเวรมณี- 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๔๐/๑๒๘ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๕๒/๒๓๗ ฯ 
# ขุ. ชา. ๒๘/๘๖๒/๓๐๓ ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๑๔/๓๕๕ ฯ  
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อาทิทสกุสลกมฺมปถสมนนฺาคตา  สตฺตา ฯ  เต  ตีหิ  อากาเรหิ   
ชานิตพฺพา ฯ  ยถาห  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  ปณฺฑิตสฺส  
ปณฺฑิตลกฺขณานีติ  (๑)  สุตฺต ฯ อปจ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธอสีติมหา- 
สาวกา  อ ฺเ  จ  ตถาคตสฺส  สาวกา  สุเนตฺตมหาโควินฺท- 
วิธุรสรภงฺค  มโหสธสุตโสมเนมิราชอโยฆรกุมารอกิตฺติปณฺฑิตาทโย จ 
ปณฺฑิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  เต  ภเย  วิย  รกฺขาฯ  อนฺธกาเร  
วิย  จ  ปทโีปฯ  ขุปฺปปาสาทิทุกฺขาภิภเว  วิย  อนฺนปานาทิ- 
ปฏิลาโภฯ  อตฺตโน  วจนกราน  สพฺพภยอุปทฺทวูปสคฺควิทฺธสน- 
สมตฺถา โหนติฺ ฯ  ตถา  หิ  ตถาคต  อาคมฺม  อสงฺเขฺยยฺยา  
อปริมาณา  เทวมนุสฺสา  อาสวกฺขย  ปตฺตาฯ  พฺรหฺมโลเก  
ปติฏ ิตาฯ  เทวโลเก  อุปฺปนฺนา ฯ  สาริปุตฺตตฺเถเร  จิตฺต 
ปสาเทตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ เถร อุปฏหิตฺวา อสีติ  กุลสหสฺสานิ  
สคฺเค  นิพฺพตฺตานิ ฯ  ตถา  มหาโมคฺคลฺลานมหากสฺสปปฺปภุตีสุ  
สพฺพมหาสาวเกสุฯ  สุเนตฺตสฺเสว  สตฺถุโน  สาวกา  อปฺเปกจฺเจ  
พฺรหฺมโลเก  อุปฺปชฺชึสุฯ  อปฺเปกจฺเจ  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวตาน  
สหพฺยต  ฯเปฯ อปฺเปกจฺเจ คหปติมหาสาลาน  วา สหพฺยต  
อุปฺปชฺชึสุ ฯ วุตฺต ฺเจต  นตฺถิ ภิกฺขเว ปณฺฑิตโต ภยฯ นตฺถิ  
ปณฺฑิตโต อุปทฺทโวฯ  นตฺถิ ปณฺฑิตโต อุปสคฺโคติ ฯ  อปจ 
ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑสทิโส  ปณฺฑิโตฯ ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑ- 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๔๒/๑๒๙ ฯ ม. อุ. ๑๔๑๔๘๔/๓๒๑ ฯ  
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ปลิเวนปตฺตสทิโส  โหติ  ตทุปเสวีฯ  ภาวนียต ฺจ  มนุ ฺต ฺจ  
อาปชฺชติ  วิ ฺ ูน ฯ วุตฺตเ ฺหต   
          ตคร ฺจ ปลาเสน                 โย นโร อุปนยหฺติ   
          ปตฺตาป สุรภี วายนฺติ          เอว ธีรูปเสวนาติ ฯ (๑)   
อกิตฺติปณฺฑิโต จาป สกฺเกน เทวานมินฺเทน วเร ทิยฺยมาเน  
เอวมาห   
          ธีร ปสฺเส สุเณ ธีร          ธีเรน สห สวเส   
          ธีเรนลลฺาปสลฺลาป          ต กเร ต ฺจ โรจเย ฯ   
          กินฺน ุเต อกร ธีโร          วท กสสฺป การณ   
          เกน กสฺสป ธีรสฺส          ทสฺสน อภิกงฺขสิ ฯ   
          นย นยติ เมธาวี                  อธุราย โส นิยุ ฺชติ (๒)   
          สุนโย เสยฺยโส โหติ          สมฺมา วุตฺโต น กปฺุปติ   
          วินย โส ปชานาติ          สาธุ เตน สมาคโมติ ฯ (๓)   
        เอว  ภควา  สพฺพากาเรน  ปณฺฑิตูปเสวน  ปสสนฺโต  
ปณฺฑิตาน  เสวน  มงฺคลนฺติ  วตฺวา  อิทานิ  ตาย  พาลาน   
อเสวนาย  ปณฺฑิตาน  เสวนาย  จ  อนปุุพฺเพน  ปูชเนยฺยภาว  
อุปคตาน  ปูช  ปสสนฺโต  ปชูา  จ  ปูชเนยฺยาน เอต  มงฺคล- 
มุตฺตมนฺติ  อาห ฯ 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๕๒/๔๓๗ ฯ ขุ. ชา. ๒๘/๘๖๒/๓๐๓ ฯ 
# ๒. ม. น ยุ ฺชติ ฯ  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๑๙/๓๕๕ ฯ  
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        ตตฺถ  ปชูเนยฺยา  นาม  สพฺพโทสวิรหิตตฺตา  สพฺพคุณ- 
สมนฺนาคตตฺตา  จ  พุทฺธา  ภควนฺโตฯ  ตโต  ปจฺฉา  ปจฺเจก- 
สมฺพุทฺธา  อริยสาวกา  จ ฯ  เตส ฺหิ  ปูชา  อปฺปกาป  ทีฆรตฺต   
หิตาย  สุขาย  โหติฯ  สุมนมาลาการาทโย (๑)  เจตฺถ นิทสฺสน ฯ 
ตตฺเถก  นิทสฺสนมตฺต  ภณาม   
        ภควา  กิร  เอกทิวส  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร- 
มาทาย  ราชคห  ปณฺฑาย  ปาวิสิฯ  อถ  โข  สุมนมาลากาโร   
ร ฺโ  มาคธสฺส ปุปฺผานิ คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต  อทฺทส  ภควนฺต 
นครทฺวาร  อนุปฺปตฺต  ปาสาทิก  ปสาทนีย  ทฺวตฺตึสมหาปุริส- 
ลกฺขณอสีตฺยานุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิต  พุทฺธสิริยา  ชลนฺต ฯ  ทิสฺวา- 
นสฺส  เอตทโหสิ  ราชา ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  สต  วา  สหสฺส   
วา  ทเทยฺยฯ  ต ฺจ  อิธโลกมตฺตสุข  ภเวยฺย ฯ ภควโต  ปน  
ปูชา  อปฺปเมยฺยอสงฺเขฺยยฺยผลา  ทีฆรตฺต  หิตสุขาวหา  โหติฯ   
หนฺทาห  อิเมหิ  ปุปฺเผหิ  ภควนฺต  ปูเชมีติ  ปสนฺนจิตฺโต  เอก  
ปุปฺผมุฏ ึ คเหตฺวา  ภควโต  ปฏิมุข  ขิปฯ  ปุปฺผานิ  อากาเสน   
คนฺตฺวา  ภควโต  อุปร ิ มาลาวิตาน  หุตฺวา  อฏสุ ฯ  มาลากาโร 
ตมานุกาว  ทิสฺวา  ปสนฺนตรจิตฺโต ปุน  เอก  มุฏ ึ  (๒)  ขิปฯ   
ตานิ คนฺตฺวา มาลาก ฺจุกา (๓)  หุตฺวา อฏสุ ฯ เอว อฏ 
มุฏ ิโย  (๔)  ขิปฯ  ตานิ  คนฺตฺวา  ปุปฺผกูฏาคาร  หุตฺวา  อฏสุ ฯ 
# ๑. ม. สุมนมาลาการมลฺลิกาทโย ฯ  ๒. ม. ปุปฺผมุฏ ึ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. มาลาก ฺจุโก ฯ  ๔. ม. ปุปฺผมุฏ ิโย ฯ  
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ภควา อนฺโตกูฏาคาเร  วิย  อโหสิฯ  มหาชนกาโย  สนฺนิปติ ฯ  
ภควา มาลาการ ปสสนฺโต (๑)  สิต  ปาตฺวากาสิฯ  อานนฺทตฺเถโร 
น  พุทฺธา  อเหตุ  อปฺปจฺจยา  สิต  ปาตุ กโรนฺตีติ  สติการณ  
ปุจฺฉิ ฯ  ภควา  อาห  เอโส  อานนฺท  มาลากาโร  อิมิสฺสา   
ปูชาย  อานุภาเวน  สตสหสฺสกปฺเป  เทเวสุ  จ  มนุสเฺสสุ  จ  
สสริตฺวา  ปรโิยสาเน  สุมนิสฺสโร  (๒)  นาม  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  
ภวิสฺสตีติ ฯ  วจนปริโยสาเน  จ ธมฺมเทสนตฺถ อิม คาถ อภาสิ   
         ต ฺจ กมฺม กต สาธุ          ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
         ยสฺส ปติโต สุมโน          วิปาก ปฏิเสวตีติ ฯ (๓)   
        คาถาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิ- 
สมโย  อโหสิฯ  
        เอว  อปปฺกาป  เตส  ปูชา  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  
โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  สา  จ  อามิสปูชาวฯ  โก  ปน  วาโท  
ปฏิปตฺติปูชาย ฯ  ยโต เย กุลปุตฺตา สรณคมนสิกฺขาปท-   
ปฏิคฺคหเณน  อุโปสถงฺคสมาทาเนน  จตุปาริสุทฺธิสีลาทีหิ  จ  
อตฺตโน  คุเณหิ  ภควนฺต  ปูเชนฺติฯ  โก  เตส  ปูชาผล   
วณฺณยิสฺสติ ฯ  เต  ห ิ ตถาคต ปรมาย ปูชาย ปูเชนตีฺติ  
วุตฺตา ฯ ยถาห  โย โข อานนฺท ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี  
วา อุปาสโก  วา อุปาสิกา วา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรติ  
# ๑. ม. ปสฺสนฺโต ฯ  ๒. สี. ม  ุนิสฺสโร ฯ 
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๕/๒๓ ฯ  
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สามีจิปฺปฏิปนฺโน  อนุธมมฺจารีฯ โส ตถาคต สกฺกโรติ ครุกโรติ  
มาเนติ ปูเชติ  ปรมาย (๑)  ปูชายาติ ฯ (๒)  เอเตนานุสาเรน  ปจฺเจก- 
พุทฺธอริยสาวกานมฺป  ปชูาย  หิตสุขาวหตา  เวทิตพฺพา ฯ  อปจ 
คหฏาน  กนิฏสฺส  เชฏภาตาป  ภคินีป  ปูชเนยฺยาฯ  ปุตฺตสฺส  
มาตาปตโรฯ  กลุวธูน  สามิกสสฺสุสสุราติ  เอวเมตฺถ  (๓)  ปชูเนยฺยา  
เวทิตพฺพา ฯ เอเตสมฺป  หิ  ปูชา  กุสลธมฺมสงฺขาตตฺตา  อายุ- 
อาทิวุฑฺฒิเหตุตฺตา  จ  มงฺคลเมว ฯ วุตฺตเ ฺหต  เย เต มตฺเตยฺยา (๔)   
ภวิสฺสนฺติ เปตฺเตยฺยา สาม ฺา  พฺรหฺม ฺา กุเล เชฏาปจายิโนฯ 
อิท กุสลธมมฺ สมาทาย  วตฺติสฺสนฺติ ฯ เตส กุสลาน ธมฺมาน  
สมาทานเหตุ อายุนาป  วฑฺฒิสฺสนฺติฯ วณฺเณนป วฑฺฒิสฺสนฺตีติ 
อาทิ ฯ (๕)   
        เอวเมติสฺสา  คาถาย  พาลาน  อเสวนาฯ  ปณฺฑิตาน  
เสวนาฯ  ปูชเนยฺยาน  ปูชาติ  ตีณิ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิ ฯ   
ตตฺถ  พาลาน  อเสวนา  พาลเสวนปฺปจฺจยา  ภยาทิปริตฺตาเณน  (๖)   
อุภยโลกหิตเหตุตฺตา  จฯ  ปณฺฑิตาน  เสวนา  ปูชเนยฺยาน  ปูชา 
จ  ตาส  ผลวิภูติวณฺณนาย  วุตฺตนเยน (๗)  นิพฺพานสุคติเหตุตฺตา  
# ๑. ม. ปูเชติ อปจิยติ ปรมาย  ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๒๙/๑๖๑ ฯ 
# ๓. ม. เอวมฺเปตฺถ ฯ  ๔. ม. เต มตฺเตยฺยา ฯ  ๕. ที. ปา. ๑๑/๔๗/๘๑ ฯ  
# ๖. ส.ี พาลเสวนปจฺจยภยาน ฯ  ปริตฺตาเณน ฯ ม. พาลเสวนปจฺจยา 
# อุปฺปนฺนภยาทีน ปริตฺตาเณน พาลเสวนปจฺจยภยาทิปริตฺตาเณน วา ฯ 
# ๗. ม. ...วณฺณนาย อุตฺตนยเนว  
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มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ  อิโต  ปร  ตุ  มาติก  อทสฺเสตฺวาเอว 
ย  ยตฺถ  มงฺคลฯ  ต ววตฺถเปสฺสามฯ ตสฺส จ มงฺคลตฺต  
วิภาวยิสฺสามาติ ฯ   
                        นฏิ ิตา  
        อเสวนา จ พาลานนฺติ อิมิสฺสา คาถาย  
                        อตฺถวณฺณนา ฯ   
        เอว  ภควา  พฺรูหิ  มงฺคลมุตฺตมนฺติ  เอก  อชฺเฌสิโตป  
อปฺป ยาจิโต  พหุทายโก  อุฬารปุริโส  วิย  เอกาย  คาถาย  
ตีณิ  มงฺคลานิ  วตฺวา  ตโต  อุตฺตริป  เทวตาน  โสตุกามตาย 
มงฺคลาน ฺจ  อตฺถิตาย  เยส  เยส  ย  ย อนุกูลฯ  เต  เต 
สตฺเต  ตตฺถ  ตตฺถ  มงฺคเล นิโยเชตุกามตาย จ ปติรูป- 
เทสวาโส  จาติอาทีหิ คาถาหิ ปุนป อเนกานิ มงฺคลานิ  
วตฺตุมารทฺโธ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  ปติรูโปติ  อนุจฺฉวิโก ฯ  เทโสติ 
คาโมป  นิคโมป  นครมฺป  ชนปโทป  โย  โกจิ  สตฺตาน   
นิวาโสกาโส ฯ  วาโสติ  ตตฺถ  นิวาโส ฯ  ปุพฺเพติ  ปุรา  อตีตาสุ  
ชาตีสุ ฯ  กตปุ ฺตาติ  อุปจิตกุสลตา ฯ  อตฺตาติ  จิตฺต วุจฺจติฯ  
สกโล  วา  อตฺตภาโว ฯ  สมฺมาปณิธีติ  ตสฺส  อตฺตโน  สมฺมา   
ปณิธาน  นิยุ ฺชนฯ ปนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ 
อยเมตฺถ ปทวณฺณนา ฯ  อตฺถวณฺณนา  ปน  เอว  เวทิตพฺพา  ฯ  
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        ปติรูปเทโส(๑)  นาม  ยตฺถ  จตสฺโส  ปริสา  วิจรนฺติฯ  (๒)  ทานาทีนิ  
ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ  วตฺตนฺติฯ  นวงฺคสตถุสาสน ทิปฺปติ ฯ  ตตฺถ   
นิวาโส  สตฺตาน  ปุ ฺกิริยาย  ปจฺจยตฺตา  มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ  
สีหลทีปปวิฏเกวฏฏาทโย เจตฺถ นิทสฺสน ฯ   
        อปโร  นโย  ปติรูปเทโส    นาม  ภควโต  โพธิ- 
มณฺฑปฺปเทโสฯ  ธมฺมจกกฺปฺปวตฺติตปฺปเทโสฯ  ทฺวาทสโยชนาย  
ปริสาย  มชฺเฌ  สพฺพติตฺถยิมท  (๓)  ภินฺทิตฺวา  ยมกปาฏิหาริย- 
ทสฺสิตคณฺฑามฺพ(๔)รุกฺขมูลปฺปเทโส    เทโวโรหณปฺปเทโสฯ โย  วา 
ปน ฺโป  สาวตฺถิราชคหาทิพุทฺธาทิวาสปฺปเทโส ฯ  ตตฺถ  นิวาโส  
สตฺตาน  ฉอนุตฺตริยปฏิลาภปจฺจยโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        อปโร  นโย  ปุรตฺถมิาย  ทิสาย  กชงฺคล  (๕)  นาม  นิคโมฯ 
ตสฺสาปเรน  มหาสาลาฯ  ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทาฯ 
โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปุรตฺถิมทกฺขิณาย  ทิสาย  สลลฺวตี  นาม  นทีฯ  
ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทาฯ  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ทกฺขิณาย  
ทิสาย  เสตกณฺณิกนฺนาม  นิคโมฯ  ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา   
ชนปทาฯ  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  ถูน  นาม   
พฺราหฺมณคาโมฯ  ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทาฯ  โอรโต  
มชฺเฌ ฯ  อุตฺตราย  ทิสาย  อุสีรทฺธโช  นาม  ปพฺพโตฯ  ตโต  
# ๑. ส.ี ปติรปูเทสวาโส ฯ  ม. ปติรูปเทโส ฯ   
# ๒. ม. วิหรนฺติ ฯ  ๓. ม. สพฺพติตฺถิยมาน สพฺพติตฺถิยมต วา ฯ 
# ๔. ม. ...กณฺฑมฺพ... ฯ  ๕. ม. คชงฺคล ฯ  
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ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทาฯ  โอรโต  มชฺเฌ  (๑)  อย มชฺฌิมปฺปเทโส   
อายาเมน  ตีณิ  โยชนสตานิฯ  วิตฺถาเรน  อฑฺฒเตยฺยสตานิฯ  (๒)   
ปริกฺเขเปน  นวโยชนสตานิ โหนฺติฯ เอโส ปติรูปเทโส นาม ฯ   
เอตฺถ  จตุนฺน มหาทีปาน ทฺวิสหสฺสาน ปริตฺตทีปาน ฺจ 
อิสฺสริยาธิปจฺจการโก (๓)  จกฺกวตฺติ  อุปฺปชฺชติฯ  เอก  อสงฺเขฺยยฺย 
กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย ปูเรตฺวา  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย  
มหาสาวกา  อุปฺปชฺชนฺติฯ เทฺว อสงฺเขฺยยฺยานิ กปฺปสตสหสฺส ฺจ 
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ปจฺเจกสมฺพุทฺธาฯ  จตฺตาริ  อฏ  โสฬส   
วา  อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
สมฺมาสมฺพุทฺธา  จ อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  ตตฺถ  สตฺตา  จกฺกวตฺติร ฺโ  
โอวาท  คเหตฺวา  ป ฺจสุ  สีเลสุ ปติฏาย  สคฺคปรายนา  โหนฺติฯ 
ตถา  ปจฺเจกสมฺพุทฺธาน  โอวาเท  ปติฏาย ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺธ- 
สาวกาน  ปน  โอวาเท  ปติฏาย  สคฺคปรายนา  นิพฺพาน- 
ปรายนา  จ  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  วาโส  อิมาส  สมฺปตฺตีน   
จ  ปจฺจยตฺตา (๔)  มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ปุพฺเพ  กตปุ ฺตา  นาม  อตีตชาติย  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 
ขีณาสเว  อารพฺภ อุปจิตกุสลตาฯ  สาป  มงฺคล ฯ  กสฺมาฯ   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺเธ  สมฺมุขโต ทสฺเสตฺวา (๕)  พุทฺธาน  พุทฺธสาวกาน  
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒๓/๓๕ ฯ ๒. ม. อฑฺฒเตยฺยานิ ฯ   
# ๓. ...ปจฺจการกา ฯ  ๔. ม. ปจฺจยโต ฯ  ๕. ม. สมมฺุขา ทิสฺวา ฯ   
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วา  สมฺมุขา  สุตาย  จตุปฺปทิกายป  คาถาย  ปริโยสาเน  
อรหตฺต  ปาเปตีติ  กตฺวา ฯ  (๑)  โย  จ มนุสฺโส ปุพฺเพ กตาธิกาโร  
อุสฺสนฺนกุสลมูโล โหติฯ  โส  เตเนว  กุสลมูเลน  เทสน  (๒)  
อุปฺปาเทตฺวา  อาสวกฺขย  ปาปุณาติ  ยถา  ราชา  มหากปฺปโน  
อคฺคมเหสี  จ ฯ  เตน  วุตฺต  ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺตา  มงฺคลนฺติ ฯ   
        อตฺตสมฺมาปณิธิ  นาม  อิเธกจฺโจ  อตฺตาน  ทุสฺสีล  สุสีเล 
ปติฏาเปติฯ (๓) อสฺสทฺธ  สทฺธาสมฺปทาย  มจฺฉรึ  จาคสมฺปทาย  
ปติฏาเปติ ฯ  (๓)  อย  วุจฺจติ อตฺตสมฺมาปณิธิ ฯ  (๔)  โส  (๕)  จ  มงฺคล ฯ 
กสฺมาฯ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกเวรปฺปหานวิวิธานิสสาธิคมเหตุโตติ ฯ   
        เอว  อิมสิฺสาป  คาถาย  ปติรูปเทสวาโส  ปุพฺเพ  จ 
กตปุ ฺตาฯ  อตฺตสมฺมาปณิธิ  จาติ  ตีณิเยว  มงฺคลานิ  วุตฺตาฯ 
มงฺคลตฺต ฺจ  เนส  ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                                นฏิ ิตา 
                ปติรูปเทสวาโส จาติ อิมิสฺสา คาถาย 
                                อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  พาหุสจฺจ ฺจาติ  เอตฺถ  พาหุสจฺจนฺติ  พหุสฺสุต- 
ภาโว ฯ สิปปฺนฺติ  ย  กิ ฺจิ  หตฺถโกสลฺล ฯ  วินโยติ  กายวาจา- 
จิตฺตวินยน ฯ สุสิกฺขิโตติ สุฏ ุ  สิกฺขิโต ฯ  สุภาสิตาติ  สุฏ ุ  
# ๑. ส.ี ปาปนโต ฯ ย.ุ ปาปุณนฺโต ฯ ๒. ม. ยุ. วิปสฺสน ฯ 
# ๓. ม. อสฺสทฺธ สทฺธาสมฺปทาย ปติฏาเปติ ฯ  
# ๔. ม. อตฺตสมฺมาปณิธีติ ฯ  ๕. ม. เอโส ฯ   
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ภาสิตา ฯ ยาติ อนิยมนิทฺเทโส ฯ วาจาติ คิรา พฺยปโถ ฯ 
เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ อยเมตฺถ ปทวณฺณนา ฯ   
        อตฺถวณฺณนา  ปน  เอว  เวทิตพฺพา  พาหุสจฺจ  นาม   
ย  ต  พหุสฺสโุต  โหติ  สตุธโร  สุตสนฺนิจฺจโยติ  (๑)  จ  อิเธกจฺจสฺส  
พหุ สุต โหติ สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณนฺติ  (๒)  จ  เอวมาทินา 
นเยน สตฺถุสาสนธรตฺต วณฺณิตฯ ต  อกุสลปฺปหานกุสลาธิคม- 
เหตุโต  อนุปุพฺเพน  ปรมตฺถสจฺจสจฺฉิกิริยเหตุโต  จ มงฺคลนฺติ  
วุจฺจติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควา  สุตวา จ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก 
อกุสล ปชหติฯ กุสล  ภาเวติฯ สาวชฺช ปชหติฯ อนวชฺช ภาเวติฯ  
สุทฺธมตฺตาน  ปริหรตีติ ฯ (๓)  อปรมฺป วุตฺต  ธตาน ธมฺมาน  
อตฺถมุปปริกขฺติฯ อตฺถ อุปปริกฺขโต  ธมฺมา นิชฺฌาน ขมนฺติฯ 
ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา สติ ฉนฺโท ชายติฯ  ฉนฺทชาโต อุสฺสหติฯ 
อุสฺสหนฺโต ตุลยติฯ ตุลยนฺโต ปทหติฯ  ปทหนฺโต กาเยน เจว 
ปรมตฺถสจฺจ สจฺฉิกโรติฯ ป ฺาย จ  ปฏิวิชฺฌ   ปสฺสตีติ ฯ (๔)   
อปจ  อคาริกพาหุสจฺจมฺป  ย  อนวชฺชฯ  ต  อุภยโลกหิต- 
สุขาวหนโต  มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        สิปฺป  นาม   อคาริกสิปฺป ฺจ  อนคาริกสิปฺป ฺจ ฯ   
ตตฺถ  อคาริกสิปฺป นาม  ย  ปรปาณุปโรธวิรหิตมกุสลวิวชฺชิต   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๒/๒๙ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖/๙ ฯ 
# ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๔/๑๑๑ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๖๕๗/๖๐๕ ฯ  
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มณิการสุวณฺณการกมฺมาทิฯ  ต อิธโลกตฺถาวหนโต  มงฺคล ฯ  
อนคาริกสิปฺป  นาม  จีวรวิจารณสิพฺพนาทิ  สมณปริกฺขาราภิ- 
สงฺขรณฯ  ย  ต  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน  
อุจฺจาวจานิ  กึกรณียานิฯ  ตตฺถ  ทกฺโข  โหตีติอาทินา  (๑)  นเยน 
ตตฺถ  ตตฺถ  สวณฺณิตฯ  ย  นาถกรโณ  ธมฺโมติ  (๒)  จ  วุตฺตฯ  ต   
อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต มงฺคลนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        วินโย  นาม   อคาริกวินโย  จ  อนคาริกวินโย จ ฯ  
ตตฺถ อคาริกวินโย  นาม  ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณฯ  โส  ตตฺถ   
อสงฺกิเลสาปชฺชเนน  อาจารคุณววตฺถาเนน  จ  สุสิกขิฺโต  อุภย- 
โลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคล ฯ  อนคาริกวินโย  จ สตฺตา- 
ปตฺติกฺขนฺเธ อนาปชฺชนฯ  โสป  วุตฺตนเยเนว  สุสิกฺขิโต ฯ  
จตุปาริสุทฺธิสีล วา อนคาริกวินโย ฯ โส  ยถา  ตตฺถ  ปติฏาย   
อรหตฺต  ปาปุณาติฯ  เอว  สิกฺขนฺเตน  (๓)  สุสิกฺขิโต โลกิยโลกตฺุตร- 
สุขาธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สุภาสิตา  วาจา  นาม  มุสาวาทาทิโทสวิรหิตา  วาจา ฯ  ยถาห   
จตูหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา สุภาสิตา โหตีติ(๔) ฯ 
อสมฺผปฺปลาปา(๕) วาจาเยว  วา สุภาสิตา ฯ ยถาห   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๒ ฯ องฺ. ทสก. ๒๔/๑๘/๒๘ ฯ  
# ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๗/๒๕ ฯ ๓. ม. ยุ. สิกฺขเนน ฯ   
# ๔. ส. ส. ๑๕/๗๓๘/๒๗๗ ฯ ๕. ส.ี สุส ฺตวาจา ฯ  
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                          สุภาสิต อุตฺตมมาหุ สนฺโต   
                          ธมฺม ภเณ น อธมฺม ต ทุติย   
                          ปย ภเณ นาปฺปย ต ตติย   
                          สจฺจ ภเณ นาลิก ต จตุตฺถนฺติ(๑) ฯ  
        อยมฺป  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  ยสฺมา  
จ  อย  วินยปริยาปนฺนา  เอวฯ  ตสฺมา  วินยคฺคหเณน  เอต   
อสงฺคณฺหิตฺวา  วินโย  สงฺคเหตพฺโพ ฯ  อถ  วา  กึ  อิมินา  ปริสสฺเมนฯ  
ปเรส  ธมฺมเทสนาวาจา  อิธ  สุภาสิตา  วาจาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
สา  หิ  ยถา  ปติรูปเทสวาโสฯ  เอว  สตฺตาน  อุภยโลกหิต- 
สุขนิพฺพานาธิคมปฺปจฺจยโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ อาห จ   
                  ย พุทฺโธ ภาสตี  วาจ          เขม นิพฺพานปตฺติยา   
                  ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย          สา เว วาจานมุตฺตมาติ ฯ (๒)   
        เอว  อิมสิฺสา  คาถาย  พาหุสจฺจ ฺจฯ  สิปฺป ฺจฯ  วินโย 
จ  สุสิกฺขิโตฯ สุภาสิตา  จ  ยา  วาจาติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ  
วุตฺตานิฯ  มงฺคลตฺต ฺจ  เนส  ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                                นฏิ ิตา 
                พาหุสจฺจ ฺจาติ อิมิสฺสา คาถาย 
                                อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๗๓๙/๒๗๗ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๗๔๐/๒๗๘ ฯ  
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        อิทานิ  มาตาปตุอุปฏานนฺติ  มาตุ  จ  ปตุ   
จาติ  มาตาปตุ ฯ อุปฏานนฺติ  อุปฏหน ฯ  ปุตฺตาน ฺจ  
ทาราน ฺจาติ  ปุตฺตทารสฺส ฯ  สงฺคณฺหน สงฺคโห ฯ  น  อากุลา 
อนากุลา ฯ  กมฺมานิ  เอว  กมฺมนตฺา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ 
อย ปทวณฺณนา ฯ  อตฺถวณฺณนา  ปน  เอว  เวทิตพฺพา   
        มาตา  นาม  ชนิกา  วุจฺจติฯ  ตถา  ปตา ฯ  อุปฏาน  
นาม  ปาทโธวนสมฺพาหนอุจฺฉาทนนฺหาปเนหิ  จตุปจฺจยสมฺปทาเนน  
จ  อุปการกรณ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  มาตาปตโร  พหูปการา  
ปุตฺตาน  อตฺถกามา  อนุกมฺปกาฯ  ย  ปตฺุตเก  พหิ  กฬีิตฺวา 
ปสุมกฺขิตสรีรเก  อาคเต ทิสฺวา  ปสุก  ปุ ฺฉิตฺวา  มตฺถก   
อุปสิงฺฆายนฺตา  ปริจุมฺพิตฺวา  (๑)  จ สิเนห อุปฺปาเทนฺติฯ  วสฺสสตมฺป   
มาตาปตโร  สีเสน  ปริหรนฺตา  ปุตฺตา  เตส  ปฏิการ  
กาตุมสมตฺถา ฯ  ยสฺมา  จ  เต  อาปาทกา  โปสกา  อิมสฺส   
โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  พฺรหฺมสมา  ปุพฺพาจริยสมฺมตาฯ ตสฺมา เตส  
อุปฏาน อิธ ปสส เปจฺจ สคฺคสุข ฺจ อาวหติฯ เตน มงฺคลนฺติ  
วุจฺจติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา   
          พฺรหฺมาติ มาตาปตโร          ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร   
          อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน          ปชาย อนุกมฺปกา ฯ   
          ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย         สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต   
# ๑. ม. ปริจุมฺพนฺตา ฯ  
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          อนฺเนน อถ ปาเนน          วตฺเถน สยเนน จ ฯ   
          อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน          ปาทาน โธวเนน จ   
          ตาย น ปาริจริยาย          มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา   
          อิเธว น ปสสนฺติ                  เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ (๑)   
        อปโร  นโย  อุปฏาน  นาม  ภรณกิจฺจกรณกุล- 
วสฏปนาทิป ฺจวิธฯ  ต  ปาปนิวารณาทิป ฺจวิธทิฏธมฺมิก- 
หิตเหตุโต  มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต ฺเจต (๒)  ภควตา  ป ฺจหิ 
โข คหปติปุตฺต าเนหิ ปุตฺเตน ปุรตฺถิมา ทิสา  มาตาปตโร 
ปจฺจุปฏาตพฺพา ภโต เน ภริสฺสามิฯ กิจฺจ เนส  กรสิฺสามิฯ 
กุลวส เปสฺสามิฯ ทายชฺช ปฏิปชชฺามิฯ (๓) อถ วา ปน  เปตาน 
กาลกตาน ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสามีติ ฯ อิเมหิ โข คหปติปุตฺต   
ป ฺจหิ าเนหิ ปุตฺเตน ปุรตฺถิมา ทิสา มาตาปตโร ปจฺจุปฏ ิตา 
ป ฺจหิ  าเนหิ ปุตฺต อนุกมฺปนฺติฯ ปาปา นิวาเรนฺติฯ กลฺยาเณ  
นิเวเสนฺติฯ  สิปฺป สิกฺขาเปนฺติฯ ปติรูเปน ทาเรน สโยเชนฺติฯ 
สมเย ทายชฺช  นิยฺยาเทนฺตีติ ฯ (๔)  อปจ  โย  มาตาปตโร  ตีสุ  
วตฺถูสุ  ปสาทุปฺปาทเนน  สีลสมาทาปเนน  ปพฺพชชฺาย  วา  
อุปฏหติฯ  อย  อิธ  มาตาปตุปฏากาน  อคฺโคฯ  ตสฺส   
ต มาตาปตุอุปฏาน  มาตรา  ปตรา  จ  กตสฺส  อุปการสฺส   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๐/๑๖๘ ฯ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๖/๓๑๔ ฯ 
# ขุ. ชา. ๒๘/๑๖๒/๖๖ ฯ  ๒. ม. วุตฺต ฺเหต ฯ  
# ๓. ม. ปฏิปชฺชิสฺสามิ ฯ  ๔. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๙/๒๐๓ ฯ  
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ปจฺจปการภูติ  อเนเกส  ทิฏธมฺมิกาน สมฺปรายิกาน ฺจ อตฺถาน 
ปทฏานโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ปุตฺตทารสฺสาติ  เอตฺถ  อตฺตโน  ชาตปุตฺตาป  (๑)  ธีตโรป 
ปุตฺตาเตฺวว สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  ทาราติ  วีสติยา  ภริยาน  ยา 
กาจิ  ภริยา ฯ  ปุตฺตา  จ ทารา จ  ปุตฺตทาราฯ  (๒)  ตสฺส  
ปุตฺตทารสฺส ฯ  สงฺคโหติ  สมฺมานนาทีหิ  อุปการกรณ ฯ  ต  
สุสวิหิตกมฺมนฺตตาทิทิฏธมฺมิกหิตเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
วุตฺต ฺเจต (๓)  ภควตา  ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพาติ(๔)  
เอตฺถ อุทฺทิฏ ปุตฺตทาร ภริยาสทฺเทน สงฺคณฺหิตฺวา  ป ฺจหิ  
โข คหปติปุตฺต าเนหิ สามิเกน ปจฺฉิมา ทิสา  ภรยิา  
ปจฺจุปฏาตพฺพาฯ สมฺมานนาย อนวมานนาย อนติจริยาย   
อิสฺสริยโวสสฺคฺเคน อลงฺการานุปฺปทาเนน ฯ อิเมหิ โข คหปติปุตฺต   
ป ฺจหิ าเนหิ สามิเกน ปจฺฉิมา ทิสา ภริยา ปจฺจุปฏ ิตา   
ป ฺจหิ าเนหิ สามิก อนุกมฺปติฯ สุสวิหิตกมฺมนฺตา จ โหติฯ   
สุสงฺคหิตปริชนา จฯ อนติจารินี จฯ สมฺภต จ อนุรกฺขติฯ ทกฺขา   
จ โหติ อนลสา สพฺพกิจฺเจสูติ ฯ (๕)   
        อย  วา  อปโร  นโย  สงฺคโหติ  ธมฺมิกาหิ  ทานปยวาจอตฺถ- 
จริยาหิ  สงฺคณฺหน ฯ  เสยยฺถิทฯ  อุโปสถทิวเสสุ  ปริพฺพยทานฯ  
# ๑. ส.ี อตฺตโน ชาตา ปุตฺตา ฯ ม. อตฺตนา ชนิตา ปุตฺตาป ฯ 
# ๒. ม. อุตฺตทาร ฯ ๓. ม. วุตฺตเ ฺหต ฯ  ๔. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๘/๒๐๓ ฯ 
# ๕. ท.ี ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔ ฯ  
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นกฺขตฺตทิวเสสุ นกฺขตฺตทสฺสาปนฯ  มงฺคลทิวเสสุ  มงฺคลกรณฯ  
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ โอวาทานุสาสนนฺติ ฯ  ต   
ปุพฺพนเยเนว  (๑)  ทิฏธมฺมิกสมฺปารยิกหิตเหตุโต เทวตาหิป นมสฺสนีย- 
ภาวเหตุโต จ มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพฯ ยถาห สกฺโก เทวานมินโฺท   
                 เย คหฏา ปุ ฺกรา          สีลวนฺโต อุปาสกา   
                 ธมฺเมน ทาร โปเสนฺติ          เต นมสฺสามิ มาตลีติ ฯ (๒)   
        อนากุลา  กมฺมนฺตา  นาม  กาล ฺ ุตาย  ปติรูปการิตาย  
อนลสตาย  อุฏานวีริยสมฺปทาย  อพฺยสนียตาย  จ  กาลาติกฺกมน- 
อปฺปติรูปกรณากรณสิถิลกรณาทิอากุลภาววิรหิตา  กสโิครกฺข- 
วณิชฺชาทโย  กมฺมนฺตา ฯ  เอเต  อตฺตโน  วา  ปุตฺตทารสฺส  
วา  ทาสกมฺมกราน  วา  พฺยตฺตตาย  เอว  ปโยชิตา  ทิฏเว  
ธมฺเม  ธนธ ฺวุฑฺฒิปฏิลาภเหตุโต มงฺคลนฺติ วุตฺตา ฯ วุตฺต ฺเจต  
ภควตา   
                ปติรูปการี ธุรวา                  อุฏาตา วินฺทเต ธนนฺติ (๓)  จ ฯ   
                น ทิวา โสปฺปสีเลน          รตฺตึ อุฏานเทสฺสินา   
                นจฺิจ มตฺเตน โสณฺเฑน          สกฺกา อาวสิตุ ฆร ฯ   
                อติสีต อติอุณฺห                  อติสายมิท อาหุ   
                อิติ วิสฺสฏกมฺมนฺเต          อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว ฯ   
                โย จ(๔) สีต ฺจ อุณฺห ฺจ  ติณา ภิยฺโย น ม ฺติ   
# ๑. ม. วุตฺตนเยเนว ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖ ฯ 
# ๔. ม. โยธ ฯ  
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                กร ปุริสกิจฺจานิ                  โส สุขา น วิหายตีติ (๑)  จ   
                โภเค สหรมานสฺส                  ภมรสฺเสว  อิรียโต   
                โภคา  สนฺนิจย  ยนฺติ          วมฺมิโก  วูปจิยตีติ(๒)  จ   
เอวมาทิ ฯ   
        เอว  อิมสิฺสาป  คาถาย  มาตุปฏานฯ  ปตุปฏานฯ  
ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโหฯ อนากุลา  จ  กมฺมนฺตาติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ   
วุตฺตานิฯ  ปุตฺตทารสฺส  สงฺคห  วา ทฺวิธา  กตฺวา  ป ฺจฯ   
มาตาปตุอุปฏาน  วา  เอกเมว  กตฺวา  ตีณิ ฯ  มงฺคลตฺต ฺจ  
เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                        นฏิ ิตา 
        มาตาปตุอุปฏานนฺติ อิมิสฺสา คาถาย  
                        อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  ทาน ฺจาติ  เอตฺถ  ทียเต  อิมินาติ  ทานฯ  อตฺตโน   
สนฺตก  ปรสสฺ  ปฏิปาทิยตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ธมฺมสฺส  จริยาฯ 
ธมฺมา  วา  อนเปตา จริยา  ธมฺมจริยา ฯ  ายนฺเต  อมฺหาก  
อิเมติ  าตกา ฯ  น อวชฺชานิ อนวชฺชานิฯ  อนินฺทิตานิ  
อครหิตานีติ วุตฺต โหติ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ อย  
ปทวณฺณนา ฯ  อตฺถวณฺณนา  ปน  เอว  เวทิตพฺพา  
        ทาน  นาม  ปร  อุททฺิสฺส  สุพุทฺธปิุพฺพิกา  (๓)  อนฺนาทิ- 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๘๕/๑๙๙ ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒ ฯ 
# ๓. ยุ. สนฺตุฏ ิปุพฺพิกา ฯ   
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ทสทานวตฺถุปริจฺจาคเจตนาฯ  ตสมฺปยุตฺโต  วา อโลโภ ฯ เตน  
หิ  (๑)  ต  วตฺถุ  ปรสฺส  ปฏิปาเทติ ฯ เตน วุตฺต ทียเต อิมินาติ  
ทานนฺติ ฯ ต  พหุชนปยตาทีน    ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาน  
ผลวิเสสาน  อธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ  วุตฺต  ทายโก  สีห  ทานปติ  
พหุโน  ชนสสฺ  ปโย  โหติ  มานาโปติ (๒) เอวมาทีนิ เจตฺถ สุตฺตานิ 
อนุสฺสริตพฺพานิ ฯ   
        อปโร  นโย  ทาน  นาม  ทุวิธ  อามิสทาน ฺจ  ธมฺมทาน ฺจ ฯ   
ตตฺถามิสทาน  วุตฺตปฺปการเมว ฯ  อิธโลกปรโลก- 
ทุกฺขกฺขยสุขาวหสฺส  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตสฺส  ธมฺมสฺส   
ปเรส  หิตกามตาย  เทสนา  ธมฺมทาน ฯ อิเมส ฺจ ทฺวินฺน 
ทานาน เอตเทว อคฺค ฯ ยถาห   
                  สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ   
                  สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ   
                  สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ   
                  ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ ฯ (๓)   
ตตฺถ  อามิสทานสฺส  มงฺคลตฺต  วุตฺตเมว ฯ  ธมฺมทาน  ปน  
ยสฺมา  อตฺถปฏิสเวทิตาทีน  คุณาน  ปทฏานฯ  ตสฺมา มงฺคลนฺติ 
วุจฺจติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา  ยถา ยถา ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาสุต  
ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน  ปเรส เทเสติฯ ตถา ตถา โส 
# ๑. ม. อโลเภน ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๓๔/๔๑ ฯ 
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๓ ฯ  
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ตสฺมึ ธมฺเม อตฺถปฏิสเวที จ โหติ  ธมฺมปฏิสเวที จาติ (๑)   
เอวมาทิ ฯ   
        ธมฺมจรยิา  นาม  ทสกุสลกมฺมปถจริยา ฯ  ยถาห  ติวิธ 
โข คหปตโย กาเยน  ธมฺมจริยา สมจริยา โหตีติ (๒)  เอวมาทิ ฯ  
สา ปเนสา ธมฺมจริยา สคฺคโลกุปปตฺติเหตุโต  มงฺคลนฺติ 
เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ภควตา  ธมฺมจริยาสมจริยาเหตุ  โข 
คหปตโย  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปรมรณา 
สุคตึ  สคฺค  โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ (๓)   
        าตกา  นาม  มาติโต  วา  ปติโต  วา  ยาว   
สตฺตมา  ปตามหยุคา  สมฺพนฺธา ฯ  เตส  โภคปาริชุ ฺเน  วา 
พฺยาธิปาริชุ ฺเน  วา  อภิหตาน  อตฺตโน สมีป  อาคตาน   
ยถาพล  ฆาสจฺฉาทนธน ฺาทีหิ  สงฺคโห  ปสสาทีน   
ทิฏธมฺมิกาน สุคติคมนาทีน ฺจ สมฺปรายิกาน วิเสสาธิคมาน  
เหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        อนวชชฺานิ  กมฺมานิ  นาม  อุโปสถงฺคสมาทานเวยฺยา- 
วจฺจกรณอารามวนโรปนเสตุกรณาทีนิ ฯ ตานิ หิ นานปฺปการ- 
หิตสุขาธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ  วุจฺจนฺติ ฯ  าน  โข ปเนต  
วิสาเข วิชฺชติ ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส  วา   
อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวิสิตฺวา  กายสฺส  เภทา  
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๖/๒๔ ฯ ๒. ม. ม.ู ๑๒/๔๘๕/๕๒๓ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๔๘๕/๕๒๕ ฯ  
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ปรมรณา จาตุมหาราชิกาน  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยาติ  (๑) 
เอวมาทีนิ เจตฺถ สุตฺตานิ อนุสฺสริตพฺพานีติ ฯ   
        เอว  อิมสิฺสา  คาถาย  ทาน ฺจฯ  ธมฺมจริยา  จฯ  
าตกาน ฺจ  สงฺคโห  อนวชฺชานิ  กมมฺานีติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ   
วุตฺตานิฯ  มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                        นฏิ ิตา 
                ทาน ฺจาติ อิมิสฺสา คาถาย  
                        อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  อารตี  วิรตีติ  เอตฺถ  อารตีติ  อารมณ ฯ  วิรตีติ  
วิรมณฯ วิรมนฺติ  วา  เอตาย  สตฺตาติ  วิรติ ฯ  ปาปาติ  
อกุสลา ฯ  มทนียฏเน  มชฺชฯ  มชฺชปานฯ  ปาน  มชชฺปนฯ   
ตโต  มชชฺปานาฯ  สยมน  สยโม.  อปฺปมชฺชน  อปฺปมาโท ฯ 
ธมฺเมสูติ กุสเลสุ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ อย ปทวณฺณนา ฯ   
อตฺถวณฺณนา  ปน  เอว  เวทิตพฺพา   
        อารติ  นาม  ปาเป  อาทีนวทสฺสิโน  มนสา  เอว  อนภิรติ  
วิรติ  นาม  กมฺมทฺวารวเสน  กายวาจาหิ  วิรมณ ฯ  สา  เจสา  
วิรติ  นาม  สมฺปตฺตวิรติ  สมาทานวิรติ  สมุทฺเฉทวิรตีติ  ติวิธา   
โหติ  ยา กลุปุตฺตสฺส  อตฺตโน  ชาตึ  วา  กุล  วา  โคตฺต  วา  
ปฏิจฺจ น เม เอต ปติรูปฯ ยฺวาห  อิม  ปาณ  
# ๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๓๓๑/๒๖๓ ฯ  
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หเนยฺยฯ อทินฺน อาทิเยยฺยนฺ ติอาทินา นเยน สมฺปตฺตวตฺถุโต  
วิรติฯ  อย  สมฺปตฺตวิรติ  นาม ฯ  สิกฺขาปทสมาทานวเสน 
ปน  ปวตฺตา  สมาทานวิรติ  นามฯ  ยสสฺา  ปวตฺติโต  ปภูติ 
กุลปุตฺโต  ปาณาติปาตาทีนิ  น  สมาจรติ ฯ  อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา   
สมุทฺเฉทวิรติ  นามฯ  ยสสฺา ปวตฺติโต ปภุติ อริยสาวกสฺส  
ป ฺจ ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ ฯ  ปาป  นาม 
ยนฺต  ปาณาติปาโต  โข  คหปติปุตฺต  กมฺมกิเลโส  อทินฺนาทาน   
กาเมสุมิจฺฉาจาโร  ฯเปฯ  มุสาวาโทติ เอว วิตฺถาเรตฺวา   
          ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน  มุสาวาโท จ วุจฺจติ   
          ปรทารคมน ฺเจว             นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตาติ (๑)   
เอว  คาถาย  สงฺคหิต  กมฺมกิเลสสงฺขาต  จตุพฺพิธ อกุสลฯ  
ตโต ปาปา ฯ สพฺพาเปสา อารติ  จ  วิรติ  จ ทิฏธมฺมิก- 
สมฺปรายิกภยเวรปฺปหานาทินานปฺปการวิเสสาธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ 
วุจฺจติ ฯ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โข  คหปติปุตฺต  อริยสาวโกติ-  
อาทีนิ เจตฺถ สุตฺตานิ อนุสฺสริตพฺพานิ ฯ   
        มชฺชปานา  จ  สยโม  นาม  ปุพฺเพ  วุตฺตสุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   
เวรมณิยา  เจต  อธิวจน ฯ  ยสฺมา  ปน  มชฺชปายี  อตฺถ  น  
ชานาติฯ  ธมฺม  น  ชานาติฯ  มาตุป  อนฺตราย  กโรติฯ  ปตุ   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธตถาคตสาวกานมฺป อนฺตราย  กโรติฯ  ทฏิธมฺเม 
ครหฯ  สมฺปราเย  ทุคฺคตึ  อปราปริยาเย  อุมฺมาท ปาปุณาติ ฯ   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๗๔/๑๙๕ ฯ  
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มชฺชปานา  ปน  สยโม  (๑)  เตส  โทสาน  วูปสม  ตพฺพิปรีตคุณ- 
สมฺปท ฺจ ปาปุณาติ ฯ ตสฺมา อย มชชฺปานา สยโม มงฺคลนฺติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        กุสเลสุ  ธมฺเมสุ อปฺปมาโท นาม กุสลาน วา ธมฺมาน  
ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา  อสาตจฺจกิริยตา  อนฏ ิตกิริยตา   
โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา อนาเสวนา  
อภาวนา  อพหุลีกมฺม  อนธิฏาน  อนนุโยโค  ปมาโท ฯ  โย  
เอวรูโป  ปมาโท  ปมชชฺนา  ปมชชฺิตตฺตฯ  อย  วุจฺจติฯ ปมาโทติ (๒) 
เอตฺถ วุตฺตสฺส ปมาทสฺส ปฏิปกฺขนเยน  อตฺถโต  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สติยา 
อวิปฺปวาโส  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  นานปฺปการกุสลาธิคมเหตุโต  วา  (๓) 
อมตาธิคมเหตุโต  วา  มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  อปปฺมตฺตสฺส 
อาตาปโนติ  (๔)  จ  อปฺปมาโท อมต ปทนฺติ (๕)  จ เอวมาทิ  สตฺถุ 
สาสน อนุสฺสริตพฺพนฺติ ฯ   
        เอว  อิมสิฺสา  คาถาย  ปาปา  วิรติฯ  มชฺชปานา  สยโมฯ  กสุเลสุ  
ธมฺเมสุ  อปฺปมาโทติ ตีณิ มงฺคลานิ วุตฺตานิฯ มงฺคลตฺต ฺจ  
เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                                นฏิ ิตา 
                อารตี วิรตีติ อิมสิฺสา คาถาย  
                        อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ สยโต ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๓/๔๗๒ ฯ 
# ๓. ม. จ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๑๙/๑๙ ฯ ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๒/๑๙ ฯ  
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        อิทานิ  คารโว  จาติ  เอตฺถ  คารโวติ  ครุภาโว ฯ   
นิวาโตติ  นีจวุตฺติตา ฯ  สนฺตุฏ ีติ  สนโฺตโส ฯ  กตสฺส  ชานนตา  
กต ฺ ุตา ฯ  กาเลนาติ  ขเณน สมเยน ฯ ธมฺมสฺส สวน  
ธมฺมสฺสวน ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ อย ปทวณฺณนา ฯ   
อตฺถวณฺณนา  ปน  เอว  เวทิตพฺพา  
        คารโว  นาม  ครุการปฺปโยคารเหสุ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 
ตถาคตสาวกอาจริยุปชฺฌายมาติปติเชฏภาติกภคินิอาทีสุ ยถานุรูป   
ครุกาโร ครุกรณ สคารวตา ฯ สฺวาย (๑) คารโว ยสมฺา 
สุคติคมนาทีน เหตุ ฯ ยถาห  ครุกาตพฺพ ครุกโรติฯ มาเนตพฺพ  
มาเนติฯ ปูเชตพฺพ ปูเชติ ฯ  โส เตน กมฺเมน เอว สมตฺเตน  
เอว สมาทินฺเนน กายสฺส เภทา  ปร มรณา สุคตึ สคฺค  
โลก อุปปชฺชติ ฯ โน เจ กายสฺส เภทา  ฯเปฯ อุปปชฺชติฯ 
สเจ มนุสฺสตฺต อาคจฺฉติฯ ยตฺถ ยตฺถ  ปจฺจาชายติ  
อุจฺจากุลีโน  โหตีติ ฯ  (๒)  ยถาจาห  สตฺติเม  ภิกฺขเว  อปริหานิยา  
ธมฺมา ฯ  กตเม  สตฺตฯ  สตฺถุคารวตาติอาทิ ฯ (๓)  ตสฺมา มงฺคลนฺติ  
วุจฺจติ ฯ   
        นิวาโต  นาม  นีจมนตา  นิวาตวุตฺติตาฯ  ยาย  นิวาต- 
วุตฺติตาย (๔)  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  นีหตมาโน  นีหตทปฺโป   
# ๑. ส.ี ส จาย ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๕๙๓/๓๘๓ ฯ  
# ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๒๖/๒๙ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ปาทปุ ฺฉนโจฬกสโม  ฉินฺนวิสาณุสภสโม  อุทฺธฏทาสปฺปสโม   
จ  หุตฺวา  สโณฺห  สขิโล  สุขสมฺภาโส  จ  โหติฯ  อย  
นิวาโต ฯ  สวฺาย  ยสาทิคุณปฏิลาภเหตุโต  มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
อาห  จ  นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธฯ ตาทิโส ลภเต ยสนฺติ (๑)  
เอวมาทิ ฯ   
        สนฺตุฏ ิ  นาม  อิตรตีรปจฺจยสนฺโตโสฯ  โส  ทฺวาทสวิโธ 
โหติ ฯ  เสยฺยถิทฯ  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส  ยถาพลสนฺโตโส   
ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ  ติวิโธ ฯ  เอว  ปณฺฑปาตาทีสุ ฯ  ตสฺสาย   
ปเภทสวณฺณนา 
        อิธ  ภิกขฺุ  จีวร  ลภติ  สุนฺทร  วา  อสุนฺทร วาฯ  
โส  เตเนว  ยาเปติฯ  อ ฺ  น  ปตฺเถติฯ  ลภนฺโตป  น  คณฺหาติฯ 
อยมสฺส  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน  อาพาธิโก  โหติฯ 
ครุจีวร  ปารปุนฺโต โอณมติ  วา  กลิมติ  วา ฯ  โส  สภาเคน   
ภิกฺขุนา  สทฺธึ  ต  ปริวตฺเตตฺวา  สลฺลหุเกน  ยาเปนฺโตป   
สนฺตุฏโว  โหติฯ  อยมสฺส  จีวเร  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร 
ภิกฺขุ  ปณีตปจฺจยลาภี  โหติฯ  โส  ปฏฏจีวราทีน  อ ฺตร   
มหคฺฆจีวร  ลภิตฺวา  อิท เถราน  จิรปพฺพชิตาน  พหุสฺสุตาน ฺจ  
อนุรูปนฺติ  เตส  ต  ทตฺวา  อตฺตนา สงฺการกูฏา  วา  อ ฺโต   
วา  กุโตจิ  นนฺตกานิ  อุจฺจินิตฺวา  สงฺฆาฏึ  กตฺวา ธาเรนฺโตป  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๒๐๕/๒๐๖ ฯ  
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สนฺตุฏโว โหติฯ อยมสฺส จีวเร ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  ปณฺฑปาต  ลภติ  ลขู  วา  ปณีต  
วาฯ  โส  เตเนว  ยาเปติฯ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป  น 
คณฺหาติฯ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน 
อาพาธิโก  โหติฯ  ลูข  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชิตฺวา  พาฬฺห  โรคาตงฺก 
ปาปุณาติฯ  โส  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ต(๑)  ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  
สปฺปทธิมธุขีราทีนิ  ภุ ฺชตฺิวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  
โหติฯ อยมสฺส ปณฺฑปาเต  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  
ปณีต  ปณฺฑปาต  ลภติฯ  โส  อย  ปณฺฑปาโต  เถราน  
จิรปพฺพชิตาน  อ ฺเส ฺจ  ปณีตปณฺฑปาต  วินา อยาเปนฺตาน   
สพฺรหฺมจารีน  อนุรโูปติ  เตส  ต   ทตฺวา  อตฺตนา  ปณฺฑาย  
จริตฺวา  มิสฺสกาหาร  ภุ ฺชนฺโตป  สนตฺุฏโว  โหติฯ  อยมสฺส   
ปณฺฑปาเต ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุโน  เสนาสน  ปาปุณาติฯ  โส  เตเนว   
สนฺตุสฺสติฯ  ปุน  อ ฺ  สุนฺทรตรมฺป  ปาปุณนฺต  น  คณฺหาติฯ  
อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน  อาพาธิโก  
โหติฯ  นิวาตเสนาสเน  วสนฺโต  อติวิย  ปตฺตโรคาทีหิ  อาตุรียติฯ 
โส  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ต ทตฺวา ตสฺส ปาปุณนฺเต (๒)  
ปวาต(๓)สีตลเสนาสเน  วสิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปาปุณเก ฯ  ๓. ม. สวาต... ฯ  
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โหติฯ  อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ภิกฺขุ   
สุนฺทร  เสนาสน  ปตฺตมฺป  น  สมฺปฏิจฺฉติ สุนฺทรเสนาสน   
ปมาทฏานฯ ตตฺร นิสินนฺสฺส ถินมิทธฺ โอกฺกมติฯ นิทฺทาภิภูตสฺส  
จ  ปุน  ปฏิพุชฺฌโต  กามวิตกฺกา  สมุทาจรนฺตีติฯ  โส  ต   
ปฏิกฺขิปตฺวา อพฺโภกาสรุกฺขมูลปลาสปุ ฺชาทีสุ  (๑)  ยตฺถ  กตฺถจิ  
นิวสนฺโตป  สนฺตุฏโว โหติฯ อยมสฺส เสนาสเน ยถา- 
สารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  เภสชชฺ  ลภติ  หรตีก  วา  อามลก  
วาฯ  โส  เตเนว  ยาเปติฯ  อเหิ  ลทฺธ  สปฺปมธผุาณิตาทิมฺป   
น  ปตฺเถติฯ  ลภนฺโตป  น คณฺหาติ อยมสฺส  คิลานปจฺจเย   
ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน  อาพาธิโก  เตเลนตฺถโิก  ผาณิต 
ลภติฯ  โส  ต  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต   
เตเลน  เภสชฺช  กตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติฯ  
อยมสฺส  คิลานปจฺจเย ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  เอกสฺมึ   
ภาชเน  ปูติมุตฺตหรีตก  เปตฺวา  เอกสฺมึ  จตุมธุร  คณฺหาหิ  (๒)  ภนฺเต 
ยทิจฺฉสีติ  วุจฺจมาโน  สจสฺส  เตส ทฺวินฺน  อ ฺตเรน  พฺยาธิ  
วูปสมติฯ  อถ  ปูติมุตฺตหรีตก  นาม  พุทฺธาทีหิ วณฺณิตฯ  อย ฺจ  
ปูติมุตฺตเภสชฺช  นิสฺสาย  ปพฺพชฺชาฯ  ตตฺถ  เต  ยาวชีว อุสฺสาโห 
กรณีโยติ  (๓)  วุตฺตนฺติ  จินฺเตนฺโต  จตุมธุรเภสชฺช  ปฏิกฺขิปตฺวา  
# ๑. ม. อพฺโภกาสรุกฺขมูลปณฺณกุภีสุ ฯ  
# ๒. ม. คณฺหถ ฯ ๓. วิ. มหา. ๔/๑๔๓/๑๙๓ ฯ  
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มุตฺตหรีตเกน  เภสชฺช  กโรนฺโตป  ปรมสนฺตุฏโว  โหติฯ  อยมสฺส 
คิลานปจฺจเย ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        เอวมฺปเภโท  สพฺโพเปโส  สนฺโตโส  สนฺตุฏ ีติ  วุจฺจติ ฯ   
สา  อตฺริจฺฉตาปาปจฺฉตามหิจฺฉตาทีน  ปาปธมฺมาน  ปหานาธิคม- 
เหตุโต  สุคติเหตุโต มริยมคฺคสมฺภารภาวโต จาตุทฺทิสาทิภาว- 
เหตุโต จ มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ อาห จ   
                  จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ   
                  สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรนาติ (๑)   
เอวมาทิ ฯ   
        กต ฺ ุตา  นาม  อปปฺสฺส  วา  พหุสฺส  วา  เยน  เกนจิ  
กตสฺส  อุปการสฺส  ปุนปปฺุน  อนุสฺสรณภาเวน  ชานนตา ฯ   
อปจ  เนรยิกาทิทุกฺขปริตฺตาณโต ปุ ฺานิ  เอว  ปาณีน   
พหูปการานิฯ  ยโต  (๒)  เตสมฺป  อุปการานุสฺสรณตา  กต ฺ ุตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  สา  สปฺปุริเสหิ ปสสนียตาทินานปฺปการวิเสสา- 
ธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ  วุตฺตา ฯ  อาห  จ  เทฺวเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลา 
ทุลฺลภา  โลกสฺมึ ฯ กตเม เทฺวฯ โย จ ปพฺุพการีฯ โย จ  
กต ฺ ู กตเวทีติ (๓)   
        กาเลน  ธมฺมสฺสวน  นาม  ยสฺมึ  กาเล  อุทฺธจฺจสหคต   
จิตฺต  โหติฯ  กามวิตกฺกาทีน  วา  อ ฺตเรน  อภิภูตฯ  ตสฺมึ  
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๓ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๘๙/๓๔๕ ฯ  
# ๒. ม. ตโต ฯ  ๓. องฺ. ทกุ. ๒๐/๓๖๔/๑๐๙ ฯ  
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กาเล เตส วิโนทนตฺถ ธมมฺสฺสวน ฯ อปเร  อาหุ  ป ฺจเม   
ทิวเส  ธมฺมสฺสวน  กาเกน  ธมฺมสฺสวน  นาม ฯ   
ยถาห  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  ป ฺจาหิก  โข  ปน  มย  ภนฺเต  
สพฺพรตฺตึ  ธมฺมิยา กถาย สนฺนิสีทามาติ ฯ (๑)  อปจ  ยสฺมึ  กาเล 
กลฺยาณมิตฺเต  อุปสงฺกมิตฺวา  สกฺกา  โหติ  อตฺตโน  กงฺขาปฏิวิโนทก 
ธมฺม  โสตตฯ  ตสฺมึ  กาเลป  ธมฺมสฺสวน กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ยถาห  เต กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา  
ปริปุจฺฉติ ปริป ฺหตีติอาทิ ฯ (๒)  ตเทต  กาเลน  ธมฺมสฺสวน   
นีวรณปฺปหานจตุรานิสสอาสวกฺขยาธิคมนาทินานปฺปการ-   
วิเสสาธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา (๓)  ยสฺม ึ
ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก อฏ ิกตฺวา มนสิกริตฺวา  สพฺพเจตโส 
สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโต ธมฺม สุณาติฯ ป ฺจสฺส  นีวรณานิ  
ตสฺมึ สมเย น โหนฺตีติ (๔) จ ฯ  โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน  
ฯเปฯ สุปฺปฏวิิทฺธาน  จตฺตาโร อานิสสา ปาฏิกงฺขาติ (๕) จ ฯ   
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว ธมฺมา กาเลน กาล สมฺมา ภาวิยมานา   
สมฺมา อนุปริวตฺติยมานา อนุปุพฺเพน อาสวาน ขย ปาเปนฺติ ฯ  
กตเม  จตฺตาโรฯ กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ(๖) จ เอวมาทีนิ ฯ  
        เอวมิสฺสา  คาถาย  คารโวฯ  นิวาโตฯ  สนฺตุฏ ิฯ  กต ฺ ุตาฯ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๖๔/๓๘๙ ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๔๔๔/๓๑๖ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ส. มหา. ๑๙/๔๙๕/๑๓๕ ฯ  
# ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑/๒๕๑ ฯ  ๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๔๖/๑๘๘ ฯ  
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กาเลน  ธมฺมสฺสวนนฺติ  ป ฺจ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิฯ  มงฺคลตฺต ฺจ   
เนส  ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                                นฏิ ิตา 
                คารโว จ นิวาโต จาติ อิมิสฺสา คาถาย 
                                อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  ขนฺตี  จาติ  เอตฺถ  ขมน  ขนฺติ ฯ  ปทกฺขิณคฺคาหิตาย   
สุข  วโจ  อสมฺินฺติ  สุวโจฯ  สุวจสฺส  กมฺม  โสวจสฺสฯ  โสวจสฺสสฺส   
ภาโว โสวจสฺสตา ฯ  กิเลสาน  สมิตตฺตา  สมณา ฯ  
ทสฺสนนฺติ  เปกฺขณ ฯ  ธมฺมสฺส  สากจฺฉา  ธมฺมสากจฺฉา ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ อย ปทวณฺณนา ฯ  อตฺถวณฺณนา  ปน  เอว  
เวทิตพฺพา 
        ขนฺติ  นาม  อธิวาสนขนฺติฯ  ยาย  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  
ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกโฺกสนฺเตฯ  วธพนฺธาทีหิ  วา วิหึสนฺเต   
ปุคฺคเล  อสุณนฺโต  วิย  อปสฺสนฺโต  วิย  จ  นิพฺพิกาโร  โหติ  
ขนฺติวาที วิย ฯ ยถาห   
                  อหู อตีตมทฺธาน                  สมโณ ขนฺติทีปโน   
                  ต ขนฺติยาเยว  ิต          กาสิราชา อเฉทยีติ ฯ (๑)   
ภทฺรกโต วา  มนสิกโรติ  ตโต  อุตฺตริ  อปราธาภาเวน  อายสฺมา   
ปุณฺณตฺเถโร วิย ฯ ยถาห  สเจ ม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๕๒/๑๓๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 139 

                *เลมที่ 22  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  หนา 139 
 
มนุสฺสา อกฺโกสิสฺสนฺติ  ปริภาสิสฺสนฺติฯ ตตฺถ เม เอว ภวิสฺสติ  
ภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา   มนุสฺสาฯ สุภทฺทกา วติเม 
สุนาปรนฺตกา มนุสฺสาฯ ย เม นยิเม   ปาณินา ปหาร  
เทนฺตีติอาทิ ฯ (๑)  ยาย จ สมนฺนาคโต อิสีนมฺป ปสสนีโย 
โหติ ฯ ยถาห สรภงฺโค อิสิ   
                  โกธ วธิตฺวา น กทาจิ โสจติ   
                  มกฺขปฺปหาน อิสโย วณฺณยนฺติ   
                  สพฺเพส วุตฺต ผรุส ขเมถ   
                  เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโตติ ฯ (๒)   
เทวตานมฺป ปสสนีโย โหติ ฯ ยถาห สกฺโก เทวานมินฺโท   
          โย หเว พลวา สนฺโต          ทุพฺพลสฺส ติติกฺขติ   
          ตมาหุ ปรม ขนฺตึ          นิจฺจ ขมติ ทุพฺพโลติ ฯ (๓)   
พุทฺธานมฺป ปสสนีโย  โหติ ฯ ยถาห ภควา   
          อกฺโกส วธพนฺธ ฺจ          อทุฏโ โย ติติกฺขติ   
          ขนฺตีพล พลานีก                  ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ (๔)   
สา  ปเนสา  ขนฺติ  เอเตส ฺจ  อิธ  สวณฺณิตาน  อ ฺเส ฺจ  
คุณาน  อธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ   
        โสวจสฺสตา  นาม  สหธมฺมิก  วุจฺจมาเน(๕)  วิกฺเขป  วา  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๗๕๗/๔๘๒ ฯ  ส. สฬา. ๑๘/๑๑๕/๗๗ ฯ 
# ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๙ ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๘๘๒/๓๒๗ ฯ 
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๙ ฯ ๕. ยุ. วุจฺจมาโน ฯ  
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ตุณฺหีภาว  วา  คุณโทสจินฺตน  วา  อนาปชฺชิตฺวา  อติวิย  
อาทร ฺจ  คารว ฺจ  นีจมนต ฺจ  ปุรกฺขตฺวา  สาธูติ   
วจนกรณตา ฯ  สา  สพฺรหฺมจารีน  สนฺติกา  โอวาทานุ- 
สาสนีปฏิลาภเหตุโต โทสปฺปหานคุณาธิคมเหตุโต จ มงฺคลนฺติ  
วุจฺจติ ฯ   
        สมณาน  ทสฺสน  นาม  อุปสมิตกิเลสาน  ภาวิตกาย- 
วจีจิตฺตป ฺาน อุตฺตมทมถสมถสมนนฺาคตาน  ปพฺพชิตาน   
อุปสงฺกมนุปฏานานุสฺสรณสวนทสฺสนฯ สพฺพมฺป  ลามกเทสนาย  (๑)  
ทสฺสนนฺติ วุตฺต ฯ ต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ กสฺมาฯ  พหู- 
ปการตฺตา ฯ  อาห  จ  ทสสฺนมฺปห  ภิกขฺเว  เตส  ภิกฺขูน  
พหูปการ วทามีติอาทิ ฯ  (๒)  ยโต  หิตกาเมน  กุลปุตฺเตน สีลวนฺเต  
ภิกฺขู ฆรทฺวาร สมฺปตฺเต ทิสฺวา  ยทิ  เทยฺยธมฺโม  อตฺถิฯ   
ยถาพล  เทยยฺธมฺเมน  ปติมาเนตพฺพา ฯ  ยท ิ นตฺถฯิ  ป ฺจปติฏ ิต   
กตฺวา  วนฺทิตพฺพา ฯ  ตสฺมึ  อสมฺปชชฺมาเน  อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา   
นมสฺสิตพฺพาฯ  ตสฺมิมฺป  อสมฺปชฺชมาเน  ปสนฺนจิตฺเตน  ปยจกฺขูหิ  
สมฺปสฺสิตพฺพา ฯ  เอว  ทสฺสนมูลเกนาป  หิ  ปุ ฺเน  อเนกานิ   
ชาติสหสฺสานิ จกฺขุมฺหิ  โรโค  วา  โทโส  วา  อุสฺสหา  วา   
ปฬกา  วา น โหนฺติฯ วิปฺปสนฺนานิ  ป ฺจวณฺณสสฺสิริกานิ   
โหนฺติ  จกฺขูนิ  รตนวิมาเน  อุคฺฆาฏิตมณิกวาฏสทิสานิฯ สตสหสฺส- 
# ๑. ม. วิลาสิกเทสนาย ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๔/๓๑๒ ฯ  
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กปฺปมตฺต  เทเวสุ  มนุสฺเสสุ  จ  สพฺพสมฺปตฺตีน  ลาภี  โหติฯ   
อนจฺฉริย เจตฯ  ย  มนุสฺสภูโต  สปฺป ฺชาติโก  สมฺมา  ปวตฺติเตน  
สมณทสฺสนมเยน  ปุ ฺเน  เอวรูป  วิปากสมฺปตฺตึ  อนุภเวยฺยฯ 
ยตฺถ  ติรจฺฉานคตานมฺป  เกวล สทฺธามตฺตกชนิตสฺส สมณทสฺสนสฺส 
เอว วิปากสมฺปตฺตึ วณฺณยนฺติ   
                  อุลูโก (๑)  มณฺฑลกฺขิโก   
                  เวทิยเก   จิรทฆีวาสิโก   
                  สขิุโต วต โกสโิย อย   
                  กาลุฏ ิต ปสฺสติ พุทฺธวร ฯ   
             มยิ จิตฺต ปสาเทตฺวา          ภิกฺขุสงฺฆ อนุตฺตเร   
          กปฺปาน สตสหสฺสานิ          ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ ฯ   
          เทวโลกา จวิตฺวาน          กุสลกมฺเมน โจทิโต   
          ภวิสฺสติ อนนฺตาโณ          โสมนสฺโสติ วิสฺสุโตติ ฯ  
        กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา  นาม  ปโทเส  วา  ปจฺจูเส  วา  
เทฺว  สุตฺตนฺติกา  ภิกฺขู  อ ฺม ฺ  สุตฺตนฺต  สากจฺฉนฺติฯ  
วินยธรา วินยฯ อาภิธมฺมิกา อภิธมฺมฯ ชาตกภาณกา  ชาตกฯ  
อฏกถิกา  อฏกถฯ  ลีนทฺุธตวิจิกิจฺฉาปเรตจิตฺตวิโสธนตฺถ วา  
ตมฺหิ  ตมฺหิ  กาเล  สากจฺฉนฺติฯ  อย  กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา ฯ  
สา  อาคมพฺยตฺติอาทีน คุณาน เหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจตีติ ฯ   
# ๑. ส.ี อุลูกโก ฯ  ม. อุลโูก ฯ  
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        เอว  อิมสิฺสา  คาถาย  ขนฺติฯ  โสวจสฺสตาฯ  สมณาน ฺจ 
ทสฺสนฯ  กาเลน  ธมฺมสากจฺฉาติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิฯ 
มงฺคลตฺต ฺจ  เนส  ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                                นฏิ ิตา 
                        ขนฺตี จาติ อิมิสฺสา คาถาย 
                                อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  ตโป  จาติ  เอตฺถ  ปาปเก  อกุสเล  ธมเฺม  ตปตีติ   
ตโป ฯ  พฺรหฺม  จริยนฺติ  พฺรหฺมจริยฯ  พฺรหฺมาน  วา  จริย   
พฺรหฺมจริย ฯ เสฏจริยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ อริยสจฺจาน ทสฺสน  
อริยสจฺจาน ทสฺสน ฯ อรยิสจฺจานิ ทสฺสนนฺติป  เอเกฯ  ต  น   
สุนฺทร ฯ  นกิฺขนฺต  วานโตติ  นิพฺพานฯ  สจฺฉิกรณ  
สจฺฉิกิริยาฯ นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยา นิพฺพานสจฺฉิกิริยา ฯ  
เสส วุตฺตนยเมวาติ อย ปทวณฺณนา ฯ  อตฺถวณฺณนา  ปน   
เอว  เวทิตพฺพา  
        ตโป  นาม  อภิชฺฌาโทมนสฺสาทีน  ตปนโต  อินฺทฺริยสวโรฯ 
โกสชชฺสฺส  วา  ตปนโต  วีริย ฯ  เตน  หิ  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  
อาตาปติ  วุจฺจติ ฯ  สฺวาย  อภิชฺฌาทิปฺปหานฌานาทิปฏิลาภ- 
เหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        พฺรหฺมจริย  นาม  เมถุนวิรติสมณธมฺมสาสนมคฺคาน  
อธิวจน ฯ  ตถา  หิ  อพฺรหฺมจริย  ปหาย  พฺรหฺมจารี โหตีติ (๑) 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๓๓/๓๔๒ ฯ  
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เอวมาทีสุ เมถุนวิรติ พฺรหฺมจริยนฺติ วุจฺจติ ฯ  ภควติ  โน   
อาวุโส  พฺรหฺมจริย  วุสสฺตีติ  (๑)  เอวมาทีสุ สมณธมฺโม  น  
ตาวาห  ปาปม  ปรินิพฺพายิสฺสามิฯ  ยาว  เม  อิท  พฺรหฺมจริย  
น อิทฺธ ฺเจว ภวิสฺสติ  ผีต ฺจ  วิตฺถาริก  พาหุช ฺนฺติ  (๒) 
เอวมาทีสุ  สาสน ฯ  อยเมว  โข ภิกฺขุ  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค  พฺรหมฺจริย ฯ  เสยฺยถิทฯ  สมฺมาทิฏ ีติ  (๓)  เอวมาทีสุ  มคฺโค ฯ  
อิธ  ปน  อรยิสจฺจทสฺสเนน  ปรโต  มคฺคสฺส  คหิตตฺตา  อวเสส   
สพฺพมฺป  วฏฏติ ฯ  ต  เจต  อุปรูปริ  นานปฺปการวิเสสาธิคม- 
เหตุโต  มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อริยสจฺจาน  ทสฺสน  นาม  กุมารปเ ฺห  วุตฺตตฺถาน  จตุนฺน   
อริยสจฺจาน อภิสมยวเสน มคฺคทสฺสน ฯ ต สสารทุกฺขา 
วีติกฺกมเหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        นิพฺพานสจฺฉิกิริยา  นาม  อิธ  อรหตฺตผล  นิพฺพานนฺติ   
อธิปฺเปต ฯ ตมฺป  หิ  ป ฺจคติวานเนน  (๔)  วานส ฺ ิตาย  ตณฺหาย  
นิกฺขนฺตตฺตา  นิพฺพานนฺติ วุจฺจติ ฯ  ตสฺส  ปตฺติ  วา  ปจฺจเวกฺขณา  
วา สจฺฉิกิริยาติ วุจฺจติ ฯ อิตรสฺส ปน นพฺิพานสฺส  อริย- 
สจฺจาน  ทสฺสเนเนว  สจฺฉิกิริยา  สิทฺธาฯ  เตเนต  อิธ  น อธิปฺเปต ฯ 
เอวเมสา  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา  ทฏิธมฺมสุขวิหารเหตุโต  มงฺคลนฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. ม. ม. ๑๒/๒๙๖/๒๙๐ ฯ   ๒. ท.ี มหา. ๑๐/๑๐๒/๑๓๓ ฯ 
# ส. มหา. ๑๙/๑๑๓๒/๓๓๗ ฯ  ขุ. อุ. ๒๕/๑๓๐/๑๗๕ ฯ  
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๓๐/๙ ฯ  ๔. ม. ป ฺจคติวานเนน ฯ   
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        เอวมิมิสฺสา  คาถาย  ตโป  จฯ  พฺรหฺมจริย ฺจฯ  อริย- 
สจฺจาน  ทสฺสนฯ  นิพฺพานสจฺฉิกิริยาติ  จตฺตาริ  มงฺคลานิ  วุตฺตานิฯ 
มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                                นฏิ ิตา 
                ตโป จาติ อิมิสฺสา คาถาย  
                        อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  ผุฏสฺส  โลกธมฺเมหีติ  เอตฺถ  ผุฏสสฺาติ  ผุสิตสฺส  
ฉุปตสฺส  สมฺปตฺตสฺส ฯ  โลเก  ธมฺมา  โลกธมฺมาฯ  
ยาว  โลกปฺปวตฺติฯ ตาว  อนิวตฺติกา  ธมฺมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
จิตฺตนฺติ  มโน  มานส ฯ  ยสฺสาติ  นวสฺส  วา มชฌฺมิสฺส  วา 
เถรสฺส  วา ฯ  น  กมฺปตีติ  น  จลติ  น  เวธติ ฯ  อโสกนฺติ   
นิสฺโสก  อพฺพูฬฺหโสกสลลฺ ฯ  วิรชนฺติ  วิคตรช  วิทธฺสิตรช ฯ  
เขมนฺติ  อภย นิรุปทฺทว ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ อย ตาว  
ปทวณฺณนา ฯ  อตฺถวณฺณนา  ปน  เอว  เวทิตพฺพา   
        ผุฏสฺส  โลกธมฺเมหิ  ยสฺส  จิตฺต  น  กมฺปติฯ  ยสฺส   
ลาภาลาภาทีหิ อฏหิ โลกธมฺเมหิ ผุฏสฺส อชฺโฌตฺถฏสฺส จิตฺต 
น  กมฺปติ  น  จลติ  น  เวธติฯ  ตสฺส  ต  จิตฺต  เกนจิ   
อกมฺปนีย โลกุตฺตรมคฺคาวหนโต (๑)  มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ กสสฺ 
จ  (๒)  เอเตหิ  ผุฏสฺส  จิตฺต  น  กมปฺติฯ  อรหโต  ขีณาสวสฺสฯ   
น อ ฺสฺส กสฺสจิ ฯ วุตฺตเ ฺหต   
# ๑. ม. ...ภาวาวหนโต ฯ  ๒. ม. ปน ฯ   
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          เสโล ยถา เอกคฺฆโน          วาเตน น สมีรติ   
          เอว รปูา รสา สทฺทา          คนฺธา ผสฺสา จ เกวลา ฯ   
          อิฏา ธมฺมา อนิฏา จ          นปปฺเวเธนฺติ ตาทิโน   
           ิต จิตฺต วิปฺปมุตฺต          วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ ฯ (๑)   
        อโสก  นาม  ขีณาสวสฺเสว  จิตฺต ฯ  ต ฺหิ  โย  โสโก 
โสจนา  โสกจิตตฺต  อนฺโตโสโก  อนฺโตปริโสโก  เจตโส   
ปริชฺฌายิตตฺตนฺติอาทินา  (๒)  นเยน  วุจฺจติ  โสโกฯ  ตสฺส  
อภาวโต  อโสก ฯ  เกจิ  นิพฺพาน  วทนฺติฯ  ต  ปรุมิปเทน   
นานุสนฺธิยติ ฯ  ยถา  จ  อโสกฯ  เอว  วิรช  เขมนฺติป  
ขีณาสวสฺเสว  จิตฺต ฯ ต ฺหิ  ราคโทสโมหรชาน  วิคตตฺตา 
วิรชฯ  จตูหิ  จ  โยเคหิ  เขมตฺตา  เขม ฯ  ยโต  เอต  เตน  
เตนากาเรน  ตมฺหิ  ตมฺหิ  ปวตฺติกฺขเณ  คเหตฺวา  นิทฺทิฏวเสน   
ติวิธมฺป  อปฺปวตฺตกฺขนฺธตาทิโลกุตฺตมภาวาวหนโต  อาหุเนยฺยาทิ- 
ภาวาวหนโต  จ มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  อิมสิฺสา  คาถาย  อฏโลกธมฺเมหิ  อกมฺปตจิตฺตฯ   
อโสกจิตฺตฯ วิรชจิตฺตฯ เขมจิตฺตนฺติ จตฺตาริ มงฺคลานิ วุตฺตานิฯ 
มงฺคลตฺต ฺจ เนส ตตฺถ ตตฺถ วิภาวิตเมวาติ ฯ   
                                นฏิ ิตา  
                ผุฏสฺส โลกธมฺเมหีติ อิมิสฺสา คาถาย 
                                อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๔/๑๑ ฯ องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๖/๔๒๔ ฯ 
# ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๒๖๘/๑๘๔ ฯ  
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        เอว  ภควา  อเสวนา  จ  พาลานนฺติอาทีหิ  ทสหิ  คาถาหิ   
อฏตฺตึส  มงฺคลานิ  กเถตฺวา  อิทานิ  เอตาเนว  อตฺตนา  วุตฺตานิ  
มงฺคลานิ ถุนนฺโต เอตาทิสานิ กตฺวานาติ อิม อวสานคาถ  
อภาสีติ ฯ  ตสฺสาย  อตฺถวณฺณนา ฯ 
        เอตาทิสานีติ  เอตานิ  อีทิสานิ  มยา  วุตฺตปฺปการานิ  
พาลาน  อเสวนาทีนิ ฯ  กตฺวานาติ  กตฺวา ฯ  กตฺวาน  กตฺวา   
กริตฺวาติ  หิ  อตฺถโต  อน ฺ ฯ  สพฺพตฺถมปราชิตาติ  สพฺพตฺถ 
ขนฺธกิเลสาภิสงฺขารเทวปุตฺตมารปฺปเภเทสุ  จตูสุ  ปจฺจตฺถิเกสุ   
เอเกนป  อปราชิตา  หุตฺวาฯ สยเมว  เต  จตฺตาโร  มาเร   
ปราเชตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มกาโร  เจตฺถ  ปทสนฺธกิรณมตฺโตติ  
วิ ฺาตพฺโพ ฯ  สพฺพตฺถ  โสตฺถึ  คจฺฉนฺตีติ  เอตาทิสานิ  มงฺคลานิ  
กตฺวา  จตูหิ  มาเรหิ อปราชิตา  หุตฺวา  สพฺพตฺถ  อิธ 
โลกปรโลเกสุ  านจงฺกมาทีสุ  จ  โสตฺถึ  คจฺฉนฺติฯ  พาล- 
เสวนาทีหิ  เย  อุปฺปชฺเชยยฺย  อาสวาวิฆาตปริฬาหาฯ  เตส   
อภาวา  โสตฺถึ  คจฺฉนฺติฯ  อนุปทฺทวา  อนุปสคฺคา  (๑)  เขมิโน  
อปฺปฏิภยา คจฺฉนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ อนุนาสิโก เจตฺถ 
คาถาพนฺธสุขตฺถ วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  ตนฺเตส  มงฺคลมุตฺตมนฺติ 
อิมินา  คาถาปเทน  ภควา  เทสน  นิฏาเปสิ ฯ  กถฯ  
เอว  เทวปุตฺต  เย  เอตาทิสานิ  กโรนฺติฯ  เต  ยสฺมา  สพฺพตฺถ 
# ๑. ม. อนุปทฺทุตา อนุปสฏา ฯ  
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โสตฺถึ  คจฺฉนฺติฯ  ตสฺมา  ต  พาลาน  อเสวนาทิ  อฏตฺตึสวิธมฺป  
เตส  เอตาทิสาน มงฺคลการกาน (๑)  มงฺคลมุตฺตม เสฏ ปวรนฺติ  
คณฺหาหีติ ฯ   
        เอว ฺจ  ภควตา  นิฏาปตาย  เทสนาย  ปริโยสาเน  
โกฏิสตสหสฺสา  เทวตา  อรหตฺต  ปาปุณึสุฯ  โสตาปตฺติ- 
สกทาคามิอนาคามิผลปฺปตฺตาน  คณนา  อสงฺเขฺยยฺยา  อโหสิ ฯ   
        อถ  ภควา  ทุติยทิวเส  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  อิม  
อานนฺท  รตฺตึ  อ ฺตรา  เทวตา  ม  อุปสงฺกมิตฺวา  มงฺคลป ฺห  
ปุจฺฉิฯ อถสฺสาห  อฏตฺตึส  มงฺคลานิ  อภาสึฯ  อุคฺคณฺห 
อานนฺท  อิม  มงฺคลปริยายฯ อุคฺคเหตฺวา  ภิกฺขู  วาเจหีติ ฯ   
เถโร  อุคฺคณฺหิตฺวา  (๒)  ภิกฺขู วาเจสิ ฯ ตยิท อาจริยปรมฺปราภต  
ยาวชฺชตนา  ปวตฺตติฯ  เอวมิท  พฺรหฺมจริย  อิทฺธ ฺเจว ผีต ฺจ  วิตฺถาริก   
พาหุช ฺ  ปุถุภูต  ยาว ฯ  เทวมนุสฺเสหิ  สุปฺปกาสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
อิทานิ  เอเตเสฺวว  มงฺคเลสุ  าณปริจยปาฏวตฺถ  อย  อาทิโต  ปภุติ   
โยชนา ฯ 
        เอวมิเม  อิธโลกปรโลกโลกุตฺตรสุขกามา  สตฺตา  พาลชนเสวน   
ปหายฯ  ปณฺฑิเต  นิสฺสายฯ  ปชูเนยฺเย  ปูเชนฺโตฯ  ปติรูปเทสวาเสน   
ปุพฺเพกตปุ ฺตาย  จ  กุสลปฺปวตฺติย  โจทิยมานาฯ  อตฺตาน  
สมฺมา  ปณิธายฯ พาหุสจฺจสิปฺปวินเยหิ อลงฺกตตฺตภาวาฯ วินยานุรูป  
# ๑. ม. เอตาทิสการกาน ฯ  ๒. ม. อุคฺคเหตฺวา ฯ   
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สุภาสิต ภาสมานาฯ ยาว คิหิภาว น  วิชหนฺติฯ  ตาว   
มาตาปตุอุปฏาเนน  โปราณ  อิณมูล วิโสธยมานาฯ ปุตฺตทารสฺส  
สงฺคเหน  นว  อิณมูล  ปโยชยมานาฯ  อนากุลกมฺมนฺตตาย  
ธนธ ฺาทิสมิทฺธึ  ปาปณุนฺตาฯ  ทาเนน  โภคสาร  ธมฺมจริยาย  
ชีวิตสาร ฺจ  คเหตฺวาฯ  าติสงฺคเหน  สกชนหิต  อนวชชฺ- 
กมฺมนฺตตาย  ปรชนหิต ฺจ  กโรนฺตาฯ  ปาปวิรติยา  ปรูปฆาต   
มชฺชปานสยเมน  อตฺตูปฆาต ฺจ  วิวชฺชิตฺวาฯ  ธมฺเมสุ  อปฺปมาเทน 
กุสลปกฺเข  (๑)  วฑฺเฒตฺวาฯ  วฑฺฒิตกุสลตาย  คิหิพฺย ฺชน  โอหาย  
ปพฺพชิตภาเว  ปติฏ ิตาป  (๒)  พุทฺธพุทฺธสาวกูปชฺฌายาจริยาทีสุ  
คารเวน  นิวาเตน  จ  วตฺตสมฺปท  อาราเธตฺวาฯ สนฺตุฏ ิยา   
ปจฺจยเคธ  ปหายฯ  กต ฺ ุตาย  สปฺปุริสภูมิย  ตฺวาฯ  ธมฺมสฺสวเนน  
จิตฺตลีนต  ปหายฯ  ขนฺติยา  สพฺพปรสิฺสเย  อภิภวิตฺวาฯ  
โสวจสฺสตาย  สนาถมตฺตาน  กตฺวาฯ  สมณทสฺสเนน  ปฏิปตฺติโยค 
ปสฺสนฺตาฯ  ธมฺมสากจฺฉาย  กงฺขาฏานิเยสุ  ธมฺเมสุ  กงฺข   
ปฏิวิโนเทตฺวา  อินฺทฺริยสวรตเปน  สีลวิสุทฺธึ สมณธมฺมพฺรหฺม- 
จริเยน  จิตฺตวิสุทฺธึ  ตโต  ปรา  จ จตสฺโส วิสุทฺธิโย สมฺปาเทตฺวาฯ  
อิมาย  ปฏิปทาย  อริยสจฺจทสฺสนปริยาย (๓)  าณทสฺสนวิสุทฺธึ  
ปตฺวา อรหตฺตผลสงฺขฺย (๔)  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรนฺติฯ  ย  สจฺฉิกตฺวา  
# ๑. ม. กสุลปกฺข ฯ ๒. ม.  ิตาป ฯ  ๓. ส.ี อริยสจฺจทสฺสนปริโยสาน ฯ 
# ๔. ม. อรหตฺตผลสงฺขาต ฯ  
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สิเนรุปพฺพโต  วิย  วาตวุฏ ีหิ อฏหิ  โลกธมฺเมหิ  อกมฺปมาน- 
จิตฺตา  (๑)  อโสกา  วิรชา  เขมิโน  โหนฺติ ฯ เย จ  เขมิโนฯ  เต  
สพฺพตฺถมปราชิตา  โหนฺติฯ  (๒)  สพฺพตฺถ  จ  โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ฯ 
เตนาห  ภควา   
          เอตาทิสานิ กตฺวาน          สพฺพตฺถมปราชิตา   
          สพฺพตฺถ โสตฺถ ึคจฺฉนฺติ  ตนฺเตส มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ   
                          ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                            มงฺคลสตฺุตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                                  สูจิโลมสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สูจิโลมสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อตฺถ- 
วณฺณนาย วุตฺตนเยเนวสฺส (๓) อุปฺปตฺติ อาวิภวิสฺสติ ฯ อตฺถ- 
วณฺณนาย ฺจ เอวมฺเม สุตนฺติอาทิ วุตฺตตฺถเมว ฯ  คยาย  วิหรติ   
ฏงฺกิตม ฺเจ  สูจิโลมสฺส  ยกฺขสฺส  ภวเนติ  เอตฺถ ปน  กา  
คยาฯ  โก  ฏงฺกิตม ฺโจฯ  กสฺมา  จ  ภควา  ตสฺส  ยกฺขสฺส   
ภวเน  วิหรตีติฯ  วุจฺจเต  ฯ 
        คยาติ  คาโมป  ติตฺถมฺป  วุจฺจติฯ ตทุภยมฺป อิธ 
วฏฏติ ฯ คยาคามสฺส  หิ  อวิทูเร  เทเส  วิหรนโฺตป  คยาย   
# ๑. ม. อวิกมฺปมานจิตฺตา ฯ  ๒. ม. สพฺพตฺถ เอเกนาป อปราชิตา  
# โหนฺติ ฯ  ๓. ม. อตฺถวณฺณนานเยเนวสฺส ฯ  
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วิหรตีติ  วุจฺจติฯ  ตสฺส  จ คามสฺส  สมีเป  อวิทูเร  ทวฺารสนฺติเก  
โส  ฏงฺกิตม ฺโจ ฯ  คยาติตฺเถ  วิหรนโฺตป คยาย  วิหรตีติ   
วุจฺจติฯ  คยาติตฺเถ จ โส ฏงฺกิตม ฺโจ ฯ ฏงฺกิตม ฺโจติ จตุนฺน  
ปาสาณาน  อุปริ  วิตฺถต  ปาสาณ  อาโรเปตฺวา  กโต  
ปาสาณม ฺโจ ฯ  ต  นิสฺสาย  ยกฺขสฺส  ภวน  อาฬวกภวน  
วิย ฯ  
        ยสฺมา  วา  ปน  ภควา  ต  ทิวส  ปจฺจูสสมย   
มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต 
สูจิโลมสฺส จ  ขรสฺส  จาติ  ทฺวินฺนมฺป  ยกฺขาน  โสตา 
ปตฺติผลูปนิสฺสย  อทฺทสฯ  ตสฺมา ปตฺตจีวรมาทาย  อนฺโตอรุเณเยว  
นานาทิสา  สนฺนิปติตสฺส  ชนสฺส  เขฬสิงฺฆานิกาทินานปฺป- 
การาสุจินิสฺสนฺทกิลินฺนภูมิภาคมฺป  ต  ติตฺถปฺปเทส  อาคนฺตฺวา  
ตสฺมึ ฏงฺกิตม ฺเจ  นิสีทิ  สูจิโลมสฺส  ยกฺขสฺส  ภวเน ฯ  เตน 
วุตฺต  เอก  สมย ภควา คยาย วิหรติ ฏงฺกิตม ฺเจ สูจิโลมสฺส  
ยกฺขสฺส ภวเนติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  ย  สมย  ภควา  ตตฺถ 
วิหรติฯ  เตน  สมเยน ฯ  ขโร  จ  ยกโฺข  สูจิโลโม  จ  ยกฺโข  
ภควโต  อวิทูเร  อติกฺกมนฺตีติ ฯ  เต  (๑)  ยกฺขาฯ  กสฺมา  จ  
อติกฺกมนฺตีติฯ  วุจฺจเต ฯ 
# ๑. ม. เก เต ฯ  
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        เตสุ  ตาว  เอโก  อตีเต  สฆสฺส  เตล  อนาปุจฺฉา  
คเหตฺวา  อตฺตโน  สรีร  มกฺเขสิฯ  โส  เตน  กมฺเมน  นิรเย   
ปจฺจิตฺวา  คยาโปกฺขรณิตีเร  ยกฺขโยนิย  นิพฺพตฺติ ฯ  (๑)  ตสฺเสว  
จสฺส  กมฺมสสฺ วิปากาวเสเสน  วิรูปานิ  องฺคปจฺจงฺคานิ  อเหสุฯ  
อิฏกจฺฉทนสทิส ฺจ  ขรสมฺผสฺส จมฺม ฯ  โส  กริ  ยทา  ปร   
ภึสาเปตุกาโม  โหติฯ  ตทา  ฉทนิฏกสทิสานิ  จมฺมกปาลานิ   
อุกฺขิปตฺวา  ภึสาเปติ ฯ  เอว  โส  ขรสมฺผสฺสตฺตา  ขโร  ยกฺโขเตฺวว  
นาม ลภติ ฯ (๒)   
        อิตโร  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  อุปาสโก  หตฺุวา  มาสสฺส  
อฏ  ทิวเส  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณาติฯ  โส  เอกทิวส  
ธมฺมสฺสวเน โฆสิเต สฆารามทฺวาเร อตฺตโน  เขตฺต   
เกฬายนฺโต  (๓)  อุคฺโฆสน สุตฺวา สเจ นฺหายามิฯ จิร ภวิสฺสตีติ  
กิลิฏคตฺโตว  อุโปสถาคาร  ปวิสิตฺวา  มหคฺเฆ  ภุมฺมตฺถรเณ 
อนาทเรน นิปชฺชิตฺวา สุป ฯ  ภิกฺขุ  เอวายฯ  น  อุปาสโกติ  
สยุตฺตภาณกา ฯ  โส  เตน  จ อ ฺเน กมฺเมน  จ  นริเย   
ปจฺจิตฺวา  คยาโปกฺขรณิยา  ตีเร  ยกฺขโยนิย  นิพฺพตฺโตฯ  โส   
ตสฺส กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  ทุทฺทสิโก  อโหสฯิ  สรีเร  จสสฺ  
สูจิสทิสานิ  โลมานิ อเหสุ ฯ  โส  หิ  ภึสาเปตพฺพเก  สตฺเต 
สูจีหิ  วิชฺฌนโฺต  วิย  ภึสาเปติ ฯ เอว โส สูจิสทิสโลมตฺตา  
# ๑. ม. นิพฺพตฺโต ฯ  ๒. ม. ลภิ ฯ ๓. ม. เกลายนฺโต ฯ  
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สูจิโลโม  ยกโฺขเตฺวว  นาม  ลภติ  เต  อตฺตโน  โคจรตฺถาย   
ภวนโต  นิกขฺมิตฺวา  มุหุตฺต  คนฺตฺวา  คตมคฺเคเนว  นิวตฺติตฺวา 
อิตร ทิสาภาค คจฺฉนฺตา ภควโต อวิทูเร อติกฺกมนฺติ ฯ   
        อถ  โข  ขโรติ  กสฺมา  เต  เอวมาหสุฯ  ขโร  สมณากปฺป  
ทิสฺวา  อาห ฯ  สูจิโลโม  ปน  โย  ภายติ  น  โส  สมโณฯ   
สมณปฏิรูปกตฺตา  ปน  สมณโก  โหตีติ  เอวลทฺธิโก ฯ  ตสฺมา 
ตาทิส  ภควนฺต  ม ฺมาโน  เนโส  สมโณฯ  สมณโก  เอโสติ 
สหสาว  วตฺวาป  ปุน  วีมสิตุกาโม  อาห  ยาว  ชานามีติ ฯ   
อถ  โขติ  เอว  วตฺวา  ตโต ฯ  สูจิโลโม  ยกโฺขติ  อิโต  ปภูติ  
ยาว  อปจ โข  เต  สมฺผสโฺส  ปาปโกติฯ  ตาว  อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
เกวล ฺหิ  ตตฺถ  (๑)  ภควโต  กายนฺติ อตฺตโน กาย ภควโต 
อุปนาเมสีติ เอว สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตโต  อภายนฺต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ป ฺหนฺต  สมณาติ- 
อาทิมาห ฯ  กึการณาฯ  โส  หิ  จินฺเตสิ  อิมินาป  นาม  เม  เอว  
ขเรน  อมนุสฺสสมฺผสฺเสน  มนุสฺโส  สมาโน  อย  น  ภายติฯ  
หนฺทาหเมน   พุทฺธวิสเย ปเ ฺห (๒)  ปุจฺฉามิฯ  อทฺธา  อย  ตตฺถ 
น  สมฺปายิสสฺติฯ  ตโต  น  เอว  วิเหเสฺสามีติ ฯ  ภควา  ต  
สุตฺวา  น  ขฺวาห  ต  อาวุโสติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ   
อาฬวกสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว สพฺพากาเรหิ  เวทิตพฺพ ฯ  อถโข 
สูจิโลโม  ยกโฺข  ภควนฺต  คาถาย  อชฌฺภาสิ  ราโค  จ  โทโส  
# ๑. ม. เกวล ฺเจตฺถ ฯ  ๒. ม. ป ฺห ฯ  
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จาติ  ตตฺถ  ราคโทสา  วุตฺตนยา  เอว ฯ  กโุต  นิทานาติ  กึนิทานา   
กึเหตุกา ฯ  กโุตติ  ปจฺจตฺตวจนสฺส  โตอาเทโส  เวทิตพฺโพฯ   
สมาเส  จสฺส  โลปาภาโว ฯ  อถ  วา  นทิานาติ  ชาตา   
อุปฺปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  กุโตนิทานา  กุโต  ชาตา  
กุโตอุปฺปนฺนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อรตี  รตี  โลมหโส  กุโตชาติ  
ยาย ปนฺเตสุ  วา  เสนาสเนสุ  อ ฺตร ฺตเรสุ  วา  อธิกุสเลสุ   
ธมฺเมสุ  อรติ  อรติกา  (๑)  อนภิรติ  อนตฺตมนตา (๒)  อุกฺกณฺ ิตา 
ปริตสฺสิตาติ (๓)  เอว วิภตฺตา อรติฯ  ยา  จ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  
รติฯ  โย  จ  โลมหสสมุฏานโต  (๔)  โลมหโสเตฺวว  สงฺขฺย  คโต 
จิตฺตุตฺราโสฯ (กินฺนุโข) อิเม  ตโย  ธมฺมา  กุโตชา  กโุตชาตาติ  
ปุจฺฉติ ฯ  กุโต  สมุฏายาติ  กุโต อุปฺปชฺชิตฺวา ฯ มโนติ 
กุสลจิตฺตฯ วิตกฺกาติ  อุรคสุตฺเต  วุตฺตา  นว  กามวิตกฺกาทโย ฯ 
กุมารกา  ธงฺกมิโวสฺสชนฺตีติ ยถา  คามทารกา  กีฬนฺตา  กาก  
สุตฺเตน  ปาเท  พนฺธิตฺวา  โอสฺสชนฺติ  ขิปนฺติฯ เอว กุสลมน  
อกุสลวิตกฺกา กุโต สมุฏาย โอสฺสชนฺตีติ ปุจฺฉติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  เต  ปเ ฺห  วิสฺสชฺเชนฺโต  ราโค  จาติ   
ทุติยคาถมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อิโตติ  อตฺตภาว  สนฺธายาห ฯ  อตฺตภาวนิทานา  หิ   
ราคโทสา ฯ  อรติรติโลมหสา  จ  อตฺตภาวโต  ชาตา  กาม- 
# ๑. ม. อรติตา ฯ  ๒. ม. อนภิรมณา ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๗๓/๔๗๔ ฯ 
# ๔. ม. โลมหสสมุฏาปนฺโต ฯ  
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วิตกฺกาทิอกุสลวิตกฺกา  จ  อตฺตภาวโตเยว  สมุฏาย  กุสลมเน  (๑) 
โอสฺสชนฺติฯ  เตน  ตท ฺ  ปกติอาทึ  การณ  ปฏิกขิฺปนฺโต  
อาห  อิโตนิทานา  อิโตชา  อิโต  สมฏุายาติ ฯ  สทฺทสิทฺธิ  
เจตฺถ ปุริมคาถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  เต  ปเ ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ  ยฺวาย อิโตนิทานาติ   
อาทีสุ  อตฺตภาวนิทานา  อตฺตภาวโต  ชาตา  อตฺตภาวโต   
สมุฏายาติ  อตฺโถ  วุตฺโตฯ  ต  สาเธนฺโต  อาห  เสนฺหชา 
อตฺตสมฺภูตาติ ฯ   
        เอเต  ห ิ สพฺเพ  ราคาทโย  วิตกฺกปริโยสานา  ตณฺหา- 
เสฺนเหน  ชาตาฯ  ตถา  ชายนฺตา  จ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธเภเท 
อตฺตภาวปริยาเย  อตฺตนิ  สมฺภูตา ฯ  เตนาห  เสฺนหชา   
อตฺตสมฺภูตาติ ฯ  อิทานิ  ตทตฺถโชติก  อุปม  กโรติ  นิโคฺรธสฺเสว  
ขนฺธชาติ ตตฺถ  ขนฺเธสุ  ชาตา  ขนฺธชาฯ  ปาโรหานเมต  
อธิวจน ฯ  กึ  วุตฺต  โหติฯ  ยถา  นโิคฺรธสฺส  ขนฺธชา  
นาม  ปาโรหา  อาโปรสสเินเห  สติ  ชายนฺติฯ  ชายนฺตา  จ  
ตสฺมึเยว  นิโคฺรเธ  เตสุ  เตสุ สาขปฺปเภเทสุ สมฺภวนฺติฯ 
เอวเมเตป ราคาทโย  อชฌฺตฺตตณฺหาสิเนเห  (๒)  สติ  ชายนฺติฯ   
ชายนฺตา  จ  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  เตสุ  เตสุ  จกฺขฺวาทิเภเทสุ  
ทฺวารารมฺมณวตฺถูสุ  สมภฺวนฺติฯ  ตสฺมา  เวทิตพฺพเมต อตฺตภาว- 
นิทานา อตฺตภาวชา อตฺตภาวสมุฏานา จ เอเตติ ฯ   
# ๑. ม. กสุลมโน ฯ  ๒. ม. ...เสฺนเห ฯ  
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        อวเสสทิยฑฺฒคาถาย  ปน  อย  สพฺพสงฺคาหิกา  อตฺถ- 
วณฺณนา  เอว  อตฺตสมฺภูตา  จ  เอเต  ปุถู  วิสตฺตา  กาเมสุ ฯ 
ราโคป  หิ  ป ฺจกามคุณิกาทิวเสนฯ โทโสป  อาฆาตวตฺถาทิวเสนฯ  
อรติอาทโยป  ตสฺส  ตสฺเสว  ปเภทสฺส  วเสนาติ  สพฺพถา   
สพฺเพปเม  กิเลสา  ปุถ ู อเนกปฺปการา  หุตฺวา  วตฺถุทฺวารา- 
รมฺมณาทิวเสน เตสุ  เตสุ  วตฺถุกาเมสุ  ตถา  ตถา  วิสตฺตา  
ลคฺคา  ลคฺคิตา  สสิพฺพิตฺวา  ิตา ฯ  กิมวิฯ  มาลุวาว  วิตตา  
วเนฯ  ยถา  วเน  วิตตา  มาลุวา  เตสุ  เตสุ  รุกฺขสฺส   
สาขปฺปสาขาทิเภเทสุ  วิสตฺตา  โหนฺติ(๑)  ลคฺคา   ลคฺคิตา  
สสิพฺพิตฺวา  ิตาเอวฯ  (๒)  ตสฺมา  (๓)  เอว  ปุถุปฺปเภเทสุ  
วตฺถุกาเมสุ วิสตฺต กิเลสคณ (๔)  เย น ปชานนฺติ ยโตนิทานฯ เต น 
วิโนเทนฺติ สุโณหิ ยกฺขาติ ฯ (๕)   
        ตตฺถ  ยโตนิทานนฺติ  ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ  เตน  กึ  
ทีเปติฯ  เย  สตฺตา  น  กิเลสคณ  ยโตนิทาน  อุปฺปชฺชตีติ เอว  
ชานนฺติฯ เต น ตณฺหาสิเนหสิเนหิเต (๖) อตฺตภาเว  อุปฺปชฺชตีติ  
ตฺวา  ต  ตณฺหาสิเนห  (๗)  อาทีนวานุปสฺสนาทินา ภาวนา- 
าณคฺคินา  วิโสเธนฺตา  (๘)  วิโนเทนฺติ  ปชหนฺติ  พฺยนฺตีกโรนฺติ   
จฯ  เอต อมฺหาก  สุภาสิต  สุโณหิ  ยกฺขาติ ฯ  เอวเมตฺถ  
# ๑. ม. โหติ ฯ  ๒. ม. เอวสทฺโท นตฺถ ิฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. สี. วิสตฺตา กิเลสคณา ฯ ม. วิสตา กิเลสกามา ฯ 
# ๕. ม. ยกฺข ฯ ๖. ม. ตณฺหาเสฺนหเสฺนหิเต ฯ  
# ๗. ม. ตณฺหาเสฺสนห ฯ ๘. ม. วิโสเสนฺตา ฯ  
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อตฺตภาวปชานเนน  ทุกฺขปริ ฺฯ ตณฺหาสิเนหราคาทิกิเลส- 
คณวิโนทเนน สมุทยปฺปหาน ฺจ ทีเปติ ฯ   
        เย  จ  น  วิโนเทนฺติฯ  เต  ทุตฺตร  โอฆมิม  ตรนฺติ   
อติณฺณปุพฺพ อปุนพฺภวาย ฯ  เอเตน  มคฺคภาวน  นิโรธ- 
สจฺฉิกิริย ฺจ  ทีเปติ ฯ  เย  หิ  น กิเลสคณ  วิโนเทนติฺฯ  เต 
อวสฺส  มคฺค  ภาเวนฺติ ฯ  น  หิ  มคฺคภาวน  วินา  
กิเลสวิโนทน  อตฺถ ิฯ  เย  จ  มคฺค  ภาเวนฺติฯ  เต  ทุตฺตร  
ปกติาเณน  กาโมฆาทึ  จตุพฺพิธมฺป  โอฆมิม  ตรนฺติ ฯ  
มคฺคภาวนา หิ โอฆตรณ ฯ อติณฺณปุพฺพนฺติ อิมินา 
ทีเฆน  อทฺธุนา  สุปนนฺเตป  (๑)  อวีติกฺกนฺตปุพฺพ ฯ  อปุนพฺภวายาติ  
นิพฺพานาย ฯ   
        เอวมิม  จตุสจฺจทีปก  กถ  สุณนฺตา สุตฺวา ธมฺม ธาเรนฺติฯ 
ธตาน ธมฺมาน  อตฺถ  อุปปริกฺขนฺตีติอาทิก  กถ  สภุาวินิยา  (๒) 
ป ฺาย อนุกฺกมมานา เต  เทฺวป  สหายกา  ยกฺขา   
คาถาปริโยสาเนเยว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุฯ  ปาสาทิกา จ 
อเหสุ สุวณฺณวณนา ทิพฺพาลงฺการวิภูสิตาติ ฯ   
          ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  สตฺุตนิปาตฏกถาย   
          สูจิโลมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. สุปนนฺเตนป ฯ  ๒. ส.ี อาทิกาย กมานคามินิยา ฯ  
# ยุ. กมฺมาสุตามินิยา ฯ   
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                                  กปลสุตฺตวณฺณนา  
        ธมฺมจรยินฺติ  กปลสตฺุต ฯ  (๑)  กา  อุปฺปตฺติฯ  เหมวตสุตฺเต   
วุตฺตนเยเนว ปรินิพฺพุเต  กสฺสเป  ภควติ  เทฺว  กลุปตฺุตา  ภาตโร   
นิกฺขมิตฺวา  สาวกาน สนฺติเก  ปพฺพชสึุ ฯ  เชฏโ  โสธโน  (๒)  
นามฯ  กนิฏโ  กปโล นาม ฯ  เตส มาตา  สาธนี  (๓)  นามฯ   
กนิฏภคินี  ตาปนา  นาม ฯ  ตาป  ภิกขฺุนีสุ  ปพฺพชสึุ ฯ   
ตโต เต  เทฺวป  เหมวตสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  สาสเน  ภนฺเต  (๔)   
กติ  ธุรานีติ  ปุจฺฉิตฺวา  (๕)  สุตฺวา  เตสุ  (๖)  เชฏโ  วาสธุร  ปูเรสฺสามีติ  
ป ฺจ วสฺสานิ อาจริยุปชฺฌายาน  สนฺติเก  วสิตฺวา  ป ฺจวสฺโส   
หุตฺวา  ยาว  อรหตฺตฯ  ตาว กมฺมฏาน  สุตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  
วายมนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  กปโล อหนฺตาว  ตรุโณฯ   
วุฑฺฒกาเล  (๗) วาสธุรมฺป ปริปูเรสฺสามีติ คนฺถธุร อารภิตฺวา  
เตปฏโก  อโหสิ ฯ  ตสฺส  ปริยตฺตึ  นิสสฺาย  ปริวาโรฯ  ปริวาร   
นิสฺสาย  ลาโภ  อุทปาทิ ฯ   
        โส  พาหุสจฺจมเทน  มตฺโต  ปณฺฑิตมานี  อน ฺาเตป  
อ ฺาตมานี  หุตฺวา  ปเรหิ  วุตฺต  กปปฺยมฺป  อกปปฺยฯ  
อกปฺปยมฺป  กปฺปยฯ สาวชฺชมฺป อนวชฺชฯ  อนวชชฺมฺป  สาวชฺชนฺติ 
# ๑. สฺยา. ธมฺมจริยสุตฺต ฯ ๒. ธมฺมปทฏกถา ๘/๑ ฯ 
# ๓. ม. โสธนี ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ ๕. ยุ. ธุรานิ ปุจฺฉิตฺวา ฯ 
# ๖. ม. ยุ. จ ฯ  ๗. ย.ุ วุทธฺ... ฯ  เอวมุปริป ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 158 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  จูฬวคฺควณฺณนา  หนา  158 
                 
ภณติ ฯ  ตโต  (๑)  เปสเลหิ  ภิกฺขูหิ มา อาวุโส กปล  เอว  
อวจาติอาทินา  นเยน  โอวทิยมาโน  ตุเมฺห  กึ  ชานาถ   
ริตฺตมุฏ ิสทิสาติอาทีหิ  วจเนหิ  ขขเสนฺโต  วมฺเภนฺโตเยว  จรติ ฯ  
ภิกฺขู  ตสฺส ภาตุโน  โสธนตฺเถรสฺสาป  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ 
โสป  น  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  อาวุโส  กปล  สาสนสฺส  อายุ  
นาม  ตุมฺหาทิสาน  สมฺมาปฏิปตฺติฯ  มา  อาวุโส  กปฺปยมฺป  
อกปฺปยฯ  สาวชฺชนฺติ  วเทหีติ ฯ  โส  ตสฺสาป  วจน 
นาทิยิ ฯ  ตโต  น  โสธนตฺเถโร  ทฺวตฺติกฺขตฺตุ วตฺวา   
          เอกวาจมฺป ทฺวิวาจ                  ภเณยฺย อนุกมปฺโก   
          ตตุตฺตรึ น ภาเสยฺย                  ทาโส วยฺยสฺส (๒)  สนฺติเกติ (๓)   
ปริวชฺเชตฺวา  ตฺวเมว  อาวุโส  สเกน  กมฺเมน  ป ฺายิสฺสสีติ  
ปกฺกามิ ฯ  ตโต  ปภุติ น เปสลา ภิกฺขู ฉฑฺเฑสุ ฯ   
        โส  ทรุาจาโร  หุตฺวา  ทุราจารปริวุโต  วิหรนโฺต 
เอกทิวส  อุโปสถ  โอสาเรสฺสามีติ  สหีาสน  อภิรุยฺห  จิตฺรวีชนึ  
คเหตฺวา นิสินฺโนว (๔) วฏฏติ (๕) อาวุโส  เอตฺถ  ภิกฺขูน  ปาฏโิมกฺโขติ   
ติกฺขตฺตุ  อาห ฯ  อเถโก ภิกฺขุป มยฺห วฏฏตีติ  น  อโวจ ฯ  
น  จ  ตสฺส  เตส  วา  ปาติโมกฺโข  วฏฏติ ฯ  ตโต  โส   
ปาติโมกฺเข  สุเตป  อสฺสุเตป  วินโย  นาม  นตฺถีติ  อาสนา 
# ๑. ม. ย.ุ โส ฯ  ๒. ส.ี ทาโส อยฺยสฺส ฯ  ยุ. ทาโส อริยสฺส ฯ  
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๓๖/๓๔ ฯ  ๔. ม. ย.ุ นิสินฺโน ฯ ๕. ม. วตฺตติ ฯ  
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วุฏาสิ ฯ  เอว กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสน  โอสกกฺาเปสิ  
วินาเสสิ ฯ  
        อถ  โสธนตฺเถโร  ตทเหว  ปรินพฺิพายิ ฯ  โสป  กปโล  
เอว  ต  สาสน  โอสกกฺาเปตฺวา  กาลกโต  อวีจิมหานิรเย   
นิพฺพตฺติฯ  สาป  ตสฺส  มาตา  จ  ภคินี  จ  ตสฺเสว  ทฏิานุคตึ  
อาปชฺชิตฺวา  เปสเล  ภิกฺขู  อกฺโกสมานา  ปริภาสมานา  กาล  
กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
        ตสฺมึเยว  จ  กาเล  ป ฺจสตา  ปุรสิา  คามฆาตาทีนิ   
กตฺวา  โจริกาย  ชีวนฺตา  ชนปทมนุสฺเสหิ  อนุพทฺธา  ปลายมานา 
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  กิ ฺจิ คหน  วา  ปฏิสรณ  วา 
อปสฺสนฺตา  อวิทูเร  ปเทเส   วสนฺต  อ ฺตร  อาร ฺ ิก 
ภิกฺขุ  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  อมฺหาก  ภนฺเต  ปฏิสรณ  โหถาติ  
ภณึสุ ฯ เถโร  ตุมฺหาก  สลีสทิส  ปฏิสรณ  นตฺถิฯ  สพฺเพ   
ป ฺจ  สีลานิ  สมาทิยถาติ อาห ฯ  เต  [๑]  สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา 
สีลานิ สมาทิยึสุ ฯ เถโร ตุเมฺห สีลวนฺโตฯ อิทานิ  อตฺตโน 
ชีวิต  วินาเสนฺเตสุป  มา  มโน  ปทูสยตฺิถาติ  อาห ฯ  
เต สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  อถ  เต  ชานปทา  สมฺปตฺวา  (๒) 
อิโต  จิโต จ มคฺคมานา  เต  โจเร  ทิสวฺา  สพฺเพว  
ชีวิตา โวโรเปสุ ฯ เต กาล กตฺวา กามาวจรเทวโลเก   
# ๑. ย.ุ เอตฺถนฺตเร สพฺเพติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. มง ส มฺปตฺตา ฯ   
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นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตส  (๑)  เชฏกโจโร  เชฏกเทวปุตฺโต  อโหสฯิ  อิตเร 
ตสฺเสว  ปริวารา ฯ   
        เต  อนโุลมปฏโิลม  สสรนฺตา  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวโลเก  
เขเปตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  เทวโลกโต  จวิตฺวา  
เชฏกเทวปุตฺโต  สาวตฺถิทฺวาเร  เกวฏฏคาโม  อตฺถฯิ  ตตฺถ 
ป ฺจสตกุลเชฏสฺส  เกวฏฏสฺส  ปชาปติยา  กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ   
อคฺคเหสิฯ  อิตเร  อวเสสเกวฏฏปชาปตีน ฯ  เอว  เตส  เอกทิวสเยว  
ปฏิสนฺธิคฺคหณ ฺจ  คพฺภวุฏาน ฺจ  อโหสิ ฯ  อถ เกวฏฏเชฏโ 
อตฺถิ นุ โข อิมสฺมึ คาเม  อ ฺเป  ทารกา  อชชฺ  ชาตาติ  
วิจินนฺโต  เต  ทารเก  ทิสวฺา อิเม เม  ปุตฺตสฺส  สหายกา   
ภวิสฺสนฺตีติ  สพฺเพส  โปสาวนิย  (๒)  อทาสิ ฯ  เต  สพฺเพ สหายกา  
สหปสุ  กฬีนฺตา  อนุปุพฺเพน  วยปฺปตฺตา  อเหสุ ฯ  ยโสโช เตส  
อคฺโค  อโหสิ ฯ   
        กปโลป  ตทา  นริเย  ปกฺกาวเสเสน  อจิรวติยา 
สุวณฺณวณฺโณ  ทุคฺคนฺธมุโข  มจฺโฉ  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อเถกทิวส  
สพฺเพป  เกวฏฏทารกา  ชาลานิ  คเหตฺวา  มจฺเฉ  วธิสฺสามาติ  (๓)  
นทึ  คนฺตฺวา  ชาลานิ  ปกขิฺปสุ ฯ  เตส ชาล โส  มจฺโฉ 
ปาวิสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  สพฺโพ  เกวฏฏคาโม  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺโท  
อโหสิ  อมฺหาก  ปุตฺตา  ปม  มจฺเฉ  พนฺธนฺตา  สุวณฺณมจฺฉ  
# ๑. ม. ย.ุ เตสุ ฯ  ๒. ม. ย.ุ โปสาวนิก ฯ  ๓. ม. พนธฺิสฺสามาติ ฯ  
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พนฺธึสุฯ  วุฑฺฒิ  เนส ทารกานฯ  อิทานิ  จ  โน  ราชา  ปหูต  
ธน  ทสฺสตีติ ฯ  อถ  เตป  ป ฺจสตา  ทารกสหายกา  (๑)  มจฺฉ  นาวาย 
ปกฺขิปตฺวา  นาว  อุกฺขิปตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก อคมสุ ฯ  ราชา 
ทิสฺวา  กึ  เอต  ภเณติ  อาห ฯ  มจฺโฉ  เทวาติ ฯ  ราชา   
สุวณฺณวณฺณ  มจฺฉ  ทิสฺวา  ภควา  เอตสฺส  วณฺณการณ   
ชานิสฺสตีติ  มจฺฉ คาหาเปตฺวา  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ ฯ   
มจฺฉสฺส  มุขวิวรณกาเล  เชตวน  อติวิย  ทุคฺคนฺธ โหติ ฯ   
        ราชา  ภควนฺต  ปุจฺฉิ  กสฺมา  ภนฺเต  มจฺโฉ  สุวณฺณ- 
วณฺโณ  ชาโตฯ  กสฺมา  จสฺส  มุขโต  ทุคฺคนฺโธ  วายตีติ ฯ  อย   
มหาราช  กสสฺปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  กปโล  นาม  ภิกฺขุ   
อโหสิ  พหุสสฺุโต  อาคตาคโม  อตฺตโน  วจน  อคณฺหนฺตาน   
ภิกฺขูน  อกฺโกสกปริภาสโกฯ  ตสฺส  จ  ภควโต  สาสนวินาสโก ฯ  
ย  โส  ตสฺส  ภควโต  สาสน  วินาเสสิฯ  เตน  กมฺเมน   
อวีจิมหานิรเย  นิพฺพตฺติฯ  วิปากาวเสเสน  จ  อิทานิ  มจฺโฉ  
ชาโต ฯ  ย  ทีฆรตฺต  พุทฺธวจน  วาเจสิฯ  พุทฺธสฺส  วณฺณ  กเถสิฯ 
ตสฺส  นิสฺสนเฺทน  อีทิส  วณฺณ  ปฏลิภิ ฯ  ย ภิกฺขูน  
อกฺโกสกปรภิาสโก  อโหสิฯ  เตนสฺส  มุขโต  ทุคฺคนฺโธ  วายติฯ  
อุลฺลปาเปมิ  น  มหาราชาติ ฯ  อาม  ภควาติ ฯ  อถ  ภควา  
มจฺฉ  อาลป  ตฺว  (๒)  กปโลติ ฯ อาม  ภควา  อห  กปโลติ ฯ 
# ๑. ม. ทารกสหายกา ฯ  ๒. ม. ย.ุ ตฺวสิ ฯ   
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กุโต  อาคโตสีติ ฯ  อวีจิมหานิรยโต  ภควาติ ฯ  โสธโน  กุหึ   
คโตติ ฯ  ปรนิิพฺพุโต  ภควาติ ฯ  สาธนี  กุห ึ คตาติ ฯ นิรเย 
นิพฺพตฺตา ภควาติ ฯ ตาปนา  กุหึ  คตาติ ฯ  มหานิรเย  
นิพฺพตฺตา  ภควาติ ฯ อิทานิ ตฺว กุหึ คมสิฺสสีติ ฯ มหานิรย   
ภควาติ ฯ  ตาวเทว  วิปฺปฏิสาราภิภูโต  นาว  สีเสน  ปหริตฺวา  
กาลกโต  มหานิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ  มหาชโน  สวิคฺโค  อโหสิ  
โลมหฏชาโต ฯ  อถ  ภควา  ตตฺถ  สมฺปตฺตคหฏปพฺพชิตปริสาย 
ตขณานุรูป  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  สุตฺต อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมจริยนฺติ  กายสุจริตาทิ  ธมฺมจริย ฯ  พฺรหฺมจริยนติฺ  
มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ  เอตทาหุ  วสุตฺตมนฺติ  เอต  อุภยมฺป  
โลกิยโลกุตฺตร สุจริต สคฺคโมกฺขสุขสมฺปาปกตฺตา  วสุตฺตมนฺติ   
อาหุ  อริยา ฯ  วสุตฺตม  นาม  อุตฺตมรตนฯ อนุคามิก นิธีน (๑) 
ราชาทีน อสาธารณนฺติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอตฺตาวตา  คหฏสฺส  วา  ปพฺพชิตสฺส  วา  สมฺมา 
ปฏิปตฺติเยว  ปฏิสรณนฺติ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ปฏิปตฺติวิรหิตาย 
ปพฺพชฺชาย  อสารกตฺตทสฺสเนน  กปล อ ฺเ จ ตถารูเป  
ครหนฺโต ปพฺพชิโตป เจ โหตีติ เอวมาทิมาห ฯ   
        ตตฺราย  อตฺถวณฺณนา  โย  หิ  โกจิ  คิหิพฺย ฺชนานิ   
อปเนตฺวา  ภณฺฑุกาสาวาทิคหณมตฺต  (๒)  อุปสงฺกมเนน  ปพฺพชิโตป  
# ๑. ม. ย.ุ อนุคามิก อตฺตาธีน ฯ  ๒. ม. ภณฺฑุกาสาวาทิน  
# คหณมตฺต ฯ  
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เจ  โหติ  ปุพฺเพ  วุตฺตมตฺถ  (๑)  อคารสฺมา  อนคาริยฯ  โส  เจ  
มุขรชาติโก  โหติ  ผรุสวจโนฯ  นานปฺปการาย  วิเหสาย  
อภิรตตฺตา  วิเหสาภิรโตฯ  หิโรตฺตปฺปาภาเวน  มคสทิสตฺตา   
มิโค(๒) ฯ  ชีวิต  ตสฺส  ปาปโยฯ  ตสฺส  เอวรูปสสฺ  ชีวิต   
อติปาป  อติหีน ฯ กสฺมาฯ  ยสฺมา อิมาย มิจฺฉาปฏิปตฺติยา  
ราคาทิมเนกปฺปการ รช วฑฺเฒติ อตฺตโน ฯ  น  เกวล ฺจ  
อิมินาว  การเณนสฺส  ชีวิต  ปาปโยฯ  อปจ  โข  ปน  อย 
เอวรูโป  มุขรชาติกตฺตา  กลหาภิรโต  ภิกฺขุ  สุภาสิตสฺส อตฺถ- 
วิชานนสมฺโมหเนน โมหธมฺเมน  อาวุโตฯ  มา  อาวุโส  กปล 
เอว  อวจฯ  อิมินาป  ปรยิาเยน  ต  คณฺหาหีติ  เอวมาทินา  นเยน 
เปสเลหิ  ภิกขฺูหิ  อกฺขาตมฺป  น  ปชานาติ  ธมฺม  พุทฺเธน  เทสิตฯ 
โย  ธมฺโม  พุทฺเธน  เทสิโตฯ  ต  นานปฺปกาเรน  อตฺตโน   
วุจฺจมานมฺป น ชานาติ ฯ เอวมฺปสฺส ชวิีต ปาปโย ฯ   
        ตทา  (๓)  โส  เอวรูโป  วิเหสาย  อภิรตตฺตา  วิเหส  
ภาวิตตฺตาน  ภาวิตตฺเต  ขีณาสวภิกขู  โสธนตฺเถรปฺปภุติเก  น  
ตุเมฺห  วินย  ชานาถฯ  น  สุตฺต  น  อภิธมฺมฯ  วุฑฺฒปพฺพชิตาติ- 
อาทินา  นเยน วิเหสนฺโต ฯ อุปโยคปปฺวตฺติย หิ  อิท   
สามิวจน ฯ  อถ  วา  ยถาวุตฺตนเยน  (๔)  วิเหส  ภาวิตตฺตาน  
กโรนฺโตติ ปาเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  นิปฺปริยายเมว สามิวจน  
# ๑. ม. วุตฺตตฺถ ฯ  ๒. ม. ยุ. มโค ฯ  ๓. ม. ยุ. ตถา ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ ยถาวุตฺเตเนว นเยน ฯ   
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สิชฺฌติ ฯ อวิชฺชาย ปรุกฺขโตติ ภาวิตตฺตวิเหสเน  อาทีนวทสฺสน- 
ปฏิจฺฉาทิกาย  อวิชชฺาย  ปุรกฺขโต  เปสิโต  ปโยชโิต  เสสปพฺพชิตาน  
ภาวิตตฺตาน  (๑)  วิเหสภาเวน  ปวตฺต  ทิฏเว  ธมฺเม  จิตฺต- 
วิพาธเนน  (๒)  สงฺกเิลสฯ  อายตึ  นริยสมฺปาปเนน  มคฺค   
นิรยคามิน  น ชานาติ ฯ   
        อชานนฺโต  จ  เตน  มคฺเคน  จตุพฺพิธาปายเภท  วินิปาต   
สมาปนฺโนฯ  ตตฺถ  จ  วินปิาเต  คพฺภา  คพฺภ  ตมา  ตม   
เอเกกนิกาเย  สตกฺขตฺตุ  สหสฺสกฺขตฺตุมฺป  มาตุกุจฺฉิโต  มาตุกุจฺฉึ  
จนฺทิมสูริเยหิป  อวิทฺธสนียา อสุรกายตมา  ตม ฺจ  สมาปนฺโน ฯ  
ส  เว ตาทิสโก ภิกฺขุ เปจฺจ อิโต ปรโลก คนฺตฺวา  อย  
กปลมจฺโฉ วิย นานปฺปการ ทุกฺข นิคจฺฉติ ฯ  กึการณาฯ   
คูถกูโป  ยถา  อสฺสฯ  สมปฺุณฺโณ  คณวสฺสิโกฯ  ยถา  วจฺจกุฏิคูถกูโป  
คณวสฺสิโก  อเนกวสฺสิโก  พหูนิ  วสฺสานิ  มุขโต คูเถน  
ปูริยมาโน สมฺปุณฺโณ  อสฺสฯ  โส  อุทกกุมฺภสเตหิ  อุทกกุมฺภ- 
สหสฺเสหิ  โธวิยมาโนป ทุคฺคนฺธทุพฺพณฺณิยานปคมา  ทุพฺพิโสโธ  
โหติฯ  เอวเมว  โย  เอวรโูป อสฺส ทีฆรตฺต สงฺกิลิฏกมฺมนฺโต  
คูถกูโป  วิย  คูเถน  ปาเปน  สมฺปุณฺณตฺตา  สมฺปุณฺโณ  
ปุคฺคโลฯ  โส  ทุพฺพิโสโธ  หิ  สงฺคโณ(๓) จิรกาล(๔)  ตสฺส  องฺคณสฺส 
# ๑. ส.ี ย.ุ ปโยชิโต ต ภาวิตตฺตาน ฯ  ๒. ม. จิตฺตวิพาธเนน ฯ  
# ๓. ม. สางฺคโณ ฯ  ๔. สี. สมฺปุณฺณตฺตา สางฺคโณ ปุคฺคโล โส ทุพฺพิโสโธ 
# หิ จิรกาล ฯ  ม. สมฺปุณฺณตฺตา สมฺปณฺโณ สพฺพโส ทุพฺพิโสโธ อติจิรกาล ฯ  
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วิปาก ปจฺจนุโภนฺโตป  น  สุชฺฌติ ฯ  ตสฺมา  วสฺสคณนาย   
อปริมาณมฺป  จิรกาล  (๑)  ส  เว ตาทิสโก  ภิกฺขุ  เปจฺจ  ทุกฺข   
นิคจฺฉตีติ ฯ  อถ  วา  อย  อิมิสฺสา  คาถาย สมฺพนฺโธ  ย   
วุตฺต  ส  เว  ตาทิสโก  ภิกฺขุฯ เปจฺจ ทุกฺข นิคจฺฉาติฯ ตตฺร  
สิยา  ตุมฺหาก  สกฺกา  ปนาย  ตถา  กาตตฯ  ยถา  เปจฺจ  
ทุกฺข น นิคจฺเฉยฺยาติ ฯ น สกฺกา ฯ กสมฺาฯ  ยสฺมา  
คูถกูโป ฯเปฯ สงฺคโณติ ฯ   
        ยโต  ปฏิกจฺเจว  ย  เอวรูป  ชานาถฯ  ภิกฺขโว  เคหนิสฺสิตฯ   
ย  เอวรูป  ป ฺจกามคุณนิสฺสิต  ชาเนยฺยาถ  อภูตคุณ- 
ปตฺถนาการปฺปวตฺตาย ปาปกาย อิจฺฉาย  สมนฺนาคตตฺตา   
ปาปจฺฉฯ  กามวิตกฺกาทีหิ  สมนฺนาคตตฺตา  ปาปสงฺกปฺปฯ  
กายิกวีติกฺกมาทินา  เวฬุทานาทิเภเทน  จ  ปาปาจาเรน   
สมนฺนาคตตฺตา  ปาปาจารฯ  เวสิยาทิปาปโคจรโต  ปาปโคจรฯ 
สพฺเพ  สมคฺคา  หุตฺวาน  อภินิพฺพชฺชิยาถ(๒)  น   วิวชฺเชยฺยาถ 
มา จสฺส อภินิพฺพชฺชนมตฺเตเนว  อปฺโปสฺสุกฺกต  อาปชฺเชยฺยาถฯ 
อปจ  โข  ปน  กรณฺฑว  (๓)  นิทฺธมถฯ  กสมฺพุ(๔)  อวกสฺสถ  (๕)  ต 
กจวรภูต  ปุคฺคล  กจวรมิว  อนเปกฺขา  นิทฺธมถฯ  กสมฺพุภูต ฺจ  (๖) 
น  ขตฺติยาทีน  มชฺเฌ  ปวิฏ  ปภินฺนปคฺฆริตกุฏ จณฺฑาล  
วิย  อวกสฺสถฯ  หตฺเถ  วา  สีเส  วา  คเหตฺวา  นิกฺกฑฺฒถ  
# ๑. ม. ย.ุ กาล ฯ  ๒. ม. อภินิพฺพชฺชิยาถ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. การณฺฑว ฯ  ๔. ยุ. กสมฺพุ ฺจ ฯ   
# ๕. ม. อปกสฺสถ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๖. ม. ย.ุ กสภูฏต ฺจ ฯ  
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เสยฺยถาป  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ปุคฺคล  ปาปธมฺม   
พาหาย  คเหตฺวา  พหิทฺวารโกฏกา  นกิฺขาเมตฺวา  สูจิฆฏิก   
อทาสิฯ  เอว  น  อวกสฺสถาติ  ทสฺเสติ ฯ  กึการณาฯ  สฆาราโม 
นาม สีลวนฺตาน กโตฯ น ทุสฺสีลาน ฯ   
        ยโต  เอตเทว  ตโต  ปลาเป  วาเหถฯ  อสฺสมเณ   
สมณมานิเนฯ  ยถา  ห ิ ปลาปา  อนฺโต  ตณฺฑุลรหิตาป   
พหิ  ถุเสหิ  วีหิ  วิย  ทิสสฺนฺติฯ เอว  ปาปภิกฺขู  อนฺโต 
สีลาทิวิรหิตาป  พหิ  กาสาวาทิปริกฺขาเรน  ภิกฺขู  วิย ทิสฺสนฺติ ฯ 
ตสฺมา  ปลาปาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เต  ปลาเป  วาเหถ  โอผุนาถ (๑) 
วิธมถ  ปรมตฺถโต  อสฺสมเณ  เวสมตฺเตน  (๒)  สมณมานิเน ฯ  เอว  
นิทฺธมิตฺวาน  ฯเปฯ  ปฏิสสฺตา ฯ 
        ตตฺถ  กปฺปยโวฺหติ  กปฺเปถฯ  กโรถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ปติสฺสตาติ อ ฺม ฺ  สคารวา  สปฺปติสฺสา ฯ  ตโต  สมคฺคา   
นิปกาฯ  ทุกขฺสฺสนฺต  กรสิฺสถาติ อเถว  ตุเมฺห  สุทธฺา  สุทฺเธหิ  
สวาส  กปฺเปนฺตาฯ ทิฏ ิสีลสาม ฺตาย สมคฺคาฯ อนุปุพฺเพน  
ปริปากคตาย  ป ฺาย  นิปกาฯ  สพฺพสฺเสวิมสฺส  วฏฏทุกฺขาทิโน  
ทุกฺขสฺส อนฺต กริสฺสถาต ิอรหตฺตนิกูเฏเนว เทสน นิฏเปสิ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  เต  ป ฺจสตา  เกวฏฏปุตฺตา  สเวคมา- 
# ๑. ม. ย.ุ โอปุนาถ ฯ  ๒. ม. เวสมตฺเตน ฯ  
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ปชฺชิตฺวา  ทกฺุขสฺส  อนฺตกิริย  ปตฺถยมานา  ภควโต  สนฺติเก   
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  ทุกฺขสฺสนฺต กตฺวา  ภควตา  สทฺธึ  
อาเน ฺชวิหารสมาปตฺติธมฺมปริโภเคน  เอกปริโภคา  อเหสุ ฯ   
สา  จ  เตส  เอว  ภควตา  สทฺธึ เอกปรโิภคตา (๑)  อุทาเน  
วุตฺตยโสชสุตฺตวเสเนว  เวทิตพฺพาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                    กปลสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                  พฺราหฺมณธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  พฺราหฺมณธมฺมิกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  
อยเมวสฺส นิทาเน  (๒)  อถ  โข  สมพฺหุลาติอาทินา  นเยน  วุตฺตา  ฯ 
        ตตฺถ  สมฺพหุลาติ  พหู  อเนเก  โกสลกาติ  โกสลรฏ- 
วาสิโน ฯ  พฺราหฺมณมหาสาลาติ  ชาติยา  พฺราหฺมณาฯ  มหาสารตาย 
มหาสาลา ฯ  เยส  กริ  นทิหิตฺวา  ปตเยว อสีติโกฏิสงฺข (๓)  
ธนมตฺถิฯ เต  พฺราหฺมณมหาสาลาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อิเม  จ   
ตาทิสาฯ  เตน  วุตฺต  พฺราหฺมณมหาสาลาติ ฯ ชิณฺณาติ  
ชชชฺรีภูตา ชราย ขณฺฑิจฺจาทิภาวมาปาทิตา ฯ วุฑฺฒาติ  
องฺคปจฺจงฺคาน  วุฑฺฒิมริยาท  ปตฺตา ฯ  มหลฺลกาติ  ชาติ- 
มหลฺลกตาย  สมนฺนาคตาฯ จิรกาลปฺปสุตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
# ๑. ม. เอกปริโภคตา ฯ  ๒. ม. ยุ. เอวเมว ยาสฺส นิทาเน ฯ 
# ๓. ม. ...สงฺขฺย ฯ  
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อทฺธตาติ  อทฺธาน  คตาฯ  เทฺว  ตโย ราชปริวฏเฏ อตีตาติ   
อธิปฺปาโย ฯ  วโย  อนุปฺปตฺตาติ  ปจฺฉิมวย  สมฺปตฺตา ฯ  อปจ   
ชิณฺณาติ โปราณาฯ  จิรกาลปฺปวตฺตกุลนฺวยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
วุฑฺฒาติ  สีลาจาราทิคุณวุฑฺฒิยุตฺตา ฯ  มหลฺลกาติ  วิภวมหนฺตตาย 
สมนฺนาคตา มหทฺธนา มหาโภคา ฯ อทฺธคตาติ มคฺคปฏิปนฺนา   
พฺราหฺมณาน  วตฺตจริยาทิมริยาท  อวีติกฺกมฺม  จรมานา ฯ  วโย  
อนุปฺปตฺตาติ  ชาติวุฑฺฒภาวมฺป  อนฺติมวย  อนุปฺปตฺตา ฯ 
เอวเมตฺถ  (๑)  โยชนา เวทิตพฺพา ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทึสูติ  ขมนียาทีนิ ปุจฺฉนฺตา  
อ ฺม ฺ สมฺปวตฺตโมทา (๒)  อเหสุ ฯ  ยาย  จ  กจฺจิ โภโต 
โคตมสฺส ขมนียฯ กจฺจิ ยาปนีย อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก  
พล  ลหุฏาน  ผาสุวิหาโรติอาทิกาย  กถาย  สมโฺมทึสุฯ  ต  
ปติปาโมชฺชสงฺขาตสมฺโมทชนนโต  สมฺโมทิตุ  อรหโต  จ  
สมฺโมทนียฯ  อตฺถพฺย ฺชนมธุรตาย  สจิุรมฺป กาล  สาเรตุ  
นิรนฺตร  ปวตฺเตตุ อรหโต สริตพฺพภาวโต จ สารณีย ฯ  
สุยฺยมานสุขโต จ สมฺโมทนียฯ  อนุสสฺริยมานสุขโต  สารณียฯ  
ตถา  พฺย ฺชนปริสุทฺธตาย  สมโฺมทนยีฯ อตฺถปริสทฺุธตาย   
สารณียนฺติ  เอว  อเนเกหิ  ปริยาเยหิ  สมฺโมทนีย  กถ  
สารณีย  วีติสาเรตฺวา  ปริโยสาเปตฺวา  นิฏาเปตฺวา  เยนตฺเถน 
# ๑. ม. อนุปปฺตฺตาติ เอวมุเปตฺก ฯ ๒. ม. สมปฺปวตฺตโมทา ฯ 
# ยุ. สมฺมปฺปวตฺตโมทา ฯ  
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อาคตาฯ  น  ปุจฺฉิตุกามา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ ต   
                  น ปจฺฉโต น ปุรโต          นาป อาสนฺนทูรโต   
                  น ปสฺเส นาป ปฏิวาเต          น จาป โอณตุณฺณเตติ  
อาทินา นเยน มงฺคลสุตฺตวณฺณนาย วุตฺตเมว ฯ   
        เอว  เอกมนฺต  นิสินนฺา  โข  เต  พฺราหฺมณมหาสาลา  
ภควนฺต  เอตทโวจุ ฯ  กินตฺนฺติฯ  สนฺทิสฺสนฺติ  นุ  โขติอาทิ ฯ ต  
สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว ฯ เกวลเ ฺหตฺถ พฺราหฺมณาน  พฺราหฺมณ- 
ธมฺเมติ  เทสกาลาทิธมฺเม  ฉฑฺเฑตฺวา  โย  พฺราหฺมณธมฺโมฯ  
ตสฺมึเยว ฯ  เตน  หิ  พฺราหฺมณาติ  ยสฺมา  ม  ตุเมฺห  ยาจิตฺถฯ  
ตสฺมา  พฺราหฺมณา สุณาถฯ  โสต  โอทหถฯ  สาธกุ  มนสิกโรถฯ  
โยนิโส มนสิกโรถฯ ตถา ปโยคสุทฺธิยา  สุณาถฯ  อาสย- 
สุทฺธิยา  สาธุก  มนสิกโรถฯ  อวิกฺเขเปน  สุณาถฯ  ปคฺคเหน   
สาธุก  มนสกิโรถาติอาทินา  นเยน  เอเตส  ปทาน  ปุพฺเพ  
อวุตฺโตป  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อถ  ภควตา  วุตฺต  ต  
วจนมฺป  (๑)  สมฺปฏิจฺฉนฺตา  เอว  โภติ โข เต  พฺราหฺมณมหา- 
สาลา  ภควโต  ปจฺจสฺโสสสฯ  ภควโต  วจน  อภิมุขา  หุตฺวา   
อสฺโสสุ ฯ  อถ  วา  ปฏิสสฺุณึสุ ฯ  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถาติ 
วุตฺตมตฺถ กตฺตุกามตาย  ปฏิชานึสูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อถ  โข  (๒)  
เตส เอว ปฏิสฺสุตวต ภควา เอตทโวจ ฯ กินฺตนฺติฯ 
# ๑. ม. ย.ุ วจน ฯ  ๒. ม. ย.ุ โขสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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        อิสโย  ปุพฺพกาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  สยตตฺตาติ  สีลสยเมน  
สยตจิตฺตา ฯ  ตปสฺสิโนติ  อินฺทฺริยสวรตปยุตฺตา ฯ  อตฺตทตฺถมจาริสุนฺติ  
มนฺตชฺเฌนพฺรหฺมวิหารภาวนาทึ อตฺตโน อตฺถ อกสุ ฯ เสส  
ปากฏเมว ฯ   
        ทุติยาคาถาทีสุป  อย  สงฺเขปวณฺณนา  น  ปส ู 
พฺราหฺมณานาสุนฺติ โปราณาน  พฺราหฺมณาน  ปสู  น  อาสุ 
น  เต  ปสุปรคฺิคหมกสุ ฯ  น  หิร ฺ น  ธานิยนฺติ  หิร ฺ ฺจ   
พฺราหฺมณาน  อนฺตมโส  ชตุมาสโกป  นาโหสิฯ  ตถา  วีหิสาล-ิ 
ยวโคธูมาทิ  ปุพฺพณฺณาปรณฺณเภท  ธานิยมฺป  เตส  นาโหสิ ฯ  
เต  หิ  นิกฺขิตฺตชาตรูปรชตา  อสนฺนิธิการกาว  หุตฺวา  เกวล   
สชฺฌายธน ฺา อตฺตโน  มนฺตชฺเฌนสงฺขาเตเนว  ธเนน  ธ ฺเน  
จ  สมนฺนาคตา  อเหสุ ฯ  โย  จาย  เมตฺตาทิวิหาโร  เสฏตฺตา 
อนุคามิกตฺตา จ พฺรหฺมนิธีติ วุจฺจติฯ ต ฺจ พฺรหฺม นิธิม- 
ปาลยยฯ สตต ตสฺส (๑)  ภาวนานุโยเคน ฯ   
        เอว  วิหารีน  ย  เนส  ปกต  อาสี(ติ)  ย  เอเตส  
ปกต  เอเต  พฺราหฺมเณ  อุทฺทิสฺส  กต  อโหสิ  ทฺวารภตฺต  
อุปฏ ิตนฺติ  พฺราหฺมณาน ทสฺสามาติ  สชฺเชตฺวา  เตหิ  เตหิ  
ทายเกหิ  อตฺตโน  อตฺตโน  ฆรทฺวาเร  ปต  ภตฺต ฯ  สทฺธาปกตนฺติ 
# ๑. ม. ย.ุ สทา ตสฺส ฯ  
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สทฺธาย  ปกตฯ  สทฺธาเทยฺยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอสานนฺติ  
เอสนฺตีติ  เอสาฯ  เตส  เอสานฯ  เอสมานาน  ปริเยสมานานนฺติ 
วุตฺต  โหติ ฯ  ทาตเวติ  ทาตพฺพ ฯ  ตทม ฺ ิสุนฺติ  ต   
อม ฺ ึสุฯ  ต  ทฺวาเร  สชฺเชตฺวา  ปต ภตฺต  สทฺธาเทยฺย   
ปริเยสมานาน  เตส  (๑)  พฺราหฺมณาน  ทาตพฺพ  อม ฺ ึสุ ทายกา 
ชนาฯ  น  ตโต  ปร ฯ  อนตฺถิกา  หิ  เต  อ ฺเน  อเหสุฯ   
เกวล  ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        นานารตฺเตหีติ  นานาวิธราครตฺเตหิ  วตฺเถหิ  วิจิตฺรตฺถ- 
รณตฺถเตหิฯ สยเนหิ  เอกภูมิกทฺวิภูมิกาทิปาสาทวเรหิ ฯ  
อาวสเถหีติ  เอวรูเปหิ อุปกรเณหิ ฯ ผีตา ชนปทา  รฏา 
เอเกกปฺปเทสภูตา  ชนปทา  จ  เกจิ  เกจิ  สกลรฏา  จ   
นโม  พฺราหฺมณานนฺติ สาย ปาต พฺราหฺมเณ เทเว วิย 
นมสฺสึสุ ฯ  เต  เอว  นมสสฺิยมานา  โลเกน  อวชฺฌา  พฺราหฺมณา  
อาสุ  น  เกวล ฺจ  อวชฺฌาฯ  อเชยฺยา  วิหึสิตุมฺป  (๒)  อนภิภว- 
นียตฺตา  อเชยฺยา  จ อเหสุ ฯ กึการณาฯ  ธมฺมรกฺขิตาฯ  
ยสฺมา  ธมฺเมน  รกฺขิตา ฯ  เต  หิ  ป ฺจสีลธมฺเม  (๓)  รกฺขึสุฯ  ธมฺโม 
หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารินฺติ  (๔)  ธมฺมรกขิฺตา  หุตฺวา  อวชฺฌา  
อเชยฺยา  จ  อเหสุนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  น  เน  โกจิ  นิวาเรสีติ  
# ๑. ม. ย.ุ เอเตส ฯ  ๒. สี. วิเหสิตูนมฺป ฯ  ๓. ม. ย.ุ ป ฺจ วรสีลธมฺเม ฯ 
# ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๒๐/๒๙๐ ฯ   
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เต  พฺราหฺมเณ  กลุาน  ทวฺาเรสุ  สพฺพโส  พาหิเรส ุ  
จ  อพฺภนฺตเรสุ  จ  สพฺพปฺปกาเรสุป  (๑)  ยสฺมา  เตสุ  ปยสมฺมเตสุ  
วรสีลสมนฺนาคเตสุ  มาตาปตูสุ  วิย  อติวิสฺสตฺถา  (๒)  มนุสฺสา  อเหสุฯ  
ตสฺมา  อิท  นาม  าน  ตยา  น  ปวิสิตพฺพนฺติ  น  โกจิ   
นิวาเรสิ ฯ   
        เอว  ธมมฺรกฺขิตา  กุลทฺวาเรสุ  อนิวาริตา  จรนฺตา  อฏ  
จ  จตฺตาฬีส ฺจาติ อฏจตฺตาฬีส วสฺสานิ กุมารภาวโต  
ปภุติ จรเณน โกมาร พฺรหฺมจริย จรึสุ  เตฯ  เยป  พฺราหฺมณ- 
จณฺฑาลา  อเหสสฯ โก ปน วาโท พฺรหฺมสมาทีสูติ เอวเมตฺถ   
อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว พฺรหฺมจริย จรนฺตา เอว หิ  
วิชฺชาจรณปริเยฏ ึ อจรรฯ พฺราหฺมณา  ปุเรฯ  น  อพฺรหฺมจาริโน  
หุตฺวา ฯ ตตฺถ วิชชฺาปริเยฏ ีติ มนฺตชฺเฌน ฯ วุตฺตมฺป  เจต(๓) 
โส  อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ  โกมาร  พฺรหฺมจริย  จรติ มนฺเต  
อธียมาโนติ ฯ  (๔)  จรณปริเยฏ ีติ สีลรกฺขณ (๕) วิชฺชาจรณปริเยฏ ุนฺติป 
ปาโฯ วิชฺชาจรณ ปริเยสิตุ อจรุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ยถาวุตฺต ฺจ  กาล  พฺรหฺมจริย  จริตฺวา  ตโต  ปร   
ฆราวาส  กปฺเปนฺตาป  น  พฺราหฺมณา  อ ฺมคมม  ขตฺติย  วา 
เวสฺสาทีสุ  อ ฺตร  วาฯ  เย  อเหสุ  เทวสมา  วา  มริยาทา  
# ๑. ม. สพฺพทฺวาเรสุ ฯ  ย.ุ สพฺพากาเรสุ ฯ   
# ๒. ม. อติวิสฺสตฺถา ฯ  ๓. ม. วุตฺต เจต ฯ  ยุ. วุตฺต ฺเจต ฯ  
# ๔. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๙๒/๒๕๑ ฯ  ๕. สี. สีลาน รกฺขณ ฯ  
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วาติ  (๑) อธิปฺปาโย ฯ ตโต (๒) สต วา สหสฺส  วา  ทตฺวา  นป 
ภริย  กิณึสุ  เตฯ  เสยฺยถาป  เอตรหิ  เอกจฺเจ  กิณนฺติ ฯ เต  
หิ ธมฺเมน  ทาร  ปริเยสนฺติ ฯ  กถฯ  อฏจตฺตาฬีส  วสฺสานิ  
พฺรหฺมจริย  จริตฺวา พฺราหฺมณา  ตเทว  (๓)  ก ฺาภิกฺข  อาหิณฺฑนฺติ   
อห  อฏจตฺตาฬีส  วสฺสานิ จิณฺณพฺรหฺมจริโยฯ  ยทิ  วยปฺปตฺตา 
ทาริกา  อตฺถฯิ  เทถ  เมติ ฯ  ตโต  ยสสฺ  วยปฺปตฺตา  ทาริกา  
โหติ ฯ  โส  ต  อลงฺกริตฺวา  นีหริตฺวา  ทฺวาเร   ิตสฺเสว  
พฺราหฺมณสฺส  หตฺเถ  อุทก  อาสิ ฺจนฺโต  อิม  เต  
พฺราหฺมณ  ภริย โปสาวนตฺถาย ทมฺมีติ วตฺวา เทติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  เต  เอว  จิร  พฺรหฺมจริย  จริตฺวาป  ทาร   
ปริเยสนฺติฯ  น ยาวชีว  พฺรหฺมจาริโน  โหนฺตีติฯ  มจฺิฉาทิฏ ิวเสน ฯ 
เตส ฺหิ  เอว ทิฏ ิ โหติ โย  ปุตฺต  น  อุปฺปาเทติฯ  โส  
กุลวสจฺเฉทกโร  โหติฯ  ตโต  นริเย  ปจฺจตีติ  
        จตฺตาโร กริ อภายิตพฺพ (๔)  ภายนฺติ คณฺฑุปฺปาโท กิกี  
โกนฺตินี (๕)  พฺราหฺมณาติ ฯ (๖)  คณฺฑุปฺปาทา  กิร  มหาปวิกฺขยภเยน   
มตฺตโภชิโน  โหนฺติฯ  น  พหุมตฺติก ขาทนฺติ ฯ  กกิี  สกุณิกา  
อากาสปตนภเยน  อณฺฑสฺส  อุปร ิ อุตฺตานา  เสติ ฯ  โกนฺตินี  
# ๑. ม. เทวสมา จ มริยาทา จาติ ฯ  ๒. ม. ตถา ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. พฺราหฺมณทฺวาเร ฯ  ม. พฺราหฺมณา ฯ  
# ๔. สี. อภายิตพฺพา ฯ  ๕. ส.ี โกนฺตนี ฯ ม. กุนฺตนี ฯ  
# ๖. ม. พฺราหฺมณาติ ฯ   
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สกุณิกา  ปวิกมฺปนภเยน  ปาเทหิ  ภูมึ  น  สฏุ ุ  อกฺกมติ ฯ 
พฺราหฺมณา กุลวสูปจฺเฉทภเยน ทาร ปริเยสนฺติ ฯ อาห เจตฺถ   
         คณฺฑุปฺปาโท กิกี เจว          โกนโฺต  พฺราหฺมณธมฺมิโก   
         เอเต อภย (๑)  ภายนฺติ  สมฺมฬฺูหา จตุโร ชนาติ ฯ   
        เอว  ธมเฺมน  ทาร  ปริเยสิตฺวาป  จ  สมฺปเยเนว  สวาส  
สงฺคนฺตฺวา สมโรจยยฯ  สมฺปเยเนว  อ ฺม ฺ  เปเมเนว  กา 
เยน  จ  จิตฺเตน  จ  มิสฺสีภูตา  สงฺฆฏิตา  สสฏา  หตฺุวา   
สวาสมโรจยยฯ  (๒)  น  อปฺปเยน  น  นิคฺคเหน  จาติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        เอว  สมฺปเยเนว  สวาส  กโรนโฺตป  จ   อ ฺตฺร  
ตมฺหาติฯ โย  โส  อุตุสมโยฯ  ยมฺห ิ สมเย  พฺราหฺมณี  พฺราหฺมเณน 
อุปคนฺตพฺพาฯ  อ ฺตฺร ตมฺหา  สมยา  เปตฺวา  ต  สมย   
อุตุโต  วิรต  อุตุเวรมณึ  ปติ  ภริยฯ ยาว ปุน โส  สมโย  
อาคจฺฉติฯ  (๓)  ตาว  อตฺวา  อนฺตราเยว ฯ  เมถุนธมฺมนฺติ  เมถนุาย   
ธมฺมาย ฯ  สมฺปทานวจนปตฺติยา  กิเรต  อุปโยควจน ฯ  นาสฺสุ  
คจฺฉนฺตีติ  เนว คจฺฉนฺติ ฯ พฺราหฺมณาติ เย โหนฺติ เทวสมา  
จ มริยาทา จาติ อธิปฺปาโย ฯ  อวิเสเสน  ปน  สพฺเพป   
พฺรหฺมจริย ฺจ  ฯเปฯ  อวณฺณยุ ฯ 
        ตตฺถ  พฺรหฺมจริยนฺติ เมถุนวิรติ ฯ สีลนฺติ เสสานิ  
จตฺตาริ สิกฺขาปทานิ ฯ อชฺชวนฺติ อุชุภาโว ฯ  อตฺถโต  อสตา   
# ๑. ส.ี อภายา ฯ  ๒. สี. สวาสมโรเจสุ ฯ  ม. สวาส สมโรจย ฯ  
# ๓. ม. อาคจฺฉติ ฯ   
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อมายาวิตา  จ ฯ  มทฺทวนฺติ  มุทุภาโวฯ  อตฺถโต  อตฺถทฺธตา  
อนติมานิตา  จ ฯ  ตปนฺติ  อินฺทฺริยสวร ฯ  (๑)  โสรจฺจนฺติ  สุรตภาโว  
สุขสีลตา  อปฺปฏิกูลสมาจารตา ฯ  อวิหึสนฺติ  (๒)  ปาณิอาทีหิ   
อวิเหสิกชาติกตา สกรุณภาโว ฯ  ขนฺตีติ  อธิวาสนกฺขนฺติ ฯ 
อิจฺเจเต  คุเณ  อวณฺณยย ฯ  เย  ปน  (๓)  นาสกฺขึสุ  สพฺพโส  ปฏปิตฺติยา 
อาราเธตตฯ  เตป  ตตฺถ  สารทสฺสิโน  หุตฺวา วาจาย วณฺณยึสุ ฯ   
ปสสึสุ ฯ 
        เอว  วณฺณยนฺตาน ฺจ  (๔)  โย  เนส  ฯเปฯ  นาคมาฯ 
โย เอเตส  พฺราหฺมณาน  ปรโม  พฺรหฺมา  อโหสิฯ  พฺรหฺมสโม  
นาม  อุตฺตโม  พฺราหฺมโณ  อโหสิฯ  ทเฬฺหน  ปรกฺกเมน  
สมนฺนาคตตฺตา  ทฬฺหปรกฺกโม ฯ  ส  วาติ  วิภาวเน  วาสทฺโทฯ 
เตน  โส  เอวรูโป  พฺราหฺมโณติ  ตเมว  วิภาเวติ ฯ  เมถุน  
ธมฺมนฺติ  เมถนุสมาปตฺตึ ฯ สุปนนฺเตป นาคมาติ สุปเนนาป (๕) 
น อคมาสิ ฯ   
        ตโต  ตสฺส  วตฺต  ฯเปฯ  อวณฺณยย ฯ  อิมาย  คาถาย  
นวมคาถาย  วุตฺตคุเณเยว   อาทิอนฺตวเสน  นิทฺทิสนฺโต  เทวสเม 
พฺราหฺมเณ  ปกาเสติ ฯ  เต  หิ  วิ ฺ ุชาติกา  ปณฺฑิตา  ตสฺส   
พฺรหฺมสมสฺส  พฺราหฺมณสฺส  วตฺต  อนุสิกฺขนฺติ ปพฺพชฺชาย  
# ๑. ม. ตโปติ อินฺทฺริยสวโร ฯ  ๒. ม. อวิหึสาติ ฯ  
# ๓. ม. เยป ฯ  ๔. ม. วณฺเณนฺตาน ฺจ ฯ  ๕. ม. สุปเนป ฯ   
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ฌานภาวนาย  จฯ  เต  จ  อิเม  พฺรหฺมจรยิาทิคุเณ  ปฏิปตฺติยา- 
เอว  วณฺณยนฺตีติ ฯ  เต  สพฺเพป  พฺราหฺมณา  ป ฺจกนิปาเต 
โทณสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ  อิทานิ  มริยาเท 
พฺราหฺมเณ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ตณฺฑุล  สยนนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เตสุ  เย  โหนฺติ  มริยาทาฯ  เต  [๑] พฺราหฺมณา   
สเจ  ย ฺ  กปฺเปตุกามา  โหนฺติฯ  อถ  อามกธ ฺปฏิคฺคหณา   
ปฏิวิรตตฺตา  นานปฺปการก  ตณฺฑุล ฺจ  ม ฺจปาทิเภท  สยน ฺจ  
โขมาทิเภท  วตฺถ ฺจ  โคสปฺปติลเตลาทิเภท สปฺปเตล ฺจ  ยาจิย   
ธมฺเมนฯ  อุทฺทิสฺส  อริยา  ติฏนฺติฯ  เอสา  อริยาน ยาจนาติ  
เอว  วุตฺเตน  อุทฺทิสฺสฏานสงฺขาเตน  ธมฺเมน  ยาจิตฺวาฯ  อถ   
โย  ย อิจฺฉติ  ทาตตฯ  เตน  ต  ทินฺนตณฺฑุลาทึ  สโมธาเนตฺวา  
สงฺกฑฺฒิตฺวา สมุทาเนตฺวาติป  ปาโฯ  เอโสเยวตฺโถ  (๒)  ตโต 
ย ฺมกปฺปยุนฺติ ตโต คเหตฺวา  ทานมกสุ ฯ   
        กโรนฺตา  จ  เอวเมตสฺมึ  อุปฏ ิตสฺมึ  ทานสงฺขาเต  
ย ฺสฺมึ  นาสฺสุ  คาโว  หนึสุ  เตฯ  น  เต  คาวิโย  หนึสุ ฯ  
คาวีมุเขน  เจตฺถ  สพฺพปาณา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  กึการณา 
น  หนึสูติฯ  พฺรหฺมจริยาทิคุณยุตฺตตฺตา ฯ  อปจ วิเสสโต  ยถา   
มาตา  ฯเปฯ  นาสฺสุ  คาโว  หนึสุ  เต ฯ 
        ตตฺถ  ยาสุ  ชายนฺติ  โอสถาติ(๓)  ยาสุ ปตฺตาทีน เภสชฺชภูตา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอโกเยวตฺโก ฯ  
# ๓. โอสธาติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 177 

        *เลมที่ 22  พฺราหฺมณธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา  หนา 177 
 
ป ฺจ โครสา ชายนฺติ ฯ  อนฺนทาติอาทีสุ  ยสฺมา  ป ฺจ 
โครเส  ปริภุ ฺชนฺตาน  ขุทา  วูปสมฺมติ ฯ  พล  วฑฺฒติฯ  ฉวิวณฺโณ   
วิปฺปสีทติฯ  กายิกมานสิก สุข อุปฺปชชฺติฯ ตสฺมา  อนฺนทา  
พลทา  วณฺณทา  สุขทา  เจตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        เอว  เต  ย ฺเสุ  คาโว  อหนนฺตา  ปุ ฺปฺปภาวา- 
นุคฺคหิตสรีรา  สุขุมาลา  ฯเปฯ  สุขเมธิตฺถย  ปชา ฯ  
        ตตฺถ  สขุุมาลาติ  มุทุตลุณหตฺถปาทาทิตาย ฯ มหากายาติ  (๑)  
อาโรหปริณาหสมฺปตฺติยาฯ  วณฺณวนฺโตติ  (๑)  สวุณฺณวณฺณตาย   
สณฺานยุตฺตตาย  จฯ  ยสสฺสิโนติ(๑) (ปุ ฺ)  ลาภปริวารสมฺปทาย ฯ 
เสหิ  ธมฺเมหีติ  สเกหิ  จาริตฺเตหิ ฯ กิจฺจากิจฺเจสุ อุสฺสุกาติ  
กิจฺเจสุ อิท กาตพฺพฯ อกิจฺเจสุ อิท น  กาตพฺพนฺติ   
อุสฺสุกฺกมาปนฺนา  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เอว  เต  โปราณา   
พฺราหฺมณา  เอวรูปา  หุตฺวา  ทสฺสนียา  ปสาทนียา  โลกสฺส 
ปรมทกฺขิเณยฺยา  อิมาย  ปฏิปตฺติยา  ยาว  โลเก  อวตฺตึสุฯ   
ตาว  วิคตอีติภยุปทฺทวา  หุตฺวา นานปฺปการก  สุข  เอธิตฺถ   
ปาปุณิฯ  สุข  วา  เอธิตฺถ  สุข  วุฑฺฒึ  อคมาสิ ฯ อย ปชาติ  
สตฺตโลก นิทสฺเสติ ฯ  กาลจฺจเยน  ปน  สมฺภินฺนมริยาทภาว  
อาปชฺชิตุกามาน  เตส  อาสิ  วิปลฺลาโส  ฯเปฯ  ภาคโส  มิเต ฯ  
# ๑. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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        ตตฺถ  วิปลฺลาโสติ  วิปรีตส ฺา ฯ  อณุโต  อณุนฺติ  ลามกฏเน 
ปริตฺตฏเน  อปฺปสาทฏเน  (๑)  อณุภูตโต  กามคุณโต  อุปฺปนนฺ   
ฌานสาม ฺนิพฺพานสุขานิ  อุปนิธาย  สงฺขฺยมฺป  อนุปคมเนน  
อณณ  กามสุขฯ  โลกุตฺตรสุข  วา  อุปนิธาย  อณุภูตโต  อตฺตนา  
ปฏิลทฺธโลกิยสมาปตฺติสุขโต  อณณ  อปฺปกโตป  อปฺปก  กามสุข  
ทิสฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ราชิโน จาติ  ร ฺโ  จ ฯ  วิยาการนฺติ   
สมฺปตฺตึ ฯ  อาช ฺสยุตฺเตติ  อสฺสาชานียยุตฺเต สุกเตติ   
ทารุกมฺมโลหกมฺเมน สุนิฏ ิเต ฯ จิตฺตสิพฺพเนติ สีหจมฺมาทีหิ  
อลงฺกรณวเสน จิตฺรสิพฺพเน ฯ  นิเวสเนติ  ฆรวตฺถูนิ ฯ  นิเวเส   
จาติ  ตตฺถ  ปติฏาปตฆรานิ ฯ วิภตฺเตติ  อายาม- 
วิตฺถารวเสน  วิภตฺตานิ ฯ  ภาคโส  มิเตติ  องฺคณทฺวาร- 
ปาสาทกูฏาคาราทิวเสน  โกฏาส  โกฏาส  กตฺวา  มิตานิ ฯ  
กึ  วุตฺต  โหติฯ  เตส พฺราหฺมณาน  อณุโต  อณุส ฺ ิต   
กามสุข ฺจ  ร ฺโ  พฺยาการ ฺจ  อลงฺกตนาริโย จ  วุตฺตปฺปกาเร  
รเถ  จ  นิเวสเน  นิเวเส  จ  ทิสฺวา  ทุกฺเขสุเยว  เอเตสุ  วตฺถูส ุ  
สุขนฺติ  ปวตฺตตฺตา  ปุพฺเพ  ปวตฺตเนกฺขมฺมส ฺาวิปรีตตฺตา(๒)  จ  
วิปรีตส ฺา อาสิ ฯ  เต  เอว  วิปรีตส ฺา  หุตฺวา  
โคมณฺฑลปรพฺิยุฬฺห  ฯเปฯ  พฺราหฺมณา ฯ   
        ตตฺถ โคมณฺฑลปริพฺยุฬฺหนฺติ (๒)  โคยูเถหิ ปริกิณฺณ ฯ  
# ๑. ม. อปฺปสาทฏเน ฯ ๒. ม. ...วิปลลฺาสสงฺขาตา ฯ  
# ยุ. วิปรีสงฺขาตา ฯ ๓. ส.ี โคมณฺฑลปริพฺพุฬฺหนฺติ ฯ  
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นารีวรคณายุตนฺติ วรนารีคณสยุตฺต ฯ  อุฬารนฺติ  วิปุล ฯ  มานุส   
โภคนฺติ มนุสฺสาน นิเวสนาทิโภควตฺถุ ฯ  อภิชฺฌายึสูติ อโห  
วติท อมฺหาก อสฺสาติ ตณฺห วฑฺเฒตฺวา อภิปตฺถยมานา  
ฌายึสุ ฯ   
        เอว  อภิชฺฌายนฺตา  จ  เอเต  มนุสสฺา  สุนฺหาตา  สุวิลิตฺตา   
กปฺปตเกสมสฺสู  อามุตฺตมณิอาภรณา  (๑)  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  
ปริจาเรนฺติฯ  มย  ปน เอว  เตหิ  นมสสฺิยมานาป  เสทมล- 
กิลิฏคตฺตา  ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา  โภครหิตา  ปรมการุ ฺต 
ปตฺตา  วิหราม ฯ  เอเต  จ หตฺถิกฺขนฺธอสฺสปฏ ิสิวิกาสุวณฺณรถาทีหิ  
วิจรนฺติฯ  มย  ปาเทหิ ฯ  เอเต  ทฺวิภูมิกาทิปาสาทตเลสุ  วสนฺติฯ 
มย อร ฺรุกฺขมูลาทีสุ ฯ  เอเต  จ  โคนกาทีหิ  อตฺถรเณหิ อตฺถตาสุ 
วรเสยฺยาสุ สยนฺติฯ มย  ตฏฏิกาจมฺมขณฺฑาทีนิ  อตฺถริตฺวา  ภูมิย ฯ   
เอเต  จ  (๒)  นานารสานิ โภชนานิ ภุ ฺชนฺติฯ  มย  อุ ฺฉาจริยาย  
ยาเปม ฯ  กถ  น ุ โข  มยมปฺ  เอเตหิ  สทิสา ภเวยฺยามาติ   
จินฺเตตฺวา  ธน  อิจฺฉิตพฺพฯ  น  สกฺกา  ธนรหิเตหิ อย สมฺปตฺติ  
ปาปุณิตุนฺติ  จ  อวธาเรตฺวา  เวเท  ภินฺทิตฺวา  ธมฺมยุตฺเต  
ปุราณมนฺเต นาเสตฺวา  อธมฺมยุตฺเต  กูฏมนฺเต  พนธฺิตฺวา  (๓)  
ธนตฺถิกา  โอกฺกากราชานมุปสงฺกมฺม โสตฺถิวจนาทีนิ ปยุ ฺชิตฺวา 
อมฺหาก มหาราช พฺราหฺมณวเส ปเวณิยา  อาคต ปุราณ- 
มนฺตปท อตฺถิฯ ต มย อาจริยมุฏ ิกาย น กสฺสจิ ภณิมฺหาฯ  
# ๑. ม. อามตฺุตมณิอาภรณา ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. คนฺเถตฺวา ฯ  
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ต มหาราชา  โสตุมรหตีติ  จ  วตฺวา  อสสฺเมธาทิย ฺ  วณฺณยึสุ ฯ  
วณฺณยิตฺวา  จ ราชาน  อุสฺสาเหนฺตา  ยช  มหาราชฯ  เอว   
ปหูตธนธ ฺโ  ตฺวฯ  นตฺถิ  เต  ย ฺสมฺภารเวกลฺลฯ  เอว  หิ  
เต ยชโต สตฺตกุลปริวฏฏา สคฺเค อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ อโวจุ ฯ 
เตน  เนส  ต  ปวตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ภควา  เต  ตตฺถ 
มนฺเต ฯเปฯ  พหุ เต ธนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  ตสฺมึฯ  ย  โภคมภิชฺฌายึสุฯ  ตนฺนิมิตฺตนฺติ  
วุตฺต  โหติ ฯ นิมิตฺตตฺเถ  หิ  เอต  ภุมฺมวจน ฯ  ตทุปาคมุนฺติ   
ตทา  อุปาคมม ฯ  ปหูตธนธ ฺโสีติ ปหูตธนธ ฺโ  ภวิสฺสสิฯ 
อภิสมฺปรายนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  อาสสาย  หิ  อนาคเตป วตฺตมาน- 
วจน  อิจฺฉนฺติ  สทฺทโกวิทา ฯ  ยชสฺสติู  ยชาหิ ฯ  วิตฺต  ธนนฺติ  
ชาตรูปาทิรตนเมว  วิตฺติการณา  (๑)  วิตฺตฯ  สมิทฺธิการณโต  ธนนฺติ  
วุตฺต ฯ อถ วา วิตฺตนฺติ  วิตฺติการณภูตเมว  อาภรณาทิ  
อุปกรณฯ ย ปหูตวิตฺตูปกรโณติอาทีสุ (๒)  อาคจฺฉติ ฯ  ธนนฺติ   
หิร ฺสุวณฺณาทิ ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติฯ  เต  พฺราหฺมณา  มนฺเต  
คนฺเถตฺวา  ตทา  โอกฺกาก  อุปาคมม ฯ  กินฺติฯ  มหาราช   
พหู  เต  วิตฺต ฺจ  ธน ฺจฯ ยชสฺสุฯ อายติมฺป ปหูตธนธ ฺโ  
ภวิสฺสสีติ  เอว  การณ  วตฺวา  ส ฺาเปนฺเตหิ  ตโต  จ   
ราชา  ฯเปฯ  อทา  ธน ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ วิตฺติการณโต ฯ ๒. ท.ี ส.ี ๙/๒๐๕/๑๗๑ ฯ  
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        ตตฺถ  ส ฺตฺโตติ  าปโต ฯ  รเถสโภติ  มหารเถสุ  
ขตฺติเยสุ  อกมฺปยฏเน  อุสภสทิโส ฯ  อสฺสเมตฺถ เมธนฺตีติ 
อสฺสเมโธ ฯ ทฺวีหิ  ปริย ฺเหิ  ยชิตพฺพสฺส  เอกวีสติยูปสฺส  
เปตฺวา  ภูมึ  จ  ปุริเส  จ อวเสสสพฺพวิภวทกฺขิณสฺส  ย ฺสฺเสต   
อธิวจน ฯ  ปรุิสเมตฺถ  เมธนฺตีติ ปุริสเมโธ ฯ จตูหิ  ปริย ฺเหิ  
ยชิตพฺพสฺส  สทฺธึ  ภูมิยา  อสฺสเมเธ  วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส  
ย ฺสฺเสต  อธิวจน ฯ  สมฺมา  เจตฺถ  (๑)  ปาสนฺตีติ  สมฺมาปาโส ฯ  
ทิวเส  ทิวเส  สมฺม  ขิปตฺวา  ตสฺส  ปติโตกาเส  เวทึ  กตฺวา  
สหาริเมหิ ยูปาทีหิ สรสฺสตินทิยา นิมุคฺโคกาสโต  ปภุติ  ปฏโิลม  
คจฺฉนฺเตน  ยชิตพฺพสฺส  สตฺรยาคสฺเสต  (๒)  อธิวจน ฯ  วาชเมตฺถ  
ปวนฺตีติ  วาชเปยฺโยฯ  เอเกน  ปริย ฺเน  สตฺตรสหิ  ปสูหิ   
ยชิตพฺพสฺส  เวฬุวยูปสฺส  สตฺตรสสตฺตรสทกฺขิณสฺส  (๓)  ย ฺสฺเสต  
อธิวจน ฯ นตฺถิ  เอตฺถ  อคฺคฬาติ  นิรคฺคโฬฯ  ทฺวีหิ(๔) 
ปริย ฺเหิ  ยชิตพฺพสฺส  สทฺธึ ภูมิยา  จ  ปุริเสหิ   
จ  อสฺสเมเธ  วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส  สพฺพเมธปริยายนามสฺส  
อสฺสเมธวิกปฺปสฺเสต อธิวจน ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        อิทานิ  ย  วุตฺต  พฺราหฺมณาน  อทา  ธนนฺติฯ  ต   
ทสฺเสนฺโต  คาโว  สยน ฺจาติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  
# ๑. ม. สมฺมเมตฺถ ฯ  ๒. สี .ยาตฺรายาคสฺเสต ฯ  
# มโน. ปู. ๒/๒๓๓/๓๔๑ ฯ ๓. ส.ี ย.ุ สตฺตรสสตฺตรสกฺทกฺขิณสฺส ฯ 
# ม. สตฺตรสกฺทกฺขิณสฺส ฯ  ๔. ม. ยุ. นวหิ ฯ   
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        โส  ห ิ ราชา  ทีฆรตฺต  ลูขาหาเรน  กลินฺตา  ป ฺจ   
โครเส  ปริภุ ฺชนฺตูติ  เนส  สปุงฺควานิ  โคยถูาเนว อทาสิฯ 
ตถา  ทีฆรตฺต  ถณฺฑิลสายิตาย  ถูลสาฏกนิวาสเนน  เอกเสยฺยาย   
ปาทจาเรน  รุกฺขมูลาทิวเสน  จ  กิลนฺตา  โคนกาทิ- 
อตฺถตวรสยนาทีสุ  สุข  อนุโภนฺตูติ  เนส  มหคฺฆานิ  
สยนาทีนิ  จ  อทาสิ ฯ  เอวเมต  นานปฺปการก  อ ฺ ฺจ  
หิร ฺสุวณฺณาทิธน  อทาสิ ฯ  เตนาห  ภควา  คาโว  
สยน ฺจ  วตฺถ ฺจ  ฯเปฯ พฺราหฺมณาน อทา ธนนฺติ ฯ   
        เอว  ตสสฺ  ร ฺโ  สนฺติกา  เต  จ  ตตฺถ  ฯเปฯ  
ปุน  มุปาคมม ฯ  กึ  วุตฺต  โหติฯ  ตสฺส  ร ฺโ  สนติฺกา  เต 
พฺราหฺมณา  เตสุ ยาเคสุ  ธน  ลภิตฺวา  ทีฆรตฺต  ทิวเส   
ทิวเส  เอวเมว (๑)  ฆาสจฺฉาทน ปริเยสิตฺวา นานปฺปการก  วตฺถ-ุ 
กามสนฺนิธึสมโรจยุ ฯ  (๒)  ตโต  เตส  อิจฺฉาวติณฺณาน ขีราทิป ฺจ- 
โครสสฺสาทวเสน  รสตณฺหาย  โอติณฺณจิตฺตาน  ขีราทีนิป  ตาว  
คุนฺน สาทูนิฯ  อทฺธา  อิมาส  มส  สาทุตร  ภวิสฺสตีติ  เอว   
มส  ปฏิจฺจ  ภิยฺโย ตณฺหา  ปวฑฺฒถ ฯ  ตโต  จินฺเตสุ  สเจ 
มย  มาเรตฺวา  ขาทิสฺสามฯ  คารยฺหา  ภวิสฺสามฯ  ยนฺนูน  มนฺเต 
คนฺเถยฺยามาติ ฯ  อถ  ปุนป  เวท ภินฺทตฺิวา ตทนุรูเป เต 
ตตฺถ  มนฺเต  คนฺเถตฺวา  เต  พฺราหฺมณา  ตนฺนิมิตฺต  กูฏมนฺเต 
# ๑. ส.ี เอกทิวสเมว ฯ  ยุ. เอกทิวสิกเมว ฯ  ๒. ม. สมโรจยุ ฯ  
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คนฺเถตฺวา โอกฺกากราชาน  ปุน  อุปาคมึสุ  อิมมตฺถ  
ภาสมานา  ยถา  อาโป  จ  ฯเปฯ  พหุ เต ธนนฺติ  ก ึ  
วุตฺต  โหติฯ  อมฺหาก  มหาราช  มนฺเตสุ  เอตทาคต  ยถา   
อาโป  หตฺถโธวนาทิสพฺพกิจฺเจสุ  ปาณีน  อุปโยค  คจฺฉติฯ  
นตฺถิ  เตส  ตโตนิทาน ปาป ฯ  กสฺมาฯ  ยสฺมา  ปริกขฺาโร   
โส  ห ิ ปาณินฯ  อุปกรณตฺถาย  อปฺปนฺโนติ  อธิปปฺาโย ฯ  
ยถา  จาย  มหาปวี  คมนฏานาทิสพฺพกิจฺเจสุ  กหาปณสงฺขาต   
หิร ฺ  สุวณฺณรชตาทิเภท  ธน  ยวโคธูมาทิเภท ธานิย ฺจ 
สโวหาราทิสพฺพกิจฺเจสุ อุปโยค  คจฺฉติฯ  เอว  คาโว  มนุสฺสาน   
สพฺพกิจฺเจสุ  อุปโยคคหณตฺถาย  (๑)  อุปฺปนฺนา ฯ  ตสฺมา  เอตา  หนิตฺวา 
นานปฺปการเก  ยาเค  ยชสฺสุ  พหุ  เต  วิตฺตฯ  ยชสสฺุ พหุ  
เต ธนนฺติ ฯ   
        เอว  ปรุมินเยเนว  ตโต  จ  ราชา  ฯเปฯ  อฆาตยิ(ติ) 
ยา (๒)  ตโต  ปุพฺเพ  ก ฺจิ  สตฺต  น  ปาทา  ฯเปฯ  ฆาตยิ ฯ  
ตทา  กิร  พฺราหฺมณา (น) ย ฺาวาฏ  คาวีน  ปูเรตฺวา   
มงฺคลอุสภ  พนฺธิตฺวา  ร ฺโ  มูล  เนตฺวา มหาราช  โคเณน 
ย ฺ  (๓)  ยชสฺสุฯ  เอว  เต  พฺรหฺมโลกสฺส  มคฺโค  วิสุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  
อหสุ ฯ  ราชา  กตมงฺคลกิจฺโจ  ขคฺค  คเหตฺวา  ปุงฺคเวน  สห  
อเนกสตสหสฺสา  คาโว  มาเรสิ ฯ  พฺราหฺมณา  ย ฺาวาเฏ  
# ๑. ม. อุปโยคคมนตฺถาย ฯ  ๒. ม. ย ฯ   
# ๓. ม. โคเมธยฺ ฺ ฯ  
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มสานิ  ฉินฺทิตฺวา  ขาทึสุฯ  ตทา  (๑)  ปตโกทาตรตฺตกมฺพเล  จ  
ปารุปตฺวา  มาเรสุ ฯ  ตทุปาทาย  กิร  คาโว  ปารุเต  ทิสฺวา   
อุพฺพิชฺชนฺติ ฯ  เตนาห  ภควา  น  ปาทา  ฯเปฯ  ฆาตยีติ ฯ   
        ตโต  เทวาติ  เอว  ตสฺมึ  ราชิน ิ คาวิโย  ฆาเตตุมารทฺเธ  
อถ  ตทนนฺตรเมว  ต  โคฆาตก  ทิสฺวา  เอเต  จาตุมหาราชิกาทโย  
เทวา  จฯ  ปตโร  จาติ  (๒)  พฺราหฺมเณสุ  ลทฺธโวหารา  พฺรหฺมาโน  
จฯ  สกฺโก  เทวานมินฺโท  จ  ปพฺพตปาทนิวาสิโน  ทานวยกฺขส ฺ ิตา  
อสุรรกฺขสา  จ  อธมฺโมติ  (๓)  เอว  วาจ  นิจฺฉาเรนฺตา  ธิ  
มนุสฺสา  ธิ  มนุสฺสาติ  จ  วทนฺตา  ปกกฺนฺทุ ฯ  เอว ภูมิโต   
ปภุติ  โส  สทฺโท  มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา อคมาสิฯ  
เอกธิกฺการปริปุณฺโณ โลโก  อโหสิ ฯ  กึการณฯ  ย  สตฺถ   
นิปตี  คเวฯ  ยสฺมา  คาวิมฺหิ  สตฺถ นิปตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        น  เกวล ฺจ  เทวาทโย  ปกฺกนฺททฯ  อยม ฺโป  โลเก  
อนตฺโถ  อุทปาทิ  เย  ห ิ เต  ตโย  โรคา  ปุเร  อาสุฯ  
อิจฺฉา  อนสน  ชราฯ  กิ ฺจิ  กิ ฺจิเทว  ปตฺถนตณฺหา  จ  ขุทา  
จ  ปริปากชรา  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เต  ปสูน ฺจ สมารมฺภา 
อฏานวุติมาคมมฯ  จกฺขุโรคาทินา  เภเทน  อฏนวุติภาว   
ปาปุณึสูติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ภควา  ต  ปสุสมารมฺภ  นนิฺทนฺโต  อาห  เอโส   
# ๑. ม. ย.ุ ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ยุ. ปตโรติ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. อธมฺโม อธมฺโมติ ฯ   
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อธมฺโมติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เอโส  ปสสุมารมฺภสงฺขาโต  กายทณฺฑาทีน  (๑) 
ติณฺณ  ทณฺฑาน  อ ฺตรทณฺฑภูโต  ธมมโต  อเปตตฺตา   
อธมฺโม  โอกฺกนฺโต  อหุฯ  ปวตฺโต  อาสิฯ  โส  จ  โข  ตโต 
ปภุติ  ปวตฺตตฺตา  ปุราโณฯ  ยสฺส  โอกฺกมนโต  ปภุติ  เกนจิ 
ปาทาทินา  อหึสนโต  อทสูิกาโย  คาโว  ห ฺนฺติฯ  ยา 
ฆาเตนฺตา  ธมฺมา ธสนฺติ จวนฺติ ปริหายนฺติ ยาชกา ย ฺยาชิโน  
ชนาติ ฯ   
        เอวเมโส  อณุธมฺโมติ  เอว  เอโส  ลามกธมฺโม  หีนธมฺโมฯ   
อธมฺโมติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยสฺมา  วา  เอตฺถ  ทานธมฺโมป  อปฺปโก 
อตฺถิฯ ตสฺมา ต สนฺธายาห  อณุธมฺโมติ ฯ  โปราโณติ  ตาว  
จิรกาโล [๒] ฯ 
        เอว  ธมเฺม  วิยาปนฺเนติ  เอว  โปราเณ  พฺราหฺมณธมฺเม  
นฏเ ฯ  วิยาวตฺเตติป  ปาโ ฯ  วิปริวตฺติตฺวา  อ ฺถาภูเตติ  
อตฺโถ ฯ  วิภินฺนา สุทฺธเวสฺสิกาติ  ปุพฺเพ  สมคฺคา วิหรนฺตา 
สุทฺทา จ เวสฺสา จ เต วิภินฺนา (๓)  ปถุู วิภินฺนา  ขตฺติยาติ 
# ๑. ส.ี กายทุจฺจริตาทีน ฯ  ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปภูติ ปวตฺตตฺตา  
# โปราโณ ฯ  วิ ฺ ูหิ ปน ครหิตตฺตา วิ ฺ ุครหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
# ยสฺมา จ วิ ฺ ุครหิโต ตสฺมา ยตฺถ เอทิสก ปสฺสติ ยาชก ครหตี ชโน ฯ  
# กถ ฯ อพฺภูต พฺราหฺมเณหิ อุปฺปาทิต คาโว วธิตฺวา มส  
# ขาทนฺตีติ เอวมาทีนิ วตฺวา ฯ  อยเมตฺถ อนุสฺสโวต ิทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. วิภินนฺา ฯ  
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ขตฺติยาป พหู อ ฺม ฺ ภินฺนา ฯ ปตึ ภริยา อวม ฺถาติ  
ภริยา จ  ฆราวาสตฺถ  อิสฺสริยพเล  ปตา  ปุตฺตพลาทีหิ   
อุเปตา  หุตฺวา  ปตึ  อวม ฺถฯ ปริภวิ อวม ฺ ิ น สกฺกจฺจ  
อุปฏาสิ ฯ   
        เอว  อ ฺม ฺ  วิภินฺนา  สมานา  ขตฺติยา  พฺรหฺมพนฺธู   
จ ฯ  ฯเปฯ  กามาน  วสมุปาคมุนฺติ(๑) ฯ   ขตฺติยา  จ พฺราหฺมณา จ  
เย จ ฺเ เวสฺสสุทฺทา  ยถา  สงฺกร  นาปชฺชนฺติฯ  เอว  อตฺตโน 
อตฺตโน โคตฺเตน รกฺขิตตฺตา โคตฺตรกฺขิตาฯ เต  สพฺเพป  ต   
ชาติวาท  นิรงฺกตฺวาฯ  อห  ขตฺติโย  อห  พฺราหฺมโณติ  เอต  
สพฺพมฺป  นาเสตฺวา  ป ฺจกามคุณสงฺขาตาน  กามาน  วสมนฺวคู(๒) 
อาสตฺต  ปาปุณึสุฯ (๓)  กามเหตุ น กิ ฺจิ อกตฺตพฺพ นากสูติ  
วุตฺต โหติ ฯ   
        เอวเมตฺถ  ภควา  อิสโย  ปุพฺพกาติอาทีหิ  นวหิ  คาถาหิ   
โปราณาน  พฺราหฺมณาน  วณฺณ  ภาสตฺิวา  โย  เนส   
ปรโมติ  คาถาย  พฺรหฺมสมฯ  ตสฺส  วตฺตมนุสิกฺขนฺตาติ  คาถาย   
เทวสมฯ  ตณฺฑุล  สยนนฺติอาทิกาหิ  จตูหิ  คาถาหิ มริยาทฯ 
เตส  อาสิ  วิปลฺลาโสติอาทีหิ  สตฺตรสหิ  คาถาหิ  สมฺภินฺน- 
มริยาทฯ ตสฺส  วิปฺปฏิปตฺติยา  เทวาทีน  ปกฺกนฺทนาทิทีปนตฺถ ฺจ 
ทสฺเสตฺวา  เทสน นิฏาเปสิ ฯ  พฺราหฺมณฺจณฺฑาโล  ปน  อิธ  
# ๑. ม. วสมนฺวคุนฺติ ฯ ๒. ม. วส อนฺวคุ ฯ  ๓. ส.ี อนฺวคุ ปาปุณึสุ ฯ  
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อวุตฺโตเยว ฯ  กสฺมาฯ  ยสมฺา กิ ฺจิ วิปตฺติยา (๑)  อการณ ฯ  
พฺราหฺมณธมฺมสมฺปตฺติยา  หิ  [๒]  พฺราหฺมณาน  ธมฺโม 
วินฏโ ฯ เตเนวาห  โทโณ  พฺราหฺมโณ เอว  สนฺเต  มย 
โภ  โคตม  พฺราหฺมณจณฺฑาลมฺป  น  ปูเรมาติ ฯ  เสสเมตฺถ 
วุตฺตนยเมว ฯ 
                  ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
            พฺราหฺมณธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                           ธมฺมสุตฺตวณฺณนา   
        ยสฺมา  หิ  ธมฺมนฺติ  ธมฺมสุตฺต(๓) ฯ  นาวาสุตฺตนฺติป (๔)  วุจฺจติ ฯ 
กา อุปฺปตฺติฯ  อิท  สุตฺต  อายสฺมนฺต  สาริปุตฺตตฺเถร  อารพฺภ   
วุตฺต ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโปฯ  วิตฺถาโร  ปน  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  
อุปฺปตฺติโต  ปภุติ  เวทิตพฺโพ ฯ เสยฺยถิทฯ  
        อนุปฺปนฺเน  กิร  ภควติ  เทฺว  อคฺคสาวกา  เอก  อสงฺเขฺยยฺย  
กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ  
เตส  ปโม  จวิตฺวา  ราชคหสฺส  อวิทูเร  อุปติสฺสคาโม  นาม  
# ๑. ส.ี วิปตฺติยาป ฯ  ๒. ม. ย.ุ เอตฺถนตฺเร พฺรหฺมสมเทวสมมริยาทา  
# การณ โหนฺติ วิปตฺติยา สมฺภินฺนมรยิาโท ฯ  อยมฺปน โทณสตฺุเต 
# วุตฺตปฺปกาโร พฺราหฺมณจณฺฑาโล พฺราหฺมณธมฺมวิปตฺติยาป อการณ ฯ 
# กสฺมา ฯ วิปนฺเน ธมฺเม อุปฺปนฺนตฺตา ตสฺมา ต อทสฺเสตฺวาว 
# เทสน นิฏเปสิ ฯ เอตรหิ ปน โสป พฺราหฺมณจณฺฑาโล ทุลลฺโภ 
# เอว อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓. สฺยา. ม. ยุ. นาวาสุตฺต ฯ  
# ๔. ม. นาวาสุตฺต  ฯ  
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พฺราหฺมณาน  โภคคาโม  อตฺถิฯ  ตตฺถ  สฏ ิอธิกป ฺจโกฏิสตธน- 
วิภวสฺส  คามสามิโน  พฺราหฺมณสฺส  รูปสารี  นาม  พฺราหฺมณีฯ   
ตสฺสา  กุจฺฉิย  ปฏิสนฺธึ อคฺคเหสิ ฯ ทุติโย ตสฺเสวาวิทูเร 
โกลิตคาโม นาม  พฺราหฺมณาน  โภคคาโม  อตฺถิฯ  ตตฺถ  
ตถารูปวิภวสฺเสว  คามสามิโน  พฺราหฺมณสฺส  โมคฺคลฺลานี  นาม  
พฺราหฺมณีฯ  ตสฺสา  กุจฺฉิย  ตทิวสเมว ปฏิสนฺธ ึอคฺคเหสิ ฯ  เอว   
เตส  เอกทิวสเมว  ปฏิสนฺธิคฺคหณ ฺจ  คพฺภวุฏาน ฺจ  อโหสิ ฯ  
เอกทิวเสเยว  จ  เนส  เอกสฺส  อุปติสฺสคาเม  ชาตตฺตา  อุปติสฺโสฯ 
เอกสฺส  โกลติคาเม ชาตตฺตา โกลิโตติ นาม อกสุ ฯ   
        เต  สหปสุกีฬนฺตา(๑)  สหายกา  อนุปุพฺเพน  วุฑฺฒึ  (๒)  
ปาปุณึสุฯ  เอกเมกสฺส จ  ป ฺจป ฺจมาณวกสตานิ  ปริวารา   
อเหสุ ฯ  เต  อุยฺยาน  วา  นทีติตฺถ  (๓)  วา  คจฺฉนฺตา  สปวิวาราเยว 
คจฺฉนฺติ ฯ  เอโก  ป ฺจหิ  สุวณฺณสิวิกาสเตหิฯ  ทุติโย ป ฺจหิ   
อาช ฺรถสเตหิ ฯ   
        ตทา  จ  ราชคเห  กาลานุกาล  คิรคฺคสมชฺโช  นาม   
โหติฯ  (๔)  สายนฺหสมเย  นครเวมชฺเฌ  ยตฺถ  สกลองฺคมคธวาสิโน  
อภิ ฺาตา  ขตฺติยกุมาราทโย  สนฺนิปติตฺวา  สุป ฺตฺเตสุ  
ม ฺจปาทีสุ นิสินฺนา สมชฺชวิภูตึ ปสสฺนฺติ ฯ  อถ  เต   
สหายกา  เตน  ปริวาเรน  สทฺธึ  ตตฺถ  คนฺตฺวา ป ฺตฺตาสเนสุ   
# ๑. ม. สหปสุ กีฬนฺตา ฯ  ๒. ย.ุ วุทธ ึฯ  
# ๓. ม. นทีติตฺถ ฯ  ๔. ม. โหติ ฯ  
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นิสีทึสุ ฯ  ตโต  อุปติสฺโส  สมชฺชวิภูตึ  ปสฺสนฺโต  มหาชนกาย   
สนฺนิปติต ทิสฺวา เอตฺตโก  ชนกาโย  สนฺนิปติตฺวา สุป ฺตฺเตสุ 
ม ฺจปาทีสุป นิสินฺโน สมชฺชวิภูตึ  ปสฺสนฺโต(๑)  [๒] มริสฺสตีติ 
จินฺเตสิ ฯ  ตสฺส  มรณ  อาคนฺตฺวา นลาฏนฺเต  ปติฏ ิต   
วิย  อโหสิฯ  ตถา  โกลิตสฺส ฯ  เตส  อเนกปฺปกาเรสุ  นเฏสุ   
นจฺจนฺเตสุ ทสฺสนมตฺเตป จิตฺต น นมิฯ อ ฺทตฺถุ สเวโคเอว 
อุทปาทิ ฯ   
        อถ  วุฏ ิเต  สมชฺเช  ปกฺกนฺตาย  ปริสาย  สกปริวาเรน 
ปกฺกนฺเตส ุ เตสุ  สหาเยสุ  โกลโิต  อุปติสฺส  ปุจฺฉิ  กึ  สมฺม 
นาฏกาทิทสฺสเนน  ตว ปโมทนมตฺตมฺป  นาโหสีติ ฯ  โส   
ตสฺส  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  ตมฺป  ตเถว  ปฏิปุจฺฉิ ฯ  โสป   
ตสฺส  อตฺตโน  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  เอหิ  สมฺม  ปพฺพชิตฺวา  
อมต  คเวสามาติ  อาหฯ  สาธุ  สมฺมาติ  อุปติสฺโส  
ต  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ตโต  เทฺวป  ชนา  ต  สมฺปตฺตึ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปุนเทว  
ราชคหมนุปฺปตฺตา ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ราชคเห  ส ฺชโย  (๓)  นาม  ปริพฺพาชโก  
ปฏิวสติ ฯ  เต  ตสฺส  สนติฺเก  ป ฺจหิ  มาณวกสเตหิ  สทฺธึ  
ปพฺพชิตฺวา  กติปาเหเนว  ตโย  เวเท  สพฺพ ฺจ  ปริพฺพาชกสมย  
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร วสฺสสต อปฺปตฺวาติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ส ฺจโย ฯ  
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อุคฺคเหสุ  เต  เตส  สตฺถาน  อาทิมชฺฌปริโยสาน  อุปปริกฺขนฺตา  
ปริโยสาน  อทิสฺวา  อาจริย  ปุจฺฉึสุ  อิเมส  สตฺถาน  อาทิมชฺฌ   
ทิสฺสติฯ ปรโิยสาน  ปน  น  ทิสฺสติ  อิท  นาม  อิเมหิ  สตฺเถหิ   
ปาปุเณยฺยาติฯ  ยโต อุตฺตริ  ปาปุณิตพฺพ  นตฺถีติ ฯ  โสป  อาห  
อหมฺป  เตส  ตถาวิธ  ปริโยสาน น  ปสสฺามีติ ฯ  เต  อาหสุ  
เตนหิ  มย  อิเมส  ปริโยสาน  คเวสามาติ ฯ  เต  อาจริโย   
ยถาสุข  คเวสถาติ  อาห ฯ  เอว  เต  เตน  อนุ ฺาตา  อมต   
คเวสมานา  อาหิณฺฑนฺตา  ชมฺพุทีเป  ปากฏา  อเหสุ ฯ  เตหิ   
ขตฺติยปณฺฑิตาทโย  ป ฺห  ปุฏา  อุตฺตรุตฺตรึ  น  สมฺปายนฺติ ฯ  
อุปติสฺโส  โกลิโตติ  วุตฺเต  ปน เก เอเตฯ น โข มย ชานามาติ  
ภณนฺตา นตฺถิฯ เอว วิสฺสตุา อเหสุ ฯ   
        เอว  เตสุ  อมตปริเยสน  จรมาเนสุ  อมฺหาก  ภควา  
โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน 
ราชคหมนุปฺปตฺโต ฯ  เต  จ  ปริพฺพาชกา  สกลชมพฺุทีป  จริตฺวา  
ติฏตุ  อมตฯ  อนฺตมโส  ปริโยสานป ฺหาวิสฺสชฺชนมตฺตมฺป  
อลภนฺตา  ปุนเทว  ราชคห  อคมสุ ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อสฺสช ิ
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวาติ  ยาว  เตส  ปพฺพชชฺา ฯ  ตาว  สพฺพ   
ปพฺพชฺชากฺขนฺธเก  (๑)  อาคตนเยน (๒)  วิตฺถารโต ทฏพฺพ ฯ   
        เอว  ปพฺพชิเตสุ  เตสุ  ทฺวีสุ  สหายเกสุ  อายสฺมา 
# ๑. วิ. มหา. ๔/๖๔/๗๒ ฯ  ๒. ม. อาคตนยเนว ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 191 

        *เลมที่ 22  ธมฺมสุตฺตวณฺณนา  หนา 191 
 
สาริปุตฺโต  อฑฺฒมาเสน  สาวกปารมิาณ  สจฺฉากาสิ ฯ  โส   
ยทา  อสฺสชตฺิเถเรน  สทธฺึ  เอกวิหาเร  วสติฯ  ตทา  ภควโต 
อุปฏาน  คนฺตฺวา  อนนฺตร  เถรสฺส  อุปฏาน  คจฺฉติ   
ปุพฺพาจริโยเม  อยมายสฺมาฯ  เอตมห  นิสฺสาย  ภควโต 
สาสน อ ฺาสินฺติ คารเวน ฯ  ยทา  ปน  อสฺสชิตฺเถเรน   
สทฺธึ  เอกวิหาเร  น  วสติฯ  ตทา  ยสสฺ  ทิสาย  เถโร  วสติฯ 
ต  ทิส  โอโลเกตฺวา  ป ฺจงฺคปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา อ ฺชลึ  
ปคฺคยฺห  นมสฺสติ ฯ  ต  ทสิฺวา  เกจิ  ภิกฺขู  กถ  สมฏุาเปสุ   
สาริปุตฺโต อคฺคสาวโก  หุตฺวา  ทิส  นมสฺสติฯ  อชชฺาป   
ม ฺเ  พฺราหฺมณทิฏ ิ อปฺปหีนาติ ฯ อถ  ภควา  ทพฺิพาย  
โสตธาตุยา  ต  กถาสลลฺาป  สุตฺวา  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน   
นิสินฺนเยว  อตฺตาน  ทสฺเสนฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กาย  นุตฺถ 
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย  สนนฺิสินฺนาติ ฯ  เต  ต  ปวุตฺตึ 
อาจิกฺขึสุ ฯ  ตโต  ภควา  น  ภิกฺขเว สาริปุตฺโต  ทิส  นมสฺสติฯ  
ย  นิสฺสาย  สาสน  อ ฺาสิฯ  ต  อตฺตโน  อาจริย วนฺทติ 
นมสฺสติ  สมมฺาเนติฯ  อาจริยปูชโก  ภิกฺขเว  สาริปุตฺโตติ  วตฺวา 
ตตฺถ สนฺนิปติตาน ธมฺมเทสนตฺถ อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  หิ  ธมมฺ  ปุรโิส  วิช ฺาติ  ยโต  ปุคฺคลา 
ปฏกตฺตยปฺปเภท ปริยตฺติธมฺม  วา  ปรยิตฺตึ สุตฺวา อธิคนฺตพฺพ  
นวโลกุตฺตรปฺปเภท  ปฏิเวธธมฺม  วา  ปุริโส  วิช ฺา   
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ชาเนยฺย  เวเทยฺยาติป(๑) ปาโฯ  โสเอวตฺโถ ฯ  อินฺทว  น  เทวตา 
ปูชเยยฺยาติ  ยถา  สกฺก  เทวานมินฺท  ทฺวีสุ  เทวโลเกสุ  เทวตา 
ปูเชนฺติฯ  เอว  โส  ปุคฺคโล  ต  ปุคฺคล  กาลสฺเสว วุฏาย  
อุปาหนาโอมุ ฺจนาทึ  สพฺพ  วตฺตปฏิปตฺต  กโรนโฺต  ปูเชยฺย   
สกฺกเรยฺย ครกุเรยฺย ฯ  กึการณฯ  โส  ปูชิโต  ฯเปฯ  ปาตุกโรติ 
ธมฺมฯ  โส  อาจริโย  เอว  ปชูิโต  ตสฺมึ  อนฺเตวาสิมฺหิ  ปสนฺนจิตฺโต 
ปริยตฺติปฏิเวธวเสน  พหุสฺสุโต เทสนาวเสเนว  ปรยิตฺติธมฺม ฺจ 
เทสน  สุตฺวา  ยถานุสิฏ  ปฏิปตฺติยา อธิคนฺตพฺพ  ปฏิเวธ- 
ธมฺม ฺจ  ปาตุกโรติ  เทเสติฯ  เทสนาย  วา  ปริยตฺติธมฺมฯ  
อุปมาวเสน อตฺตนา อธิคตปฏิเวธธมฺม ปาตุกโรติ ฯ   
        ตทฏ ิกตฺวาน  นิสมฺม  ธีโรติ  เอว  ปสนฺเนน  อาจริเยน  
ปาตุกต  ธมฺม  อฏ ิกตฺวาน  สุณิตฺวา  อุปธารณสมตฺถตาย   
ธีโร  ปุรโิส ฯ  ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชมาโนติ  โลกตฺุตรธมฺมสฺส 
อนุโลมตฺตา  อนุธมฺมภูต  วิปสฺสน  ภาวยมาโน ฯ วิ ฺ ู  
วิภาวี  นิปุโณ  จ  โหตีติ  วิ ฺ ุตาสงฺขาตาย  ป ฺาย  อธิคเมน 
วิ ฺ ูฯ วิภาเวตฺวา  ปเรสมฺป  ปากฏ  กตฺวา  าปนสมตฺถตาย 
วิภาวีฯ  ปรม  สุขุมตฺถปฏเิวธตาย  นิปุโณ  จ  โหติ ฯ  โย  ตาทิส   
ภชติ  อปฺปมตฺโตติ  โย  ตาทิส  ปุพฺเพ วุตฺตปฺปการ พหุสฺสุต  
อปฺปมตฺโต ตปฺปสาทนปโร หุตฺวา ภชติ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ยสฺสาติป ฯ  
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        เอว  ปณฺฑิตาจริยเสวน  ปสสิตฺวา  อิทานิ  พาลาจริยเสวน   
นินฺทนฺโต  ขุทฺท ฺจ  พาลนฺติ  อิม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ขุทฺทนฺติ  ขุทฺเทน กายกมฺมาทินา  สมนฺนาคตฯ 
ป ฺาภาวโต  พาล ฯ  อนาคตตฺถนฺติ  อนธิคตปริยตฺติ- 
ปฏิเวธตฺถ ฯ อุสุยฺยกนฺติ (๑)  อิสฺสามนกตาย (๒)  อนฺเตวาสิกสฺส วุฑฺฒึ  
อสหมาน ฯ  เสสเมตฺถ  ปากฏเมว  ปทโต ฯ  อธิปฺปายโต  ปน  
โย พหุจีวราทินิ  ลาภี (๓)  อาจริโย  อนฺเตวาสิกาน จีวราทีนิ  
น สกฺโกติ ทาตุ ฯ ธมฺมทาเน [๔] เอเตหิ  ขุทฺทตาทิธมฺเมหิ   
สมนฺนาคตตฺตา ต ขุทฺท พาล  อนาคตตฺถ  อุสุยฺยก  
อาจริยมุปเสวมาโน  ปูติมจฺฉ  กุสคฺเคนาติ  (๕) วุตฺตนเยน  สยมปฺ  
พาโล  โหติ ฯ  ตสฺมา  อิธ  สาสเน  กิ ฺจิ  อปฺปมตฺตกมฺป  
ปริยตฺติธมฺม  ปฏิเวธธมฺม  วา  อวิภาวยิตฺวา  จ  อวิชานิตฺวา 
จ  ยสฺส  ธมฺเมสุ กงฺขาฯ ต อตริตฺวา มรณ อุเปตีติ เอวมสฺส  
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺเสวตฺถสฺส  ปากฏกรณตฺถ  ยถา  นโรติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  อาปคนฺติ  นทึ ฯ  มโหทกนฺติ  พหุอุทก ฯ   
สลิลนฺติ  อิโต จิโต  จ  คตฯ  วิตฺถิณฺณนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ  สริตนฺติป  
# ๑. ม. อุสูยกนฺติ ฯ  ๒. ม. อิสฺสามนกตาย ฯ  ๓. ม. พหุจีวราทิลาภี ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร อนิจฺจทุกฺขานตฺตวจนมตฺตมฺป น สกโฺกตีติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๕. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๔/๒๘๓ ฯ  
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ปาโฯ โสเอวตฺโถ ฯ สีฆโสตนฺติ  หารหาริกฯ  เวควตินฺติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  กึ  โสติ  เอตฺถ  โส วุยฺหมาโนติ  อิมินา  จ  โสกาเรน   
ตสฺส  นรสฺส  นิทฺทฏิตฺตา  นิปาตมตฺโต โสกาโรฯ  กึสูติ  วุตฺต  
โหติ  ยถา  น  ภวิสฺสามิ  นาม  โสฯ  วินสฺสิสฺสามิ นาม  
โสติ ฯ  ธมฺมนฺติ  ปุพฺเพ  วุตฺต  ทุพฺพิธเยว ฯ  อนิสามยตฺถนฺติ  
อนิสาเมตฺวา อตฺถ ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ปทโต ฯ   
        อธิปฺปายโต  ปน  ยถา  โย  โกจิเทว  นโร  วุตฺตปฺปการ  
นทึ  โอตริตฺวา  ตาย  นทยิา  วุยฺหมาโน  อนุโสตคามี  โสตเมว 
อนุคจฺฉนฺโต(๑) ปเร  สกขฺติ(๒)  ตีรฏ ิเต(๓) กึ สกฺขติ  ปาร  เนตุ ฯ  
สกฺกตีติป  ปาโ ฯ  ตเถว  ทุวิธมฺป  ธมมฺ  อตฺตโน ป ฺาย   
อวิภาวยิตฺวา  พหุสฺสุตาน ฺจ  สนฺติเก  อตฺถ  อนิจฺจทุกฺขานตฺตวจน- 
มตฺตมฺป(๔) อตฺถ  อนิสาเมตฺวา  สย  อวิภาวิตตฺตา  อชานนฺโต   
อนิสามิตตฺตา  จ  อวิติณฺณกงฺโข  ปเร  ก ึ สกฺขติ นชิฺฌาเปตุ  
เปกฺขาเปตุนฺติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  โส  วต  จุนฺท   
อตฺตนา ปลิปปลิปนฺโนติ (๕)  อาทิก ฺเจตฺถ สุตฺตปท อนุสฺสริตพฺพ ฯ   
        เอว  พาลเสวนาย  พาลสฺส  ปร  นิชฺฌาเปตุ  อสมตฺถตาย   
ปากฏกรณตฺถ  อุปม  วตฺวา  อิทานิ  โย  ตาทิส  ภชติ    
อปฺปมตฺโตติ  เอตฺถ  วุตฺตสฺส  ปณฺฑิตสฺส  ปเร  นชิฌฺาเปตุ 
# ๑. ย.ุ อนุคจฺฉนฺเต ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ปารตฺถิเก ฯ  ๔. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๑๐๘/๘๑ ฯ  
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สมตฺถตาย  ปากฏกรณตฺถ  ยถาป  นาวนฺติ  คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ผิเยนาติ  ทพฺพิปทเกน(๑) ฯ  ริตฺเตนาติ  เวฬุทณฺเฑน ฯ   
ตตฺถาติ  ตสฺส  นาวาย ฯ  ตตฺรูปย ฺ ูติ  (๒)  ตสฺสา  นาวาย   
อาหรณปฏิหรณาทิอุปายชานเนน  มคฺคปฏิปาทเนน  อุปาย ฺ ู  
สิกฺขิตสิกฺขตาย สุกุสลหตฺถตาย (๓) จ กุสโล ฯ  อุปฺปนฺนุปทฺทว- 
ปฏิการสมตฺถตาย  มุตีมา ฯ  เวทคูติ  เวทสงฺขาเตหิ  จตูหิ  
มคฺคาเณหิ  คโต ฯ  ภาวิตตฺโตติ  ตาเยว  มคฺคภาวนาย  
ภาวิตจิตฺโต ฯ  พหุสฺสุโตติ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว ฯ  อเวธธมฺโมติ  
อฏหิ  โลกธมฺเมหิ  อกมปฺนิยสภาโว ฯ  โสตาวธานูปนิสูปปนฺเนติ   
โสตโอทหเนน  จ  มคฺคผลาน  อุปนสิฺสเยน  จ  อุปฺปนฺเน ฯ 
เสส  อุตฺตานปทตฺถเมว ฯ  อธิปฺปายโยชนาป  สกฺกา  ปุริมนเยเนว   
วิชานิตุนฺติ (๔) น วิตฺถารติา ฯ   
        เอว  ปณฺฑิตสฺส  ปเร  นชิฺฌาเปตุ  สมตฺถภาวปากฏกรณตฺถ   
อุปม  วตฺวา  ตสฺสา  ปณฺฑิตเสวนาย  นิโยเชนฺโต  ตสฺมา  หเวติ  
อิม  อวสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถาย  สงฺเขปตฺโถ  ยสฺมา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา  ปณฺฑิต- 
เสวเนน  วิเสส  ปาปุณนฺติฯ  ตสฺมา  หเว  สปฺปุริส ภเชถ ฯ  
กีทิส สปฺปุรสิ ภเชถฯ  เมธาวิน ฺเจว  พหุสฺสุต ฺจฯ  ป ฺา- 
# ๑. ย.ุ ทพฺพิปทเรน ฯ  ๒. ม. ตตฺรูปย ฺ ูติ ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. ลหุหตฺถตาย ฯ ม. สุกุสลหตฺถตาย ฯ  
# ๔. ม. ชานตุินฺติ ฯ  
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สมฺปตฺติยา  จ  เมธาวิน  วุตฺตปฺปการสุตทฺวเยน  จ  พหุสฺสุต ฯ   
ตาทิส  หิ  ภชมาโน  เตน  ภาสิตสฺส ธมฺมสฺส อ ฺาย  อตฺถ  
เอว  ตฺวา  จ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺมาโน  ตาย  ปฏปิตฺติยา  
ปฏิเวธวเสน  วิ ฺาตธมฺโม  โส  มคฺคผลนิพฺพานปฺปเภท   
โลกุตฺตรสุข  ลเภถ  อธิคจฺเฉยฺย ปาปุเณยฺยาติ อรหตฺตนิกูเฏน 
เทสน สมาเปสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  ธมฺมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                          กึสลีสุตฺตวณฺณนา   
        กึสโีลติ  กึสลีสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  
คิหิสหายโก  เอโก  เถรสฺเสว  ปตุโน  วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส   
สหายสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  สฏ ิโกฏิอธิก  ป ฺจสตโกฏิธน  
ปริจฺจชิตฺวา  อายสฺมโต สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  
สพฺพ  พุทฺธวจน  ปริยาปณิุ ฯ  ตสฺส เถโร  พหุโส  โอวทิตฺวา  
กมฺมฏานมทาสิฯ  โส  เตน  วิเสส  นาธิคจฺฉติฯ  ตโต  เถโร  
พุทฺธเวเนยฺโย  เอโสติ  ตฺวา  ต  อาทาย  ภควโต  สนฺติก  
คนฺตฺวา  ต  ภิกฺขุ  อารพฺภ  ปุคฺคล  อนิยาเมตฺวา  กึสีโลติ   
ปุจฺฉิฯ  อถสฺส  ภควา  ตโต ปรมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กสึีโลติ  กีทิเสน  จาริตฺตสีเลน  สมนฺนาคโตฯ  
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กีทิสปกติโก วา ฯ  กึสมาจาโรติ  กีทิเสน  จาริตฺเตน(๑)  ยุตฺโต ฯ  
กานิ  กมฺมานิ  พฺรูหยนฺติ  กานิ กายกมฺมาทีนิ  วฑฺเฒนฺโต ฯ 
นโร  สมฺมา  นิวิฏสฺสาติ  อภิรโต  นโร  สาสเน  สมฺมา   
ปติฏ ิโต  ภเวยฺย ฯ  อุตฺตมตฺถ ฺจ  ปาปุเณติ สพฺพตฺถาน อุตฺตม  
อรหตฺต ฺจ ปาปุเณยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ตโต  ภควา  สาริปุตฺโต  อฑฺฒมาสูปสมฺปนฺโน  สาวก- 
ปารมิปฺปตฺโตฯ  กสฺมา  อาทิกมฺมิกปุถุชฺชนป ฺห  ปุจฺฉตีติ  
อาวชฺเชนฺโต  สทฺธิวิหาริก อารพฺภาติ  ตฺวา  ปุจฺฉาย  วุตฺต  
จาริตฺตสีล  อวิภชิตฺวาว  ตสฺส  สปฺปายวเสน ธมฺม เทเสนฺโต 
วุฑฺฒาปจายีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺาวุฑฺโฒ  คุณวุฑฺโฒ  ชาติวุฑฺโฒ  วโยวุฑฺโฒติ(๒) 
จตฺตาโร วุฑฺฒา ฯ  (๓)  ชาติยา  หิ  ทหโรป  พหุสฺสโุต  ภิกฺขุ   
อปฺปสฺสุตมหลฺลกภิกฺขูน สนฺติเก  (๔)  พาหุสจฺจป ฺาย  วุฑฺฒตฺตา 
ป ฺาวุฑฺโฒ ฯ  ตสฺส  หิ  สนฺติเก มหลฺลกภิกฺขูป  พุทฺธวจน  
ปริยาปุณนฺติฯ  โอวาทวินิจฺฉยป ฺหาวิสฺสชฺชนานิ  จ ปจฺจาสึสนฺติ ฯ 
ตถา  ทหโรป  ภิกฺขุ  อธิคมสมฺปนฺโน  คุณวุฑฺโฒ  นาม ฯ  
ตสฺส  หิ โอวาเท  ปติฏาย  มหลฺลกาป  วิปสฺสนาคพฺภ  
คเหตฺวา  อรหตฺตผล  ปาปุณนฺติ ฯ ตถา  ทหโรป  ราชา  
# ๑. ม. วาริตฺตสีเลน ฯ  ๒. ย.ุ ป ฺาวทฺโธ คุณวทฺโธ ชาติวทฺโธติ ฯ 
# ๓. วุ. วทฺธา ฯ  เอวมุปรปิ ฯ ๔. ม. ...ภิกฺขูนมนฺตเร ฯ   
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ขตฺติโย  มุทธฺาภิสิตฺโต  (๑)  พฺราหฺมโณ  วา  เสสชนสฺส  วนฺทนารโห 
ชาติวุฑฺโฒ  นาม ฯ  สพฺโพ  ปน  ปมชาโต  วโยวุฑฺโฒ  นาม ฯ   
ตตฺถ  ยสฺมา  ป ฺาย  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  สทิโส  นตฺถิ  เปตฺวา  
ภควนฺตฯ  ตถา คุเณหิ  (๒)  อฑฺฒมาเสน  (๓)  สพฺพสาวกปารมิาณสฺส  
ปฏิวิทฺธตฺตา ฯ  ชาติยาป  โส  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  อุปฺปนฺโนฯ  
ตสฺมา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  วเยน  สมาโนป  โส  อิเมหิ  ตีหิ   
การเณหิ  วุฑฺโฒ ฯ  อิมสฺมึ  ปนตฺเถ  ป ฺาคุเณหิ  เอว  วุฑฺฒภาว  
สนฺธาย  ภควา  อาห  วุฑฺฒาปจายีติ ฯ  ตสฺมา  ตาทิสาน  
วุฑฺฒาน  อปจิติกรเณน  วุฑฺฒาปจายีฯ  เตสเมว  วุฑฺฒาน   
ลาภาทีสุ  อุสุยฺยาวิคเมน  อนุสุยฺยโก  จ สิยาติ อยมาทิปทสฺส  
อตฺโถ ฯ   
        กาล ฺ ู  จสฺสาติ  เอตฺถ  ปน  ราเค  อุปฺปนฺเน  ตสฺส 
วิโนทนตฺถาย  ครูน  ทสสฺน  คจฺฉนฺโตป  กาล ฺ ูฯ  โทเสฯ  โมเหฯ   
โกสชฺเช  อุปปฺนฺเน  ตสฺส วิโนทนตฺถาย  ครูน  ทสสฺน   
คจฺฉนฺโตป  กาล ฺ ูฯ  ยโต  เอว  กาล ฺ ู  จ อสฺส  ครูน  
ทสฺสนาย ฯ  ธมฺมึ  กถนฺติ  สมถวิปสฺสนายุตฺต ฯ  เอรยิตนฺติ   
วุตฺต ฯ ขณ ฺ ูติ  ตสฺสา  กถาย  ขณเวทีฯ  ทลฺุลโภ  วา  อย   
อีทิสาย  กถาย  สวนกฺขโณติ  ชานนฺโต ฯ  สุเณยฺย  สกฺกจฺจนฺติ  (๔)  
# ๑. ม. ย.ุ พุทฺธาวสิตฺโต ฯ  ๒. ม. คุเณนป ฯ   
# ๓. ม. อฑฺฒมาเสน ฯ ยุ. อทฺธมาเส ฯ ๔. ม. สกฺกจฺจาติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 199 

        *เลมที่ 22  กึสลีสุตฺตวณฺณนา  หนา 199 
 
ต  กถ  สกฺกจฺจ สุเณยฺย ฯ น เกวล ฺจ ตเมวฯ อ ฺานิป  
พุทฺธคุณาทิปฏิสยุตฺตานิ สุภาสิตานิ สกฺกจฺจเมว สุเณยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ   
        กาล ฺ ู  จสฺส  ครนู  ทสฺสนายาติ  เอตฺถ  วุตฺตนย ฺจ   
อตฺตโน  อุปฺปนนฺราคาทิวิโนทนกาล  ตฺวาป  ครูน  สนฺติก   
คจฺฉนฺโต  กาเลน คจฺเฉ  ครูน  สกาสฯ  อห  กมฺมฏานิโก  
ธุตงฺคธโร  จาติ  กตฺวา  น  เจติยวนฺทนโพธิยงฺคณภิกฺขาจาร- 
มคฺคอติมชฺฌนฺติกเวลาทีสุ  ยตฺถ กตฺถจิ  ิต อาจริย ทิสฺวา 
ปริปุจฺฉนตฺถาย  อุปสงฺกเมยฺยฯ  สกเสนาสเน  ปน  อตฺตโน   
อาสเน  นิสินฺน  วูปสนฺตทรถ  สลลฺกฺเขตฺวา กมฺมฏานาทิวิธิ- 
ปุจฺฉนตฺถ อุปสงฺกเมยฺยาติ อตฺโถ ฯ  เอว  อุปสงฺกมนฺโตป  จ  
ถมฺภ  นริงฺกตฺวา นิวาตวุตฺติ ถทฺธภาวกร มาน วินาเสตฺวา 
นีจวุตฺติ  ปาทปุ ฺฉนโจฬกจฺฉินฺนวิสาณุสภอุทฺธฏทาสปฺปสทิโส  
หุตฺวา  อุปสงฺกเมยฺย ฯ  อถ  เตน  ครุนา  วุตฺต  อตฺถ  
ธมฺม  ฯเปฯ  สมาจเร  จ ฯ   
        อตฺถนฺติ  ภาสิตตฺถ ฯ  ธมฺมนฺติ  ปาฬิธมฺม ฯ  สยมนฺติ 
สีล ฯ  พฺรหมฺจริยนฺติ อวเสสสาสนพฺรหฺมจริย ฯ  อนุสฺสเร  เจว  
สมาจเร จาติ อตฺถ กถโิตกาเส อนุสฺสเรยฺยฯ  ธมฺม  สยม   
พฺรหฺมจริย  กถิโตกาเส  อนุสฺสเรยฺยฯ  อนุสฺสรณมตฺเตเนว  จ  
อตุสฺสนฺโต  ต  สพฺพมฺป  สมาจเร  สมาจเรยฺย  สมาทาย  วตฺเตยฺย  
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ตาส กถาน (๑)  อตฺตนิ  ปวตฺตเน  อุสฺสุกฺก  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  
เอว  กโรนโฺต  หิ  กิจฺจกโร โหติ ฯ ตโต  ปร ฺจ  ธมฺมา 
ราโม  ธมฺมรโต  ธมฺเม   ิโต  ธมฺมวินจฺิฉย ฺ ู  ภเวยฺย ฯ   
        สพฺพปเทสุ  เจตฺถ  ธมฺโมติ  สมถวิปสฺสนาฯ  อาราโม 
รตีติ  เอโกว  อตฺโถฯ  ธมฺเม  อาราโม  อสฺสาติ  ธมฺมาราโม ฯ 
ธมฺเม  รโตฯ  ธมฺมรโต(๒) น อ ฺ  ปเหตีติ [๓] ฯ  ธมฺเม   ิโต 
ธมฺม  วตฺตนโต ฯ  (๔)  ธมฺมวินิจฺฉย  ชานาติ อิท  อุทยาณ  อิท  
วยาณนฺติ  ธมฺมวินิจฺฉย ฺ ูฯ  เอวรูโป  อสฺส ฯ  อถ  ยาย  
ราชกถาทิติรจฺฉานกถา  ตรุณวิปสฺสกสฺส  พหิทฺธา  รูปาทีสุ   
อภินนฺทนุปฺปาทเนน ต  สมถวิปสฺสนาธมฺม  สนฺทูเสติฯ  ตสฺมา   
ธมฺมสนฺโทสวาโทติ  วุจฺจติฯ  ต เนวาจเรยฺย  (๕)  ธมฺมสนฺโทสวาทฯ   
อ ฺทตฺถุ  อาวาสโคจราทิสปฺปายานิ  เสวนฺโต  ตจฺเฉหิ  
นีเยถ  สุภาสเิตหิ ฯ  สมถวิปสฺสนาปฏิสยุตฺตาเนเวตฺถ  ตจฺฉานิฯ 
ตถารูเปหิ สุภาสิเตหิ นีเยถ นเยยฺย ฯ กาล เขเปยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ธมฺมสนฺโทสวาทนฺติ  เอตฺถ  อติสงฺเขเปน  วุตฺต   
สมถวิปสฺสนายุตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  อุปกกฺิเลส  ปากฏ  กโรนฺโต  
ตท ฺเนป อุปกฺกิเลเสน  สทฺธ ึ หสฺส  ชปฺปนฺติ  อิม  
# ๑. ส.ี ย.ุ เตส ภาวน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺมรโตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ส.ี ยุ. ธมฺม ปตฺวา 
# วตฺตนโต ฯ ๕. ม. ย.ุ เนวาจเร ฯ  
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คาถมาห ฯ  
        หาสนฺติป  ปาโ ฯ วิปสฺสเกน  หิ  ภิกฺขุนา  หสนียสฺมึ   
วตฺถุสฺมึ  สิตมตฺตเมว  กาตพฺพฯ นิรตฺถกกถาชปโฺป  น  ภาสิตพฺโพฯ  
าติพฺยสนาทีสุ  ปริเทโว  น  กาตพฺโพฯ  ขาณุกณฺฏกาทิมฺหิป 
มโนปโทโส น อุปฺปาเทตพฺโพ ฯ มายากตนฺติ วุตฺตา มายา 
ติวิธ กุหน ปจฺจเยสุ  ตุฏ ิ(๑)  ชาติอาทีหิ  มาโน  ปจฺจนีกสาตตา- 
สงฺขาโต  สารมฺโภ  ผรุสวจนลกฺขณ  กกฺกสฯ  ราคาทโย  กสาวา 
อธิมตฺตตณฺหาลกฺขณา (๒)  มุจฺฉาติ อิเม จ  โทสา  สุขกาเมน 
องฺคารกาสุ  วิยฯ  สุจิกาเมน  คูถฏาน  วิยฯ  ชีวิตุกาเมน   
อาสิวิสาทโย  วิย  จ  ปหาตพฺพา ฯ  หิตฺวา  จ  อาโรคฺยมทา- 
ทิวิคมา  วีตมเทน  จิตฺตวิกฺเขปาภาวา  ิตตฺเตน จริตพฺพ ฯ  
เอว  ปฏิปนฺโน หิ สพฺพุปกฺกิเลสปริสทฺุธาย ภาวนาย   
นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  เตนาห  ภควา  หสฺส  จ   
ชปฺป  ฯเปฯ  ิตตฺโตติ ฯ   
        อิทานิ  ยฺวาย  หสฺส  ชปฺปนฺติอาทินา  นเยน  อุปกฺกิเลโส   
วุตฺโตฯ  เตน  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ยสมฺา  สาหโส  โหติ  อวีมสการีฯ 
รตฺโต  ราควเสน  ทฏุโ  โทสวเสน  คจฺฉติฯ  ปมตฺโต  จ  โหติ  
กุสลาน  ธมมฺาน  ภาวนาย  อสาตจฺจการีฯ  ตถารูปสฺส  จ  
สุเณยฺย  สกฺกจฺจ  สุภาสิตานีติอาทินา  นเยน  วุตฺโต  โอวาโท  
# ๑. ม. คิทฺธิ ฯ  ย.ุ คิทฺธา ฯ  ๒. สี. ยุ. อธิกตณฺหาสงฺขาตา ฯ   
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นิรตฺถโกฯ  ตสฺมา  อิมสฺส  สงฺกิเลสสสฺ  ปุคฺคลาธิฏานาย  
เทสนาย  สุตาทิวุฑฺฒิปฏิปกฺขภาว  ทสฺเสนฺโต  วิ ฺาตสารานีติ   
อิม  คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยานิ  เหตานิ  สมถวิปสฺสนาปฏิสยุตฺตานิ   
สุภาสิตานิฯ  เตส วิชานนโต  (๑)  สาโร ฯ  ยท ิ วิ ฺาตานิ  สาธุฯ   
อถ  สทฺทมตฺตเมว  คหิตฯ น กิ ฺจิ  กต  โหติฯ  เยน  เอตานิ  
สุตมเยน  าเณน  วิ ฺายนฺติฯ  ต  สตุฯ  เอต ฺจ  สุตมยาณ  
วิ ฺาตสมาธิสารฯ  เตสุ  วิ ฺาเตสุ  ธมฺเมสุ  โย  สมาธิ   
จิตฺตสฺสาวิกฺเขโป  ตถตฺตาย  ปฏิปตฺติฯ  อยมสฺส  สาโร ฯ น ห ิ
วิชานนมตฺเตเนว โกจิ อตฺโถ  สิชฌฺติ ฯ  โย  ปนาย  นโร  
ราคาทิวเสน  วตฺตนโต  สาหโสฯ  กุสลาน  ธมฺมาน  ภาวนาย 
อสาตจฺจการิตาย  ปมตฺโตฯ  โส  สทฺทมตฺตคฺคาหีเยว  โหติฯ  เตน 
ตสฺส  อตฺถวิชานนาภาวโต  สา  สุภาสติวิชานนป ฺา  จฯ   
ตถตฺตาย  ปฏิปตฺติยา อภาวโต สุต ฺจ น วฑฺฒตีติ ฯ   
        เอว  ปมตฺตาน  สตฺตาน  ป ฺาปริหานิ ฺจ  สุตปริหานิ ฺจ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อปฺปมตฺตาน  ตทุภยสาราธิคม  ทสฺเสนฺโต  
อาห  ธมฺเม  จ  เย  ฯเปฯ สารมชฺฌคูติ ฯ   
        ตตฺถ  อริยปฺปเวทิโต  ธมฺโม  นาม  สมถวิปสฺสนาธมฺโม ฯ 
เอโกป  หิ  พุทฺโธ  สมถวิปสฺสนาธมฺม  อเทเสตฺวา  ปรินิพฺพุโต  
# ๑. ม. วิชานน ฯ  
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นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  เอตสฺมึ ธมฺเม  จ  เย  อรยิปฺปเวทิเต   
รตา  นิรตา  อปฺปมตฺตา  สาตจฺจานุโยคิโนฯ  อนุตฺตรา  เต  วจสา 
มนสา  กมฺมนุา  จฯ  เต  จตุพฺพิเธน  วจีสุจริเตน  ติวิเธน   
มโนสุจริเตน  ติวิเธน  กายสุจริเตน  จ  สมนฺนาคตตฺตา  วจสา   
มนสา  กมฺมนุา  จ  อนุตฺตราฯ  อวเสสสตฺเตหิ  อสมา  อคฺคา  
วิสิฏา ฯ  เอตฺตาวตา  สทฺธึ  ปุพฺพภาคสีเลน  อริยมคฺคสมฺปยุตฺต  
สีล  ทสฺเสสิ ฯ  เอว  ปริสทฺุธสีลา  เต สนฺติโสรจฺจสมาธิสณฺ ิตาฯ  
สุตสฺส  ป ฺาย  จ  สารมชฺฌคูฯ  เย  อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม  
รตาฯ  เต  น  เกวล  วาจาทีหิ  อนุตฺตรา  โหนฺติฯ  อปจ  โข   
ปน  สนฺติโสรจฺเจ  สมาธิมฺหิ  จ  สณฺ ิตา  หุตฺวา  สุตสฺส  
ป ฺาย  จ  สารมชฺฌคู อธิคตา อิจฺเจว เวทิตพฺพา ฯ  
อาสสาย (๑)  ภูตวจน ฯ   
        ตตฺถ  สนฺตีติ  นิพฺพานฯ  โสรจฺจนฺติ  สุนฺทเร  
รตภาเวน  ยถาภูตปฏิเวธิกา ป ฺาฯ  สนฺติยา  โสรจฺจนฺติ   
สนฺติโสรจฺจฯ  นิพฺพานารมฺมณาย  มคฺคป ฺาเยต อธิวจน ฯ  
สมาธีติ  ตสมฺปยุตฺโตว  มคฺคสมาธิ ฯ  สณฺ ิตาติ  ตทุภเยน 
ปติฏ ิตา ฯ สุตป ฺาน  สาร  นาม  อรหตฺตผลวิมุตฺติ ฯ  วิมุตฺติ- 
สาร ฺหิ  อิท  พฺรหฺมจริย ฯ เอวเมตฺถ  ภควา  ธมฺเมน   
ปุพฺพภาคปฏิปท  อนุตฺตรา  วจสาติอาทีหิ  สีลกฺขนฺธ สนฺติ- 
# ๑. ม. อาสสาย ฯ  
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โสรจฺจสมาธีหิ  ป ฺากฺขนฺธสมาธิกฺขนฺเธติ  ตีหิป  อิเมหิ  ขนฺเธหิ  
อปรภาคปฏิปท ฺจ  ทสฺเสตฺวา  สุตป ฺาสาเรน  อกุปฺปวิมุตฺตึ   
ทสฺเสนฺโต อรหตฺตนิกูเฏน เทสน สมาเปสิ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  จ  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา   
ปุน  นจิรสฺเสว  อคฺคผเล อรหตฺเต ปติฏาสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถายถ   
                        กึสลีสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                          อุฏานสุตฺตวณฺณนา   
        อุฏหถาติ  อุฏานสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  เอก  สมย   
ภควา สาวตฺถิย  วิหรนฺโต  รตฺตึ  เชตวเน  มหาวิหาเร  วสิตฺวา 
ปุพฺพณฺหสมย ภิกฺขุสฆปริวุโต  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  
ปาจีนทฺวาเรน  นครา  นกิฺขมิตฺวา มิคารมาตุปาสาท  อคมาสิ  
ทิวาวิหารตฺถาย ฯ  อาจิณฺณ  กิเรต  ภควโต  รตฺตึ เชตวนวิหาเร  
วสิตฺวา  มิคารมาตุปาสาเท  ทิวาวิหารูปคมนฯ  รตฺติ ฺจ  มิคาร- 
มาตุปาสาเท  วสิตฺวา  เชตวเน  ทิวาวิหารูปคมน ฯ  กสฺมาฯ 
ทฺวินฺน  กลุาน อนุคฺคหตฺถาย  มหาปรจฺิจาคคุณปริทีปนตฺถาย 
จ ฯ  มิคารมาตุปาสาทสฺส  จ ฯ  เหฏา  ป ฺจ  กูฏาคารคพฺภสตานิ 
โหนฺติฯ  เยสุ  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  วสนฺติ ฯ  ตตฺถ ยทา   
ภควา  เหฏาปาสาเท  วสติฯ  ตทา  ภิกฺขู  คารเวน   
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อุปริปาสาท  นารุหนฺติ ฯ  ตทิวส  ปน  ภควา  อุปริปาสาเท   
กูฏาคารคพฺภ  ปาวิสิฯ  เตน  เหฏาปาสาเท  ป ฺจป  คพฺภสตานิ   
ป ฺจสตา  ภิกฺขู  ปวิสึสุ ฯ  เต  จ  สพฺเพว  นวา  โหนฺติ  
อธุนาคตา  อิม  ธมฺมวินย  อุทฺธตา  อุนฺนฬา  ปากตินฺทฺริยา ฯ  
เต  ปวิสิตฺวา  ทิวาเสยฺย  สปุตฺวา  สาย  อุฏาย  มหาตเล   
สนฺนิปติตฺวา อชฺช ภตฺตคฺเค  ตุยฺห  กึ  อโหสิฯ  ตฺว  กตฺถ   
อคมาสิฯ  อห  อาวุโส โกสลร ฺโ  ฆรฯ อห  อนาถปณฺฑิกสฺสฯ   
ตตฺถ  เอวรูโป  จ  โภชนวิธิ  อโหสีติ  นานปฺปการ   
อามิสกถ กเถนฺตา อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา อเหสุ ฯ   
        ภควา  ต  สทฺท  สุตฺวา  อิเม  มยา  สทฺธ ึ วสนฺตาป  
เอว  ปมตฺตาฯ  อโห  อยุตฺตการิโนติ ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส 
อาคมน  จินฺเตสิ ฯ  ตาวเทว  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
ภควโต  จิตฺต  ตฺวา  อิทฺธิยา  อาคมฺม  ปาทมูเล  วนฺทมาโนเยว  
อโหสิ ฯ  ตโต  น  ภควา  อามนฺเตสิ  เอเต  เต  โมคฺคลฺลาน   
สพฺรหฺมจาริโน  ปมตฺตาฯ  สาธุ  เน  สเวเชหีติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ 
โข  โส  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควโต  ปฏสิฺสุณิตฺวา  
ตาวเทว  อาโปกสิณ  สมาปชฺชิตฺวา  กามภูมิย  (๑)   ิต  มหาปาสาท 
นาว  วิย  มหาวาโต ปาทงฺคุฏเกน กมฺเปสิ  สทฺธ ึ ปติฏ ิต- 
ปวิปฺปเทเสน ฯ  อถ  เต  ภิกฺขู  ภีตา  วิสฺสร  กโรนฺตา  
# ๑. ม. กรีสภูมิย ฯ ย.ุ กร ฺชภูมิย ฯ  
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สกสกจีวรานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  จตูหิ  ทฺวาเรหิ  นิกฺขมสึุ ฯ  ภควา  
เตส  อตฺตาน ทสฺเสนฺโต  อ ฺเน  ทฺวาเรน  คนฺธกุฏึ  ปวิสนฺโต 
วิย  อโหสิฯ  เต  ภควนฺต  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏสุ ฯ  ภควา 
กึ  ภิกฺขเว  ภีตตฺถาติ ปุจฺฉิฯ อย ภนฺเต มิคารมาตุปาสาโท   
กมฺปโตติ  อาหสุ ฯ  ชานาถ  ภิกฺขเว  เกนาติ ฯ  น  ชานาม   
ภนฺเตติ ฯ  อถ  ภควา  ตุมฺหาทิสาน  ภิกฺขเว  มุฏสฺสตีน   
อสมฺปชานาน ปมาทวิหารีน  สเวคชนนตฺถ  โมคฺคลฺลาเนน 
กมฺปโตติ  วตฺวา  เตส  ภิกฺขูน ธมฺมเทสนตฺถ อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุฏหถาติ  อาสนา  (๑)  อุฏหถ  ฆฏถ  วายมถฯ  มา 
กุสีตา  โหถ ฯ  นิสีทถาติ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  กมมฺฏานา- 
นุโยคตฺถาย  นิสีทถ ฯ  โก  อตฺโถ สุปเตน  โวติ  โก  ตุมฺหาก  
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย  ปพฺพชิตาน  สุปเตน อตฺโถ ฯ  น 
หิ  สกฺกา  สปุนฺเตน  โกจิ  อตฺโถ  ปาปณิุตุ ฯ  อาตุราน  หิ  
กา  นิทฺทาฯ  สลฺลวิทฺธาน  รุปฺปตนฺติ  ยตฺร  จ  นาม  อปฺปเกป 
สรีรปฺปเทเส อุฏ ิเตน จกฺขุโรคาทินา  โรเคน  อาตุราน  
เอกทฺวงฺคุลมตฺตมฺป  ปวิฏเน  อยสลลฺอฏ ิสลฺลทนตฺสลฺลวิสาณ- 
สลฺลกฏสลลฺาน  อ ฺตเรน  สลฺเลน  รุปฺปมานาน มนุสฺสาน   
นิทฺทา  นตฺถฯิ  ตตฺถ  ตุมหฺาก  สกลจิตฺตสรีรสนฺตาน  ภุ ฺชิตฺวา  
อุปฺปนฺเนหิ  นานปฺปการกิเลสโรเคหิ  อาตุราน ฺหิ กา นิทฺทา 
ราคสลฺลาทีหิ จ ป ฺจหิ สลฺเลหิ อนฺโตหทย ปวิสิย วิทฺธตฺตา  
# ๑. ส.ี อลสภาวา ฯ   
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สลฺลวิทฺธาน รุปฺปต ฯ   
        เอว  วตฺวา  ปุน  ภควา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  เต ภิกฺขู  
อุสฺสาเหนฺโต  สเวเชนฺโต  จ  อาห  อุฏหถ  ฯเปฯ  วสานุเคติ ฯ 
ตตฺราย  สาธิปฺปายโยชนา  อตฺถวณฺณนา  เอว  กิเลส- 
สลฺลวิทฺธาน  หิ  โว  ภิกฺขเว  กาโล  ปพุชฺฌิตุ ฯ  (๑)  กึการณฯ  
มณฺฑเปยฺยมิท  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยฯ  สตฺถา สมฺมุขีภูโตฯ อิโต 
ปุพฺเพ ปน  โว  ทีฆรตฺต  สุตฺตฯ  คิรีสุ สุตฺตฯ นทีสุ สุตฺตฯ สเมสุฯ 
วิสเมสุ สุตฺตฯ รุกฺขคฺเคสุป  สุตฺต  อทสฺสนา  อริยสจฺจานฯ  ตสฺมา 
ตสฺส นิทฺทาย อนฺตกิริยตฺถ อุฏหถ นสิีทถ ทฬฺห สิกฺขถ  
สนฺติยา ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิมปาทสฺสตฺโถ  วุตฺตนโย  เอว ฯ  ทุติยปาเท  ปน 
สนฺตีติ  ติสฺโส สนฺติโย  อจฺจนฺตสนฺติ ตทงฺคสนฺติ สมฺมุติสนฺตีติฯ  
นิพฺพานวิปสฺสนาทิฏ ิคตานเมต อธิวจน ฯ  อิธ  ปน  อจฺจนฺตสนฺติ  
นิพฺพานมธิปฺเปตฯ  ตสฺมา  นิพฺพานตฺถ  ทฬฺห สิกฺขถฯ  
อสิถิลปรกฺกมา  หุตฺวา  สิกฺขถาติ  วุตฺต  โหต ิฯ  กึการณฯ   
มา  โว ปมตฺเต  วิ ฺาย  มจฺจุราชา  อโมหยิตฺถ  วสานุเคฯ  
มา  ตุเมฺห  ปมตฺตา  เอเตติ  เอว  ตฺวา  มจฺจุราชปริยายนาโม 
มาโร  วสานเุค  อโมหยิตฺถฯ  ยถา  ตสฺส วส คจฺฉถฯ เอว  
วสานุเค กโรนฺโต มา อโมหยิตฺถาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ยโต  ตสฺส  วส  อนคุจฺฉนฺเต  (๒)  ยาย  เทวา  จ  มนุสฺสา  จ  ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ ปพฺชฺฌิตุ ฯ  ๒. ม. อนุปคจฺฉนฺตา ฯ   
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ฯเปฯ  สมปปฺตาฯ  ยาย  เทวา  จ  มนสฺุสา จ อตฺถิกา รูปสทฺท- 
คนฺธรสโผฏพฺพตฺถิกาฯ  ต  รูปาทึ  สติา  นิสฺสิตา  อลฺลีนา  
หุตฺวา  ติฏนฺติฯ  ตรถ  สมติกฺกมถ เอต  นานปฺปกาเรสุ  วิสเยสุ  
วิสฏวิตฺถิณฺณวิสาลตฺตา  วิสตฺติก  ภวโภคตณฺห ฯ ขโณ  โว  มา  
อุปจฺจคาฯ  อย  ตุมฺหาก  สมณธมฺมกรณกฺขโณ  มา  อติกฺกมิ    
เยส  หิ  อยเมวรูโป  ขโณ  อติกฺกมติฯ  เย  จ  อิม   
ขณ  อติกฺกมนฺติฯ  เต  ขณาตีตา  หิ  โสจนฺติ  นิรยมฺหิ  สมปฺปตา 
นิรสฺสาทฏเน  นิรยส ฺ ิเต จตุพฺพิเธป  อปาเย  ปติฏ ิตา  อกต   
วต  โน  กลฺยาณนฺติอาทินา  นเยน  โสจนฺติ ฯ   
        เอว  ภควา  เต  ภิกฺขู  อุสฺสาเหตฺวา  สเวเชตฺวา  จ  อิทานิ 
เตส  ต  ปมาทวิหาร  ครหิตฺวา  สพฺเพว  เต  อปฺปมาเท  
นิโยเชนฺโต  ปมาโท  รโชติ  อิม  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปมาโทติ  สงฺเขปโต  สติวิปฺปวาโสฯ  โส  จิตฺต- 
มลินฏเน  รโช ฯ  ต  ปมาท  อนุปติโต  ปมาทานุปติโต 
ปมาทานุปติตตฺตา  อปราปรุปฺปนฺโน  ปมาโท  เอวฯ  โสป  รโช  
น  หิ  กทาจิ  ปมาโท  นาม  อรโช  อตฺถิ ฯ  เตน  กึ   
ทีเปติฯ  มา  ตุเมฺห  ทหรา  ตาว  มยฯ  ปจฺฉา  ชานิสฺสามาติ   
วิสฺสาสมาปชฺชิตฺถ ฯ  ทหรกาเลป  ห ิ ปมาโท  รโชฯ  มชฺฌิมกาเลป   
เถรกาเลป  ปมาทานุปติตตฺตา  มหารโช  สงฺการกูโฏ  เอว  โหติ 
ยถา  ฆเร  เอกเทฺวทิวสิโก  รโช  รโช  เอวฯ  วฑฺฒมาโน  ปน   
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คณวสฺสิโก  สงฺการกูโฏ  เอว  โหติ ฯ  เอว  สนฺเตป  ปน  ปมวเย  
พุทฺธวจน  ปริยาปุณิตฺวา  อิตรวเยสุ  สมณธมฺม  กโรนฺโตฯ 
ปมวเย  วา  ปริยาปุณิตฺวา  มชฺฌิมวเย  สุณิตฺวา  ปจฺฉิมวเย  
สมณธมฺม  กโรนฺโตป  ภิกฺขุ  ปมาทวิหารี  น  โหติฯ   
อปฺปมาทานุโลมปฏิปท ปฏิปนฺนตฺตา ฯ  โย  ปน  สพฺพวเยสุ 
ปมาทวิหารี  ทิวาเสยฺย  อามิสกถ ฺจ  อนุยุตฺโต  เสยฺยถาป  ตุเมฺหฯ  
ตสฺเสว  โส  ปมวเย  ปมาโท  รโชฯ  อิตรวเยสุ  ปมาทานุปติโต 
มหาปมาโท จ มหารโชเยวาติ ฯ   
        เอว  เตส  ปมาทวิหาร  วิครหิตฺวา  อปฺปมาเท  นิโยเชนโฺต 
อาห  อปฺปมาเทน  วิชฺชายฯ  อพฺพุเฬหฺ  (๑)  สลลฺมตฺตโนติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺมา  เอวเมโส  สพฺพทาป  ปมาโท  รโชฯ  
ตสฺมา  สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน  อปฺปมาเทน  อาสวาน  ขยาณ- 
สงฺขาตาย  จ  วิชฺชาย  ปณฺฑิโต  กลุปุตฺโต  อุทฺธเร  อตฺตโน   
หทยนิสฺสิต ราคาทิป ฺจวิธ สลฺลนฺติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  
สมาเปสิ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  สเวคมาปชฺชิตฺวา  ตเมว  ธมฺมเทสน   
มนสิกริตฺวา  ปจฺจเวกฺขมานา วิปสฺสน อารภิตฺวา ป ฺจสตาป  
เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสูติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  อุฏานสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ อพฺพเห  ฯ  
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                ราหุลสุตฺตวณฺณนา   
        กจฺจิ  อภิณฺหสวาสาติ  ราหุลสุตฺต ฯ  กา  อุปปฺตฺติฯ   
ภควา สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา  โพธิมณฺฑโต  อนุปุพฺเพน  
กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา ตตฺถ  ราหุลกุมาเรน  ทายชชฺ  เม  สมณ 
เทหีติ  ทายชฺช ยาจิโต สาริปุตฺตตฺเถร อาณาเปสิ  ราหุล- 
กุมาร  ปพฺพาเชหีติ ฯ  ต  สพฺพ  ขนฺธกฏกถาย  วุตฺตนเยเนว  
คเหตพฺพ ฯ  เอว  ปพฺพชิต  ปน  ราหุลกุมาร  วุฑฺฒิปฺปตฺต   
สาริปุตฺตตฺเถโรว อุปสมฺปาเทสิฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  จสฺส  (๑) 
กมฺมวาจาจริโย  อโหสิ ฯ ต ภควา  อย  กุมาโร  ชาติอาทิ- 
สมฺปนฺโนฯ  โส  ชาติโคตฺตกุลวณฺณโปกฺขรตาทีนิ  นิสฺสาย มาน 
วา  มท  วา  (๒)  มา  อกาสีติ  ทหรกาลโต  ปภุติ ยาว  
น อริยภูมึ ปาปุณิฯ  ตาว  โอวทนฺโต  อภิณฺห  อิม  สุตฺต  
อภาสิ ฯ  ตสฺมา  เจต  สุตฺตปริโยสาเน [๓] วุตฺต  อิตฺถ  สุท  ภควา  
อายสฺมนฺต ราหุล อิมาหิ คาถาหิ อภิณฺห โอวทตีติ ฯ  
        ตตฺถ  ปมคาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  กจฺจิ  ตฺว  ราหุล  
อภิณฺห  สวาสเหตุ ชาติอาทีน  อ ฺตเรน  วตฺถุนา  น  ปริภวส ิ  
ปณฺฑิตฯ  าณปทีปสฺส  ธมฺมเทสนาปทีปสฺส  จ  ธารณโต  
อุกฺกาธาโร  มนุสฺสาน  กจฺจิ  อปจิโต  ตฺวฯ  (๔)  กจฺจิ นิจฺจ ปูชิโต 
ตยาติ อายสฺมนฺต สาริปุตฺต สนฺธาย ภณติ ฯ   
# ๑. ม. อสฺส ฯ  ๒. ส.ี ชปฺป วา ฯ ๓. ยุ. เอตฺถนฺตเร  
# วุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ตยา ฯ   
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        เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  ราหุโล  นาห  ภควา  นีจปุริโส  
วิย  สวาสเหตุ  มาน  วา  มท  วา  กโรมีติ  ทีเปนฺโต 
อิม  ปฏิคาถมาห  นาห  อภิณฺหสวาสาติ ฯ สา อุตฺตานตฺถาเอว ฯ   
        ตโต  น  ภควา  อุตฺตรึ  โอวทนฺโต  ป ฺจ  กามคุเณติ- 
อาทิกา  อวเสสคาถาโย อาห ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  ป ฺจ  กามคุณา  สตฺตาน  ปยรูปา 
ปยชาติกา  อติวิย  สตฺเตหิ  อิจฺฉิตา  ปตฺถิตาฯ  มโน  จ  เนส  
รมยนฺติฯ  เต  จายสฺมา ราหุโล หิตฺวา สทฺธาย  ฆรา  นิกฺขนฺโต 
น  ราชาภินีโตฯ  น  โจราภินีโตฯ  น  อิณฏโฏฯ  น  ภยฏโ(๑) ฯ 
น  อาชีวิกาปกโตฯ  (๒)  ตสฺมา  ต  ภควา  ป ฺจ  กามคุเณ  หิตฺวาฯ   
ปยรูเป  มโนรเมฯ  สทฺธาย  ฆรา  นิกฺขมฺมาติ  สมุตฺเตเชตฺวา 
อิมสฺส เนกฺขมฺมสฺส ปฏิรปูาย ปฏิปตฺติยา นิโยเชนฺโต อาห  
ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวาติ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  นนุ  จายายสฺมา  ทายชฺช  ปตฺเถนฺโต 
พลกฺกาเรน  ปพฺพาชิโตฯ  อถ  กสฺมา  ภควา  อาห  สทฺธาย  
ฆรา  นิกฺขมมฺาติฯ  วุจฺจเต  เนกฺขมฺมาธิมุตฺตตฺตา ฯ  อย  หิ   
อายสฺมา  ทีฆรตฺต  เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
ปุตฺต อุปเรวต นาม สามเณร ทิสฺวา สงฺโข นาม นาคราชา  
หุตฺวา  สตฺต  ทิวเส  ทาน  ทตฺวา  ตถาภาว  ปตฺเถตฺวา  ตโต  
# ๑. ม. น อิณฏโฏ น ภยฏโฏ ฯ  ๒. ม. น ชีวิกาปกโต ฯ   
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ปภุติ ปตฺถนาสมฺปนฺโน อภินีหารสมฺปนฺโน  สตสหสฺสกปฺเป   
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  อนฺติมภวุปปนฺโน ฯ  เอว  เนกฺขมฺมาธิมุตฺตต ฺจสฺส 
ภควา  ชานาติ ฯ  ตถาคตพล ฺตร  หิ  เอต  าณ ฯ  ตสฺมา  
อาห  สทฺธาย  ฆรา  นิกฺขมฺมาติ ฯ  อถ  วา  ทีฆรตฺต  สทฺธาเยว 
ฆรา  นิกฺขมมฺ  อิทานิ  ทกฺุขสฺสนฺตกโร  ภวาติ  อยเมตฺถ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  สมุทยปฺปหานา  (๑)  ปภุติ  วฏฏทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย  
ปฏิปตฺตึ ทสฺเสตุ  มิตฺเต  ภชสฺสุ  กลฺยาเณติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ สลีาทีหิ อธิกา กลฺยาณมิตฺตา นามฯ  เต   
ภชนฺโต  หิมวนฺต  นิสฺสาย  มหาสาลา  มลูาทีหิ  วิย  สลีาทีหิ   
วุฑฺฒติ ฯ  เตนาห  มิตฺเต  ภชสฺสุ  กลฺยาเณติ ฯ  ปนฺต ฺจ   
สยนาสนฯ  วิวิตฺต อปฺปนิคฺโฆสนฺติ  ย ฺจ  สยนาสน  ปนฺต   
ทูร วิวิตฺต อปฺปากิณฺณ อปฺปนิคฺโฆสฯ ยตฺถ  มิคสูกราทิสทฺเทน  
อร ฺส ฺา  อุปฺปชฺชติฯ  ตถารูป  สยนาสน  จ ภชสฺสุ ฯ 
มตฺต ฺ ู  โหหิ  โภชเนติ  ปมาณ ฺ ู  โหหิฯ  ปฏิคฺคหณมตฺต  
ปริโภคมตฺต  จ  ชานาหีติ  อตฺโถ  ตตฺถ  ปฏิคฺคหณมตฺต ฺ ุนา  
เทยฺยธมฺเม(๒) อปฺเป  ทายเกป  อปฺป ทาตุกาเมป  อปฺปเมว 
คเหตพฺพ ฯ เทยฺยธมฺเม  อปฺเป  ทายเก  ปน  พหุ ทาตุกาเมป 
อปฺปเมว คเหตพฺพฯ  เทยฺยธมฺเม  ปน  พหุตเร  ทายเก อปฺป  
# ๑. ม. ย.ุ อิทานิสฺส อาทิโต ฯ  ๒. ม. ทยฺยธมฺเมป ฯ   
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ทาตุกาเม  อปฺปเมว  คเหตพฺพฯ  เทยฺยธมฺเม  หิ(๑) พหุตเร 
ทายเกป  พหุ  ทาตุกาเม  อตฺตโน  พล  ชานิตฺวา  คเหตพฺพ ฯ 
อปจ  มตฺตา  เอว  วณฺณิตา  ภควตาติ  ปริโภคมตฺต ฺ ุนา   
ปุตฺตมส  วิย  อกฺขพฺภ ฺชนมิว  จ  โยนโิส มนสิกริตฺวา โภชน 
ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ ฯ   
        เอวมิมาย  คาถาย  พฺรหฺมจริยสฺส  อุปการภูตาย  กลฺยาณ- 
มิตฺตเสวนาย  นิโยเชตฺวา  เสนาสนโภชนมุเขน  จ  ปจฺจยปริโภค- 
ปาริสุทฺธิสีเล  (๒)  สมาทเปตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา  จีวราทีสุ  ตณฺหาย  
มิจฺฉาชีโว  โหติฯ  ตสฺมา  ต ปฏิเสเธตฺวา  อาชีวปาริสุทฺธิสีเล   
สมาทเปนฺโต  จีวเร  ปณฺฑปาเต  จาติ  อิม คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปจฺจเยติ  คิลานปจฺจเย ฯ  เอเตสูติ  เอเตสุ  จตูสุ  
จีวราทีสุ  ภิกฺขูน  ตณฺหุปฺปาทวตฺถูสุ ฯ  ตณฺหมากาสีติ  หิริโกปน- 
ปฏิจฺฉาทนาทีน  อตฺถเมว เต  จตฺตาโร  ปจฺจยา  นิจฺจาตุราน   
ปุริสาน  ปฏกิารภูตา  ชชชฺรฆรสฺเสวิมสฺส อติทุพฺพลสฺส  กายสฺส   
อุปตฺถมฺภภูตาติอาทินา  นเยน  อาทีนว  ปสฺสนฺโต ตณฺห  มา  
ชเนสิฯ  อชเนนฺโต  อนุปปฺาเทนฺโต  วิหราหีติ [๓]  วุตฺต  โหติ ฯ  กึการณฯ   
มา  โลก  ปุนราคมีติ ฯ  (๔)  เอเตสุ  หิ  ตณฺห  กโรนฺโต  ตณฺหาย  
อากฑฺฒิยมาโน  ปุนป  อิม  โลก  อาคจฺฉตี(ติ) ฯ  โส  ตฺว  เอเตสุ 
# ๑. ม. หิสทโฺท นตฺถ ิฯ ๒. สี. ปจฺจยปริโภคสีล ฯ  
# ๓. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร วุตฺต โหตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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ตณฺหมากาสิฯ  เอว  สนฺเต น ปุน อิม โลก อาคมิสฺสสีติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  ราหุโล  จีวเร  ตณฺหมากาสีติ  
ม  ภควา  อาหาติ  จีวรปฏิสยุตฺตานิ  เทฺว  ธุตงฺคานิ  สมาทิยิ  
ปสุกูลิกงฺค ฺจ  เตจีวริกงฺค ฺจฯ ปณฺฑปาเต  ตณฺห  มากาสีติ  
ม  ภควา  อาหาติ  ปณฺฑปาตปฏิสยุตฺตานิ  ป ฺจ ธุตงฺคานิ   
สมาทิยิ  ปณฺฑปาติกงฺค สปทานจาริกงฺค เอกาสนิกงฺค  
ปตฺตปณฺฑิกงฺค ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคนฺติฯ  เสนาสเน  ตณฺห  
มากาสีติ  ม  ภควา  อาหาติ  เสนาสนปฏิสยุตฺตานิ  ฉ  ธุตงฺคานิ   
สมาทิยิ  อาร ฺ ิกงฺค  อพฺโภกาสิกงฺค รุกฺขมูลิกงฺค  ยถา- 
สนฺถติกงฺค โสสานิกงฺค เนสชฺชิกงฺคนฺติฯ คิลานปจฺจเย ตณฺห  
มากาสีติ  ม  ภควา  อาหาติ  สพฺพปจฺจเยสุ  ยถาลาภยถาพล- 
ยถาสารุปฺปนฺติ  ตีหิ  สนโฺตเสหิ  สนตฺุฏโ  อโหสิ  ยถา  ต  สพฺุพโจ 
กุลปุตฺโต  ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนินฺติ ฯ   
        เอว  ภควา  อายสฺมนฺต  ราหุล  อาชีวปาริสุทฺธิสีเลน 
สมาทเปตฺวา  อิทานิ  อวเสสสีเล  สมถวิปสฺสนาสุ  จ  สมาทเปตุ   
สวุโต  ปาติโมกฺขสฺมินฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  สวุโต  ปาติโมกฺขสฺมินฺติ  เอตฺถ  ภวสฺสูติ  ปาเสโสฯ  
ภวาติ อนฺติมปเทน  วา  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพฯ  ตถา  ทุติยปาเท ฯ 
เอวเมเตหิ  ทฺวีหิ  วจเนหิ  ปาติโมกฺขสวรสีเล  อินฺทรฺิยสวรสีเล  
จ  สมาทเปสิ ฯ  ปากฏวเสน  เจตฺถ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  วุตฺตานิ ฯ   
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ลกฺขณโต ปน ฉฏมฺป วุตฺตเยว โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ สติ  
กายคตา  ตฺยตฺถูติ  เอว  จตุปาริสุทฺธิสีเล  ปติฏ ิตสฺส  ตุยฺห  
จตุธาตุววตฺถานจตุพฺพิธสมฺปช ฺานาปานสฺสติอาหาเรปฏิกูล- 
ส ฺาภาวนาทิเภทา กายคตา  สติ  อตฺถุ  ภวตุฯ  ภาเวหิ  ตนฺติ  
อตฺโถ ฯ  นิพฺพิทาพหุโล  ภวาติ  สสารวฏเฏ อุกฺกณฺนพหุโล 
สพฺพโลเก อนภิรตส ฺ ี โหหีติ อตฺโถ ฯ   
        เอตฺตาวตา  นิพฺเพธภาคิย  อุปจารภูมิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อปฺปนาภูมึ  ทสฺเสนฺโต  นิมิตฺต  ปริวชฺเชหีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  นมิิตฺตนฺติ ราคฏานิย  สุภนิมิตฺต ฯ  เตเนว  น  
ปรโต  วิเสเสนฺโต  อาห  สุภ  ราคูปส ฺหิตนฺติ ฯ  ปริวชฺเชหีติ 
อมนสิกาเรน(๑) ปริจฺจชาหิ ฯ  อสุภาย  จิตฺต ภาเวหีติ  ยถา   
สวิ ฺาณเก  อวิ ฺาณเก  วา  กาเย  อสุภภาวนา  สมฺปชฺชติฯ   
เอว  จิตฺต  ภาเวหิ ฯ  เอกคฺค  สุสมาหิตนฺติ  อุปจารสมาธินา  
เอกคฺคฯ อปฺปนาสมาธินา  สุสมาหิต ฯ  ยถา  เต  อีทิส  จิตฺต  
โหติฯ  ตถา  น  ภาเวหีติ อตฺโถ ฯ   
        เอวมสฺส  อปฺปนาภูมึ  ทสฺเสตฺวา วิปสฺสน ทสเฺสตุ  
อนิมิตฺตนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อนิมิตฺต ฺจ  ภาเวหีติ  เอว  นิพฺเพธภาคิเยน 
สมาธินา  สมาหิตจิตฺโต  วิปสฺสน  ภาเวหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ อมนสิกาเรน ฯ  
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วิปสฺสนา  หิ อนิจฺจานุปสฺสนาาณ  นิจฺจนิมิตฺตโต  วิมุจฺจตีติ   
อนิมิตฺโต วิโมกฺโขติอาทินา นเยนฯ ราคนิมิตฺตาทีน วา  
อคฺคหเณน อนิมิตฺตโวหาร ลภติ ฯ ยถาห  โส ขฺวาห อาวุโส 
สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อนิมิตฺต  เจโตสมาธึ อุปสมฺปชฺช  
วิหรามิ ฯ ตสฺส มยฺห อาวุโส อิมินา  วิหาเรน วิหรโต  
อนิมิตฺตานุสาริ วิ ฺาณ โหตีติ ฯ (๑)  มานานุสยมุชฺชหาติ  อิมาย   
อนิมิตฺตภาวนาย  อนิจฺจส ฺ  (๒)  ปฏิลภิตฺวา อนิจฺจส ฺ ิโน  เมฆิย  
อนตฺตส ฺา  สณฺาติฯ  อนตฺตส ฺ ี  อสฺมิมานสมุคฺฆาต  
ปาปุณาตีติ  (๓)  เอวมาทินานุกฺกเมน  มานานุสย  อุชฺชห  ปชห  
ปริจฺจชาหีติ อตฺโถ ฯ  ตโต  มานาภิสมยาฯ  อุปสนฺโต  จริสฺสสีติ  
อเถว  อริยมคฺเคน  มานสฺส  อภิสมยา  ขยา  วยา  ปหานา  
ปฏินิสฺสคฺคา  อุปสนฺโต  นิพฺพุโต  สีติภูโต  สพฺพทรถปรฬิาห- 
วิรหิโต  ยาว  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิฯ   
ตาว  สุ ฺตานิมิตฺตาปฺปณิหิตาน  อ ฺตร ฺตเรน  ผลสมา- 
ปตฺติวิหาเรน  จริสฺสสิ วิหริสฺสสีติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  
นิฏาเปสิ ฯ   
        อิโต  ปร  (๔)  อิตฺถ  สุท  ภควาติอาทิ  สงฺคีติการกาน  วจน ฯ  
ตตฺถ อิตฺถ  สทุนฺติ อิตฺถ ส ุอิทฯ เอวเมวาติ วุตฺต โหติ ฯ 
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๕๒๓/๓๓๐ ฯ  ๒. ยุ. อนิจฺจส ฺ ฯ 
# ๓. องฺ. นวก. ๒๓/๒๐๗/๓๗๑ ฯ  ขุ. อุ. ๒๕/๘๙/๑๒๘ ฯ  
# ๔. ม. ตโต ปร ฯ   
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เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ เอว  โอวทยิมาโน  จายสฺมา  
ราหุโล  ปริปากคเตสุ  วิมุตฺติปริปาจนิเยสุ  ธมฺเมสุ จูฬราหุโล- 
วาทสุตฺตปริโยสาเน  อเนเกหิ  เทวตาสหสฺเสหิ  สทฺธึ  อรหตฺเต   
ปติฏาสีติ ฯ   
                          ปรมตฺถโชติกาย  ขุททฺกฏกถาย   
                            ราหุลสตฺุตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                          นิโคฺรธกปฺปสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  นิโคฺรธกปฺปสุตฺตฯ  วงฺคีสสุตฺตนฺติป   
วุจฺจติ ฯ  กา อุปฺปตฺติฯ  อยเมวสฺส   นทิาเน  วุตฺตา ฯ 
        ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทีนิ   วุตฺตตฺถาเนวฯ  ยโต  
ตานิ  จ  อ ฺานิ  จ  ตถาวิธานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  อวุตฺตนยเมว   
วณฺณยิสฺสาม ฯ  อคฺคาฬเว  เจติเยติ  อาฬวิย  อคฺคเจติเย ฯ   
อนุปฺปนฺเน  หิ  ภควติ  อคฺคาฬวโคตมกาทีนิ  อเนกานิ  เจติยานิ  
อเหสุ  ยกฺขนาคาทีน  ภวนานิ ฯ  ตานิ  อุปฺปนฺเน  ภควติ  มนุสฺสา 
วินาเสตฺวา  วิหาเร  อกสุฯ  เตเนว  จ  นาเมน  โวหรึสุ ฯ  ยโต 
อคฺคาฬวเจติยสงฺขาเต  วิหาเร  วิหรตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อายสฺมโต  
วงฺคีสสฺสาติ  เอตฺถ  อายสฺมาติ  ปยวจนฯ  วงฺคีโสติ  ตสฺส   
เถรสฺส นาม ฯ  โส  ชาติโต  ปภุติ  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ 
        โส  กิร  ปริพฺพาชกสสฺ  ปุตฺโต  ปริพฺพาชิกาย  กุจฺฉิมฺหิ   
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ชาโต  อ ฺตร  วิชชฺ ชานาติฯ ยสฺสานุภาเวน มตสีส    
อาโกเฏตฺวา  สตฺตาน  คตึ  ชานาติ ฯ  มนุสฺสาป  สุท  อตฺตโน  
าตีน  กาลกตาน สุสานโต  สีสานิ  อาเนตฺวา  ต  เตส   
คตึ  ปุจฺฉนฺติ ฯ  โส อสุกนริเย นิพฺพตฺโตฯ อสุกมนุสฺสโลเกติ  
วทติ ฯ  เต  เตน  วิมฺหิตา  ตสฺส  พหุ  ธน  เทนฺติ ฯ  เอว  
โส สกลชมฺพุทีเป ปากโฏ อโหส ิฯ   
        โส  สตสหสฺสกปฺป  ปูริตปารมี  อภินีหารสมฺปนฺโน  ป ฺจหิ   
ปุริสสหสฺเสหิ ปริวุโต  คามนิคมชนปทราชธานีสุ  วิจรนฺโต   
สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺโต ฯ  เตเนว  จ    สมเยน  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติฯ  สาวตฺถิวาสิโน  ปุเรภตฺต  ทาน  ทตฺวา  ปจฺฉาภตฺต   
สุนิวตฺถา  สปุารุตา  ปุปฺผคนฺธาทีนิ  คเหตฺวา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  
เชตวน  คจฺฉนฺติ ฯ  โส  เต  ทิสฺวา  มหาชนกาโย  กุหึ  
คจฺฉตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส เต  อาจิกฺขึสุ  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโนฯ  
โส  พหุชนหิตาย  ธมฺม  เทเสติฯ ตตฺถ คจฺฉามาติ ฯ  โสป  เตหิ   
สทฺธึ  สปริวาโร  คนฺตฺวา  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิตฺวา เอกมนฺต   
นิสีทิ ฯ  อถ  น  ภควา  อามนฺเตสิ  กึ  วงฺคีส  ชานาสิ  กริ   
ตาทิส วิชฺชฯ  ยาย  มตาน  (๑)  ฉวสีสานิ  อาโกเฏตฺวา  คตึ  
ปเวเทสีติ ฯ เอว โภ โคตม  ชานามีติ ฯ  ภควา  นิรเย   
นิพฺพตฺตสฺส  สีส  อาหราเปตฺวา  ทสฺเสสิฯ  โส  นเขน   
# ๑. ม. ย.ุ สตฺตาน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 219 

        *เลมที่ 22  นิโคฺรธกปฺปสุตฺตวณฺณนา หนา 219 
 
อาโกเฏตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตสฺส  สีส  โภ  โคตมาติ  อาห ฯ 
เอว  สพฺพคตินิพฺพตฺตาน  สีสานิ  ทสฺเสสิฯ  โสป  ตเถว  ตฺวา 
อาโรเจสิ ฯ  อถสฺส ภควา ขีณาสวสีส  ทสฺเสสิฯ  โส  ปุนปฺปุน   
อาโกเฏตฺวา  น  อ ฺาสิ ฯ  ตโต  ภควา  อวิสโย  เต  
เอตฺถ  วงฺคีสฯ  มเมเวโส  (๑)  วิสโยฯ  ขีณาสวสีสนฺติ  วตฺวา อิม   
คาถ อภาสิ   
          คตี มคิาน ปวน                  อากาโส ปกฺขิน คติ   
          วิภโว คติ ธมฺมาน          นิพฺพาน อรหโต คตีติ ฯ (๒)   
        วงฺคีโส  คาถ  สุตฺวา  อิม  เม  โภ  โคตม  วิชชฺ  
เทหีติ  อาหฯ  ภควา  นาย  วิชฺชา  อปพฺพชิตาน  สมปฺชฺชตีติ  
อาห ฯ  โส  ปพฺพาเชตฺวา  วา  ม  โภ  โคตม  ย  วา  อิจฺฉสิฯ  
ต  กตฺวา  อิม  วิชชฺ  เทหีติ  อาห ฯ  ตทา  จ  ภควโต  นิโคฺรธ- 
กปฺปตฺเถโร  สมีเป  โหติฯ  ต  ภควา  อาณาเปสิ  เตนป   
นิโคฺรธกปฺป  อิม  ปพฺพาเชหีติ ฯ  โส  ต ปพฺพาเชตฺวา ตจป ฺจก- 
กมฺมฏานมาจิกฺขิ ฯ วงฺคีโส  อนุปุพฺเพน  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต  อรหา 
อโหสิ  เอตทคฺเค  จ  ภควตา  นิทฺทิฏโ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  
มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ปฏภิานวนฺตาน  ยทิท วงฺคีโสติ ฯ (๓)   
        เอว  สมุทาคตสฺส  อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส อุปชฺฌาโย  
วชฺชาวชฺชาทอุิปนิชฺฌายเนน เอว  ลทธฺโวหาโร  นโิคฺรธกปฺโป   
# ๑. ย.ุ มเมว โส ฯ  ๒. วิ. ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐ ฯ  
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ   
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นาม  เถโร ฯ  กปโฺปติ  ตสฺส  เถรสฺส  นามฯ  นิโคฺรธมูเล   
ปน  อรหตฺต  อธิคตตฺตา  นิโคฺรธกปฺโปติ  ภควตา  วุตฺโต ฯ  
ตโต  น  ภิกขฺูป  เอว  โวหรนฺติ ฯ  สาสเน  ถริภาว  ปตฺโตติ 
เถโร ฯ  อคฺคาฬเว  เจติเย  อจิรปรินิพฺพุโต  โหตีติ  ตสฺมึ  เจติเย   
อจิรปรินิพฺพุโต โหติ ฯ รโหคตสฺส ปฏิสลลฺีนสฺสาติ  คณมฺหา  
กาเยนฯ  ปฏสิลฺลีนสฺส จิตฺเตน  เตหิ  เตหิ  วิสเยหิ  ปฏินิวตฺติตฺวา 
สลฺลีนสฺส  เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทีติ  อิมินา  อากาเรน  
ปริวิตกฺโก   อุปฺปชฺชิ ฯ  กสฺมา  ปน  อุทปาทีติฯ  อสมฺมุขตฺตา 
ทิฏาเสวนตฺตา  จ ฯ  อย  หิ  ตสฺส ปรนิิพฺพานกาเล น 
สมฺมุขา อโหสิฯ ทิฏปุพฺพ  ปเนตสฺส  (๑)  หตฺถกุกกฺุจฺจาทิปุพฺพา- 
เสวนฯ  ตาทิส จ อขีณาสวานมฺป โหติฯ  ขีณาสวานมฺป   
ปุพฺพปริจเยน ฯ  ตถา  ห ิ ปณฺโฑลภารทฺวาโช  ปจฺฉาภตฺต  
ทิวาวิหารตฺถาย  อุเทนสฺส  อุยฺยานเมว  คจฺฉติ  ปุพฺเพ  ราชา  
หุตฺวา  ตตฺถ  ปริจาเรสีติ  อิมินา  ปุพฺพปริจเยนฯ  ควมฺปติตฺเถโร  
ตาวตึสภวเน สุ ฺ  เทววิมาน  คจฺฉติ  เทวปุตฺโต  หุตฺวา   
ตตฺถ  ปริจาเรสีติ  อิมินา ปุพฺพปริจเยนฯ  ปลินฺทวจฺโฉ  ภิกฺขู  
วสลวาเทน  สมุทาจรติ  อพฺโพกิณฺณานิ ป ฺจ  ชาติสตานิ   
พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  ตถา  อภาสีติ  อิมินา  ปุพฺพปรจิเยน ฯ  
ตสฺมา  อสมฺมุขตฺตา  ทิฏาเสวนตฺตา  จสฺส  เอว  เจตโส  
# ๑. ม. ทฏิปุพฺพ ฺจาเนน ฯ  ยุ. ทิฏปุพฺพ ฺจ เตนสฺส ฯ   
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ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ ปรินิพฺพุโต  นุ  โข  เม  อุปชฺฌาโยฯ   
อุทาหุ  โน  ปรินิพฺพุโตติ ฯ  ตโต  ปร อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        เอกส  จีวร  กตฺวาติ  เอตฺถ  ปน  ปนุปฺปุน  (๑)  สณฺาปเนน  
เอว  วุตฺต ฯ  เอกสนฺติ  จ  วามส  ปารุปตฺวา   ิตสฺเสต   
อธิวจนฯ  ยโต  ยถา วามส  ปารุปตฺวา   ิต  โหติฯ  ตถา   
จีวร  กตฺวาติ  เอวมสฺส อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        อโนมป ฺนฺติ  โอม  วุจฺจติ  ปริตฺต  ลามกฯ  น  
โอมป ฺ  มหาป ฺนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทฏิเว  ธมฺเมติ  ปจฺจกฺขเมวฯ  
อิมสฺมึเยว อตฺตภาเวติ  วา  อตฺโถ ฯ  วิจิกิจฺฉานนฺติ  เอวรูปาน  
ปริวิตกฺกาน ฯ าโตติ ปากโฏ ฯ ยสสสฺีติ  ลาภปริวาร- 
สมฺปนฺโน ฯ  อภินิพฺพุตตฺโตติ  คุตฺตจิตฺโต  อปริทยฺหมานจิตฺโต วา ฯ   
        ตยา  กตนฺติ  นิโคฺรธมูเล  นิสินนฺตฺตา  นิโคฺรธกปฺโปติ   
วทตา  ตยา  กตนฺติ  ยถา  อตฺตนา  อุปลกฺเขติฯ  ตถา   
ภณติ ฯ  ภควา  ปน  น  นสิินฺนตฺตา  เอว  ต  ตถา  อาลปฯ  อปจ 
โข  ตตฺถ  อรหตฺตปฺปตฺตตฺตา ฯ  พฺราหฺมณสฺสาติ  ชาตึ  สนฺธาย  
ภณฺติ ฯ  โส  กิร  พฺราหฺมณมหาสาลกุลา  ปพฺพชโิต ฯ  นมสฺส  
อจรินฺติ(๒)  นมสฺสมาโน  วิหาสิ ฯ  มตฺุยเปกฺโขติ  นิพฺพานสงฺขาต   
วิมุตฺตึ  อเปกฺขมาโนฯ นิพฺพาน ปตฺเถนฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
ทฬฺหธมฺมทสฺสีติ  ภควนฺต  อาลปติ ฯ ทฬฺหธมฺโม  หิ  นิพฺพาน  
# ๑. ม. ย.ุ ปนุ ฯ  ๒. ม. อจรีติ ฯ   
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อภิชฺชนฏเนฯ  ต ฺจ  ภควา  ทสฺเสติ ฯ  ตสฺมา  ต ทฬฺห- 
ธมฺมทสฺสีติ อาห ฯ   
        สกฺกาติป  (๑)  ภควนฺตเมว  กุณนาเมน(๒)  อาลปติ ฯ  มยมฺป 
สพฺเพติ  นิรวเสสปริส  (๓)  สงฺคณฺหิตฺวา  อตฺตาน  ทสฺเสนฺโต  ภณติ ฯ 
สมนฺตจกฺขูติป ภควนฺตเมว  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณนาลปติ ฯ  สมวฏ ิตาติ 
สมฺมา  อวฏ ิตา  อาโภค  กตฺวา   ิตา ฯ  โนติ  อมหฺาก ฯ 
สวนายาติ  อิมสฺส  ป ฺหสฺส  เวยฺยากรณสวนตฺถาย ฯ  โสตาติ  
โสตินฺทฺริยานิ ฯ ตุว โน สตฺถา ตวมนุตฺตโรสีติ ถุติวจน- 
มตฺตเมเวต ฯ   
        ฉินฺเทว  โน  วิจิกิจฺฉนฺติ  อกุสลวิจิกิจฺฉาย  นิพฺพิจิกิจฺโฉ 
โสฯ วิจิกิจฺฉาปติรูปก  ปน  ต  ปริวิตกฺก  สนฺธาเยวมาห ฯ   
พฺรูหิ เมตนฺติ พฺรูหิ เม เอตฯ  ย  มยา  ยาจิโตสิ  ต   
สาวก  สกฺก (๔)  มยมฺป สพฺเพ อ ฺาตุมิจฺฉามาติฯ พฺรูหนฺโต  (๕) 
จ  ต  พฺราหฺมณ  ปรินิพฺพุต  เวทย  ภูรปิ ฺ  มชฺเฌว จ 
โน  ภาสฯ ปรินิพฺพุต  ตฺวา  มหาป ฺ  ภควา  มชฺเฌว  
อมฺหาก  สพฺเพส  ภาสฯ  ยถา  สพฺเพว  มย  ชาเนยฺยาม ฯ 
สกฺโกว  เทวาน  สหสฺสเนตฺโตติ  อิท  ปน ถุติวจนเมว ฯ  อปจสฺส 
อย  อธิปฺปาโย  ยถา  สกโฺก  สหสฺสเนตฺโต  เทวาน  มชฺเฌ  
# ๑. ม. สกฺยาติป ฯ  ๒. ม. ย.ุ กลุนาเมน ฯ  ๓. ม. นริวเสสปริส ฯ 
# ๔. สกฺย ฯ  ๕. ม.พฺรูวนโฺต ฯ  
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เตหิ  สกฺกจฺจ  สมฺปฏิจฺฉิตวจโน  ภาสติฯ  เอว  อมฺหาก  
มชฺเฌ อเมฺหหิ สมฺปฏิจฺฉิตวจโน ภาสาติ ฯ   
        เย  เกจีติ  อิมมฺป  คาถ  ภควนฺต  ถุนนฺโตเยว  วตฺตุ- 
กามต  ชเนตุ ภณติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  เย  เกจิ  อภิชฺฌาทโย  คนฺถา 
เตส  อปฺปหาเน โมหวิจิกิจฺฉาน ปหานาภาวโต  โมหมคฺคาติ  
จ  อ ฺาณปกฺขาติ  จ  วิจิกิจฺฉฏานาติ  จ  วุจฺจนฺติฯ  สพฺเพ 
เต  ตถาคต  ปตฺวา  ตถาคตสฺส  เทสนาพเลน  วิทฺธสิตา โหนฺติ(๑) 
นสฺสนฺติ ฯ  กึการณฯ  จกฺขุ ฺหิ  เอต  ปรม  นรานนฺติฯ(๒) ยสฺมา  
ตถาคโต สพฺพคนฺถวิธมนป ฺาจกฺขุชนนโต นราน ปรม  
จกฺขุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        โน  เจ  หิ  ชาตูติ  อิมมฺป  คาถ  ถุนนฺโตเยว  วตฺตุกามต   
ชเนนฺโตว  ภณติ ฯ  ตตฺถ  ชาตูติ  เอกสวจน ฯ  ปุรโิสติ  ภควนฺต  
สนฺธายาห ฯ  โชติมนโฺตติ  ป ฺาโชติสมนฺนาคตา  สารี- 
ปุตฺตาทโย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยทิ ภควา  ยถา  ปุรตฺถิมาทิเภโท  
วาโต  อพฺภฆน  วิหนติฯ  เอว  เทสนาเวเคน  กิเลเส  น  (๓) วิหเนยฺยฯ 
ตถา  ยถา  อพฺภฆเนน  นิวุโต  โลโก  ตโมว  โหติ  เอกนฺธกาโรฯ 
เอว  อ ฺาณนิวุโตป  ตโมวสฺส ฯ  เยป  อิเม  ทาน ิ โชติมนฺโต   
ขายนฺติ สาริปุตฺตาทโยฯ เตป นรา น ตเปยฺยุนฺติ ฯ   
        ธีรา  จาติ  อิมมฺป  คาถ  ปุริมนเยเนว  ภณติ ฯ  ตสฺสตฺโถ   
# ๑. ม. น ภวนฺติ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๓. ส.ี นสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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ธีรา  จ  ปณฺฑิตา  ปุริสา  ปชฺโชตกรา  ภวนฺติฯ  ป ฺาปชฺโชต   
อุปฺปาเทนฺติฯ ตสฺมา  อหนฺต  วีร  ปธานวีริยสมนฺนาคต  ภควา 
ตเถว  ม ฺเ  ธีโรติ  จฯ  ปชฺโชตกโรเตฺวว  จ  ม ฺามิ ฯ  มย   
หิ  วิปสฺสิน  สพฺพธมฺเม  ยถาภูต  ปสสฺนฺต ภควนฺต  ชานนฺตา   
เอว  (๑)  เอว  อุปาคมมฺหาฯ  ตสฺมา  ปริสาสุ  โน  อาวิกโรหิ   
กปฺปฯ นิโคฺรธกปฺป อาจิกฺข ปกาเสหีติ ฯ   
        ขิปฺปนติฺ  อิมมฺป  คาถ  ปุริมนเยเนว  ภณติ ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ขิปฺป  คิร  เอรย  ลหุ  อจิรายมาโน  วจน  ภาส  วคฺคุ  วคฺคุ 
มโนรม  ภควา ฯ  ยถา  สวุณฺณหโส  โคจรปฏิกฺกนฺโต  
ชาตสฺสรวนสณฺฑ  ทิสฺวา  คีว  ปคฺคยฺห อุจฺจาเรตฺวา  
รตฺตตุณฺเฑน  สณิก  อตรมาโน  วคฺคุ  คิร  นิกชูติ (๒)  นิจฺฉาเรติฯ  
เอวเมว  ตฺวมฺป  สณิก  นิกชู  (๓)  อิมินา  มหาปุริสลกฺขณ ฺตเรน  
พินฺทุสฺสเรน สุวิกปฺปเตน  สุฏ ุ  วิกปฺปเตน  อภิสงฺขเตนฯ  เอเต   
มย  สพฺเพว  อุชุคตา อวิกฺขิตฺตมานสา หุตฺวา ตว นิกฺกุชฺชิต  
สุโณมาติ ฯ   
        ปหีนชาติมรณนฺติ  อิมมฺป  คาถ  ปุริมนเยเนว  ภณติ ฯ 
ตตฺถ  น  เสเสตีติ  อเสโสฯ  ต  อเสส ฯ  โสตาปนฺนาทโย  
วิย  กิ ฺจิ  อเสเสตฺวา  ปหีนชาติมรณนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ นิคฺคยฺหาติ 
สุฏ ุ ยาจิตฺวา นิพนฺธิตฺวา ฯ โธนนฺติ ธตุสพฺพปาป ฯ   
# ๑. ม. เอว ฯ ๒. ม. นิกชฺติ ฯ ๓. ม. นิกูช ฯ  
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วเทสฺสามีติ  กถาเปสฺสามิ  ธมฺม ฯ  น  กามกาโร  ห ิ ปถุุชชฺนานนฺติ  
ปุถุชชฺนานเมว  หิ  กามกาโร  นตฺถิฯ  ย  ปตฺเถนฺติ  าตุ  วา 
วตฺตุ  วาฯ  ต  น สกฺโกนฺติ ฯ  สงฺเขฺยยฺยกาโร  จ  ตถาคตานนฺติ   
ตถาคตาน  ปน  วีมสกาโร  ป ฺาปุพฺพงฺคมา  กิริยา ฯ  เต  ย  
ปตฺเถนฺติ  าตุ  วา วตฺตุ วาฯ ต สกฺโกนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ต  สงฺเขฺยยฺยการ  ปกาเสนฺโต  สมฺปนนฺเวยฺยากรณนฺติ 
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตถา  ห ิ ตว  ภควา  อิท  สมชฺุชป ฺสฺส  (๑)  
ตตฺถ  ตตฺถ  สมุคฺคหิต  วุตฺต  ปวตฺติต  สมฺปนฺนเวยฺยากรณฯ   
สนฺตติมหามตฺโต สตฺตตาลมตฺต อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสติฯ 
สุปฺปพุทฺโธ  สกฺโก  สตฺตเม  ทิวเส  ปวึ ปวิสิสฺสตีติ  เอวมาทีสุ  
อวิปรีต  ทิฏฯ  ตโต ปน สุฏ ุตร อ ฺชล ึปณาเมตฺวา  
อาห  อยม ฺชล ี ปจฺฉิโม  สุปฺปณามิโตฯ  อยมปโรป  อ ฺชลี  สุฏ ุตร  
ปณามิโต ฯ  มา  โมหยีติ  มา  โน  อกถเนน  โมหย ิ ชาน   
ชานนฺโต  กปฺปสฺส  คตึ ฯ อโนมป ฺาติ ภควนฺต  อาลปติ ฯ   
        ปโรวรนฺติ  อิม  ปน  คาถ  อปเรนป  ปรยิาเยน  อโมหนเมว   
ยาจนฺโต  อาห ฯ  ตตฺถ  ปโรวรนฺติ  โลกิยโลกุตฺตรวเสน  สุนฺทรา- 
สุนฺทร  ทูเรสนฺติก วา ฯ  อริยธมฺมนฺติ  จตุสจฺจธมฺม ฯ  วิทิตฺวาติ  
ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฯ  ชานนฺติ  สพฺพ เยฺยธมฺม  ชานนฺโต ฯ  
# ๑. ม. สมชุชฺุป ฺสฺส ฯ  
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วาจาภิกงฺขามีติ  ยถา  ฆมฺมนิ  ฆมฺมตตฺโต  ปรุิโส กลินฺโต  ตสิโต 
วารึฯ  เอว  เต  วาจ  อภิกงฺขามิ ฯ  สุตมฺปวสฺสาติ  สุตสงฺขาต  
สทฺทายตน  ปวสฺส  ปคฺฆร  มุ ฺจ  ปวตฺเตหิ ฯ  สุตสฺส  วสฺสาติ 
ปาโฯ วุตฺตปฺปการสฺส สทฺทายตนสฺส (๑)  วุฏ ึ วสฺสาติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ ยาทิส วาจ อภิกงฺขติฯ ต ปกาเสนฺโต   
                 ยทตฺถิก พฺรหฺมจริย อจารี   
                  กปฺปายโน กจฺจิสฺส ต อโมฆ   
                  นิพฺพายิ โส อาทุ สอุปาทิเสโส   
                  ยถา วิมุตฺโต อหุ ต สุโณมาติ   
คาถมาห ฯ  
        กปฺปายโนติ  กปฺปเมว  ปูชาวเสน  ภณติ ฯ  ยถา  วิมุตฺโตติ  
กึ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ยถา  อเสกฺขาฯ  อุทาหุ  
อุปาทิเสสาย  ยถา  เสกฺขาติ ปุจฺฉติ ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เอว ทฺวาทสหิ คาถาหิ ยาจิโต ภควา ต วิยากโรนฺโต   
                  อจฺเฉจฺฉิ ตณฺห อิธ นามรูเป (ติ ภควา)   
                  กณฺหสฺส โสต ทีฆรตฺตานุสยิต   
                  อตาริ ชาตึ มรณ อเสส   
                  อิจฺจพฺรวี ภควา ป ฺจเสฏโติ   
# ๑. ม. ย.ุ สทฺทายตนสฺส ฯ  
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คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปรุิมปทสฺส  ตาว  อตฺโถ  ยาป  อิมสฺมึ  นามรูเป   
กามตณฺหาทิเภทา  ตณฺหา  ทีฆรตฺต  อปฺปหีนฏเน  อนุสยิตา  
กณฺหนามกสฺส  มารสฺส โสตนฺติป  วุจฺจติฯ  ต  กณหฺสฺส  โสตภูต  
ทีฆรตฺตานุสยิต อิธ นามรเูป ตณฺห กปฺปายโน  ฉินทฺีติ ฯ  
อิติ  ภควาติ  อิท  ปเนตฺถ  สงฺคีติการาน  วจน ฯ  อตาริ ชาติมรณ  
อเสสนฺติ  โส  ต  ตณฺห  เฉตฺวา  อเสส  ชาติมรณ  อตาริฯ   
อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายีติ ทสฺเสติ ฯ อิจฺจพฺรวี  
ภควา ป ฺจเสฏโติ วงฺคีเสน  ปฏุโ  ภควา  เอว  อโวจ  (๑)  
ป ฺจนฺน  ปมสิสฺสาน  ป ฺจวคฺคิยาน เสฏโ  ป ฺจหิ  วา   
สทฺธาทีหิ  อินฺทฺริเยหิฯ  สลีาทีหิ วา ธมฺมกฺขนฺเธหิ อติวิย  
เสฏเหิ (๒)  จกฺขูหิ จ เสฏโติ สงฺคีติการานเมวิท วจน ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควโต  ภาสิตมภินนฺทมานโส  วงฺคีโส  เอส   
สุตฺวาติอาทิคาถาโย  อาห ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  อิสิสตฺตมาติ  ภควา  อิสิ  จ  สตฺตโม  
จ  อุตฺตมฏเนฯ  วิปสฺสีสขีิเวสฺสภูกกุสนฺธโกณาคมนกสฺสปนามเก 
วา ฉ อิสโย  อตฺตนา  สห  สตฺต  กโรนฺโต  ปาตุภูโตติป   
อิสิสตฺตโมฯ  ต  อาลปนฺโต  อาห ฯ  น  ม  ว ฺเจสีติ  ยสฺมา  
ปรินิพฺพุโตฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ปรินิพฺพุตภาว อิจฺฉนฺต ม น  
# ๑. ม. เอตทโวจ ฯ ๒. ม. อติวิสิฏเหิ ฯ   
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ว ฺเจสิฯ น วิสวาเทสีติ อตฺโถ ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        ทุติยคาถาย  ยสฺมา  มุตฺยเปกฺโข  วิหาสิฯ  ตสฺมา  ต  
สนฺธายาห  ยถาวาที  ตถาการีฯ  อหุ  พุทฺธสฺส  สาวโกติ ฯ  
มจฺจุโน  ชาล  ตตนฺติ  ต  (๑)  เตภูมกวฏเฏ  วิตฺถต  มารสฺส  
ตณฺหาชาล ฯ  มายาวิโนติ  พหุมายสฺส ฯ  ตถา  มายาวิโนติป  
เกจิ  วทนฺติฯ  (๒)  เตส  โย  อเนกาหิ  มายาหิ  อเนกกฺขตฺตุมฺป  
ภควนฺต อุปสงฺกมิฯ ตสฺส ตถา มายาวิโนติ อธิปฺปาโย ฯ   
        ตติยคาถาย  อาทีติ  การณ ฯ  อุปาทานสฺสาติ  วฏฏสฺส ฯ  
วฏฏ  หิ  อุปาทาตพฺพฏเน  อิธ  อุปาทานนฺติ  วุตฺตฯ  ตสฺเสว  
อุปาทานสฺส  อาทึ อวิชฺชาตณฺหาทิเภท  การณ  อทฺทส 
กปฺโปติ  เอว  วตฺตุ  วฏฏติ  ภควาติ อธิปฺปาเยน  วทติ ฯ 
อจฺจคา  วตาติ  อติกฺกนฺโต  วต ฯ  มจฺจุเธยฺยนฺติ  มจฺจุ เอตฺถ  
ธียตีติ มจฺจุเธยฺยฯ เตภูมกวฏฏสฺเสต อธิวจน ฯ ต สุทตฺุตร  
มจฺจุเธยฺย อจฺจคา วตาติ เวทชาโต ภณติ ฯ เสสเมตฺถ  
ปากฏเมวาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  นิโคฺรธกปฺปสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปนฺติ ฯ  
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                 สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺตวณฺณนา   
        ปุจฺฉามิ  มุน ึ ปหูตป ฺนฺติ  สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺต(๑)ฯ  
มหาสมยสุตฺตนฺติป  วุจฺจติ  มหาสมยทิวเส  กถิตตฺตา ฯ กา  
อุปฺปตฺติฯ  ปุจฺฉาวสิกา อุปฺปตฺติ ฯ  นมิฺมิตพุทฺเธน  หิ  ปฏุโ  
ภควา อิม สุตฺตมภาสิฯ ต สทฺธึ ปุจฺฉาย สมฺมาปริพฺพา- 
ชนียสุตฺตนฺติป  วุจฺจติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโปฯ  วิตฺถารโต  ปน  
สากิยโกลิยาน อุปฺปตฺติโต ปภุติ โปราเณหิ วณฺณียติ ฯ  ตตฺราย   
อุทฺเทสมคฺควณฺณนา  (๒)  
        ปมกปฺปกาน  ปน  ร ฺโ  มหาสมฺมตสฺส  โรโช  นาม  
ปุตฺโต  อโหสิฯ  โรชสฺส  วรโรโชฯ  วรโรชสฺส  กลฺยาโณฯ   
กลฺยาณสฺส  วรกลฺยาโณฯ  วรกลฺยาณสฺส  มนฺธาตาฯ   
มนฺธาตุสฺส  วรมนฺธาตาฯ  วรมนฺธาตุสฺส  อุโปสโถฯ  อุโปสถสฺส  
วโรฯ  วรสฺส  อุปวโรฯ  (๓)  อุปวรสฺส  มฆเทโวฯ  (๔) มฆเทวสฺสปรมฺปรา 
จตุราสีติ  ขตฺติยสหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  เตส  ปรโต  ตโย 
โอกฺกากวสา จตุราสีติ  ขตฺติยสหสฺสานิ  อเหสุ  ฯ เตส  ปรโต 
ตโย  โอกฺกากวฺสา  อเหสุ ฯ  ตติยโอกฺกากสฺส  ป ฺจ มเหสิโย 
อเหสุฯ  หตฺถา  จิตฺตา  ชนฺตุ ชาลินี วิสาขาติ ฯ เอเกกิสฺสา 
ป ฺจ ป ฺจ อิตฺถิสตานิ ปริวาราฯ  สพฺพเชฏาย  จตฺตาโร  
# ๑. โปราณโปฏเก มุนสิุตฺตนฺติ ลิขิต ฯ  
# ๒. ม. อุทฺเทสมคฺควณฺณนา ฯ ๓. ม. วโร ฯ  วรสสฺ อุปวโร ฯ  
# ๔. สี. มขาเทโว ฯ   
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ปุตฺตา  โอกฺกามุโข  กากณฺโฑ  (๑)  หตฺถินิโก (๒)  นิปุโรติฯ  (๓)  ป ฺจ 
ธีตโร  ปยา  สุปฺปยา อานนฺทา วิชิตา วิชิตเสนาติ ฯ เอว  
สา นว ปุตฺเต ลภิตฺวา กาลมกาสิ ฯ   
        อถ  ราชา  อ ฺ  ทหร  อภิรูป  ราชธีตร  อาเนตฺวา  
อคฺคมเหสิฏาเน  เปสิฯ  สาป เอกปุตฺต  วิชายิ ฯ  ต  ชนฺตุกมุาร  
ป ฺจเม ทิวเส อลงฺกริตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสิ ฯ  ราชา  ตุฏโ   
มเหสิยา  วร  อทาสิ ฯ  สา าตเกหิ  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  ปุตฺตสฺส  
รชฺช  ยาจิฯ  ราชา  นสฺส  วสลิ  มม  ปตฺุตาน อนฺตรายมิจฺฉสีติ   
นาทาสิ ฯ  สา  ปุนปฺปุน  รโห  ราชาน  ปรโิตเสตฺวา  น   
มหาราช  มุสาวาโท  วฏฏตีติอาทีนิ  วตฺวา  ยาจติเอว ฯ  อถ 
ราชา  ปุตฺเต  อามนฺเตสิ  อห  ตาตา  ตุมฺหาก  กนิฏ  
ชนฺตุกุมาร  ทิสฺวา  ตสฺส  มาตุ สหสา วร  อทาสึฯ  สา  
ปุตฺตสฺส  รชชฺ  ปริณาเมตุมิจฺฉติฯ  ตุเมฺห มมจฺจเยน อาคนฺตฺวา  
รชฺช  กาเรยฺยาถาติ  อฏหิ  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  อุยฺโยเชสิ ฯ  
เต  ภคินิโย  อาทาย จตุรงฺคินิยา  เสนาย  นครา(๔) นิกฺขมึสุ ฯ  
นาครา  กุมารา  ปตุ  อจฺจเยน  อาคนฺตฺวา  รชชฺ  กาเรสฺสนฺติฯ 
คจฺฉาม  เน  อุปฏหามาติ  จินฺเตตฺวา  พหู มนุสฺสา   
อนุพนฺธึสุ ฯ  ปมทิวเส  โยชนมตฺตา  เสนา  อโหสิฯ  ทุติยทิวเส   
# ๑. ม. กรกรฺฑุ กรกณฺโฑ ฯ ๒. ส.ี หตฺถินโข ฯ  
# ๓. ม. ยุ. สนิิปุโร ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ทฺวิโยชนมตตฺาฯ  ตติยทิวเส  ติโยชนมตฺตา ฯ  กุมารา  จินฺเตสุ  
มหา  อย พลกาโยฯ  สเจ  มย  ก ฺจิ  สามนฺตราชาน   
อติกฺกมิตฺวา  (๑)  ชนปท  คณฺหิสฺสามฯ  โสพฺพมฺป  โน  น  ปโหสฺสติฯ 
กึ  ปเรส  ปฬ  กตฺวา  ลทฺธรชฺเชนฯ  มหาชมฺพุทีโปฯ  อร ฺเ   
นคร มาเปสฺสามาติ หิมวนฺตาภิมุขา อคมึสุฯ   
        ตตฺถ  นครมาปโนกาส  ปริเยสมานา  หิมวติ  กปโล  
นาม  ตาปโส  โฆรตโป  ปฏิวสติ  โปกฺขรณิตีเร  มหาสากสณฺเฑฯ  
ตสฺส  วสโนกาส  คตา ฯ  โส  เต  ทิสวฺา  ปุจฺฉิตฺวา  ต  สพฺพ  
ปวตฺตึ  สุตฺวา  เตสุ  อนุกมฺป  อกาสิ ฯ โส  กริ  ภูมิชยวส  (๒) 
นาม  วิชฺช  ชานาติฯ  ยาย  อุทฺธ  อสีติหตฺเถ  อากาเส จ   
เหฏาภูมิย  จ  คุณโทเส  ปสฺสติ ฯ  อเถกสฺมึ  ปเทเส  สูกรมิคา 
สีหพฺยคฺฆาทโย ตาเสตฺวา  ปริปาเตนฺติฯ  มณฺฑูกมสูิกา  สปฺเป 
ภึสาเปนฺติ ฯ  โส  เต  ทิสวฺา อย  ภูมิปปฺเทโส  ปวีอคฺคนฺติ  
ตสฺมึ  ปเทเส  อสฺสม  มาเปสิ ฯ  ตโต  โส  ราชกุมาเร  อาห  
สเจ  มม  นาเมน  นคร  กโรถฯ  เทมิ  โว อิม โอกาสนฺติ ฯ   
เต  ตถา  ปฏชิานึสุ ฯ  ตาปโส  อิมสฺม ึ โอกาเส  ตฺวา  
จณฺฑาลปุตฺโตป  จกฺกวตฺตึ  พเลน  อติเสตีติ  วตฺวา  อสฺสเม  
ร ฺโ  ฆร  มาเปตฺวา  นคร  มาเปถาติ  ต  โอกาส  ทตฺวา 
สย  อวิทูเร  ปพฺพตปาเท  อสฺสม  กตฺวา  วสิ ฯ  ตโต  กุมารา  
# ๑. ม. อกกฺมิตฺวา ฯ  ๒. ม. ย.ุภุมฺมชาล ภูมิชย ฯ  
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ตตฺถ  นคร  มาเปตฺวา กปลสฺส วุตฺโถกาเส กตตฺตา กปลวตฺถุนฺติ    
นาม อาโรเปตฺวา ตตฺถ นิวาส กปฺเปสุ ฯ   
        อถ  อมจฺจา  อิเม  กุมารา  วยปฺปตฺตาฯ  ยทิ  เนส  
ปตา สนฺติเก ภเวยฺยฯ  โส  อาวาหวิวาห  กเรยฺยฯ  อิทานิ  ปน  
อมฺหาก  ภาโรติ  จินฺเตตฺวา  กุมาเรหิ  สทฺธึ  มนฺเตสุ ฯ  กุมารา 
อมฺหาก  สทิสา  ขตฺติยธีตโร  น  ปสฺสามฯ  ตาสมฺป ภคินีน   
สทิเส  ขตฺติยกุมาเรฯ  ชาติสมฺเภท  จ  น  กโรมาติ ฯ เต ชาติ 
สมฺเภทภเยน  เชฏภคินึ  มาตุฏาเน  เปตฺวา  อวเสสาหิ  สวาส  
กปฺเปสุ ฯ  เตส  ปตา  ต ปวตฺตึ  สุตฺวา  สกฺยาติ(๑) อุทาน 
อุทาน อุทาเนสิ ฯ อย ตาว สกฺยาน อุปฺปตฺติ ฯ วุตฺตมฺป เจต 
ภควา   
        อถ โข อมฺพฏ ราชา โอกฺกาโก อมจฺเจ ปาริสชฺเช   
อามนฺเตสิ กหนฺนุ โข โภ เอตรหิ กุมารา สมฺมนฺตีติ ฯ อตฺถิ   
เทว หมิวนฺตปสฺเส โปกฺขรณิยา ตีเร มหาสากสณฺโฑฯ  
ตตฺเถตรหิ  กมุารา สมฺมนฺติฯ เต ชาติสมฺเภทภยา สกาหิ  
ภคินีหิ สทฺธึ  สวาส กปฺเปนฺตีติ ฯ อถ โข อมฺพฏ ราชา  
โอกฺกาโก อุทาน  อุทาเนสิ สกฺยา วต โภ กุมาราฯ ปรมสกฺยา 
วต โภ กุมาราติฯ  ตทคฺเค โข ปน อมฺพฏ สกฺยา  
ป ฺายนฺติฯ โส จ สกฺยาน  ปุพฺพปุริโสติ ฯ (๒)   
# ๑. ม. กมุารา ฯ  ๒. ท.ี สี. ๙/๑๔๙/๑๒๑ ฯ  
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        ตโต  เนส  เชฏภคินิยา  กุฏโรโค  อุทปาทิฯ  โกวิฬาร- 
ปุปฺผสทิสานิ  คตฺตานิ  อเหสุ ฯ  ราชกุมารา  อิมาย  สทฺธึ   
เอกโต  นิสชชฺฏานโภชนาทีนิ  กโรนฺตานมฺป  อุปริ  เอส  โรโค   
สงฺกมตีติ  จินฺเตตฺวา  อุยฺยานกีฬ  คจฺฉนฺตา วิย  ต  ยาเน  
อาโรเปตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ภูมิย  ฆรสงฺเขเปน  (๑)  โปกฺขรณึ  
ขณาเปตฺวา  ต  ตตฺถ  ขาทนียโภชนีเยหิ  สทฺธ ึ ปกฺขิปตฺวา   
อุปริ  ปทร ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา  ปสุ  ทตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ราโม  นาม  ราชา  กุฏโรคี  โอโรเธหิ  
จ  นาฏเกหิ  จ  ชิคุจฺฉิยมาโน  เตน  สเวเคน  เชฏปุตฺตสฺส  
รชฺช  ทตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  ปนฺนมูลผลานิ   
ปริภุ ฺชนฺโต  น  จิรสฺเสว อโรโค  สุวณฺณวณฺโณ  หุตฺวา  อิโต 
จิโต  จ  วิจรนฺโต  มหนฺต  สุสิรรุกฺข ทิสฺวา  ตสฺสพฺภนฺตเร  
โสฬสหตฺถปปฺมาณ  ต  โกลาป  โสเธตฺวา  ทฺวาร ฺจ  วาตปาน ฺจ   
กตฺวา  นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  ตตฺถ  วาส  กปฺเปสิ ฯ  โส  
องฺคารกฏาเห  อคฺคึ  กตฺวา  รตฺตึ  วิสสฺร ฺจ  สุสฺสร ฺจ  สุณนฺโต 
สยติ ฯ  โส  อสุกสฺมึ ปเทเส สีโห  สททฺมกาสิฯ  อสุกสฺมึ   
พฺยคฺโฆติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปภาเต  ตตฺถ  คนฺตฺวา วิฆาสมส 
อาทาย ปจฺจิตฺวา ขาทติ ฯ   
        อเถกทวิส  โส  ปจฺจูสสมเย  อคฺคึ  ชาเลตฺวา  นิสีทิฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 234 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  จูฬวคฺควณฺณนา  หนา  234 
         
เตน  จ  สมเยน  ตสฺสา  ราชธีตาย  คนฺธ  ฆายิตฺวา  พฺยคฺโฆ 
ต  ปเทส  ขณิตฺวา  ปทรตฺถเร  วิวรมกาสิ ฯ  เตน  วิวเรน  สา 
พฺยคฺฆ  ทิสฺวา  ภีตา  วิสฺสรมกาสิ ฯ  โส  ต  สทฺท  สุตฺวา 
อิตฺถิสทฺโท  เอโสติ  จ  สลฺลกฺขิตฺวา  ปาโตว  ตตฺถ คนฺตฺวา   
โก  เอตฺถาติ  อาห ฯ  มาตุคาโม  สามีติ ฯ  นิกฺขมาติ ฯ 
น  นิกฺขมามีติ ฯ กึการณาติ ฯ  ขตฺติยก ฺา  อหนฺติ ฯ  เอว   
โสพฺเภ  นิขาตาป  มานเมว  กโรติ ฯ  โส  สพฺพ  ปุจฺฉิตฺวา  
อหมฺป  ขตฺติโยติ  ชาตึ  อาจิกฺขิตฺวา  เอหิ  ทานิ ขีเร  ปกฺขิตฺตสปฺป   
วิย  ชาตนฺติ  อาห ฯ  สา  กุฏโรคินิมหฺิ  สามิฯ  น สกฺกา  
นิกฺขมิตุนฺติ  อาห ฯ  โส  กตกมฺโม  ทานิ  อห  สกกฺา  ติกิจฺฉิตุนฺติ  
นิสฺเสณึ  ทตฺวา  ต  อุทฺธรตฺิวา  อตฺตโน  วสโนกาส  เนตฺวา   
สย  ปริภุตฺตเภสชฺชานิ  เอว  ทตฺวา  นจิรสฺเสว  อโรค  สุวณฺณ- 
วณฺณมกาสิ ฯ  โส  ตาย  สทฺธึ  สวาส  กปฺเปสิ ฯ  สา   
ปมสวาเสเนว  คพฺภ  คณฺหิตฺวา  เทฺว  ปุตฺเต  วิชายิฯ  ปุนป 
เทฺวติ  เอว  โสฬสกฺขตฺตุ  วิชายิฯ  เอว  เต ทฺวตฺตึส  ภาตโร 
อเหสุ ฯ  เต  อนุปุพฺเพน  วุฑฺฒิปฺปตฺเต  ปตา  สพฺพสิปฺปานิ  
สิกฺขาเปสิ ฯ   
        อเถกทวิส  เอโก  รามร ฺโ  นครวาสี  วนจรโก  (๑)  ปพฺพเต 
รตนานิ  คเวสนฺโต  ต  ปเทส  อาคโต  ราชาน  ทิสฺวา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อ ฺาสิ ฯ  ชานามห  เทว  ตุเมฺหติ  อาห ฯ  กโุต  ตฺว  อาคโตสีติ  
จ  เตน  ปุฏโ  นครโต  เทวาติ  อาห ฯ  ตโต  น  ราชา  
สพฺพ  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิ ฯ  เอว  เตสุ  สมลฺุลปมาเนสุ  เต  ทารกา  
อาคมึสุ ฯ  โส  เต  ทิสฺวา  อิเม  เก  เทวาติ ปุจฺฉิ ฯ  
ปุตฺตา เม ภเณติ ฯ  อิเมหิ  ทานิ  เทว  ทฺวตฺตึสกุมาเรหิ  ปริวุโต 
วเน  กึ  กริสสฺสิฯ  เอหิ  รชฺช อนุสาสาติ ฯ  อล  ภเณ   
อิเธว  สุขนฺติ ฯ  โส  ลทฺธ  ทานิ  เม  กถาปาภฏนฺติ  นคร   
คนฺตฺวา  ร ฺโ  ปุตฺตสฺส  อาโรเจสิ ฯ  ร ฺโ  ปุตฺโต  ปตร  
อาเนสฺสามีติ จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  นานปฺปกาเรหิ  
ปตร  ยาจิฯ  โสป  อล ตาต  กุมารฯ  อิเธว  สุขนฺติ  เนว  
อิจฺฉิ ฯ  ตโต  ราชปุตฺโต  น  ทานิ  ราชา  คนฺตุ  อิจฺฉติฯ  
หนฺทสฺส  อิเธว  นคร  มาเปมีติ  จินฺเตตฺวา  ต  โกลรุกฺข  
อุทฺธริตฺวา  ฆร  กตฺวา  นคร  มาเปตฺวา  โกลรุกฺข  อปเนตฺวา 
กตตฺตา  โกลนครนฺติ  จ  พฺยคฺฆปเถ  กตตฺตา  พฺยคฺฆปถนฺติ  (๑)  
จาติ  เทฺว  นามามิ  อาโรเปตฺวา อคมาสิ ฯ   
        ตโต  วยปฺปตฺเต  กุมาเร  มาตา  อาณาเปสิ  ตาตา  
ตุมฺหาก กปลวตฺถุวาสิโน  สกฺยา  มาตุลา  โหนฺติฯ  ธตีโร  เนส  
คณฺหถาติ ฯ  เต  ย  ทิวส  ขตฺติยก ฺาโย นทีกฬีน  คจฺฉนฺติฯ  
ต  ทิวส คนฺตฺวา นทีติตฺถ อุปรุนฺธิตฺวา นามานิ สาเวตฺวา  
# ๑. ม. ย.ุ พฺยคฺฆปชฺช ฯ  
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ปฏ ิตปฏ ิตา  ราชธีตโร  คเหตฺวา  อคมสุ ฯ  สกฺยราชาโน  สุตฺวา  
โหตุ  ภเณฯ  อมฺหาก  าตกา  เอเตติ  (๑)  ตุณฺหี  อเหสุ ฯ  อยเมเตส  
โกลิยาน  อุปปฺตฺติ ฯ   
        เอว  เตส  สากิยโกลยิาน  อ ฺม ฺ  อาวาหวิวาห  
กโรนฺตาน  อาคโต  วโส  ยาว  สีหหนุราชาฯ  ตาว  วิตฺถารโต 
เวทิตพฺโพ  สีหหนุร ฺโ  กิร  ป ฺจ  ปุตฺตา  อเหสุ  สุทฺโธทโน  
อมิโตทโน  โธโตทโน  สกฺโกทโน สุกฺโกทโนติ ฯ (๒)  เตสุ  สุทฺโธทเน 
รชฺช  การยมาเน  ตสฺส  ปชาปติยา  อ ฺชนร ฺโ  ธีตาย   
มหามายาเทวิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปูริตปารมี  มหาปุริโส  ชาตกนิทาเน 
วุตฺตนเยเนว  (๓)  ตุสิตปุรา  จวิตฺวา  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  อนุปุพฺเพน  
กตมหาภินิกฺขมโน สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา  ปวตฺติตปวร- 
ธมฺมจกฺโก  อนุกฺกเมน  กปลวตฺถุ คนฺตฺวา  สุทฺโธทนมหา- 
ราชาทโย  อริยผเล  ปติฏาเปตฺวา  ชนปทจาริก  จริตฺวา(๔)  ปุนป 
อปเรน  สมเยน  ปจฺจาคนฺตฺวา  ปณฺณรสหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ   
กปลวตฺถุสฺม ึวิหรติ นิโคฺรธาราเม ฯ 
        ตตฺถ  วิหรนฺเต  จ  ภควติ  สากิยโกลิยาน  อุทก  ปฏิจฺจ 
กลโห  อโหสิ ฯ  กถฯ  เนส  กริ  อุภินฺนมฺป  กปลปุรโกลิยปุราน   
อนฺตเร  โรหณีิ  นาม  นท ีปวตฺตติ ฯ  สา  กทาจิ  อปฺโปทกา   
# ๑. ม. เอวาติ ฯ  ๒. สี. สกฺุโกทโน อสุกฺโกทโนติ ฯ 
# ม. สกฺโกทโน สุกโฺกทโนติ ฯ ๓. ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. ปกฺกมิตฺวา ฯ   
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โหติฯ  กทาจิ  มโหกทา ฯ  อปฺโปทกกาเล  เสตุ  กตฺวา  สากิยาป  
โกลิยาป  อตฺตโน  อตฺตโน  สสฺสปายนตฺถ  อุทก  อาเนนฺติ ฯ เตส  มนุสฺสา  
เอกทิวส  เสตุ  กโรนฺตา  อ ฺม ฺ  ภณฺฑนฺตา  (๑)  อเร   
ตุมฺหาก  ราชกุล  ภคินีหิ  สทฺธึ สวาส กปฺเปสิ กุกฺกฏุโสณ- 
สิงฺคาลาทิติรจฺฉานา วิยฯ  ตุมฺหาก  ราชกุล  สุสิรรุกฺเข  วาส  
กปฺเปสิ  ปสาจิลฺลิกา วิยาติ เอว ชาติวาเทน  ขขเสตฺวา  อตฺตโน   
อตฺตโน  ราชนู  อาโรเจสุ ฯ  เต  กุทฺธา ยุทฺธสชฺชา  หุตฺวา โรหิณีนทีตีร  
สมฺปตฺตา ฯ เอว สาครสทิส พล อฏาสิ ฯ   
        อถ  ภควา  าตกา  กลห  กโรนฺติฯ  หนฺท  นวิาเรมีติ 
อากาเสนาคนฺตฺวา  ทฺวินฺน  เสนาน  มชฺเฌ  อฏาสิ ฯ  ตมฺป 
อาวชฺเชตฺวา สาวตฺถิโต  อาคโตติ  เอเก ฯ  เอว  ตฺวา  จ  ปน  อตฺต- 
ทณฺฑสุตฺตอภาสิ(๒) ฯ ต  สุตฺวา  สพฺเพ  สเวคปฺปตฺตา  อาวุธานิ  
ฉฑฺเฑตฺวา  ภควนฺต  นมสฺสมานา  อฏสุฯ  มหคฺฆ ฺจ  อาสน   
ป ฺาเปสุ ฯ  ภควา  โอรยฺุห  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทิตฺวา  
กุารีหตฺโถ  ปุริโสติอาทิก  ผนฺทนชาตกฯ  (๓)  วนฺทามิ  ต  กุ ฺชรนฺติ  
ลฏกิกชาตกฯ (๔)   
          สมฺโมทมานา คจฺฉนฺติ          ชาลมาทาย ปกฺขิโน   
          ยทา เต วิวทิสฺสนฺติ          ตทา เอหินฺติ เม วสนฺติ (๕) 
# ๑. ม. ย.ุ ภณฺฑนฺตา ฯ  ๒. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๒/๕๑๗-๑๙ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๓๘/๓๔๕ ฯ ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๗๓๒/๑๗๐ ฯ 
# ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๓๓/๑๑ ฯ  
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อิม  วฏฏกชาตก ฺจ  กเถตฺวา  ปุน  เตส  จิรกาลปปฺวตฺต 
าติภาว  ทสฺเสนฺโต อิม  มหาวส  กเถสิ ฯ  เต  ปพฺุเพ  กิร 
มย  าตกา  เอวาติ  อติวิย  ปสีทึส ุฯ ตโต  สกฺยา  อฑฺฒเตยฺย- 
กุมารสเตฯ  โกลิยา  อฑฺฒเตยฺยกุมารสเตติ  ป ฺจ  กุมารสเต   
ภควโต  ปริวารตฺถาย  อทสุ ฯ  ภควา  เตส  ปุพฺพเหตุ ทิสฺวา 
เอถ  ภิกฺขโวติ  อาห ฯ  เต  สพฺเพ  อิทธฺิยา  นิพฺพตฺต- 
อฏปริกฺขารยุตฺตา  อากาเส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา อาคมฺม ภควนฺต  
วนฺทิตฺวา  อฏสุ ฯ  ภควา  เต  อาทาย  มหาวน  อคมาสิ ฯ 
เตส  ปชาปติโย  ทูเต  ปาเหสสฯ  เต  ตาหิ  นานปฺปกาเรหิ  
ปโลภิยมานา  อุกฺกณฺ ึสุ ฯ  ภควา  เตส  อุกฺกณฺ ิตภาว  ตฺวา 
หิมวนฺต  ทสฺเสตฺวา ตตฺถ  กุณาลชาตกกถาย  (๑)  เตส  อนภิรตึ  
วิโนเทตุกาโม  อาห  ทฏิปุพฺโพ  โว  ภิกฺขเว  หิมวาติ ฯ  
น  ภควาติ ฯ  เอถ  ภิกฺขเว  เปกฺขถาติ  อตฺตโน  อิทฺธยิา  เต 
อากาเสน  เนนฺโต  อย  สุวณฺณปพฺพโตฯ  อย  รชตปพฺพโตฯ   
อย  มณิปพฺพโตติ  นานปฺปกาเร  ปพฺพเต  ทสฺเสตฺวา  กุณาลทเห  
มโนสิลาตเล  ปจฺจุฏาสิ ฯ  ตโต  หิมวนฺเต  ปพฺพเต  สพฺเพ  
จตุปฺปทาทิเภทา  (๒)  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  อาคจฺฉนฺตุฯ  สพฺเพส 
ปจฺฉโต  กุณาลสกุโณติ  อธิฏาสิ ฯ  อาคจฺฉนฺเต จ  เต 
ชาตินามนิรุตฺติวเสน  วณฺเณนฺโต  เอเต ภิกฺขเว  หสาฯ  เอเต 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๒๙๖/๑๐๖ ฯ ๒. ม. จตุปฺปทพหุปฺปทาทิเภทา ฯ  
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โก ฺจาฯ  เอเต จกฺกวากา กรวีกาฯ หตฺถิโสณฺฑกาฯ โปกฺขรสาตกาติ  
เตส ทสฺเสสิ ฯ   
        เต  วิมหฺิตหทยา  (๑)  ปสฺสนฺตา  สพฺพปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺต  ทฺวีหิ  
ทิชก ฺาหิ มุขตุณฺฑเกน  ฑสิตฺวา  คหิตกฏเวมชฺเฌ  นิสินฺน  
สหสฺสทิชก ฺาปริวาร กุณาลสกุณ  ทิสฺวา  อจฺฉริยพฺภูต- 
จิตฺตชาตา  ภควนฺต  อาหสุ  กจฺจิ  ภนฺเต ภควาป  อิธ  
กุณาลราชา  ภูตปุพฺโพติ ฯ  อาม  ภิกฺขเว  มยาเวส  กุณาลวโส   
กโต ฯ  อตีเต  หิ  มย  จตฺตาโร  ชนา  อิธ  วสิมฺหา  นารโท  
เทวิโล  อิสิฯ  อานนฺโท  คิชฺฌราชาฯ  ปุณฺณมุโข  ผุสฺสโกกิโลฯ   
อห  กุณาลสกุโณติ  สพฺพ มหากุณาลชาตก  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  
เตส  ภิกฺขูน  โปราณทุติยิกาโย  อารพฺภ อุปฺปนฺนา  อนภิรติ  
วูปสนฺตา ฯ  ตโต  เตส  ภควา  สจฺจกถ  กเถสิฯ กถาปริโยสาเน   
สพฺพปจฺฉิมโก  โสตาปนฺโนฯ  สพฺพปุริโม  อนาคามี  อโหสิฯ  เอโก 
ปุถุชชฺโน  วา  อรหา  วา  นตฺถิ ฯ  ตโต  ภควา  เต  อาทาย  
ปุนเทว  มหาวเน  โอรุหิฯ  อาคจฺฉมานา จ เต ภิกฺขู อตฺตโนว 
อิทฺธิยา อาคจฺฉึสุ ฯ   
        อถ  เนส  ภควา  อุปริมคฺคตฺถาย  ปุน  ธมฺม  เทเสสิฯ   
เต  ป ฺจสตาป  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ 
ปม  ปตฺโต  ปมเมว  อาคมาสิ  ภควโต  อาโรเจสฺสามีติ ฯ   
# ๑. ม. วิมฺหติหทยา ฯ   
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อาคนฺตฺวา  จ  อภิรมามห  ภควาฯ  น  อุกฺกณฺามีติ  วตฺวา 
ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอว  เต  สพฺเพป  อนุกฺกเมน  
อาคนฺตฺวา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ  
        เชฏมาสอุโปสถทิวเส  สายนฺหสมเย ฯ ตโต  ป ฺจสต- 
ขีณาสวปริวุต  วรพุทฺธาสเน  นิสินฺน  ภควนฺต  เปตฺวา   
อส ฺสตฺเต จ  อรูปพฺรหฺมาโน  จ  สกลทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  
อวเสสเทวตาโย มงฺคลสุตฺตวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว สุขุมตฺตภาเว 
นิมฺมินิตฺวา สมฺปริวาเรสุ วิจิตฺรปฏิภาน  ธมฺมเทสน  โสสฺสามาติ ฯ  
ตตฺถ  จตฺตาโร  ขีณาสวา พฺรหฺมาโน สมาปตฺติโต  วุฏาย  
พฺรหฺมคณ  อปสฺสนฺตา  กุหึ  คตาติ  อาวชฺเชตฺวา  ตมตฺถ   
ตฺวา ปจฺฉาคนฺตฺวา  มหาวเน   โอกาส  อลภมานา 
จกฺกวาฬมุทฺธนิ  ตฺวา  ปจฺเจกคาถาโย อภาสึสุ ฯ ยถาห   
อถ โข จตุนนฺ สุทฺธาวาสกายิกาน เทวาน เอตทโหสิ  อย  
โข ภควา สกฺเกสุ  วิหรติ กปลวตฺถุสฺม ึมหาวเน มหตา   
ภิกฺขุสงฺฆน สทฺธึ ป ฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สพฺเพเหว อรหนฺเตหิ ฯ   
ทสหิ จ โลกธาตูหิ เทวตา เยภุยฺเยน สนฺนิปติตา โหนฺติ  
ภควนฺต  ทสฺสนาย ภิกฺขุสฆ ฺจ ฯ ยนฺนูน มยมฺป เยน  
ภควา เตนุปสงฺกเมยฺยามฯ  อุปสงฺกมตฺิวา ภควโต สนฺติเก  
ปจฺเจกคาถ ภาเสยฺยามาติ (๑)   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๕/๒๘๗ ฯ  
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        สพฺพ  สคาถวคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  วตฺวา  
จ  ตตฺถ  เอโก  พฺรหฺมา ปรุตฺถิมจกฺกวาฬมุทฺธนิ โอกาส  
ลภิตฺวา ตตฺถ  ิโต อิม คาถมภาสิ  มหาสมโย ปวนสฺมึ 
ฯเปฯ   ทกฺขิตาเย อปราชิตสฆนฺติ ฯ (๑)   
        อิม ฺจสฺส  คาถ  ภาสมานสฺส  ปจฺฉิมจกฺกวาฬปพฺพเต   ิตา 
สทฺท  อสฺโสสิ ฯ   
        ทุติโย  ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุทฺธนิ  โอกาส  ลภิตฺวา  ตตฺถ   
 ิโต  ต  คาถ สุตฺวา อิม คาถมภาสิ  ตตฺร ภิกฺขโว 
สมาทหสุ ฯเปฯ  อินฺทฺริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ (๒)   
        ตติโย  ทกฺขิณจกฺกวาฬมุทฺธนิ  โอกาส  ลภิตฺวา  ตตฺถ  
 ิโต  ต  คาถ สุตฺวา อิม คาถมภาสิ  เฉตฺวา ขีล เฉตฺวา  
ปลิฆ ฯเปฯ สุสุนาคาติ ฯ (๓)  จตุตฺโถ  อุตฺตรจกฺกวาฬมุทฺธนิ  โอกาส  
ลภิตฺวา  ตตฺถ   ิโต  ต  คาถ สุตฺวา อิม คาถมภาสิ  เย  
เกจิ พุทฺธ  สรณ คตาเส ฯเปฯ  เทวกาย  ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ (๔)   
ตสฺสป  ต  สทฺท  ทกฺขิณจกฺกวาฬมุทฺธนิ   ิโต  อสโฺสสิ ฯ  เอว  ตทา  
อิเม จตฺตาโร  พฺรหฺมาโน  ปริส  โถเมตฺวา   ิตา  อเหสุ ฯ 
มหาพฺรหฺมาโน  เอกจกฺกวาฬ  ฉาเทตฺวา อฏสุ ฯ   
        อถ  ภควา  เทวปริส  โอโลเกตฺวา  ภิกฺขูน  อาโรเจสิ 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๖/๒๘๗ ฯ  ๒. ท.ี มหา. ๒๓๗/๒๘๘ ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๘/๒๘๘ ฯ  ๔. ที. มหา. ๑๐/๒๓๙/๒๘๘ ฯ  
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เยป  เต  ภิกฺขเว  อเหสุ  อตีตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธาฯ   
เตสมฺป  ภควนฺตาน  เอตปฺปรมาเยว เทวตา  สนฺนิปติตา  อเหสุ  
เสยฺยถาป  มยฺห  เอตรหิ ฯ  เยป  เต  ภิกฺขเว  ภวิสฺสนฺติ ฯ 
เป ฯ สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯ เป ฯ สนฺนิปติตา  ภวิสฺสนฺติ  เสยฺยถาป 
มยฺห  เอตรหีติ ฯ ตโต  ต  เทวปริส  ภพฺพาภพฺพวเสน  ทฺวิธา  
วิภชิ  เอตฺตกา  ภพฺพาฯ  เอตฺตกา  อภพฺพาติ ฯ  ตตฺถ  อภพฺพา 
ปริสา  พุทฺธสเตป  ธมฺม  เทเสนฺเต  น  พุชฺฌติฯ ภพฺพา   
ปริสา  สกฺกา  โพเธตุนฺติ  ตฺวา  ปุน  ภพฺพปุคฺคเล  จริยวเสน   
ฉธา  วิภชิ  เอตฺตกา  ราคจริตาฯ  เอตฺตกา  โทสโมหวิตกฺก- 
สทฺธาพุทฺธิจริตาติ ฯ  เอว จริยวเสน  ปริคฺคเหตฺวา  อสฺสา  
ปริสาย  กีทสิา  ธมฺมเทสนา  สปฺปายาติ  ธมฺมกถ  วิจินิตฺวา   
ปุน  ต  ปริส  มนสากาสิ  อตฺตชฺฌาสเยน  น ุ โข  ชาเนยฺยฯ  
ปรชฺฌาสเยนฯ  อฏ ุปฺปตฺติวเสนฯ  ปุจฺฉาวเสนาติ ฯ  ตโต  ปุจฺฉา- 
วเสน ชาเนยฺยาติ  ตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ  สมตฺโถ  อตฺถิฯ  นตฺถีติ  ปุน 
สกลปริส  อาวชฺเชตฺวา นตฺถิ  โกจีติ  ตฺวา  สเจ  อหเมว   
ปุจฺฉิตฺวา อหเมว วิสชฺเชยฺยฯ อิมิสฺสา (๑)  ปริสาย  สปฺปาย  น  
โหติ ฯ  ยนฺนนูาห  นิมฺมิตพุทฺธ  มาเปยฺยนฺติ  ปาทกชฺฌาน  
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  มโนมยิทฺธิยา  อภิสงฺขริตฺวา  นิมฺมิตพุทฺธ  
มาเปสิ ฯ สพฺพงฺคปจฺจงฺคลกฺขณสมฺปนฺโน ปตฺตจีวรธโร อาโลกติ- 
# ๑. ม. เอวมสฺสา ฯ   
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วิโลกิตาทิสมฺปนฺโน โหตูติ อธิฏานจิตฺเตน  สห  ปาตุรโหสิ ฯ 
โส  ปาจีนโลกธาตุโต  อาคนฺตฺวา  ภควโต  สมสเม  อาสเน  นิสินฺโนเอว  
อาคนฺตฺวา  ยานิ  ภควตา  อิมสฺมึ  สมาคเม  จริยวเสน  ฉ 
สุตฺตานิ  กถติานิ ฯ  เสยฺยถิทฯ  ปุราเภทสุตฺต  กลหวิวาทสุตฺต  
จูฬพฺยูหสุตฺต  (๑)  ตุวฏก  อิทเมว  สมฺมาปริพฺพา- 
ชนิยนฺติ ฯ  เตสุ ราคจริตเทวตาน สปฺปายวเสน  กเถตพฺพสฺส 
อิมสฺส  สุตฺตสฺส  ปวตฺตนตฺถ  ป ฺห  ปจฺุฉนฺโต ปุจฺฉามิ มุนึ  
ปหูตป ฺนฺติ อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปหูตป ฺนฺติ  มหาป ฺ ฯ  ติณฺณนฺติ  จตุโรฆ- 
ติณฺณ ฯ  ปารคตนฺติ นิพฺพานปฺปตฺต ฯ  ปรินิพฺพุตนฺติ  สอุปาทิ- 
เสสนิพฺพานวเสน ปรินิพฺพุต ฯ  ิตตฺตนฺติ โลกธมฺเมหิ  อกมฺปนยีจิตฺต ฯ  
นิกฺขมฺม  ฆรา  ปนุชชฺ  กาเมติ วตฺถุกาเม ปนุทิตฺวา ฆราวาสา   
นิกฺขมฺม ฯ  กถ  ภิกฺขุ  สมมฺา  โส  โลเก  ปริพฺพเชยฺยาติ  โส   
ภิกฺขุ กถ  โลเก  สมฺมา  ปริพฺพเชยฺย  คจฺเฉยฺย  วิหเรยฺย   
อนุปลิตฺโต  โลเกน  หุตฺวาฯ  โลก  อติกฺกเมยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ 
เสสเมตฺถ วุตฺตนยเมว ฯ   
        อถ  ภควา  ยสฺมา  อาสวกฺขยมปฺปตฺวา  โลเก  สมฺมา  
ปริพฺพชนฺโต  นาม  นตฺถฯิ  ตสฺมา  ตสฺมึ  ราคจริตาทิวเสน ปริคฺคหิเต  
ภพฺพปุคฺคลสมูเห  ตต เตส  เตส  สมานโทสาน  เทวตาคณาน  
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๑๘/๕๐๐-๕๑๓ ฯ  
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อาจิณฺณโทสปฺปหานตฺถ  ยสฺส  มงฺคลาติ  อารภิตฺวา  อรหตฺต- 
นิกูเฏเนว  ขีณาสวปฏิปท  ปกาเสนฺโต  ปณฺณรส  คาถาโย   
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  มงฺคลาติ  มงฺคลสุตฺเต  วุตฺตาน  
ทิฏมงฺคลาทีนเมต อธิวจน ฯ  สมูหตาติ  สุฏ ุ  อูหตา  ป ฺา- 
สตฺเถน  สมุจฺฉินฺนา ฯ  อุปฺปาตาติ(๑) อุกฺกาปาตทิสาฑาหาทโย  เอว- 
วิปากา  โหนฺตีติ  เอว  ปวตฺตา อุปฺปาตาภินิเวสา ฯ สุปนาติ  
ปุพฺพณฺหสมเย  สุปน  ทิสวฺา  อิท  นาม  โหติฯ มชฌฺนฺติกาทีสุ  
อิทฯ วามปสฺเสน  สยตา  ทิฏเ  อิท  นาม  โหติฯ  ทกฺขิณ- 
ปสฺสาทีหิ  อิทฯ  สุปนนฺเต จนฺท  ทิสฺวา  อิท  นาม  โหติฯ   
สูริยาทโย  ทสิฺวา  อิทนฺติ  เอว  ปวตฺตา สุปนาภินิเวสาฯ   
ลกฺขณาติ  ทณฺฑลกฺขณวตฺถลกฺขณาทิปา  ป ิตฺวา  อิมินา  อิท  
นาม  โหตีติ  เอว  ปวตฺตา  ลกฺขณาภินิเวสา ฯ  เต  สพฺเพป  พฺรหฺมชาเล   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  โส  มงฺคลโทสวิปฺปหีโนติ  อฏตฺตึส  
มหามงฺคลานิ เปตฺวา  อวเสสา  มงฺคลโทสา  นาม ฯ  ยสฺส  
ปน  เต  (๒)  มงฺคลาทโย  สมูหตา  โส  มงฺคลโทสวิปฺปหีโน  โหติ ฯ 
อถ  วา  มงฺคลาน ฺจ  อุปฺปาตาทิโทสาน ฺจ  ปหีนตฺตา  มงฺคล- 
โทสวิปฺปหีโน  โหติฯ  น มงฺคลาทีหิ สุทฺธึ ปจฺเจติ อริยมคฺเคน (๓)   
อธิคตตฺตา  ตสฺมา  สมฺมา  โส  โลเก  ปริพฺพเชยฺยฯ  โส  ขีณาสโว  
# ๑. ย.ุ อุปฺปาทา ฯ  ๒. ม. ปเนเต ฯ  ๓. ม. อริยมคฺคสฺส ฯ  
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สมฺมา  โลเก  ปริพฺพเชยฺย อนุปลิตฺโต โลเกนาติ ฯ 
        ทุติยคาถาย  ราค  วินเยถ  มานุเสสุฯ  ทิพฺเพสุ  กาเมสุ 
จาป  ภิกฺขูติ  มานุเสสุ  จ  ทิพฺเพสุ  จ  กามคุเณสุ   
อนาคามิมคฺเคน  อนุปฺปตฺติ ธมฺมต  เนนฺโต  ราค  วิเนติ  (๑) ฯ 
อติกฺกมฺม  ภว  สเมจฺจ  ธมฺมนฺติ  เอว  ราค วิเนตฺวา  ตโต   
ปร  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพปฺปการโต  ปริ ฺาภิสมยาทโย   
สาเธนฺโต  จตุสจฺจเภทมฺป  สเมจฺจ  ธมฺม  อิมาย  ปฏิปทาย  
ติวิธมฺป  อติกฺกมฺม  ภว สมฺมา โสติ โสป ภิกฺขุ สมมฺา  
โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
        ตติยคาถาย  อนุโรธวิโรธวิปฺปหีโนติ  สพฺพวตฺถูสุปหีนราค- 
โทโส ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  สพฺพคาถาสุ  จ  โสป  ภิกฺขุ  
สมฺมา  โลเก  ปริพฺพเชยฺยาติ โยเชตพฺพ ฯ อิโต ปร หิ โยชนมฺป  
อวตฺวา อวุตฺตนยเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ 
        จตุตฺถคาถาย  สตฺตสงฺขารวเสน  ทุวิธ  ปย ฺจ  อปฺปย ฺจ  
เวทิตพฺพฯ ตตฺถ  ฉนฺทราคปฏิฆปฺปหาเนน  หิตฺวา ฯ  อนุปาทายาติ  
จตูหิ  อุปาทาเนหิ ก ฺจิ ธมฺม อคฺคเหตฺวา ฯ  อนิสฺสโิต  กุหิ ฺจีติ  
อฏสตเภเทน  ตณฺหานิสฺสเยน  ทฺวาสฏ ิเภเทน ทิฏ ินิสฺสเยน  
จ  กุหิ ฺจิ  รปูาทิธมฺเม  ภเว  วา  อนิสสฺิโต ฯ  สโยชนิเยหิ  
วิปฺปมุตฺโตติ  สพฺเพป  เตภูมกธมฺมา  ทสวิธสโยชนสฺส  วิสยตฺตา  
# ๑. ม. วินเยถ ฯ   
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สโยชนิยาฯ เตหิ  สพฺพปฺปการโต  มคฺคภาวนาย  ปริ ฺาตตฺตา 
(ปหีนตฺตา)  จ(๑)  วิปฺปมุตฺโตติ อตฺโถ ฯ  ปมปาเทน  เจตฺถ 
ราคโทสปฺปหาน  วุตฺตฯ  ทุติเยน อุปาทานนิสฺสยาภาโวฯ   
ตติเยน  เสสากุสเลหิ  อกสุลวตฺถูหิ  จ  วิปฺปโมกฺโข ฯ  ปเมน 
วา ราคโทสปฺปหานฯ  ทุติเยน ตทุปาโยฯ ตติเยน เตส  
ปหีนตฺตา สโชนิเยหิ วิปฺปโมกฺโขติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ป ฺจมคาถาย  อุปธีสูติ  ขนฺธุปธีสุป ฯ  อาทานนฺติ   
อาทาตพฺพฏเน เตเยว  วุจฺจนฺติ  อน ฺเนยฺโยติ  อนิจฺจาทีน  
สุทิฏตฺตา  อิท  เสยฺโยติ เกนจิ  อเนตพฺโพ ฯ  เสส  อุตฺตาน- 
ปทตฺถเมว ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อาทาเนสุ  จตุตฺถมคฺเคน  สพฺพโส  
ฉนฺทราค  วิเนตฺวา  โส  วินีตจฺฉนฺทราโค  เตสุ  อุปธีสุ น  
สารเมติฯ  สพฺเพ  อุปธี  อสารกตฺเตเนว  ปสฺสติ ฯ  ตโต  เตสุ 
ทุพฺพิเธสุป  นิสฺสเยสุ  (๒)  อนิสฺสิโต  อตฺเถน(๓) วา  เกนจิ  อิท  เสยฺโยติ   
อเนตพฺโพ  ขีณาสโว ภิกฺขุ สมฺมา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
        ฉฏคาถาย  อวิรุทโฺธติ  เอเตส  ติณฺณ  ทุจฺจริตาน   
ปหีนตฺตา สุจริเตหิ  สทฺธึ  อวิรุทฺโธ ฯ  วิทิตฺวา  ธมฺมนฺติ  มคฺเคน 
จตุสจฺจธมฺม ตฺวา (๔)  นิพฺพานปทาภิปตฺถยาโนติ  อนุปาทิเสส- 
ขนฺธนิพฺพานปท  ปตฺถยมาโน ฯ  เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        สตฺตมคาถาย  อกุฏโติ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อภิสตฺโต ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ยุ. ทุวิเธนป นิสฺสเยน ฯ  
# ๔. ม. ตฺวา ฯ   
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น  สนฺธิเยถาติ  น  อุปนเยฺหถ  น  กุปฺเปยฺย ฯ  ลทฺธา  ปรโภชน  
น  มชฺเชติ  ปเรหิ  ทินฺน  สทฺธาเทยฺย  ลภิตฺวา  อห  าโต  
ยสสฺสี  ลาภีติ  น  มชฺเชยยฺ ฯ เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อฏมคาถาย  โลภนฺติ  วิสมโลภ ฯ  ภวนฺติ  กามภวาทึ ฯ  (๑) 
เอว  ทฺวีหิ  ปเทหิ  ภวโภคตณฺหา  วุตฺตา ฯ  ปุริเมน  วา 
สพฺพาป  ตณฺหาฯ  ปจฺฉิเมน กามภโว ฯ  วิรโต  เฉทพนฺธนโตติ 
เอวเมเตส  กมฺมกิเลสาน  ปหีนตฺตา  ปรสตฺตเฉทนา พนฺธนา  
จ วิรโตติ ฯ เสสเมตฺถ (๒)  วุตฺตนยเมว ฯ   
        นวมคาถาย  สารุปฺปมตฺตโน  วิทตฺิวาติ  อตฺตโน  ภิกฺขุ- 
ภาวสฺสปติรูป(๓)   อเนสนาทึ  ปหาย  สมฺมาเอสนาทิอาชีวปาริสุทฺธึ   
อ ฺ ฺจ  สมฺมาปฏิปตฺตึ  ตตฺถ  ปติฏหเนน  วิทิตฺวา ฯ  น  หิ   
าณมตฺเตเนว   กิ ฺจิ โหติ ฯ  ยถา  ตถิยนฺติ  ยถาตถ ยถาภูต ฯ 
ธมฺมนฺติ ขนฺธายตนาทิเภท ยถาภูตาเณนฯ จตุสจฺจธมฺม วา  
มคฺเคน วิทิตฺวา ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ทสมคาถาย  โส  นิราโส  อนาสิสาโนติ(๔) ยสฺส  อริยมคฺเคน   
วินาสิตตฺตา  วินาสิตตฺตา  อนุสยา  จ  น  สนฺติฯ  อกสุลมูลา  จ  สมูหตาฯ  
โส  นริาโส  นิตฺตโณฺห  โหติ ฯ  ตโต  อาสายาภาเวน  ก ฺจิ   
รูปาทิธมฺม  นาสึสติ ฯ  เตนาห นิราโส อนาสิสาโนติ ฯ เสส  
# ๑. ม. กามภวาทิภว ฯ ๒. ม. เสส ฯ  ๓. ม. ภิกฺขุภาวสฺส ปติรูป ฯ 
# ๔. ม. อนาสิสาโน ฯ  ยุ. โย นิราสโย อนาสยาโย ฯ  
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วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอกาทสมคาถาย  อาสวขีโณติ  ขีณจตุราสโว ฯ  ปหีน- 
มาโนติ  ปหนีนววิธมาโน ฯ  ราคปถนฺติ  ราควิสยภูต  เตภูมิก- 
ธมฺมชาต ฯ  อุปาติวตฺโตติ ปริ ฺาปหาเนหิ  อติกฺกนฺโต ฯ   
ทนฺโตติ  สพฺพทฺวารวิเสวน  หิตฺวา  อรเิยน ทมเถน  ทนฺต- 
ภูมิปฺปตฺโต ฯ  ปรินิพฺพุโตติ  กิเลสคฺคิวูปสเมน  สีติภูโต ฯ  เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ   
        ทฺวาทสมคาถาย  สทฺโธติ  พุทฺธาทิคุเณสุ  ปรปฺปจฺจย- 
วิรหิตตฺตา  สพฺพาการสมฺปนฺเนน  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโตฯ 
น  ปรสฺส  สทฺธาย  ปฏิปตฺติย  คมนภาเวน ฯ  (๑)  ยถาห  น   
ขฺวาห  ภนฺเต  เอตฺถ  ภควโต  สทฺธาย  คจฺฉามีติ ฯ  (๒)  สุตวาติ  
โวสิตสุตกิจฺจตฺตา ปรมตฺถิกสุตสมนฺนาคโต ฯ นิยามทสฺสีติ สสาร- 
กนฺตารมูเฬฺห  โลเก  อมตปุรคามิโน  สมฺมตฺตนิยามภูตสฺส  มคฺคสฺส 
ทสฺสาวีฯ ทิฏมคฺโคติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วคฺคคเตสุ  น  วคฺคสารีติ   
วคฺคคตา  นาม ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคติกา  อ ฺม ฺ  ปฏิโลมตฺตาฯ  
เอว  วคฺคาหิ  ทิฏ ีหิ  คเตสุ  สตฺเตสุ น วคฺคสารี  อิท  
อุจฺฉิชฺชิสฺสติฯ อิท ตเถว ภวิสฺสตีติ เอว ทิฏ ิวเสน อคมนโต ฯ  
ปฏิฆนฺติ  ปฏิฆาตกฯ จิตฺตฆฏฏกนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ  
โทสวิเสสนเมเวต ฯ วิเนยฺยาติ วิเนตฺวา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
# ๑. ส.ี คมนาภาเวน ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๓๔/๔๒ ฯ  
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        เตรสมคาถาย  สสุทฺธชิโนติ  สสุทฺเธน  อรหตฺตมคฺเคน  
วิชิตกิเลโส ฯ  วิวฏจฺฉโทติ  วิวฏราคโทสโมหจฺฉทโน ฯ  ธมฺเมสุ 
วสีติ  จตุสจฺจธมฺเมสุ  วสิปฺปตฺโต ฯ น  หิ  (๑)  สกกฺา  เต  ธมฺมา  
ยถา  าตา  เกนจิ  อ ฺถา กาตตฯ เตน ขีณาสโว  ธมฺเมสุ  
วสีติ วุจฺจติ ฯ ปารคูติ ปาร วุจฺจติ นิพฺพานฯ ต คโตฯ 
สอุปาทิเสสวเสน อธิคโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อเนโชติ  อปคตตณฺหา- 
จลโน ฯ  สงฺขารนิโรธาณกุสโลติ  สงฺขารนิโรโธ  วุจฺจติ  นิพฺพานฯ  
ตมฺหิ  าณ  อริยมคฺคป ฺาฯ  ตตฺถ กสุโลฯ จตุกฺขตฺตุ  
ภาวิตตฺตา เฉโกติ วุตฺต โหติ ฯ   
        จุทฺทสมคาถาย  อตีเตสูติ  ปวตฺตึ  ปตฺวา อติกฺกนฺเตสุ  
ป ฺจกฺขนฺเธสุ ฯ อนาคเตสูติ  ปวตฺตึ  อปฺปตฺเตสุ  ป ฺจกฺขนฺเธสุ- 
เอว ฯ  กปฺปาตีโตติ  อห มมนฺติ กปฺปน  สพฺพมฺป  วา  ตณฺหา- 
ทิฏ ิกปฺป  อตีโตติ ฯ  (๒)  อติจฺจสุทฺธิป ฺโติ อตีว สุทฺธิ- 
ป ฺโฯ   ก ึอติกฺกมิตฺวาฯ  อทฺธตฺตย ฯ อรหา หิ ยวฺาย  
อวิชฺชาสงฺขารสงฺขาโต  อตีโต  อทฺธาฯ  ชาติชรามรณสงฺขาโต   
อนาคโต  อทฺธาฯ  วิ ฺาณาทิภวปริยนฺโต  ปจฺจุปฺปนฺโน  จ  อทฺธาฯ 
ต  สพฺพมฺป  อติกฺกมฺม กงฺข  วิตริตฺวา  ปรมสุทฺธิปฺปตฺตป ฺโ  
หุตฺวา   ิโต ฯ  เตน  วุจฺจติ อติจฺจสุทฺธิป ฺโติ ฯ สพฺพายตเนหีติ  
ทฺวาทสหายตเนหิ ฯ อรหา หิ เอว กปฺปาตีตตฺตา  
# ๑. ม. น หสิฺส ฯ  ๒. ม. อตีโต ฯ  
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อติจฺจสุทฺธิป ฺตฺตา  จ  อายตึ  น  กิ ฺจิ  อายตน   
อุเปติ ฯ  เตนาห สพฺพายตเนหิ วิปฺปมุตฺโตติ ฯ   
        ปณฺณรสมคาถาย  อ ฺาย  ปทนฺติ  เย  เต  สจฺจาน  
จตุโร  ปทาติ  วุตฺตาฯ  เตสุ  เอเกก  ปท  ปุพฺพภาคสจฺจ- 
ววตฺถาปนป ฺาย  ตฺวา ฯ  สเมจฺจ  ธมฺมนฺติ  ตโต  ปร  จตูหิ  
อริยมคฺเคหิ  จตุสจฺจธมฺม  สเมจฺจ ฯ  วิวฏ ทิสฺวาน  ปหาน- 
มาสวานนฺติ  อถ  ปจฺจเวกฺขณาเณน  อาสวากฺขยส ฺ ิต  วิวฏ 
นิพฺพาน  วิวฏ  ปากฏมนาวฏ  ทิสฺวาน ฯ  สพฺพูปธีน  ปรกิฺขยาติ  สพฺเพส  
ขนฺธกามคุณกิเลสาภิสงฺขารเภทาน  อุปธีน  ปรกิฺขีณตฺตา  กตฺถจิ   
อสชฺชมาโน ภิกฺขุ สมฺมา โส โลเก ปรพฺิพเชยฺย วิหเรยฺยฯ  
อนลฺลียนฺโต โลก คจฺเฉยฺยาติ เทสน นิฏาเปสิ ฯ   
        ตโต  โส  นิมฺมิโต  เทสน  (๑)  โถเมนฺโต  อทธฺา  หิ  ภควาติ   
อิม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  โย  โส  เอววิหารีติ  โย  โส  มงฺคลาทีนิ  สมูหนิตฺวา   
สพฺพมงฺคลโทสปฺปหานวิหารีฯ  โยป  โส  ทิพฺพมานุสเกสุ  กาเมสุ  
ราค  วิเนยฺย ภวาติกฺกมฺม  ธมฺมาภิสมยวิหารีติ  เอว  ตาย  ตาย  
คาถาย นิทฺทิฏภิกฺขุ ทสฺเสนฺโต อาห ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  (๒) 
อย  ปน  โยชนา  อทฺธา  ห ิ ภควา  ตเถว  เอต  ย  ตฺว   
ยสฺส  มงฺคลา  สมูหตาติอาทีนิ  วตฺวา  ตสฺสา  ตสฺสา  คาถาย  ปริโยสาเน   
# ๑. ม. ธมฺมเทสน ฯ ๒. ม. ย.ุ อุตฺตานเมว ฯ  
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สมฺมา  โส  โลเก  ปริพฺพเชยฺยาติ  อวจ ฯ  กึการณฯ  โย 
โส  เอววิหารี  ภิกฺขุฯ  โส  อุตฺตเมน  ทมเถน  ทนโฺตฯ  สพฺพานิ  
จ  ทสป  สโยชนานิ จตุโร  จ  โยเค  วีติวตฺโต  โหติ ฯ   
ตสฺมา  สมฺมา  โส  โลเก ปริพฺพเชยฺยฯ นตฺถิ  เม  เอตฺถ  
วิจิกิจฺฉาติ  อิติ  เทสนาโถมนคาถมฺป  วตฺวา  อรหตฺตนิกูเฏเนว  
เทสน  นิฏาเปสิ ฯ  
        สุตฺตปรโิยสาเน  โกฏิสตสหสฺสเทวตาน  อคฺคผลุปฺปตฺติ  (๑)   
อโหสิฯ โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิผลปฺปตฺตา ปน คณนโต  
อสงฺเขฺยยฺยาติ ฯ   
                        ปรมตฺถโชติกาย  ขุททฺกฏกถาย   
                  สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อคฺคผลปฺปตฺติ ฯ  
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                        ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ธมมฺิกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  ติฏมาเน  
กิร  ภควติ โลกนาเถ  ธมมฺิโก  นาม  อุปาสโก  อโหสิ  นาเมน  
จ  ปฏิปตฺติยา  จ ฯ  โส  กริ  สรณสมฺปนฺโน  สลีสมปฺนฺโน 
พหุสฺสุโต  ปฏกตฺตยธโร  อนาคามี  อภิ ฺาลาภี อากาสจารี  
อโหสิ ฯ  ตสฺส  ปริวารา  ป ฺจสตา  อุปาสกาฯ  เตป  ตาทิสาเอว 
อเหสุ ฯ  ตสฺเสกทิวส  อุโปสถิกสฺส  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสฺส  
มชฺฌิมยามาวสานสมเย เอว  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  ยนฺนูนาห  
อคาริยอนคาริยาน ปฏิปท ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ โส  ป ฺจหิ  
อุปาสกสเตหิ  ปริวุโต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฺฉิฯ  
ภควา จสฺส  พฺยากาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ปพฺุเพ  วณฺณิตปท  (๑)  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพฯ  อปุพฺพ  
วณฺณยิสฺสาม ฯ 
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  กถงฺกโรติ  กถ  กโรนฺโต  กถ   
ปฏิปชชฺนฺโต ฯ  สาธุ  โหตีติ  สุนฺทโร  อนวชฺโช  อตฺถสาธโน 
โหติ ฯ  อุปาสกาเสติ  อุปาสกา  อิจฺเจว  วุตฺต  โหติ ฯ  เสสมตฺถโต  
ปากฏเมว ฯ  อย  ปน  โยชนา  โย  วา  อคารา  อนคารเมติ   
ปพฺพชติฯ  เย  วา  อคาริโน  อุปาสกาฯ  เอเตสุ  ทวิุเธสุ สาวเกสุ 
กถงฺกโร สาวโกว สาธุ โหตีติ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ วณฺณิตสทิส ฯ  
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        อิทานิ  เอว  ปุฏสฺส  ภควโต  พฺยากรณสมตฺถต  ทีเปนฺโต   
ตุว ฺหีติ  คาถาทฺวยมาห ฯ 
        ตตฺถ  คตินฺติ  อชฺฌาสยคตึ ฯ  ปรายนนฺติ  นิปฺผตฺตึ ฯ  
อถ  วา  คตินฺติ  นิรยาทิป ฺจปฺปเภท ฯ  ปรายนนฺติ คติโต 
ปร อายน คติวิปฺปโมกฺข ปรินิพฺพาน ฯ  น  จตฺถิ  ตุโลฺยติ  ตยา  
สทิโส  นตฺถ ิฯ  สพฺพ  ตุว  าณมเวจฺจ ธมฺมฯ  ปกาเสสิ  สตฺเต  
อนุกมฺปมาโนติ  ตุว  ภควา  ยทตฺถิ  เยฺย  นามฯ  ต อนวเสส   
อเวจฺจ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  สตฺเต  อนุกมฺปมาโน  สพฺพ  าณ ฺจ 
ธมฺม ฺจ ปกาเสสิ ฯ  ย  ย  ยสฺส  หิต  โหติฯ  ต  ต  ตสฺส  อาวิกาสิเยว 
เทเสสิเยวฯ  น  เต  อตฺถ ิ อาจริยมุฏ ีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วิโรจสิ   
วิมโลติ  ธูมรชาทิวิรหิโต วิย จนฺโทฯ ราคาทิมลาภาเวน วิมโล 
วิโรจสิ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อิทานิ  เยส  ตทา  ภควา  ธมฺม  เทเสสิฯ  เต  เทวปุตฺเต   
กิตฺเตนฺโต  (๑)  ภควนฺต  ปสสนฺโต  จ   อคจฺฉิ   เต สนฺติเกติ  
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  นาคราชา  เอราวโณ  นามาติ  อย  กิร  เอราวโณ  
นาม  เทวปุตฺโต  กามรูป  ทิพฺเพ  วิมาเน  วสติ ฯ  โส  ยทา 
สกฺโก  อุยฺยานกีฬ  คจฺฉติฯ  ตทา  ทิยฑฺฒสตโยชน  กาย  
อภินิมฺมินิตฺวา  เตตฺตึส  กุมฺเภ  มาเปตฺวา  เอราวโณ นาม  หตฺถี  
# ๑. ม. กิตฺเตตฺวา ฯ  
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โหติ ฯ  ตสฺส  เอเกกสฺมึ  กุมฺเภ  เทฺว  ทนฺตา  โหนฺติฯ  
เอเกกสฺมึ ทนฺเต  สตฺต  สตฺต  โปกฺขรณิโยฯ  เอเกกิสฺสา 
โปกฺขรณิยา  สตฺต  สตฺต  ปทุมินิโยฯ  เอเกกิสฺสา  ปทุมินิยา 
สตฺต  สตฺต  ปุปฺผานิฯ  เอเกกสฺมึ  ปุปฺเผ สตฺต  สตฺต  
ปตฺตานิฯ  เอเกกสฺมึ  ปตฺเต  สตฺต  สตฺต  อจฺฉราโย  นจฺจนฺติ   
ปทุมจฺฉราโยเตฺวว  วิสฺสุตา  สกฺกสฺส  นาฏกิตฺถิโยฯ  ยา  จ 
วิมานวตฺถุสฺมิมฺป ภมนฺติ  ก ฺา  ปทุเมสุ  สิกฺขตาติ  (๑)  อาคตา ฯ   
เตส  ปน  เตตฺตึสกุมฺภาน มชฺเฌ  สุทสสฺนกุมฺโภ  นาม  
ตึสโยชนมตฺโต  โหติฯ  ตตฺถ  โยชนปฺปมาโณ  มณิปลฺลงฺโก 
ติโยชนุพฺเพธปุปฺผมณฺฑเป  อตฺถรยีติ ฯ  ตตฺถ  สกโฺก  เทวานมินฺโท  
อจฺฉราสฆปริวุโต  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  ปจฺจนุโภติ ฯ  สกฺเก  ปน 
เทวานมินฺเท อุยฺยานกีฬโต  ปฏินิวตฺเต  ปุน  ต  รูป  สหริตฺวาน  
เทวปุตฺโตว  โหติ ฯ  ต สนฺธายาห  อคจฺฉิ  เต  สนฺติเก  นาคราชา 
เอราวโณ  นามาติ ฯ  ชิโนติ  สุตฺวาติ  วิชิตปาปธมฺโม  เอส  ภควาติ 
เอว  สุตฺวา ฯ  โสป  ตยา  มนฺตยิตฺวาติ ตยา  สทฺธึ  มนฺตยิตฺวาฯ  
ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อชฌฺคมาติ  อธิอคมาฯ อธิคโตติ  
วุตฺต โหติ ฯ สาธูติ สุตฺวาน ปตีตรูโปติ ต ป ฺห สุตฺวา  
สาธุ ภนฺเตติ อภินนฺทิตฺวา ตุฏรูโป คโตติ อตฺโถ ฯ   
        ราชาป  ต  เวสฺสวโณ  กุเวโรติ  เอตฺถ  โส  ยกโฺข   
ร ฺชนฏเน  ราชาฯ  วิสาณาย  ราชธานิยา  รชฺช  กาเรตีติ  
# ๑. ขุ. วิ. ๒๖/๖๔/๑๑๔ ฯ  
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เวสฺสวโณฯ  ปุริมนาเมน  กุเวโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  กริ  กุเวโร   
นาม  พฺราหฺมณมหาสาโล  หุตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
วิสาณาย  ราชธานิยา  อธิปติ  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต ฯ  ตสฺมา  
กุเวโรติ วุจฺจติ ฯ (๑)  วุตฺต ฯ เจต อาฏานาฏิยสุตฺเต  กุเวรสฺส โข ปน  
มาริส มหาราชสฺส วิสาณา นาม  ราชธานีฯ  ตสฺมา  กุเวโร   
มหาราชา  เวสฺสวโณติ (๒) ปวุจฺจตีติ ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กสฺมา  ปน  ทูรตเร  ตาวตึสภวเน  วสนฺโต 
เอราวโณ  ปม  อาคโตฯ  เวสฺสวโณ  ปจฺฉาฯ  เอกนคเร จ 
วสนฺโต  อย อุปาสโก สพฺพปจฺฉาฯ  กถ ฺจ  โส  เตส  อาคมน   
อ ฺาสิฯ  เยน  เอวมาหาติฯ  วุจฺจเต  เวสฺสวโณ  กริ  ตทา 
อเนกสหสฺสปวาฬปลฺลงฺก  ทฺวาทสโยชน  นารีวาหน  อภิรุยฺห   
ปวาฬกุนฺต  อุจฺจาเรตฺวา  ทสสหสฺสโกฏิยกฺเขหิ  ปริวุโต  ภควนตฺ 
ป ฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ  อากาสฏกวิมานานิ  ปริหริตฺวา  มคฺเคน  มคฺค   
อาคจฺฉนฺโต เวฬุกณฺฑกนคเร  นนฺทมาตาย  อุปาสิกาย 
นิเวสนสฺส  อุปริภาค  สมฺปตฺโต ฯ  อุปาสิกาย  จ   อยมานุภาโว 
ปริสุทฺธสีลา  โหติฯ  นิจฺจ  วิกาลโภชนา  ปฏิวิรตาฯ  ปฏกตฺตยธารินีฯ 
อนาคามิผเล  ปติฏ ิตา ฯ  สา  ตมฺหิ  สมเย  สีหป ฺชร  
อุคฺฆาเฏตฺวา  อุตุคฺคหณตฺถาย  มาลุเตรโิตกาเส  ตฺวา  อฏก- 
ปารายนวคฺเค  ปริมณฺฑเลหิ  ปทพฺย ฺชเนหิ  มธุเรน  สเรน  
ภาสติ ฯ  เวสฺสวโณ  ตตฺเถว  ยานานิ  เปตฺวา  ยาว  อุปาสิกา 
# ๑. ม. กุเวโร เวสฺสวโณติ วุจฺจติ ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๒๑๒/๒๑๔ ฯ  
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อิทมโวจ  ภควา  มคเธสุ  วิหรนฺโต ปาสาณเก  เจติเย  
ปริจารกโสฬสนฺน  พฺราหฺมณานนฺติ  นิคมน  อภาสิฯ  ตาว  
สพฺพ  สุตฺวา วคฺคปริโยสาเน  สุวณฺณมุทิงฺคสทิส  (๑)  มหาขนฺธ  (๒) 
ปคฺคเหตฺวา  สาธุ  สาธุ ภคินีติ  สาธุการมกาสิ ฯ  (๓)  สา  โก  
เอตฺถาติ  อาห ฯ  อห ภคินิ เวสฺสวโณติ ฯ  อุปาสิกา  กิร   
ปม  โสตาปนฺนา  อโหสิฯ  ปจฺฉา  เวสฺสวโณ ฯ  ต  โส  ธมฺมโต   
สโหทรภาว   สนฺธาย  อุปาสิก  ภคินิวาเทน  สมุทาจรติ ฯ   
อุปาสิกาย  จ  วิกาโล  ภาติก  ภทฺรมุข  ยสฺส  ทานิ  กาล  ม ฺสีติ  วุตฺโต 
อห  ภคินิ  ตยิ ปสนฺโน  ปสนฺนาการ  กโรมีติ  อาห ฯ  เตนหิ  
ภทฺรมุข  มม  เขตฺเต  นิปฺผนฺน  สาล ึ กมฺมกรา  อาหริตุ  น   
สกฺโกนฺติฯ  ต  ตว  ปริสาย  อาณาเปหีติ ฯ  โส  สาธุ  ภคินีติ  
ยกฺเข  อาณาเปสิฯ  เต  อฑฺฒเตรส  โกฏาคารสตานิ  ปูเรสุ ฯ   
ตโต  ปภุติ  โกฏาคาร  อูน  นาม  นาโหสิฯ  นนฺทมาตุ  โกฏาคาร  
วิยาติ  โลเก  นิทสฺสน  อโหสิ ฯ  เวสฺสวโณ  โกฏาคารานิ 
ปูเรตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิ ฯ ภควา  วิกาเล  อาคโตสีติ   
อาหฯ  อถ  ภควโต  สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ  อิมินา  การเณน   
อาสนฺนตเรป  จาตุมหาราชิกภวเน  วสนฺโต  เวสฺสวโณ  ปจฺฉา  
อาคโต ฯ  เอราวณสฺส  ปน  น  กิ ฺจิ  อนฺตรา  กรณีย  
# ๑. ม. ย.ุ สวุณฺณมุรชสทิส ฯ  ๒. ม. มหนฺต คีว ฯ  
# ยุ. มหกฺขนฺธ ฯ  ๓. ม. ยุ. สาธุการมทาสิ ฯ   
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อโหสิฯ  เตน  โส  ปมตร  อาคโต ฯ   
        อย  ปน  อุปาสโก  กิ ฺจาป  อนาคามี  ปกติยาว  
เอกภตฺติโกฯ  ตถาป  ตทา  อุโปสถทิวโสติ  กตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  
อธิฏาย  สายนฺหสมย  สนุิวตฺโถ สุปารุโต  ป ฺจสตอุปา- 
สกปริวุโต  เชตวน  คนฺตฺวา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  อตฺตโน ฆร  
อาคมฺม  เตส  อุปาสกาน  สรณสีลอุโปสถานิสสาทิเภท  อุปาสก- 
ธมฺม กเถตฺวา  เต  อุปาสเก  อุยฺโยเชสิ ฯ  เตส ฺจ   
ตสฺเสว ฆเร มุฏ ิหตฺถปฺปมาณปาทกานิ  ป ฺจ  กปฺปยม ฺจสตานิ   
ปาเฏกฺโกวรเกสุ  ป ฺตฺตานิ  โหนฺติฯ  เต  อตฺตโน  อตฺตโน  
โอวรก  ปวิสิตฺวา  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสีทึสุฯ อุปาสโกป  
ตเถวากาสิ ฯ เตน  จ  สมเยน  สาวตฺถนิคเร  สตฺตป ฺาส   
กุลสตสหสฺสานิ  วสนฺติฯ  มนุสฺสคณนาย  อฏารสโกฏิมนสฺุสา ฯ   
เตน  ปมยาเม  หตฺถิอสฺสมนุสฺสเภริสทฺทาทีหิ สาวตฺถินคร   
มหาสมุทฺโท  วิย  เอกสทฺท  โหติ ฯ  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  โส   
สทฺโท  ปฏิปปฺสสฺมฺภติฯ  ตมฺป  กาเล  อุปาสโก  สมาปตฺติโต  
วุฏาย  อตฺตโน  คุเณ อาวชฺเชตฺวา  เยนาห  มคฺคสุเขน   
ผลสุเขน  สุขิโต  วิหรามิฯ  อิท  สุข  ก นิสฺสาย  ลทฺธนฺติ  
จินฺเตตฺวา  ภควนฺต  นิสฺสายาติ  ภควติ  จิตฺต ปสาเทตฺวา  
ภควา  เอตรหิ  กตเมน  วิหาเรน  วิหรตีติ  อาวชฺเชนฺโต  ทิพฺเพน  
จกฺขุนา  เอราวณเวสฺสวเณ  ทิสฺวา  ทพฺิพาย  โสตธาตุยา   
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ธมฺมเทสน  สุตฺวา เจโตปริยาเณน  เตส  ปสนฺนจิตฺตต  ตฺวา  
ยนฺนูนาหมฺป  ภควนฺต  อุภยหิต  ปฏิปท ปุจฺเฉยฺยนฺติ  จินฺเตสิ ฯ  
ตสฺมา  โส  เอกนคเร  วสนฺโตป  สพฺพปจฺฉา  อาคโตฯ   
เอว ฺจ  เนส  อาคมน  อ ฺาสิ ฯ  เตนาห  อคจฺฉิ  เต  สนฺติเก  
นาคราชา  ฯเปฯ โส จาป สุตฺวาน ปตีตรูโปติ ฯ   
        อิทานิ  อิโต  พหิทฺธา  โลกสมฺมเตหิ  สมณพฺราหฺมเณหิ   
อุกฺกฏภาเวน  ภควนฺต  ปสสนฺโต  เย  เกจิเมติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ ติตฺถิยาติ นนฺทวจฺฉสงฺกิจฺเฉหิ  (๑)  อาทิปุคฺคเลหิ  ตีหิ 
ติตฺถกเรหิ กเต ทิฏ ิติตฺเถ ชาตา ฯ เตส  สาสเน  ปพฺพชิตา 
ปูรณาทโย  ฉ  สตฺถาโร ฯ  ตตฺถ  นาฏปุตฺโต  นิคณฺโฯ  อวเสสา  
อาชีวกา  (๒)  เต สพฺเพ ทสฺเสนฺโต อาห เย เกจิเม ติตฺถิยา 
วาทสีลาติฯ  มย  สมฺมา  ปฏิปนฺนาฯ  อ ฺเ  มิจฺฉา  ปฏิปนฺนาติ 
เอว  วาทกรณสีลา  โลก  มุขสตฺตีหิ  วิตุทนฺตา วิจรนฺติ ฯ  
อาชีวกา วาติ เต เอกชฺฌมทฺุทิฏ (๓)  ภินฺทิตฺวา ทสฺเสติ ฯ   
นาติตรนฺตีติ  นาติกฺกมนฺติ ฯ สพฺเพติ อ ฺเป เย เกจิ  
ติตฺถิยสาวกาทโยฯ เตป  ปริคฺคณฺหนฺโต  อาห ฯ   ิโต  วชนฺต   
วิยาติ  ยถา  โกจิ   ิโต  คติวิกโล สีฆคามิน  ปุริส  คจฺฉนฺต   
นาติตเรยฺยฯ  เอว  เต  ป ฺาคติยา  อภาเวน  เต เต 
อตฺถปฺปเภเท  พุชฌฺิตุ  อสกฺโกนฺตา   ิตาฯ  อติชวนป ฺ  ภควนฺต  
# ๑. ม. ...สงฺกิจฺเจหิ ฯ  ๒. ม. อาชีวกาติ ฯ  ๓. ม. เอกชฺฌมุทฺทฏิเ ฯ  
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นาติตรนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        พฺราหฺมณา  วาทสีลา  วุฑฺฒา  วาติ  เอตฺตาวตา  จงฺกีตา- 
รุกฺขโปกฺขรสาติชาณุสฺโสณิอาทโย  ทสฺเสติฯ  อป  พฺราหฺมณา   
สนฺติ  เกจีติ  อิมินา มชฺฌมิาป  ทหราป  เกวล  พฺราหฺมณา  
สนฺติ  อตฺถิ  อุปลพฺภนฺติ  เกจีติ  เอว อสฺสลายนวาเสฏอมฺพฏ- 
อุตฺตรมาณวกาทโย  ทสฺเสติ ฯ  อตฺถพทฺธาติ  อป  นุ  โข  อิม  
ป ฺห  พฺยากเรยฺยฯ  อิม  กงฺข  ฉินฺเทยฺยาติ  เอว  อตฺถพทฺธา   
ภวนฺติ ฯ เย  จาป  อ ฺเติ  อ ฺเติ  เย  มย  วาทิโนติ   
เอว  ม ฺมานา  วิจรนฺติ  ขตฺติยปณฺฑิตพฺราหฺมณพฺรหฺม- 
เทวยกฺขาทโย  อปริมาณาฯ  เตป  สพฺเพ  ตยิ  อตฺถพทฺธา  
ภวนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ   
        เอว  นานปฺปกาเรหิ  ภควนฺต  ปสสิตฺวา  อิทานิ  ธมฺเมเนว  
ต  ปสสิตฺวา  ธมฺมกถ  ยาจนฺโต  อย ฺหิ ธมฺโมติ คาถาทฺวยมาห ฯ 
        ตตฺถ อย ฺหิ ธมฺโมติ สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺม  (๑)  สนฺธายาห ฯ  
นิปุโณติ  สโณฺห ทุปฺปฏิวิชฺโฌ ฯ สโุขติ ปฏิวิทฺโธ  สมาโน  
โลกุตฺตรสุข  อาวหติฯ  ตสฺมา  สุขาวหตฺตา  สุโขติ  วุจฺจติ ฯ  
สุปฺปวุตฺโตติ  สุเทสิโต ฯ  สุสฺสูสมานาติ  โสตุกามมฺหาติ  อตฺโถ ฯ  
ต โน วทาติ ต ธมฺม  อมฺหาก  วท ฯ  ตฺว  โนติป  ปาโฯ 
ตฺว อมฺหาก วทาติ อตฺโถ ฯ สพฺเพปเม ภิกฺขโวติ  ตขณ   
# ๑. ม. ...ธมเฺม ฯ   
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นิสินฺนานิ กิร ป ฺจภิกฺขุสตานิ โหนฺติฯ ตานิ ทสฺเสนฺโต 
ยาจติ ฯ อุปาสกา จาปติ อตฺตโน  ปริวาเร อ ฺเ จ  
ทสฺเสติ ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        อถ  ภควา  อนคาริยปฏิปท  ตาว  ทสฺเสตุ  ภิกขฺู   
อามนฺเตตฺวา  สุณาถ  เม  ภิกฺขโวติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺม  ธุต  ต ฺจ  จรถ  สพฺเพติ  กิเลเส ธนุาตีติ  
ธุโตฯ  เอวรปู  กิเลสธุนนก  ปฏิปทาธมฺม  สาวยามิ  (๑)  โวฯ  ต ฺจ 
มยา สาวิต  สพฺเพ  จรถ  ปฏิปชชฺถฯ  มา  ปมาทิตฺถาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  อิริยาปถนฺติ คมนาทิ  จตุพฺพิธ ฯ  ปพฺพชติานุโลมิกนฺติ  
สมณสารุปฺป  สติสมฺปช ฺยุตฺต ฯ อร ฺเ  กมฺมฏานานุโยค- 
วเสน  ปวตฺตเมวาติ  อปเร ฯ  เสเวถ  นนฺติ  ต  อิริยาปถ   
ภเชยฺย ฯ  อตฺถทโสติ  (๒)  หิตานุปสฺสี มตีมาติ  (๓)  พุทฺธิมา ฯ  เสสเมตฺถ 
คาถาย  ปากฏเมว ฯ   
        โน  เว  วิกาเลติ  เอว  ปพฺพชิตานุโลมิก  อิริยาปถ  
เสวมาโน  จ  ทิวามชฺฌนติฺกวีติกฺกม  อุปาทาย  วิกาเล  น  
จเรยฺย  ภิกฺขุฯ  ยุตฺตกาเล  เอว ปน  คาม  ปณฺฑาย  จเรยฺย ฯ 
กึการณฯ  อกาลจารึ  หิ  สชนฺติ  สงฺคาติฯ  (๔)  อกาลจารึ  ปุคฺคล   
ราคสงฺคาทโย  อเนเก  สงฺคา  สชนฺติ ปริสฺสชนฺติ อุปคุหนฺติ (๕)   
อลฺลียนฺติ ฯ  ตสฺมา  วิกาเล  น  จรนฺติ  พุทฺธาฯ  ตสฺมา  เย  
# ๑. ม. สาวยามิ ฯ  ๒. ม. อตฺถทฺโส ฯ ๓. ม. มุติมาติ ฯ 
# ๔. ม. สงฺคา ฯ  ๕. ม. อุปคุหนฺติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 261 

        *เลมที่ 22  ธมฺมิกสตฺุตวณฺณนา  หนา 261 
 
จตุสจฺจพุทฺธา อริยปุคฺคลาฯ  น  เต  วิกาเล ปณฺฑาย  
จรนฺตีติ ฯ เตน กิร สมเยน วิกาลโภชนสิกฺขาปท อปฺป ฺตฺต 
โหติฯ  ตสฺมา  ธมฺมเทสนาวเสน  เจตฺถ  ปถุุชชฺนาน  อาทีนว 
ทสฺเสนฺโต  อิม  คาถมาห ฯ  อริยา  ปน  สห  มคฺคปฏิลาภาเอว 
ตโต  ปฏิวิรตา โหนฺติฯ เอสา ธมฺมตา ฯ   
        เอว  วิกาลจริย  ปฏิเสเธตฺวา  กาล  จรนฺเตนาป  เอว   
จริตพฺพนฺติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  รูปา  จ  สทฺทา  จาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เย  เอเต  รปูาทโย  นานปฺปการก  มท  ชเนนฺตา  
สตฺเต  สมฺมทยนฺติฯ  เตสุ  ปณฺฑปาตปาริสุทฺธิสุตฺตาทีสุ  (๑)  วุตฺตนเยน 
ฉนฺท  วิโนเทตฺวา  ยุตฺตกาเลเนว ปาตราส  ปวิเสยฺยาติ ฯ  เอตฺถ  
จ  ปาโต  อสติพฺโพติ  ปาตราโสฯ  ปณฺฑปาตสฺเสต  นาม ฯ  
โย  ยตฺถ  ลพฺภติฯ  โส  ปเทโสป  ตโยเคน  ปาตราโสติ  อิธ  
วุตฺโต ฯ  ยโต ปณฺฑปาต ลภติฯ ต โอกาส คจฺเฉยฺยาติ  
เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว ปวิฏโ  ปณฺฑ ฺจ ภิกฺขุ ฯ เป ฯ สงฺคหิตตฺภาโวติ ฯ 
        ตตฺถ  ปณฺฑนฺติ  มิสฺสกภิกฺขา(๒) ฯ  สา หิ  ตโต  ตโต 
สโมธาเนตฺวา  สมฺปณฺฑิตฏเน  ปณฺโฑติ  วุจฺจติ ฯ  สมเยนาติ  
อนฺโตมชฺฌนติฺกกาเล ฯ  เอโก ปฏกิฺกมฺมาติ  กายวิเวก  สมฺปาเทนฺโต   
อทุติโย  นิวตฺติตฺวา ฯ  อชฺฌตฺตจินฺตีติ ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๘๓๗/๕๓๓ ฯ  ๒. ส.ี มิสฺสกภตฺต ภิกฺข ฯ  
# ม. มิสสฺภิกขฺ ฯ  
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ขนฺธสนฺตาน  จินฺเตนฺโต ฯ  น  มโน  พหิทฺธา  นิจฺฉารเยติ พหิทฺธา 
รูปาทีสุ  ราคาทิวเสน (๑)  จิตฺต น นีหเรยฺย ฯ (๒)  สงฺคหิตตฺตภาโวติ 
สุฏ ุคหิตจิตฺโต(๓) ฯ   
        เอว วิหรนฺโต จ  สเจป โส ฯ เป ฯ  ปรูปวาทนติฺ ฯ 
กึ  วุตฺต  โหติฯ  โส  โยคาวจโร  กิ ฺจิเทว  โสตุกามตาย   
อุปคเตน  สาวเกน  วา  เกนจิ  อ ฺติตฺถิยคหฏาทินา  วา  
อิเธว  ปพฺพชิเตน  ภิกฺขุนา  วา  สทฺธ ึ สเจป  สลฺลเปฯ  อถ   
ยฺวาย  มคฺคผลาทิปฏิสยุตฺโต  ทสกถาวตฺถุเภโท วา อตปฺปกฏเน  
ปณีโต  ธมฺโมฯ  ต  ธมฺม  ปณีต  อุทาหเรยฺยฯ  อ ฺ  ปน 
ปสุณวจน วา ปโรปวาท วา อปฺปมตฺตกมฺป น อุทาหเรยฺยาติ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺมึ  ปรูปวาเท  โทส  ทสฺเสนฺโต  อาห  
วาท ฺหิ เอเกติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิเธกจฺเจ  โมฆปุริสา ปรูปวาทส ฺหิต  
นานปฺปการ วิคฺคาหิกกถาเภท วาท  ปฏิเสนิยนฺติ  วิรุชฺฌนฺติฯ  
ยุชฺฌิตุกามา  หุตฺวา  เสนาย ปฏิมุข คจฺฉนฺตา วิย  โหนฺติฯ  
เต  มย  ลามกป ฺเ  น  ปสสาม.  กึการณฯ  ตโต  ตโต  
เน  ปสชนฺติ  สงฺคาฯ  ยสฺมา  เต  ตาทิสเก  ปุคฺคเล  ตโต   
ตโต  วจนปถโต  สมุฏาย  วิวาทสงฺคา  ปสชนฺติ  อลฺลียนฺติ ฯ 
กึการณ ปสชนฺตีติ  ฯ  จิตฺต ฺหิ เต ตตฺถ คเมนฺติ  ทูเรฯ   
# ๑. ม.ราควเสน ฯ  ๒. ม. น นีหเร ฯ ๓. ม. ย.ุ สฏุคจิตฺโต ฯ  
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ยสฺมา  เต  ปฏิเสนิยนฺตา  จิตฺต  ตตฺถ  คเมนฺติฯ  ยตฺถ  คต  
สมถวิปสฺสนาน ทูเร โหตีติ ฯ   
        เอว  ปรตฺิตป ฺาปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา อิทานิ มหาป ฺา- 
ปวตฺตึ   ทสฺเสนฺโต  อาห  ปณฺฑ  วิหาร  ฯเปฯ  วรป ฺสาวโกติ ฯ   
        ตตฺถ  วิหาเรน  ปฏิสสฺโยฯ  สยนาสเน  ม ฺจปนฺติฯ  ตีหิป   
ปเทหิ  เสนาสนเมว  วุตฺตนฺติ ฯ   อาปนฺติ  อุทก ฯ  สงฺฆาฏิรชู- 
ปวาหนนฺติ  ปสุมลาทิโน  สงฺฆาฏิรชสสฺ  โธวน ฯ สุตฺวาน  ธมฺม  
สุคเตน  เทสิตนฺติ  สพฺพาสวสวราทีสุ(๑)  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวร  
ปฏิเสวติ  สีตสฺส  ปฏิฆาตายาติอาทินา  (๒)  นเยน  ภควตา  เทสิต   
ธมฺม  สุตฺวา ฯ  สงฺขาย  เสเว  วรป ฺสาวโกติ  เอต(๓)  อิธ 
ปณฺฑนฺติ  วุตฺต  ปณฺฑปาตฯ วิหาราทีหิ  วุตฺต เสนาสนฯ  
อาปมุเขน เทสิต คิลานปจฺจยฯ สงฺฆาฏิยา จีวรนฺติ จตุพฺพิธมฺป   
ปจฺจย  สงฺขาย  ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยาติอาทินา  (๔) นเยน  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  เสเว  วรป ฺสาวโกฯ  เสวิตุ  สกกฺเณยฺย  วรป ฺสฺส   
ตถาคตสฺส  สาวโก  เสกโฺข  วา  ปถุุชชฺโน  วาฯ  นปิฺปริยาเยน  
จ  อรหา ฯ  โส  หิ  จตุราปสฺเสโน  สงฺขาเยก  ปฏิเสวติฯ   
สงฺขาเยก  อธิวาเสติฯ  สงฺขาเยก  ปริวชฺเชติฯ  สงฺขาเยก  วิโนเทตีติ(๕)   
วุตฺโต ฯ  ยสมฺา  จ  สงฺขาย  เสวี   วรป ฺสาวโกฯ  ตสฺมา 
# ๑. ย.ุ ปพฺพาสวาทีสุ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๔/๑๗ ฯ 
# ๓. ยุ. เอว ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๑๔/๑๘ ฯ ๕. ท.ี ปา. ๑๑/๒๓๖/๒๓๖ ฯ   
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หิ  ปณฺเฑ  ฯเปฯ  ยถา  โปกฺขเร  วาริพินฺทุฯ  ตถา  โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  ขีณาสวปฏิปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อรหตฺตนิกูเฏน  
อนคาริยปฏิปท  นฏิาเปตฺวา  อิทานิ  อคาริยปฏิปท  ทสฺเสตุ  
คหฏวตฺต  ปน โวติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  สาวโกติ  อคาริยสาวโกฯ  
เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อย ปน  โยชนา  โย  มยา  อิโต 
ปุพฺเพ  เกวโล  อพฺยามิสฺโส  สกโล  ปริปุณฺโณ  ภิกฺขุธมฺโม  กถิโตฯ  
เอส  เขตฺตวตฺถุอาทิปริคฺคเหหิ  สปริคฺคเหน  น  ลพฺภา ผสฺเสตุ 
น สกฺกา อธิคนฺตุนฺติ ฯ   
        เอว  ตสฺส  ภิกฺขุธมฺม  ปฏิเสเธตฺวา  คหฏธมฺมเมว  
ทสฺเสนฺโต  อาห  ปาณ  น  หเนติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิมฑฺเฒน  (๑)  ติโกฏิปริสทฺุธา  ปาณาติปาตา  เวรมณี 
วุตฺตา  ปจฺฉิมตฺเถน(๑)  สตฺเตสุ  หิตปฏิปตฺติ ฯ  ตติยปาโท  เจตฺถ  
ขคฺควิสาณสุตฺเต  (๒)  จตุตฺถปาเท ถาวรตสเภโท เมตฺตสุตฺตวณฺณนาย (๓) 
สพฺพปฺปการโต  วณฺณิโต ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อุปฺปฏิปาฏิยา   
ปน  โยชนา  กาตพฺพา  ตสถาวเรสุ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ   
น  หเน  น  ฆาตเยยฺย  นานุช ฺาติ ฯ  นิธาย  ทณฺฑนฺติ  
อิโต  วา  ปร  วตฺเตยฺยาติ  ปาเสโส  อาหริตพฺโพ ฯ  อิตรถา  
# ๑. ย.ุ ปรุิมฑฺเฒน ปจฺฉิมฑฺเฒน ฯ  
# ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๑ ฯ ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๓๐๘/๓๕๓ ฯ  
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หิ น ปุพฺเพนาปร สนฺธิยตีติ ฯ   
        เอว  ปมสิกฺขาปท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ทุติยสิกฺขาปท  
ทสฺเสนฺโต อาห  ตโต  อทนิฺนนฺติ  
        ตตฺถ  กิ ฺจีติ  อปฺป  วา  พหุ  วา ฯ  กฺวจีติ  คาเม   
วา อร ฺเ  วา ฯ  สาวโกติ  อคาริยสาวโก ฯ  พุชฺฌมาโนติ  
ปรสนฺตกมิทนฺติ  ชานมาโน ฯ  สพฺพ  อทินฺน  ปริวชฺชเยยฺยาติ  
เอว  หิ  ปริวชฺชมาโน  (๑)  สพฺพ อทินฺน ปริวชชฺเยยฺยฯ โน อ ฺถาติ  
ทีเปติ ฯ เสสเมตฺถ วุตฺตนย ฺจ ปากฏ ฺจาติ ฯ   
        เอว ทุติยสิกฺขาปทมฺป ติโกฏิปริสทฺุธ ทสฺเสตฺวา อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉทโต ปภุติ  ตติย  ทสฺเสนฺโต  อาห  อพฺรหฺมจริยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อสมฺภุณนฺโตติ อสกฺโกนฺโต ฯ   
        อิทานิ  จตุตฺถสิกฺขาปท  ทสฺเสนฺโต  อาห  สภคฺคโต  วาติ ฯ   
        ตตฺถ  สภคฺคโตติ  สนฺถาคาราทิคโต ฯ  ปริสคฺคโตติ   
ปูคมชฺฌคโต ฯ  เสสเมตฺถ  วุตฺตนย ฺจ ปากฏ ฺจาติ ฯ   
        เอว  จตุตฺถสิกฺขาปทมฺป  ติโกฏิปริสุทฺธ  ทสฺเสตฺวา  ป ฺจม  
ทสฺเสนฺโต  อาห  มชฺช ฺจ  ปานนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  มชฺช ฺจ  ปานนฺติ  คาถาพนฺธสุขตฺถ เอว  วุตฺต ฯ   
อย  ปนตฺโถ  มชชฺปาน ฺจ  น  สมาจเรยฺยาติ ฯ  ธมมฺ  อิทนฺติ  (๒)   
อิม  มชชฺปานเวรมณีธมฺม ฯ  อุมฺมาทนนฺตนฺติฯ 
# ๑. ม. ปฏิปชฺชมาโน ฯ  ๒. ม. อิมนฺติ ฯ   
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โย หิ สพฺพลหุโก มชฺชปานสฺส  วิปาโกฯ  โส  มนสฺุสภูตสฺส 
อุมฺมตฺตกสวตฺตนิโก  โหติ ฯ  อิติ  น วิทิตฺวาติ อิติ น มชชฺปาน  
ตฺวา ฯ เสสเมตฺถ วุตฺตนย ฺจ ปากฏ ฺจาติ ฯ   
        เอว  ป ฺจมสิกฺขาปทมฺป  ติโกฏปิริสุทฺธ  ทสเฺสตฺวา  อิทานิ  
ปุริมสิกฺขาปทานมฺป  มชชฺปานเมว  สงฺกิเลสกร ฺจ  เวรกร ฺจ  (๑)  
ทสฺเสตฺวา  ทฬฺหตร  ตโต  เวรมณิย  นโิยเชนฺโต  อาห  มทา  
หิ  ปาปานิ  กโรนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  มทาติ  มทเหตุ ฯ  หิกาโร  นิปาโต  ปทปูรณมตฺโต ฯ  (๒)  
ปาปานิ  กโรนฺตีติ  ปาณาติปาตาทีนิ  สพฺพากุสลานิ  กโรนฺติ ฯ   
อุมฺมาทน  โมหนนฺติ  ปรโลเก  อุมฺมาทน อิธโลเก  โมหน ฯ 
เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ตตฺถ  อพฺรหฺมจริยาติ  อเสฏจริยภูตา ฯ  เมถนุาติ  เมถุน- 
ธมฺมสมาปตฺติโต ฯ  รตฺตึ  น  ภุ ฺเชยฺย วิกาลโภชนนฺติ  รตฺติมฺป  
น  ภุ ฺเชยฺยฯ  ทิวาป กาลาติกกฺนฺตโภชน น ภุ ฺเชยยฺ ฯ  
น  จ  คนฺธนฺติ  เอตฺถ  คนธฺคฺคหเณน  วิเลปนจุณฺณาทีนิป  
คหิตาเนวาติ เวทิตพฺพานิ ฯ  ม ฺเจติ  กปฺปยม ฺเจ ฯ  สนถฺเตติ   
ตฏฏิกาทีหิ  กปฺปยตฺถรเณหิ อตฺถเต ฯ  ฉมาย  ปน  โคณกาท-ิ 
สนฺถตายป  วฏฏติ ฯ  อฏงฺคิกนฺติ  ป ฺจงฺคิก  วิย  ตุริย ฯ  
น  องฺควินิมุตฺต ฯ  (๓)  ทุกฺขนฺตคุนาติ วฏฏทุกฺขสฺส อนฺตคเตน ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ เภทกร ฯ  ๒. ม. หิกาโร ปทปูรณมตฺเต นิปาโต ฯ 
# ๓. ยุ. น องฺควินิมุตฺต ฯ  
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เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ ปจฺฉิมฑฺฒ ปน สงฺคีติการเกหิ  
วุตฺตนฺติป อาหุ ฯ   
        เอว  อุโปสถงฺคานิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อุโปสถกาล  
ทสฺเสนฺโต  อาห  ตโต  จ  ปกฺขสฺสาติ ฯ  
        ตตฺถ  ตโตติ  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต ฯ  ปกฺขสฺสุปวสฺสุ- 
โปสถนฺติ  เอว  ปรปเทน  โยเชตพฺพ  ปกฺขสฺส  จาตุทฺทสึ  
ป ฺจทสึ อฏมินฺติ  เอเต  ตโย  ทิวเส  อุปวสฺส  อุโปสถฯ  เอต  
หิ (๑)  อฏงฺคิก อุโปสถ อุปคมฺม  วสิตฺวาติ ฯ  ปาฏิหาริก(๒)- 
ปกฺข ฺจาติ  เอตฺถ  ปน  วสฺสูปนายิกาย ปุริมภาเค  
อาสาฬฺหมาโสฯ  อนฺโตวสฺเส   ตโย  มาสาฯ กตฺติกมาโสติ อิเม  
ป ฺจ  มาสา  ปาฏิหาริยปกฺโขติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อาสาฬหฺกตฺติก- 
ผคฺคุณมาสา  ตโย  เอวาติ อปเร ฯ  ปกขฺุโปสถทิวสาน  ปุริมปจฺฉิม- 
ทิวสวเสน  ปกฺเข  ปกฺเข  เตรสีปาฏิปทสตฺตมีนวมีสงฺขาตา 
จตฺตาโร  จตฺตาโร  ทิวสาติ  อปเรฯ  ย  รุจฺจติฯ  ต  คเหตพฺพ ฯ  สพฺพ   
วา  ปน  ปุ ฺกาเมน  ภาวิตพฺพ ฯ   เอวเมต ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ  
ปสนฺนมานโส  อฏงฺคุเปต  (๓)  สุสมตฺตรูป  สุปรปิุณฺณรูป  เอกมฺป  
ทิวส อปริจฺจชนฺโต อฏงฺคุเปต อุโปสถ อุปวสฺสาติ 
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   
        เอว  อุโปสถกาล  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เตสุ  กาเลสุ  เอต  
# ๑. ม. หิสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ยุ. ปาฏิหาริย... ฯ 
# ๓. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถ ิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 268 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  จูฬวคฺควณฺณนา  หนา  268 
         
อุโปสถ  อุปวสฺส  ย  กาตพฺพฯ  ต  ทสเฺสนฺโต  อาห  ตโต  
จ  ปาโตติ ฯ   
        เอตฺถาป  ตโตติ  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโตฯ  อนนฺตรฏเ 
วาฯ  อถาติ  วุตฺต โหติ ฯ ปาโตติ  อปรชฺชุทิวสปุพฺพภาเค  
อุปวุตฺถุโปสโถติ  (๑)  อุปวสิตอุโปสโถ ฯ  อนฺเนนาติ ยาคุภตฺตาทินา ฯ 
ปาเนนาติ  อฏวิธปาเนน ฯ  อนุโมทมาโนติ  อนุปโมทมาโนฯ  
นิรนฺตร  โมทมาโนติ  อตฺโถ ฯ  ยถารหนฺติ  อตฺตโน  อนุรูเปนฯ 
ยถาสตฺติ  ยถาพลนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ สวิภเชถาติ ภาเชยฺย (๒)  
ปติมาเนยฺย ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        เอว  อุปวุตฺถอุโปสถสฺส  กิจฺจ  วตฺวา  อิทานิ  ยาวชีวิก  
ครุวตฺต อาชีวปาริสุทฺธิ ฺจ  กเถตฺวา  ตาย  ปฏิปทาย  
อธิคนฺตพฺพฏาน  ทสฺเสนฺโต  อาห ธมฺเมน  มาตาปตโรติ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมนาติ  ธมฺมลทฺเธน  โภเคน ฯ  ภเรยฺยาติ โปเสยฺย ฯ   
ธมฺมิก  โส  วณิชฺชนฺติ  สตฺตวณิชฺชาสตฺถวณิชฺชาวิสวณิชฺชามสวณิชฺชา-  
สุราวณิชฺชาติ  อิมา  ป ฺจ  อธมฺมวณิชฺชา  วชฺเชตฺวา  อวเสสา 
ธมฺมิกวณิชฺชา ฯ วณิชฺชามุเขน  เจตฺถ  กสิโครกฺขาทิ  อปโรป 
ธมฺมิโก  โวหาโร  สงฺคหิโต ฯ  เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ  อย  ปน 
โยชนา  โส  นิจฺจสีลอุโปสถสีลทานธมฺมสมนฺนาคโต  อริยสาวโก  
ปโยชเย  ธมมฺิก  วณิชชฺฯ  ตโต  ลทฺเธน  จ  ธมฺมโต  อนเปตตฺตา  
# ๑. ม. อุปวุตฺถุโปสโถติ ฯ ๒. ส.ี ย.ุ โภเชยฺย ฯ  
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ธมฺเมน  โภเคน  มาตาปตโร  ภเรยฺยฯ  อถ  โส  คิหี เอว  
อปฺปมตฺโต  อาทิโต  ปภุติ  วุตฺต  อิม  วตฺต  วตฺตยนฺโต  กายสฺส  
เภทา  เย  เต  อตฺตโน อาภาย  อนฺธการ  วิธเมตฺวา 
อาโลกกรเณน สยมฺปภาติ ลทฺธนามา ฉ กามาวจรเทวาฯ  เต  
สยมฺปเภ  นาม  เทเว  อุเปติ  ภชติ  อลลฺียติฯ  เตส  นิพฺพตฺตฏาเน   
นิพฺพตฺตตีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                    ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        นฏิ ิโต จ ปรมตฺถโชติกาย สุตฺตนิปาตวณฺณนาย 
                                ทุติโย วคฺโค 
                          นาเมน จูฬวคฺโคติ ฯ  
         
                                ตสฺสทฺุทาน 
                            รตนามคนฺโธ หิริ จ 
        มงฺคล สูจิโลเมน                        กปโล  พฺราหฺมโณป จ 
        นาวา  กึสีลอุฏาโน                        ราหุโล ปุน วงฺคีโส 
        ปริพฺพาชนิโย         ตถา                        ธมฺมิก ฺจ  วิทุโน  อหุ ฯ 
                        จูฬวคฺค ฺหิ  จุทฺทสาติ(๑) ฯ 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๓๓/๓๙๙ ฯ  
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                             ปพฺพชชฺาสุตฺตวณฺณนา 
        ปพฺพชชฺ  กิตฺตยิสฺสามีติ  ปพฺพชฺชาสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ   
ภควติ กิร  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  
ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ สาริปุตฺตาทีน  มหาสาวกาน  ปพฺพชฺชา 
กิตฺติตาฯ ต ภิกฺขู จ อุปาสกา จ ชานนฺติ ฯ ภควโต  ปน  
อกิตฺติตาฯ  ยนฺนูนาห  กิตฺเตยฺยนฺติ ฯ  โส  เชตวเน  วิหาเร  
อาสเน  นิสีทิตฺวา  จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา ภิกฺขูน ภควโต ปพฺพชฺช  
กิตฺเตนฺโต อิม สุตฺต อภาสิ   
          ปพฺพชฺช กิตฺตยิสฺสามิ          ยถา ปพฺพชิ จกฺขุมา   
          ยถา วีมสมาโน โส          ปพฺพชฺช สมโรจยติี ฯ (๑)   
        ตตฺถ  ยสฺมา  ปพฺพชชฺ  กิตฺเตนฺเตน  ยถา  ปพฺพชิฯ  ต   
กิตฺเตตพฺพ ฯ  ยถา จ  ปพฺพชิฯ  ต  กิตฺเตนฺเตน  ยถา วีมสมาโน 
ปพฺพชฺช โรเจสิฯ (๒)  ต กิตฺเตตพฺพ ฯ ตสฺมา  ปพฺพชฺช  กิตฺตยสิฺสามีติ  
วตฺวา  ยถา  ปพฺพชีติอาทิมาห ฯ  จกฺขุมาติ ป ฺจหิ จกฺขูหิ  
 ุสมฺปนฺโนติ อตฺโถ ฯ เสสมาทิคาถาย  อุตฺตานเมว ฯ   
        อิทานิ  ยถา  วีมสมาโนติ  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  อาห   
สมฺพาโธยนฺติ ฯ  
# ๑. ม. อย คาถา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. โรเจส ิฯ   
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        ตตฺถ  สมฺพาโธติ  ปุตฺตทาราทิสมฺปฬเนน  กิเลสสมฺปฬเนน  
จ กุสลกิริยาย  โอกาสรหิโต ฯ  รชสฺสายตนนฺติ  กมฺโพชาทโย  
วิย  อสฺสาทีนฯ  ราคาทิรชสฺส  อุปฺปตฺติเทโส ฯ  อพฺโภกาโสติ 
วุตฺตสมฺพาธปฏิปกฺขภาเวน  อากาโส  วิย  วิวฏา ฯ  อิติ  ทิสฺวาน  
ปพฺพชีติ  อิติ  ฆราวาสปพฺพชฺชาสุ  พฺยาธิชรามรเณหิ สุฏ ุตร 
โจทิยมานหทโย  อาทีนวมานิสส ฺจ  วีมเสตฺวา  (๑)  มหาภินิกฺขมน  
นิกฺขนฺโต  (๒)  อโนมานทีตีเร  ขคฺเคน  เกเส  ฉินฺทิตฺวา  ตาวเทว  
จ ทฺวงฺคุลมตฺตสณฺ ิตสมณสารุปฺปเกสมสฺสุ  หุตฺวา  ฆฏิกาเรน 
พฺรหฺมุนา  อุปนีเต  อฏ ปริกฺขาเร  คเหตฺวา  เอว นิวาเสตพฺพ  
เอว ปารุปตพฺพนฺติ เกนจิ อนนุสิฏโ อเนกชาติสหสฺสปฺ- 
ปวตฺติเตน  อตฺตโน  ปพฺพชฺชาจิณฺเณเนว  สิกฺขาปยมาโน   
ปพฺพชิฯ  เอก  กาสาว  นวิาเสตฺวา  เอก  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา 
เอก  จีวร ขนฺเธ  กริตฺวา  มตฺติกาปตฺต  อเส ลคฺเคตฺวา (๓)  ปพฺพชิตเวส  
อธิฏาสีติ วุตฺต โหติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
        เอว  ภควโต  ปพฺพชชฺ  กิตฺเตตฺวา  ตโต  ปร   
ปพฺพชิตปฏิปตฺตึ  อโนมานทีตีร  หิตฺวา  ปธานาย  คมน  จ   
ปกาเสตุ  ปพฺพชิตฺวาน  กาเยนาติอาทึ  สพฺพมภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  กาเยน  ปาปกมฺม  วิวชชฺยติี  ติวิธ  กายทุจฺจริต   
วชฺเชสิ ฯ วจีทุจฺจริตนฺติ  จตุพฺพิธ  วจีทุจฺจริต ฯ  อาชีว ปริโสธยีติ  
# ๑. ม. ย.ุ วีมสิตฺวา ฯ  ๒. ม. นิกฺขมิตฺวา ฯ  ๓. ม. อาลคฺเคตฺวา ฯ  
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มิจฺฉาชีว หิตฺวา สมฺมาชีวเมว ปวตฺตยิ ฯ   
        เอว  อาชีวฏมกสีล  โสเธตฺวา  อโนมานทีตีรโต  ตึส 
โยชนปฺปมาณ  สตฺตาเหน  อคมา  ราชคห  พุทฺโธติ ฯ  (๑)  
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  ยทา  ราชคห  อคมาสิฯ  ตทา  พุทฺโธ   
น  โหติฯ  ตถาป  พุทฺธสสฺ  ปุพฺพจริยาติ  กตฺวา  เอว วตฺตุ  
ลพฺภติ อิธ  ราชา  ชาโต  อิธ  รชฺช  อคฺคเหสีติอาทิ   
โลกิยโวหารวจน  วิย ฯ มคธานนฺติ  มคธาน  ชนปทสฺส  นครนฺติ 
วุตฺต  โหติ ฯ  คิริพฺพชนฺติ  อิทมฺป  ตสฺส  นาม ฯ ต  หิ   
ปณฺฑวคิชฺฌกูฏเวภารอิสิคิลิเวปุลฺลนามกาน  ป ฺจนฺน  คิรีน   
มชฺเฌ  วโช วิย   ิตฯ  ตสฺมา คิริพฺพชนฺติ วุจฺจติ ฯ ปณฺฑาย  
อภิหาเรสีติ ภิกฺขตฺถาย ตสฺมึ นคเร  จริ ฯ  โส  กิร  นครทฺวาเร   
ตฺวา  จินฺเตสิ  สจาห  ร ฺโ  พิมฺพิสารสฺส  อตฺตโน  อาคมน  
นิเวเทยฺยฯ  สุทฺโทนสฺส  ปุตฺโต  สิทฺธตฺโถ  นาม  กมุาโร อาคโตติ   
พหุมฺป  เม  ปจฺจย  อภิหเรยฺย ฯ  น  โข  ปน  เมต  ปติรูป  
ปพฺพชิตสฺส อาโรเจตฺวา  ปจฺจยคฺคหณฯ  หนฺทาห  ปณฺฑาย   
จรามีติ ฯ  เทวทตฺติย ปสุกูลจีวร ปารุเปตฺวา  มตฺติกาปตฺต   
คเหตฺวา  ปาจีนทฺวาเรน  นคร  ปวิสิตฺวา  อนุฆร ปณฺฑาย   
อจริ ฯ  เตนาหายสฺมา  อานนฺโท  ปณฺฑาย  อภิหาเรสีติ ฯ   
อากิณฺณวรลกฺขโณติ  สรีเร  อากิริตฺวา  วิย  ปตวรลกฺขโณ  
# ๑. ม. พุทโฺธ ฯ   
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วิปุลวรลกฺขโณ  วา ฯ วิปุลมฺป  หิ  อากิณฺณนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
ยถาห อากิณฺณลุทฺโธ ปรุิโสฯ ธาติเจลว(๑) มกฺขิโตติ ฯ (๒)  
วิปุลลุทฺโธติ อตฺโถ ฯ   
        ตมทฺทสาติ  ตโต  กริ  ปรุิมานิ  สตฺต  ทิวสานิ  นคเร 
นกฺขตฺต  โฆสิต  อโหสิฯ  ตทิวส  ปน  นกฺขตฺต  วีติวตฺตฯ  
กมฺมนฺตา  ปโยเชตพฺพาติ เภริ  จร ิฯ  อถ มหาชโน ราชงฺคเณ  
สนฺนิปติ ฯ ราชาป กมฺมนฺต สวิทหิสฺสามีติ สีหป ฺชร  
วิวริตฺวา  พลกาย  ปสฺสนโฺต  ต  ปณฺฑาย  อภิหาเรนฺต  มหาสตฺต  
อทฺทส ฯ  เตนาห  อายสฺมา  อานนฺโท  ตมทฺทสา  พิมฺพิสาโรฯ 
ปาสาทสฺมึ  ปติฏ ิโตติ ฯ อิมมตฺถ อภาสถาติ อิม อตฺถ อมจฺจาน  
อภาสิ ฯ   
        อิทานิ  ต  เตส  อมจฺจาน  ภาสิตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห   
อิม  โภนฺโตติ ฯ 
        ตตฺถ  อิมนฺติ  โส  ราชา  โพธิสตฺต  ทสเฺสติฯ  โภนฺโตติ   
อมจฺเจ อาลปติ ฯ  นิสาเมถาติ  ปสฺสถ ฯ  อภิรูโปติ   
ทสฺสนียงฺคปจฺจงฺโค ฯ  พฺรหาติ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน ฯ สุจีติ  
ปริสุทฺธฉวิวณฺโณ ฯ จรเณนาติ คมเนน ฯ   
        นีจกุลามิวาติ  นีจกุลา  อิว  ปพฺพชิโต  น  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ  มกาโร  ปทสนธฺิกโร ฯ  กุหึ  ภิกฺขุ  คมิสฺสตีติ  อย  
# ๑. สฺยา. อติเวลว ฯ  ๒. ส. ส.๑๕/๗๙๘/๓๐๑ ฯ 
# ขุ. ชา. ๒๗/๙๔๗/๒๐๗ ฯ  
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ภิกฺขุ  กุหึ คมสิฺสติฯ อชฺช กตฺถ  วสิสฺสตีติ  ชานิตุ  ราชทูตา  
สีฆ  คจฺฉนฺตุ ฯ  ทสฺสนกามา  หิ  มย อสฺสาติ อิมินา  
อธิปฺปาเยน  อาห ฯ   
        คุตฺตทฺวาโรติ(๑) คุตฺตทฺวาโร  โอกฺขิตฺตจกฺขุตายฯ  สุสวุโต 
สติยา ฯ คุตฺตทฺวาโร วา สติยาฯ สุสวุโต ปาสาทิเกน 
สงฺฆาฏิจีวรธารเณน ฯ  ขิปฺป  ปตฺต  อปูเรสีติ  สมปฺชานตฺตา 
ปฏิสฺสตตฺตา  จ  อธิก อคณฺหนฺโต  อล  เอตฺตาวตาติ  
อชฺฌาสยปูรเณน  ขิปฺป  ปตฺต  อปูเรสิ ฯ   
        มุนีติ โมนตฺถาย  ปฏิปนฺนตฺตา  อปฺปตฺตมุนิภาโวป   
มุนิ  อิจฺเจว  วุตฺโตฯ  โลกโวหาเรน วา ฯ  โลกิยา  ห ิ 
อโมนสมฺปตฺตมฺป  ปพฺพชติ มุนีติ ภณนฺติ ฯ ปณฺฑว อภิหาเรสีติ  
ต  ปพฺพต  อภิรุหิ ฯ  โส  กิร  มนุสฺเส  ปุจฺฉิ   
อิมสฺมึ  นคเร  ปพฺพชิตา  กตฺถ วสนฺตีติ ฯ  อถสฺส  เต 
ปณฺฑวสฺส  อุปริ  ปรุตฺถาภิมุขปพฺภาเรติ  อาโรเจสุ ฯ ตสฺมา 
ตเมว ปณฺฑว อภิหาเรสิ เอตฺถ วาโส ภวิสฺสตีติ เอว  
จินฺเตตฺวา ฯ   
        พฺยคฺฆุสโภว  สีโหว  คิริคพฺภเรติ  คิริคุหาย  พฺยคฺโฆ  
วิย จ  อุสโภ  วิย  จ(๒)  สโีห  วิย  จ  นสิินฺโนติ  อตฺโถ ฯ  
เอเต  หิ  ตโย  เสฏา  วิคตภยเภรวา  คิริคพฺภเร  นิสีทนฺติฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ยุ. พฺยคฺโฆว อุสโภว ฯ   
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ตสฺมา  เอว  อุปมมกาสิ ฯ   
        ภทฺรยาเนนาติ หตฺถิอสฺสรถสิวิกาทินา  อุตฺตมยาเนน ฯ  
ส  ยานภูมึ  ยายิตฺวาติ  ยาวติกา  ภูมิ หตฺถิอสฺสาทิยาเนน   
สกฺกา  คนฺตตฯ  ต  คนฺตฺวาฯ  อาสชฺชาติ  ปตฺวาฯ  สมีปมสฺส  
คนฺตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อุปาวิสีติ  นิสีทิ ฯ  
        ยุวาติ  โยพฺพนสมฺปนฺโนฯ  ทหโรติ ชาติยา ตรุโณ ฯ  
ปมุปฺปตฺติโต  (๑)  สุสูติ  ตทุภยวิเสสนเมว ฯ  ยุวา  สุสูติ  โยพฺพเนน(๒) 
ปมุปฺปตฺติโตติ  ปเมเนว  โยพฺพนเวเสน  อุฏ ิโต ฯ  ทหโร   
จาสีติ  สติ  จ  ทหรตฺเต สสุุ พาลโก วิย นายสีติ ฯ  อนีกคฺคนฺติ   
พลกาย  เสนามุข ฯ  ททามิ  โภเค  ภุ ฺชสฺสูติ  เอตฺถ  อห  
เต  องฺคมคเธสุ  ยาวิจฺฉสิฯ  ตาว  ททามิ  โภเค ฯ  ต ตฺว  
โสภยนฺโต  อนีกคฺค  นาคสฆปุรกฺขโต  ภุ ฺชสฺสูติ  เอว   
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  
        อุชุ  ชนปโท ราชาติ  ททามิ  โภเค  ภุ ฺชสฺสุฯ  ชาตึ เม 
อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ  เอว  กิร วุตฺโต มหาปุริโส  จินฺเตสิ  สเจ  
อห  รชฺเชน  อตฺถิโก  อสฺสฯ  จาตุมหาราชิกาทโยป  ม  อตฺตโน  
รชฺเชน  นิมนฺเตยฺยยฯ  ฆเร   ิโตเยว  วา  จกฺกวตฺติรชฺช กาเรยฺย ฯ  
อย  ปน  ราชา  อชานนฺโต  เอวมาหฯ หนฺทาห ต ชานาเปมีติ  
วาจ (๓)  อุจฺจาเรตฺวา  อตฺตโน  อาคตทิสาภาค  นิทฺทิสนฺโต  อุชุ  
# ๑. ม. ปมปฺุปตฺติโก ฯ  ๒. ม. อติโยพฺพโย ฯ 
# ๓. ม. ยุ. พาห ฯ  
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ชนปโท  ราชาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  หิมวนฺตสฺส  ปสสฺโตติ 
ภณนฺโต  สสสฺสมฺปตฺติเวกลฺลาภาว ทสฺเสติ ฯ  หิมวนฺต  หิ  
นิสฺสาย  ปาสาณวิวรสมฺภวา  มหาสาลาป  ป ฺจหิ  วุฑฺฒีหิ  
วฑฺฒนฺติฯ  กิมงฺค  ปน  เขตฺเต  วุตฺตานิ  สสฺสานิ ฯ  ธนวิริเยน  
สมฺปนฺโนติ ภณนฺโต  สตฺตหิ  รตเนหิ อเวกลฺลตฺตฯ ปรราชูห ิ 
อตกฺกนีย  วีรปุริสาธิฏ ิตภาว จสฺส  ทสฺเสติ ฯ  โกสลสฺส  (๑) 
นิเกติโนติ  ภณนฺโต  นวกราชภาว  ปฏกิฺขิปติ ฯ  นวกราชา  ห ิ 
นิเกตีติ  น  วุจฺจติ ฯ  ยสฺส  ปน  อาทิกาลโต  ปภุติ  อนฺวยวเสน   
โส  เอว  ชนปโท  นิวาโสฯ  โส  นิเกตีติ  วุจฺจติ ฯ  ตถารูโป จ  
ราชา สุทฺโธทโนฯ  ย  สนฺธายาห  โกสลสฺส  (๑)  นิเกติโนติ ฯ  เตน 
อนฺวยาคตมฺป  โภคสมฺปตฺตึ  ทีเปติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  อตฺตโน  โภคสมฺปตฺตึ  ทีเปตฺวา  อาทิจฺจา  นาม   
โคตฺเตนฯ  สากิยา  นาม  ชาติยาติ  อิมินา  ชาติสมฺปตฺตึ  จ   
อาจิกฺขิตฺวา  ย วุตฺต  ร ฺา  ททามิ  โภเค  ภุ ฺชสฺสูติฯ  ต   
ปฏิกฺขิปนฺโต  อาห ตมฺหา กุลา ปพฺพชิโตมฺหิฯ  น  กาเม  
อภิปตฺถยนฺติ ฯ  ยทิ  หิ  อห  กาเม  อภิปตฺถเยยฺยฯ  น อีทิส 
ธนวีริยสมฺปนฺน  ทฺวาสีติสหสฺสวีรปุรสิสมากุล  กลุ  ฉฑฺเฑตฺวาน  
ปพฺพเชยฺยนฺติ อย กิเรตฺถ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  ร ฺโ  วจน  ปฏิกฺขิปตฺวา  ตโต  ปร  อตฺตโน  
# ๑. ม. ย.ุ โกสเลสุ ฯ  
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ปพฺพชฺชาเหตุ  ทสฺเสนฺโต  อาห  กาเมสฺวาทีนว  ทิสฺวาฯ  เนกฺขมฺม   
ทฏ ุ  เขมโตติ ฯ  เอว  (๑)  ปพฺพชโิตมฺหีติ  อิมินา  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   
ตตฺถ  จ  ทฏ ูติ ทิสฺวา ฯ เสสเมตฺถ อิโต  ปุริมคาถาสุ  จ(๒) 
ย  ย  น  วิจาริตฯ  ต  ต สพฺพ อุตฺตานตฺถตฺตาเอว(๓) น  วิจาริตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ  เอว  อตฺตโน  ปพฺพชฺชาเหตุ  วตฺวา  ปธานตฺถาย  
คนฺตุกาโม  ราชาน  อามนฺเตนฺโต  ปธานาย  คมิสฺสามิฯ   
เอตฺถ เม ร ฺชตี มโนติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยสฺมาห  มหาราช   
เนกฺขมฺม  ทฏ ุ  เขมโต  ปพฺพชิโตฯ  ตสฺมา  ต  ปรมตฺถเนกฺขมฺม   
นิพฺพานามต  สพฺพธมฺมาน  อคฺคฏเน  ปธาน  ปตฺเถนฺโต  
ปธานตฺถาย  คมิสฺสามิฯ  เอตฺถ  เม  ปธาเน  ร ฺชติ  มโนฯ  น   
กาเมสูติ ฯ 
        เอว  วุตฺเต  กิร  ราชา  โพธิสตฺต  อาห  ปุพฺเพว 
เมต  ภนฺเต  สุต  สุทฺโธทนร ฺโ กิร  ปุตฺโต  สิทฺธตฺถกุมาโร  จตฺตาริ   
ปุพฺพนิมิตฺตานิ ทิสฺวา ปพฺพชิตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺสตีติฯ  โสห  
ภนฺเต ตุมฺหาก อธิมุตฺตึ ทิสฺวา เอวปสนฺโน อทฺธา พุทฺธตฺต  
ปาปุณิสฺสถาติ ฯ สาธุ ภนฺเต พุทฺธตฺต ปตฺวา ปม มม วิชิต  
โอกฺกเมยฺยาถาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    ปพฺพชฺชาสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. เอต ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. อุตฺตานตฺถตฺตา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 278 

                        *เลมที่ 22    หนา 278 
         
                        ปธานสุตฺตวณฺณนา   
        ต  ม  ปธานปหิตตฺตนฺติ  ปธานสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  
ปธานาย  คมิสฺสามิฯ  เอตฺถ  เม  ร ฺชตี  มโนติ  อายสฺมา   
อานนฺโท  ปพฺพชฺชาสุตฺต นิฏาเปสิ ฯ  ภควา  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโน  
จินฺเตสิ  มยา  ฉพฺพสฺสานิ  ปธาน ปตฺถยมาเนน  ทุกฺกรการิกา   
กตาฯ  ต  อชชฺ ภิกฺขูน  กเถสฺสามีติ ฯ อถ คนฺธกุฏโิต นิกฺขมิตฺวา 
พุทฺธาสเน  นิสินฺโน  ต  ม  ปธานปหิตตฺตนฺติ  อารภิตฺวา  อิม  
สุตฺต อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ต  มนฺติ  ทฺวีหิป  วจเนหิ  อตฺตานเมว  นิทฺทิสติ ฯ  
ปธานปหิตตฺตนฺติ นิพฺพานตฺถาย  เปสิตจิตฺต  ปริจฺจตฺตอตฺตภาว  
วา ฯ  นทึ  เนร ฺชร ปตีติ  ลกฺขณ นิทฺทสิติ ฯ  ลกฺขณ  หิ   
ปธานปหิตตฺตาย  เนร ฺชรา  นที ฯ  เตเนว  เจตฺถ  อุปโยค- 
วจน ฯ  อย  ปนตฺโถ  นทยิา  เนร ฺชรายาติฯ  เนร ฺชราย   
ตีเรติ  วุตฺต  โหติ ฯ วิปรกฺกมฺมาติ อติปรกฺกมิตฺวา ฯ (๑)  ฌายนฺตนฺติ  
อปฺปานกชฺฌานมนุยุ ฺชนฺต ฯ (๒)  โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยาติ จตูหิ  
โยเคหิ เขมสฺส นิพฺพานสฺส อธิคมตฺถ ฯ   
        นมุจีติ  มาโร ฯ  โส  หิ  อตฺตโน  วิสยา  นิกฺขมิตุกาม- 
เทวมนุสฺเส  น  มุ ฺจติฯ  อนฺตราย  เนส  กโรติฯ  ตสฺมา  นมุจีติ   
วุจฺจติ ฯ  กรณุ วาจนฺติ อนุทฺทยายุตฺต [๓] ฯ  ภาสมาโน  อุปาคมีติ  
# ๑. ม. อตีว ปรกฺกมิตฺวา ฯ  ๒. ม. อปฺปาณกชฺฌาน... ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วาจนฺติ ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 279 

        *เลมที่ 22  ปธานสุตฺตวณฺณนา  หนา 279 
 
อิท  อุตฺตานเมว ฯ  กสฺมา  ปน อุปาคโตฯ  มหาปุรโิส  กิร   
เอกทิวส  จินฺเตสิ  สพฺพทา  อาหาร  ปริเยสมาโน  ชีวิเต   
สาเปกฺโข  โหติฯ  น  จ  สกฺกา  ชีวิเต  สาเปกฺเขน  อมต   
อธิคนฺตุนฺติ ฯ ตโต  อาหารุปจฺเฉทาย  ปฏิปชฺชิฯ  เตน  กิโส  
ทุพฺพณฺโณว  อโหสิ ฯ  อถ มาโร  อย  สมฺโพธาย  มคฺโค 
โหติฯ  น  โหตีติ  อชานนฺโต  อติโฆร  ตป  กโรติฯ  กทาจิ   
มม  วิสย  อติกฺกเมยฺยาติ  ภีโต  อิท ฺจิท ฺจ  วตฺวา  วาเรยฺยามีติ  
อาคโต ฯ เตเนวาห กิโส ตวมสิฯ ทุพฺพณฺโณฯ สนฺติเก มรณ  
ตวาติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อถสฺส  มรณสนฺติกภาว  (๑)  สาเวนฺโต  อาห   
สหสฺสภาโค  มรณสฺสฯ  เอกโส  ตว  ชวิีตนฺติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  สหสฺส  
ภาคาน  อสฺสาติ  สหสฺสภาโค ฯ  โก  โสฯ  มรณสฺส  ปจฺจโยติ  
ปาเสโส ฯ  เอโก  องฺโสติ  เอกโส ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อย 
อปฺปานกชฺฌานาทิสหสฺสภาโค   ตว  มรณสฺส  ปจฺจโยฯ  ย  ตปสา 
กโรสิฯ  ตโต  ปน  เต  เอโก  เอว ภาโค ชีวิตฯ เอว  สนฺติเก  
มรณ  ตวาติ ฯ  เอว  มรณสฺส  สนฺติกภาว  สาเวตฺวา  อถ   
น  ชีวิเต  สมสฺุสาเหนฺโต  อาห  ชีวโต(๒)   ชีวิต  เสยฺโย [๓] ฯ 
กถ  เสยฺโยติ  เจฯ  ชีว ปุ ฺานิ กาหสีติ ฯ  อถตฺตนา  สมฺมตานิ  ปุ ฺานิ  
# ๑. ม. ย.ุ มรณสนฺติกภาว ฯ  ๒. ม. ชวี โภ ชีวิต  
# เสยฺโย ฯ  ย.ุ ชีว โก ฯ  ๓. ย.ุ เอตฺถนฺตเร กถ เสยฺโยติ 
# เจติ ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 280 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  280 
                 
ทสฺเสนฺโต  อาห  จรโต  จ  เต  พฺรหฺมจริยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  พฺรหฺมจริยนฺติ  กาเลน  กาล  เมถุนวิรตึ  สนฺธายาหฯ 
ชูหโตติ ชุหนฺตสฺส ฯ เสสเมตถ ปากฏเมว ฯ   
        ทุคฺโค  มคฺโคติ  อิม  ปน  อฑฺฒคาถ  ปธานวิจฺฉนฺท  
ชเนนฺโต  อาห ฯ  ตตฺถ  อปฺปานกชฺฌานาทิวหตฺตา  ทุกฺเขน 
คนฺตพฺโพติ  ทุคฺโคฯ  ทุกขิฺตกายจิตฺเตน  กตฺตพฺพตฺตา  ทุกฺกโรฯ 
สนฺติกมรเณน  ตาทิเสนาป  ปาปุณิตุ อสกฺกุเณยฺยโต   
ทุรภิสมฺภโวติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิโต  ปร  อิมา  คาถา   
ภณ  มาโรฯ  อฏา  พุทฺธสฺส  สนฺติเกติ  อย  อุปฑฺฒคาถา 
สงฺคีติกาเรหิ วุตฺตา ฯ สกลคาถาปติ  เอเก ฯ  ภควตาเอว 
ปน  ปร  วิย  อตฺตาน  นิทฺทิสนฺเตน  สพฺพเมตฺถ  เอวชาติก  
วุตฺตนฺติ  อยมมฺหาก  ขนฺติ ฯ  ตตฺถ  อฏาติ  อฏาสิ ฯ  
เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        ฉฏคาถาย  เยนตฺเถนาติ  เอตฺถ  ปเรส  อนฺตรายกรเณน  
อตฺตโน  อตฺเถน ตฺว ปาปม อาคโตสีติ อยมธิปฺปาโย ฯ  
เสสมุตฺตานเมว ฯ  ชีว  ปุ ฺานิ  กาหสีติ  อิท  ปน  วจน  
ปฏิกฺขิปนฺโต อณุมตฺโตปติ  (๑)  อิม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปุ ฺเนาติ  วฏฏคามึ  มาเรน  วุตฺต ปุ ฺ สนฺธาย  
ภณติ ฯ เสสมุตฺตานเมว ฯ   
# ๑. ส.ี อณุมตฺเตนาปติ ฯ   
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        อิทานิ  เอกโส  ตว  ชวิีตนฺติ  อิท  วจน  อารพฺภ  
มาร  สนฺตชฺเชนฺโต  อตฺถิ  สทฺธาติ  อิม  คาถมาห ฯ  ตตฺราย   
อธิปฺปาโย  อเร  มาร  โย  อนุตฺตเร  สนฺติวรปเท  อสฺสทฺโธ 
ภเวยฺยฯ  สทฺโธป  วา  กุสโีตฯ  สทโฺธ  อารทฺธวีริโย  สมาโนป   
วา  ทุปฺป ฺโฯ  ต  ตฺว  ชีวิตมนุปุจฺฉมาโน ภเวยฺยาสิฯ  (๑)  มยหฺ   
ปน  อนุตฺตเร  สนฺติวรปเท  โอกปฺปนสทฺธา  อตฺถิฯ  ตถา   
กายิกเจตสิกมสิถิลปรกฺกมตาสงฺขาต  วีริยฯ วชริูปมา ป ฺา จ 
มม วิชฺชติฯ โส ตฺว เอว  ม  ปหิตตฺต  อคฺคชฺฌาสย (๒)  กึ  
ชีวิตมนุปุจฺฉสิ  กสฺมา ชีวิต ปุจฺฉสิ ฯ ป ฺา  จ  มมาติ  
เอตฺถ  จสทฺเทน  สติ  สมาธิ  จ ฯ  เอว  สนฺเต  เยหิ  ป ฺจหิ   
อินฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคตา  นิพฺพาน  ปาปุณนฺติฯ  เตสุ  เอเกนาป  
อวิรหิต  เอว ม  ปหิตตฺต  กึ  ชีวิตมนุปุจฺฉสิฯ  นนุ  
                เอกาห  ชีวิต  เสยฺโยฯ         วีริยมารภโต ทฬฺห  
                ป ฺวนฺตสฺส ฌายิโนฯ         ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ ฯ (๓)   
        เอว  มาร  สนฺตชฺเชตฺวา  อตฺตโน  เทหจิตฺตปฺปวตฺตึ   
ทสฺเสนฺโต  นทีนมปติ  คาถาตฺยมาห ฯ  ตมตฺถโต  ปากฏเมว ฯ 
อย  ปน  อธิปฺปายวณฺณนา  ยฺวาย  มม  สรีเร   
อปฺปานกชฺฌานวีริยโต วีรยิเวคสมุฏ ิโต วาโต  วตฺตติฯ  โลเก 
คงฺคายมุนาทีน  นทีนมฺป  โสตานิ  อย  วาโต  วิโสสเยฯ  กิ ฺจ  
# ๑. ม. โสเภยฺยาสิ ฯ  ๒. ม. อุตฺตมชฺฌาสย ฯ  
# ยุ. มุตฺตชฺฌาสย ฯ  ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๒๙-๓๐ ฯ  
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เม  เอว  ปหติตฺตสฺส  จตุนาฬิมตฺต  โลหิต  น  อุปโสเสยฺย ฯ   
น  เกวล ฺจ เม  โลหิตเมว  สุสฺสติฯ  อปจ  โข  ปน  ตสฺมึ  
โลหิเต สุสฺสมานมฺหิ พทฺธาพทฺธเภท สรีรานุคต  ปตฺตฯ   
อสิตปตาทิปฏิจฺฉาทก  จตุนาฬิมตฺตเมว  เสมฺห ฺจ  กิ ฺจิ อปรนฺติ   
ตตฺตกเมว  มุตฺต ฺจ  โอช ฺจ  สุสฺสติฯ เตสุ จ สุสฺสมาเนสุ  
มสานิป ขียนฺติฯ  ตสฺส  เม  เอว  อนุปพฺุเพน  มเสสุ  ขียมาเนสุ  
ภิยฺโย จิตฺต ปสีทติฯ น  เตฺวว  ตปฺปจฺจยา  สสีทติ ฯ  โส  ตฺว  
อีทิส  จิตฺตมชานนฺโต  สรีรมตฺตเมว ทิสฺวา  ภณสิ  กโิส  ตฺวมสิ  
ทุพฺพณฺโณฯ  สนฺติเก  มรณ  ตวาติ ฯ  น  เกวล ฺจ เม  จิตฺตเมว   
ปสีทติฯ  อปจ  โข  ปน  ภิยฺโย  สติ  จ  ป ฺา  จ  สมาธิ  
มม  ติฏติฯ  อณุมตฺโตป  ปมาโท  วา  สมฺโมโห  วา   
จิตฺตวิกฺเขโป  วา  นตฺถิ ฯ  ตสฺส มยฺห  เอว  วิหรโต  เยเกจิ 
สมณพฺราหฺมณา  อตีต  วา  อทฺธาน  อนาคต  เอตรหิ  วา  
โอปกฺกมิกา  เวทนา  เวทยนฺติฯ  ตาส  นิทสฺสนภูต  ปตฺตสฺส   
อุตฺตมเวทน ฯ  ยถา  อ ฺเส  ทุกฺเขน  ผุฏาน  อุทก อเปกฺขเต 
จิตฺต เอว ป ฺจสุ กามคุเณสุ เอกกามมฺป นาเปกฺขเต 
จิตฺต  อโห  วตาห  สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  สุขเสยฺย  สเยยฺยนฺติ 
อีทิเสนากาเรน  มม  จิตฺต  น  อุปฺปนฺนฯ ปสฺส ตฺว มาร  
สตฺตสฺส สุทฺธตฺตนฺติ ฯ   
        เอว  อตฺตโน  สุทฺธตฺต(๑)  ทสฺเสตฺวา  นิวาเรสฺสามิ  นนฺติ   
# ๑. ม. สุทฺธต ฯ   
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อาคตสฺส  มารสฺส  มโนรถภ ฺชนตฺถ  มารเสน  กิตฺเตตฺวา  ตาย  
อปราชิตภาว  ทสฺเสนฺโต กามา เต ปมา เสนาติอาทิกา  
ฉ คาถาโย อาห ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  อาทิโตว  อคาริยภูเต  (๑)  สตฺเต  วตฺถุกาเมสุ  
กิเลสกามา  โมหยนฺติฯ  เต  อภิภุยฺย  อนคาริยภาว  (๒)  อุปคตาน  
ปนฺเตสุ  วา  เสนาสเนสุ  อ ฺตร ฺตเรสุ  วา  อธิกุสเลสุ  
ธมฺเมสุ  อรติ  อุปฺปชชฺติ ฯ  วุตฺต ฺเจต ปพฺพชิเตน  โข  อาวุโส  
อภิรติ  ทุกฺกราติ ฯ  (๓)  ตโต  ปรปฏพิทฺธชีวิกตฺตา  ขุปฺปปาสา   
พาเธติฯ  ตาย  พาธิตาน  ปริเยสนตณฺหา  จิตฺต  กิลมยติฯ  อถ  
เนส กิลนฺตจิตฺตานมฺป  ถินมิทฺธ โอกฺกมติฯ ตโต วิเสสมนธิ- 
คจฺฉนฺตาน ทุรภิสมฺภเวสุ อร ฺวนปตฺเถสุ   ปนฺเตสุ  เสนาสเนสุ 
วิหรต  อุตฺราสส ฺ ิตา  ภีรุ  ชายติฯ เตส  อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิตาน   
ทีฆรตฺต  วิเวกรสมนสฺสาทยมานาน  วิหรต น  สิยา  นุ  โข 
เอส มคฺโคติ ปฏิปตฺติย วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติฯ ต วิโนเทตฺวา  
วิหรต  อปฺปมตฺตเกน  วิเสสาธิคเมน  มานมกฺขตฺถมฺภา  ชายนฺติฯ 
เตป  วิโนเทตฺวา วิหรต  ตโต  อธิกตร  วิเสสาธิคม  นิสฺสาย  
ลาภสกฺการสิโลกา  อุปฺปชฺชนฺติฯ ลาภาธิมุจฺฉิตา  ธมฺมปติรูปกานิ  
ปกาเสนฺตา  มิจฺฉายส  อธิคนฺตฺวา  ตตฺถ   ิตา ชาติอาทีหิ  
อตฺตาน  อุกฺกเสนฺติฯ ปร วมฺเภนฺติฯ ตสฺมา กามาทีน  
ปมเสนาทิภาโว เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. อคารยิภูเต ฯ  ๒. ม. อนคาริยภาว ฯ  
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๕๑๒/๓๒๐ ฯ   
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        เอวเมต  ทสวิธ  เสน  อุทฺทิสิตฺวา  ยสฺมา  สา  กณฺหธมฺม-   
สมนฺนาคตตฺตา  กณฺหสฺส  นมุจิโน  อุปการาย  สวตฺตติฯ  ตสฺมา 
น  ตว  เสนาติ  นิทฺทิสนฺโต  อาห  เอสา  นมุจิ  เต  เสนา 
กณฺหสฺสาภิปฺปหารินีติ ฯ  
        ตตฺถ อภิปฺปหารินีติ  สมณพฺราหฺมณาน  ฆาตนี  นิปฺโปถนี 
อนฺตรายกรีติ  อตฺโถ ฯ น  น  อสูโร  ชนิาติฯ  เชตฺวา  จ   
ลภเต  สุขนฺติ  เอว  ตว  เสน  อสูโร กาเย  จ  ชีวิเต  จ   
สาเปกฺโข  ปุริโส  น  ชินาติฯ  สูโร  ปน  ชินาติฯ  เชตฺวา   
จ  มคฺคสุข  ผลสุข ฺจ  อธิคจฺฉติ ฯ  ยสฺมา  จ  ลภเต  สุข  
ตสฺมา  สุข ปตฺถยมาโน (๑)  อหมฺป  เอส  มุ ฺช  ปริหเรยฺย  (๒)  
สงฺคามาวจรา  อนิวตฺติโน  ปุริสา  อตฺตโน อนิวตฺตนกภาว 
าปนตฺถ  สีเส  วา  ธเช  วา  อาวุเธ  วา  มุ ฺชติณ  พนฺธนฺติฯ   
มาโร(๓) อยมฺป  ปริหรติจฺเจว  ม วเทหิ(๔) ตว  เสนาย ปราชิตสฺส 
ธิรตฺถุ มม  ชวิีตฯ  ตสฺมา  เอว  ธาเรหิ  สงฺคาเม  เม  มต  
เสยฺโยฯ ย ฺเจ ชีเว ปราชโิตฯ  เยน  ชวิีเตน  ปราชโิต  ชีเวฯ   
ตสฺมา  ชีวิตา  ตยา สมฺมาปฏิปนฺนาน อนฺตรายกเรน  สทฺธ ึ
สงฺคาเม มต มม เสยฺโยติ อตฺโถ ฯ  กสมฺา  มต  เสยฺโยติ  
เจฯ  ยสฺมา  ปคาฬฺหา  เอตฺถ  ฯเปฯ  สพฺุพตาฯ  เอตฺถ  กามาทิกาย  (๕)  
อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนปริโยสานาย  ตว  เสนาย  ปคาฬฺหา  
# ๑. ม. ปตฺถยมาโน ฯ ๒. ม. ปริหเรติ ฯ  ๓. ม. ต ฯ  
# ๔. ม. ธาเรหิ ฯ  ๕. ม. เอตฺถกามาทิกาย ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 285 

        *เลมที่ 22  ปธานสุตฺตวณฺณนา  หนา 285 
 
นิมุคฺคา  อนุปวิฏา  เอเก  สมณพฺราหฺมณา  น  ทิสสฺนฺติฯ  สีลาทีหิ  
คุเณหิ  นปฺปกาเสนฺติฯ  (๑)  อนฺธการ  ปวิฏา  วิย  โหนฺติฯ  เอเต 
เอว ปคาฬฺหา สมานา  สเจป  กทาจิ  กรหจิ  (๒)  อุมฺมุชฺชิตฺวา  
นิมุชฺชนปุรโิส  วิย  สาหุ สทฺธาติอาทินา  นเยน  อุมฺมุชฺชนฺติฯ  
ตถาป  ตาย  เสนาย  อชฺโฌตฺถตตฺตา  ต ฺจ  มคฺค  น  ชานนฺติฯ  
เขม  นิพฺพานคามีนฯ  สพฺเพป  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทโย เยน 
คจฺฉนฺติ  สุพฺพตาติ ฯ   
        อิม  ปน  คาถ  สุตฺวา  มาโร  ปุน  กิ ฺจิ  อวตฺวา เอว (๓) 
ปกฺกามิ ฯ  ปกฺกนฺเต  ปน  ตสฺมึ  มหาสตฺโต  ตาย  ทกฺุกรการิกาย   
กิ ฺจิ  วิเสส  อนธิคจฺฉนฺโต  อนุกฺกเมน  สิยา  นุ  โข  อ ฺโ  
มคฺโค โพธายาติอาทีนิ  จินฺเตตฺวา  โอฬาริกาหาร  อาหาเรตฺวา  
พล  คเหตฺวา  วิสาขปุณฺณมทิวเส   ปเคว  สุชาตาย  ปายาส   
ปริภุ ฺชิตฺวา  ภทฺรวนสณฺเฑว  ทิวาวิหาร  นิสีทิตฺวา  ตตฺถ  อฏ 
สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตนฺโต ทิวส วีตินาเมตฺวา สายนฺหสมเย  
มหาโพธิมณฺฑาภิมุโข  คนฺตฺวา  โสตฺถเิยน  ทินฺนา  อฏ   
ติณมุฏ ิโย โพธิมูเล วิกฺกริิตฺวา ทสสหสฺสโลกธาตุเทวตาหิ  
กตสกฺการพหุมาโน  กาม ตโจ จ นหารุ จ  อฏ ิ จ อวสิสฺสตุ   
อุปสุสฺสตุ [๔] นิสฺเสส  สรีเร  มสโลหิตนฺติ  จตุรงฺควีริย  อธิฏหิตฺวา   
# ๑. ม. นปฺปกาสนฺติ ฯ  ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๓.  ม. เอว ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร นิสฺเสลนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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นทานิ  พุทฺธตฺต  อปาปุณิตฺวา  ปลฺลงฺก ภินฺทิสฺสามีติ  ปฏิ ฺ  
กตฺวา อปราชิตปลฺลงฺเก (๑) นิสีทิ ฯ ต ตฺวา มาโร ปาปมา  
อชฺช  สิทฺธตฺโถ  ปฏิ ฺ  กตฺวา  นิสินฺโนฯ  อชฺเชว  ทานิสฺส  สา  ปฏิ ฺา  
ปฏิพาหิตพฺพาติ  โพธิมณฺฑโต  ยาว  จกฺกวาฬปรยินฺต  
อายต  (๒)  ทฺวาทสโยชนวิตฺถาร  อุทธฺ  นวโยชนมุคฺคต  มารเสนฯ 
สมุฏาเปตฺวา ทิยฑฺฒโยชนสตปฺปมาณ คิริเมขล หตฺถิราชาน  
อารุยฺห พาหุสหสฺส มาเปตฺวา นานาวุธานิ คเหตฺวา คณฺหถฯ   
หนถฯ  ปหรถาติ  ภณนฺโต  อาฬวกสุตฺเต  วุตฺตปฺปการา  วุฏ ิโย   
มาเปสิฯ  ตา  มหาปุริส  ปตฺวา  ตตฺถ  วุตฺตปฺปการาเอว 
สมฺปชฺชึส ุฯ  ตโต  วชิรงฺกุเสน  หตฺถึ  กุมฺเภ(๓) ปหริตฺวา  มหาปุริสสมีป  
เนตฺวา  อุฏเหิ  โภ สิทฺธตฺถ  ปลลฺงฺกาติ  อาห ฯ  มหาปุริโส   
น  อุฏหามิ  มาราติ  วตฺวา ต ธชินึ สมนฺตา วิโลเกนฺโต  
อิมา คาถาโย อภาสิ สมนฺตา ธชินินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ธชินินฺติ  เสน ฯ  ยุตฺตนฺติ  อุยฺยุตฺต ฯ  สวาหนนฺติ 
คิริเมขลนาคราชสหิต ฯ  ปจฺจุคฺคจฺฉามีติ  อภิมุโข  อุปริ  คมิสฺสามิฯ 
โส  จ  โข  เตเชเนวฯ น กาเยน ฯ  (๔)  กสฺมาฯ  มา  ม  านา 
อจาวยิฯ ม เอตสฺมา านา อปราชิตปลฺลงฺกา  มาโร  มา   
จาเลสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นปฺปสหตีติ สหิต น สกฺโกติฯ นาภิภวติ  
# ๑. ส.ี อปราชิตปลฺลงฺเกน ฯ ๒. ม. จกฺกวาฬมายต ฯ  
# ๓. ม.หตฺถ ึกุมฺเภ ฯ  ๔. สี. ย.ุ โส จ โข เตเนว กาเยน ฯ  
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วา(๑) ฯ  อามปตฺตนฺติ  อามมตฺติกาภาชน ฯ  (๒) อมฺหนาติ  (๓) ปาสาเณน ฯ 
เสสเมตฺถ  ปากฏเมว ฯ   
        อิทานิ  เอตนฺเต  มารเสน  ภินฺทิตฺวา  ตโต  ปร   
วิชิตสงฺคาโม  สมฺปตฺตธมฺมราชาภิเสโก  (๔)  อิท  กริสฺสามีติ  ทสฺเสนฺโต 
อาห วสี กริตฺวาติ ฯ  
        ตตฺถ  วสึ  กริตฺวา  (๕)  สงฺกปฺปนฺติ  มคฺคภาวนาย  สพฺพ  
มิจฺฉาสงฺกปฺป  ปหาย สมมฺาสงฺกปฺปสฺเสว  ปวตฺตเนน  วสึ  
กริตฺวา  สงฺกปฺป ฯ  สติ ฺจ  สูปฏ ิตนฺติ กายาทีสุ  จตูสุ  าเนสุ  
อตฺตโน  สติ ฺจ  สุฏ ุ  อุปฏ ิต  กริตฺวา  เอว วสีกตสงฺกปฺโป   
สุปติฏ ิตสฺสติ  รฏา  รฏ  วิจริสฺสามิ  เทวมนุสฺสเภเท ปุถุสาวเก  
วินยนฺโต ฯ  อถ  มยา  วินยีมานา  เต  อปฺปมตฺตา  ฯเปฯ  น  
โสจเรฯ  ต นิพฺพานามตเมวาติ (๖) อธิปฺปาโย ฯ   
        อถ  มาโร  อิมา  คาถาโย  สุตฺวา  อาห  ม  (๗)  เอวรูป  ยกขฺ 
ทิสฺวา  น  ภายสิ  ภิกฺขูติ ฯ  อาม  มาร  น  ภายามีติ ฯ 
กสฺมา  น ภายสีติ ฯ ทานาทีน  ปารมิปุ ฺาน  กตตฺตาติ ฯ 
โก  เอต  ชานาติ  ทานาทีนิ ตฺว อกาสีติ ฯ กึ  เอตฺถ   
ปาปม  สกฺขิกิจฺเจนฯ  อปจ  เอกสฺมึเยว  ภเว  เวสฺสนฺตโร  หุตฺวา  
# ๑. ม. นาภิภวติ วา ฯ  ๒. สี. อาม ปตฺตนฺติ อาม มตฺติกาภาชน ฯ 
# ๓. ม. อสฺมนาติ ฯ ๔. สี. สมฺปตฺตธมฺมรชฺชาภิเสโก ฯ 
# ๕. ม. วสีกตฺวา ฯ ๖. ม. วสีกตฺวา ฯ  ๖. สี. นิพฺพานามตเมว  
# สจฺฉิกฺวาติ ฯ  ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ย ทานมทาสึฯ  ตสฺสานุภาเวน  สตฺตกฺขตฺตุ  ฉหิ  ปกาเรหิ  
ส ฺชาตกมฺปา  อย  มหาปวีเยว  สกฺขีติ  เอว  วุตฺเต  
อุทกปริยนฺต  กตฺวา  มหาปวี  กมฺป เภรวสทฺท  มุ ฺจมานาฯ   
ย  สุตฺวา  มาโร  อสนินิปาโต  วิย  (๑)  ภีโต  ธช  ปณาเมตฺวา  
ปลายิ  สทฺธ ึ ปริสาย ฯ  อถ  มหาปุริโส  ตีหิ  ยาเมหิ  ติสฺโส  
วิชฺชา สจฺฉิกริตฺวา  อรุณุคฺคมเน  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  
ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  (๒)  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  มาโร  อุทาน- 
สทฺเทน  อาคนฺตฺวา  อย  พุทฺโธ  อหนฺติ ปฏิชานาติฯ  หนฺทาห  (๓) 
อนุพนฺธามิ  อาภิสมาจาริก ปสฺสิตุ ฯ สจสฺส กิ ฺจิ กาเยน  
วา  วาจาย  วา  ขลิต  ภวิสสฺติฯ  วิเหเสฺสามิ  นนฺติ  ปุพฺเพ  
โพธิสตฺตภูมิย ฉพฺพสฺสานิ  อนุพนฺธิตฺวา  พุทฺธตฺตปฺปตฺต  เอก  
วสฺส  อนุพนฺธิ ฯ  ตโต  ภควโต กิ ฺจิ ขลิต อปสฺสนฺโต 
สตฺต วสฺสานีติ อิมา นิพฺเพชนียคาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โอตารนฺติ  รนฺธ  วิวร ฯ  นาธิคจฺฉิสฺสนฺติ  
นาธิคมึ ฯ  เมทวณฺณนฺติ เมทปณฺฑสทิส ฯ  อนุปุริยคาติ  ปริโต 
ปริโต อคมาสิ ฯ มุทุนฺติ มุทุก ฯ วินฺเทมาติ อธิคจฺฉาม ฯ (๔) 
อสฺสาทนาติ  สาธุภาโว ฯ  วายเสตฺโตติ วายโส เอตฺโต ฯ  
เสสเมตฺถ  ปากฏเมว ฯ   
        อย  ปน  โยชนา  สตฺต  วสฺสานิ  ภควนฺต  โอตาราเปกฺโข   
# ๑. ม. อสนิหโต วิย ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕ ฯ 
# ๓. ม. หนฺท น ฯ  ๔. ม. อธิคจฺเฉยฺยาม ฯ  
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อนุพนฺธึ  กตฺถจิ  อวิชหนโฺต  ปทาปทฯ  เอว  อนุพนฺธิตฺวาป  จ 
โอตาร  นาธิคมึ ฯ  โสห ยถา  นาม  เมทวณฺณ  ปาสาณ  เมทส ฺ ี  
วายโส  เอกสฺมึ  ปสฺเส  มุขตุณฺฑเกน  วิชฌฺิตฺวา  อสฺสาท   
อวินฺทมาโน  อปฺเปว  นาม  เอตฺถ  มุทุ  (๑)  วินฺเทมฯ  อป อิโต 
อสฺสาทนา  สิยาติ  สมนฺตา  ตเถว  วิชฺฌนฺโต  อนุปริยายิตฺวา   
กตฺถจิ อสฺสาท  อลทฺธา  ปาสาโณวายนฺติ  นิพฺพิชฺช  ปกฺกเมยฺย 
เอวเมวาห  ภควนฺต กายกมฺมาทีสุ  อตฺตโน  ปริตฺตป ฺตาย 
มุขตุณฺฑเกน  (๒)  วิชฺฌนโฺต  สมนฺตา  อนุปริยคา อปฺเปว  นาม  
กตฺถจิ  อปรสิุทฺธกายสมาจาราทิมุทุภาว  วินฺเทมฯ  กุโตจิ  
อสฺสาทนา  สิยาติฯ  เต  ทานิ  มย  อสฺสาท  อลภมานา  กาโกว  
เสล  อาสชฺช  นิพฺพิชชฺาเปม  โคตม  อาสชฺช  อเปมาติ ฯ   
        เอว  วทโต  กริ  มารสฺส  สตฺต  วสฺสานิ  นิปฺผลปริสฺสม   
นิสฺสาย  พลวโสโก  อุทปาทิฯ เตนสฺส  วิสีทมานงฺคปจฺจงฺคสฺส  
เพลุวปณฺฑุ  นาม  วีณา  กจฺฉโต  ปติตาฯ  ยา  หิ  สก ึ  
กุสเลหิ  (๓)  วาทิตา  จตฺตาโร  มาเส  มธุรสฺสร  มุ ฺจติฯ  ย  
คเหตฺวา สกฺโก ป ฺจสิขสฺส อทาสิ ฯ ต โส ปตมานมฺป  
น พุชฺฌ ิฯ เตนาห ภควา   
                ตสฺส โสกปเรตสฺส                  วีณา กจฺฉา อภสฺสถ   
                 ตโต โส ทุมฺมโน ยกโฺข         ตตฺเถวนฺตรธายถาติ ฯ   
# ๑. ม. มุท ุฯ  ๒. ม. ปรตฺิตป ฺามุขตุณฺฑเกน ฯ 
# ๓. ส.ี องฺคุลีหิ ฯ  
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สงฺคีติการกา อาหสูติ เอเกฯ อมฺหาก ปเนต น ขมตีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย 
                    ปธานสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                          สุภาสิตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สุภาสิตสุตฺต ฯ  อตฺตชฺฌาสยโต  จสฺส   
อุปฺปตฺติ ฯ ภควา  หิ  สุภาสิตปฺปโยฯ  โส  อตฺตโน  สุภาสิต- 
สมุทาจารปฺปกาสเนน  สตฺตาน  ทุพฺภาสิตสมุทาจาร  ปฏิเสเธนฺโต 
อิท  สุตฺต  อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  เอวมฺเม สุตนฺติอาทิ  สงฺคีติการวจน ฯ  ตตฺถ  ตตฺร   
โข  ภควา  ฯเปฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขูติ  เอต  อปุพฺพฯ   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  ตสฺมา  อปุพฺพปทวณฺณนตฺถ อิท วุจฺจติ ฯ 
ตตฺราติ  เทสกาลปริทีปน ฯ  ต  หิ  ย  สมย  วิหรติฯ  ตตฺร  
สมเยฯ ยสฺมิ ฺจ  อาราเม  วิหรติฯ  ตตฺร  อาราเมติ  ทีเปติ ฯ  
ภาสิตพฺพยุตฺเต วา เทสกาเล  ทีเปติ ฯ  น  หิ  ภควา  อยุตฺเต  
เทเส  กาเล  วา  ธมฺม  ภาสติ ฯ  อกาโล  โข  ตาว  พาหิยาติ(๑)- 
อาทิ  เจตฺถ  สาธก ฯ  โขติ  ปทปูรณมตฺเตฯ อวธารณาทิกาลตฺเ   
วา  นิปาโต ฯ  ภควาติ  โลกครุปริทีปน ฯ  ภิกฺขูติ  กถาสวนยุตฺต- 
ปุคฺคลปริทีปน ฯ อามนฺเตสีติ อาลป อภาสิ สมฺโพเธสิ ฯ   
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๔๙/๘๓ ฯ  
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        ภิกฺขโวติ  อามนฺตนาการปริทีปน  ต ฺจ  ภิกขฺนสีลตาทิ- 
คุณโยคสิทฺธตฺตา  (๑)  วุตฺต ฯ  เตน  เนส  หีนาธิกชนเสวิต  วุตฺตึ   
ปกาเสนฺโต  อุทฺธตธีนภาวนิคฺคห กโรติ ฯ  ภิกฺขโวติ  อิมินา  
จ  กรุณาวิปฺผารโสมฺมหทยนยนนิปาตปุพฺพงฺคเมน วจเนน  เต  
อตฺตโน  มุขาภิมุเข  กริตฺวา  เตเนว  กเถตุกมฺยตาทีปเกน  เตส  
โสตุกมฺยต  ชเนติฯ  เตเนว  จ  สมโฺพธนตฺเถ  วจเนน 
สาธุกสวนมนสิกาเรป  เต  นิโยเชติ ฯ  สาธุกสวนมนสิการายตฺตา 
หิ  สาสนสมฺปตฺติ ฯ  อปเรสุป  เทวมนุสฺเสสุ  วิชชฺมาเนสุ  กสมฺา 
ภิกฺขู  เอว  อามนฺเตสีติ  เจฯ  เชฏเสฏาสนฺนสทาสนฺนิหิต- 
ภาวโต ฯ  สพฺพปริสสาธารณา  หิ  อย  ธมฺมเทสนาฯ  น   
ปาฏิปุคฺคลิกาฯ  ปริสาย  จ  เชฏา  ภิกฺขู ปมุปฺปนฺนตฺตาฯ 
เสฏาอนคาริยภาว  อาทึ  กตฺวา  สตฺถุ  จริยานุวิธายกตฺตา 
จ  สกลสาสเน  ปฏิคฺคาหกตฺตา  จฯ  อาสนฺนา  ตตฺถ  นิสินฺเนสุ  
สตฺถุ  สนฺติกตฺตาฯ  สทา  สนฺนิหิตา  สตฺถุ สนฺติกาวจรตฺตา ฯ  
เตน  ภควา  สพฺพปริสสาธารณ  ธมฺม  เทเสนฺโต  ภิกฺขูเอว   
อามนฺเตสิ ฯ  อปจ  ภาชน  เต  อิมาย  กถาย  ยถานุสิฏ 
ปฏิปตฺติสภาวโตติป  เต เอว  อามนฺเตสิ ฯ  ภทนฺเตติ  คารวาธิ- 
วจนเมต ฯ  เต  ภิกฺขูติ  เย ภควา อามนฺเตสิฯ  เตเอว (๒)  ภควนฺต  
อาลปยมานา (๓)  ภควโต ปจฺจสฺโสสุนฺติ ฯ   
# ๑. ม. ...อาทิคุณโยคสิทฺธตฺตา ฯ  ๒. ม. เต เอว ฯ 
# ๓. ม. อาลปนฺตา ฯ  
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        จตูหิ  องฺเคหีติ  จตูหิ  การเณหิฯ  อวยเวหิ  วา ฯ  มุสา- 
วาทาเวรมณิอาทีนิ  หิ  จตฺตาริ  สุภาสิตวาจาย  การณานิฯ   
สจฺจวจนาทโย  จตฺตาโร  อวยวาฯ  การณตฺเถ  จ  องฺคสทฺโท ฯ 
จตูหิ องฺเคหีติ (๑)  นิสฺสกฺกวจน โหติฯ อวยวตฺเถ  กรณวจน ฯ 
สมนฺนาคตาติ  สมนุอาคตา  ปวตฺตา  ยุตฺตา  จ ฯ  วาจาติ  
สมุลฺลปนวาจาฯ  ยา  สา  วาจา  คิรา  พฺยปโถติ  (๒) จฯ  วาจา (๓) 
เนฬา กณฺณสุขาติ (๔) จ  เอวมาทีสุ  อาคจฺฉติ ฯ  ยาย(๕)  ปน  
วาจาย เจ กต กมฺมนฺติ  เอว วิ ฺตฺติ จฯ  ยา  จตูหิ   
วจีทุจฺจริเตหิ  อารติ  วิรติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ สมฺมาวาจาติ(๖) เอว 
วิรติ  จฯ  ผรสุวาจา  ภิกฺขเว  อาเสวิตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
นิรยสวตฺตนิกา โหตีติ (๗)  เอว  เจตนา  จ  วาจาติ  อาคจฺฉติฯ  
สา อิธ อนธิปฺเปตา ฯ กสฺมาฯ  อภาสิตพฺพโต ฯ  สภุาสิตา   
โหตีติ  สุฏ ุ  ภาสิตา ฯ  เตนสฺสา  อตฺถาวหนต  ทีเปติ ฯ  
น  ทุพฺภาสิตาติ  น  ทฏุ ุ  ภาสิตา ฯ  เตนสฺสา  อนตฺถานาวหนต  
ทีเปติ ฯ อนวชฺชาติ  วชฺชสงฺขาตราคาทิโทสวิรหิตา ฯ  เตนสฺสา 
การณสุทฺธิต   อคติคมนาทิปตฺติโทสาภาว ฺจ  ทีเปติ ฯ อนนุวชชฺา  
# ๑. ม. จตูหีติ ฯ  ๒. อภิ. ส. ๓๔/๕๘๘/๒๒๕ ฯ   
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ท.ี ส.ี ๙/๔/๖ ฯ ม. อุ. ๑๔/๑๖/๑๙ ฯ 
# ๕. ม. ยา ฯ ๖. อภิ. ส. ๓๔/๒๑๘/๘๙ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๑๗๘/๑๓๙ ฯ 
# ๗. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๓๐/๒๕๒ ฯ ๘. ม. ภาสิตา โหติ ฯ  
# ๙. ม. การณสุทฺธึ ฯ  ๑๐. ส.ี วตฺตุ โทสาภาว ฺจ ฯ  
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จาติ อนุวาทวิมุตฺตา ฯ เตนสฺสา สพฺพาการสมฺปตฺตึ  ทีเปติ ฯ  
วิ ฺ ูนนฺติ  ปณฺฑิตาน ฯ  เตน  นินฺทาปสสาสุ  พาลา อปฺปมาณาติ  
ทีเปติ ฯ   
        กตเมหิ  จตูหีติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  
สาสเน ฯ  ภิกฺขเวติ เยส  กเถตุกาโมฯ  ตทาลปน ฯ  ภิกฺขูติ  
วุตฺตปฺปการวาจาภาสนกปุคฺคลนิทสฺสน ฯ สุภาสิตเยว  ภาสตีติ  
ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย  จตูสุ  วาจงฺเคสุ  อ ฺตรงฺคนิทฺเทส- 
วจน ฯ  โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  ตสฺเสว  วาจงฺคสฺส  ปฏิกฺเขป- 
ภาสนนิวารณ ฯ  (๑)  เตน  มุสาวาทาทโยป  กทาจิ  วตฺตพฺพาติ   
ทิฏ ึ  นิเสเธติ ฯ  โน ทุพฺภาสิตนฺติ อิมินา  วา  มิจฺฉา 
วาจปฺปหาน  ทีเปติฯ  สุภาสิตนฺติ  อิมินา  ปหีนมิจฺฉาวาเจน  
สตา  ภาสิตพฺพวจนลกฺขณ ฯ  ตถา  ปาปสฺส  อกรณฯ  กุสลสฺส  
อุปสมฺปท ฯ  องฺคปริทีปนตฺถ  ปน  อภาสิตพฺพ  ปุพฺเพ  อวตฺวา 
ภาสิตพฺพเมวาห ฯ  เอส  นโย  ธมฺมเยวาติอาทีสุป ฯ   
        เอตฺถ  จ  สุภาสิตเยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  อิมินา 
ปสุณโทสรหิต สมคฺคกรณวจน  วุตฺตฯ  ธมฺมเยว  ภาสติ  
โน  อธมฺมนติฺ  อิมินา  สมฺผปฺปลาปโทสรหิต  (๒)  ธมฺมโต  อนเปต  
มนฺตาวจน วุตฺตฯ อิตเรหิ ทฺวีหิ ผรุสาลิกรหิตานิ ปยสจฺจ- 
วจนานิ  วุตฺตานิ ฯ  อิเมหิ  โขติอาทินา  ปน  ตานิ  องฺคานิ  
# ๑. ม. ปฏิปกฺขภาสนนิวารณ ฯ  ๒. ม. สมฺผโทสรหิต ฯ  
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ปจฺจกฺขโต ทสฺเสนฺโต  ต  วาจ  นิคเมติ ฯ  วิเสสโต  เจตฺถ อิเมหิ  
โข ภิกฺขเว จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  
โหตีติ  ภณนฺโต  ยท ฺเ  ปฏิ ฺาทีหิ  อวยเวหิ  นามาทิปเทหิ  
ลิงฺควจนวิภตฺติกาลการกาทิสมฺปตฺตีหิ  จ  สมนฺนาคต  วาจ  
สุภาสิตนฺติ  ป ฺเปนฺติฯ  (๑)  ต  ธมมฺโต  ปฏิเสเธติ ฯ   
        อวยวาทิสมฺปนฺนาป  หิ เปสุ ฺาทิสมนฺนาคตา  วาจา   
ทุพฺภาสิตาว  โหติ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  อนตฺถาวหตฺตา ฯ  อิเมหิ  
ปน จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคตา สเจป มิลกฺขภาสปริยาปนฺนา (๒) 
ฆฏเจฏิกาคีติกปริยาปนฺนา  วา  โหติฯ  ตถาป  สุภาสิตาเอว 
โลกิยโลกุตฺตรหิตสุขาวหตฺตา ฯ  สีหลทีเป  มคฺคปสฺเส  สสฺส   
รกฺขนฺติยา  สหีลเจฏิกาย  สีหลเกเนว  ชาติชราพฺยาธิมรณยุตฺต  (๓) 
คีต  คายนฺติยา  สุตฺวา  มคฺค คจฺฉนฺตา สฏ ิมตฺตา วิปสฺสกา  
ภิกฺขู  เจตฺถ  อรหตฺต ปตฺตา นิทสฺสน ฯ ตถา ติสฺโส นาม 
อารทฺธวิปสฺสโก ภิกฺขุ ปทุมสรสมีเปน คจฺฉนฺโต ปทุมสเรสุ (๔)   
ปทุมานิ ภ ฺชิตฺวา  
                ปาโต ผุลฺล  โกกนท                  สูรยิาโลเกน ตชฺชยีเต (๕)   
                เอว  มนุสฺสตฺตคตา  สตฺตา          ชราภิเวเคน  มิลายนฺตีติ  (๖)   
อิม  คีต  คายนฺติยา  เจฏิกาย  สุตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโตฯ   
# ๑. ม. ม ฺนฺติ ฯ  ๒. ม. มลิกฺขุภาสาปริยาปนฺนา ฯ 
# ๓. ม. ชาติชรามรณปฏสิยุตฺต ฯ ๔. ม. ปทุมสเร ฯ  
# ๕. ม. ภชชฺยิเต ฯ  ๖. ม. มทฺทียนฺตีติ ฯ   
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พุทฺธนฺตเร  จ อ ฺตโร ปุริโส  สตฺตหิ  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  วนา 
อาคมฺม  อ ฺตราย  อิตฺถิยา  มุสเลน ตณฺฑุเล โกฏเฏนฺติยา   
        ชราย ปริมทฺทิต เอต         มลิาตจฺฉวิจมฺมนิสฺสิต   
        มรเณน ภิชฺชติ เอต          มจฺจุสฺส ฆสมามิส ฯ   
        กิมีน อาลย เอต                  นานากุณเปน ปูริต   
        อสุจิสฺส  ภาชน  เอต          กทลิกขฺนฺธสม  อิทนฺติ   
อิม  คีติก  สตฺุวา  สห  ปตฺุเตหิ ปจฺเจกโพธึ ปตฺโตฯ อ ฺเ  
จ อีทิเสหิ อุปาเยหิ อริยภูมึ  ปตฺตา  นทิสฺสน ฯ  อนจฺฉริย   
ปเนตฯ  ย  ภควตา  อาสยานุสยกุสเลน สพฺเพ  สงฺขารา   
อนิจฺจาติอาทินา  นเยน  วุตฺตา  คาถาโย  สุตฺวา  ป ฺจสตา   
ภิกฺขู  อรหตฺต  ปาปุณึสุฯ  อ ฺเ  จ ขนฺธายตนาทิปฏิสยุตฺตา  
ภาสิตกถา สุตฺวา (๑) อเนเก  เทวมนุสสฺาติ ฯ  
        เอว  อิเมหิ  จตูหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สเจป   
มิลกฺขภาสาปริยาปนฺนา  ฆฏเจฏิกาคีติกปริยาปนฺนา  วา  โหติฯ  
ตถาป  สุภาสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  สุภาสิตตฺตา  เอว  จ  อนวชชฺา 
จ  อนนุวชฺชา  จ  วิ ฺ ูน  อตฺถตฺถิกาน กุลปุตฺตาน  
อตฺถปฏิสรณานฯ โน พฺย ฺชนปฏิสรณานนฺติ ฯ   
        อิทมโวจ  ภควาติ  อิท  สุภาสิตลกฺขณ  ภควา  อโวจ ฯ 
อิท  วตฺวาน  สุคโตฯ  อถาปร  เอตทโวจ  สตฺถาติ  อิท  จ 
# ๑. ม. กถา สุตฺวา ฯ  
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ลกฺขณ  วตฺวา  อถ  อ ฺมฺป  เอต  อโวจ  สตฺถา ฯ  อิทานิ   
วตฺตพฺพคาถ  ทสฺเสตฺวา  (๑)  สพฺพเมต สงฺคีติการกา อาหสุ ฯ  
        ตตฺถ  อปรนฺติ  คาถาพนฺธวจน  สนฺธาย  วุจฺจติ ฯ  ต  
ทุวิธ  โหติ  ปจฺฉา อาคตปริส  อสฺสวนสุสฺสวนอาธารณ- 
ทฬฺหีกรณาทีนิ  วา  สนฺธาย  ตทตฺถทีปกเมว  จฯ  ปพฺุเพ  เกนจิ   
การเณน  ปรหิาปตสฺส  อตฺถสฺส  ทีปเนน  อตฺถวิเสสทีปก ฺจ   
ปุริสสฺส  ห ิ ชาตสฺส  กุารี  ชายเต  มุเขติอาทีสุ  (๒)  วิย ฯ  อิธ 
ปน  ตทตฺถทปีกเมว ฯ  ตตฺถ  สนโฺตติ  พุทฺธาทโย ฯ  เต  ห ิ  
สุภาสิต อุตฺตม  เสฏนฺติ วณฺณยนฺติ ฯ  ทุติย  ตติย  จตุตฺถนฺติ  
อิท  ปน  ปุพฺเพ นิทฺทิฏกฺกม อุปาทาย วุตฺต ฯ  
        คาถาปริโยสาเน ปน วงฺคีสตฺเถโร ภควโต สภุาสิเตน 
ปสีทิ ฯ  โส  ย  ปสนฺนาการ  อกาสิฯ  ย ฺจ  วจน  ภควา   
อภาสิฯ  ต  ทสฺเสนฺตา  สงฺคีติการกา  อถ  โข  อายสฺมาติ- 
อาทิมาหสุ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิภาติ  มนฺติ  มม  ภาโค  ปกาสติ ฯ  ปฏิภาตุ   
ตนฺติ  ตว ภาโค ปกาสตุ ฯ สารุปฺปาหีติ อนุจฺฉวิกาหิ ฯ  
อภิตฺถวีติ ปสสิ ฯ  น  ตาปเยติ  วิปฺปฏสิาเรน  น  ตาเปยฺย ฯ  
น  วิหึเสยฺยาติ  อ ฺม ฺ  ภินฺทนฺโต  น  พาเธยฺย ฯ  สา  
เว  วาจาติ  สา  วาจา  เอกเสเนว  สุภาสิตา ฯ เอตฺตาวตา 
# ๑. ส.ี วตฺตพฺพา คาถา ทสฺเสนฺโต ฯ  
# ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๗/๔๖๑ ฯ  
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อปสุณวาจาย ภควนฺต โถเมติ ฯ   
        ปฏินนทฺิตาติ  หฏเน  หทเยน  ปฏิมุข  คนฺตฺวา  นนฺทิตา   
สมฺปยายิตา  ย  อนาทาย  ปาปานิฯ  ปเรส  ภาสเต  ปยนฺติ  
ย  วาจ ภาสนฺโต  ปเรส  ปาปานิ  อปฺปยานิ  ปฏิกลูานิ   
ผรุสวจนานิ  อนาทาย  อตฺถพฺย ฺชนมธุรปยวจนเมว  (๑)  ภาสติฯ ต  
ปยวาจเมว ภาเสยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ อิมาย คาถาย ปยวจเนน 
ภควนฺต อภิตฺถวิ อมตาติ  อมตสทิสา  มธุรภาเวน ฯ  (๒)  วุตฺตมฺป   
เจต  สจฺจ  หเว  สาธุตร  (๓)  รสานนฺติ  (๔)  นิพฺพานามตปจฺจยตฺตา  
วา อมตา ฯ เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ  ยาย  สจฺจวาจา  นามฯ   
เอส  โปราโณ  ธมฺโม จรยิา ปเวณี ฯ อิทเมว หิ โปราณาน   
อาจิณฺณฯ  น  เต  อลิก  ภาสึสุ ฯ  เตเนวาห  สจฺเจ  อตฺเถ  
จ ธมฺเม จฯ อหุ (๕)  สนฺโต  ปติฏ ิตาติ ฯ  ตตฺถ  สจฺเจ   
ปติฏ ิตตฺตา  เอว  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  อตฺเถ  ปติฏ ิตาฯ อตฺเถ  
ปติฏ ิตตฺตา เอว จ ธมฺเม ปติฏ ิตา โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
ปร  วา  ทฺวย  สจฺจวิเสสนมิจฺเจว  เวทิตพฺพ ฯ  สจฺเจ   
ปติฏ ิตา ฯ กีทิเสฯ  อตฺเถ จ  ธมฺเม  จฯ  ย  ปเรส  อตฺถโต  
อนเปตตฺตา  อตฺถ  อนุปโรธ  กโรตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สติป   
จ  อนุปโรธกรตฺเต ธมฺมโต  อนเปตตฺตา  ธมฺมฯ  ย  ธมฺมิกเมว  
# ๑. ม. อตฺถพฺย ฺชนมธุร ปยเมว วจน ฯ 
# ๒. ม. สาทภุาเวน ฯ  ๓. ม. สาทุตร ฯ  
# ๔. ส. ส.๑๕/๒๐๓/๕๘ ฯ ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๐ ฯ 
# ๕. ส.ี อาหุ ฯ  
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อตฺถ  ต  สาเธตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิมาย  คาถาย  สจฺจวจเนน  
ภควนฺต อภิตฺถวิ ฯ  
        เขมนฺติ  อภย  นริุปททฺว ฯ  เกน  การเณนาติ  เจฯ  
นิพฺพานปฺปตฺติยา  ทุกฺขสฺสนฺตกิริยายฯ  ยสฺมา  กเิลสนิพฺพาน  ปาเปติฯ   
วฏฏทุกฺขสฺส  จ อนฺตกิริยาย  สวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา ฯ 
ย พุทฺโธ นิพฺพานปฺปตฺติยา ทุกฺขสฺสนฺตกิริยายาติ  ทฺวินฺน  
นิพฺพานธาตูนมตฺถาย  เขมมคฺคสฺส  ปกาสนโต เขม วาจ ภาสติฯ  
สา  เว  วาจานมุตฺตมาติ  สา  วาจา  สพฺพวาจาน   
เสฏาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมาย  คาถาย  
มนฺตาวจเนน  ภควนฺต  อภิตฺถวนฺโต  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน 
นิฏาเปสีติ  อยเมตฺถ  อนปุุพฺพปทวณฺณนา ฯ  (๑)  เสส  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  สภุาสิตสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ  
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                        ปูรฬาสสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ ปูรฬาสสุตฺต ฯ (๑)  กา อุปฺปตฺติฯ  ภควา  
ปจฺฉาภตฺตกิจฺจาวสาเน พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โอโลเกนฺโต   
สุนฺทริกภารทฺวาช  พฺราหฺมณ  อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺน   
ทิสฺวา  ตตฺถ  มยิ  คเต  กถา  ปวตฺติสฺสติฯ  ตโต  กถาวสาเน  
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เอส  พฺราหฺมโณ  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิสฺสตีติ  จ ตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา กถ สมุฏาเปตฺวา 
อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิ  สงฺคีติการกาน  วจนฯ  กชึจฺโจ   
ภวนฺติอาทิ วจน  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺสฯ   
                        น  พฺราหฺมโณ  โนมฺห ิ น  ราชปุตฺโต 
                        น  เวสฺสายโน  อุท  โกจิ   โนมฺห ิ
                        โคตฺต  ปริ ฺาย  ปุถุชชฺนาน 
                        อกิ ฺจโน  มนฺตจรามิ   โลเกติ  
อาทิ  วจน  (๒)  ภควโต ฯ  ต  สพฺพมฺป  สโมธาเนตฺวา  ปูรฬาส- 
สุตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ ตตฺถ วุตฺตสทิส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพฯ 
อวุตฺต  วณฺณยิสฺสามฯ  ต ฺจ  โข  อุตฺตานตฺถานิ  ปทานิ  
อนามสนฺตา ฯ  
        โกสเลสูติ  โกสลา  นาม  ชานปทิโน  ราชกุมาราฯ  เตส   
# ๑. สฺยา. สนฺุทริกสุตฺต ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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นิวาโส  เอโกป ชนปโท  รุฬฺหิสทฺเทน  โกสลาติ  วุจฺจติ ฯ  
ตสฺมึ  โกสเลสุ  ชนปเท ฯ  เกจิ  ปน  ยสฺมา  ปุพฺเพ  มหาปนาท   
ราชกุมาร  นานา  นาฏกาทีนิ  (๑)  ทิสวฺา  หสิตมตฺตมฺป  (๒)  อกโรนฺต  สุตฺวา 
ราชา  อาณาเปสิ  โย  มม  ปุตฺต  หสาเปติฯ  สพฺพาภรเณหิ   
น  อลงฺกโรมีติ ฯ  ตโต  นงฺคลานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  มหาชนกาเย 
สนฺนิปติเต (๓)  เต  จ  มนุสฺสา  อติเรกสตฺตวสฺสานิ  นานากีฬกิาทโย  
ทสฺเสนฺตาป  ต  นาสกฺขึส ุหสาเปตุ ฯ ตโต  สกฺโก  เทวนฏ  
เปเสสิฯ  โส  ทิพฺพนาฏก  ทสฺเสตฺวา  หสาเปสิ ฯ  อถ  เต   
มนุสฺสา  อตฺตโน  อตฺตโน  วสโนกาสาภิมุขา  ปกฺกมึสุ ฯ 
เต  ปฏิปเถ มตฺิตสุหชฺชาทโย ทิสฺวา  ปฏิสนฺถารมกสุ  กจฺจิ   
โภโต  (๔)  กุสลฯ กจฺจิ โภโต (๔)  กสุลนฺติ ฯ ตสฺมา ต  กุสล 
สทฺท  อุปาทาย  โส  ปเทโส  โกสโลติ  (๕)  วุจฺจตีติ  
วณฺณยนฺติ ฯ สุนฺทริกาย นทิยา ตีเรติ สุนฺทริกาติ เอวนามิกาย 
นทิยา ตีเร ฯ   
        เตน  โข  ปนาติ  เยน  สมเยน  ภควา  ต  พฺราหฺมณ   
วิเนตุกาโม  คนฺตฺวา  ตสฺสา  นทิยา  ตีเร  สสีส ปารุปตฺวา  
รุกฺขมูเล นิสชฺชาสงฺขาเตน อิริยาปถวิหาเรน วิหรติ ฯ   
สุนฺทริกภารทฺวาโชติ  โส  พฺราหฺมโณ  ตสฺสา  นทิยา  ตีเร  วสติฯ   
อคฺคิ ฺจ  ชุหติฯ  ภารทฺวาโชติ  จสฺส โคตฺตฯ ตสฺมา  
# ๑. ม. นานานาฏกาทีนิ ฯ  ๒. ม. สิตมตฺตมฺป ฯ  
# ๓. ม. มหาชนกาโย สนนฺิปติ ฯ  ๔. ม. โก ฯ ๕. ม. โกสลาติ ฯ  
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เอว วุจฺจติ ฯ อคฺคึ  ชุหตีติ อาหุติปกฺขิปเนน  ชาเลติ ฯ  
อคฺคิหุตฺต  ปริจรตีติ  อคฺยายตน  สมฺมชฺชนูปเลปนพลิกมฺมาทินา 
ปยิรุปาสติ ฯ  โก  นุ  โข  อิม  หพฺยเสส  ภุ ฺเชยฺยาติ  โส  กริ  
พฺราหฺมโณ  อคฺคมฺหิ  ชุหตฺิวา  อวเสส  ปายาส  ทิสวฺา  จินฺเตสิ  
อคฺคิมฺหิ ตาว ปกฺขิตฺตปายาโส  มหาพฺรหฺมุนา  ภุตฺโตฯ  อย  
ปน  อวเสโส  อตฺถ ิฯ  ต  ยทิ  พฺรหฺมโุน  มุขโต  ชาตสฺส  
พฺราหฺมณสฺเสว  ทเทยฺยฯ  เอว  เม  ปตรา  สห  ปุตฺโตป 
สนฺตปฺปโต  ภเวยฺยฯ  สุวิโสธิโต  จ  พฺรหฺมโลกคามิมคฺโค อสฺสฯ 
หนฺทาห พฺราหฺมณ  คเวสามีติ ฯ  ตโต  พฺราหฺมณทสฺสนตฺถ   
อุฏายาสนา  จตุทฺทิสา อนุวิโลเกสิ โก นุ โข อิม หพฺยเสส  
ภุ ฺเชยฺยาติ ฯ   
        อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเลติ  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  เสฏรุกฺขมูเล ฯ  
สสีส ปารุตนฺติ สห  สีเสน  ปารุตกาย ฯ กสฺมา ปน ภควา 
เอวมกาสิฯ (๑) นารายนสงฺขาตพโลป (๒)  หุตฺวา  นาสกฺขิ  หิมปาต  
สีตวาต ฺจ  ปฏิพาหิตุนฺติฯ  อตฺเถต  (๓)  การณ ฯ  น หิ พุทฺธา 
สพฺพโส  กายปฏิชคฺคน  กโรนฺติเอวฯ  (๔)  อปจ ภควา อาคเต 
พฺราหฺมเณ  สีส  วิวริสฺสามิฯ  ม  ทิสวฺา  พฺราหฺมโณ  กถ  
ปวตฺเตสฺสติฯ  อถสฺส กถานุสาเรน ธมฺม  เทเสสฺสามีติ  กถา- 
# ๑. ม. เอวมกาสิ ฯ  ๒. ม. นารายนสงฺขชาตพโลป ฯ 
# ๓. ส.ี อตฺเถตมฺป ฯ  ๔. สี. น กโรนฺติ เอว ฯ  
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ปวตฺตนตฺถ  เอวมกาสิ ฯ  ทิสฺวาน  วาเมน  ฯเปฯ  เตนุปสงฺกมีติ  
โส  กิร  ภควนฺต  ทิสฺวา  พฺราหฺมโณ  อย  สสีส  ปารุปตฺวา  
สพฺพรตฺตึ  ปธานมนุยุตฺโตฯ  อิมสฺส  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  อิม  
หพฺยเสส ทสฺสามีติ พฺราหฺมณส ฺ ี  หุตฺวา  เอว  อุปสงฺกมิ ฯ  
มุณฺโฑ  อย  ภวฯ  มุณฺฑโก  อย ภวนฺติ สีเส  วิวริตมตฺเตว  
เกสนฺต  ทิสวฺา  มุณฺโฑติ  อาหฯ ตโต สุฏ ุตร โอโลเกนฺโต  
ปริตฺตมฺป  สขิ  อทิสฺวา  หีเฬนฺโต  มณฺุฑโกติ  อาห ฯ  เอวรูปา 
หิ  เนส พฺราหฺมณาน  ทิฏ ิ ฯ  ตโต  จาติ  (๑)  ยตฺถ   ิโต อทฺทสฯ 
ตมฺหา ปเทสา ฯ มุณฺฑาปติ เกนจิ การเณน  
มุณฺฑิตสีสาป โหนฺติ ฯ   
        น  พฺราหฺมโณ  โนมฺหีติ  เอตฺถ  นกาโร  ปฏิเสเธฯ  
โนกาโร  อวธารเณ  น  โน  สมนฺติ(๒)อาทีสุ   วิย ฯ  เตน 
เนวมฺหิ  พฺราหฺมโณติ ทสฺเสติ ฯ  น  ราชปุตฺโตติ  ขตฺติโย  
นมฺหิ ฯ  น  เวสฺสายโนติ  เวสฺโสป  นมหฺิ ฯ  อุท  โกจิ โนมฺหีติ 
อ ฺโป  สุทฺโท  วา  จณฺฑาโล  วา  โกจิ  น  โหมีติ ฯ 
เอว  เอกเสเนว  ชาติวาทสมุทาจาร  ปฏิกฺขิปติ ฯ  กสฺมาฯ  
มหาสมุทฺท  ปตฺตา  วิย  ห ิ นทิโย ปพฺพชฺชูปคตา  กุลปุตฺตา  
ชหนฺติ  ปรุิมานิ  นามโคตฺตานิ ฯ  ปหาราทสุตฺต  เจตฺถ สาธก ฯ 
เอว  ชาติวาท  ปฏิกฺขิปตฺวา  ยถาภูตมตฺตาน  อาวิกโรนฺโต  อาห 
# ๑. ม. ตโต วาติ ฯ  ๒. ขุ. ขุ. ๒๕/๗/๕ ฯ 
# ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๑๔/๓๖๗ ฯ  
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โคตฺต ปริ ฺาย  ปุถุชชฺนานฯ  อกิ ฺจโน  มนฺต  จรามิ  โลเกติ ฯ   
กถ  โคตฺต ปริ ฺาสีติ  เจฯ  ภควา  หิ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  
ป ฺจกฺขนฺเธ  ปริ ฺาสิฯ  เตสุ  จ ปริ ฺาเตสุ  โคตฺต  ปริ ฺาตเมว   
โหติ ฯ  ราคาทิกิ ฺจนาน  ปน  อภาเวน  โส  อกิ ฺจโน ฯ 
มนฺตา  ชานิตฺวา  าณานุปริวตฺตีหิ  กายกมฺมาทีหิ  จรติ ฯ  
เตนาห โคตฺติ  ฯเปฯ  โลเกติ ฯ  มนฺตา  วุจฺจติ  ป ฺา ฯ   
ตาย  เจส  จรติ ฯ  เตเนวาห  มนฺต จรามิ โลเกติ ฉนทฺวเสน 
รสฺส กตฺวา ฯ   
        เอว  อตฺตาน  อาวิกตฺวา  อิทานิ  เอว  โอฬาริกลิงฺคมฺป   
ทิสฺวา  ปุจฺฉิตพฺพาปุจฺฉิตพฺพ  น  ชานาสีติ  พฺราหฺมณสฺส  
อุปารมฺภ อาโรเปนฺโต อาห  สงฺฆาฏิวาสี  ฯเปฯ  โคตฺตป ฺหนฺติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ฉินฺนสงฺฆฏิตฏเน  ตีณิป จีวรานิ  สงฺฆาฏีติ   
อธิปฺเปตานิฯ  ตานิ  นิวาเสติ  ปริทหตีติ  สงฺฆาฏิวาสี ฯ 
อคโหติ  อเคโหฯ  นิตฺตโณฺหติ  อธิปฺปาโย ฯ  นิวาสาคาร  
ปน  ภควโต  เชตวเน  มหาคนฺธกุฏิกเรริมณฺฑลมาฬโกสมฺพกุฏ-ิ 
จนฺทนมาลาทิอเนกปฺปการฯ  ต  สนฺธาย  น ยชฺุชติ ฯ  นิวุตฺตเกโสติ  
อปคตเกโส  (๑)  โอหาริตเกสมสฺสูติ  วุตฺต  โหติ ฯ อภินิพฺพุตตฺโตติ 
อตีว  วูปสนฺตปริฬาหจิตฺโตฯ  คุตฺตจิตฺโต  วา ฯ  อลิมฺปมาโน อิธ  
มาณเวหีติ  อุปกรณสิเนหสฺส  ปหีนตฺตา มนุสฺเสหิ อลิตฺโต  
# ๑. ม. อปนีตเกโส ฯ   
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อสสฏโ เอกนฺตวิวิตฺโต ฯ อกลลฺ  ม  พฺราหฺมณาติ  ยฺวาห  
เอว  สงฺฆาฏิวาสี ฯเปฯ อลิมฺปมาโน อิธ มาณเวหิ กิมตฺถ  (๑) 
พฺราหฺมณ  ปากติกานิ  นามโคตฺตานิ อตีตปพฺพชิต สมณ (๒) 
อปฺปติรูป โคตฺตป ฺห ปุจฺฉสีติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  อุปารมฺภ  โมเจนฺโต  พฺราหฺมโณ  อาห  
ปุจฺฉนฺติ  เว  โภ  พฺราหฺมณา  พฺราหฺมเณหิ  สห  พฺราหฺมโณ 
โน  ภวนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺราหฺมโณ  โนติ  พฺราหฺมโณ  นูติ  อตฺโถ ฯ  อิท  
วุตฺต  โหติ  นาห  โภ อกลฺล ปุจฺฉามิ ฯ อมฺหาก  ห ิ พฺราหฺมณสมเย   
พฺราหฺมณา  พฺราหฺมเณหิ  สห  สมาคนตฺฺวา  พฺราหฺมโณ น ุ
ภวฯ ภารทฺวาโช นุ ภวนติฺ เอว ชาติมฺป โคตฺตมฺป  
ปุจฺฉนฺติ เอวาติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควา  พฺราหฺมณสฺส  จิตฺตมุทุภาวกรณตฺถ   
มนฺเตสุ  อตฺตโน  ปกต ฺ ุต  ปกาเสนฺโต  อาห  พฺราหฺมโณ เจ  ตฺว  
พฺรูสิ ฯเปฯ  จตุวีสตกฺขรนฺติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  สเจ  ตฺว พฺราหฺมโณ อหนฺติ พฺรูสิฯ ม ฺจ  
อพฺราหฺมณ  พฺรูสิฯ  ตสฺมา  ภวนฺต สาวิตฺตึ ปุจฺฉามิ ย (๓)  ติปท  
จตุวีสตกฺขรฯ ต  เม  พฺรหูีติ ฯ  เอตฺถ  จ  ภควา  ปรมตฺถเวทาน 
ติณฺณ  ปฏกาน  อาทิภูต ปรมตฺถพฺราหฺมเณหิ  สพฺพพุทฺเธหิ   
# ๑. ม. ต ม ตฺว ฯ  ๒. ม. สมาน ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปกาสิต  อตฺถสมฺปนฺน  พฺย ฺชนสมฺปนฺน ฺจ พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิฯ 
ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิฯ  สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามีติ  อิม อริยสาวิตฺตึ  
สนฺธาย  วุจฺจติ(๑) ฯ ยทิป  หิ  พฺราหฺมโณ  อ ฺ  วเทยฺยฯ อทฺธา  
น  ภควา  นาย  พฺราหฺมณ  อริยสฺส  วินเย  สาวิตฺตีติ  วุจฺจตีติ  
ตสฺส อสารกตฺต  (๒)  ทสเฺสตฺวา  อิเธว  ปติฏเปยฺย ฯ  พฺราหฺมโณ  
ปน สาวิตฺตึ ปุจฺฉามิ ติปท  จตุวีสตกฺขรนฺติ  อิท  อตฺตโน  
สมยสิทฺธ  สาวิตฺติลกฺขณพฺย ฺชนก พฺรหฺมสฺสเรน  นิจฺฉาริต 
วจน  สุตฺวาว  อทฺธาย  สมโณ  พฺราหฺมณสมเย นิฏงฺคโตฯ   
อห  ปน  อ ฺาเณน  อพฺราหฺมโณ  อยนฺติ  ปริภวึฯ   
สาธุรูโป  มนฺตปารคู  พฺราหฺมโณว  เอโสติ  นิฏ  คนฺตฺวา  
หนฺท  น  ย ฺวิธึ ทกฺขิเณยฺยวิธิ ฺจ  ปุจฺฉามีติ  ตมตฺถ   
ปุจฺฉนฺโต  กึ  นิสฺสิตา  ฯเปฯ โลเกติ อิทมฺป  (๓) วิสมคาถา- 
ปททฺวยมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  กึ  นิสฺสิตา  กิมธิปฺปายา  กึ ปตฺเถนตฺา  อิสโย 
จ  ขตฺติยา  จ  พฺราหฺมณา  จ  อ ฺเ  จ  มนุชา  เทวตาน   
อตฺถาย  อ ฺเ(๔)  อกปปฺยึสุ ฯ  ย ฺมกปฺปยึสูติ  มกาโร 
ปทสนฺธิกโร ฯ อกปฺปยึสติู สวิทหึสุ  อกสุ ฯ  ปุถูติ  พหู   
อนฺนปานทานาทินา(๕)  อเนกปฺปกาเรฯ  ปถุู วา  อิสโย  มนชุา  
# ๑. ม. ปุจฺฉติ ฯ  ๒. ม. ย.ุ อสารกตฺต ฯ  
# ๓. ม. อิม ฯ  ๔. ม. ย ฺ ฯ  ๕. ม. อนฺนปานทานาทินา เภเทน ฯ  
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ขตฺติยา  พฺราหฺมณา  จ  กนึิสฺสิตา  ย ฺมกปฺปยึสุฯ  กถ  เนส  
ต กมฺม สมิชฌฺตีติ อิมินา อธิปฺปาเยน ปุจฺฉติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตมตฺถ  พฺยากโรนฺโต  ยทนฺตคู  เวทคู   
ย ฺกาเล ฯ  ยสฺสาหุตึ  ลเภ  ตสฺสิชฺเฌติ  พฺรูมีติ  อิท   
เสสปททฺวยมาห ฯ 
        ตตฺถ  ยทนฺตคูติ โย  อนฺตคูฯ  โอการสฺส  อกาโรฯ   
ทกาโร  อสาธารณม ฺเสนฺติอาทีสุ  (๑)  มกาโร  วิย ฯ  อย 
ปนตฺโถ  โย  วฏฏทุกฺขสฺส  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  อนุต  คตตฺตา 
อนฺตคูฯ  จตูหิ  จ  มคฺคาณเวเทหิ  กิเลเส  วิชฌฺิตฺวา  (๒)  คตตฺตา  
เวทคูฯ  โส  ยสฺส  อิสิมนชุขตฺติยพฺราหฺมณาน  อ ฺตรสฺส  
ย ฺกาเล  ยสฺมึ กิสฺมิ ฺจ  อาหาเร  ปจฺจุปฏ ิเต  อนฺตมโส  
วนปณฺณมูลผลาทิมฺหิป  อาหุตึ  ลเภฯ ตโต  กิ ฺจิ  เทยฺยธมฺม  
ลเภยฺยฯ  ตสสฺ  ต  ย ฺกมฺม  อิชฺเฌ  สมิชฺเฌยฺย  (๓)  มหปฺผล  
ภเวยฺยาติ พฺรูมีติ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  ต  ภควโต  ปรมตฺถโยคคมฺภีร  อติมธุรคิร-   
นิพฺพิการสรสมฺปนฺน  เทสน  สุตฺวา  สรีรสมฺปตฺติสูจิต  จสฺส   
สพฺพคุณสมฺปตฺตึ สมฺภาวยมาโน  ปติโสมนสฺสชาโต  อทฺธา  หิ  
ตสฺสาติ  คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ  อิติ  พฺราหฺมโณติ  สงฺคีติการาน  วจนฯ  เสส  
# ๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๙/๑๒ ฯ  ๒. วิธมิตฺวา ฯ  ๓. ม. สมชิฺเฌยฺย ฯ  
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พฺราหฺมณสฺส ฯ  ตสฺสตฺโถ  อทฺธา  ห ิตสฺส  มยฺห  หตุมิชฺเฌฯ  
อย  อชชฺ เทยยฺธมฺโม อิชฌฺสิฺสติ สมิชฺฌสิฺสติ มหปฺผโล ภวิสฺสติฯ 
ย  ตาทิส  เวทคุ  อทฺทสามฯ  ยสฺมา  ตาทิส ภวนฺตรูป เวทคุ  
อทฺทสาม ฯ  ตฺว ฺเว  หิ  โส  เวทคู  น  อคฺโค(๑) อิโต  ปุพฺเพ 
ปน  ตุมฺหาทิสาน เวทคูน อนฺตคูน ฺจ  อทสฺสเนน  อมฺหาทิสาน   
ย ฺเ  ปฏิยตฺต  อ ฺโ  ชโน  ภุ ฺชติ ปูรฬาส จรุก  จ 
ปูว  จาติ ฯ   
        ตโต  ภควา  อตฺตนิ  ปสนฺน  วจนปฏิคฺคหณสชฺช  พฺราหฺมณ   
วิทิตฺวา  ยถาสฺส  สฏุ ุ  ปากฏา  โหนฺติฯ  เอว  นานปฺปกาเรหิ   
ทกฺขิเณยฺเย ปกาเสตุกาโม  ตสฺมา  ติห  ตฺวนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺมา มยิ ปสนฺโนสิฯ  ตสฺมา  ปน  อิห  
ตฺว  พฺราหฺมณ  อุปสงฺกมฺม  ปุจฺฉาติ  อตฺตาน  ทสฺเสนฺโต   
อาห ฯ อิทานิ  อิโต  ปุพฺพ  (๒)  อตฺเถน  อตฺถิกปท  ปรปเทน  
สมฺพนฺธิตพฺพ  อตฺเถน อตฺถิโก  ตสฺส  อตฺถตฺถิกภาวสฺส  อนุรูป  
กิเลสคฺคิวูปสเมน สนฺตฯ โกธวูปสเนน(๓)  วิธูมฯ  ทุกฺขาภาเวน  อนีฆฯ 
อเนกวิธอาสาภาเวน  นิราส  อปฺเปวิธ  เอกเสน  อิธ  ิโตวฯ  
อิธ  วา  สาสเน  อภิวินฺเท  ลจฺฉสิฯ  อธิคจฺฉิสฺสิ  สุเมธ  
วรป ฺ ขีณาสว  ทกฺขิเณยฺยนฺติ ฯ  อถ  วา  ยสฺมา  มยิ   
ปสนฺโนสิฯ  ตสฺมา  ติห  ตฺว พฺราหฺมณ  อตฺเถน  อตฺถิโก  สมาโน  
# ๑. ม. เวทคู น อ ฺโ ฯ  ๒. ม. ปุพฺพ ฯ  ๓. ม. โกธธูมวิคเมน ฯ  
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อุปสงฺกมฺม  ปุจฺฉ  สนฺต  วิธูม  อนีฆ นิราสนฺติ  อตฺตาน  
ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ  เอว  ปุจฺฉนฺโต อปฺเปวิธ อภิวินฺเท สุเมธ  
ขีณาสว ทกฺขิเณยฺยนฺติ เอวมฺเปตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชฺชมาโน  ภควนฺต  อาห   
ย ฺเ  รโตห  โภ  ฯเปฯ  พฺรูห ิ เมตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  ย ฺโ  ยาโค  ทานนฺติ  อตฺถโต  เอกฯ  ตสฺมา 
ทานรโต  อหฯ  ตาย  เอว ทานารามตาย ทาน ทาตุกาโมฯ  น 
ปน  ชานามิฯ  เอว  อชานนฺต  อนุสาสตุ  ม  ภว ฯ  อนุสาสนฺโต 
จ  อุตฺตาเนเนว  นเยน  ยตฺถ  หุต  อิชฌฺเต  พฺรูหิ  เม  เอตนฺติ  (๑) 
เอวเมตฺถ  อตฺถโยชนา เวทิตพฺพา ฯ ยถา หุตนฺติป ปาโ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  วตฺตุกาโม  อาห  เตนหิ  ฯเปฯ  เทเสสฺสามีติ ฯ   
โอหิตโสตสฺส  จสฺส  อนุสาสนตฺถ  ตาว  มา  ชาตึ  ปุจฺฉีติ 
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  มา  ชาตึ  ปุจฺฉีติ  ยทิ  หุตสมิทฺธิทานมหปฺผลตฺต   
ปจฺจาสึสสิฯ ชาตึ มา ปุจฺฉ ฯ ชาติปุจฺฉน  (๒)  อการณ  ต(๓)  ห ิ 
ทกฺขิเณยฺยวิจารณาย  อการณ(๔) ฯ จรณ ฺจ ปุจฺฉาติ อปจ โข 
สีลาทิคุณเภท จรณ ปุจฺฉ ฯ เอต ฺหิ ทกฺขิเณยฺยวิจารณาย 
การณ ฯ   
        อิทานิสฺส  ตมตฺถ  วิภาเวนฺโต  นิทสฺสนมาห  กฏา  หเว  
# ๑. ม. เมตนฺติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ชาติ ฯ   
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ชายติ  ชาตเวโทติอาทิ ฯ 
        ตตฺรายมธิปฺปาโย  อิธ  (๑)  กฏา  อคฺคิ  ชายติฯ  น  จ โส   
สาลาทิ  กฏา  ชาโต  เอว  อคฺคิกิจฺจ  กโรติฯ  โสปานโทณิอาทิ- 
กฏา  (๒)  ชาโต  น  กโรติฯ  อปจ  โข  อตฺตโน  อจฺจิอาทิ- 
คุณสมฺปนฺนตฺตา  เอว  กโรติฯ  เอว  น  พฺราหฺมณกุลาทีสุ  ชาโตเอว 
ทกฺขิเณยฺโย  โหติฯ  จณฺฑาลกุลาทีสุ  ชาโต  น  โหนฺติฯ  (๓)  อปจ  
โข  นีจากุลีโนป  อุจฺจากุลีโนป ขีณาสวมุนิ ธิติมา หิรีนิเสโธ  
อาชานิโย  โหติฯ  อิมาย ธิติหิริปฺปมุขาย คุณสมฺปตฺติยา ชาติมา  
อุตฺตมทกฺขิเณยฺโย โหติ ฯ  โส  ห ิ ธติิยา  คุเณ  ธาเรติฯ  (๔)  หิริยา 
โทเส  นิเสเธติ ฯ  วุตฺต ฺเจต หิริยา หิ สนฺโต น กโรนฺติ  
ปาปนฺติ(๕) เตน เต พฺรูมิ  มา ชาตึ ปุจฺฉ จรณ จ ปุจฺฉ 
จรณ ฺจ  กฏา หเว ชายติ ชาตเวโท  นีจากุลีโนป มุนี ธิตีมา   
อาชานีโย โหติ หิรีนิเสโธติ ฯ  เอส สงฺเขโปฯ วิตฺถาโร ปน  
อสฺสลายนสุตฺตานุสาเรน (๖)  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอวเมต  ภควา  จาตุวณฺณวิสุทฺธิยา  (๗)  อนุสาสิตฺวา  อิทานิ 
ยตฺถ  หุต  อิชฺฌติ  (๘)  ยถา  จ  หุต  อิชฺฌเตวฯ  ตมตฺถ ทสฺเสตุ สจฺเจน 
ทนฺโตติอาทิกา(๙)  คาถา อาหฯ 
# ๑. ม. อิธ ฯ  ๒. ม. สาปานโทณิ... ฯ ๓. ม. ชาโต น โหติ ฯ  
# ๔. ม. ธารยติ ฯ  ๕. ส. ส. ๑๕/๑๐๐/๓๐ ภยา หิ สนฺโต น กโรนฺติ  
# ปาป ฯ  ๖. ม. ม. ๑๓/๖๑๓/๕๕๘ ฯ ๗. . จาตุวณฺณิสุทฺธิยา ฯ 
# . ม. อิชฺฌเต ฯ  ๙. ม. ...อาทิ ฯ  
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        ตตฺถ  สจฺเจนาติ  ปรมตฺถสจฺเจน ฯ  ต  หิ  ปตฺโต  ทนโฺต   
โหติ ฯ  เตนาห  สจฺเจน  ทนฺโตติ ฯ  ทมสา  อุเปโตติ  อินฺทฺริย- 
ทมเนน  สมนฺนาคโต ฯ  เวทนฺตคูติ  เวเทหิ  วา  กิเลสาน   
อนฺต  คโตฯ  เวทาน  วา  อนฺต  จตุตฺถมคฺคาณ คโต ฯ 
วูสิตพฺรหฺมจริโยติ ปุม วสิตพฺพาภาวโต วุตฺถมคฺคพฺรหฺมจริโย ฯ  
กาเลน  ตมฺหิ  หพฺย  ปเวจฺเฉติ อตฺตโน เทยฺยธมฺมฏ ิตกาล  
ตสฺส สมฺมุขีภาวกาล ฺจ จ  อุปลกฺเขตฺวา  เตน  กาเลน  ตาทิเส  
ทกฺขิเณยฺเย  เทยฺยธมฺม  ปเวจฺเฉยฺย  ปเวเสยฺย [๑]  ปฏิปาเทยฺย ฯ กาเมติ 
วตฺถุกาเม  จ  กิเลสกาเม  จ ฯ  สุสมาหิตินฺทฺริยาติ  สุฏ ุ 
สมาหิตอินฺทฺริยาฯ อวิกฺขิตฺตอินฺทฺริยาติ วุตฺต โหติ ฯ จนฺโทว  
ราหุคฺคหณา ปมุตฺโตติ  (๒)  ยถา  จนฺโท  ราหุคฺคหณาฯ  เอว   
กิเลสคฺคหณา  ปมุตฺตาเยว  อตีว  ภาสนฺติ เจว ตปนฺติ จ ฯ  
สตาติ สติสมฺปนฺนา ฯ มมายิตานีติ ตณฺหาทิฏ ิมมายิตานิ ฯ   
        โย  กาเม  หิตฺวาติ  อิโต  ปภุติ  อตฺตาน  สนฺธาย  
วทติ ฯ  ตตฺถ  กาเม  หิตฺวาติ  กิเลสกาเม  ปหาย ฯ  อภิภุยฺย 
จารีติ  เตส  ปหีนตฺตา  วตฺถุกาเม อภิภุยฺยจารี ฯ  ชาติมรณสฺส   
อนฺต  นาม  นิพฺพาน  วุจฺจติฯ  ต ฺจ  โย  เวทีติ (๓)  อตฺตโน 
ป ฺาพเลน  อ ฺาสิ ฯ  อุทกรหโทวาติ  เย  อิเม  อโนตตฺตทโห   
กณฺณมุณฺฑทโห  รถการทโห  ฉทฺทนฺตทโห  กุณาลทโห 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปเวเสยฺยาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. ปมตฺุตาติ ฯ  ๓. ม. เวทิ ฯ  
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มณฺฑากินิทโห  สีหปปาตทโหติ  หิมวติ  สตฺต  มหารหทา   
อคฺคิสูริยสนฺตาเปหิ  อสมฺผุฏตฺตา นิจฺจ สีตลาฯ เตส อ ฺตโร  
อุทกรหโทว สีโต ปรินิพฺพุตกิเลสปริฬาหตฺตา ฯ   
        สโมติ  ตุโลฺย ฯ  สเมหีติ วิปสฺสิอาทีหิ พุทฺเธหิ ฯ เต 
หิ ปฏิเวธสมตฺตา สมาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  นตฺถิ  เตส  ปฏเิวเธนาธิ- 
คนฺตพฺเพสุ  คุเณสุฯ ปหาตพฺเพสุ  วา  โทเสสุ  เวมตฺตตาฯ 
อทฺธานอายุกุลปฺปมาณาภินิกฺขมนปธานโพธิรสฺมีห ิปน  เนส   
เวมตฺตตา  โหติ ฯ  ตถา  หิ  เต  เหฏ ิมปริจฺเฉเทน  จตูหิ   
อสงฺเขฺยยฺเยหิ  กปฺปสตสหสฺเสน  จ  ปารมิโย  ปูเรนติฺฯ  อุปริมปริจฺเฉเทน  
โสฬสหิ  อสงฺเขฺยยฺเยหิ  กปฺปสตสหสฺเสน  จ ฯ  อย  เนส   
อทฺธานเวมตฺตตา ฯ  เหฏ ิมปริจฺเฉเทน  จ  วสฺสสตายุกกาเล  
อุปฺปชฺชนฺติฯ  อุปริมปริจฺเฉเทน  จ  (๑)  วสฺสสตสหสฺสายุกกาเล ฯ  อย   
เนส  อายุเวมตฺตตา ฯ  ขตฺติยกุเล  วา  พฺราหฺมณกุเล  วา  
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อย  กลุเวมตฺตตา ฯ  อุจฺจา  วา  โหนฺติ  อฏาสีติ 
หตฺถปฺปมาณา นีจา  วา  ปณฺณรสอฏารสหตฺถป-ฺ 
ปมาณา ฯ  อย  ปมาณเวมตฺตตา ฯ  หตฺถิอสฺสรถสิวิกาทีหิ วา 
นิกฺขมนฺติ  เวหาเสน  วา ฯ  ยถา(๒)  หิ  วิปสฺสี  กกุสนฺธา  
อสฺสรเถน  นิกฺขมึสุฯ  สขีิโกณาคมนา  หตฺถิกฺขนฺเธนฯ  เวสฺสภู  
สิวิกายฯ  กสสฺโป  เวหาเสนฯ สกฺยมนุิ  อสฺสปฏ ิยา ฯ  อย  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ตถา ฯ   
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เนกฺขมฺมเวมตฺตตา ฯ  สตฺตาห  วา ปธานมนุยุ ฺชนฺติฯ อฑฺฒมาส   
มาส  เทฺวมาส  เตมาส  จตุมาส  ป ฺจมาส  ฉมาส  เอกวสฺส   
ทฺวิติจตุป ฺจฉวสฺสานิ  วา ฯ  อย  ปธานเวมตฺตตา ฯ  อสฺสตฺโถ  
วา  โพธิรุกโฺข  โหติ นโิคฺรธาทีน  วา  อ ฺตโร ฯ  อย  
โพธิเวมตฺตตา ฯ  พฺยามปฺปภา  อสีติอนนฺตปฺปภา ยุตฺตา  (๑)  โหนฺติ ฯ   
ตตฺถ พฺยามปฺปภา วา อสีติปฺปภา วา สพฺเพส สมานาฯ อนนฺตปฺปภา   
ปน  ทูรมฺป  คจฺฉติ  อาสนฺนมฺปฯ  เอกคาวุต  ทฺวิคาวุต  โยชนอเนกโยชน- 
จกฺกวาฬปริยนฺตมฺปฯ  มงฺคลสฺส  พุทฺธสฺส  สรรีปฺปภา  
ทสสหสฺสจกฺกวาฬ อคมาสิ ฯ  เอว  สนฺเตป  มนสา  จินฺตายตฺตาว  
สพฺพพุทฺธานฯ  โย  ยตฺตก  อิจฺฉติฯ  ตสฺส  ตตฺตก  คจฺฉติ ฯ  
อย  รสฺมิเวมตฺตตา ฯ  อิมา  อฏ  เวมตฺตตา เปตฺวา  อวเสเสสุ  
ปฏิเวเธนาธิคนฺตพฺเพสุ  คุเณสุฯ  ปหาตพฺเพสุ  วา  โทเสสุ  นตฺถ ิ
เนส วิเสโสฯ ตสฺมา สมาติ วุจฺจติ ฯ เอวเมเตหิ สโม  
สเมหิ ฯ   
        วิสเมหิ  ทูเรติ  น  สมา  วิสมาฯ  ปจฺเจกพุทฺธาทโย  
อวเสสสพฺพสตฺตา ฯ  เตหิ  วิสเมหิ  อสทิสตาย  ทูเร ฯ  สกลชมฺพุทีป   
ปูเรตฺวา  ปลลฺงฺเกน  ปลลฺงฺก สงฺฆฏเฏตฺวา  นิสินฺนปจฺเจกพุทฺธาป   
หิ  คุเณหิ  เอกสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  กล นาคฺฆนฺติ  โสฬสึฯ  
โก  ปน  วาโท  สาวกาทีสุ ฯ  เตนาห  วิสเมหิ  ทูเรติ ฯ   
# ๑. ม. พฺยามาสีติ... ฯ  
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ตถาคโต  โหตีติ  อุภยปเทหิ  ทูเรติ  โยเชตพฺพ ฯ  อนนฺตป ฺโติ  
อปริมิตป ฺโ ฯ โลกิยมนุสฺสาน  หิ  ป ฺ  อุปนิธาย  อฏมกสฺส  
ป ฺา  อธิกาฯ  ตสฺส  ป ฺ อุปนิธาย  โสตาปนฺนสฺส ฯ  เอว  
ยาว  อรหโต  ป ฺ  อุปนิธาย  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ป ฺา  อธิกาฯ 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ป ฺ  ปน  อุปนิธาย  ตถาคตสฺส  ป ฺา  อธิกาติ 
น  วตฺตพฺพาฯ  อนนฺตาอิจฺเจว  ปน  วตฺตพฺพา ฯ  เตนาห  
อนนฺตป ฺโติ ฯ  อนูปลิตฺโตติ  ตณฺหาทิฏ ิเลเปหิ  อลิตฺโต ฯ  อิธ  
วา  หุร  วาติ  อิธโลเก  วา ปรโลเก  วา ฯ  โยชนา  ปเนตฺถ  
สโม  สเมหิ  วิสเมหิ  ทูเร  ตถาคโต  โหติ ฯ  กสฺมาฯ  ยสฺมา 
อนนฺตป ฺโ  อนูปลิตฺโต  อิธ  วา  หรุ  วาฯ  เตน  ตถาคโต   
อรหติ ปูรฬาสนฺติ ฯ   
        ยมฺห ิ น มายาติ อย ปน คาถา อ ฺา จ อีทิสา  
มายาทิโทสยุตฺเตสุ (๑)  พฺราหฺมเณสุ  ทกฺขิเณยฺยส ฺาปหานตฺถ 
วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ อมโมติ สตฺตสงฺขาเรสุ อิท มมาติ  
ปหีนคาโห ฯ (๒)  นิเวสนนฺติ  ตณฺหาทิฏ ินิเวสน ฯ  เตน  ห ิ มโน 
ตีสุ  ภเวสุ  นวิิสติฯ  เตน  ต  นิเวสน  มนโสติ  วุจฺจติ ฯ   
ตตฺเถว  วา  นิวิสติ  ต หตฺิวา คนฺตุ  อสมตฺถตาย ฯ   
        เตนป  นิเวสนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ปริปคฺคหาติ  ตณฺหา- 
ทิฏ ิโย เอวฯ  ตา  ห ิ ปรคฺิคหิตธมฺมา  วา ฯ  เกจีติ  อปฺปมตฺตกาป ฯ  
# ๑. ม. มายาทิดทสยุตฺเตสุ ฯ   ๒. ม. ปหีนมมายิตภาโว ฯ  
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อนุปาทิยาโนติ  เตส นิเวสนปริคฺคหาน อภาวา ก ฺจิ ธมฺม 
อนุปาทิยมาโน ฯ   
        สมาหิโต  มคฺคสมาธินา ฯ  อุทตารีติ  อุตฺติณฺโณ ฯ  ธมฺม- 
ม ฺาสีติ  (๑)  สพฺพมฺป (๒)  เยฺยธมฺม อ ฺาสิ ฯ ปรมาย ทฏิ ิยาติ  
สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน ฯ  ภวาสวาติ  ภวตณฺหาฌานนิกนฺติสสฺสตทิฏ ิ- 
สหคตา  ราคา ฯ  วจีติ  วาจา ฯ  ขราติ  กกฺขฬา  ผรสุา ฯ 
วิธูปตาติ  ทฑฺฒา ฯ  อตฺถคตาติ  อตฺถงฺคตา ฯ  น  สนฺตีติ  
วิธูปตตฺตา  อตฺถงฺคตตฺตา  จ ฯ อุภเยหิ ปน อุภย โยเชตพฺพ ฯ 
สพฺพธีติ สพฺเพสุ ขนฺธายตนาทีสุ ฯ   
        มานสตฺเตสูติ  มาเนน  สตฺเตสุ(๓) ฯ  ทุกฺข  ปริ ฺายาติ   
วฏฏทุกฺข ตีหิ  ปริ ฺาหิ ปริชานิตฺวา ฯ สเขตฺตวตฺถุนฺติ  
สเหตุปจฺจยฯ สทฺธึ กมฺมกิเลเสหีติ  
วุตฺต โหติ ฯ   
        วาส  อนิสฺสายาติ  ตณฺห  อนลลฺียตฺิวา ฯ วิเวกทสฺสีติ 
นิพฺพานทสฺสี ฯ ปรเวทิยนฺติ ปเรหิ าเปตพฺพ ฯ ทิฏ ิมุปาต- 
วตฺโตติ ทฺวาสฏ ิเภทมฺป มิจฺฉาทิฏ ึ อติกฺกนฺโต ฯ อารมฺมณาติ 
ปจฺจยาฯ ปุนพฺภวการณานีติ วุตฺต โหติ ฯ  ปโรปราติ  ปรา  
ปรา(๔) สุนทฺรา  สุนฺทรา ฯ  ปรา  วา  พาหิราฯ  อปรา  (๕) 
อชฺฌตฺติกา ฯ  สเมจฺจาติ  าเณน  ปฏวิิชฺฌิตฺวา ฯ  ธมฺมาติ 
# ๑. ม. ธมฺม จ ฺาสีติ ฯ  ๒. ม. สพฺพ ฺจ ฯ ๓. ม.ลคฺเคสุ ฯ  
# ๔. สี. ปโรวราติ ปรา อวรา ฯ ๕. ส.ี อวรา ฯ   
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ขนฺธายตนาทโย  ธมฺมา ฯ  อุปาทานกฺขเย  วิมุตฺโตติ  นิพฺพาเน 
นิพฺพานารมฺมณโต  วิมุตฺโตฯ นิพฺพานารมฺมณวิมุตฺติลาภีติ  
อตฺโถ ฯ   
        สโยชนชาติกฺขยนฺตทสฺสีติ  (๑)  สโยชนกฺขยนฺตทสฺสี  ชาติกฺขยนฺต- 
ทสฺสี จ ฯ  สโยชนกฺขยนฺเตน  เจตฺถ  สอุปาทิเสสา  นิพฺพาน- 
ธาตุฯ  ชาติกฺขยนฺเตน  อนุปาทิเสสา  วุตฺตา ฯ  ขยนฺโตติ  หิ   
อจฺจนฺตกฺขยสฺส  สมุจฺเฉทปฺปหานสฺเสต อธิวจน ฯ  อนุนาสิกโลโป  
เจตฺถ  วิเวกช  ปติสุขนฺติอาทีสุ  วิย  น  กโต ฯ  โย ปานุทีติ  
โย  อปนุทิ ฯ  ราคปถนฺติ  ราคารมฺมณฯ  ราคเมว  วา ฯ  ราโคป   
หิ  ทุคฺคตีน  ปถตฺตา  ราคปโถติ  วุจฺจติ  กมฺมปโถ  วิย ฯ  สุทโฺธ 
นิทฺโทโส  วิมโล อกาโมติ(๒)  ปริสทฺุธกายสมาจาราทิตาย  สุทฺโธ ฯ  
เยหิ  โทเสหิ  (๓)  ราคโทสา  อย  ปชาฯ  โทสโทสาฯ   
โมหโทสาติ วุจฺจติฯ เตส อภาวา นิทฺโทโส ฯ อนุปวิสมลธิคมา (๔)  วิมโลฯ  
อุปกฺกิเลสาภาวโต  อกาโจ ฯ  อุปกฺกลิฏิโ  หิ  อุปกฺกิเลเสน   
สกาโจติ  วุจฺจติ ฯ  สุทฺโธ  วา  ยสฺมา  นิทฺโทโสฯ  นิทฺโทสตาย  
วิมโลฯ  พาหิรมลาภาเวน  วิมลตฺตา  อกาโจ ฯ  สมโล  
หิ  สกาโจติ  วุจฺจติ ฯ วิมลตฺตา  วา  อาคุ  น  กโรติฯ  เตน  
อกาโจ ฯ  อาคุกิริยา  หิ  อุปฆาตกรณโต  กาโจติ  วุจฺจติ ฯ   
# ๑. ม. ส โยชนชาติขยนฺตทสฺสีติ ฯ  ๒. ม. ยุ. อกาโจ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ยุ. อฏปุริสมลวิคมา ฯ  
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        อตฺตนา  (๑)  อตฺตาน  นานุปสฺสตีติ  าณสมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน   
วิปสฺสนฺโต  อตฺตโน  ขนฺเธสุ  อ ฺ  อตฺตาน  นาม  น  
ปสฺสติฯ  ขนฺธมตฺตเมว ปสฺสติ ฯ  ยา  จาย  อตฺตนาว  อตฺตาน  
ส ฺชานามีติ  ตสฺส สจฺจโต ตถโต (๒)  ทฏิ ิ อุปฺปชฺชติฯ  ตสฺสา 
อภาวา  อตฺตโน  อตฺตาน  น  ปสฺสติฯ  (๓)  อ ฺทตฺถุ  ป ฺาย  
ขนฺเธ  ปสฺสติ ฯ  มคฺคสมาธินา  สมาหิโตฯ  กายวงฺกาทีน  อภาวา  
อุชฺชุคโตฯ  โลกธมฺเมหิ  อกมฺปนียโต   ิตตฺโตฯ  ตณฺหาสงฺขาตาย 
เอชาย  ป ฺจนฺน  เจโตขิลาน ฺจ อฏฏานาย กงฺขาย จ อภาวา  
อเนโช อขิโล อกงฺโข ฯ   
        โมหนฺตราติ  โมหการณา  โมหปจฺจยาฯ  สพฺพ- 
กิเลสานเมต  อธิวจน ฯ  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  จ  าณทสฺสีติ   
สจฺฉิกตสพฺพ ฺ ุต ฺาโณ ฯ  ต ฺหิ สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  าณ  ต 
ต ฺจ  ภควา  ปสฺสิฯ  อธิคต  เมติ สจฺฉิกตฺวา วิหาสิ ฯ เตน  วุจฺจติ 
สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  จ  าณทสฺสีติ ฯ  สมฺโพธินฺติ  อรหตฺต ฯ  
อนุตฺตรนฺติ  ปจฺเจกพุทฺธสาวเกหิ  อสาธารณ ฯ  สวินฺติ เขม  
นิรุปทฺทวฯ สสฺสิริก วาติ ฯ(๔)  ยกฺขสฺสาติ  ปุริสสฺส ฯ  สุทฺธติี 
โวทานตา ฯ  เอตฺถ  ห ิ โมหนฺตราภาเวน สพฺพโทสาภาโวฯ   
เตน  สวรการณสมุจฺเฉทา(๕)  อนฺติมสรีรธาริตาฯ  าณทสฺสิตาย   
# ๑. ม. อตฺตโน ฯ  ๒. ม. เถตโต ฯ  ๓. ม. นานุปสฺสติ ฯ 
# ๔. ม. วา ฯ  ๕. ม.สสารการณสมุจฺเฉโท ฯ   
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สพฺพคุณสมฺภโวฯ  เตน  อนุตฺตรา  สมฺโพธิปตฺติ  (๑)  อิโต  ปร  (๒)  ปหาตพฺพ   
อธิคนฺตพฺพ วา นตฺถิ ฯ เตนาห เอตฺตาวตา ยกฺขสฺส สุทฺธีติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  พฺราหฺมโณ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ภควติ  
ปสนฺโน  ปสนฺนาการ  กโรนฺโต  อาห  หุต ฺจ  มยฺหนฺติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยมห  อิโต  ปุพฺเพ พฺราหฺมณ  (๓)  อารพฺภ  อคฺคิมฺหิ   
ชุหามิ (๔)ฯ  ต  เม หุต สจฺจ วา โหติฯ อลิก วาติ  น  ชานามิ ฯ  
อชฺช  ปน  อิท  หุต  มยฺห หุตมตฺถุ สจฺจฯ  หุตเมว(๕)  อตฺถูติ 
ยาจนฺโต  ภณติ ฯ  ย  ตาทิส  เวทคุ  (๖)  อลตฺถฯ  ยสฺมา  อิเธว  
 ิโต ภวนฺตรูป  เวทคุ  อลตฺถ ฯ  พฺรหฺมา  หิ  สกฺขิฯ  ปจฺจกฺขเมว 
หิ  ตฺว  พฺรหฺมาฯ ยโต  ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภควา  ปฏคฺิคเหตฺวา  
จ  ภุ ฺชตุ  เม  ภควา  ปูรฬาสนฺติ  ต หพฺยเสส อุปณาเมนฺโต  
อาห ฯ   
        อถ  ภควา  กสิกภารทฺวาชสุตฺเต  วุตฺตนเยน  คาถา- 
ทฺวยมภาสิ ฯ  ตโต  พฺราหฺมโณ  อย  อตฺตนา  น  อิจฺฉติฯ 
ตมฺป  อ ฺ  (๗)  สนฺธาย  เกวลิน มเหสึ  ขีณาสว  กุกฺกุจฺจวูปสนฺต  
อนฺเนน  ปาเนน  อุปฏหสฺสูติ  ภณตีติ เอว คาถาย  อตฺถ   
อสลฺลกฺเขตฺวา  ต  าตุกาโม  อาห  สาธาห  ภควาติ ฯ   
        ตตฺถ  สาธูติ  อายาจนตฺเถ  นิปาโต ฯ  ตถาติ  เยน   
# ๑. ม. อนุตฺตรา สมฺโพธิปตฺติ ฯ   ๒. ม.ปร ฺจ ฯ  ๓. ม. พฺรหฺมาน  
# ๔. ม. อคฺคมฺหิ อชุห ฯ  ๕. ม. สจฺจหุตเมว ฯ  ๖. ม. เวทคุน ฯ 
# ๗. ม. กมฺป จ ฺ ฯ  
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ตฺวมาหฯ  เตน  ปกาเรน ฯ  วิช ฺนฺติ  ชาเนยฺย ฯ  ยนฺติ  
ย  ทกฺขิเณยฺย  ย ฺกาเล  ปริเยสมาโน  อุปฏเหยฺยนฺติ  
ปาเสโส ฯ  ปปฺปุยฺยาติ  ปตฺวา ฯ  ตว  สาสนนฺติ  ตว  โอวาท ฯ 
อิท  วุตฺต  โหติฯ  สาธาห  ภควา  ตว  โอวาท  อาคมฺม  ตถา  
วิช ฺฯ  อาโรเจหิ  เม ต เกวลินนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  โย  ทกฺขิณ   
ภุ ฺเชยฺย  มาทิสสฺสฯ  ยถาห  (๑)  ย ฺกาเล ปริเยสมาโน  อุปฏเหยฺยฯ  
ตถารูป เม ทกฺขิเณยฺย ทสฺเสหิฯ สเจ ตฺว น ภุ ฺชสีติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ปากเฏน  นเยน  ตถารูป  ทกฺขิเณยฺย   
ทสฺเสนฺโต  สารมฺภา  ยสฺสาติ  คาถาตฺตยมาห ฯ  
        ตตฺถ  สมีนฺตาน  วิเนตารนฺติ  สีมาติ  มริยาทา  สาธุชนวุตฺติฯ  
ตสฺสา  อนฺตา  ปริโยสานา  อสฺส ภาคาติ(๒) กตฺวา  สีมนฺตา  
วุจฺจนฺติ  กิเลสาฯ  เตส  วิเนตารนฺติ  อตฺโถ ฯ สีมนตฺาติ  
พุทฺธเวเนยฺยา เสกฺขา  จ  ปุถุชชฺนา  จฯ  เตส  วิเนตารนฺติป 
เอเก ฯ  ชาติมรณโกวิทนติฺ  เอว ชาติ  โหติ  (๓)  เอว  มรณนฺติ  
เอตฺถ กุสล ฯ โมเนยฺยสมปฺนฺนนฺติ ป ฺาสมฺปนฺนฯ กาย 
โมเนยฺยาทิสมฺปนฺน  วา ฯ  ภกฏุึ  (๔)  วินยิตฺวานาติ  ย  เอกจฺเจ 
ทุพฺพุทฺธิโน ยาจก  ทิสฺวา  ภกุฏ ึ กโรนฺติฯ  ต  วินยตฺิวาฯ 
ปสนฺนมุขา  หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ ป ฺชลิกาติ ปคฺคหิตอ ฺชลิโน  
หุตฺวา ฯ   
# ๑. ม. ย จาห ฯ  ๒. ม. อปรภาคาติ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. สี. ภุกุฏ ึฯ  
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        อถ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  โถมยมาโน  พุทฺโธ  ภวนฺติ   
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  อายาโคติ  อายชิตพฺโพฯ  ตโต  ตโต อาคมฺม 
วา ยชิตพฺพเมตฺถาติป  อายาโคฯ  เทยฺยธมฺมาน  อธิฏานภูโตติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เสสเมตฺถ  อิโต  ปุริมคาถาสุ  จ  ย  น 
วณฺณิตฯ  ต  สกฺกา  อวณฺณิตมฺป  ชานตุินฺติ อุตฺตานตฺถตฺตา(๑) 
ตสฺมา(๒)  น  วณฺณิต ฯ  อิโต  ปร  ปน  กสิภารทฺวาชสุตฺเต  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                          ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                          ปูรฬาสสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อุตฺตานตฺถตฺตาเยว ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิ ฯ  
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                        มาฆสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มาฆสุตฺต ฯ  (๑)  กา  อุปฺปตฺติฯ  อยเมวสฺส  (๒)  
นิทาเน  วุตฺตา ฯ  อย  หิ  มาโฆ  มาณโว  ทายโก  อโหสิ   
ทานปติ ฯ  ตสฺเสตทโหสิ  สนฺปตฺตกปณทฺธิกาทีน  ทาน  ทินฺน  
มหปฺผล  โหติฯ  อุทาหุ  โนติ  สมณ โคตม  เอตมตฺถ  ปุจฺฉิสฺสามิฯ  
สมโณ  กริ  โคตโม  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ชานาตีติ ฯ  โส   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิฯ  ภควา  จสฺส  ปุจฺฉานุรูป  
พฺยากาสิ ฯ  ตยิท  สงฺคีติการาน  พฺราหฺมณสฺส  ภควโตติ   
ติณฺณนฺนมฺป  (๓)  วจน สโมธาเนตฺวา มาฆสุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ตตฺถ  ราชคเหติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  ต ฺหิ  มนฺธาตุ- 
มหาโควินฺทาทีหิ  ปริคฺคหิตตฺตา  ราชคหนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อ ฺเเปตฺถ  
ปกาเร  วณฺณยนฺติฯ  กินฺเตหิฯ นามเมต  ตสฺส  นครสฺส ฯ   
ต  ปเนต  พุทฺธกาเล  จ  จกฺกวตฺติกาเล  จ  นคร  โหติฯ   
เสสกาเล  สุ ฺ  โหติ  ยกฺขปริคฺคหิตฯ  เตส  วสนวน (๔)  หุตฺวา 
ติฏติ ฯ เอว  โคจรคาม  ทสฺเสตฺวา  นิวาสฏานมาห   
คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเตติ ฯ  โส  จ  คิชฺฌา  ตสฺส  กูเฏส ุ วสึสุฯ   
คิชฺฌสทิสานิ  วาสฺส  กูฏานิฯ ตสฺมา คิชฺฌกูโฏติ วุจฺจตีติ 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อถ  โข  ฯเปฯ  อโวจาติ  เอตฺถ  มาโฆติ  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  
# ๑. สฺยา. ปน ธมฺมิกสุตฺต ฯ  ๒. ม. อยเมว ยาสฺส ฯ  
# ๓. ม. ติณฺณมฺป ฯ  ๔. ม. ติรฺณมฺป ฯ ๔. ม. วสนฺตวน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 321 

        *เลมที่ 22  มาฆสุตฺตวณฺณนา หนา 321 
 
นามฯ  มาณโวติ  อนฺเตวาสิวาส  อนตีตภาเวน  (๑)  วุจฺจติฯ  ชาติยา  
ปน  มหลลฺโก ฯ  ปุพฺพาจิณฺณวเสนาติ  เอเก  ปงฺคิโย  มาณโว  
วิย ฯ  โส  หิ  วีสวสฺสสติโกป  ปงฺคิโย มาณโวเตฺวว  ปุพฺพา- 
จิณฺเณน  สงฺข อคมาสิฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        อห  หิ  โภ  โคตม  ฯเปฯ  ปสวามีติ  เอตฺถ  ทายโก  ทานปตีติ   
ทายโก  เจว  ทานปติ  จ ฯ  โย  หิ  อ ฺสฺส  สนฺตก  เตนาณตฺโต 
เทติฯ  โสป  ทายโก  โหติฯ  ตสฺมึ  ปน  ทาเน  อิสฺสริย- 
ภาวโต  น  ทานปติ ฯ  อย  ปน  อตฺตโน  สนฺตกเยว  เทติ ฯ  
เตนาห  อห  หิ  โภ  โคตม  ทายโก  ทานปตีติ  อยเมว   
หิ  เอตฺถ  อตฺโถฯ  อ ฺตฺร  ปน  อนฺตรนฺตรา  มจฺเฉเรน   
อภิภุยฺยมาโน  ทายโก  อนภิภูโต  ทานปตีติอาทินาป  นเยน   
วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  วท ฺ ูติ  ยาจกาน  วจน  ชานามิ  วุตฺตมตฺเตเยว 
อยมิทมรหติฯ  อยมิทนฺติ ปุริสวิเสสาวธารเณน  พหูปการภาวคฺค- 
หเณน  วา ฯ  ยาจโยโคติ  ยาจิตุ  ยุตฺโต ฯ  โย  หิ  ยาจเก   
ทิสฺวาว  ภกุฏึ  กตฺวา  ผรสุวจนาทีนิ  ภณติฯ  โส  น  ยาจโยโค   
โหติ ฯ  อห  ปน  น  ตาทิโสติ  ทีเปติ ฯ  ธมฺเมนาติ  อทินฺนาทานนิกติ 
ว ฺจนาทีนิ วชฺเชตฺวา  ภิกขฺาจริยายฯ  ยาจนายาติ  อตฺโถ ฯ   
ยาจนา  หิ  พฺราหฺมณาน  โภคปริเยสเน  ธมฺโมฯ  ยาจมานาน  
จ  เนส  ปเรหิ  อนุคฺคหกาเมหิ  ทินฺนา  โภคา ธมฺมลทฺธา 
# ๑. ม. อนฺเตวาสิวาส อนตีตภาเวน ฯ  
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นาม  ธมฺมาธิคตา  จ  โหนฺติฯ  โส  จ  ตถา  ปริเยสิตฺวา  ลภิ ฯ 
เตนาห  ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสามิ  ฯเปฯ  ธมฺมาธิคเตหีติ ฯ   
ภิยฺโยป  ททามีติ  ตโต  อุตฺตริป  ททามิฯ  ปมาณ  นตฺถิฯ  เอตฺถ  
ลทฺธโภคปฺปมาเณน  (๑)  ททามีติ ทสฺเสติ ฯ  ตคฺฆาติ  เอกสวจเน 
นิปาโต ฯ  เอกเสเนว  หิ  สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวเกหิ  ปสฏ 
ทาน  อนฺตมโส  ติรจฺฉานคตานมฺป  ทียมาน ฯ  วุตฺต ฺเจต  
สพฺพตฺถ  วณฺณิต  ทานฯ  น  ทาน  ครหิต  กวฺจีติ  ตสฺมา   
ภควาป เอกเสเนว  ต  ปสสนฺโต  อาห  ตคฺฆ  ตฺว   
มาณว  ฯเปฯ  ปสวสีติ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
        เอว  ภควตา  พหุ  โส  ปุ ฺ  ปสวตีติ  วุตฺเตป 
ทกฺขิเณยฺยโต ทกฺขิณาวิสุทฺธึ  โสตุกาโม  พฺราหฺมโณ  อุตฺตริ   
ภควนฺต  ปุจฺฉิ ฯ  เตนาหุ สงฺคีติการา  อถ  โข  มาโฆ  มาณโว   
ภควนฺต  คาถาย  อชฌฺภาสีติ ฯ  ต  อตฺถโต วุตฺตนยเมว ฯ   
        ปุจฺฉามหนฺติอาทิคาถาสุ  ปน  วท ฺ ุนฺติ  วจนวิทุฯ 
สพฺพากาเรน  สตฺตาน  วุตฺตวจนาธิปฺปาย ฺ ุนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ  
สุชฺเฌติ ทกฺขิเณยฺยวเสน สุทฺธ มหปฺผล  ภเวยฺย ฯ  โยชนา   
ปเนตฺถ  โย  ยาจโยโค  ทานปติ  คหฏโ  ปุ ฺตฺถิโก  หุตฺวา 
ปเรส  อนฺนปาน  ทท  ยชติฯ  น  อคฺคิมฺหิ  อาหุติมตฺต  
ปกฺขิปนฺโตฯ  ต ฺจ  โข  ปุ ฺเปกฺโขวฯ  น  ปจฺจุปการกลฺยาณ- 
# ๑. ส.ี นตฺถ ิ ลทฺธโภคปฺปมาเณน ฯ  
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กิตฺติสทฺทาทิอเปกฺโขฯ ตสฺส เอวรูปสฺส ยชมานสฺส หุต กถ  
สุชฺเฌยฺยาติ ฯ   
        อาราธเย  ทกฺขิเณยฺเยหิ  ตาทีติ  ตาทิโส  ยาจโยโค  
ทกฺขิเณยฺเยหิ  อาราธเย  สมฺปาทเย  โสธเยฯ  มหปฺผล หุต  กเรยฺยฯ  
น  อ ฺถาติ  อตฺโถ ฯ อิมนิาสฺส กถ หุต ยชมานสฺส สุชฺเฌ 
อิจฺเจต พฺยากต โหติ ฯ   
        อกฺขาหิ  เม  ภควา  ทกฺขิเณยฺเยติ  เอตฺถ  โย  ยาจโยโค  
ทท  ปเรส  ยชติฯ  ตสฺส  เม  ภควา  ทกขิฺเณยฺเย  อกฺขาหีติ   
เอว  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อถสฺส  ภควา  นานปฺปกาเรหิ  นเยหิ  ทกฺขิเณยฺเย   
ปกาเสนฺโต  เย  เว  อลคฺคาติอาทิกา (๑)  คาถาโย อภาสิ ฯ 
        ตตฺถ อลคฺคาติ (๑)  ราคาทิสงฺควเสน  อลคฺคา ฯ เกวลโินติ  
ปรินิฏ ิตกิจฺจา ฯ ยตตฺตาติ คุตฺตจิตฺตา ฯ  ทนฺตา  อนุตฺตเรน   
ทมเถนฯ  วิมตฺุตา  ป ฺาเจโตวิมุตฺตีหิฯ  อนีฆา  อายตึ  วฏฏทุกขฺา- 
ภาเวนฯ  นิราสา  สมฺปติ  กิเลสาภาเวน ฯ  (๒)  อิมสิฺสา  ปน  
คาถาย  ทุติยคาถา  ภาวนานุภาวปฺปกาสนนเยน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
ภาวนานุโยคมนุยุตฺตสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  วิหรโต  กิ ฺจาป  น  
เอว  อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย  อโห  วต  เม  อนุปาทาย  อาสเวหิ 
จิตฺต วิมุจฺเจยฺยาติฯ อถขฺวสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต 
# ๑. ม. อสตฺตาติ ฯ ๒. ม. ยุ. กิเลสาภาเวน ฯ  
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 วิมุจฺจตีติ (๑)  อิท เจตฺถ สุตฺต สาธก ฯ   
        ราค ฺจ  ฯเปฯ  เยสุ  น  มายา  ฯเปฯ  น  ตณฺหาสุ   
อุปาติปนฺนาติ  กามตณฺหาทีสุ  นาธิมุตฺตา ฯ  (๒)  วิตเรยฺยาติ  ตริตฺวา ฯ 
ตณฺหาติ รูปตณฺหาทิฉพฺพิธา ฯ  ภวาภวายาติ  สสฺสตาย  วา   
อุจฺเฉทาย  วา ฯ  อถ  วา  ภวสฺส  อภวาย  ภวาภวายฯ   
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิธ วา หุร วาติ 
อิท ปน กุหิ ฺจิ โลเกติ อิมสฺส วิตฺถารวจน ฯ   
        เย  วีตราคา  ฯเปฯ  สมิตาวิโนติ  สมิตวนฺโตฯ  กิเลส- 
วูปสมกาวิโนติ  (๓)  อตฺโถ ฯ  สมิตาวิตตฺตา จ วีตราคา อโกปา ฯ 
อิธ วิปฺปหายาติ  อิธโลเก  วตฺตมาเน  ขนฺเธ  วิหายฯ  ตโต   
ปร  เยส  คมน  นตฺถีติ  วุตฺต  โหติ ฯ อิโต  ปร  
                เย  กาเม  หิตฺวา  อคหา  จรนฺติฯ  
                สสุยตตฺตา  ตสรว  อุชฺชุนติฺ  
อิมมฺป คาถ เกจิ วทนฺติ ฯ (๔)          ชหิตฺวาติ  หิตฺวา ฯ  ชหิตฺวานาติป  (๕)  
ปาโฯ  อยเมวตฺโถ ฯ  อตฺตทีปาติ  อตฺตโน  คุเณ  เอว  อตฺตโน  
ทีป  กตฺวา  วิจรนฺตา  ขีณาสวา  วุจฺจนฺติ ฯ  เย  เหตฺถาติ   
หกาโร  นิปาโต  ปทปรูณมตฺเต ฯ  อย  ปนตฺโถ  เย  เอตฺถ  
ขนฺธายตนาทิสนฺตาเน  ยถยิท  ขนฺธายตนาทิฯ  ตถา  ชานนฺติฯ  
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๘/๑๒๗ ฯ  ๒. สี. น นิปนฺนา ฯ  
# ๓. ม. กิเลสวูปสมาการิโนติ ฯ  ๔. ม. ปนฺติ ฯ  ๕. สี. ชเหตฺวาติป ฯ   
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ยสภาว  ตสภาวเมว  ส ฺชานนฺติ  อนจฺิจาทิวเสน  ชานนฺตา  
อยมนฺติมา  นตฺถิ  ปุนพฺภโวติ  อย  โน  อนฺติมา  ชาติฯ  อิทานิ   
นตฺถิ  ปุนพฺภโวติ  เอว ฺจ  เย ชานนฺตีติ ฯ  โย  เวทคูติ  
อิทานิ  อตฺตาน  สนฺธาย  ภควา  อิม  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สตีมาติ  ฉสตตวิหารสติยา  สมนฺนาคโต ฯ   
สมฺโพธิปตฺโตติ  สพฺพ ฺ ุต ปตฺโต ฯ สรณ พหุนฺนนฺติ พหูน  
เทวมนุสฺสาน ภยวิหึสเนน สรณภูโต ฯ   
        เอว  ทกฺขิเณยฺเย  สุตฺวา  อตฺตมโน  พฺราหฺมโณ  อาห  
อทฺธา  อโมฆาติ ฯ  
        ตตฺถ  ตฺวเ ฺหตฺถ  ชานาสิ  ยถา  ตถา  อิทนฺติ  ตฺว  
หิ  เอตฺถ  โลเก  อิท  สพฺพมฺป  เยฺย  ยถา  ตถา  ชานาสิ  
ยาถาวโต  ชานาสิฯ  ยาทิส  ต  ตาทิสเมว  ชานาสีติ  วา  (๑) 
วุตฺต  โหติ ฯ  ตถา  หิ  วิทิโต  เอส  ธมโฺมติ  ตถาหิ  เต  
เอสา ธมฺมธาตุ สุปฺปฏิวิทธฺาฯ ยสฺสา สุปฺปฏิวิทฺธตฺตา ย ย  
อิจฺฉสิฯ ต ต ชานาสีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  โส  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  ปสสิตฺวา  ทกฺขิเณยฺย- 
สมฺปทาย  ย ฺสมฺปท  ตฺวา  ทายกสมฺปทายป  ต  ฉฬงฺคปริปูร  
ย ฺสมฺปท  โสตุกาโม  [๒] ยาจโยโคติ อุตฺตริ  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  
        ตตฺราย  โยชนา  โย  ยาจโยโค  ทท  ปเรส ยชติฯ ตสฺส 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โยติ ทสิฺสิต ฯ  
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อกฺขาหิ เม ภควา ย ฺสมฺปทนฺติ ฯ อถสฺส  ภควา  ทฺวีหิ  
คาถาหิ  อกฺขาสิ ฯ 
        ตตฺถ  อย  อตฺถโยชนา  ยชสฺส ุ มาฆฯ  ยชมาโน  จ   
สพฺพตฺถ  วิปปฺสาเทหิ  จิตฺตฯ  ตีสุป  กาเลสุ  จิตฺต ปสาเทหิ ฯ 
เอว เต ยาย   
                  ปุพฺเพว ทานา สุมโน          ทท จิตฺต ปสาทเย   
                  ทตฺวา อตฺตมโน โหติ          เอสา ย ฺสฺส สมฺปทาติ (๑)   
ย ฺสมฺปทา  วุตฺตาฯ  ตาย  สมฺปนฺโน  ย ฺโ  ภวิสฺสติ ฯ  ตตฺถ 
สิยา  กถ  จิตฺต ปสาเทตพฺพนฺติฯ  โทสปฺปหาเนน ฯ  กถ  
โทสปฺปหาน  โหติฯ  ย ฺารมฺมณตาย ฯ  อย  หิ  อารมฺมณ  
ยชมานสฺส  ย ฺโ  เอตฺถ  ปติฏาย  ชหาติ  โทสฯ  อย  หิ   
สตฺเตสุ  เมตฺตาปุพฺพงฺคเมน  สมฺมาทิฏ ิปทีปวิหตโมหนฺธกาเรน  
จิตฺเตน  ยชมานสฺส เทยฺยธมฺมสงฺขาโต  ย ฺโ  อารมฺมณ  โหติ 
โส  เอตฺถ  ย ฺเ  อารมฺมณวเสน  ปวตฺติยา  ปติฏาย   
เทยฺยธมฺมปจฺจย  โลภฯ  ปฏิคฺคาหกปจฺจย  โกธฯ ตทุภยนิทาน  
โมหนฺติ  เอว  ติวิธมฺป  ชหาติ  โทส ฯ  โส  เอว  โภเคสุ  
วีตราโค  สตฺเตสุ  จ วิเหยฺย  (๒)  โทส  ตปฺปหาเรเนว  ปหีนป ฺจ- 
นีวรโณ  อนกฺุกเมน  อุปจารปฺปนาเภท  อปริมาณสตฺตผรเณน 
เอกสตฺเต  วา  อนวเสสผรเณน  อปฺปมาณ  เมตฺตจิตฺต  ภาเวนฺโต   
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๐๘/๓๗๗ ฯ  ๒. ม. ปวิเนยฺย ฯ  
# ยุ. ปฏิวิเนยยฺ ฯ  
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ปุน  ภาวนาย  เวปุลฺลตฺถ  รตฺตินฺทิว สสต สพฺพอิริยาปเถสุ  
อปฺปมตฺโต หุตฺวา ตเมว เมตฺตชฺฌานสงฺขาต สพฺพา ทิสา  
ผรเต อปฺปม ฺนฺติ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  ต  เมตฺต  พฺรหฺมโลกมคฺโค  อยนฺติ 
อชานนฺโต  เกวล  อตฺตโน  วิสยาตีต  เมตฺตาภาวน  สุตฺวา 
สุฏ ุตร ส ฺชาตสพฺพ ฺ ุสมฺภาวโน ภควติ  อตฺตนา  (๑)  พฺรหฺม- 
โลกาธิมุตฺตตฺตา พฺรหฺมโลกูปปตฺติเมว จ สุทฺธึ มุตฺติ ฺจ  
ม ฺมาโน  พฺรหฺมโลกมคฺค  ปุจฺฉนฺโต  โก  สชฺุฌตีติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺร  จ  พฺรหฺมโลกคามึ  ปุ ฺ  กโรนฺต  สนฺธายาห  โก  
สุชฺฌติ  มุจฺจตีติฯ อกโรนฺต  สนฺธาย  พชฺฌตี  จาติ ฯ  เกนตฺตนาติ ฯ(๒) 
เกน  การเณน ฯ  สกฺขิ  พฺรหฺมชฺชทฏิโติ  พฺรหฺมา  อชฺช   
สกฺขิ  ทิฏโ ฯ  สจฺจนฺติ  ภควโต พฺรหฺมสมตฺต อารพฺภ  
อจฺจาทเรน  ปุจฺฉ  (๓)  กโรติ ฯ  กถ  อุปปชฺชตีติ  อจฺจาทเรเนว 
ปุนป ปุจฺฉติ ฯ ชุติมาติ ภควนฺต อาลปติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  โย  ภิกขฺุ  เมตฺตาย  ติกจตุกฺกชฺฌาน  
อุปฺปาเทตฺวา  ตเมว ปาทก  กตฺวา  วิปสสฺนฺโต  อรหตฺต   
ปาปุณาติฯ  โส  สชฺุฌติ  มุจฺจติ  จฯ ตถารูโป จ  พฺรหฺมโลก  
น  คจฺฉติ ฯ  โย  ปน  เมตฺตาย  ติกจตุกฺกชฺฌาน  อุปปฺาเทตฺวา  
สนฺตา  เอสา  สมาปตฺตีติอาทินา  นเยน  ต  อสฺสาเทติฯ  โส  
# ๑. ส.ี อตฺตโน ฯ  ๒. ยุ. เกนาติ ฯ ๓. ม. ย.ุ สปถ ฯ  
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พชฺฌติฯ  ตถา (๑) อปริหีนชฺฌาโน  จ  เตเนว  ฌาเนน  พฺรหฺมโลก 
คจฺฉติฯ  ตสฺมา  ภควา  โย  สชฺุฌติ  มจฺุจติ  จฯ  ตสฺมา  (๒)  
พฺรหฺมโลกคมน  อนนุชานนฺโต  อนามสิตฺวาว  ต ปุคฺคล  โย 
พชฺฌติฯ  ตสฺส  เตน  ฌาเนน  พฺรหฺมโลกคมน  ทสเฺสนฺโต   
พฺรหฺมณสฺส สปฺปาเยน นเยน โย ยชตีติ อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ติวิธนฺติ  ติกาลปฺปสาท  สนธฺายาห ฯ  เตน 
ทายกโต  องฺคตฺตย  ทสฺเสติ ฯ  อาราธเย  ทกฺขิเณยฺเยหิ  ตาทีติ   
ต ฺจ โส ตาทิโส ติวิธย ฺสมฺปตฺติสาธโก  (๓)  ปคฺุคโล  ติวิธย ฺ- 
สมฺปท ทกฺขิเณยฺเยหิ ขีณาสเวหิ สาเธยฺย สมฺปาเทยฺย ฯ   
อิมินา  ปฏิคฺคาหกโต  องฺคตฺตย  ทสฺเสติ ฯ  เอว  ยชตฺิวา  สมฺมา  
ยาจโยโค  เอว  เมตฺตชฺฌานปทฏานภาเวน  ฉฬงฺคสมนฺนาคต  
ย ฺ  สมฺมา  ยชิตฺวา  โส  ยาจโยโค  เตน  ฉฬงฺคย ฺ ูปนิสฺสเยน  
เมตฺตชฺฌาเนน  อุปปชชฺติ  พฺรหฺมโลกนฺติ  พฺรูมีติ  พฺราหฺมณ   
สมุสฺสาเหนฺโต  เทสน  สมาเปสิ ฯ  เสส สพฺพคาถาสุ  
อุตฺตานตฺถเมวฯ อิโต ปร ฺจ ปุพฺเพ วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                  มาฆสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ตสฺส ฯ  
# ๓. ม. ติวิธสมฺปตฺติสาธโก ฯ  
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                        สภิยสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สภิยสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อยเมว   
จสฺส  (๑)  นทิาเน วุตฺตา ฯ  อตฺถวณฺณนากฺกเมป  จสฺส  ปุพฺพสทิส   
ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ ย  ปน  น  วุตฺตฯ  (๒)  ต  
อุตฺตานตฺถานิ  ปทานิ  ปริหรนฺตา  วณฺณยิสฺสาม ฯ  
        เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเปติ  เวฬุวนนฺติ  ตสฺส  อุยฺยานสฺส   
นาม ฯ  ต  กริ  เวฬูห ิจ  ปริกฺขิตฺต  อโหสิ  อฏารสหตฺเถน  
จ  ปากาเรนฯ  โคปุรทฺวารฏฏาลกยุตฺต นีโลภาส  มโนรมฯ   
เตน  เวฬุวนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  กลนฺทกาน  เจตฺถ  นิวาป อทสุฯ 
เตน  กลนฺทกนิวาโปติ  วุจฺจติ ฯ  กลนทฺกา  นาม  กาฬกา 
วุจฺจนฺติ ฯ   
        ปุพฺเพ  กิร  อ ฺตโร  ราชา  ตตฺถ  อุยฺยานกีฬนตฺถ   
อาคโต  สุรามเทน  มตฺโต  ทิวาเสยฺย  สุป ฯ  ปริชโนปสฺส  
สุตฺโต  ราชาติ  ปุปฺผผลาทีหิ  ปโลภิยมาโน อิโต  จิโต  จ  
ปกฺกามิ ฯ  อถ  สุราคนฺเธน  อ ฺตรสฺมา  สุสิรรกฺุขา  
ก ฺหสปฺโป นิกฺขมิตฺวา  ร ฺโ  อภิมุโข  อาคจฺฉติ ฯ  ต  ทิสฺวา 
รุกฺขเทวตา  ร ฺโ  ชีวิต ทสฺสามีติ  กาฬกเวเสน  อาคนฺตฺวา  
กณฺณมูเล  สทฺทมกาสิฯ  ราชา  ปฏิพุชฌฺิฯ  กณฺหสปฺโป   
นิวตฺโต ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  อิมาย  มม  กาฬกาย  ชีวิต  ทินฺนนฺติ  
# ๑. ม. ย.ุ อยเมว ยาสฺส ฯ  ๒. ม. ย.ุ ย ปน อปุพฺพ ฯ  
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กาฬกาน  ตตฺถ  นิวาป  ปฏเปสิฯ  อภยโฆสน ฺจ  โฆสาเปสิ ฯ  
ตสฺมา  ต  ตโต  ปภุติ กลนฺทกนิวาโปติ สงฺข คต ฯ   
        สภิยสฺส  ปริพฺพาชกสฺสาติ  สภิโยติ  ตสฺส  นามฯ  
ปริพฺพาชโกติ พาหิรปพฺพชฺช อุปาทาย  วุจฺจติ ฯ  ปุราณ- 
สาโลหิตาย  เทวตายาติ  น  มาตา  น  ปตาฯ  อปจ  โข   
ปนสฺส  มาตา  วิย  ปตา  วิย  จ  หิตชฌฺาสยตฺตา  โส   
เทวปุตฺโต ปุราณสาโลหิตา  เทวตาติ  วุตฺโต ฯ  
        ปรินิพฺพุเต  กิร  กสสฺเป  ภควติ  ปติฏ ิเต  สุวณฺณเจติเย  
ตโย  กลุปุตฺตา  สมฺมุขสาวกาน  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
จริยานุรูปานิ กมฺมฏานานิ คเหตฺวา  ปจฺจนฺตชนปท  คนฺตฺวา 
อร ฺายตเน  สมณธมฺม  กโรนฺติฯ  อนฺตรนฺตรา  จ  เจติย- 
วนฺทนตฺถาย  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  จ  นคร  คจฺฉนฺติ ฯ  อปเรน   
จ  สมเยน  ตาวตกมฺป  อร ฺเ  วิปฺปวาส  อโรจยมานา  ตตฺเถว   
อปฺปมตฺตา  วิหรึสุฯ  เอว  วิหรนฺตาป  จ  กิ ฺจิ  วิเสส  
นาธิคมึสุ ฯ  เอว (๑)  ตโต เนส อโหสิ มย ปณฺฑาย คจฺฉนฺตา  
ชีวิเต  สาเปกฺขา  โหมฯ  ชวิีเต  สาเปกฺเขน  จ   
น  สกฺกา  โลกุตฺตโร  ธมโฺม  อธิคนฺตตฯ  ปถุุชชฺนกาลกิริยาป  ทกฺุขาฯ  
หนฺท  มย  นสิฺเสณึ  พนฺธิตฺวา ปพฺพต  อภิรุยฺห  กาเย  จ  
ชีวิเต  จ  อนเปกฺขา  สมณธมฺม  กโรมาติ ฯ  เต  ตถา อกสุ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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        อถ  เตส  มหาเถโร  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา  ตทเหว   
ฉฬภิ ฺาปริวาร  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  โส  อิทฺธยิา  หิมวนฺต  
คนฺตฺวา  อโนตตฺเต  มุข  โธวิตฺวา อุตฺตรกุรูสุ  ปณฺฑปาต 
จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  ปุน  อ ฺมฺป  ปเทส  คนฺตฺวา ปตฺต  
ปูเรตฺวา  อโนตตฺตอุทก ฺจ  นาคลตาทนฺตโปณ ฺจ  คเหตฺวา  
เตส  สนฺติก อาคนฺตฺวา  อาห  ปสฺสถาวุโส  มหานภุาวฯ  อย  
อุตฺตรกุรุโต  ปณฺฑปาโตฯ  อิท หิมวนฺตโต  อุทกทนฺตโปณ   
อาภตฯ  อิม  ภุ ฺชิตฺวา  สมณธมฺม  กโรถฯ  เอวาห ตุเมฺห  
สทา  อุปฏหิสฺสามีติ ฯ  เต  ต  สุตฺวา อาหสุ ตุเมฺห ภนฺเต  
กตกิจฺจาฯ ตุเมฺหหิ  สห  สลฺลาปมตฺตมฺป  อมฺหาก  ปป ฺโจฯ 
มา  ทานิ  ตุเมฺห  ปุน  อมฺหาก สนฺติก  อาคมิตฺถาติ ฯ  โส   
เกนจิ  ปริยาเยน  เต  สมฺปฏิจฺฉาเปตุ  อสกฺโกนฺโต ปกฺกามิ ฯ   
        ตโต  เตส  เอโก  ทฺวีหตีหจฺจเยน  ป ฺจาภิ ฺโ  อนาคามี  
อโหสิฯ  โสป  ตเถว  อกาสิฯ  อิตเรน  จ  ปฏิกฺขิตฺโต  ตเถว 
อคมาสิ ฯ  โส  ต  ปฏิกฺขิปตฺวา  วายมนฺโต  ปพฺพต  อารุฬฺห- 
ทิวสโต  (๑)  สตฺตเม  ทิวเส  กิ ฺจิ  วิเสส อนธิคนฺตฺวาว กาลกโต  
เทวโลเก  นพฺิพตฺติ ฯ  ขีณาสวตฺเถโรป  ตทิวสเมว  ปรินิพฺพายฯิ   
อนาคามี สุทฺธาวาเสสุ  อุปฺปชฺช ิฯ  เทวปุตฺโต  ฉสุ  กามา- 
วจเรสุ(๒) อนุโลมปฏโิลเมน  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อมฺหาก  
# ๑. ม. อารหุน... ฯ  ๒. ม.กามาวจรเทวโลเกสุ ฯ  
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ภควโต  กาเล  เทวโลกา  จวิตฺวา  อ ฺตริสฺสา ปริพฺพาชิกาย  
กุจฺฉิมฺหิ  ปฏสินฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ  สา  กริ  อ ฺตรสฺส  ขตฺติยสฺส  
ธีตาฯ  ต  มาตาปตโร  อมหฺาก  ธีตา  สมยนฺตร  ชานาตูติ   
เอกสฺส ปริพฺพาชกสฺส ปฏิยาเทสุ ฯ  (๑)  ตสฺเสโก  อนฺเตวาสิโก  
ปริพฺพาชโก  ตาย  สทฺธึ  วิปฺปฏิปชฺช ิฯ สา  เตน  คพฺภ   
คณฺหิ ฯ  ต  คพฺภินึ  ทิสฺวา  ปริพฺพาชกิา  นิกฺกฑฺฒึสุ ฯ  สา  
อ ฺตฺร  (๒)  คจฺฉนฺตี  อนฺตรามคฺเค  สภิย(๓)  วิชายิฯ  เตนสฺส  
สภิโยเตฺวว  นาม  อกาสิ ฯ  โสป  สภิโย  วฑฺฒิตฺวา  ปริพฺพาชก- 
ปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา นานาสตฺถานิ  อุคฺคเหตฺวา  มหาวาที  
หุตฺวา  วาทกฺขิตฺตตาย  สกลชมฺพุทีเป วิจรนฺโต  อตฺตโน  สทิส  
วาทึ  อทิสฺวา  นครทฺวาเร  อสฺสม  การาเปตฺวา  ขตฺติย- 
กุมาราทโย สิปฺป สิกฺขาเปนฺโต ตตฺถ วสติ ฯ   
        อถ  ภควา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน  ราชคห   
อาคนฺตฺวา  เวฬุวเน  วิหรติ  กลนฺทกนิวาเป ฯ  สภิโย  ปน  
พุทฺธุปฺปาท  น  ชานาติ ฯ  อถสฺส  โส  สุทฺธาวาสพฺรหฺมา   
สมาปตฺติโต  วุฏาย  อิมาห  วิเสส  กสสฺานุภาเวน ปตฺโตติ   
อาวชฺเชนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  สมณธมฺมกิริย  เต 
จ  สหาเย  อนุสฺสริตฺวา  เตสุ  เอโก  ปรินิพฺพุโตฯ  เอโก  อิทานิ   
กตฺถาติ  อาวชฺชนฺโต  เทวโลกา  จวิตฺวา  ชมฺพุทีเป  อุปฺปนฺโน 
# ๑. ม. นิยยฺาเตสุ ฯ ๒. ม. อ ฺตฺถ ฯ ๓. ม. ย.ุ สภาย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 333 

        *เลมที่ 22  สภิยสุตฺตวณฺณนา หนา 333 
 
พุทฺธุปฺปาทมฺป  จ  น ชานาตีติ  ตฺวา  หนฺท  น  พุทธฺุปเสวนาย 
นิโยเชมีติ  วีสติ  ปเ ฺห อภิสงฺขริตฺวา  รตฺติภาเค  ตสฺส  อสฺสม   
อาคมฺม  อากาเส  ตฺวา  สภิย  สภิยาติ ปกฺโกสิฯ  โส  นิทฺทายมาโน 
ติกฺขตฺตุ  ต  สทฺท  สุตฺวา นิกฺขมฺม โอภาส ทิสฺวา ป ฺชลิโก 
อฏาสิ ฯ  ตโต  ต  พฺรหมฺา  อาห  อห  สภิย  ตวตฺถาย   
วีสติ  ปเ ฺห  อาหรึฯ  เต  ตฺว  อุคฺคณฺห ฯ  โย  จ  เต  สมโณ  
วา  พฺราหฺมโณ  วา อิเม ปเ ฺห  ปุฏโ  พฺยากโรติฯ  ตสฺส  
สนฺติเก  พฺรหฺมจริย  จเรยฺยาสีติ ฯ  อิม  เทวปุตฺต สนฺธาเยต  
วุตฺต  ปุราณสาโลหิตาย  เทวตาย  ป ฺหา  อุทฺทิฏา  โหนฺตีติ  
อุทฺทิฏาติ อุทฺเทสมตฺเตเนว วุตฺตาฯ น วิภงฺเคน ฯ   
        เอว  วุตฺเต  จ  เน  สภิโย  เอกวจเนเนว  ปทปฏปิาฏิยา  
อุคฺคเหสิ ฯ  อถ  โข  พฺรหฺมา  ชานนฺโตป  ตสฺส  พุทฺธุปฺปาท   
นาจิกฺขิ ฯ  อตฺถ  คเวสมาโน ปริพฺพาชโก  สยเมว  สตฺถาร   
สฺสติฯ  อิโต  พหิทฺธา  จ  สมณพฺราหฺมณาน  ตุจฺฉภาวนฺติ  
อิมินา  ปนาธิปฺปาเยน  เอวมาห  โย  เต  สภิย  ฯเปฯ   
จเรยฺยาสีติ ฯ  เถรคาถาสุ  ปน  จตุกฺกนปิาเต  (๑)  สภิยตฺเถราปทาน   
วณฺเณนฺตา  ภณนฺติ  สา  จสฺส  มาตา  อตฺตโน  วิปฺปฏิปตฺตึ   
จินฺเตตฺวา  ต  ชิคุจฺฉมานา ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  พฺรหฺมโลเก  
อุปฺปนฺนาฯ  ตาย  พฺรหฺมเทวตาย  เต  ป ฺหา  อุทฺทิฏาติ ฯ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๒๕/๓๑๑ ฯ  
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        เย  เตติ  อิทานิ  วตฺตพฺพาน  อุทฺเทสปจฺจุทฺเทโส ฯ  สมณ- 
พฺราหฺมณาติ ปพฺพชฺชูปคเมน  โลกสมมฺุติยา(๑)  จ  สมณา  เจว  
พฺราหฺมณา  จ ฯ  สงฺฆิโน  คณวนฺโต ฯ  คณิโนติ  สตฺถาโรฯ  
สพฺพ ฺ ุโน  มยนฺติ  เอว  ปฏิ ฺาตาโร ฯ  คณาจริยาติ  อุทฺเทส- 
ปริปุจฺฉาทิวเสน  ปพฺพชติคหฏคณสฺส  อาจริยา ฯ  าตาติ  
อภิ ฺาตา ฯ  วิสฺสุตา  ปากฏาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยสสสฺิโนติ  ลาภ- 
ปริวารสมฺปนฺนา ฯ ติตฺถกราติ  เลส  ทิฏานุคติมาปชฺชนฺเตหิ [๒] 
โอตริตพฺพาน  ทฏิ ิติตฺถาน  กตฺตาโร ฯ  สาธุสมฺมตา  พหุชนสฺสาติ  
สาธโว  เอเต  สนฺโต  สปปฺุริสาติ เอว พหุชนสฺส สมฺมตา ฯ   
        เสยฺยถทินฺติ  กตเม  เตติ  เจ  อิจฺเจตสฺมึ  อตฺเถ   
นิปาโต ฯ  ปรูโณติ  นามฯ กสฺสโปติ  โคตฺต ฯ  โส  กิร  
ชาติยา  ทาโสฯ  เอกูนทาสสต (๓)  ปูเรนฺโต ชาโต ฯ เตนสฺส   
ปูรโณติ  นามมกสุ ฯ  ปลายิตฺวา  ปน  นคฺเคสุ  ปพฺพชิตฺวา   
กสฺสโป  อหนฺติ โคตฺต  อุทฺทิสิฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺจ  ปจฺจ ฺาสิ ฯ   
มกฺขลีติ  นามฯ  โคสาลาย ชาตตฺตา โคสาโลติป  วุจฺจติ ฯ  
โสป  กิร  ชาติยา  ทาโส  เอวฯ  ปลายิตฺวา  ปพฺพชิฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺจ 
ปจฺจ ฺาสิ ฯ  อชโิตติ  นามฯ  อปฺปจฺฉตาย  เกสกมฺพล   
ธาเรติฯ เตนสฺส  เกสกมฺพโลติป  วุจฺจติฯ  โสป  สพฺพ ฺ ุต  
ปจฺจ ฺาสิ ฯ  ปกโุธติ  นามฯ กจฺจายโนติ  โคตฺต ฯ  
# ๑. ม. โลกสมฺมุติยา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โอตรติพฺพานนฺติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ทาสสต ฯ  
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อปฺปจฺฉวเสน  อุทเก  ชีวส ฺาย  จ  นฺหานมุขโธวนาทิ-   
ปฏิกฺขิตฺโตฯ  โสป  สพฺพ ฺ ุต  ปจฺจ ฺาสิ ฯ  ส ฺชโยติ 
นามฯ  เวลฏโ (๑)  ปนสสฺ ปตาฯ  ตสฺมา  เวลฏปุตฺโตติ   
วุจฺจติฯ  โสป  สพฺพ ฺ ุต ปจฺจ ฺาสิ ฯ นิคณฺโติ  
ปพฺพชฺชานาเมนฯ  นาฏปุตฺโตติ  ปตุนาเมน  วุจฺจติฯ  นาโฏ  (๒) 
กิร  นาม  ตสฺส  ปตาฯ  (๓)  ตสฺส  ปุตฺโตติ  นาฏปุตฺโตฯ  โสป 
 ิ  สพฺพ ฺ ุต  ปจฺจ ฺาสิ ฯ  สพฺเพป ป ฺจสตป ฺจสตสิสฺสปริวารา 
อเหสุ ฯ  เตติ  เต  ฉ  สตฺถาโร ฯ  เต  ปเ ฺหติ  เต  วีสติปเ ฺหฯ  
เตติ  เต  ฉ  สตฺถาโร ฯ  เนว  (๔)  สมฺปายนฺตีติ  น  สมฺปาเทนฺติ ฯ   
โกปนฺติ  จิตฺตเจตสิกาน  อาวิลภาว ฯ  โทสนฺติ  ปทฏุจิตฺตตฯ  
ตทุภยมฺเปต มนฺทติกฺขเภทสฺส  โกธสฺเสวาธิวจน ฯ อปฺปจฺจยนฺติ  
อปฺปตีตฯ (๕)  โทมนสฺสนฺติ วุตฺต โหติ ฯ ปาตุกโรนฺตีติ กายวจี- 
วิกาเรน ปกาเสนฺติฯ ปากฏ กโรนฺติ ฯ   
        หีนายาติ  คหฏภาวาย ฯ  คหฏภาโว  หิ  ปพฺพชฺช  
อุปนิธาย  สีลาทิคุณหีนโต หีนกามสุขปฏิเสวนโต  วา  หีโนติ   
วุจฺจติฯ  อุจฺจา  ปพฺพชฺชา ฯ  อาวตฺติตฺวาติ โอสกฺกิตฺวา ฯ  กาเม   
ปริภุ ฺเชยฺยนฺติ  กาเม ปฏิเสเวยฺย ฯ อิติ กิรสฺส สพฺพ ฺ ุต (๖) 
ปฏิ ฺาตานมฺป  ปพฺพชิตาน ตุจฺฉกต   ทิสฺวา อโหสิ ฯ  
# ๑. ม.เพลฏโ ฯ  ๒. ม.นาโฏติ ฯ  ๓. ม. นามสฺส ปตา ฯ  
# ๔. ม. น ฯ ๕. ม. อปฺปตีตาย ฯ  ๖. ม. สพฺพ ฺ ุปฏิ ฺาตานมฺป ฯ  
# ๗. . ตุจฺฉกตฺต ฯ  
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อุปฺปนฺนปริวิตกฺกวเสเนว จ  อาคนฺตฺวา  ปุนปฺปุน  วีมสมานสฺส 
อถ  โข  สภิยสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  เอตทโหสิ อยมฺป  โข  สมโณติ 
จ  เยป  โข  เต  โภนฺโตติ  จ  สมโณ  โข ทหโรติ  น   
อุ ฺาตพฺโพติ  จาติ  เอวมาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ชณฺิณาติอาทีนิ  ปทานิ  วุตฺตนยาเนว ฯ เถราติ   
อตฺตโน  สมณธมฺเม  ถิรภาวปฺปตฺตา ฯ  รตฺต ฺ ูติ  รตน ฺ ูฯ  
นิพฺพานรตน ชานาม  มยนฺติ  เอว  สกาย  ปฏิ ฺาย  โลเกนาป  
สมฺมตาฯ  พหุรตฺติวิทู  วา ฯ  จิร  ปพฺพชิตาน  เอเตสนฺติ  
จิรปพฺพชิตา ฯ   
        น  อุ ฺาตพฺโพติ  น  อวชานิตพฺโพฯ น  นจี  กตฺวา   
ชานิตพฺโพติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  ปรโิภตพฺโพติ  น  ปริภวิตพฺโพฯ  
กิเมส สฺสตีติ เอว น คเหตพฺโพติ วุตฺต โหติ ฯ   
        กงฺขี  เวจิกิจฺฉีติ  สภิโย  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทมาโน   
เอว  ภควโต  รูปสมฺปตฺติทมูปสมสูจิต  สพฺพ ฺ ุต  สมฺภาวยมาโน 
วิคตุทฺธจฺโจ  หุตฺวา อาห  กงฺขี  เวจิกิจฺฉีติ ฯ  ตตฺถ  ลเภยฺย  น ุ 
โข  อิเมส  พฺยากรณนฺติ เอว ป ฺหาน  พฺยากรณกงฺขตาย 
กงฺขี ฯ  โก  นุ  โข  อิมสสฺ  จิมสฺส  จ  ป ฺหสฺส  อตฺโถติ  เอว 
วิจิกิจฺฉาย  เวจิกิจฺฉี ฯ  ทุพฺพลวิจิกิจฺฉาย  วา  เตส  ป ฺหาน  
อตฺเถ  กงฺขนโต  กงฺขีฯ พลวติยา วิจินนฺโต กิจฺฉติเยวฯ น สกโฺกติ 
สนฺนิฏาตุนฺติ เวจิกิจฺฉี ฯ  อภิกงฺขมาโนติ  อติวิย  ปตฺถยมาโน ฯ  
# ๑ ม.  อปฺปตีตตา  ๒ ม.  สพฺพ ฺ ุปฏิ ฺานมฺป  ๓ ม.  ตุจฺฉกตฺต    
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เตสนฺตกโรติ  เตส  ป ฺหาน อนฺตกโร ฯ  ภวนฺโตว  เอว  ภวาหีติ   
ทสฺเสนฺโต  อาห  ปเ ฺห  เม  ปฏุโ  ฯเปฯ  พฺยากโรหิ  เมติ  
ตตฺถ  ปเ ฺห  เมติ  ปเ ฺห  มยา ฯ  ปุฏโติ  ปุจฺฉิโต ฯ   
อนุปุพฺพนฺติ  ป ฺหสฺส  ปฏิปาฏิยา ฯ  อนุธมฺมนฺติ  อตฺถานุรูป   
ปาฬึ  อาโรเปนฺโต ฯ พฺยากโรหิ เมติ มยฺห พฺยากโรหิ ฯ   
        ทูรโตติ  โส  กิร  อิโต  จิโต  จาหิณฺฑนฺโต  สตฺตโยชน- 
สตมคฺคโต  อาคโต ฯ  เตนาห  ภควา  ทูรโต  อาคโตสีติฯ   
กสฺสปสฺส  ภควโต  วา  สาสนโต  อาคตตฺตา ทูรโต อาคโตสีติ  
น อาห ฯ  ปจฺุฉ  มนฺติ  อิมาย  ปนสฺส  คาถาย สพฺพ ฺ ุปฺ- 
ปวารณ  ปวาเรติ ฯ  ตตฺถ มนสิจฺฉสีติ มนสา อิจฺฉสิ ฯ   
        ย  วตาหนฺติ  ย  วต อห ฯ อตฺตมโนติ ปติปาโมชฺช- 
โสมนสฺเสหิ ผุฏจิตฺโต ฯ (๑)  อุทคฺโคติ  ทาเยน  จิตฺเตน  จ  
อพฺภุนฺนโต ฯ  อิท  ปน  ปท  สพฺพปาเสุ  อตฺถิ ฯ อิทานิ  
เยหิ ธมฺเมหิ อตฺตมโนฯ เต ทสฺเสนฺโต อาห ปมุทิโต 
ปติโสมนสฺสชาโตติ ฯ   
        ก ึ ปตฺตินนฺติ  กึปตฺต  (๒)  กิมธิคต ฯ  โสรตนติฺ   
สุวูปสนฺต ฯ สุรตนฺติป  ปาโฯ สุฏ ุ อุปรตนฺติ อตฺโถ ฯ ทนฺตนฺติ ทมิต ฯ 
พุทฺโธติ วิพุทฺโธฯ พุทฺธโพทฺธพฺโพ  (๓)  วา ฯ  
        เอว  สภิโย  เอเกกาย  คาถาย  จตฺตาโร  จตฺตาโร  กตฺวา 
# ๑. ม. ผุฏจิตฺโต ฯ ๒. ม. ปตฺต ฯ  ๓. ม. พุทฺธโพทธฺพฺโพ ฯ  
# ยุ. พุทฺธโพธพฺโพ ฯ   
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ป ฺจหิ  คาถาหิ  วีสติ  ปเ ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  ภควา  ปนสฺส  เอกเมก   
ป ฺห เอกเมกาย คาถาย กตฺวา อรหตฺตนิกูเฏเนว วีสติยา  
คาถาหิ พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  ภินฺนกิเลโส  ปรมตฺถภิกฺขุฯ  โส  จ  
นิพฺพานปฺปตฺโต  โหติฯ  ตสฺมา  อสฺส  ก ึ ปตฺตินมาหุ  ภิกฺขุนนฺติ   
อิม  ป ฺห  พฺยากโรนฺโต ปชฺเชนาติอาทิมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  อตฺตนา  ภาวิเตน  มคฺเคน  ปรินิพฺพาน 
คโต  กิเลสปรินิพฺพาน  ปตฺโตฯ  ปรินพฺิพานคตตฺตา  เอว  จ   
วิติณฺณกงฺโข วิปตฺติมฺปตฺติหานิวุฑฺฒิอุจฺเฉทสสฺสตอปุ ฺปุ ฺปฺ- 
ปเภท  วิภว  ภว  จ  วิปฺปหาย มคฺควาส  วุสิตวา  ขีณปุนพฺภโวติ  
จ  เอเตส  ถุติวจนาน  อรโหฯ  โส  ภิกขฺูติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  วิปฺปฏิปตฺติโต สุฏ ุ อุปรตภาเวน  
นานปฺปการกิเลสวูปสเมน  จ  โสรโต  โหติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ   
ทสฺเสนฺโต  สพฺพตฺถ  อุเปกฺขโกติอาทินา  นเยน  ทุติยป ฺหพฺยา- 
กรณมาห ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  สพฺพตฺถ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  จกฺขุนา  
รูป  ทิสฺวา  เนว  สุมโน  โหติฯ  น  ทมฺุมโนติ(๑)  เอว ปวตฺตาย   
ฉฬงฺคุเปกฺขาย  อุเปกฺขโกฯ  เวปุลฺลปฺปตฺตาย  สติยา  สติมา  น  
โส  หึสติ  เนว  หึสติ  ก ฺจิ  ตสถาวราทิเภท สตฺต  สพฺพโลเก  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๕/๒๖๙ ฯ  
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สพฺพสฺมิมฺป  โลเกฯ ติณฺโณฆตฺตา  ติณฺโณฯ  สมิตปาปตฺตา   
สมโณฯ  อาวิลสงฺกปฺปปฺปหานา  อนาวิโล ฯ  ยสสฺ  จิเม  ราคโทส- 
โมหมานทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตสงฺขาตา  สตฺตุสฺสทา  เกจิ  โอฬาริกา  
วา  สุขุมา  วา  น  สนฺติฯ  โส  อิมาย  อุเปกฺขาวิหาริตาย   
สติเวปุลฺลตาย  อหึสกตาย  จ  วิปฺปฏิปตฺโต สุฏ ุ อุปรตภาเวน 
อิมินา โอฆาทินานปฺปการกิเลสวูปสเมน จ โสรโตติ   
        ยสฺมา  จ  ภาวิตินฺทฺริโย  นิพฺภโย  นิพฺพิกาโร  ทนฺโต   
โหติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  ยสสฺินฺทฺริยานีติ  คาถาย   
ตติยป ฺห  พฺยากาสิ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  จกฺขฺวาทีนิ  ฉฬินฺทฺริยานิ  โคจรภาวนาย 
อนิจฺจาทึ  ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา  วาสนาภาวนาย  สติสมฺปช ฺ- 
คนฺธ  คาหาเปตฺวา  จ  ภาวิตานิฯ  ตานิ  จ  โข   
ยถา  อชฌฺตฺต  โคจรภาวนายฯ  เอว  ปน  พหิทฺธา  จ  สพฺพโลเก 
ยตฺถ  ยตฺถ  อินฺทฺริยาน  เวกลฺลตา  เวกลฺลโต  (๑)  วา  สมฺภโวฯ  
ตตฺถ  ตตฺถ  นาภิชฺฌาทิวเสน  ภาวิตานีติ  เอว  นิพฺพิชฺฌ   
ตฺวา  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  อิม  ปร ฺจ โลก  สกสนฺตติกฺขนฺธโลก   
ปรสนฺตติกฺขนฺธโลก ฺจ  อทนฺธมรณ  มริตุกาโม  กาล กงฺขติฯ  
ชีวิตกฺขยกาล อาคเมติ ปฏิมาเนติฯ น ภายติ มรณสฺส ฯ  
ยถาห เถโร   
# ๑. ม. เวกลลฺตาย ฯ  ย.ุ เวกลฺยตาย ฯ  
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          มรเณ เม ภย นตฺถิ          นิกฺกนฺติ นตฺถิ ชีวิเต (๑)   
          นาภิกงฺขามิ มรณ          นาภิกงฺขามิ ชีวิต   
          กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ          นิพฺพิส ภตโก ยถาติ(๒)  ฯ 
ภาวิโต ส ทนฺโตติ เอว ภาวิตินฺทฺริโย โส ทนฺโตติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  พุทฺโธ  นาม  พุทฺธิสมฺปนฺโน  กิเลสนิทฺทา   
วิพุทฺโธ จฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  กปฺปานีติ  คาถาย  
จตุตฺถป ฺห  พฺยากาสิ ฯ  
        ตตฺถ  กปฺปานีติ  ตณฺหาทิฏ ิกปฺปานิ ฯ  ตณฺหาทิฏ ิโย ห ิ
ตถา ตถา  วิกปฺปนโต  วิกปฺปานีติ วุจฺจนฺติ ฯ  วิเจยฺยาติ   
อนิจฺจาทิภาเวน สมฺมสิตฺวา ฯ เกวลานีติ สกลานิ ฯ สสารนฺติ  
โย จาย   
          ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ          ธาตุอายตนาน จ   
          อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา  สสาโรติ ปวุจฺจตีติ   
เอว  ขนฺธาทิปฏิปาฏิสงฺขาโต  สสาโรฯ  ต  สสาร ฺจ  เกวล   
วิเจยฺย ฯ  เอตฺตาวตา ขนฺธาน  มูลภูเตสุ  กมฺมกิเลเสสุ  ขนฺเธสุ  
จาติ  เอว  ตีสุป วฏเฏสุ วิปสฺสน อาห ฯ  ทุภย  จุตูปปาตนฺติ  
สตฺตาน  จุตึ  อุปปาตนฺติ  อิม ฺจ  อุภย  วิเจยฺย ตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  เอเตน  จุตูปปาตาณ  อาห ฯ  วิคตรชมนงฺคณ   
วิสุทฺธนฺติ ราคาทิรชาน  วิคมา  องฺคณาน  อภาวา  มลาน 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๗/๒๖๕ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๗/๓๕๗ ฯ  
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จ วิคตตฺตา  (๑)  วิคตรชมนงฺคณ  วิสุทฺธ ฯ  ปตฺต  ชาติกฺขยนฺติ 
นิพฺพานปฺปตฺต ฯ  ตมาหุ  พุทฺธนฺติ  ต  อิมาย โลกุตฺตรวิปสฺสนาย 
จุตูปปาตาณเภทาย  พุทฺธิยา  สมฺปนฺนตฺตา  อิมาย  จ  
วิคตรชาทิตาย  กิเลสนิททฺาวิพุทฺธตฺตา  ตาย  ปฏิปทาย  ชาติกฺขย  
ปตฺต พุทฺธมาหุ ฯ   
        อถ  วา  กปฺปานิ  วิเจยฺย  เกวลานติี  อเนเกป   
สวฏฏวิวฏฏกปฺเป  อมุตฺราสินฺติอาทินา  (๒)  นเยน  วิจินิตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  เอเตน  ปมวิชชฺมาห ฯ สสาร  ทุภย  จุตูปปาตนฺติ  
สตฺตาน  จุตึฯ  อุปปาตนฺติ  อิม ฺจ  อุภย  สสาร อิเม  วต 
โภนฺโต  สตฺตาติอาทินา  นเยน  วิจินิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน   
ทุติยวิชฺชมาห ฯ  อวเสเสน  ตติยวิชฺชมาห ฯ  อาสวกฺขยาเณน 
หิ  วิคตรชาทิตา  จ  นิพฺพานปฺปตฺติ  จ โหติ ฯ (๓)  ตมาหุ  
พุทฺธนฺติ เอว วิชฺชาตฺตยเภทพุทฺธิสมฺปนฺน ต พุทฺธมาหูติ ฯ 
        เอว  ปมคาถาย  วุตฺตปเ ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทติุยคาถาย   
วุตฺตปเ ฺหสุป  ยสฺมา  พฺรหฺมภาว  เสฏภาว  ปตฺโต   
ปรมตฺถพฺราหฺมโณ พาหิตสพฺพปาโป  โหติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ   
ทสฺเสนฺโต  พาหิตฺวาติ  คาถาย  ปมป ฺห  พฺยากาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  จตุตฺถมคฺเคน  พาหิตฺวา  สพฺพปาปกานิ   
# ๑. ม.  วิคมา ฯ  ๒. วิ. มหา. ๑/๓/๗ ฯ   
# องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๘/๑๘๗ ฯ 
# ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๙/๓๐๖ ฯ  ๓. ม. โหตีติ ฯ   
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 ิตตฺโตฯ   ิโต  อิจฺเจว  วุตฺต  โหติฯ  พาหิตปาปตฺตา  เอว  จ   
วิมโลฯ วิมลภาว พฺรหฺมภาว เสฏภาว  ปตฺโตฯ  ปฏิปฺปสฺสทฺธ- 
สมาธิวิกฺเขปกรกิเลสมเลน  อคฺคผลสมาธินา  สาธุ  สมาหิโตฯ  
สสารเหตุสมติกฺกเมน  สสารมติจฺจ  ปรินิฏ ิตกิจฺจตาย  เกวลีฯ โส  
ตณฺหาทิฏ ีหิ อนิสฺสิตตฺตา อนิสฺสิโตฯ (๑)  โลกธมฺเมหิ นิพฺพิการตฺตา 
ตาทีติ จ ปวุจฺจติฯ เอว ถุติรโห ส พฺรหฺมา โส พฺราหฺมโณติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  สมิตปาปตาย  สมโณฯ  นฺหาตปาปตาย  นฺหาตโกฯ   
อาคูน  อกรเณน  จ  นาโคติ  ปวุจฺจติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  
ตโต  อปราหิ  ตีหิ  คาถาหิ  ตโย  ปเ ฺห  พฺยากาสิ ฯ  
        ตตฺถ  สมิตาวีติ  อริยมคฺเคน  กิเลเส  สเมตฺวา   ิโต ฯ   
สมโณ  ปวุจฺจติ  (๒)  ตถตฺตาติ  ตถารูโป  สมโณ  ปวุจฺจตีติ ฯ   
เอตฺตาวตา  ปโ ฺห  พฺยากโต  โหติฯ  เสส ฺหิ  (๓)  ตสฺมึ  สมเณ 
สภิยสฺส  พหมุานชนนตฺถ  ถุติวจน ฯ  โย  หิ  สมิตาวีฯ  โส  
ปุ ฺปาปาน  อปฺปฏิสนธฺิกรเณน ปหาย  ปุ ฺปาป  รชาน  
วิคเมน  วิรโชฯ  อนิจฺจาทิวเสน  ตฺวา  อิม  ปร ฺจ  โลก  
ชาติมรณ อุปาติวตฺโต ตาทิ จ โหติ ฯ   
        นินฺหาย  ฯเปฯ  นฺหาตโกติ  เอตฺถ  จ  โย  อชฺฌตฺต- 
พหิทฺธาสงฺขาเต  สพฺพสฺมิมฺป  อายตนโลเก  อชฺฌตฺตพหิทฺธา- 
# ๑. ม. ย.ุ อสิโต ฯ  ๒. ม. ปวุจฺจเต ฯ  ๓. ม. เสส ฯ  
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รมฺมณวเสน  อุปฺปตฺติรหานิ สพฺพปาปกานิ  มคฺคาเณน   
นินฺหาย  โธวิตฺวา  ตาย  นินฺหาตปาปกตาย  ตณฺหาทิฏ ิ- 
กปฺเปหิ  กปปฺเยสุ  เทวมนุสฺเสสุ  กปปฺ  น  เอติฯ  ต  นฺหาตกมาหูติ  
เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        จตุตฺถคาถายป  อาคุ  น  กโรติ  กิ ฺจิ  โลเกติ  โย   
โลเก  อปฺปมตฺตกมฺป  ปาปสงฺขาต  อาคุ  น  กโรติฯ  นาโค  
ปวุจฺจติ  ตถตฺตาติ ฯ  เอตฺตาวตา  ปโ ฺห  พฺยากโต  โหติฯ  
เสส  ปุพฺพนเยเนว  ถุติวจน ฯ  โย  หิ  มคฺเคน  ปหีนอาคุตฺตา  
อาคุ  น  กโรติฯ  โส  กามโยคาทิเก  สพฺพโยเค  ทสสโยชน- 
เภทานิ  จ  สพฺพพนฺธนานิ  วิสชชฺ  ชหิตฺวา  สพฺพตฺถ  ขนฺธาทีสุ  
เกนจิ สงฺเคน น สชฺชติฯ ทฺวีหิ จ วิมุตฺตีหิ วิมุตฺโตฯ  
ตาทิ จ โหตีติ ฯ   
        เอว  ทติุยคาถาย  วุตฺตปเ ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  ตติยคาถาย   
วุตฺตปเ ฺหสุป  ยสฺมา  เขตฺตานีติ  อายตนานิ  วุจฺจนฺติ ฯ   
ยถาห  จกฺขุเปต จกฺขฺวายตนมฺเปต  ฯเปฯ  เขตฺตมฺเปต 
วตฺถุเปตนฺติ ฯ  (๑)  ตานิ  จ  (๒)  วิเชยยฺ วิเชตฺวา  อภิภวิตฺวาฯ  วิเจยฺย 
วา  อนิจฺจาทิภาเวน  วิจินิตฺวา  อุปปริกฺขิตฺวา เกวลานิ  อนวเสสานิฯ 
วิเสสโต  ปน  สงฺคเหตุภูต  ทิพฺพ  มานุสก ฺจ   
พฺรหฺมกฺเขตฺตฯ  ย  ทิพฺพ ทฺวาทสายตนเภท ตถา มานุสก ย 
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๕๑๖/๑๙๖ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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ย ฺจ พฺรหฺมกฺเขตฺต ฉฬายตเน  จกฺขฺวายตนาทิทฺวาทสายตนเภทฯ  
ต  สพฺพมฺป  วิเชยฺยฯ  วิเจยฺย  วา ฯ  ยโต  (๑)  ยเทต  สพฺเพส  เขตฺตาน  
มูลพนฺธน  อวิชฺชาภวตณฺหาทิฯ  ตสฺมา  สพฺพกฺเขตฺตมูลพนฺธนา   
ปมุตฺโต ฯ  เอวเมเตส  เขตฺตาน  วิชิตตฺตา  วิจินิตตฺตา วา  เขตฺตชิโน  
นาม  โหติฯ  ตสฺมา  เขตฺตานีติ  อิมาย  คาถาย  ปมป ฺห   
พฺยากาสิ ฯ  ตตฺถ  เกจิ  กมฺม  เขตฺตฯ  วิ ฺาณ  พีชฯ  ตณฺหา 
สิเนโหติ  (๒)  วจนโต  กมฺมานิ  เขตฺตานีติ  วทนฺติ ฯ  ทิพฺพ  
มานุสก ฺจ  พฺรหฺมกฺเขตฺตนฺติ เอตฺถ  จ  เทวูปค  กมฺม  ทิพฺพฯ  
มนุสฺสูปค  กมฺม มานุสกฯ พฺรหฺมูปค กมฺม พฺรหฺมกฺเขตฺตนฺติ  
วณฺณยนฺติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        ยสฺมา  ปน  สกฏเน  โกสสทิสตฺตา  โกสานีติ  กมฺมานิ   
วุจฺจนฺติฯ  เตส ฺจ  ลุนนา  สมุจฺเฉทนา  กุสโล  โหติฯ  ตสฺมา   
ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต โกสานีติ  คาถาย  ทุติยป ฺห  พฺยากาสิ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  โลกิยโลกุตฺตรวิปสฺสนาย วิสยโต  กจฺิจโต  จ 
อนิจฺจาทิภาเวน  กุสลากุสลกมฺมสงฺขาตานิ  โกสานิ วิเจยฺย เกวลานิฯ 
วิเสสโต  ปน  สงฺคเหตุภูต  อฏกามาวจรกุสลเจตนาเภท  ทิพฺพ   
มานุสก ฺจ  นวมหคฺคตกุสลเจตนาเภท ฺจ  พฺรหฺมโกส  วิเจยฺยฯ   
ตโต  อิมาย  มคฺคภาวนาย  อวิชชฺาภวตณฺหาทิเภทา  สพฺพโกสาน   
มูลพนฺธนา  ปมุตฺโต  เอวเมเตส  โกสาน  ลุนนา  กสุโลติ  
# ๑. ม. ยโต ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๖/๒๘๗ ฯ  
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ปวุจฺจติฯ  ตถตฺตา  ตาที  จ  โหตีติ ฯ  อถ  วา  สตฺตาน   
ธมฺมาน ฺจ  นิวาสนฏเน  อสิโกสสทิสตฺตา  โกสานีติ  ตโย  
ภวา ทฺวาทสายตนานิ จ เวทิตพฺพานิ ฯ เอวเมตฺถ   โยชนา 
กาตพฺพา ฯ   
        ยสฺมา  จ  น  เกวล  ปณฺฑตีติ  อิมินาว  ปณฺฑิโตติ  
วุจฺจติฯ  อปจ  โข  ปน  ปณฺฑรานิ  อิโต  อุปคโต  ปวิจยป ฺาย  
อลฺลีโนติป  ปณฺฑิโตติ  วุจฺจติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  
ทุภยานีติ  คาถาย  ตติยป ฺห พฺยากาสิ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  อชฺฌตฺต  พหิทฺธา  จาติ  เอว ทุภยานิ (๑) 
อนิจฺจาทิภาเวน วิเจยฺย ฯ  ปณฺฑรานีติ  อายตนานิ ฯ  ตานิ  ห ิ  
ปกติปริสุทฺธตฺตา  รุฬฺหิยา  จ  เอว วุจฺจนฺติฯ  ตานิ  วิเจยฺย 
อิมาย  ปฏิปตฺติยา  นิทฺธนฺตมลตฺตา  สุทฺธป ฺโ  (๒)  ปณฺฑิโตติ  
ปวุจฺจติ  ตถตฺตา  ยสฺมา  ตานิ  ปณฺฑรานิ  ป ฺาย  อิโต   
โหติฯ เสสมสฺส  ถุติวจน ฯ  โส  ห ิ ปาปปุ ฺสงฺขาต  กณฺห- 
สุกฺกมุปาติวตฺโตฯ  ตาที  จ โหติฯ ตสฺมา เอว ถุโตติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  โมน  วุจฺจติ  าณฯ  ยา  ป ฺา  
ปชานนา  ฯเปฯ  สมฺมาทฏิ ิฯ  เตน  าเณน  สมนฺนาคโต  
มุนีติ(๓)  วุตฺตฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ ทสฺเสนฺโต  อสต ฺจาติ  คาถาย  
จตุตฺถป ฺห  พฺยากาสิ ฯ   
# ๑. ม. อุภยานิ ฯ  ๒. ม. สุทฺธิป ฺโ ฯ   
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๖๗/๖๗ ฯ  
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        ตสฺสตฺโถ  ยฺวาย อกสุลกุสลปฺปเภโท  อสต ฺจ  สต ฺจ  
ธมฺโมฯ  ต  อชฺฌตฺต  พหิทฺธาติ  อิมสฺมึ สพฺพโลเก  ปวิจยาเณน  
อสต ฺจ  สต ฺจ  ตฺวา  ธมฺม  ตสฺส  าตตฺตา  เอว  ราคาทิเภทโต  
สตฺตวิธ  สงฺค  ตณฺหาทิฏ ิเภทโต  ทุวิธ  ชาล ฺจ  อติจฺจ  
อติกฺกมิตฺวา   ิโตฯ  โส  เตน  โมนสงฺขาเตน  ปวิจยาเณน 
สมนฺนาคตตฺตา  มุนิ ฯ  เทวมนุสฺเสหิ  ปูชนีโยติ   อิม  ปนสฺส 
ถุติวจน ฯ โส หิ ขีณาสวมุนิตฺตา เทวมนุสฺสาน ปูชารโห  
โหติฯ ตสฺมา เอว ถุโตติ ฯ (๑)   
        เอว  ตติยคาถาย  วุตฺตปเ ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  จตุตฺถคาถาย   
วุตฺตปเ ฺหสุ  ยสฺมา  โย  จตูหิ  มคฺคาณเวเทหิ  กิเลสกฺขย   
กโรนฺโต  คโตฯ  โส  ปรมตฺถโต  เวทคู  นาม  โหติ ฯ  โย  
จ  สพฺพสมณพฺราหฺมณาน  สตฺถส ฺ ิตานิ  เวทานิฯ  ตาเยว   
มคฺคภาวนาย  กิจฺจโต  อนจฺิจาทิวเสน  วิเจยฺย ฯ  ตตฺถ   
ฉนฺทราคปฺปหาเนน  ตเมว  สพฺพเวทมติจฺจ  ยา  เวทปฺปจฺจยา  
วา  อ ฺถา  วา  อุปฺปชชฺนฺติ  เวทนาฯ  ตาสุ  สพฺพเวทนาสุ  
วีตราโค  โหติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อิท   
ปตฺตินนฺติ  อวตฺวา  เวทานีติ  คาถาย  ปมป ฺห  พฺยากาสิ ฯ  
ยสฺมา  ตาย(๒) ปวิจยป ฺาย  เวทานิ วิเจยฺยฯ  ตตฺถ  ฉนฺทราคปฺ- 
ปหาเนน  สพฺพเวทมติจฺจ  วตฺตติฯ  โส  สตฺถส ฺ ิตานิ  เวทานิ  
# ๑. ม. ถุโต ฯ ๒. ม. ยสมฺา วา โย ฯ  
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คโต  าโต  อติกฺกนฺโต  จ  โหติ ฯ  โย  เวทนาสุ  วีตราโคฯ  
โสป  เวทนาส ฺ ิตานิ  เวทานิ  คโต  อติกฺกนฺโต  จ  โหติ ฯ   
เวทานิ  คโตติป  เวทคูฯ  ตสฺมา  ตมฺป  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  
อิท ปตฺตินนฺติ อวตฺวา อิมาย คาถาย ปมป ฺห พฺยากาสิ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ทุติยปเ ฺห  อนุวิทิโตติ  อนุพุทฺโธ  วุจฺจติฯ 
โส จ  อนุวิจฺจ  ปป ฺจนามรูป  อชฺฌตฺต  อตฺตโน  สนฺตาเน  
ตณฺหามานทิฏ ิเภท ปป ฺจ  ตปฺปจฺจยา  นามรูป ฺจ  อนิจฺจา- 
นุปสฺสนาทีหิ  อนุวิจฺจ  อนุวิทิตฺวาฯ  น เกวล  ต  (๑)  อชฺฌตฺตฯ  
พหิทฺธา  จ  โรคมูลฯ ปรสนฺตาเน จ อิมสฺส นามรูปโรคสฺส  
มูล  อวิชฺชาภวตณฺหาทึฯ  ตเมว  วา  ปป ฺจ  อนุวิจฺจ  ตาย   
ภาวนาย  สพฺเพส  โรคาน  มูลพนฺธนาฯ  สพฺพสฺมา  วา  โรคาน  
มูลพนฺธนาฯ  อวิชชฺาภวตณฺหาทิเภทา  ตมฺหา  เอว  วา  ปป ฺจา 
ปมุตฺโต โหติฯ ตสฺมา ต ทสฺเสนฺโต  อนุวิจฺจาติ คาถาย 
ทุติยป ฺห พฺยากาสิ ฯ   
        กถ ฺจ  วิริยวาติ  เอตฺถ  ปน  ยสฺมา  โย  อริยมคฺเคน   
สพฺพปาปเกหิ  วิรโตฯ  ตถา  วิรตตฺตา  จ  อายตึ  อปฺปฏิสนฺธิตาย 
นิรยทุกฺขมติจฺจ  ิโต  วิริยวาโส  วีริยนเิกโตฯ  โส  (๒)  ขีณาสโว  
วิริยวาติ  วตฺตพฺพต  อรหติฯ ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  วิรโตติ   
คาถาย  ตติยป ฺห  พฺยากาสิ ฯ  ปธานวา  ธีโร  ตาทีติ  อิมานิ  
# ๑. ม. น  เกวล ฺจ ฯ  ๒. สี. โส วา ฯ  
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ปนสฺส  ถุติวจนานิ ฯ  โส  หิ  ปธานวา  มคฺคชฺฌานปธาเนนฯ   
ธีโร  กิเลสาริวิทฺธสนสมตฺถตาย(๑)  ตาที  นิพฺพิการตายฯ  ตสฺมา  
เอว  ถุโต ฯ  เสส โยเชตฺวา วตฺตพฺพ ฯ   
        อาชานิโย  กินฺติ  นาม  โหตีติ  เอตฺถ  ปน  ยสมฺา   
ปหีนสพฺพวงฺกโทโส  การณาการณ ฺ ู  อสฺโส  วา  หตฺถี  วา   
อาชานิโย  โหตีติ  โลเก  วุจฺจติฯ  น  จ  ตสฺส  สพฺพโส  
เต  โทสา  ปหีนา  เอว ฯ  ขีณาสวสฺส  ปน  เต  ปหนีาฯ  ตสฺมา 
โส  อาชานิโยติ  ปรมตฺถโต  วตฺตพฺพต  อรหตีติ  ทสฺเสนฺโต   
ยสฺสาติ  คาถาย  จตุตฺถป ฺห  พฺยากาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อชฺฌตฺต  พหิทฺธา  จาติ เอว  อชฺฌตฺตพหิทฺธา- 
สโยชนสงฺขาตานิ  ยสฺส  อสฺสุ  ลุนานิ  พนฺธนานิ ป ฺาสตฺเถน  
ฉินฺนานิ  ปทาลิตานิ ฯ  สงฺคมูลนฺติ  ยานิ  เตสุ  เตสุ  วตฺถูสุ   
สงฺคสฺส สชฺชนาย  อนติกฺกมนาย  มลู  โหนฺติฯ  อถ  วา ฯ 
ยสฺส  อสฺสุ  ลุนานิ  ราคาทีนิ พนฺธนานิ  ยานิ  อชฌฺตฺต   
พหิทฺธา  จ  สงฺคมูลานิ  โหนฺติฯ  โส  (๒)สพฺพสฺมา สงฺคาน  มูลภูตาฯ   
สพฺพสงฺคาน  วา  มลูภูตา  พนฺธนา  ปมุตฺโต  อาชานิโยติ วุจฺจติ 
ตถตฺตา ตาทิ จ โหตีติ ฯ   
        เอว  จตุตฺถคาถาย  วุตฺตปเ ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  ป ฺจมคาถาย   
วุตฺตปเ ฺหสุป  ยสฺมา  ย  ฉนฺทชฺเฌนมตฺเตน  อกฺขรจินฺตกา 
# ๑. ม. ย.ุ กิเลสาริ... ฯ  ๒. ม. สพฺพสฺมา สงฺคาน มูลภูตา ฯ   
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โสตฺติย  วณฺณยนฺติฯ โวหารมตฺตโสตฺติโย  โส ฯ  อริโย  ปน  
พาหุสจฺเจน  นิสฺสุตปาปตาย  จ  ปรมตฺถโสตฺติโย  โหติฯ  ตสฺมา  
ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อิท  ปตฺตินนฺติ  อวตฺวา สุตฺวาติ  คาถาย  
ปมป ฺห  พฺยากาสิ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  อิมสมฺึ  โลเก  สุตมยป ฺากิจฺจวเสน   
สุตฺวา  กตฺตพฺพกิจฺจวเสน  วา  สุตฺวา  วิปสฺสนูปค สพฺพธมฺม   
อนิจฺจาทิวเสน  อภิ ฺาย  สาวชฺชานวชฺช  ยทตฺถ ิ กิ ฺจิฯ 
อิมาย ปฏิปทาย  กิเลเส  กเิลสฏานิเย  จ  ธมฺเม  อภิภวิตฺวา   
อภิภูติ  สงฺข  คโตฯ  ต สุตฺวา  สพฺพธมฺม  อภิ ฺาย  โลเก   
สาวชฺชานวชฺช  ยทตฺถิ  กิ ฺจิฯ  อภิภภ สุตวตฺตา  (๑)  โสตฺติโยติ  อาหุฯ   
ยสฺมา  จ  โย  อกถกถี กิเลสพนฺธเนหิ วิมุตฺโตฯ ราคาทีหิ  
อีเฆหิ  อนีโฆ  จ  โหติ  สพฺพธิ  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  ขนฺธายตนาทีสุฯ  
ตสฺมา  ต  อกถกถี  วิมุตฺต  อนีฆ  สพฺพธิ  นิสฺสุตปาปกตฺตาป   
โสตฺติโยติ อาหูติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  หิตกาเมน  ชเนน  อรณียโต  อรโิย  โหติฯ   
อธิคมนียโตติ  (๒)  อตฺโถฯ  ตสฺมา  เยหิ คุเณหิ โส อรณีโย (๓)  โหติฯ  
เต ทสฺเสนฺตา  เฉตฺวาติ  คาถาย  ทุติยป ฺห  พฺยากาสิ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  จตฺตาริ  อาสวานิ  เทฺว จ อาลยานิ  ป ฺา- 
สตฺเถน  เฉตฺวา  วิทฺวา  วิ ฺ ู  วิภาวี  จตุมคฺคาณี  โส  
# ๑. ส.ี สุตวนฺโต ฯ  ๒. ม. อภิคมนียโตติ ฯ  ๓. ม. โส อรณีโย ฯ  
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ปุนพฺภววเสน  น  อุเปติ  คพฺภเสยฺยฯ  กิ ฺจิ  โยนึ (๑)  น อุปคจฺฉติฯ  
กามาทิเภท ฺจ ส ฺ  ติวิธ  กามคุณสงฺขาต ฺจ  ปงฺก  ปนชฺุช  
ปนุทิตฺวา  ตณฺหาทิฏ ิกปฺปาน อ ฺตรมฺป  กปฺป  น  เอติฯ  
เอว  อาสวจฺเฉทาทิคุณสมนฺนาคต  ตมาหุ  อริโยติ ฯ ยสฺมา  วา  
ปาปเกหิ  อารกตฺตา  อริโย  โหติ  อนเย  จ  อนิรียนาฯ  
ตสฺมา ตมฺป  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อิมาย  คาถาย  ทุติยป ฺห   
พฺยากาสิ ฯ  อาสวาทโย  หิ  ปาปกา  ธมฺมา  อนยสมฺมตาฯ  
เต  จาเนน  ฉินฺนา  ปนุณฺณา(๒)  น  จ  เตหิ  กมฺปติฯ   
อิจฺจสฺส  เต  อารกา  โหนฺโตฯ  น  จ  เตสุ  อิรียติฯ  ตสฺมา   
อารกาสฺส  โหนฺติ  ปาปกา  ธมฺมาติ  อิมินาปตฺเถนฯ  อนเย  
น  อิรียตีติ  อิมินาปตฺเถน  ตมาหุ อริโยติ จ  เอวมฺเปตฺถ  
โยชนา  เวทิตพฺพาฯ  วิทฺวา  โส  น  อุเปติ  คพฺภเสยฺยนฺติ   
อิท ปนิมสฺมึ อตฺถวิกปฺเป ถุติวจนเมว โหติ ฯ   
        กถ  จรณวาติ  เอตฺถ  จ  ปน  ยสมฺา  จรเณหิ  ปตฺตพฺพ   
ปตฺโต  จรณวาติ  วตฺตพฺพต  อรหติฯ  ตสฺมา  ต  ทสฺเสนฺโต 
โย  อิธาติ  คาถาย  ตติยป ฺห  พฺยากาสิ ฯ 
        ตตฺถ  โย  อิธาติ  โย  อิมสฺมึ  สาสเนฯ  จรเณสูติ  สีลาทีสุ  
เหมวตสุตฺเต  (๓)  วุตฺตปณฺณรสธมฺเมสุ ฯ  นิมิตฺตฏเ  ภุมฺมวจน ฯ  
ปตฺติปตฺโตติ  ปตฺตพฺพ ปตฺโต โย จรณนิมิตฺต 
# ๑. ม. ก ฺจิ โยน ึฯ  ๒. ม. ปนุนฺนา ฯ  ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๓๐๙/๓๕๕ ฯ  
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จรณเหตุ จรณปจฺจยา ปตฺตพฺพ อรหตฺต ปตฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  จรณวา   
โสติ  โส  อิมาย  จรเณหิ  ปตฺตพฺพปตฺติยา  จรณวา  โหตีติ ฯ   
เอตฺตาวตา  ป ฺหพฺยากรณ  (๑)  โหติฯ  เสสมสฺส  ถุติวจน ฯ โย  
หิ  จรเณหิ  ปตฺติปตฺโตฯ  โส  กสุโล  จ  โหติ  เฉโกฯ  สพฺพทา  
จ  อาชานาติ  นิพฺพานธมฺมฯ  นิจฺจ  นพฺิพานนินฺนจิตฺตตาย   
สพฺพตฺถ  จ  ขนฺธาทีสุ  น  สชชฺติฯ ทฺวีหิ จ วิมุตฺตีหิ วิมุตฺตจิตฺโต 
โหติฯ ปฏิฆา จสฺส (๒)  น สนฺตีติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  กมฺมาทีน  ปริพฺพาชเนน  ปริพฺพาชโก  นาม 
โหติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  ทกฺุขเวปกฺกนฺติ  คาถาย 
จตุตฺถป ฺห  พฺยากาสิ ฯ  
        ตตฺถ วิปาโกเอว เวปกฺกฯ ทุกฺข เวปกฺก อสฺสาติ  
ทุกฺขเวปกฺก ฯ ปวตฺติทุกฺขชนนโต สพฺพมฺป  เตธาตุกกมฺม  
วุจฺจติ ฯ  อุทฺธนฺติ  อตีต ฯ  อโธติ อนาคต ฯ ติริย วาป  
มชฺเฌติ  ปจฺจุปฺปนฺน ฯ  ต ฺหิ  น  อุทฺธ  น  อโธฯ  ติริย   
อุภินฺน  จ อนฺตราฯ เตน  มชฺเฌติ วุตฺต ฯ ปริพฺพาชยิตฺวาติ  
นิกฺขาเมตฺวา นิทฺธเมตฺวา ฯ ปริ ฺจารีติ ป ฺาย  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  
จรนฺโต ฯ  อย  ตาว  อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ  อย  ปนสฺส  (๓)   
อธิปฺปายโยชนา  โย  ติยทธฺปริยาปนฺนมฺป  ทุกฺขชนก  ยทตฺถิ   
กิ ฺจิ  กมฺมฯ ต  สพฺพมฺป  อริยมคฺเคน  ตณฺหาวิชฺชาสิเนเห  
# ๑. ม. ป ฺโห พฺยากโต ฯ  ๒. ม. ปฏฆิา ยสฺส ฯ 
# ๓. ม. อย ปน ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 352 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  352 
         
โสเสนฺโต  อปฺปฏิสนฺธิชนกภาวกรเณน ปริพฺพาชยิตฺวา  ตถา   
ปริพฺพาชิตตฺตา  เอว  จ  ต  กมฺม  ปริ ฺาย  จรณโต  ปริ ฺจารี ฯ   
น  เกวล ฺจ  กมฺมเมวฯ  มาย  มานมโถป  โลภโกธ  อิเมป   
ธมฺเม  ปหานปริ ฺาย  ปริ ฺจารีฯ  ปริยนฺตมกาสิ  นามรูปฯ  
นามรูปสฺส  จ  ปริยนฺตมกาสิ  ปริพฺพาเชสิ  อิจฺเจวตฺโถ ฯ  อิเมส  
กมฺมาทีน  ปริพฺพาชเนน  ต ปริพฺพาชกมาหุ ฯ ปตฺติปตฺตนฺติ  
อิท ปนสฺส ถติุวจน ฯ   
        เอว  ป ฺหพฺยากรเณน  ตุฏสฺส  ปน  สภิยสสฺ  ยานิ  
จ  ตีณีติอาทีสุ  อภิตฺถวนคาถาสุ  โอสรณานีติ  โอคหณานิ  (๑)  
ติฏานิฯ  ทิฏ ิโยติ อตฺโถ ฯ ตานิ  ยสมฺา  สกฺกายทิฏ ิยา   
สห  พฺรหฺมชาเล  วุตฺตทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ คเหตฺวา เตสฏ ิ   
โหนฺติฯ  ยสมฺา  จ ตานิ อ ฺติตฺถิยสมณาน ปวาทภูตานิ 
สตฺถนิสฺสิตานิ (๒)  เตหิ  อุปทิสิตพฺพวเสนฯ  น  อุปฺปตฺติวเสน ฯ 
อุปฺปตฺติวเสน  ปน  ยเทต  อิตฺถ ึปุริโสติ  ส ฺกฺขร  โวหารนามฯ 
ยา  จาย  มิจฺฉาปริวิตกฺกานุสฺสวาทิวเสน เอวรูเปน  อตฺตนา  
ภวิตพฺพนฺติ  พาลาน  วิปรตีส ฺา  อุปฺปชฺชติฯ ตทุภยนิสฺสิตานิ   
เตส  วเสน  อุปฺปชฺชนฺติฯ  น  อตฺตปจฺจกฺขานิ ฯ  ตานิ  จ  ภควา  
วิเนยฺย  วินยตฺิวา  โอฆตมคา  โอฆตม  โอฆนฺธการ  อคา   
อติกฺกนฺโต ฯ  โอฆนฺตมคาติป  ปาโฯ  โส   โอฆาน  อนฺตมคาฯ  
# ๑. ส.ี โอคหนานิ ฯ  ๒. ม. สตฺถานิ สิตานิ ฯ  
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ตสฺมา  อาห  ยานิ  จ  ตีณิ ฯเปฯ ตมคาติ ฯ   
        ตโต  ปร  วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺต  ปาร ฺจ  นิพฺพาน   
อปฺปตฺติยา  (๑)  ทุกฺขาภาวโต  ตปฺปฏปิกฺขโต  จ  ต  สนฺธายาห  
อนฺตคูสิ  ปารคู  ทุกฺขสฺสาติ ฯ อถ  วา  ปารคู  ภควา  
นิพฺพาน  คตตฺตาฯ  ต  อาลปนฺโต  อาหฯ  ปารคู อนฺตคูสิ   
ทุกฺขสฺสาติ  อยเมตฺถ  สมพฺนฺโธ ฯ  สมมฺา  จ  พุทฺโธ  สาม จ  
พุทฺโธติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  ต  ม ฺเติ  ตเมว  ม ฺามิฯ  น   
อ ฺนฺติ  อจฺจาทเรน  ภณนฺติ ฯ  (๒)  ชุติมาติ  ปเรสมฺป  อนฺธการ- 
วิธมเนน  โชติสมฺปนฺโน ฯ  มติมาติ  อปรปฺปจฺจยเยฺยาณ- 
สมตฺถาย  มติยา  ป ฺาย  สมฺปนโฺน ฯ  ปหูตป ฺโติ  อนนฺต- 
ป ฺโ ฯ  อิธ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  อธิปฺเปต ฯ  ทุกขฺสฺสนฺตกราติ  
อามนฺเตนฺโต อาห ฯ อตาเรสิ มนฺติ กงฺขาโต ฯ 
        ยมฺเมติ  อฑฺฒคาถาย(๓)   นมการกรณ  ภณติ ฯ  ตตฺถ 
กงฺขิตนฺติ  วีสติป ฺหนิสฺสิต  อตฺถ  สนฺธายาห ฯ  โส  ห ิ เตน 
กงฺขิโต  อโหสิ ฯ  โมนปเถสูติ าณปเถสุ ฯ  วินฬกีตาติ  
วิคตนฬา  กตาฯ  อุจฺฉินฺนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นาค นาคสฺสาติ  
เอว  อามนฺตนวจนฯ  เอตสฺส  ภาสโต  อนุโมทนฺตีติ  อิมินา 
สมฺพนฺโธ ฯ ธมฺมเทสนนฺติ  ปาเสโส ฯ  สพฺเพ  เทวาติ  อากาสฏา 
จ  ภุมฺมฏา  จ ฯ  นารทปพฺพตาติ  เตป  กริ  เทฺว  เทวคณา  
# ๑. ม. ตปฺปตฺติยา ฯ  ๒. ม. ภณติ ฯ  ๓. ม. ย เมติอาทิคาถาย ฯ  
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ป ฺวนฺโตฯ  เตป  อนโุมทนฺตีติ  สพฺพปสาเทน(๑) จ นมการกรณ(๒)  
ภณติ ฯ   
        อนุโมทนารห  พฺยากรณสมฺปท  สตฺุวา  นโม  เตติ  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  อาห ฯ  ปุริสาช ฺาติ  ปุริเสสุ  ชาติสมฺปนฺนา ฯ 
ปฏิปุคฺคโลติ ปฏิภาโค ปคฺุคโล  ตุว  พุทฺโธ  จตุสจฺจปฏิเวเธนฯ  
สตฺถา  อนุสาสนิยา  สตฺถวาหตาย  จฯ  มาราภิภู  จตุมาราภิภเวนฯ  
มุนิ พุทฺธมุนิ ฯ อุปธีติ ขนฺธกิเลสกามคุณาภิสงฺขารเภทา  
จตฺตาโร ฯ  วคฺคูติ  อภิรูป  ปุ ฺเ  จาติ  โลกิเย  น  ลมิฺปสิ  
เตส  อกรเณน ปุพฺเพ  กตานมฺป  วา  อายตึ  ผลุปโภคาภาเวน  
วาฯ  ตนฺนิมิตฺเตน  วา  ตณฺหาทิฏ ิเลเปน ฯ  วนฺทติ  สตฺถุโนติ  
เอว  ภณนฺโต  โคปฺผเกสุ  ปริคฺคเหตฺวา ป ฺจงฺคปติฏ ิต (๓)วนฺทิ ฯ   
        อ ฺติตฺถิยปุพฺโพติ  อ ฺติตฺถิโย เอว ฯ อากงฺขตีติ อิจฺฉติ ฯ 
อารทฺธจิตฺตาติ อภิราธิตจิตฺตา ฯ  อปจ  เมตฺถ  ปุคฺคลเวมตฺตตา  
วิทิตาติ  อปจ  มยา  เอตฺถ อ ฺติตฺถิยาน  ปริวาเส  
ปุคฺคลนานตฺต  วิทิตฯ  น  สพฺเพเนว  ปริวสิตพฺพนฺติ ฯ เกน  ปน  
น  ปริวสิตพฺพฯ  อคฺคิเยหิ  ชฏิเลหิฯ  สากิเยน  ชาติยาฯ  ลิงฺค  
วิชหิตฺวา  อาคเตน ฯ  อวิชหิตฺวา  อาคโตป  จ  โย  มคฺคผล- 
ปฏิลาภาย  เหตุสมฺปนฺโน  โหติฯ  ตาทิโสว  สภิโย  ปริพฺพาชโกฯ 
ตสฺมา  ภควา  ตว  ปน  สภิย ติตฺถิยวตฺตปูรณตฺถาย  
# ๑. ม. ย.ุ สพฺพ ปสาเทน ฯ  ๒. ม. นมกฺการกรณ ฯ  
#  ยุ. ตกฺกาย จ ฯ  ๓. ม. ป ฺจปติฏ ิต ฯ  
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ปริวาสการณ  นตฺถิฯ  อตฺถตฺถิโก  ตฺว  มคฺคผลปฏิลาภาย   
เหตุสมฺปนฺโนติ  วิทิต  เอต  มยาติ  ตสสฺ  ปพฺพชชฺ  อนุชานนฺโต 
อาห  อปจ เมตฺถ  ปุคฺคลเวมตฺตตา  วิทิตาติ ฯ  สภิโย  ปน 
อตฺตโน  อาทร  ทสฺเสนฺโต  อาห  สเจ  ภนฺเตติ ฯ  ต  สพฺพ  
อ ฺ ฺจ  ตถารูป  อุตฺตานตฺถตฺตา  ปุพฺเพ วุตฺตนยตฺตา จ อิธ  
น วณฺณิตฯ ยโต ปุพฺเพ วณฺณิตานุสาเรเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  สภิยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                        เสลสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  เสลสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อยเมวสฺส (๑)  
นิทาเน วุตฺตา ฯ อตฺถวณฺณนากฺกเมป  จสฺส  ปุพฺพสทิส  ปุพฺเพ  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ย ปน  อวุตฺตฯ (๒)  ต อุตฺตานตฺถานิ  
ปทานิ ปริหรนฺตา วณฺณยิสฺสาม ฯ 
        องฺคุตฺตราเปสูติ องฺคา  เอว  โส  ชนปโทฯ  คงฺคาย  ปน 
ยา  อุตฺตเรน  อาโปฯ  ตาส อวิทูรตฺตา  อุตฺตราโปติป วุจฺจติ ฯ 
กตรคงฺคาย อุตฺตเรน ยา อาโปติฯ  มหามหีคงฺคาย ฯ  ตตฺราย  
ตสฺสา  นทิยา  อาวิภาวตฺถ  อาทิโต  ปภุติ  วณฺณนา ฯ 
        อย  กริ  ชมฺพุทีโป  ทสสหสฺสโยชนปฺปมาโณ ฯ  (๓)  ตตฺถ   
# ๑.ม . ยุง อยเมว ยาสฺส ฯ  ๒. ม. ยุ. อปุพฺพ ฯ   
# ๓. ม. ...โยชนปริมาโณ ฯ  
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จตุสหสฺสโยชนปฺปมาโณ   ปเทโส  อุทเกน  อชโฺฌตฺถโต  สมทฺุโทติ   
สงฺข  คโต ฯ  ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ  มนุสฺสา  วสนฺติ ฯ 
ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ  หิมวา  ปติฏ ิโต  อุพฺเพเธน  ป ฺจโยชนสโต  (๑)   
จตุราสีติสหสฺสกูเฏหิ  ปฏิมณฺฑิโต  สมนฺตโต  สนฺทมานป ฺจ- 
มหานทีวิจิโตฺรฯ  (๒)  ยตฺถ  อายามวิตฺถาเรน  คมฺภีรตาย  จ  ป ฺาส- 
ป ฺาสโยชนา ทิยฑฺฒโยชนสตปริมณฺฑลา  ปูรฬาสสุตฺต- 
วณฺณนาย  วุตฺตา  อโนตตฺตาทโย  สตฺต  มหาสรา  ปติฏ ิตา ฯ   
        เตสุ  อโนตตฺโต  สุทสฺสนกูฏ  จิตฺรกูฏ  กาฬกฏู  
คนฺธมาทนกูฏ เกลาสกูฏนฺติ อิเมหิ  ป ฺจหิ  ปพฺพเตหิ   
ปริกฺขิตฺโต ฯ  ตตฺถ  สุทสสฺนกูฏ  สุวณฺณมย ทฺวิโยชนสตุพฺเพธ   
อนฺโตวงฺก  กากมุขสณฺาน  ตเมว  สร  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิตฯ  
จิตฺรกูฏ  สพฺพรตนมยฯ กาฬกูฏ อ ฺชนมย ฯ คนฺธมาทนกูฏ 
มสารคลฺลมย (๓)  อพฺภนฺตเร มุคฺควณฺณ  นานปฺปการโอสธส ฺฉนฺน  
กาฬปกฺขุโปสถทิวเส  อาทิตฺตมิว  องฺคาร ชลนฺต  ติฏติฯ 
เกลาสกูฏ  รชตมย ฯ  สพฺพานิ  สุทสฺสเนน  สมานุพฺเพธ- 
สณฺานานิ ตเมว  สร  ปฏจฺิฉาเทตฺวา   ิตานิ ฯ  สพฺพานิ   
เทวานุภาเวน  นาคานุภาเวน  จ  วสฺสนฺติฯ  นทิโย  จ  เตสุ 
สนฺทนฺติ ฯ  ต  สพฺพมฺป  อุทก อโนตตฺตเมว ปวิสติ ฯ จนฺทิมสูริยา  
ทกฺขิเณน  วา  อุตฺตเรน  วา  คจฺฉนฺตา  ปพฺพตนฺตเรน  ต  
# ๑. ม. ป ฺจโยชนสติโก ฯ  ๒. ม. ป ฺจสตนทีวิจิตฺโต ฯ  
# ๓. ม. ยุ. สานุมย ฯ  
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โอภาเสนฺติ ฯ  อุชุ  คจฺฉนฺตา น โอภาเสนฺติ ฯ เตเนวสฺส 
อโนตตฺตนฺติ สงฺขา อุทปาทิ ฯ   
        ตตฺถ  มโนหรสิลาตลานิ  (๑)  นมิฺมจฺฉกจฺฉปานิ ผลิกสทิสานิ 
นิมฺมโลทกานิ นฺหานติฏานิ  สุปฏิยตฺตานิ  โหนฺติฯ  เยสุ  พุทธฺ- 
ปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา  จ อิสิคณา จ นฺหายนฺติฯ เทวยกฺขาทโย 
จ อุยฺยานกีฬิก กีฬนฺติ ฯ   
        จตูสุ  จสฺส  ปสฺเสสุ  สีหมุข  หตฺถิมุข  อสฺสมขุ  อุสภมุขนฺติ   
จตฺตาริ มุขานิ  โหนฺติฯ  เยหิ  จตสฺโส  นทิโย  สนทฺนฺติ ฯ  
สีหมุเขน  นิกฺขนฺตนทีตีเร สีหา  พหุตรา  โหนฺติฯ หตฺถิมุขาทีหิ  
หตฺถิอสฺสอุสภา ฯ ปุรตฺถมิสทิสโต นกิฺขนฺตนที  
อโนตตฺต ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา อิตรา ติสฺโส นทิโย  
อนุปคมฺม ปาจีนหิมวนฺเตเนว อมนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  มหาสมุทฺท   
ปวิสติ ฯ  ปจฺฉิมทิสโต  จ  อุตฺตรทิสโต จ  นิกฺขนฺตนทิโยป  ตเถว  
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปจฺฉิมหิมวนฺเตเนว อุตฺตรหิมวนฺเตเนว จ 
อมนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  มหาสมุทฺท  ปวิสนฺติฯ  ทกฺขิณทิสโต 
นิกฺขนฺตนที  ปน ต  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ทกฺขิเณน   
อุชุก  ปาสาณปฏเเนว  สฏ ิโยชนานิ คนฺตฺวา  ปพฺพต  ปหริตฺวา 
วุฏาย  ปรณิาเหน  ติคาวุตปฺปมาณา  อุทกธารา  หุตฺวา   
อากาเสน  สฏ ิโยชนานิ  คนฺตฺวา  ติยคฺคเฬ  นาม  ปาสาเณ  
# ๑. ม. มโนหรสิลาตลานิ ฯ   
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ปติตาฯ  ปาสาโณ  จ  (๑)  อุทกธาราเวเคน  ภินฺโน ฯ  ตตฺร  
ป ฺาสโยชนปฺปมาณา  ติยคฺคฬา  นาม  โปกฺขรณี  ชาตาฯ  
โปกฺขรณิยา  กูล  ภินฺทิตฺวา  ปาสาณ  ปวิสิตฺวา  (๒)  สฏ ิโยชนานิ   
คตา  (๓)  ตโต  ฆนปวึ  ภินฺทิตฺวา  อุมงฺเคน  (๔)  สฏ ิโยชนานิ   
คนฺตฺวา  วิชฺฌ  (๕)  นาม  ติรจฺฉานปพฺพต  ปหริตฺวา  หตฺถตเล  
ป ฺจองฺคุลิสทิสา ป ฺจธารา  หุตฺวา  ปวตฺตติ ฯ  สา  ติกฺขตฺตุ  
อโนตตฺต  ปทกฺขิณ  กตฺวา  คตฏาเน อาวฏฏคงฺคาติ  วุจฺจติ ฯ 
อุชุก  ปาสาณปฏเน  สฏ ิโยชนานิ  คตฏาเน อากิณฺณคงฺคาติ(๖) 
วุจฺจติ ฯ  อากาเสน  สฏ ิโยชนานิ  คตฏาเน  อากาสคงฺคาติ   
วุจฺจติ ฯ  ติยคฺคฬปาสาเณ  ปติตฺวา  จตุป ฺาสโยชโนกาเส(๗)  
 ิตา  (๘)  ติยคฺคฬโปกฺขรณีติ  วุจฺจติ ฯ  กลู  ภินฺทิตฺวา  ปาสาณ  
ปวิสิย  สฏ ิโยชนานิ คตฏาเน  พหลคงฺคาติ วุจฺจติ ฯ ปวึ  
ภินฺทิตฺวา อุมงฺเคน สฏ ิโยชนานิ คตฏาเน อุมงฺคคงฺคาติ  
วุจฺจติ ฯ  วิชฺฌ  นาม  ติรจฺฉานปพฺพต  ปหริตฺวา  ป ฺจธารา  
หุตฺวา  ปวตฺตฏาเน  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหีติ  
ป ฺจธา  วุจฺจติ ฯ เอวเมตา  ป ฺจ  มหาคงฺคา  หิมวนฺตา 
สมฺภวนฺติ ฯ  ตาสุ  ยา  อย  ป ฺจมี  มหี  นามฯ  สาว 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ปวิสิย ฯ  ๓. ม. คตา ฯ 
# ๔. สี. ย.ุ อุมฺมคฺเคน ฯ  ๕. ม. วิ ฺ ฯ ๖. ม. ยุ. กณฺหคงฺคาติ ฯ  
# ๗. ม. ยุ. ป ฺาสโยชโนกาเส ฯ  ๘. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อิธ  มหามหีคงฺคาติ  อธิปฺเปตา ฯ   
        ตสฺสา  คงฺคาย  อุตฺตเรน  ยา  อาโปฯ  ตาส  อวิทูรตฺตา  
โส  ชนปโท  องฺคุตฺตราโปติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺม ึ ชนปเท 
องฺคุตฺตราเปสุ ฯ   
        จาริก  จรมาโนติ  อทฺธานคมน  กุรุมาโน ฯ  ตตฺถ  ภควโต  
ทุวิธา  จาริกา  ตุริตจาริกา  จ  อตุริตจาริกา  จ ฯ  ตตฺถ  
ทูเรป  ภพฺพปุคฺคเล  ทิสฺวา สหสา คมน ตุริตจาริกา ฯ  สา   
มหากสฺสปปจฺจุคฺคมนาทีสุ ทฏพฺพา ฯ ต ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต หิ  
ภควา มุหุตฺเตเนว  ติคาวุต  อคมาสิฯ  อาฬวกทมนตฺถ ตึสโยชนฯ 
ตถา องฺคุลิมาลสฺสตฺถาย ฯ ปุกฺกุสาติสฺส  ปน  ป ฺจจตฺตาฬีสโยชนฯ  
มหากปฺปนสฺสฯ  วีสโยชนสตฯ ธนิยสฺสตฺถาย  สตฺตโยชนสต   
อทฺธาน  อคมาสิ ฯ  อย  ตุริตจาริกา  นาม ฯ  คามนิคม- 
นครปฏิปาฏยิา  ปน  ปณฺฑปาตจริยาทีหิ  โลก  อนุคฺคณฺหนฺตสฺส 
คมน อตุริตจาริกา  นาม ฯ  อย  อิธ  อธปิฺเปตา ฯ  เอว  จาริก   
จรมาโน ฯ  มหตาติ  สงฺขฺยามหตา  คุณมหตา  จ ฯ  ภิกฺขุสงฺฆนาติ  
สมณคเณน ฯ  อฑฺฒเตฬเสหีติ  อฑฺเฒน  เตฬสหิฯ  ทฺวาทสหิ  
สเตหิ  ป ฺาสาย  จ  ภิกขฺูหิ  สทฺธินฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เยน ฯเปฯ  
ตทวสรีติ  อาปณพหุลตาย  โส  นิคโม อาปโณเตฺวว  นาม   
ลภิ ฯ  ตสฺมึ  กิร  วีสติอาปณมุขสหสฺสานิ  วิภตฺตานิ  อเหสุ ฯ  
เยน  ทิสาภาเคนฯ  มคฺเคน วา  โส  องฺคุตฺตราปาน  รฏสฺส  นคิโม   
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โอสริตพฺโพฯ  เตน  อวสริ  ตทวสร ิ อคมาสิฯ ต นิคม  
อนุปาปุณีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เกณิโย  ชฏิโลติ  เกณิโยติ  นาเมนฯ  ชฏิโลติ  ตาปโส ฯ  โส  
กิร  พฺราหฺมณมหาสาโลฯ  ธนรกฺขนตฺถาย  ปน  ตาปสปพฺพชฺช  
สมาทาย  ร ฺโ  ปณฺณาการ  ทตฺวา  ภูมิภาค  คเหตฺวา  ตตฺถ 
อสฺสม  กาเรตฺวา  วสติ  กลุสหสฺสสฺส นิสฺสโย  หุตฺวา ฯ  อสฺสเมป  
จสฺส  เอโก  ตาลรุกฺโข  ทวิเส  เอก  สุวณฺณผล  
มุ ฺจตีติ  วทนฺติ ฯ  โส  ทวิา  กาสายานิ  ธาเรติฯ  ชฏา  จ 
พนฺธติฯ รตฺตึ ยถาสุข ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  สมปฺปโต  
สมงฺคีภูโต  ปริจาเรติ ฯ  สกฺยปุตฺโตติ  อุจฺจากุลปริทีปน ฯ  สกยฺกุลา   
ปพฺพชิโตติ  สทฺธาย  ปพฺพชิตภาวปริภาวทีปนฯ  เกนจิ ปาริชุ ฺเน 
อนภิภูโต  อปริกฺขีณเยว  ต  กุล  ปหาย  สทฺธาย  ปพฺพชิโตติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ต  โข  ปนาติ  อิตฺถมฺภูตาขฺยานฏเ  อุปโยค- 
วจนฯ  ตสฺส  โข  ปน โภโต  โคตมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  กลฺยาโณติ   
กลฺยาณคุณสมนฺนาคโตฯ  เสฏโติ  วุตฺต  โหติ ฯ กตฺิติสทฺโทติ  
กิตฺติเยว ฯ ถติุโฆโส วา ฯ   
        อิติป  โส  ภควาติอาทิมฺหิ  ปน  อย  ตาว  โยชนา ฯ 
โส  ภควา  อิติป  อรหฯ  อิติป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯเปฯ  อิติป  
ภควาติฯ  อิมินา  จ  อิมินา  จ การเณนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        ตตฺถ  อารกตฺตาฯ  อรีน  อราน  จ  หตตฺตาฯ ปจฺจยาทีน   
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อรหตฺตาฯ  ปาปกรเณ  รหาภาวาติ  อิเมหิ  ตาว  การเณหิ  โส  
ภควา  อรหนฺติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อารกา  หิ  โส  สพฺพกิเลเสหิ  
มคฺเคน  สวาสนาน  กิเลสาน  วิทฺธสิตตฺตาติ  อารกตฺตา  อรห ฯ  
เต  จาเนน  กิเลสารโย  มคฺเคน  หตาติ  อรีน  หตตฺตาป  
อรห ฯ  ย ฺเจต  อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภิ  ปุ ฺาทิอภิสงฺขาราน  
ชรามรณเนมิ  อาสวสมุทยมเยน  อกฺเขน  วิชฺฌิตฺวา  ติภวรเถ  
สมาโยชิต  อนาทิกาลปวตฺต  สสารจกฺกฯ  ตสฺสาเนน  โพธิมณฺเฑ  
วีริยปาเทหิ  สีลปวิย ปติฏาย  สทฺธาหตฺเถน  กมฺมกฺขย- 
กราณผรสุ  คเหตฺวา  สพฺเพ  อรา  หตาติ  อราน  หตตฺตาติป  
อรห อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา จ จีวราทิปจฺจเย สกฺการครกุาราทีนิ  
จ  อรหตีติ  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตาป(๑)  อรห ฯ  ยถา  จ  โลเก  
เกจิ  ปณฺฑิตมานิโน  พาลา  อสิโลกภเยน(๒)  รโห  ปาป  กโรนฺติฯ  
เอว  นาย  กทาจิ  กโรตีติ ปาปกรเณ  รหาภาวโตป อรห ฯ 
โหติ เจตฺถ   
         อารกตฺตา หตตฺตา จ          กิเลสารีน โส มุนิ   
         หตสสารจกฺกาโร                  ปจฺจยาทีน จารโห   
         น รโห กโรติ ปาปานิ          อรห เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
        สมฺมา  สาม  จ  สจฺจาน  พุทฺธตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  
อติสยวิสุทฺธาหิ วิชฺชาหิ  อพฺภุตฺตเมน(๓)  จรเณน  จ  สมนฺนาคตตฺตา 
# ๑. ม. หตตฺตาติป ฯ   ๒. ยุ. อยสภเยน ฯ  ๓. ยุ. อพฺภุตกฺกเมน ฯ  
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วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ฯ  โสภนคมนตฺตาฯ  สุนฺทร  าน  คตตฺตาฯ 
สุฏ ุ  คตตฺตาฯ  สมฺมา  คทตฺตา  จ  สุคโต ฯ  สพฺพถา 
วิทิตโลกตฺตา  โลกวิทู ฯ  โส  หิ  ภควา  สภาวโต  สมุทยโต  นโิรธโต 
นิโรธูปายโตติ  สพฺพถา  ขนฺธายตนาทิเภท  สงฺขารโลก  อเวทิฯ  
เอโก  โลโก  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกา ฯ  เทฺว  โลกา  นาม ฺจ   
รูป ฺจ ฯ  ตโย โลกา  ติสโฺส  เวทนา ฯ  จตฺตาโร  โลกา  จตฺตาโร 
อาหารา ฯ  ป ฺจ  โลกา  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ  ฉ  โลกา  ฉ  
อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ ฯ  สตฺต  โลกา  สตฺต  วิ ฺาณฏ ิติโย ฯ  
อฏ  โลกา  อฏ  โลกธมฺมา ฯ  นว  โลกา  นว  สตฺตาวาสา ฯ   
ทส  โลกา  ทสายตนานิฯ  ทฺวาทส  โลกา  ทฺวาทสายตนานิ ฯ   
อฏารส  โลกา  อฏารส  ธาตุโยติ  (๑)  เอว  สพฺพตฺถาป  (๒)  สงฺขารโลก  
อเวทิ ฯ สตฺตาน อาสย  ชานาติฯ  อนุสย  ชานาติฯ  จริต  
ชานาติฯ อธิมุตฺตึ ชานาติฯ อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย  
มุทินฺทฺริเย  สวฺากาเร  สุวิ ฺาปเย  ทุวิ ฺาปเย   
ภพฺเพ อภพฺเพ สตฺเต  ชานาตีติ  สพฺพถาป  สตฺตโลก  อเวทิฯ  
ตถา  เอกจกฺกวาฬ  อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จ  โยชนาน   
ทฺวาทส  สตสหสฺสานิ  ตีณิ  สหสฺสานิ  อฑฺฒป ฺจมานิ  จ 
สตานิฯ  ปรกิฺเขปโต  ปน  (๓)  ฉตฺตึส  สตสหสฺสานิ  ทส  
สหสฺสานิ  อฑฺฒุฑฺฒานิ  จ สตานิ ฯ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๗๕/๑๗๙ ฯ  ๒. ม. สพฺพถา ฯ   
# ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ   
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        ตตฺถ   
          ทุเว สตสหสฺสานิ          จตฺตาริ นหุตานิ จ   
          เอตฺตก พหลตฺเตน          สงฺขาตาย วสุนฺธรา ฯ   
          จตฺตาริ สตสหสฺสานิ          อฏเว นหุตานิ จ   
          เอตฺตก พหลตฺเตน          ชล วาเต ปติฏ ิต ฯ   
          นว สตสหสฺสานิ                  มาลุโต นภมุคฺคโต   
          สฏ ิ เจว สหสฺสานิ          เอสา โลกสฺส สณฺ ิติ ฯ   
เอว สณฺ ิเต เจตฺถ โยชนาน   
          จตุราสีติสหสฺสานิ          อชโฺฌคาโฬฺห มหณฺณเว   
          อจฺจุคฺคโต ตาวเทว          สิเนร ุปพฺพตุตฺตโม.   
          ตโต อุปฑฺฒุปฑฺเฒน          ปมาเณน ยถากฺกม   
          อชโฺฌคาฬฺหุคฺคตา ทิพฺพา  นานารตนจิตฺติตา ฯ   
          ยุคนฺธโร อิสินฺธโร (๑)          กรวีโก สุทสฺสโน   
          เนมินธฺโร วินตโก          อสฺสกณฺโณ คิริ พฺรหา ฯ   
          เอเต สตฺต มหาเสลา          สิเนรสฺุส สมนฺตโต   
          มหาราชานมาวาสา          เทวยกฺขนิเสวิตา ฯ   
          โยชนาน สตานุจฺโจ          หิมวา ป ฺจ ปพฺพโต   
          โยชนาน สหสฺสานิ          ตีณิ อายตวิตฺถโต ฯ   
          จตุราสีติสหสฺเสหิ          กูเฏหิ ปฏิมณฺฑิโต   
          ติป ฺจโยชนกฺขนฺธ-          ปรกิฺเขปา นควฺหยา ฯ   
#  ๑ ม.  อีสธโร ฯ  
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          ป ฺาสโยชนกฺขนฺธ-          สาขายามา สมนฺตโต   
          สตโยชนวิตฺถิณฺณา          ตาวเทว จ อุคฺคตา ฯ   
          ชมฺพู ยสฺสานุภาเวน          ชมฺพุทีโป ปกาสิโต   
          เทฺว อสีติสหสฺสานิ          อชโฺฌคาโฬฺห มหณฺณเว ฯ   
          อจฺจุคฺคโต ตาวเทว          จกฺกวาฬสิลุจฺจโย   
          ปรกิฺขิปตฺวา ต สพฺพ          จกฺกวาฬมย  ิโต ฯ   
        ตตฺถ  จนฺทมณฺฑล  เอกูนป ฺาสโยชนฯ  สรูิยมณฺฑล 
ป ฺาสโยชนฯ  ตาวตึสภวน  ทสสหสฺสโยชนฯ  ตถา  อสุรภวน  
อวีจิมหานิรโย  ชมฺพุทีโป  จ ฯ  อมรโคยาน  (๑)  สตฺตสหสฺสโยชนฯ  
ตถา  ปุพฺพวิเทโหฯ  อุตฺตรกุร ุอฏสหสฺสโยชโนฯ  เอกเมโก  เจตฺถ   
มหาทีโป  ป ฺจสตป ฺจสตปริตฺตทีปปริวาโร ฯ  ต  สพฺพมฺป  เอก  
จกฺกวาฬ  เอกา  โลกธาตุ ฯ  จกฺกวาฬนฺตเรสุ  โลกนฺตริกนิรยา ฯ   
        เอว  อนนฺตานิ  จกฺกวาฬานิ  อนนฺตา  โลกธาตุโย  
อนนฺเตน  พุทฺธาเณน  อ ฺาสีติ  สพฺพถา  โอกาสโลก 
อเวทิ ฯ  เอว  โส  ภควา  สพฺพถา  วิทิตโลกตฺตา  โลกวิทูติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อตฺตโน  (๒)  ปน  คุเณหิ  วิสิฏตรสฺส  กสฺสจิ  อภาวา  
อนุตฺตโร ฯ วิจิตฺเตหิ วินยนูปาเยหิ ปุริสทมฺเม สาเรตีติ  
# ๑. ม. อปรโคยาน ฯ  ๒. ส.ี อตฺตนา ฯ   
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ปุริสทมฺมสารถิ ฯ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห  
อนุสาสติ  นิตฺตาเรติ  จาติ สตฺถา ฯ เทวมนุสฺสคฺคหณ อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉทวเสน ภพฺพปุคฺคลปริคฺคหวเสน  จ  กตฯ  นาคาทิเกป  ปน   
เอส  โลกิยตฺเถน  อนุสาสติ ฯ  ยทตฺถิ  เนยฺย  นามฯ  สพฺพสฺส  
พุทฺธตฺตา  วิโมกฺขนฺติกาณวเสน  (๑)  พุทฺโธ ฯ ยโต ปน โส   
         ภาคฺยวา (๒)  ภคฺควา ยุตฺโต          ภเคหิ จ วิภตฺตวา   
         ภตฺตวา วนฺตคมโน                  ภเวสุ ภควา ตโตติ ฯ   
อยเมตฺถ สงฺเขโปฯ วิตฺถารโต ปเนตานิ ปทานิ วิสุทฺธิมคฺเค (๓)   
วุตฺตานิ ฯ   
        โส  อิม  โลกนฺติ  โส  ภควา  อิม  โลก ฯ  อิทานิ   
วตฺตพฺพ  นิทสฺเสติ ฯ สเทวกนฺติอาทีนิ  กสิภารทฺวาช- 
อาฬวกสุตฺเตสุ  วุตฺตนยาเนว ฯ  สยนฺติ  สาม อปรเนยฺโย  
หุตฺวา ฯ  อภิ ฺาติ  อภิ ฺาย ฯ  สจฺฉิกตฺวาติ  ปจฺจกฺข   
กตฺวาฯ ปเวเทตีติ  โพเธหิ  าเปติ  ปกาเสติ ฯ  โส ธมฺม  
เทเสติ ฯเปฯ ปริโยสานกลฺยาณนฺติ  โส  ภควา  สตฺเตสุ  การุ ฺต  
ปฏิจฺจ อนุตฺตร วิเวกสุข หิตฺวาป ธมฺม เทเสติ ฯ ต ฺจ  
โข  อปฺป  วา  พหุ  วา  เทเสนฺโต  อาทิกลฺยาณาทิปฺปการเมว   
เทเสติ ฯ  กถฯ  เอกคาถาป  หิ  สมนฺตภทฺรกตฺตา  ธมฺมสฺส   
ปมปาเทน  อาทิกลฺยาณาฯ  ทุติยตติยปาเทหิ  มชฺเฌกลฺยาณา 
# ๑. ม. วิโมกฺขนฺติกาณวเสน ฯ  ๒. ม. ภคฺยวา ฯ  
# ๓. วิ. ฉอนุสฺสติ. ๑/๒๕๓ ฯ  
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ปจฺฉิมปาเทน  ปรโิยสานกลฺยาณา ฯ  เอกานุสนฺธิก สุตฺต  
นิทาเนน  อาทิกลฺยาณฯ  นิคมเนน  ปริโยสานกลฺยาณฯ  อวเสเสน  (๑)   
มชฺเฌกลฺยาณ ฯ  นานานุสนฺธิก  ปมานุสนฺธินา  อาทิกลฺยาณฯ   
ปจฺฉิเมน ปริโยสานกลฺยาณฯ  เสเสหิ  มชฺเฌกลฺยาณ ฯ  สกโลป   
สาสนธมฺโม  อตฺตโน อตฺถภูเตน  สีเลน  อาทิกลฺยาโณฯ   
สมถวิปสฺสนามคฺคผเลหิ  มชฺเฌกลฺยาโณฯ  นิพฺพาเนน  ปรโิยสาน- 
กลฺยาโณ ฯ  สีลสมาธีหิ  วา  อาทิกลฺยาโณฯ  วิปสสฺนามคฺเคหิ  
มชฺเฌกลฺยาโณฯ  ผลนิพฺพาเนหิ  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  พุทฺธ- 
สุโพธิตาย  วา  อาทิกลฺยาโณฯ  ธมฺมสธุมฺมตาย  มชเฺฌกลฺยาโณฯ   
สฆสุปฺปฏิปตฺติยา  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  ต  สุตฺวา ตถตฺตาย 
ปฏิปนฺเนน  อธิคนฺตพฺพายฯ  อภิสมฺโพธิยา  วา  อาทิกลฺยาโณ ฯ   
ปจฺเจกโพธิยา  มชฺเฌกลฺยาโณฯ  สาวกโพธิยา  ปรโิยสาน- 
กลฺยาโณ ฯ  สุยฺยมาโน  เจส  นีวรณาทิวิกฺขมฺภนโต  สวเนนาป   
กลฺยาณเมว  อาวหตีติ  อาทิกลฺยาโณฯ  ปฏิปชฺชมาโน  (๒)  สมถ- 
วิปสฺสนาสุขาวหนโต  ปฏิปตฺติยาป  กลฺยาณเมว  อาวหตีติ   
มชฺเฌกลฺยาโณฯ  ตถา  ปฏิปนฺโน  จ  ปฏิปตฺติผเล  นิฏ ิเต  
ตาทิภาวาวหนโต  ปฏิปตฺติผเลนป  กลยฺาณเมว  อาวหตีติ   
ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  นาถปฺปภวตฺตา  จ  ปภวสุทธฺิยา  
อาทิกลฺยาโณฯ  อตฺถสุทธฺิยา  มชฺเฌกลฺยาโณฯ  กิจฺจสุทฺธิยา  
# ๑. ม. เสเสน ฯ  ๒. ม. ปฏิวิชฺชิยมาโน ฯ  วิ. อนุ. ๑/๑๓๕ ฯ  
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ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  ยโต  อปฺป  วา  พหุ  วา  เทเสนฺโต  
อาทิกลฺยาณาทิปฺปการเมว  เทเสตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สาตฺถ  สพฺย ฺชนนฺติ  เอวมาทีสุ  ปน  ยสฺมา  อิม  
ธมฺม  เทเสนฺโต สาสนพฺรหฺมจริย  มคฺคพฺรหฺมจริย ฺจ  ปกาเสติฯ 
นานานเยหิ  ทีเปติฯ  ต ฺจ ยถาสมฺภว  อตฺถสมฺปตฺติยา  สาตฺถฯ 
พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  สพฺย ฺชน ฯ สงฺกาสนปกาสนวิวรณวิภชน- 
อุตฺตานีกรณป ฺตฺติอตฺถปทสมาโยคโต  สาตฺถฯ  อกฺขรปท-   
พฺย ฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสสมฺปตฺติยา  สพฺย ฺชน ฯ  อตฺถคมฺภีรตา- 
ปฏิเวธคมฺภีรตาหิ สาตฺถฯ  ธมฺมคมฺภีรตาเทสนาคมฺภีรตาหิ  
สพฺย ฺชน ฯ  อตฺถปฏิภานปฏิสมฺภิทาวิสยโต สาตฺถฯ  ธมฺมนิรุตฺติ- 
ปฏิสมฺภิทาวิสยโต  สพฺย ฺชน ฯ  ปณฺฑิตเวทนียโต สปริกฺขก- 
ชนปฺปสาทกนฺติ  (๑)  สาตฺถฯ  สทฺเธยฺยโต  โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ   
สพฺย ฺชน ฯ คมฺภีราธิปฺปายโต  สาตฺถฯ  อุตฺตานปทโต  สพฺย ฺชน  
อุปเนตพฺพสฺส  อภาวโต สกลปริปุณฺณภาเวน  เกวลปริปุณฺณ 
อปเนตพฺพสฺส  อภาวโต  นิทฺโทสภาเวน  ปริสุทฺธ ฯ  สิกฺขาตฺตย- 
ปริคฺคหิตตฺตา  พฺรหฺมภูเตหิ  เสฏเหิ  จริตพฺพโต  เตส ฺ  จ 
จริยภาวโต  พฺรหฺมจริย ฯ  ตสฺมา  สาตฺถ  สพฺย ฺชน  ฯเปฯ  
พฺรหฺมจริย ปกาเสตีติ วุจฺจติ ฯ   
        อปจ  ยสฺมา  สนิทาน  สอุปฺปตฺติก ฺจ  เทเสนฺโต  อาทิ- 
# ๑. ม. สริกขฺกชนปฺปสาทกนฺติ ฯ   
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กลฺยาณ  เทเสติฯ เวเนยฺยชนาน  อนุรปูโต  อตฺถสฺส  อวิปรีตตาย  
จ  เหตุทาหรณโยคโต  จ  มชฺเฌกลฺยาณฯ  โสตูน  สทฺธา- 
ปฏิลาเภน  นคิมเนน  จ  ปริโยสานกลฺยาณ ฯ  เอว  เทเสนฺโต  
จ  พฺรหฺมจรยิ  ปกาเสติ  ต ฺจ  ปฏิปตฺติยา  อธิคมพฺยตฺติโต   
สาตฺถฯ ปริยตฺติยา  อาคมนพฺยตฺติโต  สพฺย ฺชนฯ  สีลาทิป ฺจ- 
ธมฺมกฺขนฺธยุตฺตโต เกวลปริปุณฺณฯ  นิรุปกฺกิเลสโต  นิตฺถรณตถฺาย 
ปวตฺติโต  โลกามิสนิรเปกฺขโต  จ ปรสิุทฺธฯ  เสฏฏเน  
พฺรหฺมภูตาน  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  จริยโต พฺรหฺมริยนฺติ 
วุจฺจติฯ  ตสฺมาป  โส ธมมฺ เทเสติ ฯเปฯ พฺรหฺมจริย ปกาเสตีติ  
วุจฺจติ ฯ   
        สาธุ  โข  ปนาติ  สนฺุทร  โข  ปนฯ  อตฺถาวห  สุขาวหนฺติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  
        ธมฺมิยา  กถายาติ  ปานกานิสสปฏิสยุตฺตาย ฯ  อย ฺหิ  
เกณิโย  สายนฺหสมเย  ภควโต  อาคมน  อสฺโสสิ ฯ  ตุจฺฉหตฺโถ  
ภควนฺต  ทสฺสนาย  คนฺตุ  ลชฺชมาโน  วิกาลโภชนา  วิรตานมฺป  
ปานก  กปฺปตีติ  จินฺเตตฺวา  ป ฺจหิ  กาชสเตหิ สุสงฺขต   
พทรปาน  คาหาเปตฺวา  อคมาสิ ฯ  ยถาห  เภสชฺชกฺขนฺธเก ฯ 
อถ  โข  เกณิยสฺส  ชฏลิสสฺ  เอตทโหสิฯ  กินฺน ุ โข  อห  สมณสฺส 
โคตมสฺส  หราเปยฺยนฺติ  (๑)  สพฺพ  เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. วิ. มหา. ๕/๘๖/๑๒๑ ฯ  
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        ตโต  น  ภควา  ยถา เสขสุตฺเต (๑)  สากิเย  อาวสถา- 
นิสสปฏิสยุตฺตาย  กถายฯ  โคสิงฺคสาลวเน  (๒)  ตโย  กลุปุตฺเต   
สามคฺคิรสปฏิสยุตฺตายฯ  รถวินีเต  (๓)  ชาติภูมเก  ภิกฺขู ทสก- 
ถาวตฺถุปฏิสยุตฺตายฯ เอว ต ขณานุรูปาย  ปานกานิสสปฏ-ิ 
สยุตฺตาย  กถาย  ปานกทานานิสส  สนทฺสฺเสสิฯ ตถารูปาน  ปุ ฺาน  
ปุนป  กตฺตพฺพตาย  นิโยเชนฺโต  สมาทเปสิฯ  อพฺภุสฺสาห ชเนนฺโต   
สมุตฺเตเชสิฯ  สนฺทิฏ ิกสมฺปรายิเกน  ผลวิเสเสน  ปหสนฺโต   
สมฺปหเสสิ ฯ เตนาห  ธมฺมิยา  กถาย  ฯเปฯ  สมฺปหเสสีติ ฯ   
        โส  ภิยโฺยโส  มตฺตาย  ภควติ  ปสนฺโน  ภควนฺต  
นิมนฺเตสิฯ  ภควา  จสฺส  ติกฺขตฺตุ  ปฏิกฺขิปตฺวา  อธิวาเสสิ ฯ  
เตนาห อถ โข เกณิโย ชฏโิล ฯเปฯ อธิวาเสสิ ภควา  
ตุณฺหีภาเวนาติ ฯ  กิมตฺถ  ปน  ปฏิกฺขิป  ภควาติฯ  ปุนปฺปุน  
ยาจนาย  จสฺส  ปุ ฺวุฑฺฒิ ภวิสฺสติฯ  พหุตร ฺจ  ปฏิยาเทสฺสติฯ 
ต  (๔)  ตโต  อฑฺฒเตฬสาน  ภิกฺขุสตาน ปฏิยตฺต  อฑฺฒโสฬสนฺน  
ปาปุณิสฺสตีติ ฯ  กุโต  อปรานิ  ตีณิ  สตานีติ  เจฯ  อปฺปฏิยตฺเต- 
เยว  หิ  ภตฺเต  เสโล  พฺราหฺมโณ  ตีหิ  มาณวกสเตหิ  สทฺธึ   
ปพฺพชิสฺสติฯ  ต  ทิสฺวา  ภควา  เอวมาหาติ ฯ           
        มิตฺตามจฺเจติ  มิตฺเต  จ กมฺมกเร จ าติสาโลหิเตติ   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๔-๓๕/๒๔-๓๒ ฯ   
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๓๖๑-๓๖๘/๓๘๖-๓๙๖ ฯ  
# ๓. ม. มู. ๑๒/๒๙๒-๓๐๐/๒๘๗-๒๙๗ ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิฯ   
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สมานโลหิเต  เอกโยนิสมพฺนฺเธ  ปุตฺตธีตาทโย  อวเสสพนฺธเว  จ ฯ   
เยนาติ  ยสฺมา ฯ  เมติ  มยหฺ ฯ  กายเวยฺยาวฏิกนฺติ  กาเยน   
เวยฺยาวจฺจ ฯ มณฺฑลมาฬ ปฏิยาเทตีติ เสตวิตานมณฺฑป (๑)  กโรติ ฯ   
        ติณฺณ  เวทานนฺติ  อิรุพฺเพทยชุพฺเพทสามเวทาน ฯ  สห  
นิฆณฺฑุนา  จ เกฏเภน  จ  สนิฆณฺฑุเกฏภาน ฯ  นฆิณฺฑูติ 
นามนิฆณฺฑุ  รุกฺขาทีน เววจนปฺปกาสก สตฺถ ฯ  เกฏภนฺติ 
กิริยากปฺปวิกปฺโป  กวีน  อุปการาย  สตฺถ ฯ สห อกฺขรปฺ- 
ปเภเทน สากฺขรปฺปเภทาน ฯ  อกฺขรปปฺเภโทติ  สิกขฺา  จ 
นิรุตฺติ  จ ฯ  อิติหาสป ฺจมานนฺติ อถพฺพนเวท  จตุตฺถ  กตฺวา  
อิติหอาส  อิติหอาสาติ  อีทิสวจนปฏิสยุตฺโต ปุราณกถาสงฺขาโต  
อิติหาโส  ป ฺจโม  เอเตสนฺติ  อิติหาสป ฺจมา ฯ  เตส  อิติหาส 
ป ฺจมาน ฯ  ปท  ตทวเสส ฺจ  พฺยากรณ  อชฺเฌติ  เวเทติ  
จาติ  ปทโกแ  เวยฺยากรโณ ฯ  โลกายเต  วิตณฺฑวาทสตฺเถ   
มหาปุริสลกขฺณาธิกาเร  จ ทฺวาทสสหสฺเส  มหาปุริสลกฺขณสตฺเถ  
อนูโน  ปริปรูการีติ  (๒)  โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ  อนวโยฯ   
อวโย  น  โหตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อวโย  นาม  โย  ตานิ 
อตฺถโต  จ  คนฺถโต  จ  สนฺธาเรตุ น สกฺโกติ ฯ   
        ชงฺฆาย  หิต  วิหาร  ชงฺฆาวิหารฯ  จิราสนาทิชนิต   
ปริสฺสม  วิโนเทตุ ชงฺฆาปสารณตฺถ  อทีฆจาริกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
# ๑. ส.ี ย.ุ สวิตาน ฯ  มณฺฑป ฯ  ๒. ม. ยุ. อนูโน ปริปูรการีติ ฯ   
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อนุจงฺกมมาโนติ  จงฺกมมาโน  เอว ฯ อนุวิจรมาโนติ  อิโต  จิโต  
จ  จรมาโน ฯ  เกณิยสฺส  ชฏลิสฺส  อสฺสโมติ  เกณิยสฺส   
อสฺสมนิเวสน(๑) ฯ   
        อาวาโหติ  ก ฺาคหณ ฯ  (๒)  วิวาโหติ  ก ฺาทาน ฯ 
มหาย ฺโติ  มหายชน ฯ  มาคโธติ  มคธาน  อิสฺสโร ฯ  มหติยา   
เสนาย  สมนฺนาคตตฺตา  เสนิโย ฯ  พิมพีฺติ  สุวณฺณฯ  ตสฺมา   
สารสุวณฺณสทิสวณฺณตาย  พิมฺพิสาโร ฯ  โส  เม นมินฺติโตติ 
โส มยา นิมนฺติโต ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  ปุพฺเพ  กตาธิการตฺตา  พุทฺธสทฺท  สุตฺวาว 
อมเตเนวาภิสิตฺโต วิมฺหยรูปตฺตา  (๓)  อาห  พุทฺโธติ  โภ  เกณิย 
วเทสีติ ฯ  อิตโร  ยถาภูต  อาจิกฺขนฺโต  อาห  พุทฺโธติ  โภ   
เสล  วทามีติฯ  ตโต  น  ปุนป  ทฬฺหีกรณตฺถ  ปุจฺฉิฯ  อิตโรป 
ตเถว  อาโรเจสิ ฯ  
        อถ  กปปฺสตสหสฺเสหิป พุทฺธสทฺทสฺส  ทลฺุลภภาว   
ทสฺเสนฺโต  อาห  โฆโสป  โข  เอโส  ทุลลฺโภ  โลกสฺมึ ยทิท  
พุทฺโธติ ฯ ตตฺถ ยทิทนฺติ นิปาโตฯ โย เอโสติ วุตฺต โหติ ฯ   
อถ  พฺราหฺมโณ  พุทฺธสททฺ  สุตฺวา  กนิฺนุ  โข  โส  สจฺจเมว   
พุทฺโธฯ อุทาหุ  นามมตฺตเมวสฺส  พุทฺโธติ  วีมสิตุกาโม  จินฺเตสิฯ 
# ๑. ม. อสฺสม นิเวสน ฯ  ยุ. อสฺสมนิวาสิเน ฯ  
# ๒. ม. ก ฺาคหณ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ วิมหฺย าเปนฺโต ฯ  
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อภาสิ  เอว  วา อาคตานิ  โข  ปน  ฯเปฯ  วิวฏฏจฺฉโทติ ฯ   
        ตตฺถ  มนฺเตสูติ  เวเทสุ ฯ  ตถาคโต  กิร  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
ปฏิกจฺเจว  สุทฺธาวาสเทวา  พฺราหฺมณเวเสน  ลกฺขณานิ  
ปกฺขิปตฺวา  เวเท  วาเจนฺติ  ตทนุสาเรน  มเหสกฺขา สตฺตา  
ตถาคต ชานิสฺสนฺตีติ ฯ เตน  ปุพฺเพ  เวเทสุ  มหาปุริสลกฺขณานิ  
อาคจฺฉนฺติ ฯ  ปรินิพฺพุเต  ปน  ตถาคเต กเมน  อนฺตรธายนฺติฯ  
เตน  เอตรหิ  นตฺถิ ฯ  มหาปุริสสฺสาติ  ปณิธิสมาทานาณสมาทาทิ- 
คุณมหโต  (๑)  ปุริสสฺส ฯ  เทฺวว  คติโยติ  เทฺว  เอว นิฏา ฯ  
กาม ฺจาย  คติสทฺโท  ป ฺจ  โข  อิมา  สาริปุตฺต  คติโยติ- 
อาทีสุ  (๒)  ภวเภเทฯ  คตี มิคาน ปวนนฺติอาทีสุ  (๓)  นิวาสฏาเนฯ 
เอว  อธิมตฺตคติมนฺโตติอาทีสุ  (๔)  ป ฺายฯ คติคตนฺติอาทีสุ  (๕)  วิสฏภาเว(๖)   
วตฺตติ ฯ  อิธ  ปน นฏิาย เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺถ กิ ฺจาป  เยหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  ราชา  โหติ  จกฺกวตฺติ ฯ 
น เตหิ (๗) พุทฺโธ ฯ ชาติสาม ฺโต  ปน  ตานิเยวตานีติ  (๘)  วุจฺจนฺติ ฯ  
ตสฺมา  วุตฺต  เยหิ สมนฺนาคตสฺสาติ ฯ   
        สเจ  อคาร  อชฺฌาวสตีติ  ยทิ  อคาเร  วสติ ฯ  ราชา  
โหติ  จกฺกวตฺตีติ  จตูหิ  อจฺฉริยธมฺเมหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  จ  โลก   
# ๑. ม. ปณิธสิมาทานาณสมาทานกรุณาทิคณมหโต ฯ 
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ฯ ๓. วิ. ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐ ฯ   
# ๔. ม. มู. ๑๒/๑๙๒/๑๖๔ ฯ  ๕. วิ. จุล. ๖/๖๑๒/๓๒๕ ฯ 
# ๖. ม. วิสฏภาเว ฯ  ๗. ม. เตหิ เอว ฯ  ๘. ม. ตานิเยว ตานีติ ฯ  
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ร ฺชนโต  ราชา ฯ จกฺกรตน วตฺเตติฯ จตูหิ สมฺปตฺติจกฺเกหิ  
วตฺตติฯ เตหิ จ ปร วตฺเตติฯ ปรหิตาย จ อิริยาปถจกกฺาน (๑) วตฺโต 
เอตสฺมึ  อตฺถีติ  จกฺกวตฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ราชาติ  สาม ฺฯ   
จกฺกวตฺตีติ วิเสสน ฯ  ธมฺเมน  จรตีติ  ธมฺมิโกฯ  าเยน  สเมน   
วตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺเมน  รชฺช  ลภิตฺวา  ราชา  ชาโตติ   
ธมฺมราชา ฯ  ปรหิตธมฺมกรเณน  วา  ธมฺมิโกฯ  อตฺตหิต- 
ธมฺมกรเณน  ธมฺมราชา ฯ  จตุรนฺตาย  อิสฺสโรติ  จาตุรนฺโตฯ   
จตุสมุทฺทรนฺตาย จตุพฺพิธทีปวิภูสิตาย  จ  ปวิยา  อิสฺสโรติ  
อตฺโถ ฯ  อชฌฺตฺต  โกธาทิปจฺจตฺถิเก พหิทฺธา  จ  สพฺพราชาโน  
วิเชสีติ  วิชิตาวี ฯ  ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโตติ  ชนปเท วุฑฺฒิภาว(๒) 
ถาวรภาว  ปตฺโตฯ  น  สกฺกา  เกนจิ  จาเลตตฯ  ชนปโท  วา  
ตมฺหิ  ถาวริย  ปตฺโต  อนุสฺสุโก  (๓)  สกกมฺมนิ  รโต  อจโล   
อสมฺปเวธีติป  ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต ฯ   
        เสยฺยถทินฺติ  นิปาโตฯ  ตสฺส  ตานิ   กตมานีติ  อตฺโถ ฯ 
จกฺกรตน ฯเปฯ  ปริณายกรตนเมว  สตฺตมนฺติ  ตานิ (๔)  
สพฺพปฺปการโต  รตนสุตฺตวณฺณนาย  วุตฺตานิ ฯ เตสุ  อย  
จกฺกวตฺติ  ราชา  จกฺกรตเนน  อชิต  ชนิาติฯ  หตฺถิอสฺสรตเนหิ   
วิชิเต ยถาสุขมนุวิจรติฯ  ปริณายกรตเนน  วิชิตมนุรกฺขติฯ เสเสหิ  
# ๑. ม.อิริยาปถจกฺกาน ฯ  ๒. ม. ธุวภาว ฯ  ๓. ม. อนุสฺสุกฺโก ฯ  
# ยุ. อนุสฺสุโก ฯ ๔. ม. เอตานิ ฯ  
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อุปโภคปริโภคสุขมนุภวติ ฯ (๑)  ปเมน  จสฺส  อุสฺสาหสตฺติโยโคฯ 
หตฺถิอสฺสคหปติรตเนหิ  ปภุสตฺติโยโคฯ  ปริณายกรตเนน  สนฺตาน- 
มนฺตสตฺติโยโค  (๒)  สุปริปุณฺโณ  โหติฯ  อิตฺถิมณิรตเนหิ จ  
ติวิธสตฺติโยคผล ฯ  โส  อิตฺถิมณิรตเนหิ  โภคสุขมนุโภติฯ  เสเสหิ  
อสฺสริยสุข ฯ วิเสสโต  จสฺส  ปุริมานิ  ตีณิ  อโทสกุสลมูล- 
ชนิตกมฺมานุภาเวน  สมฺปชฺชนฺติฯ มชฌฺิมานิ  อโลภกุสลชนิต- 
กมฺมานุภาเวนฯ  ปจฺฉิมเมก  อโมหกสุลชนิตกมฺมานุภาเวนาติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        ปโรสหสฺสนฺติ  อติเรกสหสฺส ฯ  สูราติ  อภีรุกชาติกา ฯ  
วีรงฺครูปาติ เทวปุตฺตสทิสกายาฯ  เอว  ตาเวเก ฯ  อย  ปเนตฺถ  
สภาโว  วีราติ  อุตฺตมา  สูรา  วุจฺจนฺติฯ  วีราน องฺค  
วีรงฺคฯ วีรการณ วีริยนฺติ วุตฺต โหติ ฯ วีรงฺค รูป  
เอเตสนฺติ  วีรงฺครูปาฯ  วีริยมยสรีรา  วิยาติ วุตฺต โหติ ฯ 
ปรเสนปฺปมทฺทนาติ สเจ ปฏิมุข  ติฏเยฺย  ปรเสนาฯ  ต  
ปมทฺทิตุ  สมตฺถาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ธมฺเมนาติ ปาโณ  น 
หนฺตพฺโพติอาทินา  (๓)  ป ฺจสีลธมฺเมน ฯ   
        อรห  โหติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  วิวฏฏจฺฉโทติ  เอตฺถ ฯ 
ราคโทสโมหมานทิฏ ิอวิชฺชาทุจฺจริตจฺฉทเนหิ  สตฺตหิ ปฏิจฺฉนฺเน 
# ๑. ม. อุปโภคสุขมนุภวติ ฯ  ๒. ม. มนฺต... ฯ   
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๑๖๔/๒๐๐ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๔๙๐/๓๒๕ ฯ  
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กิเลสนฺธกาเร  โลเก  ต  ฉทน  วิวฏเฏตฺวา  สมนฺตโต  ส ฺชาตาโลโก   
หุตฺวา   ิโตติ  วิวฏฏจฺฉโท ฯ  ตตฺถ  ปเมน  ปเทน  ปชูารหตาฯ  ทุติเยน  
ตสฺสา  เหตุ  ตสฺมา  (๑)  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  ตติเยน  พุทฺธตฺตเหตุ 
วิวฏฏจฺฉทตา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ  อถ  วา  วิวฏโฏ  จ  วิจฺฉโท  
จาติ วิวฏฏจฺฉโทฯ วฏฏรหิโต ฉทนรหิโต  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เตน  อรห  วฏฏาภาเวน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฉทนาภาเวนาติ   
เอว  ปุริมปททฺวยสฺเสว  เหตุทฺวย  วุตฺต  โหติ ฯ  ทติุเยน  
เวสารชฺเชน  เจตฺถ ปุริมสิทฺธิฯ  ปเมน  ทุติยสิทฺธ ิฯ  ตติยจตุตฺเถหิ   
ตติยสิทฺธิ  โหติ ฯ  ปรุิม ฺจ ธมฺมจกฺขขฯ ทุติย พุทฺธจกฺขขฯ ตติย  
สมนฺตจกขุ สาเธตีติ เวทิตพฺพ ฯ  อิทานิ  ภควโต  สนฺติก   
คนฺตุกาโม อาห กห ปน โภ ฯเปฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ   
        เอว  วุตฺเตติอาทีสุ  เยเนสาติ  เยน  ทิสาภาเคน   
เอสา ฯ  นีลวนราชีติ  นลีวณฺณรุกฺขปนฺติ ฯ  วน  (๒)  กิร   
เมฆปนฺติสทิส  ยตฺถ(๓)  ภควา  ตทา  วิหาสิฯ  ต นิทฺทิสนฺโต   
อาห  เยเนสา  โภ  เสล  นลีวนราชีติ ฯ  ตตฺถ  โส  วิหรตีติ  
อย  ปเนตฺถ  ปาเสโสฯ  ภุมฺมตฺเถ  วา  กรณวจน ฯ   
        ปเท  ปทนฺติ  ปทสมเีป  ปท ฯ  เตน  ตุริตคมน  
ปฏิเสเธติ ฯ ทุราสทา  หีติ  การณ  อาหฯ  ยสฺมา  เต  ทุราสทาฯ   
ตสฺมา  เอว  โภนฺโต  อาคจฺฉนฺตูติ ฯ  กึ  ปน  การณา  ทุราสทาติ  
# ๑. ม. ยสฺมา ฯ  ๒. สี. ยุ. เวตสวน ฯ  ๓. ย.ุ ตตฺถ ฯ  
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เจฯ  สีหาว  เอกจรา ฯ  ยถา  หิ  สีหา  สหายกิจฺจาภาวโต  
เอกจราฯ เอว เตป วิเวกกามตาย ฯ  ยทา  จาหนฺติ- 
อาทินา  ปน  เต  มาณวเก  อุปจาร  สิกขฺาเปติ ฯ  ตตฺถ  มา   
โอปาเตถาติ  มา  ปเวเสถฯ  มา  กเถถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ อาคเมนฺตูติ  
ปฏิมาเนนฺตุฯ  ยาว กถา ปริโยสาน คจฺฉติฯ ตาว ตุณฺหี  
ภวนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        สมเนฺวสีติ  คเวสิ ฯ  เยภุยฺเยนาติ  พหุกานิ  อนปฺปกานิ  (๑) 
อทฺทสฯ  อปปฺกานิ  น  อทฺทส  ตโต  ยานิ  น  อทฺทสฯ  ตานิ  
ทีเปนฺโต  อาห  เปตฺวา  เทฺวติ ฯ กงฺขตีติ กงฺข อุปฺปาเทติ  
ปตฺถน อโห วต ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ วิจิกิจฺฉตีติ ตโต  ตโต  ตานิ  
วิจินนฺโต  กจฺิฉติ  น  สกโฺกติ  ทฏ ุ  ฯ  นาธิมุจฺจตีติ  ตาย  
วิจิกิจฺฉาย  สนฺนิฏาน  น  คจฺฉติ ฯ  น  สมฺปสีทตีติ  ตโต  
ปริปุณฺณลกขฺโณ อยนฺติ  ภควติ  ปสาท  นาปชชฺติ ฯ  กงฺขาย   
วา สุทุพฺพลวิมติ วุตฺตาฯ วิจิกิจฺฉาย มชฺฌิมาฯ  อนธิมุจฺจนตาย  
พลวตีฯ  อสมฺปสาเทน  เตหิ  ตีหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺตสฺส กาลุสฺสิยภาโว ฯ   
        โกโสหเิตติ  วตฺถิโกเสน  ปฏิจฺฉนฺเน ฯ  วตฺถคุเยฺหติ  
องฺคชาเต ฯ  ภควโต  หิ  วรวารณสฺเสว  โกโสหิต  วตฺถคุยฺห  
สุวณฺณวณฺณ  ปทุมคพฺภสมาน ฯ  ต  โส วตฺถปฏิจฺฉนฺนตฺตา  
อปสฺสนฺโตฯ  อนฺโตมุขคตาย  จ  ชิวฺหาย ปหูตภาว อสลฺลกฺเขนฺโต  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 377 

        *เลมที่ 22  เสลสุตฺตวณฺณนา หนา 377 
 
เตสุ  ทฺวีสุ  ลกฺขเณสุ  กงฺขี  อโหส ิ วิจิกจฺิฉี ฯ 
        ตถารูปนฺติ กถ รูปฯ  กิเมตฺถ อเมฺหหิ วตฺตพฺพฯ วุตฺตเมต 
นาคเสนตฺเถเรเนว มิลินฺทร ฺา ปุฏเน  ทุกฺกร ภนฺเต  
นาคเสน ภควตา กตนฺติ ฯ กึ มหาราชาติ ฯ  มหาชเนน  
หิริกรโณกาส พฺรหฺมายุพฺราหฺมณสฺส จ อนฺเตวาสิอุตฺตรสฺส  จ 
พาวริสฺส อนฺเตวาสีน โสฬสนฺน พฺราหฺมณาน ฺจ เสลสฺส   
พฺราหฺมณสฺส อนฺเตวาสีน ติสตมาณวาน ฺจ ทสฺเสสิ ภนฺเตติ ฯ 
น  มหาราช ภควา คุยฺห ทสฺเสติฯ ฉาย ภควา ทสฺเสติฯ  
อิทฺธิยา  อภิสงฺขริตฺวา นิวาสนนิวตฺถ กายพนฺธนพทฺธ (๑) 
จีวรปารุต ฉายารูปกมตฺต  ทสฺเสติ มหาราชาติ ฯ ฉาย 
ทิฏเ (๒)  สติ ทิฏโ เอว นนุ  ภนฺเตติ ฯ ติฏเตต มหาราชฯ  
หทยรูป ทิสวฺา พุชฺฌนกสตฺโต  ภเวยฺยฯ (๓)  หทยมส  
นินฺนาเมตฺวา (๔)  ทสฺเสยยฺ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ กลโฺลสิ  ภนฺเต 
นาคเสนาติ ฯ   
        นินฺนาเมตฺวาติ  นีหริตฺวา ฯ  กณฺณโสตานุมสเนน  เจตฺถ  
ทีฆภาโวฯ  นาสิกาโสตานุมสเนน  ตนุภาโวฯ  นลาฏจฺฉาทเนน  
ปุถุลภาโว  ปกาสิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อาจริยปาจริยานนฺติ  อาจริยาน ฺเจว  อาจริยาน 
อาจริยาน ฺจ ฯ  สเก  วณฺเณติ  อตฺตโน  คุเณ ฯ   
# ๑. ม. กายพนฺธนพทฺธ ฯ ๒. ม.ฉายารูเป ทิฏเ ฯ 
# ๓. ม . ภเวยฺย ฯ  ๔. ม. นีหริตฺวา ฯ  
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          ((๑)ปริปุณฺณกาโย สุริจิ          สชุาโต จารุทสฺสโน   
          สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา                  สุสุกฺกทาโสิ วิริยวา ฯ   
          นรสฺส หิ สุชาตสฺส                  เย ภวนฺติ วิย ฺชนา   
          สพฺเพ เต ตว กายสฺมึ                  มหาปุริสลกขฺณาติ ฯ (๑))   
        ปริปุณฺณกาโยติ  ลกฺขเณหิ  ปรปิุณฺณตาย  อหีนงฺคปจฺจงฺคตาย   
จ  ปริปุณฺณสรีโร ฯ  สุรจีุติ  สุนฺทรสรีรปฺปโภ ฯ  สุชาโตติ  
อาโรหปริณาหสมฺปตฺติยา สณฺานสมฺปตฺติยา  จ  สนุิพฺพตฺโต ฯ 
จารุทสฺสโนติ  สุจิรมฺป  ปสฺสนฺตาน อติตฺติการก  (๒)  อปฺปฏกิูล  
รมณีย  จารุ เอว ทสฺสน อสฺสาติ จารุทสฺสโน ฯ เกจิ ปน  
ภณนฺติ จารุทสฺสโนติ สุนทฺรเนตฺโตติ ฯ สุวณฺณวณฺโณติ สุวณฺณ- 
สทิสวณฺโณ ฯ อสีติ ภวสิ ฯ  เอต  สพฺพปเทหิ  โยเชตพฺพ ฯ  
สุสุกฺกทาโสีติ  สุฏ ุ  สกฺุกทาโ ฯ  ภควโต หิ  ทาาหิ  
จนฺทกิรณา  วิย  อติวิย  ปณฺฑรรสิโย  นิจฺฉรนฺติ ฯ  เตนาห  
สุสุกฺกทาโสีติ ฯ  มหาปรุิสลกฺขณาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตพฺย ฺชนาเนว  
ปทนฺตเรน  (๓)  นิคเมนฺโต อาห ฯ   
        อิทานิ  เตสุ  ลกฺขเณสุ  อตฺตโน  อภิรุจิเตหิ  ลกฺขเณหิ   
ภควนฺต ถุนนฺโต  อาห  ปสนฺนเนตฺโตติอาทิ ฯ  ภควา  หิ  
ป ฺจวณฺณปฺปสาทสมฺปตฺติยา  ปสนฺนเนตฺโตฯ  ปรปิุณฺณจนฺท- 
มณฺฑลสทิสมุขตฺตา  สุมุโขฯ  อาโรหปริณาหสมฺปตฺติยา พฺรหาฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นติถิ ฯ  ๒. ม. อติตฺติชนก ฯ  
# ๓. ม. วจนนฺตเรน ฯ   
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พฺรหฺมุชุคตฺตตาย  อุชุฯ  ชติุมนฺตตาย  ปตาปวา ฯ  ยมฺป  เจตฺถ  
ปุพฺเพ  วุตฺตฯ  ต  มชฺเฌ  สมณสฆสฺสาติ  อิมินา  ปริยาเยน 
ถุนตา ปุน วุตฺต ฯ อีทิโส หิ เอว วิโรจติ ฯ เอส นโย 
อุตฺตรคาถายป ฯ   
        อุตฺตมวณฺณิโนติ  อุตฺตมวณฺณสมฺปนฺนสฺส ฯ  ชมฺพุ- 
สณฺฑสฺสาติ ชมฺพุทีปสฺส ฯ  ปากเฏน  อิสฺสริย  วณฺณยนฺโต   
อาหฯ  อปจ  จกฺกวตฺติ  จตุนฺนมฺป ทีปาน อิสฺสโร โหติ ฯ   
ขตฺติยาติ  ชาติขตฺติยา ฯ  โภชาติ  โภคิยา ฯ  ราชาโนติ  เยเกจิ   
รชฺช  กาเรนฺตา ฯ  อนุยนตฺาติ  อนุคามิโน  เสวกา ฯ  ราชาภิ- 
ราชาติ  ราชนู  ปชูนิโย  (๑)  ราชา  หตฺุวาฯ  จกฺกวตฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
มนุชินฺโทติ มนุสฺสาธิปติ ปรมิสฺสโร หุตฺวา ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควา  เย  เต  ภวนฺติ  อรหนฺโต  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธาฯ  เต  สเก  วณฺเณ  ภ ฺมาเน  อตฺตาน  ปาตุกโรนฺตีติ  
อิม  เสลสฺส  มโนรถ  ปูเรนฺโต  อาห  ราชาหมสฺมีติ ฯ  
ตตฺรายมธิปฺปาโย  ย  โข  ม  ตฺว  เสล  ยาจสิ  ราชา  อรหสิ   
ภวิตุ  จกฺกวตฺตีติฯ  เอตฺถ  อปฺโปสฺสุกฺโก  โหหิฯ ราชาหมสฺมิฯ  
สติ  จ  ราชตฺเต  ยถา  อ ฺโ  ราชา  สมาโนป  โยชนสต   
วา  อนุสาสติฯ  เทฺว  ตีณิ  วา  จตฺตาริ  วา  ป ฺจ  วา  
โยชนสตานิ  โยชนสหสฺส  วา  จกฺกวตฺติ  หุตฺวาป  จตุทีป- 
# ๑. ม. ปชูนโิย ฯ  
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ปริยนฺตมหนฺต  วา  นาหเมว  ปริจฺฉินฺนวิสโย ฯ อห  
หิ ธมฺมราชาว  (๑)  อนุตฺตโร  ภวคฺคโต  อวีจิปริยนฺต  กตฺวา  
ติริย  อปฺปเมยฺยา โลกธาตโุย  อนุสาสามิ ฯ  ยาวตา  หิ  
อปททิปทาทิเภทา  (๒)  สตฺตาฯ  อห  เตส  อคฺโค ฯ  น  หิ  เม  
โกจิ  สีเลน  วา  ฯเปฯ  วิมุตฺติาณทสฺสเนน  วา  ปฏิภาโค   
อตฺถิ ฯ  สฺวาห  เอว  ธมฺมราชา  อนุตฺตโร  อนุตฺตเรเนว   
จตุสติปฏานาทิเภทโพธิปกฺขิยสงฺขาเตน  ธมฺเมน  จกฺก  วตฺเตมิ   
อิท  ปชหถฯ  อิท  อุปสมปฺชฺช วิหรถาติอาทินา  อาณาจกฺกฯ   
อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกขฺ  อริยสจฺจนฺติอาทินา  (๓)  ปรยิตฺติธมฺเมน 
ธมฺมจกฺกเมว  วา ฯ  จกฺก  อปฺปฏิวตฺติยนฺติ ย จกฺก อปฺปฏิวตฺติย  
โหติ สมเณน วา ฯเปฯ เกนจิ วา โลกสมฺินฺติ ฯ   
        เอว  อตฺตาน  อาวิกโรนฺต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปติโสมนสฺส- 
ชาโต  เสโล  ปุน  (๔)  ทฬฺหีกรณตฺถ  สมฺพุทฺโธ  ปฏิชานาสีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  โก  น ุ เสนาปตีติ  ธมฺมร ฺโ  โภโต  ธมฺเมน  
ปวตฺติตสฺส  ธมฺมจกฺกสฺส  อนุปฺปวตฺตโก เสนาปติ โกติ ปุจฺฉิ ฯ  
เตน  จ  สมเยน  ภควโต  ทกฺขิณปสฺเส  อายสฺมา  สาริปุตฺโต   
นิสินฺโน  โหติ  สุวณฺณปุ ฺโช  วิย  สริยิา  โสภมาโนฯ  ต  
# ๑. ม. ธมฺมราชา ฯ  ๒.ม. อปททฺวิปทาทิเภทา ฯ  
# ๓. วิ. มหา. ๔/๑๔/๑๘ ฯ ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘ ฯ  
# ๔. ม. ปุนสทฺโท นตฺถ ิฯ   
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ทสฺเสนฺโต  ภควา มยา  ปวตฺติตนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อนุชาโต  ตถาคตนฺติ  ตถาคตเหตุ  อนุชาโตฯ   
ตถาคเตน เหตุนา ชาโตติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  โก  น ุ เสนาปตีติ  ป ฺห  พฺยากริตฺวา  ย  เสโล  
อาห  สมฺพุทฺโธ  ปฏิชานาสีติฯ  ตตฺร  น  นิกฺกงฺข  กาตุกาโม 
นาห ปฏิ ฺามตฺเตเนว ปฏิชานามิฯ  อปจาห  อิมินา  การเณน 
พุทฺโธติ  าเปตุ  อภิ ฺเยฺยนฺติ คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อภิ ฺเยฺยนฺติ  วิชฺชา  จ  วิมตฺุติ  จ ฯ  มคฺคสจฺจ- 
สมุทยสจฺจานิ ปน  ภาเวตพฺพปหาตพฺพานิฯ  เหตุวจเนน  ปน 
ผลสิทฺธิโต  เตส  ผลานิ  นิโรธสจฺจทุกฺขสจฺจานิป  วุตฺตาเนว 
ภวนฺติฯ  ยโต  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต ปริ ฺเยฺย  ปริ ฺาตนฺติ   
เอวเมตฺถ  (๑)  วุตฺตเมว โหติ ฯ เอว จตุสจฺจภาวนาผล ฺจ  
วิชฺชาวิมุตฺติ ฺจ  (๒)  ทสฺเสนฺโต  โพธิตพฺพ  (๓)  พุชฺฌิตฺวา 
พุทฺโธ ชาโตมฺหีติ วุตฺเตน เหตุนา พุทฺธตฺต สาเธติ ฯ (๔)   
        เอว  นปิฺปริยาเยน  อตฺตาน  ปาตุกตฺวา  อตฺตนิ  กงฺขา- 
วิตรณตฺถ  พฺราหฺมณ  อภิตฺถรยมาโน  วินยสฺสูติ  คาถาตฺตยมาห ฯ 
        ตตฺถ สลฺลกตฺโตติ  ราคสลฺลาทิสตฺตสลฺลกตฺตโน ฯ  พฺรหฺม- 
ภูโตติ เสฏภูโต ฯ อติตุโลติ ตุล อตีโต อุปม อตีโตฯ  นิรูปโมติ 
# ๑. ม. ย.ุ เอวมฺเปตฺถ ฯ  ๒. ม. จตุสจฺจภาวนาผล ฺจ วิชฺชาวิมุตฺตึ ฯ  
# ๓. ม. พุชฌฺิตพฺพ ฯ  ๔. ม. สาเธติ ฯ   
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อตฺโถ ฯ มารเสนปฺปมทฺทโนติ กามา เต ปมา  (๑) เสนาติ 
อาทิกาย  ปเร จ อวชานาตีติ (๑) เอว วุตฺตาย มารปริสสงฺขาตาย   
มารเสนาย  ปมทฺทโน ฯ  สพฺพามิตฺเตติ  ขนฺธกิเลสาภิสงฺขาร- 
มจฺจุเทวปุตฺตมาราทิเก สพฺพปจฺจตฺถิเก ฯ วสีกตฺวาติ อตฺตโน  
วเส วตฺเตตฺวา ฯ อกุโตภโยติ กุโตจิ อภโย ฯ   
        เอว  วุตฺเต  เสโล  พฺราหฺมโณ  ตาวเทว  ภควติ   
ส ฺชาตปฺปสาโท  ปพฺพชชฺาเปกฺโข  หตฺุวา  อิม  โภนฺโตติ  (๒) 
คาถาตฺตยมาห  ยถาต  ปรปิากคตาย  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  สมฺมา 
โอวทิยมาโน ฯ  (๓)   
        ตตฺถ  กณฺหาภิชาติโกติ จณฺฑาลาทินีจกุลชาติโก ฯ (๔)  ตโต 
เตป  มาณวกา  ตเถว  ปพฺพชฺชาเปกฺขา  หุตฺวา  เอว  เจ  (๕)   
รุจฺจติ  โภโตติ  คาถมาหสุ  ยถาต  เตเนว  (๖)  สทธฺึ  กตาธิการา   
กุลปุตฺตา ฯ  อถ  เสโล  เตสุ  มาณวเกสุ  ตุฏจิตฺโต  เต   
ทสฺเสนฺโต  ปพฺพชฺช  ยาจมาโน พฺราหฺมณาติ คาถมาห ฯ   
        ตโต  ภควา  ยสฺมา  เสโล  อตีเต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
สาสเน  เตสเยว  ติณฺณ  ปรุิสสตาน  คณเสฏโ  หตฺุวา  เตหิ  
สทฺธึ  ปริเวณ การาเปตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  จ  กตฺวา  
กเมน  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  ปจฺฉิเม  ภเว  เตสเยว 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๕/๔๐๙ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๑๓๔/๑๑๔ ฯ 
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๒๘๙/๑๔๔ ฯ  ๒. ม. ภวนฺโตติ ฯ  ๓. ม. โจทิยมาโน ฯ 
# ๔. ม. จณฺฑาลาทินีจกุเล ชาโต ฯ  ๕. ม. ยุ. เอต ฺเจ ฯ 
# ๖. ม. เตน ฯ  
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อาจริโย  หุตฺวา  นิพฺพตฺโตฯ  ต ฺจ  เนส  กมฺม  วิมตฺุติปริปากาย 
ปริปกฺก  เอหิภิกฺขุภาวสฺส  จ อุปนิสฺสยภูตฯ ตสฺมา เต สพฺเพว  
เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชนฺโต  สวฺากฺขาตนฺติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ สนฺทิฏ ิกนฺติ ปจฺจกฺข ฯ  อกาลิกนฺติ  มคฺคานนฺตร 
ผลุปฺปตฺติโต  น  กาลนฺตเร  ปตฺตพฺพผล ฯ ยตฺถาติ  ยนฺนิมิตฺตา ฯ 
มคฺคพฺรหฺมจริยนิมิตฺตา  หิ  ปพฺพชชฺา  อปฺปมตฺตสฺส สติวิปฺปวาส- 
วิรหิตสฺส  ตีสุ  สิกฺขาสุ  สิกฺขโต  อโมฆา  โหติ ฯ  เตนาห 
สฺวากฺขาต ฯเปฯ สิกฺขโตติ ฯ   เอถ  ภิกขฺโวติ  ภควา  อโวจฯ 
เต  สพฺเพ ปตฺตจีวรธรา  หุตฺวา  อากาเสนาคมฺม  ภควนฺต   
อภิวาเทสสฯ  เอวมิม  เตส เอหิภิกฺขุภาว สนฺธาย สงฺคีติ- 
การกา (๑) ฯ 
        อลตฺถ โข เสโล ฯเปฯ อุปสมฺปทนฺติ อาหสุ ฯ   
        ภุตฺตาวินฺติ  ภุตฺตวนฺต ฯ  โอนีตปตฺตปาณินฺติ  ปตฺตโต  
โอนีตปาณึฯ อปนีตหตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  อุปคนฺตฺวาติ  
ปาเสโส  ทฏพฺโพ ฯ  อิตรถา หิ ภควนฺต นิสีทีติ น ยุชชฺติ ฯ   
        อคฺคิหุตฺต  มุขาติ  (๒)  ภควา  เกณิยสฺส จิตฺตานุกูลวเสน  
อนุโมทนฺโต เอวมาห ฯ  
        ตตฺถ  อคฺคิปริจริย  วินา  พฺราหฺมณาน  ย ฺาภาวโต 
อคฺคิหุตฺต มุขา  ย ฺาติ  วุตฺต ฯ  อคฺคิหุตฺตเสฏา  อคฺคิหุตฺตปธานาติ  
# ๑. ม. สงฺคีติการา ฯ  ๒. ม. อคฺคิหุตฺตมุขาติ ฯ   
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อตฺโถ ฯ  เวเท สชฺฌายนฺเตหิ  ปม  สชฺฌายิตพฺพโต  (๑)  สาวิตฺตี  
ฉนฺทโส  มุขนฺติ  วุตฺตา ฯ มนุสฺสาน  เสฏโต  ราชา  มุขนฺติ  
วุตฺโต ฯ  นทนี  อาธารโต  ปฏิสรณโต  จ  สาคโร  มขุนฺติ  
วุตฺโต ฯ  จนทฺโยควเสน  อชฺช  กตฺติกา  อชฺช  โรหิณีติ   
ส ฺชานนโต  (๒)  อาโลกกรณโต  โสมภาวโต  จ  นกฺขตฺตาน  มุข  
จนฺโทติ  วุตฺโต ฯ  ตปนฺตาน  อคฺคตฺตา  อาทิจฺโจ  ตปต  มุขนฺติ  
วุตฺโต ฯ  ทกขิฺเณยฺยาน ปน  อคฺคตฺตา  วิเสเสน  ตสฺมึ สมเย  
พุทฺธปฺปมุข สงฺฆ สนฺธาย ปุ ฺมากงฺขมานานฯ สงฺโฆ  เว  
ยชต  มุขนฺติ  วุตฺโต ฯ  เตน  สงฺโฆ  ปุ ฺสฺส  อายมุขนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ   
        ยนฺต  สรณนฺติ  อ ฺพฺยากรณภาวมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  
ป ฺจหิ  จกขูหิ  จกฺขุมา  ภควา  ยสฺมา  มย  อิโต  อฏเม 
ทิวเส  ต  สรณ  อคมมฺหา(๓)  ตสฺมา  สตฺตรตฺเตน  ตว 
สาสเน  อนุตฺตเรน  ทมเถน  ทนฺตมฺหฯ  อโห  เต  สรณสฺส 
อานุภาโวติ ฯ  ตโต  ปร  ภควนฺต  ทฺวีหิ  คาถาหิ  ถนุิตฺวา   
ตติยาย  วนฺทน ยาจติ   
          ภิกฺขโว ติสตา อิเม          ติฏนฺติ ป ฺชลีกตา   
          ปาเท วีร ปสาเรหิ          นาคา วนฺทนฺตุ สตฺถุโนติ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  เสลสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อชฺฌายนฺเตหิ ปม อชฺเฌตพฺพโต ฯ 
# ๒. ม. ส ฺชานนโต ฯ  ๓. ม. อคมมฺห ฯ  
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                        สลฺลสุตฺตวณฺณนา   
        อนิมิตฺตนฺติ  สลลฺสุตฺต ฯ  กา  อุปปฺตฺติฯ  ภควโต  กริ  
อุปฏาโก เอโก  อุปาสโกฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  กาลมกาสิ ฯ  
โส  ปุตฺตโสกาภิภูโต  สตฺตาห  นิราหาโร  อโหส ิฯ  ต   
อนุกมฺปนฺโต  ภควา  ตสฺส  ฆร  คนฺตฺวา  โสกวิโนทนตฺถ  อิท (๑) 
สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อนิมิตฺตนฺติ  กิริยาการนิมิตฺตวิรหิต ฯ  ยถา  หิ  
ยทา  อห  อกขึฺ วา  นิขณิสฺสามิ(๒)ฯ  ภมุก  วา  อุกฺขิปสฺสามิฯ   
เตน  นิมิตฺเตน  ต  ภณฺฑ อวหราติอาทีสุ  กริิยาการนิมิตฺต   
อตฺถิฯ  น  เอว  ชีวิเต ฯ  น  หิ สกฺกา ลทฺธุ ยาวาห  อิท   
วา  อิท  วา  กโรมิฯ  ตาว  ตฺว  ชีวฯ มา มิยฺยาติ ฯ อน ฺาตนฺติ  
อโต  เอว  น  สกฺกา  เอกเสน  อ ฺาตุ  เอตฺตก  วา  เอตฺตก 
วา  กาล  อิมินา  ชีวิตพฺพนฺติ  คติยา  อายุปริยนฺตวเสน  วา ฯ 
ยถา  ห ิ จาตุมหาราชิกาทีน ปริมิต อายุฯ น ตถา มจฺจานฯ 
เอวมฺป เอกเสน อน ฺาต ฯ  กสรินฺติ  อเนกปจฺจยปฏิพทฺธ- 
วุตฺติภาวโต  กิจฺฉฯ  น  สขุยาปนีย ฯ  ตถา  หิ ต  อสฺสาส- 
ปฏิพทฺธ ฺจ  ปสฺสาสปฏิพทฺธ ฺจ  มหาภูตปฏิพทฺธ  จ กพฬีการาหารปฏิพทฺธ 
จ อุสฺมาปฏิพทฺธ ฺจ  วิ ฺาณปฏิพทฺธ ฺจ ฯ  อนสฺสสนฺโตป   
หิ  น  ชีวติ อปสฺสสนฺโตป ฯ  จตูสุ  จ  ธาตูสุ  กฏมุขาทิ- 
อาสีวิสทฏโ  วิย  กาโย ปวีธาตุปฺปโกเปน ตาว ถทฺโธ  
# ๑. ม. อิม ฯ  ๒. ยุ. นิกฺขิปสฺสามิ ฯ   
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โหติ กลิงฺครสทิโส ยถาห   
          ปตฺถทโฺธ ภวตี กาโย          ทฏโ กฏมุเขน วา   
          ปวีธาตุปฺปโกเปน          โหติ กฏมุเขว โสติ ฯ  
อาโปธาตุปฺปโกเปน  ปติูภาว  อาปชฺชิตฺวา  ปคฺฆริตปุพฺพมสโลหิโต  
อฏ ิจมฺมาวเสโสว โหติ ฯ ยถาห   
          ปูติโก ภวตี กาโย          ทฏโ ปติูมุเขน วา   
          อาโปธาตุปฺปโกเปน          โหติ ปูติมุเขว โสติ ฯ  
เตโชธาตุปฺปโกเปน  องฺคารกาสุย  ปกขิฺตฺโต  วิย  สมนฺตา   
ปริทยฺหติ ฯ  ยถาห   
          สนฺตตฺโต ภวตี กาโย          ทฏโ อคฺคิมุเขน วา   
          เตโชธาตุปฺปโกเปน          โหติ อคฺคิมุเขว โสติ ฯ  
วาโยธาตุปฺปโกเปน  ส ฺฉิชฺชมานสนฺธิพนฺธโน  ปาสาเณหิ   
โกฏเฏตฺวา  ส ฺจุณฺณิยมานฏ ิโก วิย จ โหติ ฯ ยถาห   
          ส ฺฉินฺโน ภวตี กาโย          ทฏโ สตฺถมุเขน วา   
          วาโยธาตุปฺปโกเปน          โหติ สตฺถมุเขว โสติ ฯ  
ธาตุปฺปโกปพฺยาปนฺนกาโยป  จ  น  ชวีติ ฯ  ยทา  ปน  ตา   
ธาตุโย  อ ฺม ฺ  ปติฏานาทิกิจฺจ  สาเธนฺตาป  สม  วหนฺติฯ 
ตทา  ชีวิต  ปวตฺตติ ฯ เอว  มหาภูตปฏิพทฺธ ฺจ  ชีวิต ฯ  
ทุพฺภิกฺขาทีสุ  ปน  อาหารุปจฺเฉทเนน  สตฺตาน ชีวิตกฺขโย   
ปากโฏ  เอว ฯ  เอว  กพฬกีาราหารปฏิพทฺธ ฺจ  ชีวิต ฯ  ตถา    
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อสิตปตาทิปริปาเก  กมฺมชเตเช  ขีเณ  สตฺตา  ชีวิตกฺขย  
ปาปุณนฺตาป  ปากฏา เอว ฯ  อุสฺมาปฏิพทฺธ ฺจ  ชีวิต ฯ  
วิ ฺาเณ  ปน  นิรุทฺเธ  นริุทฺธโต  ปภุติ สตฺตาน  น  โหติ  ชีวิตนฺติ  
เอวมฺป  โลเก  ปากฏเมว ฯ  เอว  วิ ฺาณปฏิพทฺธ ฺจ ชีวิต ฯ 
เอวมเนกปฺปจฺจยปฏิพทฺธวุตฺติภาวโต กสิร เวทิตพฺพ ฯ   
        ปริตฺต ฺจาติ  อปฺปกฯ  เทวาน ชีวิต อุปนิธาย ติณคฺเค 
อุสฺสาวพินฺทุสทิสฯ จิตฺตกฺขณโต  อุทธฺ  อภาเวน  วา  ปริตฺต ฯ   
อติทีฆายุโกป  หิ  สตฺโต  อตีเตน จิตฺเตน  ชีวิตฺถฯ น ชีวติฯ 
น ชีวิสฺสติฯ อนาคเตน ชีวิสฺสติฯ น ชวีติฯ น ชีวิตฺถฯ  
ปจฺจุปฺปนฺเนน ชีวติฯ น ชวิีตฺถฯ น ชีวิสฺสติ ฯ วุตฺต เจต   
          ชีวิต อตฺตภาโว จ          สุขทุกฺขา จ เกวลา   
          เอกจิตฺตสมายุตฺตา          ลหุโส วตฺตตี (๑)  ขโณ ฯ   
          จุลลฺาสีติสหสฺสานิ          กปฺเป (๒)  ติฏนฺติ เย มร ู  
          นเตฺวว เตป ชีวนฺติ          ทฺวีหิ จิตฺเตหิ สมาหิตาติ ฯ (๓)   
ต ฺจ  ทุกฺเขน  สยุตนฺติ  ต ฺจ  (๔)  ชวิีต  เอว  อนมิิตฺตมน ฺาต  
กสิร ปริตฺต ฺจ  สมานมฺป สีตุณฺหฑสมกสาทิสมฺผสฺส- 
ขุปฺปปาสาสงฺขารทุกฺขวิปริณามทุกฺขทุกฺขทุกฺเขหิ  สยุตฺต ฯ  ก ึ
วุตฺต  โหติฯ  ยสฺมา อีทิส มจฺจาน ชีวิตฯ ตสฺมา ตฺว  ยาว 
# ๑. ม. วตฺตเต ฯ  ๒. ม. กปฺปา ฯ  ๓. ม. ย.ุ สยุตาติ ฯ  
# ขุ. มหา. ๒๙/๔๙/๔๙ ฯ  ๔. ม. ต ฺจ ชีวิต ฯ  
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ต  ปริกฺขย  น  คจฺฉติฯ  ตาว  ธมฺมจริยเมว  พฺรูหยฯ  มา   
ปุตฺตมนุโสจาติ ฯ   
        อถาป  ม ฺเยฺยาสิ  สพฺพูปกรเณหิ  ปุตฺตมนุรกฺขนฺตสฺสาป  
เม โส  มโตฯ  เตน  โสจามีติฯ  เอวมฺป  มา  โสจิ ฯ  น   
หิ  โส  อุปกกฺโม  อตฺถิฯ  เยน  ชาตา  น  มิยฺยเรฯ  น 
หิ  สกฺกา  เกนจิ  อุปกฺกเมน  ชาตา  สตฺตา  มา  มรนตฺูติ 
รกฺขิตุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตโต  ยสฺมา  โส  ชร  ปตฺวา  นาม   
ภนฺเต มรณ  อนุรูปฯ  อติทหโร  เม  ปตฺุโต  มโตติ  จินฺเตสิฯ  
ตสฺมา  อาห  ชรมฺป ปตฺวา  มรณฯ  เอวธมฺมา  หิ  ปาณิโนติฯ  
ชร  ปตฺวาป  อปฺปตฺวาป  มรณฯ นตฺถิ เอตฺถ นิยโมติ วุตฺต  
โหติ ฯ   
        อิทานิ  ตมตฺถ  นิทสสฺเนน  สาเธนฺโต  ผลานมิว   
ปกฺกานนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  ผลาน  ปกฺกาน  ยสฺมา  สูริยุคฺคมนโต   
ปภุติ  สูริยาตเปน  สนฺตปฺปมาเน  รุกฺเข  ปวิรโส  จ  อาโปรโส  
จ  ปตฺตโต  สาข  สาขโต  ขนฺธ  ขนฺธโต  มลูนฺติ  เอว  
อนุกฺกเมน  มูลโต  ปวิเมว  ปวิสติฯ  โอคมนโต  ปภุติ  ปน 
ปวิโต  มูล  มูลโต  ขนฺธนฺติ  เอว  อนกฺุกเมน  สาขาปตฺต- 
ปลฺลวาทีนิ  ปุน  อาโรหติฯ  เอว  อาโรหนฺโต  จ  ปริปากคตผล  (๑)   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปริปากคตผเล ฯ ม. ปริปากคเต ผเล ฯ  
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วณฺฏมูล  น  ปวิสติ ฯ  อถ  สูรยิาตเปน  ตปฺปมาเน  วณฺฏมูเล  
ปริฬาโห  อุปฺปชฺชติ ฯ  เตน  ตานิ  ผลานิ  ปาโต  ปาโต 
นิจฺจกาล  ปตนฺติฯ  เนส  ปาโต  ปตนโต  (๑)  ภย  โหติฯ  ปตนา 
ภย  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ชาตาน มจฺจาน นิจฺจ  มรณโต 
ภย ฯ ปกฺกผลสทิสา หิ สตฺตาติ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  ยถาป 
กุมฺภการสฺส  ฯเปฯ  ชีวิตนฺติ ฯ  ตสฺมา  ทหรา  จ  ฯเปฯ  
ปรายนาติ  เอว  คณฺหฯ  เอว ฺจ  คเหตฺวา  เตส  มจฺจุ   
ฯเปฯ  าตี  วา  ปน  าตเกติ  เอวมฺป  คณฺห ฯ  ยสฺมา  จ  
น  ปตา  ตายเต ปุตฺตฯ าตี วา ปน าตเกฯ ตสฺมา  
เปกฺขตเยว ฯเปฯ นิยฺยติ ฯ  ตตฺถ  อย  โยชนา  ปสฺสมานานเยว 
าตีน  อมฺม  ตาตาติอาทินา  นเยน  ปถุุ  อเนกปฺปการก  
ลาลปตเยว  มจฺจาน  เอกเมโก  มจฺโจ  ยถา  โค  วชโฺฌ เอว 
นิยฺยติฯ เอว ปสฺส อุปาสก ยาว อตาโณ โลโกติ ฯ   
        ตตฺถ  เย  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทโย  ธิติสมฺปนฺนาฯ  เต 
เอวมพฺภาหโต  โลโก  มจฺจุนา  จ  ชราย  จฯ  โส  น  สกฺกา  
เกนจิ  ปริตฺตาเปตุนฺติ  (๒)  ยสฺมา  ชานนฺติฯ  ตสฺมา  ธีรา  น 
โสจนฺติ  วิทิตฺวา  โลกปรยิายฯ  อิม โลกสภาว ตฺวา น 
โสจนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ  ตฺว  ปน  ยสฺส  มคฺค  ฯเปฯ   
ปริเทวสิ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติฯ  ยสฺส  มาตุ  กุจฺฉิสฺมึ  อาคตสฺส 
# ๑. ส.ี ปปตโต ฯ ๒. ม. ยุ. ปริตฺตาณ กาตุนฺติ ฯ   
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อาคตมคฺค  วาฯ  อิโต  จวิตฺวา  อ ฺตฺถ  คตสฺส คตมคฺค วา 
น  ชานาสิฯ  ตสฺส  อิเม  อุโภ  อนฺเต  อสมฺปสฺส  นิรตฺถ   
ปริเทวสิ ฯ  ธีรา ปน เต ปสฺสนฺตา วิทิตฺวา โลกปริยาย  
นานุโสจนฺตีติ ฯ   
        อิทานิ  นิรตฺถ  ปริเทวสีติ  เอตฺถ  วุตฺตปริเทวนาย  
นิรตฺถกภาว สาเธนฺโต  ปริเทวยมาโน  เจติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อุทพฺพเหติ  อุพฺพเหยฺย  ธาเรยฺยฯ  อตฺตนิ   
ส ฺชเนยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  สมฺมูโฬฺห  หึสมตฺตานนฺติ  สมฺมูโฬฺห  
หุตฺวา  อตฺตาน  หึสนฺโต ฯ  (๑)  กยริา  เจน  วิจกฺขโณติ  ยท ิตาทิโส 
ก ฺจิ อตฺถ อุทพฺพเหฯ วิจกฺขโณป น ปริเทว กเรยฺย ฯ   
น  หิ  รุณฺเณนาติ  เอตฺถาย  โยชนา  น  ปน  โกจิ  รณฺุเณน   
วา  โสเกน  วา  เจตโส  สนฺตึ  ปปฺโปติฯ  อปจ  โข  ปน  
โรทโต จ โสจโต จ  ภิยฺโย อสฺส อุปฺปชชฺเต ทุกฺขฯ  
สรีร ฺจ ทุพฺพณฺณิยาทีหิ อุปห ฺตีติ ฯ  น  เตน  เปตาติ  
เตน  ปริเทวเนน  กาลกตา  น  ปาเลนฺติ  น  ยาเปนฺติฯ  
น ต เตส อุปการาย โหติ ฯ ตสฺมา นิรตฺถา ปริเทวนาติ ฯ   
น  เกวล ฺจ  นิรตฺถาฯ  อนตฺถมฺป  อาวหติ ฯ  กสฺมาฯ  
ยสฺมา  โสกมปฺปชห  ฯเปฯ  วสมนฺวคูติ ฯ  ตตฺถ  อนุตฺถุนนฺโตติ  
อนุโสจนฺโต ฯ  วสมนฺวคูติ วส คโต ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ พาเธนฺโต ฯ  
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        เอว  นริตฺถกตฺต  อนตฺถาวหตฺต ฺจ  โสกสฺส  ทสฺเสตฺวา 
อิทานิ โสกวินยตฺถ  โอวทนฺโต  อ ฺเป  ปสฺสาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  คมิเนติ  คมิเกฯ  ปรโลกคมนสชฺเช   ิเตติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ผนฺทนฺเตวิธ  ปาณิเนติ  (๑)  มรณภเยน  ผนฺทมาเนเยว อิธ 
สตฺเต ฯ  เยน  เยนาติ  เยนากาเรน  ม ฺนฺติ  ทีฆายุโก  ภวิสฺสติฯ   
อโรโค  ภวิสฺสตีติ ฯ  ตโต  ต  อ ฺถาเยว  โหติฯ  โส  เอว  ม ฺ ิโต  
มรติปฯ  โรคีป  โหติ ฯ  เอตาทิโส  อย  วินาภาโว  ม ฺ ิตปฺ- 
ปจฺจนีเกน  โหติฯ  ปสฺส  อุปาสก โลกสภาวนฺติ เอวเมตฺถ  
อธิปฺปายโยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        อรหโต  สุตฺวาติ  อิม  เอวรูป  อรหโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา ฯ   
เนโส  ลพฺภา  มยา  อิตีติ  โส  เปโต  อิทานิ  มยา  ปนุ   
ชีวตูติ  น  ลพฺภา  อิติ ปรชิานนฺโตฯ วิเนยฺย ปริเทวิตนฺติ  
วุตฺต โหติ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  ยถา  สรณมาทิตฺต  ฯเปฯ   
วธสเย ฯ  
        ตตฺถ ธโีร  ธิติสมฺปทายฯ  สปฺป ฺโ  สสมฺภาริกป ฺายฯ  (๒) 
ปณฺฑิโต  พาหุสจฺจป ฺายฯ กุสโล  จินฺตกชาติกตาย  
เวทิตพฺโพ ฯ  จินฺตามยสุตมยภาวนามยป ฺาหิ  วา  โยเชตพฺพ ฯ  
น  เกวล ฺจ  โสกเมวฯ  ปริเทว  ฯเปฯ  สลฺลมตฺตโน ฯ  ตตฺถ   
# ๑. ม. ปาณิโนติ ฯ  ๒. ม. ย.ุ สาภาวิกป ฺาย ฯ  
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ปชปฺปนฺติ  ตณฺห ฯ  โทมนสฺสนฺติ  เจตสิก  ทุกฺข ฯ  อพฺพเหติ   
อุทฺธเร ฯ  สลฺลนฺติ เอตเมว  ติปฺปการ  ทุนฺนีหรณฏเน  อนฺโต 
วิชฺฌนฏเน  จ  สลฺลฯ  ปพฺุเพ  วุตฺต สตฺตวิธ  วา  ราคาทิสลฺล ฯ   
เอตสฺมึ  หิ  อพฺพุเฬฺห  สลฺเล  อพฺพุฬฺหสลฺโล  ฯเปฯ นิพฺพุโตติ   
อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิ ฯ   
        ตตฺถ  อสิโตติ  ตณฺหาทิฏ ีหิ อนิสฺสิโต ฯ  ปปฺปุยฺยาติ  
ปาปุณิตฺวา ฯ  เสส  อิธ  อิโต  ปุพฺเพ  วุตฺตตฺตา อุตฺตานตฺถเมวฯ  
ตสฺมา น วณฺณิตนฺติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                  สลฺลสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                         วาเสฏสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  วาเสฏสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อยเมวสฺสฯ  (๑)  
นิทาเน วุตฺตา ฯ  อตฺถวณฺณน  ปนสฺส  วุตฺตนยานิ  อุตฺตานตฺถานิ   
จ  ปทานิ  ปริหรนฺตา กรสิฺสาม ฯ 
        อิจฺฉานงฺคลนฺติ  คามสฺส  (๒)  นาม ฯ พฺราหฺมณมหาสาลาน  
จงฺกี ตารุกฺโข โตเทยฺโยติ  โวหารนามเมตฯ  โปกฺขรสาติ   
ชาณุสฺโสณีติ  เนมิตฺติก ฯ  (๓)  เตสุ กิร เอโก  หิมวนฺตปสฺเส 
โปกฺขรณิยา  ปทุเม  นิพฺพตฺโตฯ  อ ฺตโร  ตาปโส  ต  ปทุม  
# ๑. ม. ย.ุ อยเมว ยาสฺส ฯ  ๒. ม. ย.ุ อิจฺฉานงฺคโล ฯ 
# ๓. ม. เนมตฺิติก ฯ  
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คเหตฺวา  ตตฺถ  สยิต  ทารก  ทิสฺวา  สวฑฺเฒตฺวา  ร ฺโ 
ทสฺเสสิฯ โปกฺขเร  สยิตตฺตา  โปกฺขรสาตีติ  จสฺส  นาม   
อกาสิ ฯ  เอกสฺส  านนฺตร  เนมิตฺติก ฯ  เตน  กิร  ชาณุสฺโสณี- 
นามก  ปุโรหิตฏาน  ลทฺธฯ  โส  เตเนว ป ฺายิ ฯ   
        เต  สพฺเพป  อ ฺเ  จ  อภิ ฺาตา  อภิ ฺาตา  พฺราหฺมณ- 
มหาสาลา  กสฺมา  อิจฺฉานงฺคเล  ปฏิวสนฺตีติ  เจ  (๑) ฯ  เวทชฺฌายน- 
ปริวีมสนตฺถ ฯ  เตน  กิร สมเยน  โกสลชนปเท  เวทกา  
พฺราหฺมณา  เวทาน  สชฺฌายกรณตฺถ ฺจ  อตฺถูปปรกิฺขณตฺถ 
ตสฺมึเยว  คาเม  สนฺนิปตนฺติ ฯ  เตน  เกจิ(๒)  อนฺตรนฺตรา  
อตฺตโน โภคคามโต อาคมฺม ตตฺถ ปฏวิสนฺติ ฯ   
        วาเสฏภารทฺวาชานนฺติ  วาเสฏสฺส  จ  ภารทฺวาชสฺส 
จ ฯ  อยมนฺตรากถาติ  ย  อตฺตโน  สหายกภาวานุรูป  กถ   
กเถนฺตา  อนุวิจรึสุฯ  ตสฺสา  กถาย  อนฺตรา  เวมชฺเฌเยว   
อยม ฺา  กถา  อุทปาทีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        สสุทฺธคหณิโกติ สสุทฺธกุจฺฉิโกฯ  สสุทฺธาย  พฺราหฺมณิยาเอว 
กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺโตติ อธิปฺปาโย ฯ สมเวปากินิยา  คหณิยาติ(๓) 
อาทีสุ  หิ  อุทรคฺคิ  คหณีติ  วุจฺจติฯ  อิธ  ปน มาตุกุจฺฉิ ฯ  
ยาว  สตฺตมาติ  มาตุ  มาตา  ปตุ  ปตาติ  เอว  ปฏิโลเมน   
ยาว สตฺต ชาติโย  (๔)  เอตฺถ  จ  ปตามโห  จ  ปตามหี  จ 
# ๑. ม. เจสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เตป ฯ  
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๑๗๓/๒๐๕ ฯ ๔. ม. ย.ุ สตฺต ชาติโย ฯ  
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ปตามหาฯ  ตถา  มาตามโห จ  มาตามหี  จ  มาตามหาฯ 
ปตามหา  จ  มาตามหา  จ  ปตามหาเยว ฯ  ปตามหาน  ยุค  
ปตามหยุค ฯ  ยุคนฺติ  อายปฺุปตฺตเมว  เจตฯ   
อตฺถโต  ปน  ปตามหาเยว ปตามหยุค ฯ  อกฺขิตฺโตติ  ชาตึ  
อารพฺภ  กึ  โสติ  เกนจิ  อนว ฺาโต ฯ  อนุปกฏุโติ  
ชาติสนฺโทสวาเทน  อนุปกฺกุฏปุพฺโพ ฯ   
        วตฺตสมฺปนฺโนติ อาจารสมฺปนฺโน ฯ  
        ส ฺาเปตุนฺติ  าเปตุ  โพเธตตฯ  นิรนฺตร าตุนฺติ วุตฺต  
โหติ ฯ อายามาติ คจฺฉาม ฯ 
        อนุ ฺาตปฏิ ฺาตาติ  เตวิชฺชา  ตุเมฺหติ  จ  เอเต  (๑) มย   
อาจริเยหิ  จ  อนุ ฺาตาฯ  อตฺตนา  จ  ปฏิชานิมฺหาติ  อตฺโถ ฯ  
อสฺมาติ  ภวาม ฯ อุโภติ  เทฺวป  ชนา ฯ  อห  โปกฺขรสาติสฺสฯ  
ตารุกฺขสฺสาย  (๒)  มาณโวติ  อห  โปกฺขรสาติสฺส  เชฏนฺเตวาสี  
อคฺคสิสฺโสฯ  อย  ตารุกฺขสฺสาติ  อธิปฺปาเยน ภณติ  
อาจริยสมฺปตฺตึ อตฺตโน สมฺปตฺติ ฺจ ทีเปนฺโต ฯ   
        เตวิชฺชานนฺติ  ติเวทาน ฯ  เกวลิโนติ  นิฏงฺคตา ฯ  อสฺมเสติ  
อมฺห ภวาม ฯ  อิทานิ  ต  เกวลิภาว  วิตฺถาเรนฺโต  อาห 
ปทกสฺมา  ฯเปฯ  สาทิสาติ ฯ  ตตฺถ  ชปฺเปติ  เวเท ฯ  กมฺมุนาติ  
ทสวิเธน  กสุลกมฺมปถกมฺมุนา ฯ  อย  หิ  ปุพฺเพ สตฺตวิธ  
# ๑. ม. เอว ฯ  ๒. ม. ตารุกฺขสฺสาย ฯ  
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กายวจีกมฺม  สนฺธาย  ยโต  โข  โภ  สลีวา  จ  (๑)  โหตีติ  
อาห ฯ ติวิธ  มโนกมฺม  สนฺธาย  วตฺตสมฺปนฺโนติ  อาห ฯ   
เตน  สมนฺนาคโต  หิ  อาจารสมฺปนฺโน  โหติ ฯ   
        อิทานิ  ต  วจนนฺตเรน  ทสฺเสนฺโต  อาห อห ฺจ กมฺมุนา 
พฺรูมีติ ฯ  ขยาตีตนฺติ  อูนภาว  อตีตฯ  (๒)  ปริปุณฺณนฺติ  อตฺโถ ฯ 
เปจฺจาติ  อุปคนฺตวา ฯ นมสฺสนฺตีติ  นโม  กโรนฺติ ฯ  จกฺขุ  
โลเก  สมุปฺปนฺนนฺติ  อวิชชฺนฺธกาเร  โลเก ต อนฺธการ  
วิทฺธสิตฺวา  (๓)  โลกสฺส  ทิฏธมฺมิกาทิอตฺถสนฺทสฺสเนน  จกฺขุ หุตฺวา  
สมุปฺปนฺน ฯ   
        เอว  อภิตฺถวิตฺวา  วาเสฏเน  ยาจิโต  ภควา  เต (๔)  เทฺวป  
ชเน  สงฺคณฺหนฺโต  อาห  เตส  โว  อห  พฺยกฺขิสฺสนติฺอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  พฺยกฺขิสฺสนฺติ พฺยากริสฺสามิ ฯ  อนุปุพฺพนฺติ  ติฏตุ  
ตาว  พฺราหฺมณจินฺตาฯ  กินฺต  (๕) กฏีปฏงฺคติณรุกฺขโต  ปภุติ  
โว  อนุปุพฺพ  พฺยกฺขิสฺสนติฺ  เอวเมตฺถ  อธิปฺปาโย เวทิตพฺโพ ฯ  เอว   
วิตฺถารกถาย  วิเนตพฺพา  หิ  เต  มาณวกา ฯ  ชาติวิภงฺคนฺติ   
ชาติวิตฺถาร ฯ  อ ฺม ฺา  หิ  ชาติโยติ  เตส  เตส  หิ  ปาณาน  
ชาติโย  อ ฺา อ ฺาฯ นานปฺปการาติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  ปาณาน  ชาติวิภงฺเค  กเถตพฺเพ  ติณรุกฺเขป   
# ๑. ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อตีต ฯ  ย.ุ อูนภาวมตีต ฯ 
# ๓. ม. วิธมตฺิวา ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ชานาถาติ  อนุปาทินฺนกาน  ตาว  กเถตุ  อารทฺโธ ฯ  ต  กิมตฺถมิติ  
เจฯ  อุปาทินฺเนสุ สุขาปนตฺถ ฯ  อนุปาทินฺเนสุ  หิ  ชาติเภเท   
คหิเต  อุปาทินฺเนสุ  โส  ปากฏตโร โหติ ฯ   
        ตตฺถ  ติณานิ  นาม  อนฺโตเผคฺคูนิ  พหิสารานิ ฯ  ตสฺมา 
ตาลนาฬิเกราทโยป  ติณสงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  รุกฺขา  นาม 
พหิเผคฺคู  อนฺโตสารา ฯ  ติณานิ  จ รกฺุขา  จ  ติณรกฺุขา ฯ  เต 
อุปโยคพหุวจเนน  ทสฺเสนฺโต  อาห  ติณรุกฺเขป  ชานาถาติ ฯ 
น  จาป  ปฏชิานเรติ  มย  ติณาฯ  มย  รุกฺขาติ  เอวมฺป   
น  ปฏิชานนติฺ ฯ  ลิงฺค  ชาติมยนฺติ  อปฺปฏิชานนฺตานมฺป  จ  
เตส  จ  ชาติมยเมว สณฺาน  อตฺตโน  มูลภูตติณาทิสทิสเมว  
โหติ ฯ  กึการณฯ  อ ฺม ฺา  หิ ชาติโยฯ  ยสฺมา  อ ฺา  
ติณชาติฯ  อ ฺา  รุกฺขชาติฯ  ติเณสุป  อ ฺา ตาลชาติฯ อ ฺา  
นาฬิเกรชาตีติ เอว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        เตน  กึ  ทีเปติฯ  ย  ชาติวเสน  นานา  โหติฯ  ต  
อตฺตโน  ปฏิ ฺ  ปเรส  วา  อุปเทส  วินาป  อ ฺชาติโต  
วิเสเสน  คยฺหติ ฯ  ยท ิ จ  ชาติยา  พฺราหฺมโณ  ภเวยฺยฯ  โสป   
อตฺตโน  ปฏิ ฺ  ปเรส  วา  อุปเทส  วินา  ขตฺติยโต เวสฺสสทฺุทโต 
วา  วิเสเสน  ภเวยฺย  (๑)  น  จ  คยฺหติฯ  ตสฺมา  น  ชาติยา   
พฺราหฺมโณติ ฯ  ยโต  (๒)  ปน  ยถา  เอตาสุ  ชาตีสูติ  อิมาย  คาถาย  
# ๑. ม. ย.ุ วิเสเสน คยฺเหยฺย ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปรโต ฯ   
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เอตมตฺถ  วจีเภเทเนว อาวิกริสฺสติ ฯ   
        เอว  อนุปาทินฺเนสุ  ชาติเภท  ทสฺเสตฺวาฯ  อุปาทินฺเนสุ   
ต ทสฺเสนฺโต  ตโต  กีเฏติ  เอวมาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  กฏีาติ  กิมโย ฯ  ปฏงฺคาติ  ปฏงฺคาเยว ฯ ยาว 
กุนฺถกิปลลฺิเกติ กุนฺถกิปลฺลิก ปริยนฺต กตฺวาติ อตฺโถ ฯ  ขุทฺทเกติ  
กาฬกกณฺฏกาทโย ฯ  มหลฺลเกติ  สสวิฬาราทโย ฯ  สพฺเพ  หิ 
เต อเนกวณฺณาเยว ฯ (๑)  ปาทูทเรติ  อุทรปาเทฯ  อุทรเยว  เตส  (๒) 
ปาทาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทีฆปฏ ิเกติ  สปฺปาน  หิ  สสีโต  ยาว   
นงฺคุฏา  ปฏ ิ  เอว  โหติฯ  เตน  เต ทีฆปฏ ิกาติ วุจฺจนฺติ ฯ 
เตป อเนกปฺปการา อาสีวิสาทิเภเทน ฯ   
        อุทเกติ(๓) อุทกมฺหิ ชาเต ฯ  มจฺฉาป  อเนกปฺปการา 
โรหิตมจฺฉาทิเภเทน ฯ  ปกฺขีติ  สกุเณ ฯ  เต  หิ  ปกฺขาน  อตฺถิตาย 
ปกฺขีติ  วุจฺจนฺติ ฯ ปตฺเตหิ  ยนฺตีติ  ปตฺตยานา  เวหาเส 
คจฺฉนฺตีติ  วิหงฺคมา ฯ  เตป  อเนกปฺปการา กากาทิเภเทน ฯ   
        เอว  ถลชลากาสโคจราน  ปาณาน  ชาติเภท  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  เยน  อธิปฺปาเยน  ต  ทสฺเสสิฯ  ต  อาวิกโรนฺโต  ยถา   
เอตาสูติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ สงฺเขปโต ปุพฺเพป (๔)  วุตฺตาธิปฺปายวณฺณนา- 
วเสเนว เวทิตพฺโพ ฯ  วิตฺถารโต  ปเนตฺถ  ย  วตฺตพฺพฯ  ต   
# ๑. ม. อเนกวณฺณนา ฯ  ๒. ม. เยส ฯ  ๓. ม. โอทเกติ ฯ  
# ๔. ม. ปุพฺเพ ฯ   
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สยเมว  ทสฺเสนฺโต  น  เกเสหีติอาทิมาห ฯ  ตตฺราย  โยชนา  
ย วุตฺต นตฺถิ มนุสฺเสสุ ลิงฺค ชาติมย ปุถูติฯ  ต  เอว  
นตฺถีติ เวทิตพฺพ ฯ เสยฺยถทิฯ  น เกเสหีติ ฯ น ห ิพฺราหฺมณาน  
อีทิสา  เกสา  โหนฺติฯ ขตฺติยาน อีทิสาติ นิยโม อตฺถิ ยถา 
หตฺถิอสฺสมิคาทีนนฺติ อิมินา  นเยน  สพฺพ  โยเชตพพฺ ฯ  ลิงฺค  
ชาติมย  เนวฯ  ยถา  อ ฺาสุ  ชาตีสูติ อิท  ปน  วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  
นิคมนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺส  โยชนา  ตเทว ยสฺมา  อิเมหิ 
เกสาทีหิ นตฺถิ มนุสฺเสสุ ลิงฺค ชาติมย ปุถุฯ ตสฺมา 
เวทิตพฺพเมต พฺราหฺมณาทิเภเทสุ มนุสฺเสสุ  ลิงฺค ชาติมย  
เนว ยถา อ ฺาสุ ชาตีสูติ ฯ   
        อิทานิ  เอว  ชาติเภเท  อสนฺเตป  (๑)  พฺราหฺมโณ  ขตฺติโยติ 
อิท  นานตฺต  ยถา  ชาตฯ  ต  ทสฺเสตุ  ปจฺจตฺตนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เอต  ติรจฺฉานคตาน  วิย  (๒)  โยนสิิทฺธเมว  เกสาทิ- 
สณฺานนานตฺต  มนุสฺเสสุ พฺราหฺมณาทีน  อตฺตโน  อตฺตโน  
สรีเรสุ  น  วิชฺชติ ฯ  อวิชชฺมาเนป  ปน  เอตสฺมึ ยเทต  พฺราหฺมโณ 
ขตฺติโยติ  นานตฺตวิธานปริยาย  โวการฯ  ต  โวการ ฺจ  มนุสฺเสสุ  
สม ฺาย ปวุจฺจติ โวหารมตฺเตน วุจฺจตีติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  ภควา  ภารทฺวาชสฺส  วาท  นิคฺคเหตฺวา 
อิทานิ  ยทิ  ชาติยา  พฺราหฺมโณ  ภเวยฺยฯ  อาชีวสีลาจารวิปนฺโนป   
# ๑. ม. ชาติเภเท อสนฺเตป ฯ  ๒. ม.ติรจฺฉานาน วิย ฯ  
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พฺราหฺมโณ  ภเวยฺย ฯ  ยสมฺา  ปน  โปราณา  พฺราหฺมณา  ตสฺส  
พฺราหฺมณภาว  น  อิจฺฉนฺติฯ  โลเก  จ  อ ฺเป  ปณฺฑิตมนุสฺสาฯ 
ตสฺมา  วาเสฏสฺส  วาทปคฺคหณตฺถ  ต  ทสฺเสนฺโต โย  ห ิ
โกจิ  มนุสฺเสสูติอาทิกา อฏ คาถาโย อาห ฯ 
        ตตฺถ โครกฺขนฺติ เขตฺตรกฺขฯ กสิกมฺมนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
ปวี  หิ  โคติ  วุจฺจติฯ  ตปฺปเภโท  จ  เขตฺต ฯ ปุถุสิปฺเปนาติ  
ตนฺตวายกมฺมาทินานาสิปฺเปน ฯ  โวหารนฺติ  วณิชฺช ฯ  
ปรเปสฺเสนาติ ปเรส  เวยยฺาวจฺเจน ฯ  อิสฺสตฺถนฺติ  อาวุธชีวิต ฯ 
อุสุ ฺจ  สตฺถ ฺจาติ (๑)  วุตฺต โหติ ฯ โปโรหิจฺเจนาติ ปุโรหิต- 
กมฺเมน ฯ   
        เอว  พฺราหฺมณสมเยน  จ  โลกโวหาเรน  จ  อาชีว- 
สีลาจารวิปนฺนสฺส  อพฺราหฺมณภาว  สาเธตฺวา  (๒)  เอว  สนฺเต 
น  ชาติยา  พฺราหฺมโณฯ  คุเณหิ  ปน  พฺราหฺมโณ  โหติ ฯ   
ตสฺมา  ยตฺถ  ตตฺถ  (๓)  กุเล ชาโต โย คุณวาฯ โส พฺราหฺมโณฯ   
อยเมตฺถ  าโยติ  เอวเมต  ายมตฺถโต  อาปาเทตฺวา  ปุน  ตเทว 
าย  วจีเภเทน ปกาเสนฺโต อาห น จาห พฺราหฺมณ  
พฺรูมีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อห  ปน  ยฺวาย  จตูสุ  โยนีสุ  ยตฺถกตฺถจิ  
ชาโตฯ  ตตฺราป วา  วิเสเสน  โย  พฺราหฺมณสม ฺ ิตาย  สวณฺณิตาย(๔) 
# ๑. ม. สตฺติ ฺจาติ ฯ  ๒. ม. สาเธตฺวา ฯ  ๓. ม. ยตฺถ ยตฺถ ฯ 
# ๔. ม. พฺราหฺมณสม ฺ ิตาย ฯ  
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มาตริ  สมฺภูโตฯ ต โยนิช มตฺติสมฺภวฯ ยา  จาย  อุภโต 
สุชาโตติอาทินา  นเยน  พฺราหฺมเณหิ  พฺราหฺมณสฺส  ปริสุทฺธ- 
อุปฺปตฺติมคฺคสงฺขาตา  โยนิ  กถียติฯ  สสุทฺธคหณิโกติ  (๑)  อิมินา  
จ มาตุสมฺปตฺติฯ  ตโตป  ชาตสมฺภูตตฺตา  โยนิโช  มตฺติสมฺภโวติ   
จ วุจฺจติฯ ตมฺป โยนชิ  มตฺติ  สมฺภว  อิมินา  จ  โยนชิมตฺเตน  
อิมินา จ มตฺติกสมฺภวมตฺเตน (๒)  พฺราหฺมณ  น พฺรูมิ ฯ 
กสฺมาฯ  ยสมฺา  โภ  โภติ  วจนมตฺเตน  อ ฺเหิ  สกิ ฺจเนหิ   
วิสิฏตฺตา  โภวาที  นาม  โส  โหติฯ  เสฺว  (๓)  โหติ  สกิ ฺจโน ฯ  
โย  ปนาย  ยตฺถ  กตฺถจิ  กเุล  ชาโตป  ราคาทิกิ ฺจนาภาเวน  
อกิ ฺจโนฯ  สพฺพคฺคหณปฏินิสฺสคฺเคน  จ  อนาทาโนฯ  อกิ ฺจน  
อนาทาน  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ ฯ  กสฺมาฯ  ยสฺมา   
พาหิตปาโปติ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  สพฺพสโยชน  เฉตฺวาติอาทิกา 
สตฺตวีสติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ  สพฺพสโยชนนฺติ  ทสวิธสโยชน ฯ  น  ปริตสฺสตีติ  
ตณฺหาย  น ภายติ (๔)  ตมหนฺติ  ต  อห  ราคาทีน  สงฺคาน  
อติกฺกนฺตตฺตา สงฺคาติคฯ จตุนฺนมฺป โยคาน อภาเวน วิสยุตฺต  
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        นทฺธินติฺ  นยฺหนภาเวน  ปวตฺต  โกธ ฯ  วรตฺตนฺติ  
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๘๑/๑๔๕ ฯ ม. ม. ๑๓/๗๐๔/๖๔๑ ฯ  
# ๒. ม. โยนชิมตฺติสมฺภวมตฺเตน ฯ  ๓. ม. ย.ุ สเจ ฯ   
# ๔. ม. ตสฺสติ ฯ   
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พนฺธนภาเวน  ปวตฺต  ตณฺห ฯ  สนฺทาน สหนุกฺกมนฺติ 
อนุสยานุกฺกมสหิต ทฺวาสฏ ิทิฏ ิสนฺธานฯ อิท  สพฺพมฺป  
ฉินฺทิตฺวา   ิต  อวิชฺชาปลิฆสฺส  อุกฺขิตฺตตา  อุกฺขิตฺตปลิฆ  
จตุนฺน สจฺจาน พุทฺธ อห พฺราหฺมณ วทามีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อทุฏโติ  เอว  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกโฺกส ฺจฯ  ปาณิอาทีหิ  
โปน ฺจ  รชฺชุพนฺธนาทีหิ  (๑)  พนฺธน ฺจ  โย  อกุทฺธมานโส  หุตฺวา  
อธิวาเสติฯ ขนฺติพเลน  จ  (๒)  สมนฺนาคตตฺตา  ขนฺตีพลฯ  ปุนปปฺุน  
อุปฺปตฺติยา  อนีกภูเตน เตเนว  ขนฺตีพลานีเกน  สมนฺนาคตตฺตา   
พลานีก  ต  เอวรูป  อห  พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        วตวนฺตนฺติ  ธุตวเตน  สมนฺนาคตฯ  จตุปาริสุทฺธิสีเลน  
สีลวนฺตฯ ตณฺหาอุสฺสทาภาเวน  อนุสฺสทฯ  ฉฬินทฺฺริยทมเนน  ทนฺตฯ 
โกฏิย   ิเตน อตฺตภาเวน อนฺติมสารีร ตมห พฺราหฺมณ  
วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        โย  น  ลิมฺปตีติ  เอวเมว  โย  อพฺภนฺตเร  ทุวิเธนป   
กาเมน  (๓)  น ลิมฺปติฯ ตสฺมึ กาเม น สณฺาติฯ ตมห  
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        ทุกฺขสฺสาติ  ขนฺธทุกฺขสฺส ฯ  ปนฺนภารนฺติ  โอหิตกฺขนฺธภาร  
จตูหิ โยเคหิ สพฺพกฺกิเลเสหิ วา วิสยุตฺต ตมห พฺราหฺมณ  
# ๑. ม. อนฺทพุนฺธนาทีหิ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. ทุวิเธป กาเม ฯ  
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วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        คมฺภีรป ฺนฺติ  คมฺภีเรสุ  ขนฺธาทีสุ  ปวตฺตาย  ป ฺาย   
สมนฺนาคตฯ ธมฺโมชป ฺาย  เมธาวึฯ  อย  ทุคฺคติยาฯ  อย  
สุคติยาฯ  อย  นิพฺพานสฺส มคฺโคฯ อย  อมคฺโคติ  เอว  มคฺเค 
อมคฺเค  จ  เฉกตาย  มคฺคามคฺคสฺส  โกวิทฯ  อรหตฺตสงฺขาต  
อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        อสสฏนฺติ  ทสฺสนสวนสมุลฺลาปปริโภคกายสสคฺคาน   
อภาเวน  อสสฏ ฯ  อุภยนฺติ  คิหีหิ  จ  อนคาเรหิ จาติ  
อุภเยหิป อสสฏ ฯ อโนกสารินฺติ อนาลยจารึฯ ต เอวรูป  
อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        นิธายาติ  นิกฺขิปตฺวา  โอโรเปตฺวาฯ  ตเสสุ  ถาวเรสุ  จาติ   
ตณฺหาภาเวน  (๑)  ตเสสุ  ตณฺหาภาเวน  ถิรตาย  ถาวเรสุ ฯ  
โย  น  หนฺตีติ  โย  เอว  สพฺพสตฺเตสุ  วิคตปฏิฆตาย   
นิกฺขิตฺตทณฺโฑ  เนว  ก ฺจิ  สย  หนติฯ  น อ ฺเ ฆาเตติฯ  
ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        อวิรุทฺธนฺติ  อาฆาตนวเสน  วิรุทเฺธสุป  โลกิยมหาชเนสุ   
อาฆาตาภาเวน  อวิรุทฺธฯ  หตฺถคเต  ทณฺเฑ  วา  สตฺเถ  วา 
อวิชฺชมาเนป  ปเรส  ปหารทานโต  อวิรตตฺตา  อตฺตทณฺเฑสุ  
ชเนสุ  นิพฺพุต  นิกฺขิตฺตทณฺฑฯ  ป ฺจนฺน ขนฺธาน  อห  มมนฺติ  
# ๑. ม. ตณฺหาตาเสน ฯ  
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คหิตตฺตา  สาทาเนสุ  ตสฺส  คหณสฺส  อภาเวน  อนาทาน  ต 
เอวรูป อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        อารคฺคาติ  ยสฺเสเต  ราคาทโย  อย ฺจ  ปรคุณมกฺขณ- 
ลกฺขโณ  มกโฺข  อารคฺคา  สาสโป  วิย  ปปติโตฯ  ยถา   
สาสโป  อารคฺเค  น  สนฺติฏติฯ  เอว จิตฺเต น ติฏติฯ  
ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        อกกฺกสนฺติ  อผรุส ฯ  วิ ฺาปนินฺติ  อตฺถวิ ฺาปนึ ฯ  
สจฺจนฺติ ภูต ฯ นาภิสเชติ  ยาย  คิราย  อ ฺ  กุชฺฌาปนวเสน  
น  ลคฺคาเปยฺยฯ  ขีณาสโว  นาม  เอวรูปเมว คิร ภาเสยฺยฯ 
ตสฺมา ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        สาฏกาภรณาทีสุ  ทฆี  วา  รสฺส  วาฯ  มณิมุตฺตาทีสุ 
อณณ  วา  ถลู วาฯ  มหคฺฆอปฺปคฺฆวเสน  สุภ  วา  อสุภ  วา  
โย  ปุคฺคโล  อิมสฺมึ  โลเก  ปรปริคฺคหิต นาทิยติฯ ตมห  
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        นิราสยนฺติ  (๑)  นิตฺตณฺห ฯ วิสยุตฺตนฺติ สพฺพกฺกิเลเสหิ วิสยุตฺต  
ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        อาลยาติ  ตณฺหา ฯ  อ ฺาย  อกถกถีติ  อฏ  วตฺถูนิ   
ยถาภูต  ชานตฺิวา  อฏวตฺถุกาย  วิจิกิจฺฉาย  นิพฺพิจิกิจฺโฉ ฯ   
อมโตคธอนุปฺปตฺตนฺติ อมต นิพฺพาน โอคเหตฺวา (๒)  อนุปฺปตฺต  
# ๑. ม.นิราสาสนฺติ ฯ  ๒. ม. โอคเหตฺวา ฯ  
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ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        อุโภติ  เทฺวป  ปุ ฺานิ  ปาปานิ  จ  ฉฑฺเฑตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ  สงฺคนฺติ  ราคาทิเภท  สงฺค ฯ  อุปจฺจคาติ  อติกฺกนฺโต ฯ  
ตมห วฏฏมลูโสเกน อโสกฯ อพฺภนฺตเร  ราครชาทีน  อภาเวน 
วิรชฯ  นิรุปกฺกิเลสตาย  สุทฺธ  พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        วิมลนฺติ  อพฺภาทิมลรหิต ฯ  สุทฺธนฺติ  นิรุปกกฺิเลส ฯ  
วิปฺปสนฺนนฺติ ปสนฺนจิตฺต ฯ  อนาวิลนฺติ  กิเลสาวิลตฺตวิรหิต ฯ   
นนฺทีภวปริกฺขีณนฺติ ตีสุ ภเวสุ ปริกฺขีณตณฺห ตมห พฺราหฺมณ  
วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        โย  ภิกขฺุ  อิม  ราคปลิปถ ฺเจว  กเิลสทุคฺค ฺจ  สสาร- 
วฏฏ ฺจ จตุนฺน  สจฺจาน  อปฺปฏิวิชฺฌนกโมห ฺจ  อตีโตฯ  จตฺตาโร 
โอเฆ  ติณฺโณ  หุตฺวา ปาร  อนุปฺปตฺโตฯ  ทุวิเธน  ฌาเนน  
ฌายีฯ  ตณฺหาย  อภาเวน  อเนโชฯ  กถกถาย  อภาเวน  อกถกถีฯ   
อุปาทานาน  อภาเวน  อนุปาทิยิตฺวา  กิเลสนิพฺพาเนน  นิพฺพุโตฯ  
ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        โย  ปุคฺคโล  อิธ  โลเก  อุโภป  กาเม  หิตฺวา  อนาคาโร   
หุตฺวา  ปริพฺพชติฯ  (๑)  ต  ปริกฺขีณกาม ฺเจว  ปริกฺขีณภว ฺจ  อห   
พฺราหฺมณ  วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        โย  อิธ  โลเก  ฉทฺวาริก  ตณฺห  ฆราวาเสน   
# ๑. ม. ปริพฺพชติ ฯ  เอวมุปริป ฯ   
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อนตฺถิโก  อนาคาโร  หุตฺวา  ปริพฺพชติฯ  ตณฺหาย  เจว  ภวสฺส  
จ  ปริกฺขีณตฺตา  ตณฺหาภวปริกฺขีณ ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        มานุสก  โยคนฺติ  มานุสก  อายุ ฺเจว  ป ฺจวิธกามคุเณ  
จ ฯ  ทิพฺพโยเคป  เอเสว  นโย ฯ  อุปจฺจคาติ  โย  มานุสก   
โยค  หิตฺวา  ทิพฺพ อติกฺกนฺโตฯ ต สพฺเพหิ จตูหิ โยเคหิ  
วิสยุตฺต อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        รตินฺติ  ป ฺจกามคุณรตึ ฯ  อรตินติฺ  อร ฺวาเส   
อุกฺกณฺ ิตตฺต ฯ สีติภูตนฺติ  นิพฺพุต ฯ  นิรุปธินฺติ  นริุปกฺกิเลส ฯ 
วีรนฺติ  ต เอวรูป สพฺพ ขนฺธโลก อภิภวิตฺวา  ิต วีริยวนฺต  
อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        โย  เวทีติ  โย  สตฺตาน  สพฺพากาเรน  จุติ ฺจ  ปฏิสนฺธิ ฺจ   
ปากฏ  กตฺวา  ชานาติฯ  ตมห  อลคฺคตาย  อสตฺตฯ  ปฏิปตฺติยา 
สุฏ ุคตตฺตา สุคตฯ จตุนฺน สจฺจาน พุทฺธตาย พุทฺธ พฺราหฺมณ  
วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        ยสฺสาติ  ยสฺเสเต  เทวาทโย  คตึ  น  ชานนฺติฯ  ตมห  
อาสวาน  ขีณตาย ขีณาสวฯ กิเลเสหิ อารกตฺตา อรหนฺต  
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        ปุเรติ  อตีตกฺขนฺเธสุ ฯ  ปจฺฉาติ  อนาคตกฺขนฺเธสุ ฯ  มชฺเฌติ   
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ฯ  กิ ฺจนนฺติ  ยสฺเสเตสุ  าเนสุ  ตณฺหาคาหสงฺขาต  
กิ ฺจน  อนาทาน  พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ ฯ    
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        อจฺฉมฺภิตตฺเตน  (๑)  อุสภสทิสตาย  อุสภฯ  อุตฺตมฏเน  ปวรฯ   
วีริยสมฺปตฺติยา  วีรฯ  มหนฺตาน สีลกฺขนฺธาทีน เอสิตตฺตา มเหสึฯ  
ติณฺณ มาราน วิชิตตฺตา  วิชิตาวินฯ  นินฺหาตกิเลสตาย  
นฺหาตกฯ  จตุสจฺจพุทฺธตาย  พุทฺธ  ต เอวรูป อห พฺราหฺมณ  
วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        โย  ปุพฺเพนิวาส  ปากฏ  กตฺวา  ชานาติฯ  ฉพฺพีสติ- 
เทวโลกเภท  สคฺคฯ  จตุพฺพิธ  อปาย ฺจ  ทิพฺพจกฺขุนา  ปสฺสติฯ  
อโถ ชาติกฺขยสงฺขาต อรหตฺต ปตฺโตฯ ตมห พฺราหฺมณ  
วทามีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  ภควา  คุณโต  พฺราหฺมณ  วตฺวา  เย  ชาติโต  (๒)   
พฺราหฺมโณติ  อภินิเวส  กโรนฺติฯ  เต  อิท  โวหารมตฺต  อชานนฺตาฯ(๓) 
สา  จ  เนส  ทิฏ ิ  ทุทฺทฏิ ีติ  ทสฺเสนฺโต  สม ฺา  เหสาติ  
คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยทิท  พฺราหฺมโณ  ขตฺติโย  ภารทฺวาโช  
วาเสฏโติ  นามโคตฺต  ปกปฺปตฯ  สม ฺา  เหสา  โลกสฺมึฯ  
ป ฺตฺติ  โวหารมตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  กสฺมาฯ  ยสมฺา  สมฺมุจฺจา  
สมุทาคต  สมนุ ฺาย  (๔)  อาคต ฯ  เอต   ห ิ ตตฺถ  ตตฺถ   
ชาตกาเลเยวสฺส  าติสาโลหิเตหิ  ปกปฺปต  กต ฯ  โน  เจ  ต  
# ๑. ม. อจฺฉมฺภิตตฺเตน ฯ  ๒. ม. ชาติโต ฯ  
# ๓. ม. โวหารมตฺต อชานนฺตา ฯ  ๔. ม. สม ฺาย ฯ  
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เอว  ปกปฺเปยฺยยฯ  น โกจิ ก ฺจิ ทิสฺวา อย พฺราหฺมโณติ  
วา ภารทฺวาโชติ วา ชาเนยฺย ฯ  เอว  ปกปฺปต  เจต  
ทีฆรตฺตมนุสยิต  ทิฏ ิคตมชานตฯ  ปกปฺปต นามโคตฺตฯ   
นามโคตฺตมตฺตเมต  สโวหารตฺต  (๑)  ปกปฺปตนฺติ อชานนฺตาน 
สตฺตาน หทเย  ทีฆรตฺต  ทิฏ ิคตมนุสยิตฯ  ตสฺส  อนุสยิตตฺตา   
ต  นามโคตฺต  อชานนฺตา โน  ปพฺรูหนฺติ  (๒)  ชาติยา  โหติ   
พฺราหฺมโณติฯ  อชานนฺตาเยว  เอว  วทนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เอว  เย  จ  (๓)  ชาติโต  พฺราหฺมโณติ  อภินิเวส  กโรนฺติฯ   
เต  อิท  โวหารมตฺตมชานนฺตาฯ  สา  จ  เนส  ทฏิ ิ  
ทุทฺทิฏ ีติ  ทสฺเสตฺวา อิทานิ  นิปฺปรยิายเมว  ชาติวาท   
ปฏิกฺขิปนฺโต  กมฺมวาท ฺจ  นิโรเปนฺโต  น ชจฺจาติ 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กมฺมุนา  พฺราหฺมโณ  โหติฯ  กมฺมุนา  โหติ 
อพฺราหฺมโณติ  อิมิสฺสา  อุปฑฺฒคาถาย  อตฺถวิตฺถารณตฺถ   
กสฺสโก  กมมฺุนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ กมฺมุนาติ ปจฺจุปฺปนฺเนน กสิกมฺมาทินิพฺพตฺตก- 
เจตนากมฺมุนา ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาททสฺสาติ  อิมินา  ปจฺจเยน  เอว  
โหตีติ  เอว  ปฏิจฺจสมุปฺปาททสฺสาวิโน ฯ  กมฺมวิปากโกวิทาติ  
สมฺมานาวมานารเห  กุเล  กมฺมวเสน  อุปฺปตฺติ  โหติฯ  อ ฺาป   
หีนปณีตตา  หีนปณีเต  กมฺเม  วิปจฺจมาเน โหตีติ เอว กมฺม- 
# ๑. ม. สโวหารตฺต ฯ  ๒. ม. เต ปพฺรวุนฺติ ฯ  ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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วิปากกุสลา ฯ   
        กมฺมุนา  วตฺตตีติ  คาถาย  ปน  โลโกติ  วา  ปชาติ  
วา  สตฺตาติ  วา  เอโกเยว  อตฺโถฯ  วจนมตฺตเมว  จ  นาน ฯ  (๑) 
ปุริมปเทน เจตฺถ  อติถิ  พฺรหฺมา  มหาพฺรหฺมา  ฯเปฯ  เสฏโ  
สชฺชิตา  วส ีปตา ภูตภพฺยานนฺติ (๒)  อิมิสฺสา  ทิฏ ิยา  นิเสโธ 
เวทิตพฺโพ ฯ  กมฺมุนา  ห ิ วตฺตติ  ตาสุ  ตาสุ  คตีสุ อุปฺปชฺชติ 
โลโกฯ  น(๓) ตสฺส โกจิ สชฺชิตาติ ฯ (๔)  ทุติเยน เอว กมฺมุนา  
อุปฺปนฺโนป จ  ปวตฺติยมฺป  อตีตปจฺจุปฺปนฺนเภเทน  กมฺมุนาเอว 
ปวตฺตติฯ  สุขทุกฺขานิ ปจฺจนุโภนฺโต  หีนปณีตาทิภาว   
อาปชฺชนฺโต  ปวตฺตตีติ  ทสฺเสติ ฯ  ตติเยน ตเมวตฺถ  นิคเมตีติ 
เอว  สพฺพถาป  กมฺมนิพนฺธนา  สตฺตา  สมฺเมเนว  พทฺธา   
หุตฺวา  ปวตฺตนฺติฯ  น  อ ฺถาติ ฯ  จตุตฺเถน  ตเมวตฺถ  (๕)  อุปมาย 
วิภาเวติ รถสสฺาณีว  ยายโตติ ฯ  ยถา  รถสฺส  ยายโต  อาณิ  
นิพนฺธน  โหติฯ  น  ตาย  อนิพนฺธาย  (๖)  เอว  โลกสฺส  อุปฺปชชฺโต 
จ  ปวตฺตโต  จ  กมฺม  นิพนฺธนฯ  ตโต  น   อนิพทฺธโน(๗) 
อุปฺปชฺชติ นปฺปวตฺตติ ฯท   
        อิทานิ  ยสฺมา  กมฺมนิพนฺธโน  โลโกฯ  ตสฺมา  เสฏเน   
กมฺมุนา  เสฏภาว  ทสฺเสนฺโต  ตเปนาติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  
# ๑. ย.ุ วจนมตฺเต เภโท ฯ  ๒. ที. สี. ๙/๓๑/๒๓ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ตสฺส โก สชชฺิตาติ ฯ   
# ๕. ม. ตมตฺถ ฯ  ๖. ม. ย.ุ อนิพทฺโธ ยาติ ฯ ๗. ม. อนิพทฺโธ ฯ  
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        ตตฺถ  ตเปนาติ อินฺทฺริยสวเรน ฯ  พฺรหฺมจริเยนาติ   
สิกฺขานิสฺสิเตน  วุตฺตาวเสสเสฏจริเยน ฯ  สยเมนาติ  สีเลน ฯ  
ทเมนาติ  ป ฺาย ฯ  เอเตน  เสฏฏเน  (๑)  พฺรหฺมภูเตน  กมฺมุนา 
พฺราหฺมโณ  โหติ ฯ  กสฺมาฯ  ยสฺมา  เอต  พฺราหฺมณมุตฺตมฯ   
ยสฺมา  เอต  กมฺม  อุตฺตโม พฺราหฺมณภาโวติ  (๒)  วุตฺต  โหติ ฯ 
พฺรหฺมานนฺติป  ปาโฯ ตสฺสตฺโถ  พฺรหฺม อาเนตีติ พฺรหฺมานฯ 
พฺรหฺมภาว อาเนติ อาวหติ เทตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ทุติยคาถาย  สนโฺตติ  สนฺตกิเลโส ฯ  พฺรหฺมา  สกฺโกติ   
พฺรหฺมา  เจว  สกฺโก  จ ฯ  โย  เอวรูโปฯ  โส  น  เกวล   
พฺราหฺมโณฯ อปจ โข พฺรหฺมา จ  สกฺโก  จ  โส  วิชานต  
ปณฺฑิตานฯ  เอว  วาเสฏ  ชานาหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                  วาเสฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี เสฏเน เสฏเน ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ พฺรหฺมภาโวติ ฯ   
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                โกกาลิกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตฺตนฺติ โกกาลิกสุตฺต ฯ กา อุปฺปตฺติฯ  อิมสฺส  
สุตฺตสฺส อุปฺปตฺติ อตฺถวณฺณนายเมว  (๑)  อาวิภวิสฺสติ ฯ  อตฺถ- 
วณฺณนาย  จสฺส  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิ วุตฺตนยเมว ฯ   
        อถโข  โกกาลิโกติ  เอตฺถ  ปน  โก  อย  โกกาลิโกฯ  กสฺมา 
จ  อุปสงฺกมีติฯ  วุจฺจเต ฯ 
        อย  กริ  โกกาลกิรฏเ  (๒)  โกกาลิกนคเร  โกกาลิกเสฏ ิสฺส  
ปุตฺโต  ปพฺพชิตฺวา  ปตรา  การาปเต  วิหาเรเยว  ปฏิวสติ  
จูฬโกกาลิโกติ  นาเมนฯ  น  เทวทตฺตสิสฺโส ฯ  โส  หิ  พฺราหฺมณ- 
ปุตฺโต  มหาโกกาลิโกติ ป ฺายิ ฯ  ภควติ  กิร  สาวตฺถิย   
วิหรนฺเต  เทฺว  อคฺคสาวกา  ป ฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ  
ชนปทจาริก  จรมานา  อุปกฏาย  วสสฺูปนายิกาย    เต  
ภิกฺขู  อุยฺโยเชตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตจีวรมาทาย  ตสฺมึ  ชนปเท 
ต  นคร  ปตฺวา ต  วิหาร  อคมสุ ฯ  ตตฺถ  เต  โกกาลิเกน  
สทฺธึ  สมฺโมทิตฺวา ต อาหสุ อาวุโส มย  อิธ  เตมาส  วสิสฺสามฯ  
มา  กสฺสจิ  อาโรเจยฺยาสีติ ฯ  โส  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  เตมาเส 
อตีเต  อิตรทิวส  ปเคว  นคร  ปวิสิตฺวา  อาโรเจสิ ตุเมฺห  
อคฺคสาวเก  อิธาคนฺตฺวา  วสมาเน  น  ชานิตฺถฯ  น  เต โกจิ  
ปจฺจเยนาป  นิมนฺเตตีติ ฯ  นครวาสิโน  กสฺมา  โน  ภนฺเต  
# ๑. ม. อตฺถวณฺณนายเมว ฯ  ๒. สี. ย.ุ โกกาลิรฏเ ฯ  
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นาโรจยิตฺถาติ ฯ  ก ึ อาโรจิเตนฯ  กึ  นาทฺทสถ  เทฺว  ภิกฺขู   
วสนฺเตฯ  นนุ  เอเต  อคฺคสาวกาติ ฯ  เต  ขิปฺป  สนฺนิปติตฺวา   
สปฺปคุฬวตฺถาทีนิ  อาเนตฺวา  โกกาลิกสฺส  ปุรโต  นิกฺขิปสุ ฯ   
โส จินฺเตสิ  ปรมปฺปจฺฉา  อคฺคสาวกา  ปยุตฺตวาจาย  อุปฺปนฺโน  
ลาโภติ  ตฺวา  น สาทิยิสฺสนฺติฯ  อสสฺาทิยนฺตา  อทฺธา   
อาวาสิกสฺส  เทถาติ  ภณิสฺสนฺติฯ หนฺทาห อิม  ลาภ   
คาหาเปตฺวา  คจฺฉามีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิฯ  เถรา  ทิสฺวาว   
ปยุตฺตวาจาย  อุปฺปนฺน  ลาภ  (๑)  ตฺวา  อิเม  ปจฺจยา  เนว   
อมฺหากฯ  น  โกกาลกิสฺส  วฏฏนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  อาวาสิกสฺส 
เทถาติ อวตฺวา ปฏิกฺขิปตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ  เตน  โกกาลโิก  กถ  
หิ  นาม  อตฺตนา  อคฺคณฺหนฺตา  มยฺหมฺป  น  ทาเปสุนฺติ 
โทมนสฺส อุปฺปาเทสิ ฯ  เต  ภควโต  สนฺติก  อคมสุ ฯ  ภควา  
จ  ปวาเรตฺวา  สเจ  อตฺตนา  ชนปทจาริก  น  คจฺฉติฯ  
อคฺคสาวเก  เปเสสิ  (๒)  จรถ  ภิกฺขเว  จาริก  พหุชนหิตายาติอาทีนิ  (๓) 
วตฺวา ฯ  อิทมาจิณฺณ  ตถาคตาน ฯ  เตน  โข  ปน สมเยน   
อตฺตนา  อคนฺตุกาโม  โหติ ฯ  อถ  โข  อิเม  ปุนเทว  อุยฺโยเชสิ   
คจฺฉถ ภิกฺขเว  จรถ  จารกินฺติ ฯ  เต  ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ  
สทฺธึ  จาริก  จรมานา อนุปุพฺเพน  ตสฺมึ  รฏเ  ตเมว 
นคร  อคมสุ ฯ  นาครา  เถเร  ส ฺชานิตฺวา  สห  ปริกขฺาเรหิ  
# ๑. ม. อุปฺปนฺนภาว ฯ  ๒. ม. เปเสติ ฯ  ๓. วิ. มหา. ๔/๓๒/๓๙ ฯ  
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ทาน  สชฺเชตฺวา  นครมชฺเฌ  มณฺฑป  กตฺวา  ทานมทสุฯ 
เถราน ฺจ  ปริกฺขาเร  อุปนาเมสุ ฯ  เถรา  คเหตฺวา  ภิกฺขุ- 
สฆสฺส  อทสุ ฯ  ต ทิสฺวา โกกาลิโก จินฺเตสิ  อิเม  ปุพฺเพ   
อปฺปจฺฉา  อเหสสฯ  อิทานิ  โลภาภิภูตา  ปาปจฺฉา ชาตาฯ  
ปุพฺเพป  อปฺปจฺฉสนฺตุฏปวิวิตฺตสทิสา  ม ฺเฯ อิเม ปาปจฺฉา  
อสนฺตคุณปริทีปกา ปาปภิกฺขูติ ฯ  โส  เถเร  อุปสงฺกมิตฺวา  
อาวุโส  ตุเมฺห  ปุพฺเพ  อปฺปจฺฉสนฺตุฏปวิวิตฺตา  วิย  อหุวตฺถฯ   
อิทานิ  ปนตฺถ  ปาปภิกฺขู  ชาตาติ วตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  
ตาวเทว  ตรมานรูโป  นกิฺขมิตฺวา  คนฺตฺวา  ภควโต  เอตมตฺถ  
อาโรเจสฺสามีติ  สาวตฺถาภิมุโข  คนฺตฺวา  อนุปุพฺเพน  ภควนฺต  
อุปสงฺกมิ ฯ  อยเมตฺถ  โกกาลิโกฯ  อิมนิา  การเณน  อุปสงฺกมิ ฯ 
เตน  วุตฺต  อถ โข โกกาลโิก ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ- 
อาทิ ฯ   
        ภควา  ต  ตุริตตุริต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาว  อาวชฺเชตฺวา  
อ ฺาสิ อคฺคสาวเก  อกฺโกสิตุกาโม  อาคโตติ ฯ  สกฺกา  
นุ  โข  ปฏิเสเธตุนฺติ  จ  อาวชฺเชนฺโต  น  สกฺกาฯ  เตสุ 
อปรชฺฌิตุ  (๑)  อาคโตฯ เอกเสน ปทุมนิรเย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
อทฺทส ฯ  เอว  ทิสฺวาป  ปน  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนป  นาม  
ครห (๒)  สตฺุวา  น  นิเสเธตีติ ปรูปวาทโมจนตฺถ อริยูปวาทสฺส  
# ๑. ม. ย.ุ อปรชฺฌิตฺวา ฯ  ๒. ม. ครหนฺต ฯ  
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มหาสาวชฺชภาวทสฺสนตฺถ ฺจ  มาเหวนฺติอาทินา  นเยน   
ติกฺขตฺตุ  ปฏิเสเธติ ฯ  (๑)  
        ตตฺถ  มา  เหวนฺติ [๒]  มา  ห ิ (๓)  เอว  อภณีติ  อตฺโถ ฯ   
เปสลาติ ปยสีลา ฯ  สทฺธายิโกติ  สทฺธาคมกโรฯ  ปสาทาวโหติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ปจฺจยิโกติ  ปจฺจยกโรฯ  เอวเมตนฺติ สนฺนิฏานาวโหติ (๔) 
วุตฺต โหติ ฯ  อจิรปกฺกนฺตสฺสาติ  ปกฺกนฺตสฺส  สโต  นจิเรเนว ฯ   
สพฺโพ  กาโย  ผุฏโ  (๕)  อโหสีติ  เกสคฺคมตฺตมฺป  โอกาส  อวชฺเชตฺวา  
สกลสรรี  อฏ ีนิ  ภินฺทิตฺวา อุคฺคตาหิ  ปฬกาหิ  อชโฺฌตฺถฏ   
อโหสิ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  พุทฺธานุภาเวน  ตถารูป กมมฺ  พุทฺธาน  
สมฺมุขีภาเว  วิปาก  น  เทติฯ  ทสฺสนูปจาเร  ปน  วิชหิตมตฺเต  
เทติฯ  ตสฺมา  ตสฺส  อจิรปกฺกนฺตสฺเสว  ปฬกา  อุฏหึสุ ฯ  เตเนว  
จ  (๖)  วุตฺต อจิรปกฺกนฺตสฺส  จ  โกกาลิกสฺสาติ ฯ  อถ  กสฺมา  น 
ตตฺเถว  อฏาสีติ  เจฯ  กมฺมานุภาเวน ฯ  โอกาสกต  หิ  กมฺม   
อวสฺส  วิปจฺจติฯ  ตสฺมา  (๗)  ตสฺส  ตตฺถ าตุ  น  เทติ ฯ  
โส  กมฺมานุภาเวน  โจทิยมาโน  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ   
กฬายมตฺติโยติ  วรกมตฺติโย ฯ(๘)   เพฬุวสลาฏกมตฺติโยติ  ตรณุ- 
เพฬุวมตฺติโย ฯ ปภิชชฺึสูติ  ภิชฺชึส ุฯ  ตาสุ  ภินฺนาสุ  สกลสรรี   
# ๑. ม. ย.ุ ปฏิเสเธสิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มา เอวมาหาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. หิสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ย.ุ สนนฺิฏาวโหติ ฯ  
# ๕. ม. ย.ุ ผุโฏ ฯ  ๖. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๗. ม. ย.ุ ต ฯ 
# ๘. ม. ย.ุ จณกมตฺติโย ฯ  
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ปนสปกฺก  วิย  อโหส ิฯ  โส ปกฺเกน  คตฺเตน  อนยพฺยสน   
ปตฺวา  ทุกฺขาภิภูโต  เชตวนทฺวารโกฏเก  สยิ ฯ  อถ  ธมฺมส-ฺ 
สวนตฺถ  อาคตาคตา  มนุสฺสา  ต  ทิสวฺา  ธิ  โกกาลิกฯ 
ธิ  โกกาลิก  อยุตฺตมกาสิฯ  อตฺตโนเยว  มุข  นิสฺสาย   
อนยพฺยสน  ปตฺโตสีติ  อาหสุ ฯ  เตส สุตฺวา  อารกฺขเทวตา 
เอกธิกฺการมกสุ  (๑)  อารกฺขเทวตาน อากาสเทวตา   อิมินา   
อุปาเยน ยาว อกนิฏภวนา เอกธิกฺกาโร อุทปาทิ ฯ   
        ตทา  จตุที(๒)  นาม  ภิกฺขุ  โกกาลิกสฺส  อุปชฌฺาโย   
อนาคามิผล  ปตฺวา  สุทฺธาวาเสสุ  นิพฺพตฺโต  โหติฯ  โสป   
สมาปตฺติยา  วุฏ ิโต  ต ธิกฺการ สุตฺวา อาคมฺม  โกกาลิก  
โอวทิ  สาริปตฺุตโมคฺคลฺลาเนสุ  จิตฺตปฺปสาทชนนตฺถ ฯ  โส  
ตสฺสาป  วจน  อคฺคเหตฺวา  อ ฺทตฺถุ  ตเมว  อปราเธตฺวา 
กาล  กตฺวา  ปทุมนิรเย  อุปฺปชฺช ิฯ  เตนาห  อถ  โข  โกกาลิโก 
ภิกฺขุ  เตเนว  ปาเปน  ฯเปฯ อาฆาเตตฺวาติ ฯ   
        อถโข  พฺรหฺมา  สหมฺปตีติ  โก  อย  พฺรหฺมาฯ  กสฺมา 
จ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจาติฯ  อย  กสสฺปสฺส  
ภควโต  สาสเน  สหโก  นาม  ภิกฺขุ  อนาคามี  หุตฺวา  
สุทฺธาวาเสสุ  อุปฺปนฺโนฯ  ตตฺถ น สหมฺปติ พฺรหฺมาติ  
ส ฺชานนฺติ ฯ  โส  ปน  อห  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปทุมนิรย   
กิตฺเตสฺสามิฯ ตโต  ภควา  ภิกฺขูน  อาโรเจสฺสติ ฯ  กถานุสนฺธิ- 
# ๑. ม. ธกิฺการ อกสุ ฯ  ๒. สี. ยุ. ตุทุ ฯ ม. ตุรู ฯ  
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กุสลา  ภิกฺขู  ตตฺถายุปฺปมาณ ปุจฺฉิสฺสนฺติฯ  ภควา  ต  (๑) 
อาจิกฺขนฺโต  อริยูปวาเท  อาทีนว  ปกาเสสฺสตีติ อิมินา  การเณน   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ ฯ  ภควา  ตเถว  อกาสิฯ   
        อ ฺตโรป ภิกฺขุ ปจฺุฉิ ฯ เตน จ ปุฏโ เสยฺยถาป  
ภิกฺขูติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วีสติขาริโกติ  มาคธเกน  ปตฺเถน 
จตฺตาโร  ปตฺถา  โกสลรฏเ  เอโก  ปตฺโถ  โหติฯ  เตน  ปตฺเถน  
จตฺตาโร  ปตฺถา  อาฬฺหกฯ  จตฺตาริ  อาฬฺหกานิ  โทณฯ   
จตุโทณา  มานิกาฯ  จตุมานิกา  ขารีฯ ตาย ขาริยา วีสติ- 
ขาริโก ฯ  ติลวาโหติ  ติลสกฏ ฯ  อพฺพุโท  นริโยติ  อพฺพุโท  
นาม  โกจิ  ปจฺเจกนิรโย  นตฺถิฯ  อวีจิมฺหิเยว  อพฺพุทคณนาย  
ปจฺจโนกาโส  ปน  อพฺพุโท  นริโยติ  วุตฺโต ฯ เอส นโย  
นิรพฺพุทาทีสุ ฯ  ตตฺถ  วสสฺคณนาป  เอว  เวทิตพฺพา  ยเถว 
หิ  สต  สตสหสฺสานิ  โกฏิ  โหติฯ  เอว  สต  สตสหสฺสโกฏิโย  ปโกฏิ  
นาม โหติฯ สต สตสหสฺสปฺปโกฏโิย  โกฏิปฺปโกฏ ิ นามฯ 
สต  สตสหสฺสโกฏิปฺปโกฏิโย  นหุตฯ  สต  สตสหสฺสนหุตานิ   
นินฺนหุตฯ  สต  สตสหสฺสนินฺนหุตานิ  เอก  อพฺพุทฯ  ตโต  
วีสติคุณ  นิรพฺพุท ฯ  เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ เกจิ ปน ตตฺถ  
ตตฺถ หิ(๒) เวทนานานตฺเตนป (๓) กมมฺกรณนานตฺเตนป นามานิ  
ลทฺธานีติ วทนฺติฯ อปเร สตีนรกา เอว เอเตติ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ปริเทวนานตฺเตนป ฯ  ยุ. ปรเิทวนานตฺเตน ฯ  
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        อถาปรนฺติ  ตทตฺถวิเสสตฺถทีปก  คาถาพนฺธ  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  ปากฏวเสน(๑)  วีสติคาถาสุ  หิ  สต  สหสฺสานีติ  อยเมกาเอว  
คาถา  วุตฺตตฺถทีปกาฯ  เสสา  วิเสสตฺถทีปกา  เอว  อวสาเน  
คาถาทฺวยเมว  ปน  มหาอฏกถาย วินิจฺฉิตฏาเน (๒)  นตฺถ ิ
เตนาโวจุมฺห วีสติคาถาสูติ ฯ   
        ตตฺถ  กุารีติ  อตฺตจฺเฉทกฏเน  กุาริสทิสา  ผรุสวาจา ฯ   
ฉินฺทตีติ กุสลมูลสงฺขาต อตฺตโน มูลเยว นิกฺกนฺตติ ฯ นินฺทิยนฺติ  
นินฺทิตพฺพ ฯ  ต  วา  นินฺทติ  โย  ปสสิโยติ  โย อุตฺตมฏเน 
ปสสารโห  ปุคฺคโลฯ  ต  วา โย (๓)  ปาปจฺฉตาทีนิ อาโรเปตฺวา  
ครหติฯ  วิจินาตีติ อุปจินาติ ฯ กลินฺติ อปราธ ฯ  อย  กลีติ   
อย  อปราโธ ฯ  อกฺเขสูติ  ชูตกีฬนอกฺเขสุ ฯ  สพฺพสฺสาป สหาป 
อตฺตนาติ  สพฺเพน  อตฺตโน  ธเนนป  อตฺตนาป  สทฺธึ ฯ  สุคเตสูติ   
สุฏ ุคตตฺตาฯ  สุนฺทร ฺจ  าน  คตตฺตา  สุคตนามเกสุ   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวเกสุ ฯ มน  ปโทสเยติ  โย  มน  ปทูเสยฺย ฯ  
ตสฺสาย  มโน  ปโทโส  เอว  มหนฺตตโร (๔)  กลีติ วุตฺต โหติ ฯ   
กสฺมาฯ  ยสมฺา  สต  สหสฺสาน  ฯเปฯ  ปาปกฯ  ยสฺมา   
วสฺสคณนาย  เอตฺตโก  โส  กาโลฯ  ย  กาล  อรยิครหี  วาจ   
มน ฺจ  ปณิธาย  ปาปก  นิรย  อุเปติฯ  ตตฺถ  ปจฺจตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  อิท  หิ  สงฺเขเปน  ปทุมนิรเย อายุปฺปมาณ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ปาวเสน ฯ ๒. ม. ยุ. วินิจฺฉิตปาเ ฯ 
# ๓. ม. โส ฯ ๔. ม. ย.ุ มหตฺตโร ฯ เอวมุปริป ฯ   
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        อิทานิ  อปเรนป  นเยน  อยเมว  มหนฺตตโร(๑)  กลิฯ  โย   
สุคเตสุ  มน  ปทูสเยติ  อิมมตฺถ  วิภาเวนฺโต  อภูตวาทีติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ อภูตวาทีติ  อริยูปวาทวเสน  อลกิวาที ฯ  นิรยนฺติ   
ปทุมาทึ ฯ  เปจฺจ  สมา  ภวนฺตีติ อิโต ปฏิคนฺตฺวา นิรยุปปตฺติยา 
สมา ภวนฺติ ฯ ปรตฺถาติ ปรโลเก ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  โย   
อปฺปทุฏสฺสาติ ฯ  เอตฺถ  (๒)  จ  โทสาภาเวน  อปฺปทุฏโฯ  อวิชฺชา- 
มลาภาเวน  สุทฺโธฯ  ปาปจฺฉาภาเวน  อนงฺคโณติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
อปฺปทุฏตฺตา วา สุทฺธสฺสฯ สุทฺธตฺตา อนงฺคณสฺสาติ  
เอวเมตฺถ (๓)  โยเชตพฺพ ฯ   
        เอว  สุคเตสุ  มโนปโทสสฺส  มหนฺตตรกลิภาว  สาเธตฺวา 
อิทานิ  วาริตวตฺถุคาถา  (๔)  นาม  จุทฺทส  คาถา  อาห ฯ  
        ตา (๕) กิร โกกาลิก มียมานเมว  โอวทนฺเตนายสฺมตา  
มหาโมคฺคลฺลาเนน  วุตฺตาฯ  มหาพฺรหฺมุนาติ  เอเก ฯ  ตาส  
อิมินา  สุตฺเตน  สทฺธ ึ เอกสงฺคหตฺถ  อยมุทฺเทโส  โย  โลภคุเณ   
อนุยุตฺโตติอาทิ ฯ 
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  คุโณติ  นิทฺทิฏตฺตา  อเนกกฺขตฺตุ  
ปวตฺตตฺตา  วา  โลโภเยว  โลภคุโณฯ  ตณฺหาเยต  อธิวจน ฯ  
อวท ฺ ูติ  อวจน ฺ ู  พุทฺธานมฺป  โอวาท  อคฺคหเณน ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ มหตฺตโร ฯ  ๒. ม. ตตฺถ ฯ  ๓. ม. เอวมฺเปตฺถ ฯ  
# ๔. ม. วารติวตฺถุคาถา ฯ  ย.ุ ตุริตวตฺถุคาถา ฯ   
# ๕. ม. ย.ุ อิมา ฯ   
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มจฺฉรีติ  ป ฺจวิธมจฺฉริเยน ฯ เปสุณิยสฺมึ  (๑)  อนุยุตฺโต  อคฺคสาว 
กาน  เภทกามตาย ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
โย  อาวุโส  โกกาลิก  ตุมหฺาทิโส  อนยุุตฺตโลภตณฺหาย  โลภคุเณ  
อนุยุตฺโต  อสฺสทฺโธ  กทริโย  อวท ฺ ู  มจฺฉรี  เปสุณิยสฺมึ   
อนุยุตฺโตฯ  โส วจสา  ปริภาสติ  อ ฺ  อภาสเนยฺยมฺป   
ปุคฺคล ฯ  เตน  ต  วทามิ  มุขทุคฺคาติ คาถาตฺตย ฯ  ตสฺสาย  
อนุตฺตานปทตฺโถ  มุขทุคฺค  มุขวิสม  วิภูต  วิคตภูต อลิกวาทิ 
อนริย  อสปฺปุริส ภูนหต  ภูติหนก วุฑฺฒินาสก (๒)  ปุริสนฺต 
อนฺติมปุริส กลิ อลกฺขิปุรสิ อวชาต พุทฺธสฺส อวชาตปุตฺต ฯ   
รชมากิรสีติ  กิเลสรช  อตฺตนิ  ปกฺขิปส ิฯ  ปปตนฺติ  โสพฺภ ฯ  
ปปาฏนฺติป   ปาโฯ  โส  เอวตฺโถ ฯ  ปปทนฺติ  (๓)  ปาโฯ  
มหานิรยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอติ  ห  ตนฺติ  เอตฺถ  หอิติ  นิปาโตฯ  ตนฺติ  ต  กุสลา- 
กุสล  กมฺม ฯ อถวา  หตนติฺ  คต  ปฏิปนฺนฯ  อุปจิตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  สุวามีติ  สามิ  ตสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา ฯ  โส  หิ   
ต  กมฺม  ลภเตวฯ  นาสฺส  ต  นสฺสตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ ยสฺมา  
จ ลภติฯ ตสฺมา ทุกฺข มนฺโท ฯเปฯ กิพฺพิสการี ฯ   
        อิทานิ  ย  ทุกฺข  มนโฺท  ปสฺสติฯ  ต  ปกาเสนฺโต 
# ๑. ม. เปสณิุย ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ภูนหุ ภูติหนก วุฑฺฒินาสก ฯ  
# ยุ. ภูนหุ ภูติหนก พุทฺธินาสก ฯ ๓. ม. ย.ุ ปปทนติฺป ฯ   
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อโยสงฺกุสมาหตฏ  านนฺติ  อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปรุิมอุปฑฺฒคาถาย  ตาว  อตฺโถ  ย  ต  อโยสงฺกุ- 
สมาหตฏาน  สนฺธาย  ภควตา  ตเมน  ภิกฺขเว  นริยปาลา  
ป ฺจวิธพนฺธน  นาม  กมมฺการณ  กโรนฺตีติ  (๑)  วุตฺตฯ  ต  อุเปติฯ 
เอว อุเปนฺโต (๒)  จ ตตฺเถว อาทิตฺตาย  โลหปวิยา  นิปชฺชาเปตฺวา 
นิรยปาเลหิ  ป ฺจสุ  าเนสุ  อาโกฏยิมาน  ตตฺต  ขิลสงฺขาต 
ติณฺหธาร  อยสูลมุเปติฯ  ย  สนฺธาย  ภควตา  วุตฺต  ตตฺต  
อโยขิล  หตฺเถ  คเมนฺตีติอาทิ ฯ  (๓) 
        ตโต  ปรา  อุปฑฺฒคาถา  อเนกานิ  วสฺสสหสฺสานิ  ตตฺถ 
ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสสานุภวนตฺถ  อนุปพฺุเพน  ขาโรทกนทีตีร  
คตสฺส  ยนฺต  ตตฺต  อโยคุฬ  มุเข  ปกฺขิปนฺติฯ  ตตฺต  ตมฺพโลห  
มุเข อาสิ ฺจนฺตีติ  วุตฺตฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อโยติ  โลห ฯ คุฬสนฺนิภนฺติ เพฬุวกสณฺาน ฯ  
อโยคหเณน  เจตฺถ  ตมฺพโลหฯ  อิตเรน  อโยคุฬ  เวทิตพฺพ ฯ   
ปติรูปนฺติ กตกมฺมานุรูป ฯ   
        ตโต  อปราสุ  คาถาสุ  น  หิ  วคฺคูติ  คณฺหถ  ปหรถาติ   
อาทีนิ  วทนฺตา  นิรยปาลา  มธุร  วาจ  น  วทนฺติ ฯ   
นาภิชวนฺตีติ  น  สุมุขภาเวน อภิมุขา  ชวนฺติฯ  น  สุมุขา 
# ๑. ม. ขุ. ๑๔/๔๗๕/๓๑๕ ฯ องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๕/๑๗๘ ฯ  
# ๒. ส.ี ย.ุ อุเปโต ฯ  ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๗๕/๓๑๕ ฯ  
# องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๕/๑๗๘ ฯ  
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อุปสงฺกมนฺติฯ  อนยพฺยสนมาวหนฺตา  เอว  อุปสงฺกมนฺตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  น  ตาณมุเปนฺตีติ  ตาณ  เลณ  ปฏิสรณ  หุตฺวา น   
อุปคจฺฉนฺติฯ  คณฺหนฺตา  หนนฺตา  เอว  อุเปนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
องฺคาเร สนถฺเต  เสนฺตีติ  (๑)  องฺคารปพฺพต  อาโรปตา  สมานา   
อเนกานิ  วสฺสสหสฺสานิ  สนฺถเต  องฺคาเร  เสนฺติ ฯ  อคฺคินิสม 
ปชฺชลิตนฺติ  (๒)  สมนฺตโต  ชลิต  สพฺพทิสาสุ จ สมฺปชฺชลิต  อคฺคึ ฯ   
ปวิสนฺตีติ  มหานิรเย  ปกขิฺตฺตา  สมานา  โอคาหนฺติ ฯ มหานิรโย 
นาม  โย  โส  จตุกฺกณฺโณติ  (๓)  วุตฺโตฯ  ย  โยชนสเต  ตฺวา   
ปสฺสต อกฺขีนิ ภิชฺชนฺติ ฯ  ชาเลน  จ  โอนหิยานาติ  อโยชาเลน   
ปริเวเตฺวา  มิคลุทฺทกา  มิค  วิย  หนนฺติ ฯ  อิท  เทวทูเต 
อวุตฺตกมฺมกรณ ฯ  (๔)  อนฺธว ติมิสมายนฺตีติ อนฺธกรเณน  อนฺธเมว   
พหลนฺธการตฺตา  ติมิสนฺติ  ส ฺ ิต  ธูมโรรุว  นาม นรก   
คจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺร  กริ  เตส  ขรธูม  ฆายิตฺวา  อกฺขีนิ  
ภิชฺชนฺติ ฯ  เตน อนฺธวาติ  วุตฺต ฯ  ต  วิตต  หิ  ยถา  มหิกาโยติ  
ต ฺจ  อนฺธติมิส มหิกาโย  วิย  วิตฺถต(๕)  โหตีติ อตฺโถ ฯ ชาติ 
จ รูปยาโต(๖) อิทมฺป เทวทูเต อวุตฺตกมฺมกรณเมว ฯ   
        อถ  โลหมยนฺติ  อย  ปน  โลหกมฺุภี  ปวิปรยินฺติกา   
จตุนหุตาธิกานิ  เทฺวโยชนสตสหสฺสานิ  คมฺภีรา  สมติตฺติกา   
# ๑. ม. สยนตีฺติ ฯ  ๒. ม. คินิสมฺปชฺชลตินฺติ ฯ  
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๗๕/๓๑๖ ฯ องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๕/๑๗๙ ฯ  
# ๔. ม. วิตต ฯ  ๖. ม. ย.ุ วิตฺถตนฺติป ปาโ ฯ  
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ตตฺตโลหปูรา  โหติ ฯ ปจฺจนฺติ  หิ  ตาสุ จิรรตฺตนฺติ ตาสุ  
กุมฺภีสุ ทีฆรตฺต ปจฺจนฺติ ฯ อคฺคินิสมาสูติ อคฺคิสมาสุ ฯ   
สมุปฺปลวาสาติ(๑) สมุปฺปลวนฺตาฯ  สกิมฺป  อุทฺธ  สกิมฺป  อโธ  
คจฺฉมานา  เผณุทฺเทหก  ปจฺจนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เทวทูเต   
วุตฺตนเยเนว  ต เวทิตพฺพ ฯ   
        ปุพฺพโลหิตมิสฺเสติ  ปุพฺพโลหิตมิสฺสาย  โลหกุมฺภิยา ฯ  ตตฺถ 
กินฺติ ตตฺถ ฯ  ย  ยนฺทิสตนฺติ  ทิส(๒)  ฯ อธิเสตีติ  คจฺฉติ ฯ อภิเสตีติ 
วา  ปาโ ฯ ตตฺถ  ย  ย  ทสิ  อลลฺียติ  ตตฺถ  อปสฺสยตีติ   
อตฺโถ ฯ  กลิสิฺสตีติ  พาธียติ ฯ กลิิชชฺตีติป  ปาโฯ  ปูติ  โหตีติ  
อตฺโถ ฯ  สมผฺุสมาโนติ  เตน  ปุพฺพโลหิเตน ผุฏโ สมาโน ฯ  
อิทมฺป เทวทูเต อวุตฺตกมฺมกรณ ฯ  ปฬุวาวสเถติ  ปุฬวาน   
อาวาเส ฯ  อยมฺป  โลหกมฺุภีเยว  เทวทูเต  คูถนิรโยติ  วุตฺตาฯ   
ตตฺถ  ปติตสฺส  สูจิมุขปาณา  ฉวิอาทีนิ  ฉินฺทิตฺวา อฏ ิมิ ฺช   
ขาทนฺติ ฯ  คนฺตุ  น  หิ  ตีรมปตฺถีติ  อวคนฺตุ  (๓)  น  หิ  
ตีรมตฺถิ ฯ ตีรวมตฺถีติป  ปาโฯ  โสเยวตฺโถ ฯ  ตีรเมว  เอตฺถ  
ตีรวนฺติ วุตฺต ฯ สพฺพสฺมา หิ  สมนฺตกปลฺลาติ  ยสฺมา  ตสฺสา   
กุมฺภิยา  อุปรภิาเคป  นิกุชฺชิตตฺตา  สพฺพตฺถ สมา สมนฺตโต  
กฏาหาฯ ตสฺมา อวคนฺตุ  ตีร นตฺถีติ วุตฺต โหติ ฯ  อสิปตฺตวน  
# ๑. ส.ี สมฺปปฺลวาโสติ ฯ ม. สมุปฺปลวาเตติ ฯ  
# ๒. ม. ย ย ทิสกนฺติ ทิส วิทิส ฯ ๓. ม . อปคนฺตุ   
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เทวทูเต  วุตฺตนยเมว ฯ  ต  หิ  ทูรโต  รมณีย  อมฺพวน  วิย 
ทิสฺสติฯ  อเถตฺถ  โลเภน  เนรยิกา  ปวิสนฺติฯ  ตโต  เนส   
วาเตริตานิ  ปตฺตานิ  ปติตฺวา  องฺคปจฺจงฺคานิ  ฉินฺทนฺติ ฯ   
เตนาห  ต  ปวิสนฺติ สมุจฺฉินฺนคตฺตาติ ฯ  (๑)  ต  ปวิสนฺติ  ตโต  
สุฏ ุ ฉินฺนคตฺตา โหนฺตีติ ฯ ชิวฺห พฬิเสน  คเหตฺวา 
อารจยารจยา (๒)  วิหนนฺตีติ ตตฺถ อสิปตฺตวเน เวเคน วิธาวิตฺวา (๓)   
ปติตาน  มุสาวาทีน  เนรยิกาน  นิรยปาลา  ชิวฺห  พฬิเสน  นิกกฺฑฺฒิตฺวา  
ยถา  มนุสฺสา  อลลฺจมฺม  ภูมิย  ปตฺถรตฺิวา ขิเลหิ อาโกเฏนฺติฯ  
เอว อาโกเฏตฺวา ผรสูหิ  ผาเลตฺวา  ผาเลตฺวา  เอกเมก  โกฏ ึ 
ฉินฺทนฺตา  (๔) วิหนนฺติฯ ฉินฺนฉินฺนา โกฏ ิ ปุนปปฺุน  สมฏุาติ ฯ  
อารชยารชยาติป  ปาโฯ  อาวิ ฺฉิตฺวา อาวิ ฺฉิตฺวาติ (๕) อตฺโถ ฯ 
เอตมฺป เทวทูเต อวุตฺตกมฺมกรณ ฯ   
        เวตฺตรณินฺติ  เทวทูเต  มหตี  ขาโรทกา  นทีติ  วุตฺตนทึ ฯ   
สา  กิร  คงฺคา  วิย  อุทกภริตา  ทิสฺสติฯ  อเถตฺถ  นหฺายิสฺสาม   
ปวิสฺสามาติ เนรยิกา  ปตนฺติ ฯ  ติณฺหธาร  ขุรธารนฺติ  (๖)  
ติณฺหผาร  ขุรผารฯ ปปตนฺตีติ(๗)  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺสา  กิร นทยิา 
อุทฺธมโธ อุภยตีเรสุ จ ติณฺหธารา  ขุรธารา  (๘)  ปฏปิาฏิยา  
# ๑. ม. สมุจฺฉิทคตฺตาติ ฯ ๒. ม. ย.ุ อารชยารชยา ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ธาวิตฺวา ฯ  ๔. ม. ฉินฺเทตฺวา ฯ   
# ๕. ม. อาวิ ฺฉินฺทิตฺวาติ ฯ  ๖. ม. ติณฺหธารขุรธารนฺติ ฯ 
# ยุ. ติณฺหธาร ขุรธารวตึ ฯ  ๗. ม. ติกขฺธารขุรธารวตินฺติ ฯ 
# ๘. ม. ขุรา ฯ   
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ปตา  วิย  ติฏติฯ (๑)  เตน สา ติณฺหธารา ขุรธาราติ  วุจฺจติ ฯ 
ต  ติณฺหธารขุรธาร  อุทกาสาย  อุเปนฺติ  อลลฺียนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  เอว อุเปนฺตา จ ปาปกมฺเมน โจทิตา ตตฺถ มนฺทา 
ปปตนฺติ พาลาติ อตฺโถ ฯ  สามา  สพลาติ  เอต  ปรโต  โสณาติ   
อิมินา  โยเชตพฺพ ฯ  สามวณฺณา  กมฺมาสวณฺณา  จ  โสณา 
ขาทนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กาโกลคณาติ  กณฺหกากคณา ฯ   
ปฏิคิทฺธาติ  สุฏ ุ  ส ฺชาตเคธา  หุตฺวาฯ  มหาคิชฺฌาติ  เอเก ฯ  
กุลลาติ  กุลลปกฺขิโนฯ  เสนานเมต  นามนฺติ  เอเก ฯ  วายสาติ   
อกณฺหา  กากา ฯ  อิทมฺป  เทวทูเต  อวุตฺตกมฺมกรณ ฯ  ตตฺถ   
วุตฺตานิป  ปเนตานิป(๒) อิธ  น  วุตฺตานิฯ  ตานิ  เอเตส   
ปุริมปจฺฉิมภาคตฺตา  วุตฺตาเนว  โหนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อิทานิ  สพฺพเมเวต  นรกวุตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  โอวทนฺโต  กิจฺฉา   
วตายนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  กิจฺฉา  วต  อิธ นรเก นานปฺปการกมฺม- 
กรณเภทา  วุตฺติฯ  ย  ชโน  ปสฺสติ  (๓)  กิพฺพิสการี ฯ  ตสฺมา  
อิธ ชีวิตเสเส ชีวิตสนฺตติยา วิชฺชมานาย  อิธ  โลเก   ิโตเยว   
สมาโน  สรณคมนาทิกุสลธมฺมานุฏาเนน  กิจฺจกโร  นโร  ภเวยฺย ฯ 
กิจฺจกโร ภวนฺโตป จ สาตจฺจการิตาวเสเนว ภเวยฺยฯ  น  
ปมชฺเชยฺยฯ  (๔)  มุหุตฺตมฺป  น  ปมาทมาปชฺเชยฺยาติ  อยเมตฺถ  
# ๑. ม. ติฏนฺติ ฯ  ๒. ม. กานิจิ ฯ  ๓. ม. ผุสติ ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ น ปมชฺเช ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 424 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  424 
         
สมุจฺจยวณฺณนา ฯ ยสฺมา  ปน  วุตฺตาวเสสานิ  ปทานิ  ปุพฺเพ  
วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถตฺตา  จ สุวิ ฺเยฺยาเนวฯ ตสฺมา 
อนุปทวณฺณนา น กตาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    โกกาลิกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        นาลกสุตฺตวณฺณนา   
         อานนฺทชาเตติ  นาลกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  ปทุมุตฺตรสฺส  
กิร ภควโต  สาวก  โมเนยฺยปฏิปท  ปฏิปนฺน  ทิสฺวา  ตถตฺต   
อภิกงฺขมาโน  ตโต  ปภุติ  กปฺปสตสหสฺส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  
อสิตสฺส  อิสิโน  ภาคิเนยฺโย  นาลโก นาม  ตาปโส  ภควนฺต  
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติตทิวสโต  สตฺตเม  ทวิเส  อ ฺาตเมตนฺติ  อาทีหิ 
ทฺวีหิ  คาถาหิ  โมเนยฺยปฏิปท  ปุจฺฉิฯ  ตสฺส  ภควา  โมเนยฺยเต  
อุป ฺ ิสฺสนฺติอาทินา  นเยน  ต  พฺยากาสิ ฯ  ปรินิพฺพุเต  ปน  
ภควติ  สงฺคีตึ กโรนฺเตนายสฺมตา  มหากสฺสเปน  อายสฺมา   
อานนฺโท  ตเมว  โมเนยฺยปฏิปท  ปุฏโ  เยน  ยทา  จ  
สมาทปโต  นาลโก  ภควนฺต  ปุจฺฉิฯ  ต  สพฺพ  ปากฏ  กตฺวา 
ทสฺเสตุกาโม  อานนฺทชาเตติอาทิกา  วีสติ  วตฺถุคาถาโย  วตฺวา 
อภาสิ ฯ  ต สพฺพมฺป นาลกสุตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ตตฺถ  อานนฺทชาเตติ  สมิทฺธชิาเต  วุฑฺฒิปฺปตฺเต ฯ  ปตีเตติ   
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ตุฏเ ฯ  อถ วา  อานนฺทชาเตติ  ปมุทิเต ฯ  ปตีเตติ  โสมนสฺส- 
ชาเต ฯ  สุจิวสเนติ  อกิลิฏวสเน ฯ  เทวาน  หิ  กปฺปรุกฺข- 
นิพฺพตฺตานิ  นิวสนานิ  (๑)  รช  วา  มล  วา  น  คณฺหนฺติ ฯ  
ทุสฺส  คเหตฺวาติ  อิธ  ทุสสฺสทิสตฺตา  ทุสฺสนฺติ  ลทฺธโวหาร  
ทิพฺพ  วตฺถ อุกฺขิปตฺวา ฯ  อสิโต  อิสีติ  กณฺหสรรีวณฺณตฺตา 
เอวลทฺธนาโม อิสิ ฯ ทิวาวิหาเรติ ทิวาวิหารฏาเน ฯ เสส  
ปทโต อุตฺตานเมว ฯ  สมพฺนฺธโต  ปน  อย  กริ  สุทโฺธทนสฺส 
ปตุ  สีหหนุร ฺโ  ปุโรหโิต สุทฺโธทนสฺสาป  อนภิสิตฺตกาเล  
สิปฺปาจริโย  หุตฺวา  อภิสิตฺตกาเล  ปุโรหิโตเยว โหติ ฯ  (๒)  ตสฺส  
สาย  ปาต  ราชุปฏาน  อาคตสฺส  ราชา  ทหรกาเล  วิย   
นิปจฺจการ  อกตฺวา  อ ฺชลิกมฺมมตฺตเมว  กโรติ ฯ  ธมฺมตา  กิเรสา 
ปตฺตาภิเสกาน สกฺยราชูน ฯ  ปุโรหิโต  เตน  นิพฺพิชชฺิตฺวา  
ปพฺพชฺชามห  มหาราชาติ  อาห ฯ ราชา  ตสฺส  นิจฺฉย  ตฺวา 
เตนหิ  อาจริย  มเมว  อุยฺยาเน  วสิตพฺพฯ  ยถา  เต  อห  
อภิณฺห  ปสฺเสยฺยนฺติ  ยาจิฯ  โส  เอว  โหตูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ร ฺา  อุปฏหิยมาโน  อุยฺยาเนเยว  
วสนฺโต  กสณิปริกมฺม  กตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจาภิ ฺาโย 
จ  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  โส ตโต  ปภุติ  ราชกุเล  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา 
หิมวนฺตจาตุมหาราชิกนาคภวนาทีน อ ฺตร คนฺตฺวา  ทิวา- 
# ๑. ม. วสนานิ ฯ  ๒. ม. อโหสิ ฯ  
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วิหาร  กโรติ ฯ  อเถกทิวส  ตาวตึสภวน  คนฺตฺวา  รตนวิมาน  
ปวิสิตฺวา  ทิพฺพรตนปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  สมาธิสุข  อนุภวิตฺวา   
สายนฺหสมย วุฏาย  วิมานทฺวาเร  ตฺวา  อิโต  จิโต  จ  
วิโลเกนฺโต  สฏ ิโยชนาย มหาวีถิยา  เจลุกฺเขป  กตฺวา 
โพธิสตฺตคุณปสสิตานิ (๑)  ถุติวจนานิ วตฺวา กีฬนฺเต สกฺกปฺปมุเข  
เทเว อทฺทส ฯ เตนาห อายสฺมา อานนฺโท อานนฺทชาเต ฯเปฯ  
ทิวาวิหาเรติ ฯ  ตโต  โส  เอว  ทิสฺวาน  เทเว  ฯเปฯ  กึ   
ปฏิจฺจ ฯ   
        ตตฺถ  อุทคฺเคติ  อพฺภุนฺนตกาเย ฯ  จิตฺตึ  กริตฺวาติ  อาทร  
กตฺวา ฯ  กลยฺรูโปติ  (๒)  ตุฏรูโป ฯ เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อิทานิ  ยทาป  อาสีติอาทิกา  คาถา  อุตฺตาน- 
สมฺพนฺธา  เอว ฯ  ปทตฺโถ  ปน  ปมคาถาย  ตาว  สงฺคโมติ   
สงฺคาโม ฯ ชโย  สุรานนฺติ  เทวาน  ชโย ฯ  ตสฺสาป  (๓)  วิภาวตฺถ  
อยมนุปุพฺพิกถา  เวทิตพฺพา   
        สกโฺก  กิร  มคธรฏเ มจลคามวาสี  เตตฺตึสมนุสฺสเสฏโ   
มโฆ(๔)  นาม  มาณโว  หุตฺวา  สตฺต วตฺตปทานิ ปูเรตฺวา   
ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ  สทฺธึ  ปริสาย ฯ  ตโต  ปุพฺพเทวา 
อาคนฺตุกเทวปุตฺตา  อาคตาฯ  สกฺการ  เนส  กริสฺสามาติ  วตฺวา  
ทิพฺพปทุมานิ อุปนาเมสุ ฯ อุปฑฺฒรชฺเชน  จ  นิมนฺเตสุ ฯ  สกโฺก 
# ๑. ม. ...คุณปสสิตานิ ฯ  ๒. ม. กลฺยรโูปติ ฯ   
# ๓. ม. ตสฺสา ฯ ๔. ม. ย.ุ มโฆ ฯ  
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อุปฑฺฒรชฺเชน  อสนฺตุฏโ  สกปริส ส ฺาเปตฺวา  เอกทิวส  
สุรามทมตฺเต  เต  ปาเท  คเหตฺวา  สิเนรุปพฺพตปาเท  ขิป ฯ 
เตส  สิเนรุสฺส  เหฏ ิมตเล  ทสสหสฺสโยชน  (๑)  อสุรภวน  นพฺิพตฺติ  
ปาริจฺฉตฺตกปฏิจฺฉนฺนภูตาย  จิตฺรปาฏลิยา  อุปโสภิต ฯ  ตโต   
เต  สตึ  ปฏิลภิตฺวา ตาวตึสภวน  อปสฺสนฺตา  อโห  เร  นฏา  
มย  ปานมทโทเสนฯ  น  ทานิ มย สุร  ปวิมฺหาฯ  อสุร  ปวิมฺหาฯ 
น  ทานิมฺหา  สุราฯ  อสรุา  ทานิ  ชาตมฺหาติ ฯ  ตโต ปภุติ  อสุรา 
อิจฺเจวุปฺปนฺนสม ฺา หุตฺวา หนฺท ทานิ เทเวหิ สทฺธึ  
สงฺคาเมนาติ สิเนรุ  ปุรโต  (๒)  อภิรุหสึุ ฯ  (๓)  ตโต  สกฺโก  อสุเร 
ยุทฺเธน  อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปุนป  สมุทฺเท  ปกฺขิปตฺวา  จตูสุ  
ทฺวาเรสุ  อตฺตนา  สทิส  อินฺทปฏิม  (๔)  มาเปตฺวา  เปสิ ฯ 
ตโต  อสุรา  อปฺปมตฺโต  วตาย  สกฺโก  นิจฺจ  รกฺขนฺโต  (๕)   
ติฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ปุนเทว  นคร  อาคมึสุ ฯ  ตโต  เทวา   
อตฺตโน  ชย  โฆเสนฺตา  มหาวีถิย  เจลุกฺเขป  กโรนตฺา  นกฺขตฺต  
กีฬึสุ ฯ อถ อสิโต อตีตานาคเต จตฺตาฬีสกปฺเป  อนสฺุสริตุ   
สมตฺถตาย  กนิฺนุ  โข  อิเมหิ  ปุพฺเพป  วิย  เอว กีฬิตปุพฺพนฺติ  
อาวชฺเชนฺโต ต เทวาสุรสงฺคาเม เทววิชย ทิสฺวา อาห  ยทาป  
อาสี อสุเรหิ สงฺคโม  ชโย สุราน อสุรา ปราชิตา  ตทาป  
# ๑. ย.ุ สตสหสฺสโยชน ฯ  ๒. ม. ปรโิต ฯ  
# ๓. ม. อาโรหึสุ ฯ  ๔. ม. อตฺตนา  สทิส อินฺทปฏมิ ฯ  
# ๕. ม. รกฺขนฺโต ฯ   
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เนตาทิโส โลมหสโนติ ฯ  ตสฺมิมฺป  กาเล  เอตาทิโส  โลมหสโน   
ปโมโท  น  อาสิ ฯ  กิมพฺภุต  ทฏ ุ  มรู ปโมทิตาติ อชฺช ปน กึ  
อพฺภุต ทิสฺวา เอว เทวา ปมุทิตาติ ฯ   
        ทุติยคาถาย  เสเฬนฺตีติ  มุเขน  ทสฺเสตฺวา  ถุนสทฺท(๑) 
มุ ฺจนฺติ ฯ คายนฺติ นานาวิธานิ  คีตานิฯ วาทยนฺติ  
อฏสฏ ิ ตูรยิสหสฺสานิฯ โผเฏนฺตีติ อปฺโผเฏนฺติ ฯ ปุจฺฉามิ  
โวหนฺติ  อตฺตนา  อาวชฺชิตฺวา  าตุ  สมตฺโถป  เตส  วจน  
โสตุกามตาย ปุจฺฉติ ฯ  เมรุมุทฺธวาสิเนติ  (๒)  สิเนรุมุทฺธนิ วสนฺเต ฯ 
สิเนรุสฺส หิ เหฏ ิมตเล ทสโยชนสหสฺส  อสุรภวนฯ  มชฺฌิมตเล   
ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวารา จตฺตาโร มหาทีปาฯ อุปริมตเล  
ทสโยชนสหสฺส ตาวตึสภวน ฯ ตสฺมา เทวา เมรุมุทฺธนิวาสิโนติ  
วุจฺจนฺติ ฯ มาริสาติ เทเว อามนฺเตติฯ นิทฺทุกฺขา นิโรคา  
จาติ (๓)  วุตฺต โหติ ฯ           
        อถสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจนฺเตหิ  เทเวหิ  วุตฺตาย  ตติยคาถาย ฯ   
โพธิสตฺโตติ  พุชฺฌนกสตฺโตฯ  สมฺมาสมฺโพธึ  คนฺตุ  อรโห  สตฺโต ฯ 
รตนวโรติ  วรรตนภูโต ฯ  เตน  ตุฏาติ  เตน  การเณน  
มย  ตุฏา ฯ  โส  หิ  พุทฺธตฺต ปตฺวา  ตถา  ธมฺม  เทเสสฺสติฯ 
ยถา  มย ฺจ  อ ฺเ  จ  เทวคณา  เสกฺขาเสกฺขภูมึ  ปาปุณิสฺสา 
มนุสฺสาปสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  เย  น  สกฺขิสฺสนฺติ ปรินพฺิพาตุ ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ อุสฺเสฬนสทฺท ฯ  ๒. ส.ี เมรุมุทฺธวาสิโนติ ฯ  
# ๓. ม. นิราพาธาติ ฯ   
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เต ทานาทีนิ  กตฺวา  เทวโลเก  ปริปูเรสฺสนฺตีติ  อย  กิร  เนส   
อธิปฺปาโย ฯ  ตตฺถ ตุฏา  กลฺยรูปาติ  กิ ฺจาป  อิท   
ปททฺวยมตฺถโต  อภินฺนฯ  ตถาป กิมพฺภุต ทฏ ุ  มร ู ปโมทิตาฯ   
กึ  เทวสงฺโฆ  อติริว กลฺยรูโปติ อิมสฺส ป ฺหาทฺวยสฺส  
วิสฺสชฺชนตฺถ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  เยนาธิปฺปาเยน  โพธิสตฺเต  ชาเต  ตุฏา  อเหสุฯ 
ต  อาวิกโรนฺเตหิ  วุตฺตาย  จตุตฺถคาถาย  สตฺตคฺคหเณน   
เทวมนุสฺสคฺคหณฯ  ปชาคหเณน  เสสคติคฺคหณ ฯ  เอว  ทฺวีหิ  ปเทหิ  
ป ฺจสุป คตีสุ เสฏภาว ทสฺเสติฯ ติรจฺฉานาป  หิ  สีหาทโย  
อสนฺตาสาทิคุณยุตฺตาฯ  เตป  อยเมว  อติเสติ ฯ  ตสฺมา  
ปชานมุตฺตโมติ  วุตฺโต ฯ  เทวมนุสฺเสสุ  ปน  เย  อตฺตหิตาย 
ปฏิปนฺนาทโย  จตฺตาโร  ปุคฺคลาฯ  เตสุ  อุภยหิตปฏิปนฺโน 
อคฺคปุคฺคโล  อยฯ  นเรสุ  จ  อุสภสทิสตฺตา นราสโภ ฯ เตนสฺส  
ถุตึ ภณนฺตา อิทมฺป ปททฺวยมาหสุ ฯ   
        ป ฺจมคาถาย  ต  สทฺทนฺติ  ต  เทเวหิ  วุตฺตวจนสทฺท ฯ 
อวสรีติ  โอตริ ฯ ตท ภวนนฺติ ตทา ภวน ฯ   
        ฉฏคาถาย  ตโตติ อสิตสฺส วจนโต อนนฺตร ฯ อุกกฺา- 
มุเขวาติ อุกฺกามุเข  เอวฯ  มูสามุเขติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สุกุสล- 
สมฺปหฏนฺติ  สุกุสเลน  สุวณฺณกาเรน สงฺฆฏฏิตฯ  สงฺฆฏเฏนฺเตน  
ตาปตนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  ททฺทลฺลมานนฺติ วิชฺโชตมาน ฯ   
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อสิตวฺหยสฺสาติ อสิตนามสฺสฯ ทุติเยน นาเมน กณฺหเทวิลสฺส  
อิสิโน ฯ   
        สตฺตมคาถาย  ตาราสภ  วาติ  ตาราน  อุสภสทิสฯ 
จนฺทนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  วิสุทฺธนฺติ  อพฺภาทิอุปกฺกิเลสรหิต ฯ 
สรทริวาติ  สรเท  อิว ฯ อานนฺทชาโตติ  สวนมตฺเตเนว  อุปฺปนฺนาย 
ปติยา  ปติชาโต ฯ  อลตฺถ  ปตินฺติ ทิสฺวา ปุน ปตึ ลภิ ฯ   
        ตโต  ปร  โพธิสตฺตสฺส  เทเวหิ  สย  (๑)  ปยุ ฺชมาน- 
สกฺการทีปนตฺถ  วุตฺตอฏมคาถาย  อเนกสาขนฺติ  อเนกสลาก ฯ  
สหสฺสมณฺฑลนฺติ  รตฺตสุวณฺณมย สหสฺสมณฺฑลยุตฺต ฯ  ฉตฺตนฺติ   
ทิพฺพเสตจฺฉตฺต ฯ  วีติปตนฺตีติ  สรีร  วีชมานา ปตนุปฺปตน  
กโรนฺติ ฯ   
        นวมคาถาย  ชฏีติ  ชฏิโล ฯ  กณฺหสิริวฺหโยติ  กณฺหสทฺเทน 
จ  สิริสทฺเทน  จ  อวฺหยมาโน ฯ  ต  กิร  สิริกโณฺหติป   
อวฺหยนฺติ  อามนฺเตนฺติฯ อาลปนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปณฺฑุกมฺพเลติ  
รตฺตกมฺพเล ฯ  อธิกรณ(๒)  เจตฺถ กมุารนฺติ  วตฺตพฺพฯ  ปาเสโส  
วา  กาตพฺโพ ฯ  ปุริมคาถาย  จ อหตฺถปาสคต (๓)  สนฺธาย  ทิสวฺาติ  
วุตฺตฯ  อิท(๔)  ปน  หตฺถปาสคต  ปฏิคฺคเหตฺวา (๕) อุปนีตฯ ตสฺมา  
ปุน  วจน  ทสิฺวาติ ฯ  (๖)  ปุริม  วา ทสสฺน  ปติลาภาเปกฺข  
# ๑. ม. ย.ุ สทา ฯ  ๒. ม. ยุ. อธิการโต ฯ  ๓. ย.ุ หตฺถปาสคต ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อิธ ฯ ๕. ม. ยุ. ปฏิคฺคหณตฺถ ฯ  ๖. ย.ุ ทสิฺวา ปุน วจน  
# น ทุสฺสติ ฯ   
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คาถาวสาเน วิปุลมลตฺถ ปตินฺติ  วจนโตฯ  อิท  ปฏิคฺคหาเปกฺข  
อวสาเน  สุมโน  ปฏิคฺคเหติ  วจนโต ฯ ปุริม ฺจ  กมุารสมฺพนฺธเมวฯ  
อิท  เสตจฺฉตฺตสมฺพนฺธมฺป ฯ ทิสฺวาติ สตสหสฺสคฺฆนเก คนฺธารรตฺตกมฺพเล 
สุวณฺณนิกฺข  วิย  กุมาร  ฉตฺต  มรูติ เอตฺถ วุตฺตปฺปการ  
เสตจฺฉตฺต  ธาริยนฺต  มุทฺธนิ ทิสฺวาติ ฯ  เกจิ ปน อิท มานุสก  
ฉตฺต สนฺธาย วุตฺตนฺติ  ภณนฺติ ฯ  ยเถว  หิ  เทวาฯ  เอว  
มนุสฺสาป  ฉตฺตจามรโมรหตฺถตาลปณฺณวาฬวีชนิหตฺถา  มหาปุรสิ  
อุปคจฺฉนฺตีติ ฯ  เอว  สนฺเตป  น  ตสฺส  วจเนน โกจิป  อติสโย   
อตฺถิฯ  ตสฺมา  ยถาวุตฺตเมว  สุนฺทร ฯ ปฏิคฺคเหติ อิสิ (๑)  อุโภหิ  
หตฺเถหิ  ปฏคฺิคเหสิ ฯ  อิสึ  กริ  วนฺทาเปตุ  กุมาร  อุปเนสุฯ 
อถสฺส  ปาทา ปริวตฺติตฺวา  อิสิสฺส  มตฺถเก  ปติฏหึสุ ฯ โส  
ตมฺป  อจฺฉริย  ทิสฺวา ตุฏจิตฺโต (๒)  สุมโน ปฏิคฺคเหสิ ฯ   
        ทสมคาถาย  ชิคึสโกติ  (๓)  ชิคีสนฺโต  มคฺคนฺโต ปริเยสนฺโต ฯ 
อุปปริกฺขนฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ลกฺขณมนฺตปารคูติ  ลกฺขณาน  
เวทาน ฺจ  ปาร คโต ฯ  อนุตฺตรายนฺติ  อนุตฺตโร  อย ฯ  
โส  กิร  อตฺตโน  อภิมุขาคเตสุ  มหาสตฺตสฺส ปาทตเลสุ  จกฺกานิ  
ทิสฺวา  ตทนุสาเรน  เสสลกฺขณานิ  ชคีิสนฺโต  สพฺพลกฺขณสมฺปตฺตึ  
ทิสฺวา อทฺธาย พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ ตฺวา เอวมาห ฯ   
        เอกาทสาย  อถตฺตโน  คมนนฺติ  ปฏิสนฺธิวเสน  อารุปฺป- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อุทคฺคจิตฺโต ฯ 
# ๓. ส.ี ชิคึสโกติ ฯ  ม. ชคีิสโกติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 432 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  432 
         
คมน ฯ  อกลยฺรูโป  คฬยติ  อสฺสุกานีติ  ต  อตฺตโน  อรูปูปปตฺตึ  
อนุสฺสสริตฺวา  น ทานาห  อสฺส  ธมฺมเทสน  โสตุ  ลจฺฉามีติ   
อตุฏรูโป  พลวโสกาภิภเวน  โทมนสฺสชาโต  หตฺุวา  อสฺสูนิ  
ปาเตติ  คฬยติ ฯ  ครยตีติป  ปาโ ฯ  ยทิ  ปเนส  รปูภเว  
จิตฺต  นเมยฺยฯ  ก ึ ตตฺถ  น  อุปฺปชฺเชยยฺฯ  เยเนว  โรทตีติฯ   
อุปฺปชฺเชยฺยฯ  (๑)  อกุสลตาย  ปเนต  วิธึ  น  ชานาติ ฯ  เอว  สนฺเตป   
โทมนสฺสุปฺปตฺติเยวสฺส  อยุตฺตา  สมาปตฺติลาเภน  วิกฺขมฺภิตตฺตาติ   
เจฯ  นฯ วิกขฺมฺภิตตฺตา  เอว ฯ  มคฺคภาวนาย  สมุจฺฉินฺนา  หิ   
กิเลสา  น  อุปฺปชฺชนฺติฯ สมาปตฺติลาภีน  ปน  พลวปจฺจเยน  
อุปฺปชฺชติ ฯ  อุปฺปนฺเน  กิเลเส ปริหีนชฌฺานตฺตา กุโต  ตสฺส   
อารุปฺปคมนนฺติ  เจฯ  อปปฺกสิเรน  ปนุาธิคมนโต ฯ  สมาปตฺติ- 
ลาภิโน  ห ิ อุปฺปนฺเน  กิเลเส  พลววีติกฺกมมนาปชฺชนฺตา  
วูปสนฺตมตฺเตเยว  กิเลสเวเค ปุน  ต  วิเสส  อปฺปกสิเร 
เนวาธิคจฺฉนฺติฯ ปริหีนวิเสสา อิเมติป ทุวิ ฺเยฺยา โหนฺติฯ  
ตาทิโส  จ  เอโส ฯ  โน  เจ  กุมาเร  ภวิสฺสติ  อนฺตราโยติ   
น  ภวิสฺสติ  นุ โข อิมสฺมึ กุมาเร อนฺตราโย ฯ   
        ทฺวาทสาย  น  โอรกายนฺติ  อย  โอรโก  ปริตฺโต  น 
โหติ ฯ  อุตฺตรคาถาย วตฺตพฺพ พุทฺธภาว (๒)  สนฺธายาห ฯ   
        เตรสาย  สมฺโพธิยคฺคนฺติ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ฯ  ต  ห ิ 
# ๑. ม. น อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  ๒. ม. ย.ุ พุทธฺภาว ฯ  
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อวิปรีตภาเวน สมฺมา  พุชฌฺนโต  (๑)  สมฺโพธิฯ กตฺถจิ อาวรณาภาเวน 
สพฺพ ฺาณุตฺตมโต อคฺค (๒)  วุจฺจติ ฯ  ผุสิสฺสตีติ  ปาปุณิสฺสติ ฯ 
ปรมวิสุทฺธทสฺสีติ  นิพฺพานทสฺสี ฯ  ต  หิ เอกนฺตวิสุทฺธตฺตา 
ปรมวิสุทฺธ ฯ วิตฺถาริกสฺสาติ วิตฺถาริก อสฺส ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ  
สาสน ฯ   
        จุทฺทสาย  อถนฺตราติ  อนฺตรา  เอว  อสฺสฯ  สมฺโพธิปฺ- 
ปตฺติโต  โอรโต  เอวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  สุสฺสนฺติ  (๓)  น  สุณิสฺส ฯ 
อสมธุรสฺสาติ อสมวีริยสฺส ฯ  อฏโฏติ  อาตุโร ฯ พฺยสน คโตติ  
สุขวินาส ปตฺโต ฯ อฆาวีติ ทุกฺขิโตฯ สพฺพ  โทมนสสฺุปฺปาทเมว  
สนฺธายาห ฯ  โทมนสฺเสน  หิ  โส  อาตุโร ฯ  ต ฺจสฺส   
สุขพฺยสนโต  พฺยสนฯ  สขุวินาสนโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เตน   
จ  โส  เจตสิกอฆภูเตน  อฆาวี ฯ   
        ปณฺณรสาย  วิปุล  ชเนตฺวานาติ  วิปุล  ชเนตฺวา ฯ   
อยเมว  วา  ปาโ ฯ  นิคฺคมาติ  นิคฺคโต ฯ   
        เอว  นคฺิคโต  จ  โส  ภาคิเนยฺย  สยนฺติ  สก ภาคิเนยฺยฯ 
อตฺตโน  ภคินิยา  ปุตฺตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สมาทเปสีติ  อตฺตโน  
อปฺปายุกภาว  ตฺวา  กนฏิภคินิยา  จ  ปุตฺตสฺส  นาลกสฺส   
มาณวกสฺส  อุปจิตปุ ฺต  อตฺตโน  ป ฺาพเลน  (๔)  ตฺวา  
วุทฺธิปฺปตฺโต  ปมาทมฺป อาปชฺเชยฺยาติ  น  อนุกมฺปมาโน  ภคินิยา   
# ๑. ม. พุชฺฌนฺโต ฯ  ๒. ม. อคฺคนฺติ ฯ  ๓. ม. โสสสฺนฺติ ฯ  
# ๔. ม. พเลน ฯ  
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ฆร  คนฺตฺวา  กห  นาลโกติ ฯ  พหิ ภนฺเต  กีฬตีติ ฯ  อาเนถ  
นนฺติ  อาณาเปตฺวา  ตขณเยว  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพาเชตฺวา   
สมาทเปสิ  โอวทิ  อนุสาสิ ฯ  กถฯ  พุทฺโธติ  โฆส  ฯเปฯ   
พฺรหฺมจริยนฺติ โสฬสคาถา อาห ฯ (๑)   
        ตตฺถ  ยท  ปรโตติ  ยทา  ปรโต ฯ  ธมฺมมคฺคนฺติ  ปรมตฺถ- 
ธมฺมสฺส  นิพฺพานสฺส  มคฺคฯ  ธมฺม  วา  อคฺค  (๒)  สห  ปฏิปทาย  
นิพฺพาน ฯ ตสฺมินฺติ ตสฺส สนฺติเก ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ สมณธมฺม ฯ   
        สตฺตรสาย  ตาทินาติ  ตสฺสณฺ ิเตนฯ  ตสฺมึ  สมเย   
กิเลสวิกฺขมฺภเน  สมาธิลาเภ  จ  สติ  วิกขฺมฺภิตกิเลเสน   
สมาหิตจิตฺเตน  จาติ  อธิปปฺาโย ฯ  อนาคเต  ปรมวิสุทฺธ- 
ทสฺสินาติ  อย  นาลโก  อนาคเต  กาเล  ภควโต  สนฺติเก 
ปรมวิสุทฺธ  นิพฺพาน  ปสฺสิสฺสตีติ  เอว  ทฏิตฺตา  โส  อิสิ   
อิมินา  ปริยาเยน  อนาคเต ปรมวิสุทฺธทสฺสีติ  วุตฺโต ฯ  เตน 
อนาคเต ปรมวิสุทฺธทสฺสินา ฯ อุปจิตปุ ฺส ฺจโยติ ปทุมุตฺตรโต 
ปภุติ  กตปุ ฺส ฺจโย ฯ  ปติกฺขนฺติ  อาคมยมาโน ฯ ปริวสีติ  
ปพฺพชิตฺวา ตาปสเวเสน  วสิ ฯ  รกฺขิตินฺทฺริโยติ  รกขิฺตโสตินฺทฺริโย  
หุตฺวา ฯ  โส  กิร  ตโต ปภุติ  อุทเก  นิมชฺุช ิ อุทกปวสิิตฺวา  
โสตินฺทฺริย  วินาเสยฺยฯ  ตโต ธมฺมสฺสวนพาหิโร ภเวยฺยนฺติ 
# ๑. ม. โสฬสคาถมาห ฯ  ๒. ม. อคฺค ฯ  
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จินฺเตตฺวา ฯ   
        อฏารสาย  สุตฺวาน  โฆสนฺติ  โส  นาลโก  เอว   
ปริวสนฺโต  อนุปุพฺเพน  ภควตา  สมฺโพธึ  ปตฺวา  พาราณสิย  
ธมฺมจกฺเก  ปวตฺติเต  ต  ภควตา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติตฯ  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  วต  โส  ภควา  อุปฺปนฺโนติอาทินา นเยน  
ชินวรจกฺกวตฺตเน  ปวตฺตโฆส  อตฺตโน  อตฺถกามาหิ  เทวตานิ 
อาคนฺตฺวา  อาโรจิต  สุตฺวา ฯ  คนฺตฺวาน  ทิสฺวา  อิสินิสภนฺติ  
สตฺตาห  โมเนยฺยโกลาหเล กยริมาเน  สตฺตเม  
ทิวเส  อิสิปตน  คนฺตฺวา  นาลโก  อาคมิสฺสติฯ  ตสฺส  ธมฺม  
เทเสสฺสามีติ  อิมินา  จ  อภิสนฺธินา  วรพุทฺธาสเน  นิสินฺน   
ทิสฺวา นิสภสทิส  อิสินิสภ  ภควนฺต ฯ  ปสนฺโนติ  สห   
ทสฺสเนเนว  ปสนฺนจิตฺโต หุตฺวา ฯ  โมเนยฺยเสฏนฺติ  าณุตฺตมฯ  
มคฺคาณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สมาคเต อสิตาวฺหยสฺส  สาสเนติ  
อสิตสฺส  อิสิโน  โอวาทกาเล  อนุปฺปตฺเต ฯ  เตน  ห ิ ยทา  
วิจรติ  ธมฺมมคฺคฯ  ตทา  คนฺตฺวา  สมย  ปริปุจฺฉมาโน  (๑)  จรสฺสุ  ตสฺมึ  
ภควติ  พฺรหฺมจริยนฺติ  อนุสิฏโฯ  อย ฺจ  โส  กาโล ฯ  เตน  
วุตฺต  สมาคเต  อสิตาวฺหยสฺส สาสเนติ ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ  
อย ตาว วตฺถุคาถาวณฺณนา   
        ปุจฺฉาคาถาทฺวเย  อ ฺาตเมตนฺติ  วิทิต  มยา  เอต ฯ  
# ๑. ม. สมย ฯ  ปริปุจฺฉมาโน ฯ  
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ยถาตถนฺติ  อวิปรีต ฯ  โก  อธิปฺปาโยฯ  ย  อสิโต  สมฺโพธิมคฺค (๑) 
ผุสิสฺสตาย กุมาโรติ ตฺวา  พุทฺโธติ  โฆส  ยท  ปรโต  สโุณสิฯ  
สมฺโพธิปฺปตฺโต วิวรติ ธมมฺมคฺคนฺติ ม  อวจฯ  ตเมต  มยา 
อสิตสฺส วจน อชฺช ภควนฺต สกฺขึ ทิสวา ยถาตถเมตนฺติ (๒)   
อ ฺาตนฺติ ฯ  ต  ตนฺติ  ตสฺมา  ต ฯ  สพฺพธมฺมาน  ปารคุนฺติ 
เหมวตสุตฺเต วุตฺตนเยน ฉหิ อากาเรหิ สพฺพธมฺมาน ปารคต ฯ   
        อนคาริยุเปตสฺสาติ  อนคาริย  อุเปตสฺสฯ  ปพฺพชิตสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ  ภิกขฺาจริย  ชิคีสโตติ  อริเยหิ  อาจิณฺณ  อนุปกฺกิลิฏ  
ภิกฺขาจริย ปริเยสมานสฺส ฯ  โมเนยฺยนฺติ มุนีน สนฺตก อุตฺตม  
ปทนฺติ อุตฺตมปฏิปท ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        อถสฺส  เอว  วุตฺเต (๓)  ภควา  โมเนยฺย  เต  อุป ฺ ิสฺสนฺติ-   
อาทินา  นเยน  โมเนยฺยปฏิปท  พฺยากาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อุป ฺ ิสฺสนฺติ  อุป ฺาเปยฺยฯ วิเนยฺย  (๔)  ป ฺา- 
เปยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทกฺุกร  ทุรภิสมฺภวนฺติ  กาตุ ฺจ  ทุกฺข  
กยิรมาน ฺจ สมฺภวิตุ สหิตุ ทุกฺขนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อย  
ปเนตฺถ อธิปฺปาโย อห เต โมเนยฺย  ป ฺาเปยฺยฯ  ยทิ  
ต  กาตุ  วา  อภิสมฺโภตุ  วา  สุข  ภเวยฺยฯ  เอว ปน  
ทุกฺกร  ทุรภิสมฺภว  ปุถชุชฺนกาลโต  ปภุติ  กิลฏิจิตฺต (๕)  
# ๑. ม. สมโฺพธิยคฺค ฯ  ๒. ม. ยถาตถเมวาติ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ปฏุโ ฯ  ๔. ม. วิวเรยฺย ฯ  ๕. สี. ยุ. กิเลสจิตฺต ฯ  
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อนุปฺปาเทตฺวา ปฏิปชฺชิตพฺพโต ฯ  ตถา  หิ  น  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  
เอโกว  สาวโก  กโรติ  จ  สมฺโภติ (๑)  จาติ ฯ   
         เอว  ภควา  โมเนยฺยสฺส  ทุกกฺรภาว  ทุรภิสมฺภวต ฺจ  
ทสฺเสนฺโต  นาลกสฺส  อุสฺสาห  ชเนตฺวา  ตมสฺส  วตฺตุกาโม  
อาห  หนฺท  เต  น  ปวกฺขามิฯ สนฺถมฺภสฺสุ ทโฬฺห  ภวาติ ฯ 
        ตตฺถ  หนฺทาติ  พฺยวสายตฺเ(๒) นิปาโต ฯ  เต  น  ปวกฺขามีติ   
ตุยฺห  ต  โมเนยฺย  ปวกฺขามิ ฯ สนถฺมฺภสฺสูติ ทุกฺกรกรณ- 
สมตฺเถน วีรยิูปตฺถมฺเภน อตฺตาน  อุปตฺถมฺภย ฯ  ทโฬฺห  ภวาติ  
ทุรภิสมฺภวสหนสมตฺถาย  อสิถิลปรกฺกมตาย ถิโร  โหหิ ฯ  กึ  
วุตฺต  โหติฯ  ยสฺมา ตฺว อุปจิตปุ ฺสมฺภาโรฯ ตสฺมาห  
เอกนฺต พฺยวสิโตว  หุตฺวา  เอว  ทรุภิสมฺภวมฺป   
สมาน  ตุยฺห  ต  โมเนยฺย ปวกฺขามิฯ สนฺถมฺภสฺสุ ทโฬฺห  
ภวาติ ฯ   
        เอว  ปรมสลฺเลข  โมเนยฺยวตฺต  วตฺตุกาโม  นาลก  สนฺถมฺภเน   
ทฬฺหีภาเว  จ  นิโยเชตฺวา  ปม  ตาว  คามูปนิพทฺธกิเลสปฺปหาน   
ทสฺเสนฺโต  สมานภาคนฺติ  อุปฑฺฒคาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  สมานภาคนฺติ  จ  สมภาค   จ  เอกสทิส   
นินฺนานากรณ ฯ อกฺกฏุวนฺทิตนฺติ อกฺโกส ฺจ วนฺทน ฺจ ฯ   
        อิทานิ  ยถา  ต  สมานภาค  กยิรติฯ  ต  อุปาย  
# ๑. ม. ย.ุ สมโภติ ฯ  ๒. สี. พฺยวสานตฺเถ ฯ  
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ทสฺเสนฺโต  มโนปโทสนติฺ  อุปฑฺฒคาถมาห ฯ   
        ตสฺส  อตฺโถ  อกฺกุฏโ  มโนปโทส  รกฺเขยฺย  วนฺทิโต   
สนฺโต  อนุณฺณโต  จเรยฺย (๑)  ร ฺาป  วนฺทิโต  สมาโน  ม  
วนฺทตีติ  อุทฺธจฺจ นาปชฺเชยฺย ฯ   
        อิทานิ  อร ฺปฏิพทฺธกิเลสปฺปหาน  (๒)  ทสฺเสนฺโต  อุจฺจาวจาติ   
คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  อร ฺส ฺ ิเต  ทาเยป  อิฏานิฏวเสน   
อุจฺจาวจา  นานปฺปการา  อารมฺมณา  นิจฺฉรนฺติฯ  จกฺขฺวาทีน อุปจรนฺติ 
จกฺขฺวาทีน  อาปาถมาคจฺฉนฺติฯ  เต  จ  โข  อคฺคิสิขูปมา- 
ปริฬาหชนกฏเน ฯ  ยถา  วา  ทยฺหมาเน  ปวเน  (๓)  อคฺคิสิขา   
นานปฺปการตาย  อุจฺจาวจา  นิจฺฉรนฺติ  สธูมาป  วิธูมาป  นีลาป  
ปตาป รตฺตาป ขุทฺทกาป  มหนฺตาปฯ  เอว  สีหพฺยคฺฆมนุสฺสา- 
มนุสฺสวิวิธวิหงฺควิรุตปุปฺผผลปลฺลวาทิเภทวเสน  นานปฺปการตาย  
ทาเย  อุจฺจาวจา  อารมฺมณา นิจฺฉรนฺติ ภึสนกาป  อภึสนกาป   
รชนียาป  โลภนียาป  โทสนียาป  โมหนียาป ฯ  เตนาห   
อุจฺจาวจา  นิจฺฉรนฺติฯ  ทาเย  อคฺคิสิขูปมาติ ฯ เอว นิจฺฉรนฺเตสุ 
จ อุจฺจาวเจสุ อารมฺมเณสุ ยา  กาจิ  อุยฺยานวนจาริก  คตา   
สมานา  ปกติยา  วา  ปวนจารินิโย  (๔)  กฏหารกิาทโย  รโหคต   
ทิสฺวา  หสิตลปตรุทิตทุนฺนิวตฺถาทีหิ  นาริโย  มุน ึปโลเภนฺติฯ 
# ๑. ม. จเร ฯ  ๒. มง อร ฺ ูปนิพทฺร... ฯ  
# ๓. ม. วเน ฯ  ๔. ม. วนจารินิโย ฯ  
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ตาสุ  ต  มา  ปโลภยุนฺติ  ตา  นาริโย  ต  มา ปโลภยุ ฯ  
ยถา  นปฺปโลเภนฺติฯ ตถา กโรหีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เอวมสฺส  ภควา  คาเม  จ  อร ฺเ  จ  ปฏิปตฺติวิธึ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สีลสวร  ทสฺเสนฺโต  วิรโต  เมถนุา  ธมฺมาติ 
คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  หตฺิวา  กาเม  วราวเรติ  (๑)  เมถุนธมฺมโต  อวเสเสป  
สุนฺทเร อสุนฺทเร จ  ป ฺจกามคุเณ  หิตฺวา ฯ  ตปฺปหาเนน 
หิ  เมถุนวิรติ  สุสมฺปนฺนา  โหติ ฯ  เตนาห  หิตฺวา  กาเม  
วราวเรติ ฯ  อยเมตฺถ  อธปิฺปาโย ฯ  อวิรุทฺโธติอาทีนิ  ปน ปทานิ   
น  หเนยฺย  น  ฆาตเยติ  เอตฺถ  วุตฺตาย  ปาณาติปาตาเวรมณิยา  
สมฺปตฺติทสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺราย  สงฺเขปวณฺณนา  ปรปกขิฺเยสุ   
ปาเณสุ  อวิรุทฺโธฯ อตฺตปกฺขิเยสุ  อสารตฺโตฯ  สพฺเพป  สตณฺหา 
นิตฺตณฺหตาย  ตสถาวเร  ปาเณ  ชีวิตุกามตาย  อมริตุกามตาย 
สุขกามตาย  ทุกฺขปฏิกูลตาย  จ  ยถา  อห  ตถา  เอเตติ  
อตฺตสมานตาย  เตสุ  วิโรธ  วิเนนฺโต  เตเนว  ปกาเรน  ยถา   
เอเต  ตถา  อหนฺติ  ปเรส  สมานตาย  จ  อตฺตนิ  อนโุรธ  
วิเนนฺโต  เอว  อุภยถาป  อนุโรธวิโรธวิปฺปหีโน  หตฺุวา  มรณ- 
ปฏิกูลตาย  อตฺตาน  อุปม  กตฺวา  ปาเณสุ เย  เกจิ  ตเส   
วา  ถาวเร  วา  ปาเณ  น  หเนยฺย  สาหตฺถิกาทีหิ  ปโยเคหิฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปโรวเรติ ฯ ม. ปโรปเร ฯ   
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น ฆาตเย อาณตฺติกาทีหีติ ฯ   
        เอวมสฺส  เมถุนวิรติปาณาติปาตวิรติมุเขน  สงฺเขปโต 
ปาติโมกฺขสวรสีล  วตฺวา  หิตฺวา  กาเมติอาทีหิ  อินฺทฺริย- 
สวร ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ อาชีวปาริสุทฺธึ  ทสฺเสนฺโต  หิตฺวา 
อิจฺฉ ฺจ  ฯเปฯ  ตเรยฺย  นรก  อิมนฺติ คาถมาห ฯ  (๑)  
        ตสฺสตฺโถ  ยาย  ตณฺหา  เอก  ลทธฺา  ทุติย  อิจฺฉติฯ  
เทฺว ลทฺธา ตติยฯ  สตสหสฺส  ลทฺธา  ตทุตฺตรึ  (๒)  อิจฺฉตีติ  
เอว อปฺปฏิลทฺธวิสย อิจฺฉนโต อิจฺฉาติ  วุจฺจติฯ  โย  จาย   
ปฏิลทฺธวิสยลุพฺภโน  โลโภฯ  ต  หิตฺวา อิจฺฉ ฺจ โลภ ฺจ  
ยตฺถ  สตฺโต  ปุถุชชฺโนฯ  ยสฺมึ  จีวราทิปจฺจเย  เตหิ  อิจฺฉาโลเภหิ  
ปุถุชชฺโน  สตฺโต  ลคฺโค  ปฏิพทฺโธ  ติฏติฯ  ตตฺถ ต อุภยมฺป  
หิตฺวา ปจฺจยตฺถ อาชีวปาริสุทฺธึ  อวิโรเธนฺโต  าณจกฺขุนา  
จกฺขุมา  จ  (๓)  หุตฺวา  อิม โมเนยฺยปฏิปท  ปฏิปชเฺชยฺย ฯ  เอว  
หิ ปฏิปนฺโน ตเรยฺย นรก อิมฯ ทุปฺปูรณฏเน นรกส ฺ ิต  
มิจฺฉาชีวเหตุภูต  อิม  ปจฺจยตณฺห  ตเรยฺยฯ  อิมาย  วา  ปฏิปทาย  
ตเรยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เอว  ปจฺจยตณฺหปฺปหานมุเขน  อาชีวปาริสุทฺธึ  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ โภชเน  มตฺต ฺ ุตามุเขน  ปจฺจยปริโภคสีลฯ  ตทนุสาเรน 
# ๑. ม. ย.ุ หตฺิวา อิจฺฉ ฺจาติอาทิมาห ฯ  
# ๒. ม. ย.ุ ตทุตฺตริมฺป ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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จ  ยาว  อรหตฺตปฺปตฺติฯ  (๑)  ตาว ปฏปิท ทสฺเสนฺโต   
          อูนูทโร มิตาหาโร          อปฺปจฺฉสฺส อโลลุโป   
          สทา อิจฺฉาย นิจฺฉาโต          อนิจฺโฉ โหติ นพฺิพุโตติ   
คาถมาห ฯ (๑)   
        ตสฺสตฺโถ  ธมฺเมน  สเมน  ลทฺเธสุ  อิตรีตรจีวราทีสุ  ปจฺจเยสุ  อาหาร   
ตาว อาหาเรนฺโต   
          จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป          อภุตฺวา อุทก ปเว   
          อล ผาสุวิหาราย                  ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ (๒)   
วุตฺตนเยน  อูนอุทโร  อสฺสฯ  น  วาตภริตภสฺตา  วิย  อุทฺธุมาตุทโรฯ  
ภคฺคสมฺมทปฺปจฺจยา  ถินมิทฺธ  ปริหเรยยฺาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โอโนทโร 
โหนฺโตป  จ  มิตาหาโร อสฺส  โภชเน  มตฺต ฺ ูฯ  เนว  ทวายาติ(๓) 
อาทินา  ปจฺจเวกฺขเณน  คุณโต  โทสโต  จ  ปริจฺฉินฺนาหาโร ฯ  เอว   
มิตาหาโร  สมาโนป  ปจฺจยธุตงฺคปริยตฺติอธิคมวเสน จตุพฺพิธาย   
อปฺปจฺฉตาย  อปฺปจฺโฉ  อสฺส ฯ  เอกเสน  หิ โมเนยยฺปฏิปท  
ปฏิปนฺเนน ภิกฺขุนา  เอว  อปฺปจฺเฉน  ภวิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  
เอเกกสฺมึ  ปจฺจเย  ตีหิ สนฺโตเสหิ สนฺตุสฺสนา  ปจฺจยปฺปจฺฉตา ฯ 
ธุตงฺคธรสฺเสว สโต ธุตวาติ ม ปเร ชานนฺตูติ อนิจฺฉนตา 
ธุตงฺคปฺปจฺฉตา  ฯ  พหุสสฺุตสฺเสว  สโต พหุสฺสุโตติ ม ปเร  
# ๑. ม. ย.ุ หตฺิวา อิจฺฉ ฺจาติอาทิมาห ฯ  ๒. ม. ยุ. ตทุตฺตริมฺป ฯ  
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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ชานนฺตูติ อนิจฺฉนตา  ปริยตฺติปฺปจฺฉตา ฯ  มหามชฺฌนฺติกตฺเถรสฺส(๑) 
สโต พหุสฺสุโตติ ม ปเร ชานนฺตูติ อนิคโต อย  กสุลธมฺมนฺติ 
ม  ปเร  ชานนฺตูติ  อนิจฺฉนตา  อธิคมปฺปจฺฉตา ฯ  สา  จ 
อรหตฺตาธิคมโต  โอร  เวทิตพฺพา ฯ  อรหตฺตาธิคมตฺถ  ห ิอย 
ปฏิปทาติ ฯ  เอว  อปฺปจฺโฉป  จ  อรหตฺตมคฺเคน  ตณฺหาโลลุปฺป   
หิตฺวา อโลลโุป  อสฺส ฯ  เอว  อโลลโุป  หิ  สทา  อิจฺฉาทิ- 
ปริจฺจาคา  (๒)  อนิจฺโฉ  โหติ  นิพฺพุโตฯ  ยาย  อิจฺฉาย  ฉาตา  
โหนฺติ  สตฺตา  ขุปฺปปาสาตุรา  วิย  อติตฺตาฯ ตาย  อิจฺฉาย 
อนิจฺโฉ  โหติฯ  อนิจฺฉตฺตา  จ  นิจฺฉาโต  โหติ  อนาตุโร   
ปรมติตฺติปฺปตฺโต ฯ  เอว  นิจฺฉาตตฺตา  นิพฺพุโต  โหติ วูปสนฺตสพฺพ- 
กิเลสปริฬาโหติ เอวเมตฺถ อุปฺปฏิปาฏิยา โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  ยาว  อรหตฺตปฺปตฺติฯ  ตาว  ปฏิปท  กเถตฺวา   
อิทานิ  ต  ปฏิปท  ปฏิปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  อรหตฺตปฺปตฺตินิฏ  
ธุตงฺคสมาทาน เสนาสนวตฺต ฺจ กเถนฺโต  ส  ปณฺฑจารนฺติ  
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ส  ปณฺฑจาร  จริตฺวาติ  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺข   
จริตฺวาฯ  ภตฺตกิจฺจ  วา  กตฺวา ฯ วนนฺตมภิหารเยติ อปป ฺจิโต  
คิหิปป ฺเจน  วนเมว  คจฺเฉยฺย ฯ  อุปฏ ิโต  รุกฺขมูลสฺมินฺติ   
รุกฺขมูเล   ิโต วา หุตฺวา   
# ๑. มชฺฌนติฺกตฺเถรสฺส ฯ ๒. ม. อิจฺฉาย ฯ  
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อาสนูปคโตติ  อาสน  อุปคโต  วา  หตฺุวาฯ นิสินฺโน ฯ 
วุตฺต โหติ ฯ มุนีติ โมเนยฺยปฏิปท  ปฏปินฺโน ฯ  วุตฺต ฯ 
ยสฺมา  ปน  อุกฺกฏปณฺฑปาติโก  สปทานจารี  เอกาสนิโก  
ปตฺตปณฺฑิโก ขลุปจฺฉาภตฺติโก  จ  โหติเยวฯ เตจีวริกงฺค- 
ปสุกูลิกงฺคมฺป (๑)  จ สมาทิยเตวฯ ตสฺมา อิมานิป  ฉ  ธุตงฺคาเนว  (๒) 
โหนฺติ ฯ  วนนฺตมภิหารเยติ อิมินา ปน อาร ฺ ิกงฺค วุตฺตฯ 
อุปฏ ิโต  รกฺุขมูลสฺมินฺติ  อิมินา  รุกฺขมูลิกงฺคฯ  อาสนูปคโตติ  
อิมินา  เนสชฺชิกงฺค ฯ  ยถากฺกม  ปน  เอเตส  อนุโลมตฺตา  
อพฺโภกาสิกยถาสนฺถติกโสสานิกงฺคานิ  วุตฺตานิเยว  โหนฺตีติ   
เอวเมตาย  คาถาย  เตรส  ธุตงฺคานิ นาลกตฺเถรสฺส กเถสิ ฯ   
        ส  ฌานปสุโต  ธโีรติ  โส  อนุปปฺนฺนสฺส  ฌานสฺส 
อุปฺปาทเนน  อุปฺปนฺนสฺส  ฌานสฺส   อาวชฺชนสมาปชฺชนาธิฏาน-  
วุฏานปจฺจเวกฺขเณหิ  จ  ฌาเนสุ  ปสุโต  อนุยุตฺโต ฯ  ธโีร 
ธิติสมฺปนฺโน ฯ วนนฺเต  รมิโต  สิยาติ  วเน  อภิรโต  สิยาฯ  
คามนฺตเสนาสเน  นาภิรเมยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ ฌาเยถ รุกฺขมูลสมฺึฯ 
อตฺตานมภิโตสยนฺติ น เกวล โลกิยชฺฌานปฺปสุโตเยว  สิยาฯ  
อปจ  โข  ตสฺมึเยว  รุกฺขมูเล  โสตาปตฺติมคฺคาทิสมฺปยุตฺเตน  
โลกุตฺตรชฌฺาเนนาป  อตฺตาน  อตีว  โตเสนฺโต  ฌาเยถ  
ปรมสฺสาสมฺปตฺติยา  หิ  โลกุตฺตรชฺฌาเนเนว  จิตฺต  อตีว  
# ๑. ม. เตจีวริกปสุกูลมฺป ฯ ๒. ม. วุตฺตาเนว ฯ  
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ตุสฺสติฯ น อ ฺเน ฯ เตนาห อตฺตานมภิโตสยนฺติ ฯ  
        เอวมิมาย  คาถาย  ฌานปฺปสุตตาย  วนนฺตเสนาสนาภิรตึ   
อรหตฺต ฺจ  กเถสิ ฯ  อิทานิ  ยสฺมา  อิม  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
นาลกตฺเถโร  วนนฺตมภิหาเรตฺวา  นิราหาโรป  ปฏปิทาปูรเณ   
อตีว  อุสฺสุกฺโก  อโหสิฯ  นิราหาเรน จ  สมณธมฺโม  (๑)  กาตุ   
น  สกฺกา ฯ  ตถา  กโรนฺตสฺส หิ ชีวิต นปฺปวตฺตติฯ กิเลเส   
ปน  อนุปฺปาเทนฺเตน  อาหาโร  ปริเยสิตพฺโพฯ  อยเมตฺถ  
าโย ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ภควา  อปราปเรสุป  ทิวเสสุ  ปณฺฑาย 
จริตพฺพฯ  กิเลสา  ปน  น  อุปฺปาเทตพฺพาติ ทสฺสนตฺถ   
อรหตฺตปฺปตฺตินิฏเยว  ภิกฺขาจารวตฺต  กเถนฺโต  ตโต  รตฺยา  
วิวสาเนติอาทิกา  (๒)  ฉ  คาถาโย  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตโตติ  ส ปณฺฑจาร จริตฺวาฯ  วนนฺตมภิหารเยติ  
เอตฺถ  วุตฺตปณฺฑจารวนนฺตาภิหารโต  อุตฺตริมฺป ฯ  รตฺยา วิวสาเนติ  
รตฺติสมติกฺกเมฯ  ทุติยทวิเสติ  วุตฺต  โหติ ฯ  คามนฺตมภิหารเยติ  
อาภิสมาจาริกวตฺต  กตฺวา  ยาว  ภิกฺขาจารเวลาฯ  ตาว  วิเวกมนุ- 
พฺรูหิตฺวา  คตปจฺจาคตวตฺเต  วุตฺตนเยน  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต  
คาม  คจฺเฉยฺยฯ  อฺวหาน นาภินนฺเทยฺยาติ  ภนฺเต  อมฺหาก  
ฆเร  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  นิมนฺตนฯ  เทติ  นุ โขฯ  น  เทติ  นุ  โขฯ  สุนฺทร  
นุ  โข  เทติฯ  อสุนฺทร  น ุโข เทตีติ เอวรูป วิตกฺกโภชน ฺจ  
# ๑. ม. ย.ุ สมณธมฺม ฯ  ๒. ม. วิวสาเนติ ฯ   
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ปฏิปทาปูรโก  ภิกฺขุ นาภินนฺเทยฺยฯ น ปฏิคฺคเหยฺยาติ (๑)  วุตฺต  
โหติ ฯ  ยทิ  ปน  พลกฺกาเรน  ปตฺต  คเหตฺวา  ปูเรตฺวา  เทนฺติฯ   
ปริภุ ฺชิตฺวา สมณธมฺโม  กาตพฺโพฯ  ธุตงฺค  น  กปฺุปติฯ   
ตทุปาทาย  ปน  ต  คาม  น  ปวิสิตพฺพ ฯ  อภิหาร ฺจ  คามโตติ   
สเจ  คาม  ปวิฏสฺส  ปาติสเตหิป  ภตฺต อภิหรนฺติฯ  ตมฺป   
นาภินนฺเทยฺยฯ  ตโต  เอกสิฏมฺป น ปฏิคฺคเณฺหยฺยฯ อ ฺทตฺถุ  
ฆรปฏิปาฏิยา ปณฺฑปาตเมว จเรยฺยาติ ฯ   
        น  มุน ี คามมาคมฺมฯ  กุเลส ุ สหสา  จเรติ  โส  จ  
โมนตฺถาย  ปฏิปนฺนโก  มุนี  คาม  คโต  สมาโน  กเุลสุ  สหสา 
น  จเรฯ  สหโสกิตาทิอนนุโลมิก  คิหสิสคฺค  น  อาปชฺเชยฺยาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ฆาเสสน ฉินฺนกโถฯ  น  วาจ  ปยุต  ภเณติ   
ฉินฺนกโถ  วิย  หุตฺวา  โอภาสปริกถานิมิตฺตวิ ฺตฺติปยุตฺต   
ฆาเสสนวาจ  น  ภเณยฺย ฯ  สเจ  อากงฺเขยฺยฯ  คิลาโน  สมาโน   
เคล ฺปฏิพาหนตฺถาย  ภเณยฺย ฯ  เสนาสนตฺถาย  วา  วิ ฺตฺตึ   
เปตฺวา  โอภาสปริกถานิมิตฺตปยุตฺตฯ  อวเสสปจฺจยตฺถาย  ปน   
อคิลาโน  เนว  กิ ฺจิ  ภเณยฺยาติ ฯ   
        อลตฺถ  ยทิทนฺติ  อิมสิฺสา  ปน  คาถาย  อยมตฺโถ  คาม   
ปณฺฑาย  ปวิฏโ  อปฺปมตฺตเกป  กิสฺมิ ฺจิ  ลทฺเธ  อลตฺถ  ย  
อิท  สาธูติ จินฺเตตฺวา  อลทฺเธ  นาลตฺถ  กุสลนฺติ ตมฺป สุนฺทรนฺติ  
# ๑. ม. นปฺปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ ฯ  
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จินฺเตตฺวา อุภเยเนว ลาภาลาเภน  โส  ตาที  นิพฺพิกาโร  หุตฺวา  
รุกฺขว  อุปนวิตฺตติฯ  ยถาป  ปุรโิส ผลคเวสี  รุกฺข  อุปคมฺม  
ผล  ลทฺธาป  เอว  อลทฺธาป  อนนุนีโต  อปฺปฏิหโต มชฺฌตฺโตเยว  
หุตฺวา  คจฺฉติฯ  กุล  อุปคมฺม  ลาภ  ลทฺธาป  อลทฺธาป 
มชฺฌตฺโตว  หุตฺวา คจฺฉตีติ ฯ 
        สปตฺตปาณีติ คาถา อุตฺตานตฺถาว ฯ  อุจฺจาวจาติ  อิมิสฺสา 
คาถาย  สมฺพนฺโธ เอว ภิกขฺาจารวตฺตสมฺปนฺโน หุตฺวาป   
ตาวตเกเนว  ตุฏ ึ  อนาปชฺชิตฺวา  ปฏปิท  อาราเธยฺย ฯ   
ปฏิปตฺติสาร  หิ  สาสน ฯ  สา  จาย  อุจฺจาวจา  ฯเปฯ   
มุตนฺติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยา จาย  มคฺคปฏิปทา  อุตฺตมนิหีนเภทโต  
อุจฺจาวจา  พุทฺธสมเณน  ปกาสิตา ฯ  สุขาปฏิปทา  หิ   
ขิปฺปาภิ ฺา  อุจฺจา ฯ  ทกฺุขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  อวจา ฯ  
อิตรา เทฺว  เอเกนงฺเคน  อุจฺจาฯ  เอเกน  อวจา ฯ  ปมาเอว 
วา  อุจฺจาฯ  อิตรา  ติสฺโสป  อวจา ฯ  ตาย  เจตาย  อุจฺจาย 
อวจาย  ปฏิปทาย  วา  น  ปาร  ทิคุณ  ยนฺตีติ ทุคุณนฺติ  
วา  ปาโฯ  เอกมคฺเคน  ทฺวิกฺขตฺตุ  นิพฺพาน  น  ยนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  กสมฺาฯ  เยน  มคฺเคน  เย  กิเลสา  ปหนีาฯ  เตส  
ปุน  อปฺปหาตพฺพโต ฯ  เอเตน  ปริหานธมฺมาภาว  (๑)  ทีเปติ ฯ  
นยิท  เอกคุณ  มุตนฺติ  ต ฺจ  อิท  ปาร เอกกฺขตฺตตเยว   
# ๑. ม. ปริหานธมฺมาภาว ฯ  
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ผุสนารหมฺป  น  โหติ ฯ  กสฺมาฯ  เอเกน  มคฺเคน  สพฺพ- 
กิเลสปฺปหานาภาวโต ฯ เอเตน เอกมคฺเคเนว อรหตฺตาภาว 
ทีเปติ ฯ   
        อิทานิ  ปฏิปทานิสส  ทสฺเสนฺโต  ยสฺส  จ  วิสตาติ 
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  จ  เอว  ปฏิปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  ตาย   
ปฏิปทาย  ปหีนตฺตา  อฏสตตณฺหาวิจริตภาเวน  วิสตตฺตา  วิสตา 
ตณฺหา  นตฺถิฯ  ตสฺส  กิเลสโสตจฺเฉเทน  ฉินฺนโสตสฺส  
กุสลากุสลาปฺปหาเนน  กิจฺจากิจฺจปฺปหีนสฺส  ราคโช  วา  โทสโช  
วา  อปฺปมตฺตโกป ปรฬิาโห น วิชฺชตีติ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  อิมา  คาถาโย  สุตฺวา  นาลกตฺเถรสฺส  
จิตฺต  อุทปาทิ  ยท ิ เอตฺตก  โมเนยฺย  สุกร  น  ทุกกฺรฯ  สกฺกา  
อปฺปกสิเรน ปูเรตุนฺติฯ  ตสฺมาสฺส  ภควา  ทุกฺกรเมว  โมเนยฺยนติฺ   
ทสฺเสนฺโต  ปุน โมเนยฺยนฺเต  อุป ฺ ิสฺสนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อุป ฺ ิสฺสนฺติ  อุป ฺาเปยฺยฯ (๑)  กถยสิฺสนฺติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  ขุรธารา  อุปมา  อสฺสาติ  ขุรธารูปโม ฯ  ภเวติ  
ภเวยฺย ฯ โก  อธิปฺปาโยฯ  โมเนยฺยปฏปินฺโน  ภิกฺขุ  ขุรธาร   
อุปม  กตฺวา  ปจฺจเยสุ วตฺเตยฺย ฯ  ยถา  มธุพินฺทุ  (๒)  ขุรธาร  
ลิหนฺโต  เฉทโต  ชิวฺห  รกฺขติฯ  เอว ธมฺเมน  ลทฺเธ  ปจฺจเย 
# ๑. ม. อุป ฺาเปยฺย ฯ  ๒. ม. มธุทิทธฺ ฯ  
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ปริภุ ฺชนฺโต  จิตฺต กิเลสปฺุปตฺติโต รกเฺขยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ  
ปจฺจยา(๑)  หิ  ปริสุทฺเธน  าเยน  ลทฺธพฺพา(๒)  อนวชฺชปริโภเคน  
ปริภุ ฺชิตุ ฺจ น  สุเขน  สกฺกาติ(๓)  ภควา  ปจฺจยนิสฺสิตเมว  พหุโส  
ภณติ ฯ  ชิวฺหาย  ตาลุมาหจฺจ  อุทเร  ส ฺโต  สิยาติ  ชิวฺหาย   
ตาลล  อุปฺปเฬตฺวาป  รสตณฺห  วิโนเทนฺโต กิลฏิเน มคฺเคน (๔)  
อุปฺปนฺนปจฺจเย อเสวนฺโต อุทเร สยโต สิยา ฯ   
        อลีนจิตโต  จ  สิยาติ  นิจฺจ  กุสลาน  ธมฺมาน  ภาวนาย   
อฏ ิตการิตาย อกุสีตจิตฺโต จ ภเวยฺย น จาป พหุ  
จินฺตเยติ าติชนปทามรวิตกฺกวเสน จ  พหุ  น  จินฺเตยฺย ฯ  
นิรามคนฺโธ  อสิโตฯ  พฺรหฺมจริยปรายโนติ  นิกกฺิเลโส  จ  หุตฺวา 
ตณฺหาทิฏ ีหิ  กิสฺมิ ฺจิ  ภเว  อนิสฺสิโต สิกฺขาตฺตยสกลสาสน- 
พฺรหฺมจริยปรายโน เอว ภเวยฺย ฯ   
        เอกาสนสฺสาติ  วิวิตฺตาสนสฺส ฯ  อาสนมุเขน  เจตฺถ  สพฺพ- 
อิริยาปถา  วุตตา ฯ ยโต สพฺพิริยาปเถสุ เอกีภาวสฺส สิกฺเขยฺยาติ  
วุตฺต โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ  เอกาสนสฺสาติ  จ  สมฺปทานวจนเมต ฯ 
สมณูปาสนสฺส  จาติ  สมเณหิ  อุปาสิตพฺพสฺส  อฏตฺตึสารมฺมณ- 
ภาวนานุโยคสฺสฯ  สมณาน  วา  อุปาสนภูตสฺส อฏตฺตึสารมฺมณ- 
เภทสฺเสว ฯ  อิทมฺป  สมฺปทานวจนเมวฯ  อุปาสนตฺถนฺติ  วุตฺต 
# ๑. ย.ุ ปจฺจเย ฯ  ๒. ม. ย.ุ ลทฺธุ ฺจ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ปรภุิ ฺชิตุ ฺจ  
# น สุเขน สกฺกาติ ฯ ๔. สี. ม. มเนน ฯ  
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โหติ ฯ เอตฺถ  จ  เอกาสเนน  กายวิเวโกฯ  สมณูปาสเนน  
จิตฺตวิเวโก  วุตฺโต  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอกตฺต  โมนมกฺขาตนฺติ 
เอวมิท  กายจิตฺตวิเวกวเสน  เอกตฺต โมนนฺติ  อกฺขาต ฯ  เอโก  
เจ  อภิรมิสฺสสีติ  อิท  ปน  อุตฺตรคาถาเปกฺขปทฯ  อถ ภาหิสิ  
ทส ทิสาติ อิมินา อสฺส สมฺพนฺโธ ฯ  ภาหิสีติ  ภาสิสฺสสิ   
ปกาเสสฺสสิฯ  อิม  ปฏิปท  ภาเวนฺโต  สพฺพทิสาสุ กิตฺติยา   
ปากโฏ  ภวิสฺสสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สุตฺวา  ธีรานนฺติ  อาทีน  
ปน จตุนฺน ปทาน  อยมตฺโถ  เยน  จ  กิตฺติโฆเสน  ภาหิสิ  
ทส  ทิสา  ต  ธีราน  ฌายีน  กามจาคิน  นิคฺโฆส  สตฺุวา   
อถ  ตฺว  เตน อุทฺธจฺจมนาปชฺชิตฺวา ภิยฺโย หิริ ฺจ สทฺธ ฺจ   
กเรยฺยาสิฯ  เตน  โฆเสน  หรายมาโน  นิยฺยานิกปฏปิทา  อยนฺติ   
สทฺธ  อุปฺปาเทตฺวา  อุตฺตริ  ปฏิปตฺติเมว  พฺรูเหยฺยาสิ ฯ มามโกติ 
เอว หิ สนฺเต มม สาวโก โหตีติ ฯ  ต  นทีหีติ  ยนฺต   
มยา  หิริ ฺจ  สทฺธ ฺจ  ภิยฺโย  กุพฺเพถาติ วทตา  อุทฺธจฺจ 
น  กาตพฺพนฺติ  วุตฺตฯ  ต  อิมินา  นทีนิทสฺสเนนาป  ชานาถฯ  
ตพฺพิปริยาย ฺจ  โสพฺเภสุ  จ  ปทเรสุ  จ  ชานาถ ฯ  โสพฺเภสูติ 
มาติกาสุ ฯ  ปทเรสูติ  ทรสีุ ฯ  กถฯ  สณนฺตา  ยนฺติ  กุโสพฺภาฯ 
ตุณฺหี  ยนฺติ  มโหทธีติ ฯ กุโสพฺภา  หิ  โสพฺภปทราทิเภทา  
สพฺพาป  กุนฺนทิโย  สณนฺตา  สทฺท  กโรนฺตา อุทฺธตา  หุตฺวา 
ยนฺติฯ  คงฺคาทิเภทา  ปน  มหานทิโย  ตุณฺหี  ยนฺติฯ  เอว   
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โมเนยฺย  ปูเรมีติ  อุทฺธโต  โหติ  อมามโกฯ  มามโก  ปน 
หิริ ฺจ  สทฺธ ฺจ  อุปฺปาเทตฺวา นีจจิตฺโตว โหติ ฯ   
        กิ ฺจ  ภิยฺโย  ยทูนก  ฯเปฯ  ปณฺฑิโตติ ฯ  ตตฺถ   
สิยา  สเจ  อฑฺฒกุมฺภูปโม  พาโล  สณนฺตตายฯ  รหโท  ปูโรว 
ปณฺฑิโต  สนฺตตายฯ  อถ  กสฺมา  พุทธฺสมโณ  เอว  ธมฺม- 
เทสนาพฺยาวโฏ  หุตฺวา  พหุ  ภาสตีติ  อิมินา  สมฺพนฺเธน  ย   
สมโณติ  คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ย  พุทฺธสมโณ  พหุ  ภาสติ  อุเปต  อตฺถส ฺหิตฯ   
อนเปต(๑)  หิเตน  จ  สหิต(๒)  อุทฺธจฺเจนฯ  อปจ  โข  ชาน  
โส  ธมฺม  เทเสติ  ทิวสมฺป  เทเสนฺโต  นิปฺปป ฺโจว  หุตฺวา ฯ   
ตสฺส  หิ  สพฺพ  วจีกมฺม  าณานุปริวตฺติ(๓) ฯ  เอว เทเสนฺโต  
จ  อิทมสฺส  หิตนฺติ  นานปฺปการโต  ชาน  โส  พหุ  ภาสติฯ   
น  เกวล  พหุภาณิตาย ฯ   
        อวสานคาถาย  สมฺพนฺโธ  เอว  ตาว  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน   
สมนฺนาคโต  พุทฺธสมโณ  ชาน  โส  ธมฺม  เทเสติฯ  ชาน  โส  
พหุ  ภาสติ ฯ  เตน  เทสิต  ปน  ธมฺม  นิพฺเพธภาคิเยเนว  าเณน 
โย  จ  ชาน  สยตตฺโตฯ  ชาน  น  พหุ  ภาสติฯ  ส  มุนิ   
โมนมรหติฯ  ส  มุน ิ โมนมชฺฌคาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ต  ธมฺม  ชานนฺโต  สยตตฺโต คุตฺตจิตฺโต หุตฺวา  
# ๑. ม. ย.ุ อตฺถุเปต ธมฺมุเปต ฺจ ฯ  ๒. ม. สหิต ฯ 
# ๓. ม. ยุ. าณานุปริวตฺติ ฯ   
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ย ภาสิต สตฺตาน หิตสุขาวห น โหติฯ  ต  ชาน  น   
พหุ  ภาสติ ฯ  โส  เอววิโธ  โมนตฺถ  ปฏิปนฺนโก  ปฏิปนฺนโก 
มุนิ โมเนยฺยปฏิปทาสงฺขาต โมน อรหติ ฯ  น  เกวล ฺจ  อรหติเยวฯ 
อปจ โข ปน ส มุนิ  อรหตฺตมคฺคาณสงฺขาต  โมน  อชฌฺคา  
อิจฺเจว  เวทิตพฺโพติ  อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  นาลกตฺเถโร  ตีสุ  าเนสุ  อปฺปจฺโฉ  อโหสิ  
ทสฺสเน  สวเน  ปุจฺฉายาติ ฯ  โส  หิ  เทสนาปริโยสาเน   
ปสนฺนจิตฺโต  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  วน ปวิฏโฯ  ปนุ  อโห  วตาห  
ภควนฺต  ปสฺเสยฺยนฺติ  โลลภาว  น  ชเนสิ ฯ  อยมสฺส  ทสฺสเน  
อปฺปจฺฉตา ฯ  ตถา  อโห  วตาห  ปุน  ธมฺมเทสน  สุเณยฺยนฺติ   
โลลภาว  น  ชเนสิ ฯ  อยมสฺส  สวเน  อปฺปจฺฉตา ฯ  ตถา   
อโห  วตาห  ปุน  โมเนยฺยปฏิปท ปุจฺเฉยฺยนฺติ โลลภาว น  
ชเนสิ ฯ อยมสฺส ปุจฺฉาย อปฺปจฺฉตา ฯ  โส  เอว  อปฺปจฺโฉ   
สมาโน  ปพฺพตปาท  ปวิสิตฺวา  เอกวนสณฺเฑ  เทฺว  ทิวสานิ   
น  วสิฯ  เอกรุกฺขมูเล  เทวฺ  ทิวสานิ  น  นิสีทิฯ  เอกคาเม   
เทฺว  ทิวสานิ  ปณฺฑาย  น  ปาวิสิ ฯ  อิติ  วนโต  วนฯ  รกฺุขโต  
รุกฺขฯ  คามโต  คาม อาหิณฺฑนฺโต  อนุรูปปฏิปท  ปฏิปชชฺิตฺวา 
อคฺคผเล  ปติฏาสิ ฯ  อถ  ยสฺมา โมเนยฺยปฏิปท  อุกฺกฏ  
กตฺวา  ปูเรนฺโต  ภิกฺขุ  สตฺเตว  มาสานิ  ชีวติฯ มชฌฺิม  กตฺวา  
ปูเรนฺโต  สตฺตวสฺสานิฯ  มนฺท  กตฺวา  ปูเรนฺโต  โสฬสวสฺสานิฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 452 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  452 
 
อยเมส  (๑)  อุกฺกฏ  กตฺวา  ปูเรสิฯ  ตสฺมา  สตฺตมาเส  ตฺวา 
อตฺตโน  อายุสงฺขารปริกฺขย  ตฺวา  นหฺายิตฺวา  นิวาเสตฺวา 
กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา ทิคุณ สงฺฆาฏึ  ปารุปตฺวา  ทสพลาภิมุโข 
ป ฺจปติฏ ิต  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา หิงฺคุลกปพฺพต   
นิสฺสาย   ิตโกว  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  
ตสฺส  ปรินิพฺพุตภาว  ตฺวา  ภควา  ภิกฺขุสงฺฆน  สทฺธึ  
ตตฺถ คนฺตฺวา สรีรกิจฺจ ธาตุโย คาหาเปตฺวา เจติย  
ปติฏาเปตฺวา อคมาสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    นาลกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                  ทฺวยตานุปสฺสนาสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ทฺวยตานุปสฺสนาสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  
อิมสฺส  สุตฺตสฺส อตฺตชฺฌาสยโต  อุปปฺตฺติ ฯ  อตฺตชฺฌาสเยน  ห ิ 
ภควา  อิม  สตฺุต เทเสสิ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโปฯ  วิตฺถาโร 
ปนสฺส  อตฺถวณฺณนายเมว  อาวิภวิสฺสติ ฯ  
        ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทีนิ  วุตฺตนยาเนว ฯ  ปุพฺพาราเมติ  
สาวตฺถินครสฺส  ปุรตฺถิมทิสาย อาราเม ฯ  มิคารมาตุ  ปาสาเทติ  
เอตฺถ  วิสาขา  อุปาสิกา  อตฺตโน  สสุเรน  มิคาเรน  เสฏ ินา  
# ๑. ม. อย ฺจ ฯ  
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มาตุฏาเน  ปตตฺตา  มิคารมาตาติ  วุจฺจติฯ  ตาย  มิคารมาตาย 
นวโกฏิอคฺฆนก  มหาลตาปฬนฺธน  วิสฺสชฺเชตฺวา  การาปโต  ปาสาโท   
เหฏา  จ  อุปริ  จ  ป ฺจ  ป ฺจ  คพฺภสตานิ  กตฺวา  สหสฺสกฏูา- 
คารคพฺโภฯ  โส มิคารมาตุ ปาสาโทติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ มิคารมาตุ  
ปาสาโทติ วุจฺจติ ตสฺมึ มิคารมาตุ ปาสาเท ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควาติ  ย  สมย  ภควา   
สาวตฺถึ  นิสสฺาย  ปุพฺพาราเม  มิคารมาตุ  ปาสาเท  วิหรติฯ 
เตน  สมเยน ฯ  ตทหุโปสเถติ  ตสฺมึ  อหุ  อุโปสเถฯ  อุโปสถทิวเสติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  ปณฺณรเสติ  อิท  อุโปสถคฺคหเณน สมฺปตฺตา- 
วเสสุโปสถปฏิกฺเขปวจน ฯ  ปุณฺณาย  ปุณฺณมาย  รตฺติยาติ   
ปณฺณรสทิวสตฺตา ทิวสคณนาย  อพฺภาทิอุปกฺกิเลสวิหรตฺตา   
รตฺติคุณสมฺปตฺติยา  จ ปุณฺณตฺตา ปุณฺณายฯ ปริปุณฺณจนฺทตฺตา  
ปุณฺณมาย  จ รตฺติยา ฯ ภิกฺขุสฆปริวุโตติ ภิกฺขุสงฺเฆน 
ปริวุโต ฯ อพฺโภกาเส  นิสินฺโน  โหตีติ  มิคารมาตุ  รตน- 
ปาสาทปริเวเณ  อพฺโภกาเส  อุปร ิ อปปฺฏิจฺฉนฺเน  โอกาเส   
ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  โหติ ฯ  ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูตนฺติ 
อตีว  ตุณฺหีภูต  ยโต  ยโต  วา  อนุวิโลเกติฯ ตโต ตโต  
ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูต   กาเยนป ฯ  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุวิโลเกตฺวาติ  ต  
สมฺปริวาเรตฺวา  นิสินฺน  อเนกสหสฺสภิกฺขุปริมาณ  ตุณฺหีภูต  ตุณฺหีภูต  
ตุณฺหีภูต  ภิกฺขุสงฺฆ  เอตฺตกา เอตฺถ โสตาปนฺนาฯ เอตฺตกา  
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สกทาคามิโนฯ เอตฺตกา อนาคามิโนฯ  เอตฺตกา  อารทฺธวิปสฺสกา 
กลฺยาณปุถุชชฺนา ฯ อิมสสฺ ภิกฺขุสฆสฺส กีทิสี ธมฺมเทสนา  
สปฺปายาติ สปฺปายธมฺมเทสนาปริจฺเฉทนตฺถ อิโต จิโต จ  
วิโลเกตฺวา ฯ   
        เย  เต  ภิกฺขเว  กุสลา  ธมฺมาติ  เย  เต  อาโรคฺยฏเน   
อนวชฺชฏเน  อิฏผลฏเน  โกสลฺลสมฺภูตฏเน  จ  กุสลา   
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมาฯ  ตชฺโชตกา วา  ปริยตฺติธมฺมา ฯ  อรยิา  
นิยฺยานิกา  สมฺโพธคามิโนติ  อุปคนฺตพฺพฏเน  อริยาฯ โลกโต 
นิยฺยานฏเน  นิยฺยานิกาฯ  สมฺโพธสงฺขาต  อรหตฺต  คมนฏเน   
สมฺโพธคามิโน ฯ  เตส  โว  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  สวนายฯ  เตส  ภิกฺขเว 
กุสลาน ฯเปฯ  สมฺโพธคามีน  กา  อุปนิสา  กึ  การณ  ก ึ 
ปโยชน  ตุมหฺาก  สวนายฯ  กิมตฺถ  ตุเมฺห  เต  ธมฺเม  สุณาถาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ยาวเทว  ทวฺยตาน  ธมฺมาน ยถาภูต  าณายาติ   
เอตฺถ  ยาวเทวาติ  ปริจฺเฉทาวธารณวจน ฯ  เทฺว  อวยวา   
เอเตสนฺติ  ทฺวยาฯ  ทฺวยา  เอว  ทฺวยตาฯ  เตส  ทฺวยตาน ฯ 
ทฺวยานนฺติป ปาโ ฯ  ยถาภูต  าณายาติ  อวิปรีตาณาย ฯ  
กึ  วุตฺต โหติฯ  ยเทต โลกยิโลกุตฺตราทเิภเทน ทฺวิธา  ววตฺถิตาน   
ธมฺมาน  วิปสฺสนาสงฺขาต  ยถาภูตาณฯ  เอตทตฺถายฯ น  ตโต(๑) 
ภิยฺโยติ ฯ  สวเนน  หิ เอตฺตก โหติ ฯ ตทุตฺตริวิเสสาธิคโม  
# ๑. ม. อิโต  ฯ  
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ภาวนายาติ ฯ   
        กิ ฺจ  ทฺวยต  วเทถาติ  เอตฺถ  ปน  สเจ  โว  ภิกฺขเว  
สิยาฯ  กึ  จ  ตุเมฺห  ภนฺเต  ทฺวยต  วเทถาติ  อยมธิปฺปาโย ฯ 
ปทตฺโถ  ปน  กิ ฺจ  ทฺวยตาภาว  วเทถาติ ฯ  ตโต  ภควา  
ทฺวยต  ทสฺเสนฺโต  อิท  ทกฺุขนฺติ  เอวมาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ทฺวยตาน  
จตุสจฺจธมฺมาน  อิท ทุกฺขฯ อย ทุกฺขสมุทโยติ เอว โลกิยสฺส  
เอกสฺส  อวยวสฺสฯ  สเหตุกสฺส  วา  ทุกฺขสฺส  ทสสฺเนน  อยเมกานุ- 
ปสฺสนาฯ  อิตรา  โลกุตฺตรสฺส  ทุติยสสฺ  อวยวสฺสฯ  สอุปายสฺส 
วา  นิโรธสฺส  ทสฺสเนน  ทุติยานุปสฺสนา ฯ  ปมา เจตฺถ  
ตติยจตุตฺถวิสุทฺธีหิ โหติฯ ทุติยา ป ฺจมวิสุทฺธิยา ฯ เอว  สมฺมา 
ทฺวยตานุปสฺสิโนติ  อิมินา  วุตฺตนเยน  สมฺมา  ทฺวยธมฺเม  
อนุปสฺสิโน(๑)  สติยา  อวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺตสฺส  กายิกเจตสิก- 
วีริยาตาเปน  อาตาปโน  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  นริเปกฺขตฺตา  
ปหิตตฺตสฺส ฯ  ปาฏิกงฺขนฺติ  อิจฺฉิตพฺพ ฯ  ทฏิเว  ธมฺเม  อ ฺาติ 
อสฺมึเยว  วา  อตฺตภาเว  อรหตฺต ฯ สติ วา อุปาทิเสเส   
อนาคามิตาติ  อุปาทิเสสนฺติ  ปุนพฺภววเสน  อุปาทาตพฺพกฺขนฺธ- 
เสส วุจฺจติฯ  ตสฺมึ  วา  สติ  อนาคามิภาโว  ปาฏิกงฺโขติ   
ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป เหฏ ิมผลานิป  เอว  ทฺวยตานุปสฺสิโนว  
โหนฺติฯ  อุปริมผเลสุ  ปน  อุสฺสาห ชเนนฺโต เอวมาห ฯ   
# ๑. ม. อนุปสฺสนฺตสฺส ฯ  
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        อิทมโวจาติอาทิ  สงฺคีติการาน  วจน ฯ  ตตฺถ  อิทนฺติ  
เย เต ภิกฺขเวติอาทิ วุตฺตนิทสฺสน ฯ  เอตนฺติ อิทานิ เย  
ทุกฺขนฺติ เอวมาทิ วตฺตพฺพคาถาพนฺธนิทสฺสน ฯ อิมา  จ   
คาถา  จตุสจฺจทีปกตฺตา  วุตฺตตฺถทีปกา  เอวฯ  เอว  สนฺเตป   
คาถารุจิกาน  ปจฺฉา  อาคตาน  ปุพฺเพ(๑)  วุตฺต  อสมตฺถตาย  
อนุคฺคเหตฺวา  อิทานิ ยทิ  วเทยฺย  สุนฺทรนฺติ  อากงฺขนฺตาน   
ปุพฺเพ  วิกฺขิตฺตจิตฺตาน ฺจ อตฺถาย วุตฺตา ฯ  วิเสสตฺถทีปกา  วาติ   
อวิปสฺสเก  วิปสฺสเก  จ  ทสฺเสตฺวา  เตส  วฏฏวิวฏฏทสฺสนโตฯ  (๒) 
ตสฺมา  วิเสสตฺถทสฺสนตฺถเมว  วุตฺตา ฯ  เอส  นโย  อิโต  ปรมฺป 
คาถาวจเนสุ ฯ   
        ตตฺถ  ยตฺถาติ  (๓)  นิพฺพาน  ทสฺเสสิ ฯ  นิพฺพาเน  หิ  ทุกฺข  
สพฺพโส อุปรุชฺฌติฯ  สพฺพปฺปาร  อุปรุชฺฌติฯ  สเหตุก  อุปรชุฌฺติฯ  
อเสส ฺจ อุปรุชฺฌติ ฯ ต ฺจ มคฺคนฺติ ต ฺจ อฏงฺคิก  
มคฺค ฯ  เจโตวิมุตฺติหีนา  เตฯ  อโถ  ป ฺาวิมุตฺติยาติ  เอตฺถ   
อรหตฺตผลสมาธิ  ราควิราคา  เจโตวิมุตฺติฯ  อรหตฺตผลป ฺา 
อวิชฺชาวิราคา  ป ฺาวิมุตฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตณฺหาจริเตน วา  
อปฺปนาฌานผเลน กิเลเส วิกฺขมฺเภตฺวา อธิคต  อรหตฺตผล  
ราควิราคา  เจโตวิมุตฺติฯ  ทิฏ ิจริเตน  อุปจารชฺฌานมตฺต  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม.วฏฏวิวฏฏทสฺสนโต ฯ  
# ยุ. ฉินฺนาวฉินฺนวฏฏวิวฏฏทสฺสนโต ฯ  ๓. ม. ยุ. ยตฺถ จาติ ฯ   
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นิพฺพตฺเตตฺวา  วิปสฺสิตฺวา  อธิคต  อรหตฺตผล  อวิชชฺาวิราคา 
ป ฺาวิมุตฺติ ฯ อนาคามิผล  วา  กามราค  สนฺธาย  ราควิราคา  
เจโตวิมุตฺติฯ  อรหตฺตผล  สพฺพาการโต  (๑)  อวิชชฺาวิราคา  ป ฺา- 
วิมุตฺตีติ ฯ  อนฺตกิริยายาติ  วฏฏทุกฺขสฺส อนฺตกรณาย ฯ  (๒)  ชาติ- 
ชรูปคาติ  ชาติชร  อุปคตาฯ  ชาติชราย  วา  อุปคตาฯ  น   
ปริมุจฺจนฺติ  ชาติชรายาติ  เอว  เวทิตพฺพา ฯ  เสสเมตฺถ  อาทิโต   
ปภุติ  ปากฏเมว ฯ  
        คาถาปริโยสาเน  จ  สฏ ิมตฺตา  ภิกฺขู  ต  เทสน   
อุคฺคเหตฺวา  วิปสฺสิตฺวา ตสฺมึเยว อาสเน อรหตฺต  
ปาปุณึสุ ฯ ยถา เจตฺถฯ เอว สพฺพวาเรสุ ฯ   
        อิโต  เอว  ภควา  สิยา  อ ฺเนาป  ปรยิาเยนาติอาทินา  
นเยน  นานปฺปการโต ทวฺยตานุปสฺสน อาห ฯ  
        ตตฺถ ทติุยวาเร อุปธิปจฺจยาติ สาสวกมฺมปฺปจฺจยา ฯ  
สาสวกมฺม  หิ  อิธ  อุปธติี  อธิปฺเปต ฯ  อเสสวิราคนิโรธาติ  
อเสส วิราเคน นิโรธาฯ อเสสวิราคสงฺขาตา วา นิโรธา ฯ   
อุปธินิทานาติ  กมฺมปฺปจฺจยา ฯ  ทุกฺขสฺส  ชาติปฺปภวานุปสฺสีติ  
วฏฏทุกฺขสฺส  ชาติการณ  อุปธีติ  อนุปสฺสนฺโต ฯ  เสสเมตฺถ 
ปากฏเมว ฯ  
        เอวมยมฺป วาโร  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทีเปตฺวา  อรหตฺต- 
# ๑. ม. สพฺพปฺปการโต ฯ  ๒. ม. ย.ุ อนตฺกรณตฺถาย ฯ  
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นิกูเฏเนว  วุตฺโต ฯ  ยถา  จายฯ  เอว  สพฺพวารา ฯ   
        ตตฺถ  ตติยวาเร  อวิชฺชาปจฺจยาติ  ภวคามิกมฺมสมฺภารอวิชฺชา- 
ปจฺจยา ฯ (๑)  ทุกฺข ปน สพฺพตฺถ วฏฏทุกฺขเมว ฯ  ชาติมรณสสารนฺติ 
ขนฺธนิพฺพตฺตึ  ชาตึ  ขนฺธเภท  มรณ  ขนฺธปฏิปาฏึ  สสาร ฯ   
วชนฺตีติ  คจฺฉนฺติ อุเปนฺติ ฯ อิตฺถภาว ฺถาภาวนฺติ 
อิม มนุสฺสภาว อิโต อวเสสอ ฺนิกายภาว ฺจ ฯ คตีติ  
ปจฺจยภาโว ฯ  อวิชชฺา  หายนฺติ  อวิชฺชา  หิ  อย ฯ  วิชฺชาคตา 
จ  เย  สตฺตาติ  เย จ อรหตฺตมคฺควิชฺชาย กิเลเส วิชฌฺิตฺวา  
คตา ขีณาสวสตฺตา ฯ เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        จตุตฺถวาเร สงฺขารปจฺจยาติ ปุ ฺาปุ ฺาเน ฺชาภิ- 
สงฺขารปจฺจยา ฯ  เอตมาทีนว  ตฺวาติ  ยทิท  ทุกฺข  สงฺขารปฺ- 
ปจฺจยาฯ  เอตมาทีนวนฺติ  ตฺวา ฯ  สพฺพสงฺขารสมถาติ  สพฺเพส   
วุตฺตปฺปการาน  สงฺขาราน มคฺคาเณน  สมถาฯ  อุปหตตาย 
ผลสมตฺถตายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ส ฺานนฺติ  กามส ฺาทีน  
มคฺเคเนว  อุปโรธนา ฯ  เอต  ตฺวา  ยถาตถนฺติ  เอต  ทุกฺขกฺขย  
อวิปรีต  ตฺวา ฯ  สมฺมททฺสาติ  สมฺมาทสฺสนา ฯ  สมฺมท ฺายาติ  
สงฺขต อนิจฺจาทิโตฯ อสงฺขต ฺจ นิจฺจาทิโต ตฺวา ฯ  
มารสโยคนฺติ เตภูมกวฏฏ ฯ เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ป ฺจมวาเร วิ ฺาณปจฺจยาติ กมฺมสหชาตาภิสงฺขาร- 
# ๑. ม. ย.ุ ภวคามิกมฺม... ฯ  
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วิ ฺาณปจฺจยา ฯ  นิจฺฉาโตติ  นิตฺตโณฺห ฯ  ปรินิพฺพุโตติ   
กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพุโต โหติ ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        ฉฏวาเร  ผสฺสปจฺจยาติ  อภิสงฺขารวิ ฺาณสมฺปยุตฺต- 
ผสฺสปจฺจยาติ อตฺโถ ฯ  เอว  เอตฺถ  ปทปฏิปาฏิยา  วตฺตพฺพานิ   
นามรูปสฬายตนานิ  อวตฺวา  ผสฺโส  วุตฺโต ฯ  ตานิ  หิ   
รูปมิสฺสกตฺตา  กมฺมสมฺปยุตฺตาเนว  น  โหนฺติฯ  อิท ฺจ วฏฏทุกขฺ  
กมฺมโต วา สมฺภเวยฺย กมฺมสมฺปยุตฺตธมฺมโต วาติ ฯ   
ภวโสตานุสารินนฺติ  ตณฺหานุสาริน ฯ  ปริ ฺายาติ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  
ปริชานิตฺวา ฯ  ป ฺายาติ(๑)  อรหตฺตมคฺคป ฺาย  ตฺวา ฯ  อุปสเม 
รตาติ ผลสมาปตฺติวเสน นิพฺพาเน รตา ฯ ผสฺสาภิสมยาติ  
ผสฺสนิโรธา ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        สตฺตมวาเร เวทนาปจฺจยาติ กมฺมสมฺปยุตฺตเวทนา- 
ปจฺจยา ฯ  อทุกฺขมสุข  สหาติ  อทุกฺขมสุเขน  สห ฯ  เอต   
ทุกฺขนฺติ  ตฺวานาติ  เอต  สพฺพ  เวทยิต  ทุกฺขการณนฺติ   
ตฺวาฯ วิปริณามฏ ิติอ ฺาณทุกฺขตาหิ  วา  ทุกฺขนฺติ  (๒)  ตฺวา ฯ 
โมสธมฺมนฺติ  นสฺสนธมฺม ฯ  ปโลกินนติฺ ชรามรเณหิ  ปลชฺุชน- 
ธมฺม ฯ  ผุสฺส  ผุสฺสาติ  อุทยพฺพยาเณน  ผุสิตฺวา  ผุสิตฺวา ฯ  
วย  ปสฺสนฺติ  อนฺเต  ภงฺคเมว  ปสฺสนฺโต ฯ  เอว  ตตฺถ  วิชานตีติ  
เอว ตา เวทนา วิชานาติฯ ตตฺถ  วา  ทุกขฺภาว  วิชานาติ ฯ  
# ๑. ย.ุ อ ฺาย ฯ  ๒. ม. ทุกฺข ฯ  
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เวทนาน  ขยาติ  ตโต ปร มคฺคาเณน  กมฺมสมฺปยตฺุตาน  
เวทนาน ขยา ฯ เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        อฏมวาเร ตณฺหาปจฺจยาติ กมฺมสมฺภารตณฺหาปจฺจยา ฯ   
เอตมาทีนว  ตฺวาฯ  ตณฺห  ทุกฺขสฺส  สมฺภวนฺติ  เอต  ทุกฺขสฺส  
สมฺภว ตณฺหาย อาทีนว ตฺวา ฯ เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        นวมวาเร อุปาทานปจฺจยาติ กมฺมสมฺภารอุปาทานปฺ- 
ปจฺจยา ฯ  ภโวติ  วิปากภโว  ขนฺธปาตุภาโว ฯ  ภูโต  ทุกฺขนฺติ  
ภูโต  สมฺภูโต  วฏฏทุกฺข  นิคจฺฉติ ฯ  ชาตสฺส  มรณนฺติ  
ยตฺราป ภูโต สุข นิคจฺฉตีติ พาลา  ม ฺนฺติฯ  ตตฺราป  
ทุกฺขเมว  ทสฺเสนฺโต  อาห  ชาตสฺส  มรณ  โหตีติ ฯ ทุติยคาถาย  
โยชนา  อนิจฺจาทีหิ  สมฺมท ฺาย  ปณฺฑิตา  อุปาทานกฺขยา   
ชาติกฺขย นิพฺพานมภิ ฺาย น คจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ   
        ทสมวาเร อารมฺภปจฺจยาติ กมฺมสมฺปยุตฺตวีริยปจฺจยา ฯ   
อนารมฺเภ  วิมุตฺติโนติ  อนารมฺเภ  นิพฺพาเน  วิมุตฺตสฺส ฯ   
เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        เอกาทสมวาเร  อาหารปจฺจยาติ  กมฺมสมฺปยตฺุตาหารปฺ- 
ปจฺจยา ฯ  อปโร(๑)  นโย  จตุพฺพิธา  สตฺตา  รูปูปคา  เวทนูปคา  
ส ฺ ูปคา  สงฺขารูปคาติ ฯ  ตตฺถ  เอกาทสวิธาย  กามธาตุยา  
สตฺตา  รูปูปคา  กพฬีการาหารเสวนโต ฯ  รูปธาตุยา  สตฺตา  
# ๑. ม. ย.ุ อปโร นโย ฯ  
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อ ฺตฺร  อส ฺเหิ  เวทนูปคา  ผสฺสาหารเสวนโต ฯ  เหฏา 
ติวิธาย  อรูปธาตุยา  สตฺตา  ส ฺ ูปคา  ส ฺาภินิพฺพตฺตมโน- 
ส ฺเจตนาหารเสวนโต ฯ  ภวคฺเค  สตฺตา สงฺขารูปคา สงฺขาราภิ- 
นิพฺพตฺตวิ ฺาณาหารเสวนโตติ ฯ เอวมฺป ย กิ ฺจิ  ทุกฺข  
สมฺโภติฯ สพฺพ อาหารปจฺจยาติ เวทิตพฺพ ฯ  อาโรคฺยนฺติ  
นิพฺพาน ฯ  สงฺขาย  เสวีติ  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
เสวมาโนฯ  ป ฺจกฺขนฺธา  ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  ธาตุโยติ ฯ   
เอว  วา  โลก  สงฺขาย  อนจฺิจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  าเณน   
เสวมาโน ฯ  ธมฺมฏโติ  จตุสจฺจธมฺเม   ิโต ฯ  สงฺขฺย  (๑)  โนเปตีติ  
เทโวติ วา มนุสฺโสติ วา อาทิก สงฺขฺย น คจฺฉติ ฯ  
เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        ทฺวาทสมวาเร  อิ ฺชิตปจฺจยาติ  ตณฺหามานทิฏ ิกมฺม- 
กิเลสอิ ฺชิเตสุ ยโต กโุตจิ กมฺมสมฺภาริ ฺชิตปจฺจยา ฯ  เอช  
โวสฺสชฺชาติ  ตณฺห  จชิตฺวา ฯ  สงฺขาเร  อุปรุนฺธิยาติ กมฺม ฺจ 
กมฺมสมฺปยุตฺเต จ สงฺขาเร นิโรเธตฺวา ฯ เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        เตรสมวาเร  นิสฺสิตสฺส  จลิตนฺติ  ตณฺหาย  ตณฺหาทิฏ ิมาเนหิ  วา   
ขนฺเธ นิสฺสิตสฺส สีหสุตฺเต (๒)  เทวาน วิย ภยจลน โหติ ฯ  
เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        จุทฺทสมวาเร  รูเปหีติ  รูปภเวหิฯ  รูปสมาปตฺตีหิ  วา ฯ 
# ๑. ส.ี สงฺข ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๑๕๕/๑๐๓ ฯ  
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อารุปฺปาติ (๑)  อรูปภวาฯ อรูปสมาปตฺติโย วา ฯ นโิรโธติ นิพฺพาน ฯ   
มจฺจุหายิโนติ  มรณมจฺจุกิเลสมจฺจุเทวปุตฺตมจฺจุหายิโนฯ  ติวิธมฺป  
ต มจฺจุ หิตฺวา คามิโนติ วุตฺต โหติ ฯ เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        ปณฺณรสมวาเร  ยนฺติ  นามรูป  สนฺธายาห ฯ  ต   
หิ  โลเกน  ธวุสุภสุขตฺตวเสน  อิท  สจฺจนฺติ  อุปนิชฌฺายิต  
ทิฏมาโลกิต ฯ ตทมริยานนฺติ ต  อิท  อริยานฯ อนุนาสิก- 
อิการโลป กตฺวา วุตฺต ฯ เอต มุสาติ เอต ธุวาทิวเสน  
คหิตมฺป  มุสาฯ  น  ตาทิส  โหตีติ ฯ  ปนุ  ยนฺติ  นิพฺพาน  
สนฺธายาห ฯ  ต  ห ิโลเกน  รูปเวทนาทีนมภาวโต  อิท  มุสา  
นตฺถิ  กิ ฺจีติ  อุปนิชฌฺายิต ฯ ตทมริยาน  เอต  สจฺจนฺติ  ต  
อิท  อริยาน  เอต  นิกฺกิเลสสงฺขาตา  สุขภาวาฯ ปวตฺติ(๒) 
ทุกฺขปฏิปกฺขสงฺขาตา  สุขภาวาฯ  อจฺจนฺตสนฺติสงฺขาตา  นิจฺจภาวา   
จ อนปคมเนน ปรมตฺถโต สจฺจนฺติ ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย  
สุทิฏ ฯ   
        อนตฺตนิ  (๑)  อตฺตมานีติ  อนตฺตนิ  นามรูปเวทนาทีน  สภาวโต   
อตฺตมานี ฯ  (๑)  อิท  สจฺจนฺติ  ม ฺตีติ  อิท  นามรูป  ธุวาทิวเสน   
สจฺจนฺติ ม ฺติ ฯ  เยน  เยน  หีติ  เยน  เยน  รูเปน 
วา  เวทนาย  วา  มม  รูปฯ  มม  เวทนาติอาทินา  นเยน  
# ๑. ม. อรูปาติ ฯ  ๒. ย.ุ สุขภาวปฺปตฺติ ฯ  ๓. ม. อตฺตมานินฺติ  
# อนตฺตนิ นามรูเป อตฺตมานึ ฯ  
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ม ฺนฺติ ฯ  ตโต  ตนฺติ  ตโต  ม ฺ ิตาการา  ต  นามรูป   
โหติ  อ ฺถา ฯ  กึการณฯ  ต ฺหิ  ตสฺส  มุสา  โหติฯ  ยสฺมา 
ต  ยถา ม ฺ ิตาการา  มุสา  โหติฯ  ตสฺมา  อ ฺถา  
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  กสฺมา  ปน  มุสา  โหตีติฯ  โมสธมฺม  หิ  
อิตฺตรฯ  ยสมฺา  ย  อิตฺตร  ปริตฺตปจฺจุปฏานฯ  ต  โมสธมฺม  
นสฺสนธมฺม  โหติฯ  ตถารปู ฺจ  นามรูปนฺติ ฯ  สจฺจาภิสมยาติ  
สจฺจาวโพธา ฯ  (๑)  เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        โสฬสมวาเร  ยนฺติ  ฉพฺพิธมิฏารมฺมณ  สนฺธายาห ฯ  
ต  หิ  โลเกน  สลภมจฺฉมกฺกฏาทีหิ  ปทีปพฬิสเลปาทโย  วิย  
เอต  (๒)  สขุนฺติ  อุปนิชฌฺายิต ฯ ตทมริยาน  เอต  ทุกฺขนฺติ  ต  
อิท  อริยาน  กามา  หิ  จิตฺรา มธุรา มโนรมาฯ วิรูปรูเปน   
มเถนฺติ  จิตฺตนฺติอาทินา  (๓)  นเยน  เอต  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  
สมฺมปป ฺาย  สุทิฏ ฯ  ปุน  อิทนฺติ  (๔)  นิพฺพานเมว  สนฺธายาห ฯ 
ต  หิ โลเกน กามคุณาภาวา  ทุกฺขนฺติ  อุปนิชฺฌายิต ฯ   
ตทมริยานนฺติ  ต  อิท  อรยิาน ปรมตฺถสุขโต เอต สุขนฺติ  
ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย สุทิฏ ฯ  เกวลาติ  อนวเสสา ฯ  อิฏาติ 
อิจฺฉิตา  ปตฺถิตา ฯ  กนฺตาติ  ปยา ฯ  มนาปาติ  มนวุฑฺฒิกรา ฯ  ยาวตตฺถีติ  
วุจฺจตีติ  ยาวตา  เอเต  ฉ  อารมฺมณา  อตฺถีติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ  (๕)  
# ๑. ม. สจฺจาวโพธา ฯ  ๒. ม. อิท ฯ  ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๔ ฯ 
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๗๒๒/๓๖๕ ฯ  ๔. ม. ย.ุ ยนฺติ ฯ  ๕. ม. วุจฺจนฺติ ฯ  
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วจนพฺยตฺตโย  เวทิตพฺโพ ฯ  เอเต  โวติ  เอตฺถ  โวติ นิปาต- 
มตฺต ฯ  สุขนฺติ  ทิฏมริเยหิฯ  สกฺกายสฺสุปโรธนนติฺ  สุขมิติ  
อริเยหิ ป ฺจกฺขนฺธนิโรโธ  ทฏิโฯ  นิพฺพานนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
ปจฺจนีกมิท  โหตีติ ปฏิโลมมิท  ทสฺสน  โหติ ฯ  ปสสฺตนฺติ   
ปสฺสนฺตานฯ  ปณฺฑิตานนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ ย ปเรติ เอตฺถ 
ยนฺติ วตฺถุกาเม สนฺธายาห ฯ ปุน ย ปเรติ เอตฺถ  
นิพฺพาน ฯ  ปสฺสาติ  โสตาร  อาลปติ ฯ  ธมฺมนฺติ  นิพฺพาน- 
ธมฺม ฯ  สมปฺมูเฬฺหตฺถ  อวิทฺทสูติ  (๑)  สมฺปมูฬหฺา เอตฺถ อวิทฺทสู 
พาลา ฯ กึการณ สมฺปมูฬหฺาฯ  นิวุตาน  ตโม  โหติฯ  อนฺธกาโร   
อปสฺสตฯ  ยสฺมา  (๒)  พาลาน  อวิชฺชาย นิวุตาน โอตฺถฏาน   
อนฺธภาวกรโณ  ตโม  โหติฯ  เยน  นิพฺพานธมฺม  ทฏ ุ  น  
สกฺโกนฺติ ฯ  สต ฺจ  วิวฏ  โหติฯ  อาโลโก  ปสฺสตามิวาติ  สต  
จ  สปฺปุริสาน  ป ฺาทสฺสเนน ปสฺสต  อาโลโกว  วิวฏ  โหติ   
นิพฺพาน ฯ  สนฺติเก  น  วิชานนฺติฯ  มคา  ธมฺมสฺส  โกวิทาติ  ย  
อตฺตโน  สรีเร  ตจป ฺจกมตฺต  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อนนฺตรเมว  
อธิคนฺตพฺพโตฯ  อตฺตโน  ขนฺธาน  วา  นิโรธมตฺตโต  สนฺติเก   
นิพฺพานฯ  ต  เอว สนฺติเก  สนฺตมฺป  น  วิชานนฺติ  มคภูตา  
ชนา  มคฺคามคฺคธมฺมสฺส  วา สพฺพธมฺมสฺส(๓) วา  อโกวิทาฯ 
สพฺพถา  ภวราค  ฯเปฯ  สุสมฺพุโธ ฯ  ตตฺถ มาเธยฺยานุปฺ- 
# ๑. ม. สมฺปมูเฬฺหตฺถวิทฺทสูติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. สจฺจธมฺมสฺส ฯ  
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ปนฺเนหีติ  เตภูมกวฏฏ อนุปฺปนฺเนหิ ฯ   
        ปจฺฉิมคาถาย  สมฺพนฺโธ  เอว  อสุสมฺพุธ  โก  นุ  
อ ฺตฺร  มริเยหีติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  เปตฺวา  อริเย  โก  น ุ อ ฺโ 
นิพฺพานปท  ชานิตุ ฯ อรหติฯ  ย  ปท  จตุตฺเถน  อรยิมคฺเคน 
สมฺมท ฺาย  อนนฺตรเมว  อนาสวา  หตฺุวา  กิเลสปรินิพฺพาเนน 
ปรินิพฺพนฺติฯ  สมฺมท ฺาย  วา  อนาสวา  หุตฺวา อนฺเต 
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพนฺตีติ  อรหตฺตนิกูเฏน   
เทสน นิฏาเปสิ ฯ   
        อตฺตมนาติ  ตุฏมนา ฯ  อภินนฺทุนฺติ  อภินนฺทึสุ ฯ  อิมสฺมึ  
โข ปน เวยฺยากรณสฺมินฺติ  อิมสฺมึ  โสฬสเม  เวยฺยากรเณ ฯ  
ภ ฺมาเนติ  ภณิยมาเน ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  เอว  สพฺเพสุป  
โสฬสสุ  เวยฺยากรเณสุ  สฏ ิมตฺเต  สฏ ิมตฺเต  กตฺวา สฏ ิอธิกาน   
นวนฺน  ภิกฺขุสตาน  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจฺจึสุฯ  
โสฬสกฺขตฺตุ  จตฺตาริ  จตฺตาริ  กตฺวา  จตุสฏ ิสจฺจาเนตฺถ  
เวเนยฺยวเสน  (๑)  นานปฺปการโต เทสิตานีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
              ทฺวยตานุปสฺสนาสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                       นิฏ ิโต จ วคฺโค ตติโย 
                        นาเมน มหาวคฺโคติ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ เวเนยฺยวเสน ฯ  
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                          สุตฺตนิปาเต  อฏกวคฺค   
                             กามสุตฺตวณฺณนา   
        กาม  กามยมานสฺสาติ  กามสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  ภควติ  
กิร  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ  สาวตฺถิยา  
เชตวนสฺส  จ  อนฺตเร  อจิรวตีนทีตีเร  ยว  วปสฺสามีติ  เขตฺต  
กสติ ฯ ภควา ภิกฺขุสฆปริวุโต ปณฺฑาย ปวิสนฺโต  ต   
ทิสฺวา  อาวชฺเชนฺโต  อทฺทส  ตสฺส  (๑)  พฺราหฺมณสฺส  ยวา   
วินสฺสิสฺสนฺตีติฯ  ปุน  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  อาวชฺเชนฺโต  จสฺส  
โสตาปตฺติผลสฺส อุปนิสสฺย  อทฺทส ฯ  กทา  ปาปุเณยฺยาติ  
อาวชฺเชนฺโต  จ  (๒)  สสฺเส  วินฏเ  โสกาภิภูโต  ธมฺมเทสน  สตฺุวาติ  
อทฺทส ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  สจาห  ตทา  เอว  พฺราหฺมณ  
อุปสงฺกมิสฺสามิฯ  น  เม  โอวาท  โสตพฺพ  ม ฺ ิสฺสติ ฯ นานารุจิกา 
หิ พฺราหฺมณาฯ  หนฺท  น  อิโต  ปภุติเยว  สงฺคณฺหามิฯ   
เอว  มยิ มุทุจิตฺโต หุตฺวา ตทา  โอวาท  โสสฺสตีติ  พฺราหฺมณ  
อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  กึ  พฺราหฺมณ กโรสีติ ฯ  พฺราหฺมโณ  เอว   
อุจฺจากุลีโน  สมโณ  โคตโม  มยา  สทธฺึ  ปฏิสนฺถาร กโรตีติ   
ตาวตเกเนว  ภควติ  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  เขตฺต  โภ  โคตม   
กสามิ  ยว  วปสฺสามีติ  อาห ฯ  อถ  สาริปุตฺตตฺเถโร  จินฺเตสิ  
# ๑. ม. ย.ุ อสฺส ฯ  ๒. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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ภควา พฺราหฺมเณน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร  อกาสิฯ  น  จ  อเหตุ  (๑) 
อปฺปจฺจยา  ตถาคตา  เอว  กโรนฺติฯ  หนฺทาหมฺป  เตน  สทฺธึ   
ปฏิสนฺถาร  กโรมีติ  พฺราหฺมณ  อุปสงฺกมิตฺวา  ตเถว ปฏ-ิ 
สนฺถารมกาสิ ฯ  เอว  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  เสสา  จ  อสีติ  
มหาสาวกา ฯ  พฺราหฺมโณ อตีว อตฺตมโน อโหส ิฯ  อถ  ภควา 
สมฺปชฺชมาเนป  สสฺเส  เอกทิวส  กตภตฺตกิจฺโจ  สาวตฺถิโต   
เชตวน  คจฺฉนฺโต  มคฺคา  โอกฺกมฺม  พฺราหฺมณสฺส  สนฺติก 
คนฺตฺวา  อาห สุนฺทร  เต  พฺราหฺมณ  ยวกฺเขตฺตนฺติ ฯ  เอว  
โภ  โคตม  สุนฺทร  สเจ  สมฺปชฺชิสฺสติฯ  ตุมฺหากมฺป  สวิภาค   
กริสฺสามีติ ฯ  อถสฺส  จตุมาสจฺจเยน  ยวา นิปฺผชฺชสึุฯ  ตสฺส   
อชฺช  วา  เสวฺ  วา  ลายิสฺสามีติ อุสฺสุกฺก กุรุมานสฺเสว มหาเมโฆ  
อุฏหิตฺวา  สพฺพรตฺตึ  วสฺสิฯ  อจิรวตี  นที  สุปูรา  อาคนฺตฺวา  
สพฺพ ยว  วหิ ฯ  พฺราหฺมโณ  สพฺพรตฺตึ  อนตฺตมโน  หุตฺวา   
ปภาเต  นทีตร  คโต  สพฺพ สสฺสวิปตฺตึ  ทิสฺวา  วินฏโมฺหิฯ  กถทานิ  
ชีวิสฺสามีติ พลวโสก อุปฺปาเทสิ ฯ ภควาป  ตเมว  รตฺตึ   
ปจฺจูสสมเย  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  อชฺช  พฺราหฺมณสฺส   
ธมฺมเทสนากาโลติ  ตฺวา  ภิกฺขาจารวตฺเตน  สาวตฺถึ  ปวิสิตฺวา  
พฺราหฺมณสฺส  ฆรทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  ทิสฺวา 
โสกาภิภูต  ม อสฺสาเสตุกาโม  สมโณ  โคตโม  อาคโตติ   
# ๑. ม. อเหตุ ฯ  
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จินฺเตตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  ภควนฺต  
นิสีทาเปสิ ฯ  ภควา  ชานนฺโตว  พฺราหฺมณ  ปุจฺฉิ  กึ พฺราหฺมณ 
ปทุฏจิตฺโต  วิหาสีติ ฯ  อาม  โภ  โคตม  สพฺพ  เม ยวกฺเขตฺต  
อุทเกน วูฬฺหนฺติ ฯ  อถ  ภควา  น  พฺราหฺมณ  วิปนฺเน  โทมนสฺสฯ  
สมฺปนฺเน  จ  โสมนสฺส กาตพฺพ ฯ  กามา  หิ  นาม  สมฺปชฺชนฺติป   
วิปชฺชนฺติปติ วตฺวา ตสฺส พฺราหฺมณสฺส สปฺปาย  ตฺวา   
ธมฺมเทสนาวเสน  อิม  สุตฺตมภาสิ ฯ  ตตฺถ  สงฺเขปโต  ปทตฺถ- 
สมฺพนฺธมตฺตเมว  วณฺณยิสฺสามฯ  วิตฺถาโร  ปน  นทิฺเทเส  (๑)  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ ยถา จ อิมสมฺึ สุตฺเตฯ เอว อิโต  
ปร สพฺพสุตฺเตสุ ฯ   
        ตตฺถ  กามนฺติ  มนาปยรูปาทิเตภูมกธมฺมสงฺขาต  วตฺถุกาม ฯ  
กามยมานสฺสาติ อิจฺฉมานสฺส ฯ  ตสฺส  เจ  ต  สมชิฺฌตีติ   
ตสฺส  กามยมานสฺส  สตฺตสฺส  ต กามสงฺขาต  วตฺถุ  สมชิฺฌติ   
เจฯ  สเจ  โส  ต  ลภตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อทฺธา ปติมโน 
โหตีติ  เอกส  ตุฏจิตฺโต  โหติ ฯ  ลทฺธาติ  ลภิตฺวา ฯ  มจฺโจติ  
สตฺโต ฯ ยทจฺิฉตีติ ย อิจฺฉติ ฯ  ตสฺส  เจ  กามยานสฺสาติ  ตสฺส   
ปุคฺคลสฺส  กาเม  อิจฺฉมานสฺสฯ  กาเมน  วา  อายายมานสฺส ฯ  (๒)  
ฉนฺทชาตสฺสาติ  ชาตตณฺหสฺส ฯ  ชนตฺุโนติ สตฺตสฺส ฯ  เต  กามา 
ปริหายนฺตีติ  เต  กามา  ปริหายนฺติ  เจ ฯ  สลฺลวิทฺโธว  รุปฺปตีติ  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑/๑ ฯ  ๒. ม. ยายมานสฺส ฯ  
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อถ อโยมยาทินา สลฺเลน วิทฺโธ วิย วิลยีติ ฯ (๑)   
        ตติยคาถาย  สงฺเขปตฺโถ  โย  ปน  อิเม  กาเม  ตตฺถ   
ฉนฺทราควิกฺขมฺภเนน  วา  สมุจฺเฉเทน  วา  อตฺตโน  ปาเทน  
สปฺปสฺส  สิร  วิย  ปริวชฺเชติฯ  โส  ภิกฺขุ  สพฺพโลก  วิสริตฺวา 
 ิตตฺตา  โลเก  วิสตฺติกาสงฺขาต ตณฺห สโต หุตฺวา 
สมติวตฺตตีติ ฯ   
        ตโต  ปร  ปน  ทสฺสติคาถานมอย  (๒)  สงฺเขปตฺโถ  โย  เอว 
ยวกฺเขตฺตาทึ  (๓)  เขตฺต  วา  ฆรวตฺถาทึ  วตฺถุ  วา  กหาปณสงฺขาต 
หิร ฺ วา  โคอสฺสเภท  ควาสฺส  วา  อิตฺถิส ฺ ิกา  ถิโย  
าติพนฺธวาที  พนฺธู  วา อ ฺเ  วา  มนาปยรูปาที  ปุถุ  กาเม  
อนุคิชฺฌติฯ  ต  ปุคฺคล  อพลสงฺขาตา กิเลสา  พลียนฺติ  สหนฺติ  
มทฺทนฺติฯ  สทฺธาพลาทิวิรเหน  วา  อพล  ต  ปุคฺคล อพลา  
กิเลสา  พลียนฺติฯ  อพลตฺตา  พลียนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อถ  ต  กามคิทฺธ  
กาเม รกฺขนฺต  ปริเยสนฺต ฺจ  สีหาทโย  จ  ปากฏปริสฺสยา  
กายทุจฺจริตาทโย  จ  อปากฏปริสฺสยา  มทฺทนฺติฯ  ตโต   
อปากฏปริสฺสเยหิ  อภิภูต  ต  ปุคฺคล ชาติอาทิทุกฺข  ภินฺนนาว  
อุทก  วิย อนฺเวติ ฯ ตสฺมา กายคตาสติอาทิภาวนาย ชนฺตุ สทา  
สโต  หุตฺวา  วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทวเสน  รูปาทีสุ  วตฺถุกาเมสุ  
# ๑. ม. ปฬียติ ฯ  ๒. ม. ตโต ปราส ติสฺสนฺน คาถาน อย ฯ 
# ยุ. ตโต ปารน ติสฺสนฺน คาถาน อย ฯ  ๓. ม. สาลกิฺเขตตฺตาทึ ฯ  
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สพฺพปฺปการมฺป กิเลสกาม  ปริวชฺเชนโฺต  กามานิ  ปริวชฺชเย ฯ  
เอว  เต  กาเม  ปหาย  ตปฺปหานกรมคฺเคเนว  จตุพฺพิธมฺป  
ตเร  โอฆ  ตเรยฺย  ตริตุ  สกฺกุเณยฺย ฯ  ตโต ยถา  ปรุิโส 
อุทกครุก  นาว  สิตฺวา  ลหุกาย  นาวาย  อปฺปกสิเรเนว   
ปารคู  ภเวยฺยฯ  ปาร  คจฺเฉยฺยฯ  เอวเมว  อตฺตภาวนาว   
กิเลสูทกครุก สิ ฺจิตฺวา(๑) ลหุเกน อตฺตภาเวน  ปารคู  ภเวยฺยฯ 
สพฺพธมฺมปาร  นิพฺพาน  คโต  ภเวยฺยฯ  อรหตฺตปปฺตฺติยา   
คจฺเฉยฺย  จฯ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพาตีติ ฯ  (๒)   
อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏเปสิ ฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  พฺราหฺมโณ  จ  พฺราหฺมณี  จ   
โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสติู ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  กามสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. สิตฺวา ฯ  ๒. สี. ยุ. ปรินิพฺพาเนนาติ ฯ   
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                        คุหฏกสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺโต  คุหายนฺติ  คุหฏกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  ภควติ  
กิร สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  อายสฺมา  ปณฺโฑลภารทฺวาโช 
โกสมฺพิย คงฺคาตีเร อาวฏฏกนาม(๑)  อุเทนสฺส  (๒)  อุยฺยานฯ  ตตฺถ 
อคมาสิ สีตเล ปเทเส ทิวาวิหาร นิสีทิตุกาโม ฯ อ ฺทาป  
จาย  คจฺฉเตว  ตตฺถ  ปุพฺพาเสวเนน  ยถา  ควมฺปติตฺเถโร   
ตาวตึสภวนนฺติ  วุตฺตนยเมต  วงฺคีสสุตฺตวณฺณนาย ฯ  โส  ตตฺถ  
คงฺคาตีเร  สีตเล รุกฺขมูเล  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  ทิวาวิหาร   
นิสีทิ ฯ  ราชาป  โข  อุเทโน  (๓) ตทิวสเยว  อุยฺยานกีฬิก  คนฺตฺวา   
พหุเทว  ทิวสภาค  นจฺจคีตาทีหิ  อุยฺยาเน กีฬิตฺวา  ปานมทมตฺโต  
เอกิสฺสา  อิตฺถิยา  องฺเก  สสี  กตฺวา  สย ิฯ  เสสิตฺถิโย สุตฺโต  
ราชาติ  อุฏหิตฺวา  อุยฺยาเน  ปุปฺผผลาทีนิ  คณฺหนฺติ โย เถร  
ทิสฺวา หิโรตฺตปฺป  อุปฏาเปตฺวา  มา  สทฺทมกตฺถาติ  อ ฺม ฺ  
นิวาเรตฺวา อปฺปสทฺทา  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เถร   
สมฺปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  เถโร สมาปตฺติโต  วุฏาย  ตาส   
ธมฺม  เทเสสิฯ  ตา  ตุฏา  สาธุ  สาธูติ  วตฺวา สุณนฺติ ฯ   
        ร ฺโ  สีส  องฺเกนาทาย  นิสินฺนตฺิถี  อิมา  ม  โอหาย  
กีฬนฺตีติ  ตาสุ อิสฺสาปกตา  อูรุ  จาเลตฺวา  ราชาน  ปโพเธสิฯ  
ราชา  ปฏิพุชฌฺิตฺวา  อิตฺถาคาร อปสฺสนฺโต  กุห ึ อิมา  
# ๑. ส.ี คงฺคาฏเฬ อุทกวน ฯ  ยุ. อุทกวน นาม ฯ 
# ๒. ม. อุเตนสฺส ฯ  ๓. ม. อุเตโน ฯ  
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วสลิโยติ ฯ  สา  อาห  ตุเมฺหสุ  อพหุกตา  สมณ  รมยิสฺสามาติ  
คตาติ ฯ  โส  รุทฺโธ  (๑)  เถราภิมุโข อคมาสิ ฯ ตา อิตฺถิโย  
ราชาน  ทิสฺวา  เอกจฺจา  อุฏหึสุฯ  เอกจฺจา  มหาราช  
ปพฺพชิตสฺส  สนฺติเก  ธมมฺ สุณามาติ  น  อุฏหึสุ ฯ โส  
ตาสุ (๒)  ภิยฺโยโส มตฺตาย กุทฺโธ   เถร อวนฺทิตฺวาว กิมตฺถ   
อาคโตสีติ  อาห ฯ  วิเวกตฺถ  มหาราชาติ ฯ  โส  วิเวกตฺถาย  
อาคโต  เอว  อิตฺถาคารปริวุโต  นิสีทนตีฺติ  วตฺวา  ตว  วิเวก   
กเถหีติ  อาห ฯ  เถโร วิสารโทป  วิเวกกถาย  นาย   
อ ฺาตุกาโม  ปุจฺฉตีติ  ตุณฺหี  อโหส ิฯ  ราชา สเจ  น  กเถสิฯ   
ตมฺพกิปลฺลิเกหิ  ต  ขาทาเปสฺสามีติ  อ ฺตรสฺมึ  อโสกรุกฺเข  
ตมฺพกิปลฺลิกปุฏ  คณฺหนฺโต  อตฺตโนว  อุปริ  วิกิร ิฯ โส สรีร  
ปุ ฺฉิตฺวา อ ฺ ปุฏ  คเหตฺวา  เถราภิมุโข  อคมาสิ ฯ  เถโร 
สจาย  ราชา  มยิ  อปรชฺเฌยฺยฯ  อปายาภิมุโข ภเวยฺยาติ ต  
อนุกมฺปมาโน อิทฺธิยา อากาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา คโต ฯ   
        ตา  (๓)  อิตฺถิโย  อาหสุ  มหาราช  อ ฺเ  ราชาโน  อีทิส  
ปพฺพชิต  ทิสวฺา  ปุปฺผคนฺธาทีหิ  ปูเชนติฺฯ  ตฺว  ตมฺพกิปลฺลิกปุเฏน   
อาสาเทตุ  อารทฺโธ อโหสิฯ  กลุวส  นาเสตุ  อุฏ ิโตติ ฯ  
โส อตฺตโน โทส ตฺวา หุตฺวา อุยฺยานปาล ปุจฺฉิ  
อ ฺมฺป  ทิวส  เถโร  อิธาคจฺฉตีติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ 
# ๑. ม. กทฺุโธ ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๒. ม. ย.ุ เตน ฯ   
# ๓. ม. ยุ. ตโต ฯ   
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เตน  หิ ยทา  อาคจฺฉติฯ  ตทา  เม อาโรเจยฺยาสีติ ฯ โส  
เอกทิวส เถเร อาคเต อาโรเจสิฯ  ราชาป  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  
ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  ปาเณหิ  สรณ  คโต  อโหสิ ฯ  
        ตมฺพกปิลฺลิกปุเฏน  อาสาทิตทิวเส  ปน  เถโร  อากาเสน 
คนฺตฺวา  ปุน  ปวิย  นิมฺมชฺุชิตฺวา  ภควโต  คนฺธกุฏยิ  อุมฺมุชชฺิ ฯ  
ภควาป  โข  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน สโต  สมฺปชาโน  สีหเสยฺย  
กปฺปยมาโน  เถร  ทิสฺวา  กึ  ภารทฺวาช  อกาเลข  อาคโตสีติ ฯ   
เถโร  อาม  ภควาติ  วตฺวา  สพฺพนฺต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ   
ต  สุตฺวา  ภควา  กึ  กริสฺสติ  ตสฺส  วิเวกกถา  กาม- 
คุณคิทฺธสฺสาติ วตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน นิปนฺโน เอว เถรสฺส 
ธมฺมเทสนตฺถ อิม สุตฺต อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สตฺโตติ  ลคฺโค ฯ  คุหายนฺติ  กาเย ฯ  กาโย  หิ  
ราคาทีน  วาลาน  วสโนกาสโต  คุหาติ  วุจฺจติ ฯ  พหุนาภิฉนฺโนติ  
พหุนา  ราคาทิกิเลสชาเลน  อภิจฺฉนฺโน ฯ  เอเตน  อชฺฌตฺตพนฺธน   
วุตฺต ฯ  ติฏนฺติ  ราคาทิวเสน  ติฏนฺโต ฯ นโรติ  สตฺโต ฯ   
โมหนสฺมึ  ปคาโฬฺหติ  โมหน  วุจฺจนฺติ  กามคุณา ฯ  เอตฺถ   
หิ เทวมนุสฺสา  มุยฺหนฺติฯ  เตสุ  อชโฺฌคาโฬฺห  หุตฺวา ฯ   
เอเตน  พหิทฺธาพนฺธน วุตฺต ฯ  ทูเร  วิเวกา  หิ  ตถาวิโธ   
โสติ  โส  ตถารูโป  นโร  ติวิธาป  กายวิเวกาทิกา  วิเวกา   
ทูเร  อนาสนฺเน ฯ  กกึารณาฯ  กามา  หิ  โลเก  น  หิ    
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สุปฺปหายาฯ ยสฺมา โลเก กามา สุปฺปหายา น โหนฺตีติ 
วุตฺต โหติ ฯ   
        เอว  ปมคาถาย  ทูเร  วิเวกา  ตถาวิโธ  โสติ  (๑) 
สาเธตฺวา  ปุน  ตถาวิธาน  สตฺตาน  ธมฺมต  อาวิกโรนฺโต  
อิจฺฉานิทานาติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อิจฺฉานิทานาติ  ตณฺหาเหตุกา ฯ  ภวสาตพทฺธาติ  (๒) 
สุขเวทนาทิมฺหิ  ภวสาเต  พทฺธา ฯ  เต  ทุปฺปมุ ฺจาติ  เต  
ภวสาตวตฺถุภูตา  ธมฺมาฯ  เต  วา  ตตฺถ  พทฺธา  อิจฺฉานิทานา  
สตฺตา  ทุปฺปโมจยา ฯ  น  หิ  อ ฺโมกฺขาติ  อ ฺเน  จ  
โมเจตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  การณวจน  วา  เอตฯ  เต  สตฺตา 
ทุปฺปมุ ฺจา ฯ  กสฺมาฯ  ยสฺมา  อ ฺเน  โมเจตพฺพา  น  โหนฺติ ฯ  
ยทิ  ปน  มุ ฺเจยฺยยฯ  สเกน ถาเมน มุ ฺเจยฺยุนฺติ อยมสฺส  
อตฺโถ ฯ  ปจฺฉา  ปุเร  วาป  อเปกฺขมานาติ  อนาคเต  วา   
อตีเต  วา  กาเม  อเปกฺขมานา ฯ  อิเมว  กาเม  ปรุิเมว  ชปฺปนฺติ  
อิเม  วา  ปจฺจุปฺปนฺเน  กาเม  ปุริเม  วา  ทุวิเธป  อตีตานาคเต   
พลวตณฺหาย  ปตฺถยมานา ฯ  อิเมส ฺจ  ทฺวินฺน  ปทาน  เต   
ทุปฺปมุ ฺจา  น  หิ  อ ฺโมกฺขาติ  อิมินา  สห  สมพฺนฺโธ  
เวทิตพฺโพฯ  อิตรถา  อเปกฺขมานา  ชปฺป  ก ึ กโรนฺติ  กึ  
วา  กตาติ  น  ป ฺาเยยฺยุ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ทูเร วิเวกา ตถาวิโธติ ฯ ๒. ม. ย.ุ ภวสาตพทฺธาติ ฯ   
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        เอว  ปมคาถาย  ทูเร  วิเวกา  ห ิ (๑)  ตถาวิโธติ สาเธตฺวา   
ทุติยคาถาย  จ  ตถาวิธาน  สตฺตาน  ธมฺมต  อาวิกตฺวา  อิทานิ  เนส  
ปาปกมฺมกรณ อาวิกโรนฺโต  กาเมสุ  คิทฺธาติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เต  สตฺถา  กาเมสุ  ปรโิภคตณฺหาย  คิทฺธา   
ปริเยสนาทิมนุยุตฺตตฺตา  ปสุตา  สมฺโมหมาปนฺนตฺตา ปมูฬฺหา 
อวคมนตาย  มจฺฉริตาย  พุทฺธาทีน  วจน  อนาทิยนตาย  จ  
อวทานิยา ฯ  กายวิสมาทิมฺหิ  วิสเม  นวิิฏา  อนฺตกาเล  
มรณทุกฺขูปนีตา  กึสู ภวิสฺสาม อิโต จุตาเสติ  ปริเทวยนฺตีติ ฯ   
ยสฺมา  เอตเทวฯ  ตสฺมา  หิ  สิกฺเขถ  ฯเปฯ  มาหุ  ธรีาติ ฯ  
        ตตฺถ  สกิฺเขถาติ  ติสฺโส  สกิฺขา  อาปชฺเชยฺย ฯ  อิเธวาติ  
อิมสฺมึเยว สาสเน ฯ เสสมุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อิทานิ  เย  ตถา  น  กโรนฺติฯ  เตส  พฺยสนปฺปตฺตึ  
ทสฺเสนฺโต  ปสฺสามีติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปสฺสามีติ  มสจกฺขุอาทีหิ  เปกฺขามิ ฯ  โลเกติ  
อปายาทิมฺหิ ฯ  ปริผนฺทมานนฺติ  อิโต  จิโต  จ  ผนฺทมาน ฯ  
ปช  อิมนฺติ  อิม สตฺตกาย  ตณฺหาคตนฺติ  ตณฺหาย  คต  
อภิภูตฯ  นิปาติตนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  ภเวสูติ กามภวาทีสุ ฯ  
หีนา  นราติ  หีนกมฺมนฺตา  นรา ฯ  มจฺจุมุเข  ลปนฺตีติ  อนฺตกาเล  
สมฺปตฺเต  มรณมุเข  ปริเทวนฺติ ฯ  อวีตตณฺหาเสติ  อวิคตตณฺหา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ หสิทฺโท นตฺถ ิฯ   
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ภวาภเวสูติ  กามภวาทีสุ ฯ อถ วา ภวาภเวสูติ ภวภเวสุฯ  
ปุนปฺปุนภเวสูติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  อวีตตณฺหา  เอว  ผนฺทนฺติ  จ  ลปนฺติ  
จฯ  ตสฺมา  ตณฺหาวินเย  สมาทเปนฺโต  มมายิเตติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  มมายิเตติ  ตณฺหาทิฏ ิมมตฺเตหิ  มมนฺติ  ปริคฺคหิเต  
วตฺถุสฺมึ ฯ ปสฺสถาติ โสตาเร อาลปนฺโต อาห ฯ เอตมฺปติ  
เอตมฺป อาทีนว ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        เอวเมตฺถ  ปมคาถาย  อสฺสาทฯ  ตโต  ปราหิ  จตูหิ  
อาทีนว ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สอุปาย  นิสฺสรณ  นิสฺสรณานิสส  
จ  ทสฺเสตตฯ  สพฺพาหิ  วา เอตาหิ  กามาน  อาทีนว  โอการ   
สงฺกิเลส ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เนกฺขมฺเม อานิสส  ทสฺเสตุ   
อุโภสุ  อนฺเตสูติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  อุโภสุ  อนฺเตสูติ ผสฺสผสฺสสมุทยาทีสุ  ทฺวีสุ   
ปริจฺเฉเทสุ ฯ  วิเนยฺย  ฉนฺทนฺติ ฉนฺทราค วิเนตฺวา ฯ ผสฺส  
ปริ ฺายาติ  จกฺขุสมฺผสฺสาทิผสฺสฯ  ผสฺสานุสาเรน  วา [๑] 
ตสมฺปยุตฺเต สพฺเพป  อรูปธมฺเมฯ  เตส  วตฺถุทฺวารารมฺมณวเสน  
รูปธมฺเม  จาติ  สกลมฺป นามรูป  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ปริชานิตฺวา ฯ  
อนานุคิทฺโธติ  รูปาทีสุ  สพฺพธมฺเมสุ น  อนุคิทฺโธ ฯ  (๒)  ยทตฺตครหี  
ตทกุพฺพมาโนติ  ย อตฺตนา ครหติฯ ต อกุพฺพมโน ฯ (๓)   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อติทฺโธ ฯ  
# ๓. ม. อกุรมุาโน ฯ   
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น  ลิมฺปตี  ทฏิสุเตสุ  ธีโรติ  โส  เอวรูโป  ธิติสมปฺนฺโน  ธโีร  
ทิฏเสุ  จ สุเตสุ  จ  ธมฺเมสุ  ทฺวินฺน  เลปาน  เอเกนป  เลเปน 
น  ลิปฺปติฯ  อากาสมิว นิรุปลิตฺโต อจฺจนฺตโวทานปฺปตฺโต โหติ ฯ   
        ส ฺ  ปริ ฺาติ  คาถาย  ปน  อย  สงฺเขปตฺโถ  น 
เกวล ฺจ  ภสฺสเมวฯ  อปจ  โข  ปน  กามส ฺาทิเภท  ส ฺมฺปฯ  
ส ฺานุสาเรน  วา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  นามรูป  ตีหิ   
ปริ ฺาหิ  ปริชานิตฺวา  อิมาย  ปฏิปทาย จตุพฺพิธมฺป  วิตเรยฺย  
โอฆฯ  ตโต  โส  ติณฺโณโฆ  ตณฺหาทิฏ ิปริคฺคเหสุ ตณฺหา- 
ทิฏ ิเลปปฺปหาเนน  โนปลิตฺโต  (๑)  ขีณาสวมุนิ  ราคาทิสลฺลาน   
อพฺพูฬฺหตฺตา อพฺพูฬฺหสลโฺล  สติเวปุลลฺปตฺติยา  (๒)  อปฺปมตฺโต  จรฯ   
ปุพฺพภาเค  วา อปฺปมตฺโต จร  เตน  อปฺปมาทจาเรน 
อพฺพูฬฺหสลฺโล  หุตฺวา  สกปรตฺตภาวาทิเภท  นาสึสติ  โลกมิม  
ปร  จฯ  อ ฺทตฺถุ  จริมจิตฺตนิโรธา  นิรุปาทาโน  ชาตเวโท(๓)   
ปรินิพฺพาตีติ  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิ  ธมฺม- 
เนตฺติฏปนเมว กโรนฺโตฯ  อุตฺตรึ  อิมาย  เทสนาย  มคฺค  วา  ผล   
วา  น  อุปฺปาเทสิ ขีณาสวสฺส  เทสิตตฺตาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  คุหฏกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. โนปลิตฺโต ฯ  ๒. ม. สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา ฯ 
# ๓.ม. ชาตเวโทว ฯ   
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                        ทฏุฏกสุตฺตวณฺณนา   
        วทนฺติ  เว  ทุฏมนาปติ  ทุฏฏกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ   
อาทิคาถาย  ตาว  อุปฺปตฺติ(สุตฺเต วุตฺตา(๑)) ภควโต  ภิกฺขุ- 
สฆสฺส  จ อุปฺปนฺนลาภสกฺการ  อสหมานา  ติตฺถิยา  สุนฺทรึ   
ปริพฺพาชิก  อุยฺโยเชสุ ฯ  สา กิร  ชนปทกลฺยาณี  เสตวตฺถ- 
ปริพฺพาชิกาว  อโหสิ ฯ  สา  สุนฺหาตา สุนิวตฺถามาลาคนฺธ-  
วิเลปนวิภูสิตา  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  สาวตฺถิวาสีน  เชตวนโต  
นิกฺขมนเวลาย สาวตฺถิโต  นิกฺขมิตฺวา  เชตวนาภิมุขี  คจฺฉต 
 ิ  มนุสฺเสหิ  จ  กุห ึ คจฺฉสีติ ปุจฺฉิตา  สมณ  โคตม  สาวเก  
จสฺส  รมยิตุ  คจฺฉามีติ  วตฺวา  เชตวนทฺวารโกฏเก วิจริตฺวา 
เชตวนทฺวารโกฏเก ปทหิเต นคร ปวิสิตฺวา ปภาเต ปุน เชตวน  
คนฺตฺวา  คนฺธกุฏิสมีเป ปปฺุผานิ โอกิรนฺตี (๒)  วิย วิจรติ ฯ  
พุทฺธุปฏาน อาคเตหิ  จ  มนุสฺเสหิ  กมิตฺถ  อาคตาสีติ   
ปุจฺฉิตา  ย กิ ฺจิเทว ภณติ ฯ เอว อฑฺฒมาสมตฺเต  วีติกฺกนฺเต  
ติตฺถิยา  ต  ชวิีตา  โวโรเปตฺวา  ปริกฺขาตเฏ นิกฺขิปตฺวา  (๓)   
ปภาเต สุนฺทรึ น ปสฺสามาติ โกลาหล กตฺวา ร ฺโ  
จ อาโรเจตฺวา เตน อนุ ฺาตา เชตวน ปวิสิตฺวา วิจินนฺตา 
วิย ต นิกฺขิตฺตฏานา (๔)  อุทฺธริตฺวา ม ฺจก  อาโรเปตฺวา  นคร 
อภิหริตฺวา  อุปกฺโกสมกสุ ฯ  สพฺพ  ปาลิย  (๕)  อาคตนเยเนว 
# ๑. ม. ย.ุ มนุิสุตฺตนเยน ฯ  ๒. ม. ยุ. วิจินนฺตี ฯ  
# ๓. ส.ี นิขนิตฺวา ฯ  ๔. สี. ย.ุ นิขาตฏานา ฯ   
# ๕. ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๒/๑๓๗ ฯ  
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เวทิตพฺพ ฯ   
        ภควา  ต  ทิวส  ปจฺจูสสมเย  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนโฺตว  
ติตฺถิยา อชฺช  อยส  อุปฺปาเทสฺสนฺตีติ  ตฺวา  เตส  สทฺทหิตฺวา 
มาทิเส  จิตฺต ปโกเปตฺวา  มหาชโน  อปายาภิมุโข  มา  อโหสีติ  
คนฺธกุฏิทฺวาร  ปทหิตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิยเยว  อจฺฉิฯ  น  นคร   
ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ ภิกฺขู ปน ทฺวาร ปทหิต ทิสฺวา  
ปุพฺพสทิสเมว  ปวิสึสุ ฯ  มนุสฺสา  ภิกขฺู ทิสฺวา นานปฺปกาเรหิ  
อกฺโกสึสุ ฯ อถ  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ต  ปวตฺตึ   
อาโรเจตฺวา  ติตฺถิเยหิ  ภนฺเต  มหาอยโส  อุปฺปาทิโตฯ  น   
สกฺกา  อิธ  วสิตตฯ  วิปุโล  ชมฺพุทีโปฯ  อ ฺตฺร คจฺฉามาติ  
อาห ฯ  ตตฺราป  (๑)  อยเส  อุฏ ิเต  กุหึ  คมิสฺสสิ อานนฺทาติ ฯ  
อ ฺ นคร  ภควาติ ฯ  อถ  ภควา  อาคเมหิ  อานนฺทฯ   
สตฺตาหเมวาย  สทโฺท  ภวิสฺสติฯ  สตฺตาหจฺจเยน  เยหิ  อยโส 
กโตฯ  โส  (๒)  เตสเยว  อุปริ  ปติสฺสตีติ  วตฺวา  อานนฺทตฺเถรสฺส  
ธมฺมเทสนตฺถ วทนฺติ เวติ อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วทนฺตีติ  ภควนฺต  ภิกฺขุสฆ ฺจ  อุปวทนฺติ ฯ   
ทุฏมนาป  เอเก อโถป เว  สจฺจมนาติ  เอกจฺเจ  ทุฏจิตฺตาฯ   
เอกจฺเจ  ตถส ฺ ิโนป  หุตฺวาฯ  ติตฺถิยา ทุฏจิตฺตาฯ  เย  เตส   
วจน  สุตฺวา  สทฺทหึสุฯ  เต  สจฺจมนาติ  อธิปฺปาโย ฯ วาท ฺจ 
# ๑. ม. ตตฺถป ฯ  ๒. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 480 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  อฏกวคฺควณฺณนา  หนา  480 
         
ชาตนฺติ  เอว  (๑)  อกโฺกสวาท  อุปฺปนฺน ฯ  มุนิ  โน  อุเปตีติ อการกตาย  
จ  อกุปฺปนตาย  จ  พุทฺธมนุิ  น  อุเปติ ฯ  ตสฺมา  มนุี  นตฺถ ิ
ขิโล  กุหิ ฺจีติ เตน การเณน อย มุนิ ราคาทิขิเลหิ นตฺถิ 
ขิโล กุหิ ฺจีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิม ฺจ  คาถ  วตฺวา  ภควา  อานนฺทตฺเถร  ปุจฺฉิ  เอว   
ขขเสตฺวา  วมฺเภตฺวา  วุจฺจมานา  ภิกฺขู  อานนฺท  กึ  วทนฺตีติ ฯ 
น  กิ ฺจิ  ภควาติ ฯ  น อานนฺท  อห  สลีวาติ  สพฺพตฺถ   
ตุณฺหี  ภวิตพฺพฯ  โลเก  หิ นาภาสมาน ชานนฺติ มิสฺส  พาเลหิ  
ปณฺฑิตนฺติ(๒) วตฺวา  ภิกฺขู  อานนฺท  เต  มนุสฺเส  เอว ปฏิโจเทนฺตูติ 
ธมฺมเทสนตฺถาย  อภูตวาที  นิรย  อุเปตีติ  อิม  คาถมภาสิ ฯ  
เถโร  ต  อุคฺคเหตฺวา  ภิกฺขู  อาห  มนสฺุสา  ตุเมฺหหิ  อิมาย   
คาถาย  ปฏิโจเทตพฺพาติ ฯ  ภิกฺขู  ตถา  อกสุ ฯ  ปณฺฑิตา 
มนุสฺสา  ตุณฺหี  อเหสุ ฯ ราชาป ราชปุริเส  สพฺพโต  เปเสตฺวา   
เยส  ธุตฺตาน  ล ฺจ ทตฺวา ติตฺถิยา ต มาราเปสสฯ เต  
คเหตฺวา  นิคฺคยฺห  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  ติตฺถิเย ปริภาสิ ฯ  
มนุสฺสาป ติตฺถิเย ทิสฺวา  เลฑฺฑุนา  หนนฺติฯ  ปสุนา  โอกิรนฺติ  
ภควโต  อยส  อุปฺปาเทสุนฺติ ฯ อานนฺทตฺเถโร  ต  ทิสฺวา   
ภควโต  อาโรเจสิฯ  ภควา  เถรสฺส  อิม  คาถมภาสิ  สก ฺหิ- 
ทิฏ ึ ฯเปฯ วเทยฺยาติ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ เอต ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๘/๖๖ ฯ  
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        ตสฺสตฺโถ  ยาย  ทฏิ ิ  ติตฺถิยชนสฺส  สุนฺทร ึ มาเรตฺวา 
สมณาน สกฺยปุตฺติยาน  อวณฺณ  ปกาเสตฺวา  เอเตนุปาเยน 
ลทฺธสกฺการ สาทิยิสฺสามาติฯ  โส  ต  ทิฏ ึ  กถ  อติกฺกเมยฺยฯ  
อถ  โข  โส  อยโส  ตเมว ติตฺถิยชน ปจฺจาคโต  ต  ทิฏ ึ   
อจฺเจตุ  อสกฺโกนฺต ฯ  โย  วา  ยสฺส  ตาทิ(๑)  โสป  สก  ทฏิ ึ  
กถมจฺจเยยฺย  เตน  ทิฏ ิจฺฉนฺเทน  อนุนีโต  ตาย  จ  ทฏิ ิรุจิยา 
นิวิฏโฯ อปจ  โข  ปน  สย  สมตฺตานิ  ปกุพฺพมาโน  อตฺตนาว  
ปริปุณฺณานิ  ตานิ  ทิฏ ิคตานิ กโรนฺโต ยถา ชาเนยฺยฯ ตเถว  
วเทยฺยาติ ฯ   
        อถ  ราชา  สตฺตาหจฺจเยน  ต  กุณป  ฉฑฺฑาเปตฺวา 
สายนฺหสมย  วิหาร  คนฺตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  อาห 
นนุ  ภนฺเต  อีทิเส  อยเส  อุปฺปนฺเน  มยฺหมฺป  อาโรเจตพฺพ   
สิยาติ ฯ  เอว  วุตฺเต  ภควา  น  มหาราช  อห  สลีวา   
คุณสมฺปนฺโนติ  ปเรส  อาโรเจตุ  อริยาน  ปติรูปนติฺ  วตฺวา  
ตสฺสา อฏ ุปฺปตฺติย โย อตฺตโน สีลวตานีติ อวเสสคาถาโย  
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สลีวตานีติ  ปาติโมกฺขาทีนิ  สีลานิ  อาร ฺกาทีนิ   
ธุตงฺควตานิ  จ อนานุปุฏโติ  อปุจฺฉิโต ฯ  ปาถาติ  กเถสิ(๒) ฯ 
อนริยธมฺม  กุสลา  ตมาหุฯ  โย อาตุมาน  สยเมว  ปาวาติ  
# ๑. ม. ย.ุ สสฺสตาทิวาที ฯ  ๒. ม. ยุ. ปาวาติ วทติ ฯ   
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โย  เอว  อตฺตาน  สยเมว  วทติฯ  ตสฺส  ต  วาท  อนริยธมฺโม 
เอโสติ กุสลา เอว กเถนฺติ ฯ   
        สนฺโตติ  ราคาทิกิเลสวูปสมนโต  (๑)  สนฺโตฯ  ตถา  อภิ- 
นิพฺพุตตฺโต ฯ  อติหนฺติ  สีเลสุ  อกตฺถมาโนติ  อหมสฺมิ  
สีลสมฺปนฺโนติอาทินา  นเยน อิติ  สีเลสุ  อกตฺถมาโนฯ  
สีลนิมิตฺต  อตฺตูปนายิก วาจมภาสมาโนติ วุตฺต โหติ ฯ  
ตมริยธมฺม  กุสลา  วทนฺตีติ  ตสฺส  ต  อกตฺถน  อรยิธมฺโม  
เอโสติ  พุทฺธาทโย ขนฺธาทิกุสลา  วทนฺติ ฯ  ยสฺสสฺุสทา   
นตฺถิ  กุหิ ฺจิ  โลเกติ  ยสสฺ  ขีณาสวสฺส ราคาทโย  สตฺต   
อุสฺสทา  กุหิ ฺจิ  โลเก  นตฺถิฯ  ตสฺส  ต  อกตฺถน  อริยธมฺโม  
เอโสติ เอว กุสลา วทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอว  ขีณาสวปฏิปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ทฏิ ิคติกาน  
ติตฺถิยาน  ปฏิปตฺตึ  ร ฺโ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ปกปฺปตา 
สงฺขตาติ ฯ   
        ตตฺถ ปกปฺปตาติ  ปริกปฺปตา ฯ  สงฺขตาติ  ปจฺจยาภิ- 
สงฺขตา ฯ  ยสฺสาติ  ยสฺส  กสฺสจิ ทิฏ ิคติกสฺส ฯ  ธมฺมาติ   
ทิฏ ิโย ฯ  ปรุกฺขตาติ ปุรโต กตา ฯ สนฺตีติ สวิชฺชนฺติ ฯ  
อวีวทาตาติ  อโวทาตา ฯยทตฺตนิ ปสฺสติ อานิสสฯ ตนฺนิสฺสิโต 
กุปฺปปฏิจฺจสนฺตินฺติ ยสฺเสเต  ทิฏ ิธมฺมา  ปุรกฺขตา  อโวทาตา  
# ๑. ม. ย.ุ ราคาทิกิเลสวูปสเมน ฯ  
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สนฺติฯ  โส  เอววิโธ  ยสฺมา  อตฺตนิ ตสฺสา  ทิฏ ิยา   
ทิฏธมฺมิก ฺจ  สกฺการาทึฯ  สมฺปรายิก ฺจ  คติวิเสสาทิอานิสส  
ปสฺสติฯ  ตสฺมา  ต ฺจ  อานิสสฯ  ต ฺจ  กุปฺปตาย  จ  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนตาย  จ สมฺมุติสนฺติตาย  จ  กปฺุปปฏิจฺจสนฺติสงฺขาต  
ทิฏ ึ  นิสฺสโิตว  โหติฯ  โส ตนฺนิสฺสิตตฺตา อตฺตาน วา อุกฺกเสยฺย 
ปเร วา วมฺเภยฺย อภูเตหิป คุณโทเสหิ ฯ  เอว  นิสฺสิเตน  จ   
ทิฏ ีนิเวสา  ฯเปฯ  อาทิยตี  จ  ธมฺมนติฺ ฯ 
        ตตฺถ ทฏิ ีนิเวสาติ  อิทสจฺจาภินิเวสสงฺขาตานิ  ทฏิ ิ- 
นิเวสนานิ ฯ น หิ สฺวาติวตฺตาติ สุเขน  อติวตฺติตพฺพา  น  
โหนฺติ ฯ  ธมเฺมสุ  นิจฺเฉยฺย  สมุคฺคหีตนฺติ ทฺวาสฏ ิทิฏ ิธมฺเมสุ  
ต  ต  สมุคฺคหิต  อภินิวิฏ  ธมฺม  นิจฺฉินิตฺวา ปวตฺตตฺตา  
ทิฏ ินิเวสา  น  หิ  สฺวาติวตฺตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺมา  นโร  
เตสุ นิเวสเนสุฯ  นิทสฺสติ(๑)  อาทิยตี  จ  ธมฺมนฺติ  ยสฺมา  น 
หิ สฺวาติวตฺตาฯ ตสฺมา นโร เตสุเยว  ทฏิ ินิเวสเนสุ  อชสีล- 
โคสีลกุกฺกรุสีลป ฺจาตปมรุปฺปปาตอุกฺกุฏิกปฺปธานกณฺฏกาปสฺยาทิเภท  
สตฺถารธมฺมกฺขานคณาทิเภท ฺจ ต ต ธมฺม นิรสฺสติ จ  
อาทิยติ จ ภชติ  จ  คณฺหาติ  จ  วนมกฺกโฏ  วิย  ต  ต   
สาขนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอว นิรสฺสนฺโต  จ  อาทิยนฺโต  จ  
อนวฏ ิตจิตฺตตฺตา  อสนฺเตหิป  คุณโทเสหิ  อตฺตโน วา ปรสฺส  
# ๑. ม. ย.ุ นริสฺสตี ฯ  
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วา ยสายส อุปฺปาเทยฺย ฯ   
        โย  ปนาย  สพฺพทิฏ ิคตาทิโทสธุนนาย  ป ฺาย 
สมนฺนาคตตฺตา  โธโนฯ  ตสฺส  โธนสสฺ  หิ  ฯเปฯ  อนูปโย 
โส ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติฯ  โธนธมฺมสมนฺนาคมา  โธนสฺส  
ธุตสพฺพปาปสฺส  อรหโต  กตฺถจิ  โลเก  เตสุ  เตสุ  ภเวสุ 
ปกปฺปตา  ทิฏ ิ  นตฺถิฯ  โส  ตสฺสา  ทิฏ ิยา  อภาเวนฯ  ยาย 
จ  อตฺตนา  กต  ปาปกมฺม  ปฏิจฺฉาเทนฺตา  ติตฺถิยา  มายาย  
มาเนน  วา  เอต  อคตึ คจฺฉนฺติฯ ตมฺป  มาย  จ  มาน 
จ  ปหาย  โธโน  ราคาทิโทสาน  เกน  คจฺเฉยฺยฯ  ทฏิธมฺเม  
สมฺปราเย  วา  นิรยาทีสุ  คติวิเสเสสุ  เกน  สงฺข  คจฺเฉยฺยฯ  
อนูปโย โสฯ โส ห ิตณฺหาทิฏ ิอุปยาน ทฺวินฺน อภาเวน 
อนูปโยติ ฯ   
        โย  วา  ปน  เตส  ทฺวินฺน  ภาเวน  อุปโย  โหติฯ โส 
อุปโย  ห ิ ฯเปฯ  ทฏิ ิมิเธว  สพฺพนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปโยติ  ตณฺหาทิฏ ินิสฺสิโต ฯ  ธมฺเมสุ อุเปติ  วาทนฺติ  
รตฺโตติ  วา  ทุฏโติ  วา  เอว  เตสุ เตสุ ธมฺเมสุ อุเปติ  
วาท ฯ  อนูปย  เกน  กถ  วเทยฺยาติ  ตณฺหาทิฏ ิปหาเนน  
อนูปย  ขีณาสว  เกน ราเคน  วา  โทเสน  วา  กถ  รตฺโตติ 
วา  ทุฏโติ  วา  วเทยฺยฯ  เอว  อนุปวาโทว  (๑)  โส  ก ึ ติตฺถิยา  
# ๑. ม. ย.ุ อนุปวชฺโช จ ฯ  
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วิย  กตปฏิจฺฉาทโก ภวิสฺสตีติ อธิปฺปาโยฯ อตฺต นริตฺต  (๑)  น 
หิ  ตสฺส อตฺถีติ ตสฺส หิ อตฺตทิฏ ิ วา อุจฺเฉททิฏ ิ วา  
นตฺถิฯ คหณ  มุ ฺจน  วาป  อตฺตนิรตฺตส ฺ ิต  นตฺถิ ฯ  
กึการณ  นตฺถีติ  เจฯ  อโธสิ โส  ทิฏ ิมิเธว  สพฺพฯ  ยสฺมา  
โส  อิเธว  อตฺตภาเว  าณวาเตน  สพฺพ ทิฏ ิคต อโธสิ   
ปชหิ  วิโนเทสีติ  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ  ต   
สุตฺวา  ราชา อตฺตมโน ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปกฺกามีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
               ทุฏฏกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                        สุทฺธฏกสุตฺตวณฺณนา   
        ปสฺสามิ  สุทฺธนฺติ  สทฺุธฏกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อตีเต  
กิร กสฺสปสสฺ  ภควโต  กาเล  พาราณสิวาสี  อ ฺตโร  กุฏมฺพิโก 
ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ปจฺจนฺตชนปท  อคมาสิ  ภณฺฑคฺคหณตฺถ ฯ 
ตตฺถ  วนจรเกน  สทฺธ ึ มตฺิต  กตฺวา ตสฺส  ปณฺณาการ  
ทตฺวา  ปุจฺฉิ  กจฺจิ  เต  สมมฺ  จนฺทนสาร  ทฏิปุพฺพนฺติ ฯ  
อาม  สามีติ  (๒)  จ  วุตฺเต  เตเนว  สทธฺึ  จนฺทนวน  ปวิสิตฺวา 
สพฺพสกฏานิ  จนฺทนสารสฺส  ปูเรตฺวา  ตมฺป  วนจรก  ยทา  
สมฺม  พาราณสึ  อาคจฺฉสิฯ  ตทา  จนฺทนสาร  คเหตฺวา 
# ๑. ม. อตฺตา นิรตฺตา ฯ ๒. ม. อาม สามีติ ฯ   
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อาคจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  พาราณสึเยว  อคมาสิ ฯ  อถาปเรน   
สมเยน  โสป  วนจรโก  จนฺทนสาร  คเหตฺวา  ตสฺส  ฆร   
อคมาสิฯ  โส  ต  ทิสฺวา  สพฺพ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  สายนฺหสมเย 
จนฺทนสาร  ปสาเปตฺวา  สมุคฺค ปูเรตฺวา  คจฺฉ  สมฺม  
นฺหายิตฺวา  อาคจฺฉาติ อตฺตโน ปุริเสน สทฺธึ นฺหานติฏ 
เปเสสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  พาราณสิย  อุสฺสโว  โหติฯ  อถ   
พาราณสิวาสิโน  ปาโตว  ทาน  ทตฺวา  สาย  สุทฺธวตฺถนิวตฺถา  
มาลาคนฺธาทีนิ  คเหตฺวา  กสฺสปสฺส ภควโต  มหาเจติย  วนฺทิตุ  
คจฺฉนฺติ ฯ  โส  วนจรโก  เต  ทิสฺวา  มหาชโน  กุหึ  คจฺฉตีติ ฯ  
ปุจฺฉิ ฯ  วิหาร  เจติยวนฺทนตฺถายาติ จ สุตฺวา สย (๑)  อคมาสิ ฯ 
ตตฺถ มนุสฺเส  หริตาลมโนสิลาทีหิ  นานปฺปกาเรน  (๒)  เจติยปูช(๓) 
ปูช  กโรนฺเต  ทิสฺวา  กิ ฺจิ  วิจิตฺต  กาตุ  อชานนฺโต  ต  จนฺทน 
คเหตฺวา มหาเจติเย สุวณฺณิฏกาน อุปริ  กสปาติมตฺต   
มณฺฑล  อกาสิ ฯ  อถ  ตตฺถ  สูริยุคฺคมนเวลาย  สูรยิรสฺมิโย  
อุฏหึสุฯ  โส  ต  ทิสฺวา  ปสีทิตฺวา(๔)  ปตฺถน ฺจ อกาสิ ยตฺถ 
ยตฺถ นิพฺพตฺตามิ (๕) อีทิสา  เม  รสฺมโิย  อุเร  อุฏหนฺตูติ ฯ  
โส  กาล กตฺวา ตาวตึเสสุ นิพฺพตฺติฯ ตสฺส  อุเร  รสฺมิโย   
อุฏหึสุฯ  จนฺทมณฺฑล  วิยสฺส  อุเร  มณฺฑล  วิโรจติฯ  
# ๑. ม. สยมปฺ ฯ  ๒. ม. นานปฺปกาเรหิ ฯ ๓. ม. เจติเย ปูช ฯ 
# ๔. ม. ปสทีิ ฯ  ๕. ม. นิพฺพตฺตามิ ฯ   
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จนฺทาโภ เทวปุตฺโตเตฺวว จ น ส ฺชานึสุ ฯ   
        โส  เอตาย  (๑)  สมปฺตฺติยา  ฉสุ  เทวโลเกสุ  อนุโลม- 
ปฏิโลมโต  เอก  พุทฺธนฺตร  เขเปตฺวา  อมฺหาก  ภควติ  อุปฺปนฺเน 
สาวตฺถิย  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติฯ  ตเถวสฺส  (๒)  จ  อุเร  
จนฺทมณฺฑลสทิส รสฺมิมณฺฑล อโหส ิฯ นามกรณทิวเส จสฺส  
มงฺคล  กตฺวา  พฺราหฺมณา  ต  มณฺฑล  ทิสฺวา  ธ ฺปุ ฺ- 
ลกฺขโณ อย  กุมาโรติ  วิมหฺิตา  จนฺทาโภเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  
ต วยปฺปตฺต พฺราหฺมณา คเหตฺวา  อลงฺกริตฺวา  ปฏฏก ฺจุก  (๓)  
ปารุปาเปตฺวา รเถ อาโรเปตฺวา มหาพฺรหฺมา  อยนฺติ   
ปูเชตฺวา  โย  จนฺทาภ  ปสฺสติฯ  โส  ยสธนอาทีนิ  ลภติสฺสติ 
สมฺปราย ฺจ  สคฺค  คจฺฉตีติ  อุคฺโฆเสนฺตา  คามนิคมราชธานีสุ  
อาหิณฺฑนฺติ  คตคตฏาเน มนุสฺสา  เอส  กริ  โภ  จนฺทาโภ  
นามฯ  โย  เอต  ปสฺสติฯ  โส ยสธนสคฺคาทีนิ  ลภิสฺสตีติ 
อุปรูปริ  อาคจฺฉนฺติฯ  สกลชมฺพุทีโป  จลิ ฯ  พฺราหฺมณา 
ตุจฺฉหตฺถกาน อาคตาน  น  ทสฺเสนฺติฯ  สต  วา  สหสฺส  วา  
คเหตฺวา  อาคตานเมว  ทสฺเสนฺติ ฯ  เอว จนฺทาภ คเหตฺวา  
อนุวิจรนฺตา พฺราหฺมณา กเมน สาวตฺถิมนุปฺปตฺตา ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ภควา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน   
สาวตฺถึ  อาคนฺตฺวา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  พหุชนหิตาย   
# ๑. ม. ย.ุ ตาย ฯ  ๒. ม. ตเถวสฺส ฯ  ๓. ม.ปฏกจฺจุก รตฺตก ฺจุก ฯ  
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ธมฺม  เทเสนฺโต ฯ  อถ  จนฺทาโภ  สาวตฺถึ  ปตฺวา   
สมุทฺทปกฺขนฺตกุนฺนที  วิย  อปากโฏ  อโหสิฯ  จนทฺาโภติ  
ภณนฺโตป  นตฺถิ ฯ  โส  สายนฺหสมเย  มหาชนกาย   
คนฺธมาลาทีนิ  อาทาย  เชตวนาภิมุข  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  กุหึ  
คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  พุทฺโธ  โลเก อุปฺปนโฺนฯ  โส  พหุชนหิตาย   
ธมฺม  เทเสติฯ  ต  โสตุ  เชตวน  คจฺฉามาติ  เตส  วจน  
สุตฺวา  โสป  พฺราหฺมณคณปริวุโต  ตตฺเถว  อคมาสิ ฯ  ภควา  
จ  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมสภาย  ปวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโนว  โหติฯ  
จนฺทาโภ  ภควนฺต  อุปสงฺกมฺม  มธุรปฏิสนฺถาร  กตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทิฯ  ตาวเทว  จสฺส  โส  อาโลโก อนฺตรหิโต ฯ  พุทฺธา- 
โลกสฺส  ห ิ สมีเป  อสีติหตฺถพฺภนฺตเร  อ ฺโ อาโลโก  
นาภิโภติ ฯ โส  อาโลโก  เม  นฏโติ นิสีทิตฺวาว (๑)  อุฏาสิฯ 
อุฏหิตฺวา จ คนฺตุมารทฺโธ ฯ อถ  น  อ ฺตโร  ปุริโส   
อาห  กึ  โภ  จนฺทาภ  สมณสฺส  โคตมสฺส  ภีโต  คจฺฉสีติ ฯ  นาห  
ภีโต  คจฺฉามิฯ  อปจ  เม  อิมสฺส  เตเชน  อาโลโก  น   
สมฺปชฺชตีติ  ปุน  (๒)  ภควโต  ปุรโต  นิสีทิตฺวา  ปาทตลา  ปฏาย 
ยาว  เกสคฺคา  รูปรสิลกฺขณาทิสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  มเหสกฺโข  
สมโณ  โคตโมฯ  มม  อุเร  อปฺปมตฺตโก อาโลโก  อุฏ ิโตฯ  
ตาวตเกนป  ม  คเหตฺวา  พฺราหฺมณา  สกลชมฺพุทปี  วิจรนฺติ ฯ  
เอว  วรลกฺขณสมฺปตฺติสมนฺนาคตสฺส  สมณสฺส  โคตมสฺส  เนว  
# ๑. ม. นิสีทตฺิวาว ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปุนเทว ฯ  
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มาโน  อุปฺปนฺโนฯ  อทฺธา  อย  อโนมคุณสมนฺนาคโต  ภวิสฺสติ  
สตฺถา  เทวมนุสฺสานนฺติ  อติวิย ปสนฺนจิตฺโต  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  
ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  ภควา  อ ฺตร  เถร อาณาเปสิ  ปพฺพาเชหิ  
นนฺติฯ  โส  ต  ปพฺพาเชตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  อาจิกขิฺ ฯ  
โส  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  นจิเรเนว  อรหตฺต  ปตฺวา 
จนฺทาภตฺเถโรติ วิสฺสุโต  อโหสิ ฯ  ต  อารพฺภ  ภิกฺขู  กถ   
สมุฏาเปสุ  กินฺนุ  โข  อาวุโส เย จนฺทาภ  อทฺทสสุฯ  เต   
ยส  วา  ธน  วา  ลภึสุฯ สคฺค วา คจฺฉึสุฯ วิสุทฺธึ วา ปาปุณึสุ  
เตน  จกฺขุทฺวาริกรูปทสฺสเนนาติ ฯ  ภควา  ตสฺส  อฏ ุปฺปตฺติย 
อิท สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาวตฺโถ  น  ภิกฺขเว  เอวรูเปน 
ทสฺสเนน  สทฺุธิ  โหติฯ  อปจ  โข  กิเลสมลินตฺตา  อสุทฺธฯ   
กิเลสโรคาน  อวิคมา  สโรคเมว  จนฺทาภ  พฺราหฺมณ  อ ฺ   
วา  เอวรูป  ทิสฺวา  ทิฏ ิคติโก  พาโล  อภิชานาติ ปสฺสามิ  
สุทฺธ  ปรม  อโรคฯ  เตน  จ  ทฏิ ิสงฺขาเตน  ทสฺสเนน  สสุทฺธิ  
นรสฺส  โหตีติฯ  โส  เอว  อภิชานนฺโต  ต  ทสฺสน  ปรมนฺติ   
ตฺวา  ตสฺมึ ทสฺสเน  สุทธฺานุปสฺสี  สมาโน  ต  ทสฺสน  
มคฺคาณนฺติ  ปจฺเจติ ฯ  ต  ปน มคฺคาณ น โหติ ฯ  
เตนาห ทิฏเน เจ สุทฺธีติ  
        ทุติยคาถายตฺโถ(๑) เตน  รูปทสฺสนสงฺขาเตน  ทิฏเน  ยทิ   
# ๑. ม. ทุติยคาถ ตสฺสตฺโถ ฯ   
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กิเลสสุทฺธิ  นรสฺส  โหติฯ  เตน  วา  าเณน  โส  ยท ิ
ชาติอาทิทุกฺข  ปชหาติฯ  เอว  สนฺเต  อริยมคฺคโต  อ ฺเน  
อสุทฺธิมคฺเคเนว  โส  สชุฌฺติฯ  ราคาทีหิ  อุปธีหิ  สอุปธิโกเอว จ 
สมาโน  สุชฌฺตีติ  อาปนฺน  โหติฯ  น  จ  เอววิโธ  สุชฺฌติ ฯ 
ตสฺมา  ทิฏ ี หิ  น  ปาว  ตถา  วทานฯ  สา  น  ทิฏ ิเยว  
มิจฺฉาทิฏ ิโก  อยนฺติ  กเถติ ทิฏ ิอนุรูป สสฺสโต โลโกติ- 
อาทินา ปน(๑) ตถา ตถา วทนฺตนฺติ ฯ น  พฺราหฺมโณติ  ตติยคาถา ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปน  พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมโณ  โหติฯ  โส   
มคฺเคน  อธิคตาสวกฺขโย  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  อริยมคฺคาณโต  
อ ฺเน  อภิมงฺคลสมฺมตรูปสงฺขาเต  ทิฏเ  ตถาวิธสทฺทสงฺขาเต   
สุเต  อวีติกฺกมสงฺขาเต  สีเล หตฺถิวตาทิเภเท วเต ปวิอาทิเภเท  
มุเต จ อุปฺปนฺเนน มิจฺฉาาเณน  สุทฺธึ  น  อาห ฯ  
เสสมสฺส  พฺราหฺมณสฺส  วณฺณคฺคหณตฺถาย  (๒)  วุตฺต ฯ  โส  หิ   
เตธาตุกปุ ฺเ  สพฺพสฺมิ ฺจ  ปาเป  อนูปลิตฺโตฯ  ตสฺส  ปหีนตฺตา  
อตฺตทิฏ ิยา  ยสฺส  กสฺสจิ  วา  คหณสฺส ปหีนตฺตา อตฺต ฺชโหฯ  
ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน อกรณโต  น  ยิธ  ปกุพฺพมาโนติ  วุจฺจติ ฯ  
ตสฺมา  น  เอว  ปสสนฺโต  อาห ฯ  สพฺพสฺเสว  จสฺส  ปุริมปาเทน 
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  ปุ ฺเ  จ  ปาเป  จ  อนุปลตฺิโต   
อตฺต ฺชโห  นยิธ  ปกุพฺพมาโน  น  พฺราหฺมโณ  อ ฺโต   
# ๑. ม. นเยน ตถา ตถา วทนฺตนฺติ ฯ  ๒. ม. วณฺณภณตฺถ ฯ  
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สุทฺธิมาหาติ ฯ   
        เอว  น  พฺราหฺมโณ  อ ฺโต  สุทฺธิมาหาติ  วตฺวา  อิทานิ   
เย  ทิฏ ิคติกา  อ ฺโต สุทฺธึ พฺรูวนฺติฯ เตส ตสฺสา ทิฏ ิยา  
อนิพฺพาหกภาว (๑)  ทสฺเสนฺโต  ปรุิม  ปหายาติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เต  หิ  อ ฺโต  สุทฺธิวาทา  สมานาป  ยสฺสา  
ทิฏ ิยา  อปปฺหีนตฺตา  คหณมุจน  โหติฯ  ตาย ปุริมสตฺถาราทึ  
ปหาย  อปร  นิสฺสิตา  เอชาสงฺขาตาย  ตณฺหาย  อนุคตา  อภิภูตา 
ราคาทิเภท  น  ตรนฺติ  สงฺคฯ  ต ฺจ  อตรนฺตา ต ต ธมฺม  
อุคฺคณฺหนฺติ จ นิรสฺสชนติฺ จ มกฺกโฏว สาขนฺติ   
        ป ฺจมคาถาย  สมฺพนฺโธ  โย  จ  โส  ทฏิ ี  หิ  น  
ปาว  ตถา  วทานนฺติ  วุตฺโตฯ  โส  สย  สมาทายาติ ฯ   
        ตตฺถ  สยนฺติ  สาม ฯ สมาทายาติ  คเหตฺวา ฯ  วตานีติ  
หตฺถิวตาทีนิ ฯ  อุจฺจาวจนฺติ  อปราปร  หีนปณีต  วา สตฺถารโต  
สตฺถาราทึ ฯ  ส ฺสตฺโตติ  กามส ฺาทีสุ  ลคฺโค ฯ  วิทฺวา 
จ  เวเทหิ  สเมจฺจ  ธมฺมนฺติ  ปรมตฺถวิทฺวา  จ  อรหา จตูหิ  
มคฺคาณเวเทหิ จตุสจฺจธมฺม อภิสเมจฺจาติ ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        ส  สพฺพธมฺเมสุ  วิเสนิภูโตฯ  ย  กิ ฺจิ ทิฏ ว สุต มุต  
วาติ โส ภูริป ฺโ ขีณาสโว ย กิ ฺจิ ทิฏ วา สุต  
วา มุต วา เตสุ สพฺพธมฺเมสุ มารเสน วินาเสตฺวา   ิตภาเวน  
# ๑. ส.ี อนิพฺพานวาหกภาว ฯ  
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วิเสนิภูโต ฯ  ตเมว  (๑)  ทสฺสินฺติ  ต  เอว วิสุทฺธทสฺสึ ฯ วิวฏ  
จรนฺตนฺติ  ตณฺหาจฺฉทนาทิวิคเมน  วิวฏ  หุตฺวา  จรนฺต ฯ  เกนีธ  
โลกสฺม ึวิกปปฺเยยฺยาติ  เกน  อิธ  โลเก  ตณฺหากปฺเปน  วา   
ทิฏ ิกปฺเปน  วา  โกจิ  วิกปฺเปยฺยฯ เตส วา ปหีนตฺตา ราคาทินา 
ปุพฺเพ วุตฺเตนาติ ฯ   
        น  กปฺปยนฺตีติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  กิ ฺจ   
ภิยฺโยฯ  เต  หิ  ตาทิสา  สนฺโต  ทฺวินนฺ  กปฺปาน  ปุเรกฺขาราน 
เกนจิ  น กปปฺยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติฯ  ปรมตฺถอจฺจนฺต- 
สุทฺธิอธิคตตฺตา  อนจฺจนฺตสุทฺธึเยว อกิริยสสฺสตทิฏ ึ  อจฺจนฺตสุทฺธีติ 
น  เต  วทนฺติ ฯ  อาทานคนฺถ คถิต วิสชฺชาติ จตุพฺพิธมฺป  
รูปาทีน  อาทายกตฺตา  อาทานคนฺถ อตฺตโน จิตฺตสนฺตาเน  
คถิต พทฺธ อริยมคฺคสตฺเถน วิสชฺช ฉินฺทิตฺวา ฯ เสส  
ปากฏเมว ฯ   
        สีมาติโคติ  คาถา  (๒)  เอกปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย  
วุตฺตา ฯ  ปุพฺพสทิโส  เอว  ปนสฺสา  สมฺพนฺโธฯ  โส  เอว 
อตฺถวณฺณนาย  สทฺธ ึ เวทิตพฺโพ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  โส   
อีทิโส  ภูริป ฺโ  จตุนฺน  กิเลสสีมาน  อตีตตฺตา  สีมาติโค  
พาหิตปาปตฺตา  จ พฺราหฺมโณฯ อิตฺถมฺภูตสฺส จ ตสฺส นตฺถิ  
ปรจิตฺตปุพฺเพนิวาสาเณหิ ตฺวา  วา  มสจกฺขุทิพฺพจกฺขูหิ 
# ๑. ส.ี ตเมว ฯ  ๒. ม. คาถา ฯ   
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ทิสฺวา  วา  กิ ฺจิ  สมุคฺคหิตฯ อภินิวิฏนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โส   
จ กามราคาภาวโต น ราคราคีฯ รูปารูปราคาภาวโต  น  
วิราครตฺโต ฯ  ยโต  เอววิธสฺส  อิท  ปรนฺติ  กิ ฺจิ  อิธ  อุคฺคหิต  
นตฺถีติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสิ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  สทฺุธฏกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                        ปมฏกสุตฺตวณฺณนา   
        ปรมนฺติ  ทฏิ ีสูติ  ปรมฏกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  
ภควติ  กิร สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  นานาติตฺถิยา  สนฺนปิติตฺวา  
อตฺตโน  อตฺตโน  ทฏิ ึ ทสฺเสนฺตา  (๑)  อิท  ปรมนติฺ  (๒)  กลห กตฺวา 
ร ฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา สมฺพหุเล  ชจฺจนฺเธ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  
อิเมส  หตฺถึ  ทสฺเสถาติ  อาณาเปสิ ฯ  ราชปุริสา อนฺเธ 
สนฺนิปาตาเปตฺวา  หตฺถึ  ปุรโต  สยาเปตฺวา  ปสฺสถาติ  อาหสุ ฯ 
เต  หตฺถิสฺส  เอกเมก  องฺค  ปรามสึสุ ฯ  ตโต  ร ฺา  กีทิโส 
ภเณ  หตฺถีติ ปุฏโ โย  โสณฺฑ  ปรามสิฯ  โส  เสยฺยถาป   
มหาราช  นงฺคลสีสาติ  (๓)  ภณิ ฯ  เย  ทนฺตาทีนิ  ปรามสึสุฯ  เต  
อิตร  มา  โภ  ร ฺโ  ปุรโต มุสา ภณีติ ปริภาสิตฺวา  
เสยฺยถาป  มหาราช  ภิตฺติขิโลติอาทีนิ  อาหสุ ฯ  ราชา  สพฺพ   
# ๑. ม. ย.ุ ทีเปนฺตา ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปรม อิท ปรมนฺติ ฯ  
# ๓. ม. นงฺคลีสาติ ฯ   
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สุตฺวา  อีทิโส ตุมฺหาก  สมโยติ  ติตฺถิเย  อุยฺโยเชสิ ฯ  อ ฺตโร  
ปณฺฑจาริโก  ต  ปวตฺตึ ตฺวา  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา   
ตสฺส  อฏ ุปฺปตฺติย  ภิกขู  อามนฺเตตฺวา  ยถา ภิกฺขเว   
ชจฺจนฺธา  หตฺถึ  อชานนฺตา  ต  ต  องฺค  ปรามสิตฺวา  วิวทึสุฯ  
เอว ติตฺถิยา  วิโมกฺขนฺติกธมฺมมชานนฺตา  ต  ต ทิฏ ึ  
ปรามสิตฺวา วิวทนฺตีติ วตฺวา ธมฺมเทสนตฺถ อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปรมนฺติ  ทฏิ ีสุ  ปริพฺพสาโนติ  อิท  ปรมนฺติ   
คเหตฺวา  สกาย สกาย  ทฏิ ิยา  วสมาโน ฯ  ยทุตฺตริ  กุรุเตติ  
ย อตฺตโน สตฺถาราทึ เสฏ กโรติ ฯ หนีาติ  อ ฺเ  ตโต 
สพฺพมาหาติ  ต  อตฺตโน  สตฺถาราทึ  เปตฺวา  ตโต  อ ฺเ  
สพฺเพ  หีนา  อิเมติ  อาห ฯ  ตสฺมา  วิวาทานิ  อวีติวตฺโตติ  
เตน  การเณน โส ทฏิ ิกลเห อวีติวตฺโตว โหติ ฯ   
        ทุติยคาถายตฺโถ  เอว  อวีติวตฺโต  จ  ย  ทิฏเ  สุเต  
สีลพฺพเต  มุเต  เอเตสุ วตฺถูสุ อุปฺปนฺนทิฏ ิสงฺขาเต อตฺตนิ  
ปุพฺเพ วุตฺตปฺปการ อานิสส ปสฺสติฯ  ตเทว  โส  ตตฺถ  
สกาย ทิฏ ิยา อานิสส อิท เสฏนฺติ อภินิวิสิตฺวา อ ฺ  
สพฺพ ปรสตฺถาราทิก นิหนีโต ปสฺสติ ฯ   
        ตติยคาถายตฺโถ  เอว  ปสฺสโต  จสฺส  ย  อตฺตโน   
สตฺถาราทึนิสฺสิโต  อ ฺ  ปรสตฺถาราทึ  หีน ปสฺสติฯ ต ปน 
ทสฺสน คนฺถเมว กุสลา วทนฺติฯ  พนฺธนนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
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ยสฺมา  เอตเทวฯ  ตสฺมา หิ ทิฏ ว สุต มุต วา สีลพฺพต  
ภิกฺขุ น นิสฺสเยยฺยฯ นาภินิเวเสยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        จตุตฺถคาถายตฺโถ  น  เกวล  ทิฏสุตาทึ  น  นสิฺสเยยฺยฯ 
อปจ  โข  ปน  อส ฺชาต  อุปรูปร ิ ทฏิ ิมฺป  โลกสฺมึ  น  
กปฺปเยยฺยฯ  น  ชเนยฺยาติ วุตฺต  โหติ ฯ  กีทิสฯ  าเณน 
วา  สีลพฺพเตน  วาปฯ  สมาปตฺติาณาทินา  าเณน  วา  
สีลพฺพเตน  วา  ยา  กปฺปยติฯ  เอต  ทฏิ ึ  (๑)  น  กปฺเปยฺย ฯ 
น  เกวล ฺจ  ทิฏ ึ  น  กปปฺเยยฺยฯ  อปจ  โข  ปน  มาเนนาป   
ชาติอาทีหิ  วตฺถูหิ  สโมติ อตฺตาน อนุปเนยฺยฯ หีโน น ม ฺเถ 
วิเสสิ วาปติ ฯ   
        ป ฺจมคาถายตฺโถ  เอว  หิ  ทิฏ ึ  อกปฺเปนฺโต  
อม ฺมาโน  จ  อตฺต  ปหาย  อนุปาทิยาโน  อิธ  วา  ย   
ปุพฺเพ  คหิตฯ  ต  ปหาย  อ ฺ  (๒)  อคฺคณฺหนฺโต  ตสฺมิมฺป  
วุตฺตปฺปกาเร  าเณ  ทุวิธ  นิสฺสย  โน  กโรติ ฯ อกโรนฺโต   
จ  ส  เว  วิยตฺเตสุ  (๓)  นานาทิฏ ิวเสน  ภินฺเนสุ สตฺเตสุ น  
วคฺคสารี ฉนฺทาทิวเสน อคจฺฉนธมฺโม หุตฺวา ทฺวาสฏ ิยา  
ทิฏ ีสุ กิ ฺจิป ทิฏ ึ น ปจฺเจติฯ น ปจฺจาคจฺฉตีติ วุตฺต  
โหติ ฯ   
        อิทานิ  โย  โส  อิมาย  คาถาย  วุตฺโต  ขีณาสโวฯ  ตสฺส  
# ๑. ม. เอต ทิฏ ึ ฯ ๒. ม. อปร ฯ  ๓. สี. ย.ุ วิยุตฺเตสุ ฯ   
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วณฺณภณนตฺถ  ยสฺสูภยนฺเตติอาทิกา  ติสฺโส  คาถาโย  อาห ฯ  
        ตตฺถ  อุภยนฺเตติ ปุพฺเพ  วุตฺตผสฺสาทิเภเท ฯ  (๑)  ปณิธีติ  
ตณฺหา ฯ  ภวาภวายาติ  ปุนปฺปุนภวาย ฯ อิธ  วา  หรุ   
วาติ  สกตฺตภาวาทิเภเท  อิธ  วา  ปรตฺตภาวาทิเภเท  ปรตฺถ  
วา ฯ  ทิฏเ  วาติ  ทิฏสุทฺธิยา  วา ฯ  เอส  นโย  สตุาทีสุ ฯ  
ส ฺาติ ส ฺาสมุฏาปกา ทิฏ ิ ฯ  ธมฺมาป  เตส  น   
ปฏิจฺฉิตาเสติ ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตธมฺมาป เตส อิทเมว สจฺจ  
โมฆม ฺนฺติ  เอว  น  ปฏิจฺฉิตา ฯ  ปาร  คโต  น  ปจฺเฉติ   
ตาทีติ นิพฺพานปาร  คโต  เตน  เตน  มคฺเคน  ปหีเน  กิเลเส  ปุน   
นาคจฺฉติฯ  ป ฺจหิ  จ อากาเรหิ ตาที โหตีติ ฯ เสส  
ปากฏเมวาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  ปรมฏกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. วุตฺตผสฺสาทิเภเท ฯ  
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                        ชราสุตฺตวณฺณนา   
        อปฺป  วต  ชีวิตนฺติ  ชราสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  เอก  
สมย  ภควา สาวตฺถิย  วสฺส  วสิตฺวา  ยานิ  ตานิ  พุทฺธาน   
สรีราโรคฺยสมฺปาทน อนุปฺปนฺนสิกฺขาปทป ฺาปน  เวเนยฺยทมน  
ตถารูปาย  อฏ ุปฺปตฺติยา  ชาตกาทิกถนนฺติอาทีนิ  ชนปท- 
จาริกานิมิตฺตานิฯ  ตานิ  สมเวกฺขิตฺวา  ชนปทจาริก  ปกฺกามิ ฯ  
อนุปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน  สาย  สาเกต  อนุปฺปตฺโต  อ ฺชนวน  
ปาวิสิ ฯ สาเกตวาสิโน  สุตฺวา  อกาโล  ปนิทานิ  (๑)  ภควนฺต   
ทสฺสนายาติ  วิภาตาย  รตฺติยา  มาลาคนฺธาทีนิ  คเหตฺวา   
ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา ปูชนวนฺทนสมฺโมทนาทีนิ กตฺวา  
ปริวาเรตฺวา  อฏสุ  ยาว  ภควโต  คามปฺปเวสนเวลาฯ  อถ   
ภควา  ภิกฺขุสฆปริวุโต  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  ต  อ ฺตโร   
สาเกตโก  พฺราหฺมณมหาสาโล นครา  นิกฺขนฺโต  นครทฺวาเร   
อทฺทส ฯ  ทสิฺวาน  ปุตฺตสิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  จิร ทิฏโสิ  
ปุตฺต  มยาติ  ปริเทวยมาโน  อภิมุโข  อคมาสิ ฯ  ภควา  ภิกฺขู  
ส ฺาเปสิ อย ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ย อิจฺฉติฯ ต กโรตุฯ  
น วาเรตพฺโพติ ฯ   
        พฺราหฺมโณป  วจฺฉคิทฺธินีว  คาวี  อาคนฺตฺวา  ภควโต   
กาย  ปุรโต  จ  ปจฺฉิมโต  (๒)  จ  ทกฺขิณโต  วามโต  จาติ   
# ๑. ม. ย.ุ อิทานิ ฯ  ๒. ม. ปจฺฉโต ฯ   
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สมนฺตา  อาลิงฺคิ  จิร ทิฏโสิ ปุตฺต จิร  วินา  อโหสติี   
ภณนฺโต ฯ  ยทิ  ปน  โส  ตถา  กาตุ  น  ลเภยฺยฯ  หทย   
ผาเลตฺวา  มเรยฺย ฯ  โส  ภควนฺต  อโวจ  ภควา  ตุเมฺหหิ  
สทฺธึ  อาคตภิกฺขูน  อหเมว  ภิกฺข  ทาตุ  สมตฺโถฯ  มเมว   
อนุคฺคห  กโรถาติ ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน  ฯ 
พฺราหฺมโณ  ภควโต  ปตฺต  คเหตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺโต 
พฺราหฺมณิยา เปเสสิ  ปุตฺโต  เม  อาคโต  อาสน  ป ฺา- 
เปตพฺพนฺติ ฯ  สา  ตถา  กตฺวา  อาคมน  ปสฺสนฺตี   ิตา   
ภควนฺต อนฺตรวีถิยเยว ทิสฺวา ปุตฺตสิเนห อุปฺปาเทตฺวา จิร 
ทิฏโสิ  ปุตฺต  มยาติ  ปาเทสุ คเหตฺวา โรทิตฺวา ฆร อติเนตฺวา 
สกฺกจฺจ โภเชสิ ฯ  ภุตฺตาวิโน  พฺราหฺมโณ  ปตฺต  อุปนาเมสิ ฯ  
ภควา  เตส สปฺปาย วิทิตฺวา ธมฺม  เทเสสิฯ  เทสนา- 
ปริโยสาเน  อุโภป  โสตาปนฺนา  อเหสุ ฯ  อถ  ภควนฺต   
ยาจึสุ  ยาว  ภนฺเต  ภควา  อิม  นคร  อุปนิสฺสาย  วิหรติฯ  
อมฺหากเยว  ฆเร  ภิกฺขา  คเหตพฺพาติ ฯ  ภควา  น  พุทฺธา  เนว 
เอก  นิพทฺธ  านเยว  คจฺฉนฺตีติ  ปฏิกขิฺป ฯ  เต  อาหสุ  
เตนหิ  ภนฺเต  ภิกฺขุสงฺฆน  สทฺธึ ปณฺฑาย จริตฺวาป  ตุเมฺห  
อิเธว  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ธมฺม  เทเสตฺวา วิหาร คจฺฉถาติ ฯ  
ภควา  เตส  อนุคฺคหตฺถาย  ตถา  อกาสิ ฯ  มนุสฺสา  พฺราหฺมณ ฺจ  
พฺราหฺมณิ ฺจ พุทฺธปตา พุทฺธมาตาเตฺวว โวหรึสุฯ ตมฺป  
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กุล ต [๑] นาม ลภิ ฯ  
        อานนฺทตฺเถโร  ภควนต  ปุจฺฉิ  อห  ภควโต  มาตาปตโร  
ชานามิฯ  อิเม  ปน  กสฺมา  วทนฺติ  อห  พุทฺธมาตา  อห  
พุทฺธปตาติ ฯ  ภควา  อาห  นิรนฺตร เม  อานนฺท  พฺราหฺมณี   
จ  พฺราหฺมโณ  จ  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มาตาปตโร  อเหสสฯ  ป ฺจ  
ชาติสตานิ  มาตาปตูน  เชฏกาฯ  ป ฺจ  ชาติสตานิ  กนิฏกาฯ   
เต ปุพฺพสิเนเหเนว กเถนฺตีติ อิม ฺจ คาถ อภาสิ   
          ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน  ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา   
          เอวนฺต ชายเต เปม          อุปฺปลว ยโถทเกติ ฯ (๒)   
        ตโต  ภควา  สาเกเต          ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  ปุน 
จาริก  จรมาโน  สาวตฺถิเมว  อคมาสิ ฯ  โสป  พฺราหฺมโณ   
จ  พฺราหฺมณี  จ  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา ปติรูป  ธมฺมเทสน  
สุตฺวา  เสสมคฺเค  ปาปุณิตฺวา  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  
ปรินิพฺพายึสุ ฯ  นคเร  พฺราหฺมณา  สนฺนิปตึสุ  อมฺหาก   
าตเก  สกฺกริสฺสามาติ ฯ โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน  
อุปาสกาป  สนฺนิปตึสุ  อุปาสิกาโย  จ  อมฺหาก  สหธมฺมิเก  
สกฺกริสฺสามาติ ฯ  เต  สพเฺพป  กมฺพลกูฏาคาร  อาโรเปตฺวา   
มาลาคนฺธาทีหิ ปูเชนฺตา นครา นิกฺขมึสุ(๓) ฯ   
        ภควาป  ต  ทิวส  ปจฺจูสสมเย  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร พุทฺธกุลนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๓๒๔/๙๑ ฯ ๓. ม. ยุ. นิกฺขาเมสุ ฯ  
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โวโลเกนฺโต  เตส  ปรินิพฺพานภาว  ตตฺถ  มยิ  คเต   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  พหุชนสฺส  ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  
ปตฺตจีวรมาทาย  สาวตฺถิโต  อาคนฺตฺวา  อาฬาหนเมว  ปาวิสิ ฯ   
มนุสฺสา  ทิสวฺา  มาตาปตูน สรีรกิจฺจ กาตุกาโม ภควา อ 
าคโตติ สนฺนิปติตฺวา  อฏสุ ฯ  นาคราป  กูฏาคาร  ปูเชนฺตา   
อาฬาหน  อาเนตฺวา  ภควนฺต  ปุจฺฉึสุ คหฏา  อริยสาวกา  
กถ  ปูเชตพฺพาติ ฯ  ภควา  ยถา  อเสกฺขา  ปูชิยนฺติฯ ตถา   
ปูเชตพฺพา อิเมติ อธิปฺปาเยน เตส อเสกฺขมุนิภาว ทีเปนฺโต 
อิม คาถมาห   
          อหึสกา เย มุนโย          นิจฺจ กาเยน สวุตา   
          เต ยนติฺ อจฺจุต าน          ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเรติ ฯ (๑)   
ต (๒)  ปริส โอโลเกตฺวา ต ขณานุรูป ธมฺม  เทเสนฺโต อิม  
สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อปฺป  วต  ชีวิต  อิทนฺติ  อิท  วต  มนสุสฺาน 
ชีวิต อปฺปก (๓)  ปริตฺต   ิติปริตฺตตาย  สรสปริตฺตตายาติ  สลฺลสตฺุเตป 
วุตฺตนยเมต ฯ  โอร วสฺสสตาป  มิยฺยตีติ  วสฺสสตา  โอร   
กลลาทิกาเลป  มิยฺยติ ฯ  อติจฺจาติ วสฺสสต อติกฺกมิตฺวา ฯ 
ชรสาป มิยฺยตีติ ชรายป มยิฺยติ ฯ   
        มมายิเตติ  มมายิตวตฺถุการณา ฯ  วินาภาวสนฺตเมวิทนฺติ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๗๒/๔๕ ฯ  ๒. ม. ยุ. ต ฺจ ฯ   
# ๓. ม. ยุ. อปฺป ฯ   
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สนฺตวินาภาว  วิชชฺมานวินาภาวเมว  อิทฯ  น  สกกฺา   
อวินาภาเวน[๑]  ภวิตุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  มามโกติ  มม  อุปาสโก 
ภิกฺขุ  วาติ  สงฺข  คโตฯ  พุทฺธาทีนิ  วา วตฺถูนิ มมายมาโน ฯ  
สงฺคตนฺติ  สมาคต  ทิฏปุพฺพ  วา ฯ  ปยายิตนฺติ  ปย  กต ฯ  
นามเมวาวสิสฺสติฯ  (๒)  อกฺเขยฺยนฺติ  สพฺพ รูปาทิธมฺมชาต ปหียติฯ 
นามมตฺตเมว ตุ อวสิสฺสติ  พุทฺธรกฺขิโต  ธมฺมรกฺขิโตติ  เอว   
สงฺขาตุ  (๓)  กเถตุ ฯ  มุนโยติ ขีณาสวมุนโย ฯ เขมทสฺสิโนติ 
นิพฺพานทสฺสิโน ฯ   
        สตฺตมคาถา  เอว  มรณพฺภาหเต  โลเก  อนรุูปปฏิปตฺติ- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺตา ฯ  
        ตตฺถ  ปติลีนจรสฺสาติ  ตโต  ตโต  ปติลีน  จิตฺต  กตฺวา 
จรนฺตสฺส ฯ ภิกฺขุโนติ  กลฺยาณปุถุชฺชนสฺส(วา)  เสกฺขสฺส  วา ฯ 
สามคฺคิยมาหุ  ตสฺส  ตฯ  โย อตฺตาน  ภวเน  น  ทสสฺเยติ   
ตสฺเสต  ปติรูปมาหุฯ  โย  เอว  ปฏิปนฺโน  นิรยาทิเภเท  ภวเน  
อตฺตาน  น  ทสฺเสยฺย ฯ  เอว  ภิยฺโย  (๔)  ห ิ โส  อิมมฺหา  มรณา 
มุจฺเจยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  โย  อตฺตาน  ภวเน  น  ทสสฺเยติ  เอว  ขีณาสโว   
กถิโตฯ  (๕)  ตสฺส  วณฺณภณนตฺถ  อิโต  ปรา  ติสฺโส  คาถาโย  อาห ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ทสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. นามเยวาวสิสฺสติ ฯ  ๓. ย.ุ อกขฺาตุ ฯ  ๔. ม. ยุ. อย สทฺโท  
# นตฺถิ ฯ  ๕. ม. ยุ. วิภาวิโต ฯ  
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        ตตฺถ  สพฺพตฺถาติ  ทฺวาทสสุ  อายตเนสุ ฯ  ยททิ  ทฏิ 
มุเตสุ  วาติ  เอตฺถ  ปน ยททิ  ทฏิสุตฯ  เอตฺถ  วา 
มุเตสุ  วา  ธมฺเมสุ  เอว  มุนิ  น  อุปลมิฺปตีติ เอว  สมฺพนฺโธ 
เวทิตพฺโพ ฯ  โธโน  น  ห ิ เตน  ม ฺติฯ  ยทิท  ทฏิ สุต  
มุเตสุ  วาติ  อตฺราป  ยททิ  ทฏิสุตฯ  เตน  วตฺถุนา  น   
ม ฺติฯ  มุเตสุ  วา ธมฺเมสุ  น  ม ฺตีติ  เอวเมว  สมฺพนฺโธ 
เวทิตพฺโพ ฯ  น  หิ  โส  รชฺชติ  โน  วิรชฺชตีติ  พาลปุถุชชฺนา  
วิย  น  รชฺชติฯ  กลฺยาณปุถุชชฺนา  เสกขฺา  วิย  น วิรชฺชติฯ 
ราคสฺส  ปน  ขีณตฺตา  วิราโคเตฺวว(๑)  สงฺขย  (๒)  คจฺฉตีติ ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ  ปากฏเมวาติ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิ- 
สมโย  อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  ชราสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. วิราโคเตฺวว ฯ  ๒. ม. ยุ. สงฺฆ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 503 

                *เลมที่ 22    หนา 503 
         
                ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        เมถุนมนุยุตฺตสฺสาติ  ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  
ภควติ กิร  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  ติสฺสเมตฺเตยฺยา  นาม  เทฺว   
สหายา  สาวตฺถึ  อคมสุ ฯ เต  สายนฺหสมย  มหาชน   
เชตวนาภิมุข  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  กุหึ  คตาติ(๑)  ปุจฺฉึสุ ฯ  ตโต 
เตหิ  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺนฯ  พหุชนหิตาย  ธมฺม  เทเสติฯ  
ต  โสตุ  เชตวน  คจฺฉามาติ  วุตฺเต  มยมฺป  โสสฺสามาติ  
อคมสุ ฯ  เต  อว ฺฌธมฺเทสกสฺส  (๒)  ภควโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
ปริสนฺตเร  นสิินฺนาว  จินฺเตสุ  น  สกฺกา  อคารมชฺเฌ  
 ิเตนาย  ธมโฺม  ปริปูเรตุนฺติ ฯ  อถ  ปกฺกนฺเต มหาชเน  ภควนฺต 
ปพฺพชฺช  ยาจึสุฯ  ภควา  อิเม  ปพฺพาเชหีติ  อ ฺตร  ภิกฺขุ  
อาณาเปสิ ฯ  โส  เต  ปพฺพาเชตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  ทตฺวา  
อร ฺวาส  คนฺตุมารทฺโธ ฯ  เมตฺเตยฺโย  ติสฺส  อาห  อาวุโส   
อุปชฺฌาโย  อร ฺ  คจฺฉติฯ มยมฺป  คจฺฉามาติ ฯ  ติสฺโส  
อลมาวุโสฯ  ภควโต  ทสฺสน  ธมฺมสฺสวน ฺจาห  ปเหมิฯ  คจฺฉ 
ตฺวนฺติ  วตฺวา  น  อคมาสิ ฯ  เมตฺเตยฺโย  อุปชฌฺาเยน  สห   
คนฺตฺวา  อร ฺเ  สมณธมฺม  กโรนฺโต  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  
ปาปุณิ  สทฺธึ อาจริยุปชฺฌาเยหิ ฯ  ติสฺสสฺสาป  เชฏภาตา  
พฺยาธินา  กาลมกาสิ ฯ  โส  ต  สุตฺวา อตฺตโน  คาม  อคมาสิฯ  
# ๑. ม. กห ึคจฺฉถาติ ฯ  ๒. ม. ย.ุ อว ฺเฌธมฺมเทสกสฺส ฯ  
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ตตฺร  น  าตกา  ปโลเภตฺวา  อุปฺปพฺพาเชสุ ฯ  เมตฺเตยฺโยป 
อาจริยุปชฺฌาเยหิ  สทฺธึ  สาวตฺถิมาคโต ฯ   
        อถ  ภควา  วุตฺถวสฺโส ชนปทจาริก  จรมาโน  อนุปุพฺเพน 
ต  คาม  ปาปุณิ ฯ  อถ  (๑)  เมตฺเตยฺโย ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อิมสฺมึ   
ภนฺเต  คาเม  มม  คิหิสหาโย  อตฺถิฯ  มหุุตฺต  ตาว  อาคเมถ  
อนุกมฺป  อุปาทายาติ  วตฺวา  คาม  ปวิสิตฺวา  สหาย (๒)  ภควโต 
สนฺติก อาเนตฺวา เอกมนฺต   ิโต  ตสฺสตฺถาย  อาทิคาถาย   
ภควนฺต  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  ตสฺส  ภควา พฺยากโรนฺโต  
อวเสสคาถาโย อภาสิ ฯ อยมสฺส สุตฺตสฺส อุปฺปตฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เมถุนมนุยุตฺตสฺสาติ  เมถุนธมฺม  สมายุตฺตสฺส ฯ  อิตีติ  
เอวมาห ฯ อายสฺมาติ  ปยวจนเมตฯ  ติสฺโสติ  นาม  ตสฺส   
เถรสฺส ฯ  โส  หิ  ติสฺโสติ นาเมน ฯ เมตฺเตยฺโยติ  โคตฺตฯ 
โคตฺตวเสเนว  เจส  ปากโฏ  อโหส ิฯ  ตสฺมา  อฏ ุปฺปตฺติย วุตฺต 
ติสฺสเมตฺเตยฺยา  นาม  เทวฺ  สหายาติ ฯ  วิฆาตนฺติ  อุปฆาต ฯ  
พฺรูหีติ อาจิกฺข ฯ  มาริสาติ  ปยวจนเมตฯ  นิทฺทุกฺขาติ วุตฺต  
โหติ ฯ สุตฺวาน ตว สาสนนฺติ ตว  วจน  สุตฺวา ฯ  วิเวเก  สิกฺขิสฺสามเสติ  
สหาย  อารพฺภ  ธมฺมเทสน  ยาจนฺโต ภณติฯ โส ปน  
สิกฺขิตสิกฺโขเยว ฯ   
        มุสฺสเต  วาป  สาสนนฺติ  ปริยตฺติปฏิปตฺติโต  ทุวิธมฺป  
# ๑. ม. ตตฺถ ฯ  ๒. ม. ยุ. ต ฯ  
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สาสน มุสฺสติ  (๑)  นสฺสติ ฯ  วาปติ  ปทปูรณมตฺต ฯ เอต ตสฺมึ  
อนาริยนฺติ ตสฺมึ ปุคฺคเล เอต อนริยฯ ยทิท มิจฺฉาปฏิปทา ฯ   
        เอโก  ปพฺุเพ  จริตฺวานาติ  ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน  วา   
คณโวสฺสคฺคฏเน  (๒)  วา  ปุพฺเพ  เอโก  วิหริตฺวา ฯ ยาน ภนฺตว  
ต โลเกฯ หีนมาหุ ปุถุชฺชนนฺติ  ต  วิพฺภนฺตก ปุคฺคล ยถา  
หตฺถิยานาทิยาน อทนฺต วิสม อาโรหติฯ อาโรหกมฺป   
ภ ฺชติฯ  ปปาเตป ปปตติฯ  เอว  กายทุจฺจริตาทิวิสมาโรหเนน   
นรกาทีสุฯ  อตฺถภ ฺชเนน  ชาติปปตาทีสุ  ปปตเนน  จ  ยาน   
ภนฺตว  อาหุ  หีน  ปถุุชชฺน ฺจ อาหูติ ฯ   
        ยโส  กตฺิติ  จาติ  ลาภสกฺกาโร  ปสสา  จ ฯ  ปพฺุเพติ   
ปพฺพชิตภาเว ฯ  หายเต  วาป  ตสฺส  สาติ  ตสฺส  วิพฺภนฺตกสฺส 
สโต  โส  จ  ยโส  สา  จ  กิตฺติ  หายติ ฯ  เอตมฺป  ทสิฺวาติ  
เอตมฺป ปุพฺเพ ยสกิตฺตีน ภาว ปจฺฉา จ  หานึ  ทิสฺวา ฯ   
สิกฺเขถ  เมถนุ วิปฺปหาตเวติ ติสฺโส สกิฺขา สิกฺเขถ ฯ  
กึการณาฯ  เมถุน  วิปฺปหาตเวติ  เมถุนปฺปหานตฺถายาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ   
        โย  หิ  เมถุน  น วิปปฺชหติฯ  สงฺกปฺเปหิ  ฯเปฯ  ตถาวิโธ ฯ   
        ตตฺถ  ปเรโตติ  สมนนฺาคโต ฯ  ปเรส  นิคฺโฆสนฺติ  
อุปชฺฌายาทีน นินฺทาวจน ฯ มงฺกุ โหตีติ ทุมฺมุโข(๓) โหติ ฯ   
# ๑. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ส.ี คณววสฺสคฺคฏเน ฯ 
# ม. คณโวสฺสคฺคฏเน ฯ ๓. ม. ย.ุ ทุมมฺโน ฯ   
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        อิโต  ปรา  คาถา  ปากฏสมฺพนฺธา  เอว ฯ  ตาสุ  สตฺถานีติ   
กายทุจฺจริตาทีนิ ฯ  ตานิ  หิ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  เฉทนฏเน 
สตฺถานีติ วุจฺจนฺติ ฯ เตสุ  จาย  วิเสสโต  โจทิโต  (๑) 
มุสาวจนสตฺถาเนว  กโรติ  อิมินา การเณนาห  วิพฺภนฺโตติ   
ภณนฺโต ฯ  เตเนวาห  เอส  ขฺวสฺส  มหาเคโธฯ  โมสวชฺช   
ปคาหตีติ ฯ  ตตฺถ  เอส  ขฺวสฺสาติ  เอส  โข  อสฺส ฯ  มหาเคโธติ 
มหาพนฺธน ฯ  กตโมติ  เจฯ  ยทิท  โมสวชฺช  ปคาหติฯ  สฺวาสฺส   
มุสาวาทอชฺโฌคาโห  มหาเคโธติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        มนฺโทว  ปรกิิสฺสตีติ  ปาณวธาทีนิ  กโรนฺโต  ตโตนิทาน ฺจ   
ทุกฺขมนุโภนฺโต โภคปริเยสนรกฺขนานิ จ กโรนฺโต โมมูโห วิย 
ปริกิลิสฺสติ ฯ   
        เอตมาทีนว  ตฺวาฯ  มุน ิ ปุพฺพาปเร  อิธาติ  เอต  ยโส   
กิตฺติ  จ  ยา  ปุพฺเพฯ  หายเตวาป  ตสฺส  สาติ  อิโต  ปภูติ  
วุตฺเต  ปุพฺพาปเร อิธ  อิมสฺมึ  สาสเน  ปุพฺพโต  อปเร   
สมณภาวโต  วิพฺภนฺตกภาเว  อาทีนว  มุนิ  ตฺวา ฯ   
        เอตทรยิานมุตฺตมนฺติ ยทิท วิเวกจริยาฯ เอต พุทฺธาทีน 
อริยาน อุตฺตมฯ ตสฺมา  วิเวก ฺเว  สิกฺเขถาติ  อธิปฺปาโย ฯ 
น  เตน  เสฏโ  ม ฺเถาติ  เตน  จ  วิเวเกน  น  อตฺตาน 
เสฏโ  อหนฺติ  ม ฺเยฺยฯ  เตน  พทโฺธ(๒) น ภเวยฺยาติ   
# ๑. ม. ย.ุ  วิเสสโต โจทิโต ฯ  ๒. ม. ย.ุ ถทฺโธ ฯ  
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วุตฺต โหติ ฯ   
        ริตฺตสฺสาติ  วิวิตฺตสฺส  กายทุจฺจริตาทีหิ  วิรหิตสฺส ฯ 
โอฆติณฺณสฺส(๑) ปหยนฺติฯ  กาเมสุ  คธิตา  ปชาติ  วตฺถุกาเมสุ  
ลคฺคา  สตฺตา  ตสฺส  จตฺตาโร  โอเฆ  ติณฺณสฺส ปหยนฺติ  อิณายิกา 
วิย  อาณณฺยสฺสาติ  อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  นฏิาเปสิ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  ติสฺโส  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  ปจฺฉา   
ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต สจฺฉากาสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปสูรสุตฺตวณฺณนา   
        อิเธว  สทฺุธีติ  ปสูรสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  ภควติ  กิร  
สาวตฺถิย วิหรนฺเต  ปสูโร  นาม  ปริพฺพาชโก  มหาวาทีฯ  โส 
อหมสฺมิ  สกลชมฺพุทีเป  วาเทน  อคฺโคฯ  ตสฺมา  ยถา  ชมฺพุทีปสฺส 
ชมฺพุ  ป ฺาณฯ  เอว  มมาป  ภวิตุ อรหตีติ  ชมฺพุสาข  
ธช  กตฺวา  สกลชมฺพุทีเป  ปฏิวาท  อนาสาเทนฺโต  อนุปุพฺเพน   
สาวตฺถึ  อาคนฺตฺวา  นครทฺวาเร  วาลิกตฺถล  กตฺวา  ตตฺถ  สาข  
อุสฺสาเปตฺวา  โย  มยา  สทฺธึ  วาท  กาตุ  สมตฺโถฯ  โส 
อิม  สาข  ภ ฺชตูติ วตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ  ต  าน  มหาชโน 
# ๑. ม. ย.ุ จตฺตาโร โอเฆ ติณฺณสฺส ฯ   
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ปริวาเรตฺวา  อฏาสิ ฯ   
        เตน จ สมเยน  อายสฺมา  สาริปุตฺโต  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  
สาวตฺถิโต  นกิฺขมติฯ  โส  ต  ทิสฺวา สมฺพหุเล  คามทารเก   
ปุจฺฉิ  กึ  เอต  ทารกาติฯ  เต  สพฺพ อาจิกฺขึสุ ฯ เตนหิ  
น  ตุเมฺห  อุทฺธริตฺวา  ปาเทหิ  ภ ฺชถฯ  วาทตฺถิโก  วิหาร   
อาคจฺฉตูติ  จ ภณถาติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        ปริพฺพาชโก  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  อาคนฺตฺวาน 
อุทฺธริตฺวา  ภคฺค สาข  ทิสฺวา  เกนิท  การิตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  
พุทฺธสาวเกน  สาริปุตฺเตนาติ  จ วุตฺเต  ปมุทิโต  หุตฺวา  อชฺช  
มม  ชย  สมณสฺส  จ  ปราชย ฺจ  ปณฺฑิตา  ปสฺสนฺตูติ   
ป ฺหวีมสเก การณิเก อาเนตุ สาวตฺถึ ปวิสิตฺวา วีถิสิงฺฆาฏก- 
จจฺจเรสุ วิจรนฺโต  สมณสฺส  โคตมสฺส  อคฺคสาวเกน  สห  
วาเท  ป ฺาปฏิภาน  โสตุกามา  โภนฺโต  นิกฺขมนฺตูติ   
อุคฺโฆเสสิ ฯ  ปณฺฑิตาน  วจน  โสสฺสามาติ สาสเน  ปสนฺนาป  
อปฺปสนฺนาป  พหู  มนุสฺสา  นิกฺขมึสุ ฯ  ตโต  ปสูโร   
มหาชนปริวุโต  เอว  วุตฺเต  เอว  ภณิสสฺามีติอาทีนิ  วิตกฺเกนฺโต  
วิหาร อคมาสิ ฯ  เถโร  วิหาเร  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺโท   
ชนพฺยากุล ฺจ  มา  อโหสติี  เชตวนทฺวารโกฏเก อาสน  
ป ฺาเปตฺวา นิสีทิ ฯ   
        ปริพฺพาชโก  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตฺว  โภ  ปพฺพชิต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 509 

        *เลมที่ 22  ปสูรสุตฺตวณฺณนา  หนา 509 
 
มยฺห  ชมฺพุธช ภ ฺชาเปสีติ  อาห ฯ  อาม  ปริพฺพาชกาติ 
จ  วุตฺเต  โหตุ  โน  โภ  กาจิ  กถาปวตฺตีติ  อาห ฯ  โหตุ   
ปริพฺพาชกาติ  จ  เถเรน  สมฺปฏิจฺฉิเต  ตฺว  สมณ  ปุจฺฉฯ  อห   
วิสฺสชฺเชสฺสามีติ  อาห ฯ  ตโต  น  เถโร  อวจ  กึ  ปริพฺพาชก   
ทุกฺกร  ปุจฺฉาฯ  อุทาหุ  วิสฺสชฺชนนฺติ ฯ  วิสฺสชชฺน  โภ  ปพฺพชติฯ  
ปุจฺฉาย กึ ทุกฺกรฯ  ต  โย หิ โกจิ ย กิ ฺจิ ปุจฺฉตีติ ฯ  
เตนหิ ปริพฺพาชก ตฺว ปุจฺฉฯ อห วิสฺสชฺเชสฺสามีติ  เอว  
วุตฺเต  ปริพฺพาชโก  สาธุรโูป  ภิกฺขุ  ปาเทน(๑) สาข  ภ ฺชาเปสีติ  
วิมฺหิตจิตฺโต  หุตฺวา  เถร  ปุจฺฉิ  โก  ปรุิสสฺส  กาโมติ ฯ  
สงฺกปฺปราโค  ปุริสสฺส  กาโมติ  (๒)  เถโร  อาห ฯ โส ต สุตฺวา 
เถเร วิรุทฺธส ฺ ี หุตฺวา  ปราชย  อาโรเปตุกาโม  อาห   
จิตฺรวิจิตฺรารมฺมณ  ปน  โภ  ปพฺพชิต  ปุริสสฺส  กาม  น 
วเทสีติ ฯ  อาม  ปริพฺพาชก  น  วเทมีติ ฯ  ตโต  น ปริพฺพาชโก   
ยาว  ติกฺขตฺตุ  ปฏิ ฺ  การาเปตฺวา  สุณนฺตุ  โภนฺโต  
สมณสฺส  วาเท  โทสนฺติ  ป ฺหวีมสเก  อาลปตฺวา  อาห  โภ  
ปพฺพชิต  ตุมหฺาก  สพฺรหฺมจาริโน อร ฺเ  วิหรนฺตีติ ฯ   
อาม  ปริพฺพาชก  วิหรนตีฺติ ฯ  เต  ตตฺถ  วิหรนฺตา กาม- 
วิตกฺกาทโย  วิตกฺเก  วิตกฺเกนฺตีติ ฯ  อาม  ปริพฺพาชก  ปถุุชชฺนา  สหสา  
วิตกฺเกนฺตีติ ฯ  ยท ิ เอว  เตส  สมณภาโว  กโุตฯ  นนุ  เต 
# ๑. ม. ย.ุ าเน ฯ  ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๐ ฯ  
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อคาริกา กามโภคี (๑)  โหนฺตีติ เอว ฺจ ปน วตฺวา อถาปร  
เอตทโวจ   
                  น เต เว กามา ยานิ จิตฺรานิ โลเก   
                  สงฺกปฺปราค ฺจ วเทสิ กาม   
                  สงฺกปฺปย อกุสเล วิตกฺเก   
                  ภิกฺขุป เต เหสฺสติ กามโภคีติ ฯ  
        อถ  เถโร  ปริพฺพาชกสฺส  วาเท  โทส  ทสฺเสนฺโต  อาห 
กึ  ปริพฺพาชก  สงฺกปฺปราค  ปุริสสฺส  กาม  น  วเทสิฯ  
จิตฺรวิจิตฺรารมฺมณ  วเทสีติ ฯ  อาม โภ ปพฺพชิตาติ ฯ  ตโต 
น  เถโร  ยาว  ติกฺขตฺตุ  ปฏิ ฺ  การาเปตฺวา  สุณาถ อาวุโส  
ปริพฺพาชกสฺส  วาเท  โทสนฺติ  ป ฺหวีมสเก  อาลปตฺวา  อาห 
อาวุโส  ปสูร  ตว  สตฺถา  อตฺถีติ ฯ  อาม  ปพฺพชิต  อตฺถีติ ฯ  
โส  จกฺขุวิ ฺเยฺย  รูปารมฺมณ ปสฺสติฯ  สทฺทารมฺมณาทีนิ  วา  
เสวตีติ ฯ  อาม  ปพฺพชิต  เสวตีติ ฯ  ยทิ  เอว ตสฺส  สตฺถุภาโว 
กุโตฯ  นน ุ โส  อคาริโก  กามโภคี  โหตีติ  เอว ฺจ  ปน   
วตฺวา อถาปร เอตทโวจ   
                  เต เว กามา ยานิ จิตฺรานิ โลเก   
                  สงฺกปฺปราค น วเทสิ กาม   
                  ปสฺสนฺโต รปูานิ มโนรมานิ   
                  สณุนฺโต สทฺทานิ มโนรมานิ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ กามโภคิโน ฯ  
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                  ฆายนฺโต คนฺธานิ มโนรมานิ   
                  สายนฺโต รสานิ มโนรมาน ิ  
                  ผุสนฺโต ผสฺสานิ มโนรมาน ิ  
                  สตฺถาป เต เหสฺสติ กามโภคีติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  นิปฺปฏิภาโน  ปริพฺพาชโก  อย  ปพฺพชิโต  
มหาวาทีฯ  อิมสฺส สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  วาทสตฺถ  สกิฺขิสฺสามีติ  
สาวตฺถึ  ปวิสิตฺวา  ปตฺตจีวร ปริเยสิตฺวา  เชตวน  ปวิฏโ  ตตฺถ 
โลฬุทาย ึ (๑)  สุวณฺณวณฺณกายูปปนฺน สรีราการากปฺเปสุ   
สมนฺตปาสาทิก  ทิสฺวา  อย  ภิกฺขุ  มหาป ฺโ  มหาวาทีติ  
มนฺตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ต  วาเทน  นคฺิคเหตฺวา  
สลิงฺเคน  ตเยว ติตฺถายตน  ปกฺกมิตฺวา  ปุน  สมเณน  โคตเมน 
สทฺธึ  วาท  กริสฺสามีติ สาวตฺถิย  ปุริมนเยเนว  อุคฺโฆเสตฺวา 
มหาชนปริวุโต  เอว  สมณ  โคตม  นคฺิคเหสฺสามีติอาทีนิ  
วทนฺโต  เชตวน  อคมาสิฯ  เชตวนทฺวารโกฏเก  อธิวตฺถา  
เทวตา  อย  อภาชนภูโตติ  มุขพนฺธนมสฺส  อกาสิ ฯ  โส   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  มูโค  วิย  นิสทีิ ฯ  มนุสฺสา อิทานิ  
ปุจฺฉิสฺสตีติ (๒)  ตสฺส มุข โอโลเกตฺวา  วเทหิ  โภ  ปสูรฯ  วเทหิ   
โภ  ปสรูาติ  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา  อเหสุ ฯ  อถ  ภควา  กึ   
ปสูโร  วทิสสฺตีติ  วตฺวา  ตตฺถ  สมฺปตฺตปริสาย  ธมมฺเทสนตฺถ  
อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
# ๑. ม. ลาลทุายึ ฯ ๒. ม. ยุ. อิทานิ ปุจฺฉิสฺสติ อิทานิ  
# ปุจฺฉิสฺสตีติ ฯ   
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        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  อย  สงฺเขโป  อิเม  ทิฏ ิคติกา  
อตฺตโน  ทิฏ ึ  สนฺธาย  อิเธว  (๑)สุทฺธีติ  วทนฺติ  อ ฺเสุ 
ปน   ธมฺเมสุ วิสุทฺธึ นาหุ (๑) ฯ  เอว  สนฺเต  อตฺตโน  สตฺถาราทึ  (๒) 
นิสฺสิตา  ตตฺเถว  เอส วาโท สุโภติ เอว  สุภ  วทานา  (๓)  หุตฺวา 
ปุถู  สมณพฺราหฺมณา  สสฺสโต  โลโกติอาทีสุ  ปจฺเจกสจฺเจสุ 
นิวิฏา ฯ  เอว  นิวิฏา  จ  เต  วาทกามาติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ  พาล  ทหนฺตี  มิถุ  อ ฺม ฺนฺติ  อย  พาโล  
อย  พาโลติ  เอว  เทฺวป  ชนา อ ฺม ฺ  พาล  ทหนฺติฯ   
พาลโต  ปสสฺนฺติ ฯ  วทนฺติ  เต  อ ฺสิตา  กโถชฺชนฺติ เต 
อ ฺม ฺ  สตฺถาราทึ  นสิฺสิตา  กลห  วทนฺติ ฯ  ปสสกามา  
กุสลา  วทานาติ ปสสตฺถิกา อุโภป มย กุสลวาทา ปณฺฑิตวาทาติ  
เอวส ฺ ิโน หุตฺวา ฯ  เอว  วทาเนสุ  จ  เตสุ  เอโก  นิยมโตเอว 
ยุตฺโต กถายนฺติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ  ยตฺุโต  กถายนฺติ วิวาทกถาย อุสฺสุกฺโก ฯ  
ปสสมิจฺฉ วินิฆาติ โหตีติ อตฺตโน  ปสส  อิจฺฉนฺโต  กถ   
นุ  โข  นิคฺคเหสฺสามีติอาทินา  นเยน  ปุพฺเพว สลฺลาปากถ- 
กถาวินิฆาตี(๔) โหติ ฯ  อปาหตสฺมินฺติ  ป ฺหวีมสเกหิ  อตฺถาปคตเต 
ภณิตฯ  พฺย ฺชนาปคต  เต  ภณิตนฺติอาทินา  นเยน  อปหาริเต  (๕) 
# ๑. ม. สุทฺธ ีอิติ วาทยนฺติ นา ฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ ฯ 
# ๒. ม. ย.ุ สตฺถาราทีนิ ฯ  ๓. ม. สุภ วทานา ฯ  ๔. ม. สลฺลาปา กถกถี  
# วินิฆาตี ฯ  ยุ. วาทกถกถาวินิปาตี ฯ  ๕. สี. ม. ยุ. อปสาทิเต ฯ  
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วาเท ฯ  นินฺทาย  โส  กุปปฺตีติ  เอว  อปาหตสฺมิ ฺจ  วาเท  
อุปฺปนฺนาย  นินฺทาย  โส กุปฺปติ ฯ รนฺธเมสีติ ปรสฺส รนฺธเมว  
คเวสนฺโต ฯ  น  เกวล ฺจ  กุปฺปติฯ  อปจ  โข  ปน  ยมสฺส 
วาทนฺติ  คาถา ฯ   
        ตตฺถ  ปริหีนมาหุ  อปาหตนฺติ  อตฺถพฺย ฺชนาทิโต  อปาหต 
ปริหีน  วทนฺติ ฯ ปริเทวตีติ  ตโต  นิมตฺิต  โส  อ ฺ  มยา  
อาวชฺชิตนฺติอาทีหิ  วิปฺปลปติ ฯ โสจตีติ  ตสฺเสว  ชโยติอาทีนิ 
อารพฺภ  โสจติ ฯ  อุปจฺจคา  มนฺติ  อนตฺุถุนาตีติ โส ม วาเทน 
วาท อติกฺกนฺโตติอาทินา นเยน สุฏ ุตร วิปฺปลปติ ฯ   
        เอเต  วิวาทา  สมเณสูติ  เอตฺถ  ปน  สมณา  วุจฺจนฺติ   
พาหิรปริพฺพาชกา ฯ  เอเตสุ  อุคฺฆาติ  นิฆาติ โหตีติ เอเตสุ  
วาเทสุ ชยปราชยาทิวเสน จิตฺตสฺส  อุคฺฆาต  นิฆาต วา 
ปาปุณนฺโต  อุคฺฆาตี  นิฆาตี  จ  โหตีติ ฯ  วิรเม กโถชชฺนฺติ   
ปชเหยฺย  กลห ฯ  น  ห ฺทตฺถตฺถิ  ปสสลาภาติ  น  หิ  เอตฺถ   
ปสสลาภโต อ ฺโ อตฺโถ อตฺถ ิฯ   
        ฉฏคาถายตฺโถ  ยสมฺา  จ  น  ห ฺทตฺถตฺถิ   
ปสสลาภาฯ  ตสฺมา  ปรม  ลาภ  ลภนโฺตป  สุนฺทโร  อยนฺติ 
ตตฺถ  ทิฏ ิยา  ปสสิโต  วา ปน  โหติ  ต  วาท  ปริสมชฺเฌ 
ทีเปตฺวาฯ  ตโต  โส  เตน  ชยตฺเถน  ตุฏ ึ  วา  ทนตฺวิทสก   
วา  อาปชฺชนโฺต  หสติฯ  มาเนน  จ  อุณฺณมติ ฯ  กกึารณฯ   
ยสฺมา  ต  ชยตฺถ  ปปฺปุยฺย  ยถามโน  ชาโตฯ  เอว  อุณฺณมโต   
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จ  ยา  อุณฺณตีติ คาถา ฯ 
        ตตฺถ  มานาติมาน  วทเต  ปเนโสติ  เอโส  ปน  ต  อุณฺณตึ   
วิฆาตภูมีติ  อพุชฺฌมาโน มาน ฺจ อติมาน ฺจ วทติเยว ฯ   
        เอว  วาเท  โทส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตสฺส  วาท   
อสมฺปฏิจฺฉนฺโต  สโูรติ  คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ  ราชขาทายาติ  ราชขาทนีเยนฯ  ภตฺตเวตเนนาติ(๑)  วุตฺต 
โหติ ฯ อภิคชฺชเมติ ปฏิสรูมิจฺฉนฺติ ยถา โส ปฏิสรู อิจฺฉนฺโต 
อภิคชฺชนฺโต เอติฯ  เอว  ทิฏ ิคติโก  ทฏิ ิคติกนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  
เยเนว  โสฯ  เตน  ปเลหีติ เยน  โส  ตุยหฺ  ปฏิสโูรฯ  เตน   
คจฺฉ ฯ  ปุพฺเพว  นตฺถิ  ยทิท  ยุธายาติ ย  ปน  อิท  กิเลสชาต  
ยุทฺธาย  สิยาฯ  ต  เอต  ปพฺุเพว นตฺถิฯ โพธิมูเลเยว ปหีนนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ เสสคาถา ปากฏสมฺพนฺธาเยว ฯ   
        ตตฺถ  วิวาทยนฺตีติ  วิวทนฺติ ฯ  ปฏิเสนิกตฺตาติ  ปฏิโลม- 
การโก ฯ  วิเสนิกตฺวาติ  กิเลสเสน  วินาเสตฺวา ฯ กึ ลเภโถติ  
ปฏิมลลฺ กึ ลภิสฺสสิ ฯ ปสรูาติ ต ปริพฺพาชก อาลปติ ฯ 
เยสีธ นตฺถีติ เยส อิธ นตฺถ ิฯ  ปวิตกฺกนฺติ  ชโย  นุโข 
อิธ(๒)  เม  ภวิสฺสตีติอาทีนิ  วิตกฺเกนฺโต ฯ  โธเนน  ยุค  สมาคมาติ  
ธุตกิเลเสน  พุทฺเธน  สทฺธึ  ยุคคฺคาห สมาปนฺโน ฯ  น  หิ   
ตฺว  สกฺขสิ  สมฺปยาตเวติ  โกตฺถุกาทโย  วิย  สีหาทีหิฯ โธเนน  
# ๑. ม. ภตฺตเวตเนนาติ ฯ  ยุ. ภฏปเถน ฯ  
# ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ   
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สห  ยุค  คเหตฺวา  เอก  ปทมฺป  สมฺปยาตุ  ยุคคฺคาหเมว  วา  
สมฺปาเทตุ  น  สกฺขิสฺสสีติ ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    ปสูรสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
           
                        มาคนฺทิยสุตฺตวณฺณนา   
        ทิสฺวาน  ตณฺหนฺติ  มาคนฺทิยสุตฺต ฯ  (๑)  กา  อุปปตฺติฯ  เอก   
สมย ภควา  สาวตฺถิย  วิหรนฺโต  ปจฺจูสสมเย  พุทธฺจกฺขุนา  
โลก  โอโลเกนฺโต  กุรูสุ กมฺมาสธมฺมนิคมวาสิโน  (๒)  มาคนฺทิยสฺส 
นาม  พฺราหฺมณสฺส  สปชาปติกสฺส  อรหตฺตูปนิสฺสย  ทิสฺวา   
ตาวเทว  สาวตฺถิโต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กมฺมาสธมฺมสฺส  (๓)  อวิทเูร  
อ ฺตรสฺมึ  วนสณฺเฑ  นิสีทิ  สุวณฺโณภาส  มุ ฺจมาโน ฯ  
มาคนฺทิโยป ตขณ  ตตฺถ  มุขโธวนตฺถ  คโต  สุวณฺโณภาส   
ทิสฺวา  กึ  อิทนฺติ  อิโต  จิโต จ  เปกฺขนฺโต  (๔)  ภควนฺต  ทิสฺวา 
อตฺตมโน  อโหสิ ฯ  ตสฺส กิร ธีตา สุวณฺณวณฺณาฯ ต   
พหู  ขตฺติยกุมาราทโย  วารยนฺตา  น  ลภนฺติ ฯ  พฺราหฺมโณ 
เอวลทฺธิโก  โหติ  สมณสฺเสว  น  สุวณฺณวณฺณสฺส  ทสฺสามีติ ฯ  
โส  ภควนฺต  ทิสฺวา  อย เม  ธีตาย  สมานวณฺโณฯ  อิมสฺส  
# ๑. ม. มาคณฺฑิยสุตฺต ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ กมมฺาสฺสทมฺม... ฯ 
# ๓. ส.ี กมฺมาสฺสทมฺมสฺส ฯ  ๔. ม. ย.ุ เปกฺขมาโน ฯ   
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น  ทสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  ตสฺมา ทิสฺวาว  อตฺตมโน  
อโหสิ ฯ  โส  เวเคน  ฆร  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณึ  อาห  โภติ   
โภติ  มยา  ธตีาย  สมานวณฺโณ  ปุรโิส  ทฏิโฯ  อลงฺกโรหิ  
ทาริกฯ  ตสฺส  น  ทสฺสามาติ ฯ  พฺราหฺมณิยา  ทาริก  คนฺโธทเกน 
นฺหาเปตฺวา  วตฺถปุปฺผาลงฺการาทีหิ อลงฺกโรนฺติยา  เอว  ภควโต 
ภิกฺขาจารเวลา  สมฺปตฺตา ฯ  อถ  ภควา  กมฺมาสธมฺม  ปณฺฑาย 
ปาวิสิ ฯ   
        เตป  โข  ธีตร  คเหตฺวา  ภควโต  นิสินฺโนกาส  อคมสุฯ  
ตตฺถ  ภควนฺต  อทิสฺวา  พฺราหฺมณี  อิโต  จิโต  จ  วิโลเกนฺตี   
ภควโต  นิสชฺชฏาน ติณสนฺถารก อทฺทส ฯ  พุทฺธาน  จ 
อธิฏานพเลน  นิสินฺโนกาโส  ปทนิกฺเขโป  จ  อพฺยากุลา   
โหนฺติ ฯ  สา  พฺราหฺมณ  อาห ฯ  เอส  พฺราหฺมณ  ตสฺส   
ติณสนฺถาโรติฯ  อาม  โภตีติ ฯ  เตนหิ  พฺราหฺมณ  อมฺหาก  
อาคมนกมฺม  น  สมฺปชชฺสิฺสตีติ ฯ  กสฺมา โภตีติฯ  ปสฺส   
พฺราหฺมณ  อพฺยากุโล  ติณสนฺถาโรฯ  เนโส  กามโภคิโน  (๑)   
ปริภุตฺโตติ ฯ  พฺราหฺมโณ  มา  โภติ  มงฺคเล  ปริเยสิยมาเน 
อวมงฺคลอภณีติ อาห ฯ  ปุนป  พฺราหฺมณี  อิโต  จิโต  จ  วิจรนฺตี  
ภควโต  ปทนิกฺเขป  ทิสฺวา พฺราหฺมณ  อาห  (๒)  ยสฺเสส 
ปทนิกฺเขโปติ  น  โส กาเมสุ  คธิโตติ  (๒)  กถ  ตฺว  โภติ  ชานาสีติ 
# ๑. ส.ี ย.ุ ติณสนฺถารโก กามาภิภุนา สตฺเตน ฯ 
# ๒. ม. ย.ุ อย ตสฺส ปทนกิฺเขโปติ อาม โภตีติ ฯ  
# ปสฺส พฺราหฺมณ ปทนิกฺเขป นาย สตฺโต กาเมสุ คธิโตติ ฯ  
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จ วุตฺตา อตฺตโน ป ฺาพเลน(๑) ทสฺเสนฺตี อาห   
                  รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิก ปท ภเว   
                  ทุฏสฺส โหติ อนุกฑฺฒิต ปท   
                  มฬฺูหสฺส โหติ สหสานุปฬิต   
                  วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส ปทนฺติ ฯ  
อย  หิ  (๒)  เตส  กถา  วิปปฺกตาฯ  อถ  ภควา กตภตฺตกิจฺโจ  
ตเมว วนสณฺฑ  อาคโต ฯ  พฺราหฺมณี  ภควโต  วรลกฺขณขจิต   
พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺต  รปู  ทิสฺวา พฺราหฺมณ  อาห  เอส  
ตยา  พฺราหฺมณ  ทิฏโติ ฯ  อาม  โภตีติ ฯ (๓) อย กาเม น   
ปริภุ ฺชิสฺสติฯ  (๓)  อาคตกมฺม  น  สมฺปชฺชิสฺสเตวฯ  เอวรูโป  นาม 
กาเม  ปริภุ ฺชิสฺสตีติ  เนต าน วิชฺชตีติ ฯ เตส เอว  
วทนฺตาน ฺเว ภควา ติณสนฺถารเก นิสีทิ ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ 
ธีตร  วาเมน  หตฺเถน  คเหตฺวา  กมณฺฑลล ทกฺขิเณน หตฺเถน คเหตฺวา 
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  โภ  ปพฺพชิต  ตฺว ฺจ  สุวณฺณวณฺโณ  
อย ฺจ ทาริกาฯ  อนุจฺฉวิกา  เอสา  ตวฯ  อิมาห  โภโต 
ภริย  โปสาวนตฺถาย  ทมมฺี [๔] ติ  วตฺวา  ภควโต  สนฺติก   
คนฺตฺวา  ทาตุกาโม  อฏาสิ ฯ  ภควา  พฺราหฺมณ  อนาลปตฺวา 
อ ฺเน  สทฺธึ  สลฺลปมาโน  วิย  ทิสฺวาน  ตณฺหนฺติ  อิม   
คาถ อภาสิ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ าณพล ฯ  ๒. ม. ยุ. อย ฺจรหิ ฯ   
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๔. ส.ี ยุ. เอตฺถนฺตเร  
# ทมฺมิ ปฏิคฺคณฺห อุทกูปสฏ ทาริกนติฺ วตฺวา ทาตุกาโมติ ทิสฺสติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 518 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  อฏกวคฺควณฺณนา  หนา  518 
         
        ตสฺสตฺโถ  อชปาลนิโคฺรธมูเล  นานารูปานิ  นิมฺมินิตฺวา 
อภิกามมาคต มารธีตร  ทิสฺวาน  ตณฺห อรตึ รค ฺจ ฉนฺท- 
มตฺตมฺป เม เมถุนสฺมึ นาโหสิฯ กิเมวิท อิมิสฺสา  ทาริกาย 
มุตฺตกรีสปุณฺณ  รูป  ทิสฺวา ลภิสฺสติ (๑)  สพฺพตฺถาป(๒) ปาทานิ  
น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉฯ กุโตเนน สวสิตุนฺติ ฯ   
        ตโต  มาคนฺทิโย  ปพฺพชิตา  นาม  มานุสเก  กาเม  
ปหาย  ทิพฺพกามตฺถาย  ปพฺพชนฺติฯ  อย ฺจ  ทิพฺเพป กาเม  
น อิจฺฉติฯ อิทมฺป อิตฺถิรตนฯ กา  นุสสฺ  ทฏิ ีติ  ปจฺุฉิตุ  
ทุติยคาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  เอตาทิส  เจ  รตนนฺติ ทิพฺพิตฺถิรตน  สนธฺาย  
ภณติฯ  นารินฺติ  อตฺตโน  ธีตร  สนฺธาย (วา ภณติ) ทิฏ ิเยว 
ทิฏ ิคต สีลวต  นุ  ชีวิตนฺติ  (๓)  ทิฏ ิ ฺจ สีล ฺจ วต ฺจ ชีวิต ฺจ ฯ  
ภวูปปตฺติ ฺจ วเทสิ กีทิสนฺติ อตฺตโน ภวูปปตฺติ ฺจ กีทิส  
วทสีติ ฯ  อิโต  ปรา  เทฺว  คาถา  วิสฺสชฺชนปุจฺฉานเยน  ปวตฺตตฺตา   
ปากฏสมฺพนฺธาเยว ฯ  
        ตาสุ  ปมคาถาย  สงฺเขปตฺโถ  ตสฺส  มยฺห  มาคนฺทิย   
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตธมฺเมสุ  วินิจฺฉินิตฺวา  อิทเมว สจฺจ โมฆม ฺนฺติ  
เอว อิท วทามีติ  สมุคฺคหิต  น  โหติ  นตฺถิ  น  วิชชฺติ ฯ   
กึการณาฯ  อห ฺหิ  ปสฺสนฺโต ทิฏ ีสุ  อาทีนว  กิ ฺจิ  ทิฏ ึ- 
# ๑. ม. ย.ุ ภวิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สพฺพถา ฯ  ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๓๒๔/๒๒๑  
# สีลวตานุชวิีต ฯ  
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มคฺคเหตฺวา  สจฺจานิ  จ วิจินนฺโต อชฺฌตฺต (๑)  ราคาทีน  
สนฺติภาเวน อชฺฌตฺตสนฺติสงฺขาต นิพฺพานเมว อทฺทสนฺติ ฯ   
        ทุติยคาถาย  สงฺเขปตฺโถ  ยานิมานิ  ทฏิ ิคตานิ  เตหิ  เตหิ   
สตฺเตหิ วินิจฺฉินิตฺวา คหิตตฺตา วินิจฺฉยาติ จ อตฺตโน ปจฺจเยหิ  
อภิสงฺขตภาวาทินา นเยน  ปกปฺปตานิ  จาติ  วุจฺจติฯ  ตนฺต(๒) 
ทิฏ ิคตธมฺเม  อคฺคเหตฺวา อชฺฌตฺตสนฺตีติ  ยเมตมตฺถ  พฺรูสิฯ   
อาจิกฺข  เมฯ  กถ นุ ธีเรห ิปเวทิตนฺต(๓) ปกาสิต ธีเรหิ  
ต ปทนฺติ(๔) ฯ    
        อถสฺส  ภควา  ยถา  เยน  อุปาเยน  ต  ปท  ธีเรหิ   
ปกาสิตฯ  ต  อุปาย  สปฺปฏิปกฺข  ทสฺเสนฺโต  น  ทฏิ ิยาติ   
คาถามาห ฯ  
        ตตฺถ น  ทิฏ ิยาติอาทีหิ  อฏสมาปตฺติ(๕)าณพาหิร- 
สีลพฺพตานิ ปฏิกฺขิปติ ฯ สุทฺธิมาหาติ  เอตฺถ  วุตฺต  อาหสทฺท  
สพฺพตฺถ  นกาเรน  สทฺธ ึ โยเชตฺวา ปุรสิพฺยตฺย  กตฺวา  ทิฏ ิยา  
สุทฺธึ  นาห  กเถมีติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ยถา เจตฺถฯ   
เอว  อุตฺตรปเทสุป ฯ  ตตฺถ  จ  อทิฏ ิยา  นาหาติ ทสวตฺถุก  
สมฺมาทิฏ ึ วินา  น  กเถมิ ฯ  ตถา  อสุติยาติ  นวงฺค  สวน   
วินา ฯ  อ ฺาณาติ  กมฺมสฺสกตสจฺจานุโลมิกาณ  วินา ฯ  อสีลตาติ  
# ๑. ม. อชฺฌตฺต ฯ  ๒. ม. ยุ. เต ตฺว มุนิ ฯ   
# ๓. ม. ปเวทิต ฯ ๔. ม. ยุ. ปทนฺติ ฯ  ๕. ม. ทิฏ ิสุติอฏสมาปตฺติ... ฯ 
# ยุ. ทิฏ ิสุติสมาปตฺติ... ฯ  
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ปาติโมกฺขสวร  วินา ฯ  อพฺพตาติ ธุตงฺควต  วินา ฯ  โนป   
เตนาป  เตสุ  เอกเมเกน  ทิฏ ิอาทิมตฺตเกนาป  (๑)  โน  กเถมีติ 
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอเต  จ  นิสฺสชฺชอนุคฺคหายาติ  เอเต 
จ  ปุริเม  ทิฏ ิอาทิเภเท  กณฺหปกฺขิเย  ธมฺเม  สมุคฺฆาตกรเณน   
นิสฺสชฺช  ปจฺฉิเม อทิฏ ิอาทิเภเท  สุกฺกปกฺขิเย  อตมฺมยตาปชฺชเนน(๒) 
อนุคฺคหาย ฯ  สนฺโต  อนสิฺสาย ภว  น  ชปฺเปติ  อิมาย   
ปฏิปตฺติยา  กิเลสวูปสเมน  (๓)  สนฺโต  จกฺขฺวาทีสุ ก ฺจิ ธมฺม 
อนิสฺสาย  เอกมฺป  ภว  อปเหตุ  อปตฺเถตุ  สมตฺโถ   
สิยาฯ  อยมสฺเสว  (๔)  อชฌฺตฺตสนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  วุตฺเต  วจนตฺถมสลฺลกฺเขนฺโต  มาคนฺทิโย  โน  เจ   
กิราติ  คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ  ทฏิาทีนิ  วุตฺตนยาเนว ฯ (เกวล)  กณฺหปกฺขิยานิเยว  
ปน  สนฺธาย  อุภยตฺราป  อาห ฯ  อาหสทฺท  ปน  โน  เจ 
กิรสทฺเทน  โยเชตฺวา  โน  เจ  กิราห  โน  เจ  กริ   
กเถสีติ  เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  โมมุหนฺติ  อติมูฬหฺฯ โมหน 
วา ฯ ปจฺเจนฺตีติ ชานนฺติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ต  ทิฏ ึ  นิสฺสาย  ปุจฺฉ  ปฏิกฺขิปนฺโต   
ทิฏ ิ ฺจ นิสฺสายาติ  เอวมาห(๕) ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ทฏิ ิอาทิมตฺเตนาป ฯ  ๒. ม. ย.ุ อตมฺมยตาปชฺชเนน ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ราคาทิวูปสเมน ฯ  ๔. ม. ย.ุ อยมสฺส ฯ  
# ๕. ม. คาถมาห ฯ   
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        ตสฺสตฺโถ  ตฺว  มาคนฺทิย  ทฏิ ึ นสิฺสาย ปุนปฺปุน  
ปุจฺฉมาโน  ยานิ  เต  ทิฏ ิคตานิ  สมุคฺคหิตานิฯ  เตเสฺวว 
สมุคฺคหิเตสุ  สโมหมาคโต  ตฺว(๑)  มยา  วุตฺตอชฺฌตฺตสนฺติโต  
ปฏิปตฺติโต  ธมฺมเทสนโต  วา  อณุมปฺ(๒) ยุตฺตส ฺ  น  ปสสฺสิฯ 
เตน  การเณน  ตฺว  อิม ธมฺม โมมุหโต ปสฺสสีติ ฯ   
        เอว  สมุคฺคหิเตสุ  สมฺโมหนฺตสฺส(๓)  มาคนฺทิยสฺส  วิวาทาปตฺตึ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เตสุ  อ ฺเสุ  จ  ธมฺเมสุ  วิคตปฺปโมหสฺส  
อตฺตโน นิพฺพิวาทต ทสฺเสนฺโต  สโม  วิเสสีติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  เอว  ติวิธมาเนน  วา  ทิฏ ิยา  วา  ม ฺติฯ 
โส  เตน  มาเนน  ตาย  ทฏิ ิยา  เตน  วา  ปุคฺคเลน  วิวเทยฺยฯ 
โย  ปน  อมฺหาทิโส  อิมาสุ  ตีสุ  วิธาสุ  อวิกมฺปมาโนฯ  สโม 
วิเสสีติ น ตสฺส โหติฯ น จ หีโนติ ปาเสโส ฯ  กิ ฺจ   
ภิยฺโย  สจฺจนฺติ  โสติ  คาถา ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โส  เอวรโูป  ปหีนมานทิฏ ิโก  ตาทิโส  (๔) 
พาหิตปาปตฺตาทินา  นเยน  พฺราหฺมโณ  อิทเมว  สจฺจนฺติ  กึ   
วเทยฺย  กึมตฺถ  (๕)  ภเณยฺยฯ  เกน  วา  การเณน  ภเณยฺยฯ  มยฺห   
สจฺจฯ  ตุยฺห  มุสาติ  วา  เกน  มาเนน  ทิฏ ิยา  ปุคฺคเลน  
วา  วิวเทยฺย ฯ  ยสฺม ึ มาทิเส  ขีณาสเว  สทิโสหมสฺมีติ  ปวตฺติยา  
# ๑. ม. ย.ุ อิโต จ ฯ  ๒. ม. อณุมฺป ฯ  ๓. ม. ย.ุ ปโมเหน ฯ  
# ๔. ม. มาทิโส ฯ   ๕. ม. กึ วตฺถุ ฯ  
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สม  วาฯ  อิตรทฺวยภาเวน  ปวตฺติยา  วิสม  วา  ม ฺ ิต(๑)  นตฺถิฯ 
โส  สมานาทีสุ  เกน  วาท ปฏิสยุเชยฺย  ปฏิปฺผเรยฺยาติ ฯ  
นนุ  เอกเสเนว  เอวรูโป  ปุคฺคโล  โอก ปหายาติ คาถา ฯ   
        ตตฺถ  โอก ปหายาติ รูปวตฺถาทิวิ ฺาณสฺโสกาส ตตฺร  
ฉนฺทราคปฺปหาเนน  ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  อนิเกตสารีติ  ตานิ  (๒)  รูปนิมิตฺต- 
นิเกตาทีนิฯ  ตณฺหาวเสน อสรนฺโต ฯ  คาเม  อกุพฺพ  มุน ิ 
สนฺถวานีติ  คาเม  คิหิสนฺถวานิ  อกโรนฺโต ฯ กาเมหิ  ริตฺโตติ  
กาเมสุ  ฉนฺทราคาภาเวน  สพฺพกาเมหิ  ปุถุภูโต ฯ  อปุเรกฺขราโนติ  
อายตึ  อตฺตภาว  อนภินิพฺพตฺเตนฺโต ฯ  กถ  น  วิคฺคยฺห  ชเนน 
กยิราติ  ชเนน สทฺธึ วิคฺคาหิกกถ น กเถยฺย ฯ โส เอวรูโป  
เยหิ วิวิตฺโตติ คาถา ฯ   
        ตตฺถ  เยหีติ  เยหิ  ทฏิ ิคเตหิ ฯ  (๓)  วิวิตฺโต  วิจเรยฺยาติ  
ริตฺโต จเรยฺย ฯ  น  ตานิ  อุคฺคยฺห  วเทยฺย  นาโคติ  อาคุ  
น กโรตีติอาทินา (๔)  นเยน  นาโค  ตานิ  ทิฏ ิคตานิ  อุคฺคเหตฺวา 
น  วเทยฺย ฯ  เอลมฺพุชนฺติ  ชลส ฺ ิเต  (๕)  อมฺพุมฺหิ  ชาต  
กณฺฏกนาฬ  วาริชฯ  ปทมุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถา  ชเลน ปงฺเกน  
จนูปลิตฺตนฺติ  ต  ปทุม  ยถา  ชเลน  จ  ปงฺเกน  จ  อนุปลิตฺต  
โหติฯ เอว มุนิ สนฺติวาโท  อคิทฺโธติ  เอว  อชฺฌตฺตสนฺติวาโท  
# ๑. ย.ุ อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. ทิฏ ิคเตหิ ฯ  ๔. ขุ. จุฬ. ๓๐/๔๑๗/๑๙๙,๕๗๔/๒๘๐ ฯ   
# ๕. ม. ชลส ฺ ิเต ฯ  
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มุนิ  เคธาภาเวน  อคิทฺโธ ฯ  กาเม จ  โลเก  จ  อนูปลิตฺโตติ  
ทุวิเธป  กาเม  อปายาทิเก จ โลเก ทฺวีหปิ กาเมหิ(๑) อนุปลิตฺโต 
โหติ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  น  เวทคูติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ น เวทคู ทิฏ ิยาติ(๒) จตุมคฺคเวทคู  มาทิโส  
ทิฏ ิยายโก  น  โหติฯ  ทฏิ ิยา คจฺฉนฺโต ต ต(๓) สารโต  
ปจฺเจนฺโต  วา  น  โหติฯ  ตตฺถ  วจนตฺโถ (๔) ยาตีติ  ยา 
ตโต ตโต(๔) กรณวจเนน  ทิฏ ิยา ยาตีติป ทิฏ ิยายโก ฯ (๕) 
อุปโยคฏเน(๖) สามิวจเนนป ทิฏ ิยา (๗) ยาตีติป ทิฏ ิยายโก ฯ  
น  มุติยา  ส  มานเมตีติ  มุตรูปาทิเภทาย  มุติยาป  โส  มาน  น  
เอติ ฯ  น  หิ  ตมฺมโย  โสติ  ตณฺหาทิฏ ิวเสน  ตมฺมโย  โหติ  
ตปฺปรายโนฯ  อย  ปน  น  ตาทิโส ฯ  น  กมฺมุนา  โนป   
สุเตน  เนยฺยาติ  ปุ ฺาภิสงฺขาราทินา  กมฺมุนา  วา  สุตสุทฺธิ- 
อาทินา  สุเตน  วา  โส  เนตพฺโพ  น  โหติ ฯ  อนูปนีโต   
ส  นิเวสเนสูติ  โส  ทฺวินนฺมฺป  อุปยาน ปหีนตฺตา สพฺเพสุ  
ตณฺหาทิฏ ินิเวสเนสุ อนุปนีโต ฯ ตสฺส จ เอว วิธสฺส ส ฺา- 
วิรตฺตสฺสาติ คาถา ฯ   
        ตตฺถ  ส ฺาวิรตฺตสฺสาติ  เนกฺขมฺมส ฺาปุพฺพงฺคมาย 
ภาวนาย  ปหีนกามาทิส ฺสฺส ฯ  อิมนิา  ปเทน  อุภโตภาค- 
# ๑. ม. เลเปหิ ฯ  ๒. ม. ทิฏ ิยายโกติ ฯ  
# ๓. ม. วา ฯ  ๔. ม. ยายตีติ ยายโก ฯ  ๕. สี. ยุ. ทิฏ ิยา ฯ  
# เอวมุปริป ฯ  ๖. ม. อุปโยคตฺเถ ฯ  ๗. ส.ี ทฏิ ึ ฯ   
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วิมุตฺโต  สมถยานิโก  อธิปฺเปโต ฯ  ป ฺาวิมุตฺตสฺสาติ   
วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมาย  ภาวนาย  สพฺพกิเลเสหิ  วิมตฺุตสฺส จ ฯ 
อิมินา  สุกฺขวิปสฺสโก  อธิปฺเปโต ฯ  ส ฺ ฺจ  ทิฏ ิ ฺจ  เย  
อคฺคเหสสฯ  เต ฆฏฏมานา  (๑)  วิจรนฺติ  โลเกติ  เย  ปน  (๒) 
กามส ฺาทิก  ส ฺ  อคฺคเหสสฯ  เต  วิเสสโต  คหฏา   
กามาธิกรณฯ  เย  จ  ทฏิ ึ  อคฺคเหสสฯ  เต  วิเสสโต  ปพฺพชติา 
ธมฺมาธิกรณ  อ ฺม ฺ  ฆฏเฏนฺตา  วิจรนฺตีติ ฯ  เสสเมตฺถ 
ย อวุตฺตฯ  ต  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  พฺราหฺมโณ  จ  พฺราหฺมณี จ ปพฺพชิตฺวา 
อรหตฺต ปาปุณึสูติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  มาคนฺทิยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ฆฏฏยนฺตา ฯ  ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ   
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                        ปุราเภทสุตฺตวณฺณนา   
        กถทสฺสีติ  ปุราเภทสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อิมสฺส  สุตฺตสฺส 
อิโต ปเรส ฺจ  ป ฺจนฺน  กลหวิวาทจูฬวิยูหมหาวิยูหตุวฏก- 
อตฺตทณฺฑสุตฺตาน สมฺมาปริพฺพาชนียสฺส อุปฺปตฺติย วุตฺตนเยเนว 
สาม ฺโต อุปฺปตฺติ วุตฺตา ฯ วิเสสโต ปน  ยเถว  ตสฺมึ   
มหาสมเย  ราคจริตเทวตาน  สปฺปายวเสน  ธมฺม  เทเสตุ   
นิมฺมิตพุทฺเธน  อตฺตาน  ปุจฺฉาเปตฺวา  สมฺมาปริพฺพาชนีย- 
สุตฺตมภาสิฯ  เอว ตสฺมึเยว  มหาสมเย  กินฺนุ  โข  ปรุา  สรรีเภทา 
กตฺตพฺพนฺติ  อุปฺปนฺนจิตฺตาน เทวตาน  จิตฺต  ตฺวา  ตาส  
อนุคฺคหตฺถ อฑฺฒเตฬสภิกฺขุสตปริวาร นิมฺมิตพุทฺธ อากาเสน 
อาเนตฺวา เตน อตฺตาน ปุจฺฉาเปตฺวา อิท สุตฺต อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺุฉาย  ตาว  โส  นิมฺมโิต  กถทสฺสีติ อธิป ฺฯ 
กถสีโลติ อธิสีลฯ อุปสนฺโตติ อธิจิตฺต ปุจฺฉติ ฯ เสส  
ปากฏเมว ฯ   
        วิสฺสชชฺเน  ปน  ภควา  สรูเปน  อธิป ฺาทีนิ  อวิสฺสชฺเชตฺวาว   
อธิป ฺาทิปฺปภาเวน  เยส  กิเลสาน  อุปสมา อุปสมา 
อุปสนฺโตติ  วุจฺจติ ฯ นานาเทวตาน  อาสยานุโลเมน  เตส  เตส 
อุปสมเมว  ทีเปนฺโต  วีตตโณฺหติอาทินา  คาถาโย  อภาสิ ฯ   
ตตฺถ  อาทิโต  อฏนฺน  คาถาน  ต  พฺรมูิ  อุปสนฺโตติ อิมาย 
คาถาย  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพฯ  ตโต  ปราส  ส  เว  สนฺโตติ   
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วุจฺจตีติ  อิมินา สพฺพปจฺฉิเมน ปเทน ฯ   
        อนุปุพฺพวณฺณนานเยน  (๑)  จ  วีตตโณฺห  ปุรา  เภทาติ  โย  
สรีรเภทา  ปพฺุพเมว  ปหีนตโณฺห ฯ  ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโตติ  
อตีตทฺธาทิเภท  ปุพฺพนฺตมนิสฺสิโต ฯ เวมชฺเฌ  นุปสงฺเขยฺโยติ  
ปจฺจุปฺปนฺเนป  อทฺธนิ  รตฺโตติอาทินา  นเยน  น อุปสงฺขา- 
ตพฺโพ ฯ  ตสฺส  นตฺถ ิ ปุเรกฺขตนฺติ  ตสฺส  อรหโต  ทฺวินฺน  
ปุเรกฺขาราน อภาวา  อนาคเต  อทฺธนิ  ปุรกฺขตมฺป  นตฺถิฯ  
ต  พฺรูมิ  อุปสนฺโตติ  เอว เจตฺถ โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  เอส  
นโย  สพฺพตฺถ ฯ  อิโต  ปร  ปน  โยชน  อทสฺเสตฺวา   
อนุตฺตานปทวณฺณนเยว กริสฺสาม ฯ 
        อสนฺตาสีติ  เตน  เตน  อลาภเกน  อสนฺตสนฺโต ฯ  อวิกตฺถติี   
สีลาทีหิ  อวิกตฺถนสีโล ฯ  อกุกฺกโุจติ  หตฺถกุกฺกุจฺจาทีหิ  วิรหิโต ฯ  
มนฺตภาณีติ มนฺตาย  ปรคฺิคเหตฺวา  ปริคฺคเหตฺวา  วาจ  
ภาสิตา ฯ อนุทฺธโตติ อุทฺธจฺจวิรหิโต ฯ ส เว วาจายโตติ โส  
วาจาย ยโต สยโต จตุโทสวิรหิต วาจ ภาสิตา โหติ ฯ   
        นิราสตฺตีติ  นิตฺตโณฺห ฯ  วิเวกทสฺสี  ผสฺเสสูติ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  
จกฺขุสมฺผสฺสาทีสุ  อตฺตาทิภาววิเวก  ปสฺสติ ฯ  ทฏิ ีสุ  จ  น  
นิยฺยตีติ ทฺวาสฏ ิทิฏ ีสุ กายจิ ทิฏ ิยา น นิยฺยติ ฯ   
        ปฏิลีโนติ  ราคาทีน  ปหีนตฺตา  ตโต  อปคโต ฯ  
# ๑. ม. อนุปท... ฯ  
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อกุหโกติ  อวิมฺหาปโก  ตีหิ  กุหนวตฺถูหิ ฯ  อปหาลูติ  อปหนสีโลฯ 
ปตฺถนาตณฺหาย  รหิโตติ วุตฺต  โหติ ฯ  อมจฺฉรีติ ป ฺจ- 
มจฺเฉรวิรหิโต ฯ อปฺปคพฺโภติ กายปาคพฺภิยาทิวิรหิโต ฯ อเชคุจฺโฉติ 
สมฺปนฺนสีลาทิตาย  อเชคุจฺฉนีโย  อเสจนโก  มนาโป ฯ  
เปสุเณยฺเย  จ โน ยุโตติ ทวีฺหิ อากาเรหิ อุปสหริตพฺเพ 
ปสุณกมฺเม อยุตฺโต ฯ   
        สาติเยสุ  อนสฺสาวีติ  สาตวตฺถูสุ  กามคุเณสุ  ตณฺหา- 
สนฺถววิรหิโต ฯ สโณฺหติ  สเณฺหหิ  กายกมฺมาทีหิ  สมนฺนาคโต ฯ  
ปฏิภานวาติ  ปริยตฺติปริปุจฺฉาธิคมปฏิภาเนหิ  สมนฺนาคโต ฯ   
น  สทฺโธติ  สย  (๑)  อธิคต  ธมฺม  น  กสฺสจิ  สททฺหติ ฯ น 
วิรชฺชตีติ ขยา ราคสฺส วิรตฺตตฺตา อิทานิ น วิรชฺชติ ฯ   
        ลาภกมฺยา  น  สิกฺขตีติ  น  ลาภปตฺถนาย  สุตฺตนฺตาทีนิ  
สิกฺขติ ฯ อวิรุทฺโธ  จ  ตณฺหายฯ  รเสสุ  นานุคิชฺฌตีติ  วิโรธาภาเวน   
จ  อวิรุทฺโธ  หุตฺวา ตณฺหาย มูลรสาทีสุ เคธ นาปชฺชติ ฯ   
        อุเปกฺขโกติ  ฉฬงฺคุเปกฺขาย  สมนฺนาคโต ฯ  สโตติ   
กายานุปสฺสนาทิสติยุตฺโต ฯ   
        นิสฺสยตาติ  (๒)  ตณฺหาทิฏ ินิสฺสยา ฯ  ตฺวา  ธมฺมนฺติ  อนิจฺจาทีหิ  
อากาเรหิ  ธมฺเม  (๓)  ชานิตฺวา ฯ  อนิสฺสิโตติ เอว เตหิ นิสฺสเยหิ  
อนิสฺสิโต ฯ เตน อ ฺตฺร  ธมฺมาณา  นตฺถิ  นิสฺสยาน  
# ๑. ม. ย.ุ สาม ฯ  ๒. ม. ย.ุ นิสฺสยนาติ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ธมฺม ฯ  
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อภาโวติ  ทีเปติ ฯ  ภวาย  วิภวาย  วาติ  สสฺสตาย อุทฺเฉทาย  
วา ฯ   
        ต  พฺรูม ิ อุปสนฺโตติ  ต  เอวรูป  เอเกกคาถาย  วุตฺต  
อุปสนฺโตติ กเถมิ ฯ  อตร ี โส  วิสตฺติกนฺติ  โส  อิม   
วิสตาทิภาเวน  วิสตฺติกาสงฺขาต มหาตณฺห อตริ ฯ   
        อิทานิ  ตเมว  อุปสนฺต  ปสสนฺโต  อาห  น  ตสฺส  
ปุตฺตาติ  เอวมาทิ ฯ 
        ตตฺถ  ปตฺุตา  อตฺรชาทโย  จตฺตาโร ฯ  เอตฺถ  จ   
ปุตฺตปริคฺคหาทโย  ปุตฺตาทินาเมน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เต 
หิสฺส  น  วิชชฺนฺติฯ  เตส  วา อภาเวน ปุตฺตาทโย น 
วิชฺชนฺตีติ ฯ   
        เยน  น  วชฺชุ  ปุถชฺุชนาฯ  อโถ  สมณพฺราหฺมณาติ   
เยน  ต  ราคาทินา  วชฺเชน  ปถุุชชฺนา  สพฺเพป  เทวมนุสฺสา  
อิโตเอว  (๑)  พหิทฺธา  สมณพฺราหฺมณา  จ  รตฺโต  วา  ทุฏโ 
วาติ  วเทยฺยย ฯ  ต  ตสฺส  อปุรกฺขตนฺติ  ต ราคาทิวชฺช  ตสฺส 
อรหโต  อปรุกฺขต ฯ  ตสฺมา  วาเทสุ  เนชตีติ  ตการณา   
นินฺทาวจเนสุ น กมฺปติ ฯ   
        น  อุสฺเสสุ  วทเตติ  วิสิฏเสุ  อตฺตาน  อนฺโต  กตฺวา  
อห  วิสิฏโติ  อติมานวเสน  น  วทติ ฯ  เอส  นโย  อนนฺตเรสุ  (๒) 
# ๑. ม. ย.ุ เอวสทโท นตฺถิฯ  ๒. ม. อิตเรสุ ฯ  
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ทฺวีสุ ฯ  กปปฺ  เนติ อกปปฺโยติ  เอโส  (๑)  เอวรูโป  ทฺวิธมฺป  กปฺป  
น เอติ ฯ กสมฺาฯ  ยสฺมา อกปฺปโย ฯ ปหีนกปฺโปติ วุตฺต  
โหติ ฯ   
        สกนฺติ  มยฺหนฺติ  ปรคฺิคหิต ฯ  อสตา  จ  น  โสจตีติ 
อวิชฺชมานาทินา อสตา  จ  น  โสจติ ฯ  ธมฺเมสุ  จ   
น  คจฺฉตีติ  สพฺพธมฺเมสุ  ฉนฺทาทิวเสน  น  คจฺฉติ ฯ  ส  เว  
สนฺโตติ  วุจฺจตีติ  โส เอวรูโป นรุตฺตโม สนฺโตติ วุจฺจตีติ  
อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  โกฏ ิ(สต) สหสฺสเทวตาน  อรหตฺตปฺปตฺติ  
อโหสิฯ โสตาปนฺนาทีน คณนา นตฺถีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    ปุราเภทสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ โส ฯ   
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                        กลหวิวาทสุตฺตวณฺณนา   
        กโุต  ปหูตา  กลหา  วิวาทาติ  กลหวิวาทสุตฺต ฯ  กา 
อุปฺปตฺติฯ  อิทมฺป  ตสฺมึเยว  มหาสมเย  กโุต  น ุ โข  กลหาทโย   
อฏ  ธมฺมา  ปวตฺตนฺตีติ  อุปฺปนฺนจิตฺตาน  เอกจฺจาน  เทวตาน   
เต  ธมฺเม  อาวิกาตุ  ปุริมนเยเนว นิมฺมิตพุทฺเธน  อตฺตาน  
ปุจฺฉาเปตฺวา  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  ปจฺุฉาวิสฺสชฺชนกฺกเมน  ิตตฺตา สพฺพคาถา 
ปากฏสมฺพนฺธาเยว ฯ  อนุตฺตานปทวณฺณนา  ปเนตาส  เอว  
เวทิตพฺพา  กุโต  ปหูตา  กลหา  วิวาทาติ  กลโห  จ  ตสฺส  
ปุพฺพภาโค  วิวาโท  จาติ  อิเม  กโุต  ชาตา ฯ  ปริเทวโสกา  
สหมจฺฉรา  จาติ  ปริเทวโสกา  จ  สหมจฺฉรา  (๑)  จ  กุโต  
ปหูตา ฯ  มานาติมานา  สหเปสุณา  จาติ  มานา  จ  อติมานา  
จ  สหเปสุณา  (๒)  จ  กุโต  ปหูตา ฯ  เตติ  เต  สพฺเพป อฏ 
กิเลสธมฺมา ฯ ตทิงฺฆ พฺรูหีติ ต มยา ปุจฺฉิตมตฺถ พฺรูหิฯ ยาจามิ  
ต อหนฺติ ฯ ยาจนตฺโถ หิ อิงฺฆาติ นิปาโต ฯ   
        ปยปฺปหูตาติ  ปยวตฺถุโต  ชาตา ฯ  ยุตฺติ  ปเนตฺถ  นิทฺเทเส  (๓)   
วุตฺตา  เอว ฯ  มจฺเฉรยุตฺตา  กลหา  วิวาทาติ  อิมินา  กลห- 
วิวาทาทีน  น  เกวล  ปยวตฺถุเมวฯ  มจฺฉริยมฺป(๔) ปจฺจย  ทสฺเสติ ฯ 
# ๑. ม. มจฺฉรา ฯ  ๒. ม. เปสุณา ฯ   
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๔๔๗/๓๐๙ ฯ ๔. ม. ย.ุ มจฺฉริยมปฺ ปจฺจย ฯ  
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กลหวิวาทสีเลน  เจตฺถ  สพฺเพป  เต ธมฺมา  วุตฺตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  จ  เอเตส  มจฺฉริยฯ  ตถา เปสุณาน 
จ วิวาท ฯ เตนาห วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานีติ ฯ   
        ปยา  สุ  โลกสฺมึ  กุโตนิทานาฯ  เย  จาป  โลภา  
วิจรนฺติ โลเกติ  ปยา  ปหตูา  กลหาติ  เย  เอตฺถ  วุตฺตาฯ 
เต  ปยา  โลกสฺมึ  กโุตนทิานาฯ น  เกวล ฺจ  ปยาฯ  
เย  จาป  ขตฺติยาทโย  โลภา  วิจรนฺติ โลภเหตุกา โลเภนาภิภูตา   
วิจรนฺติฯ  เตส  โส  โลโภ  จ  กุโตนิทาโนติ  เทฺว  อตฺเถ  
เอกาย ปุจฺฉาย ปุจฺฉติ ฯ อาสา  จ  นิฏา  จาติ  อาสา 
จ  ตสฺสา  อาสาย  สมิทฺธิ  จ ฯ  เย  สมปฺรายาย  นรสฺส  
โหนฺตีติ  เย  นรสฺส  สมฺปรายาย  (๑)  โหนฺติฯ  ปรายนา  โหตีติ(๒) 
วุตฺต โหติ ฯ เอกา เอวายมฺป ปุจฺฉา ฯ   
        ฉนฺทานิทานานีติ  กามจฺฉนฺทาทิฉนฺทนิทานานิ ฯ  เย  
จาป  โลภา  วิจรนฺตีติ  เย  จาป  ขตฺติยาทโย  โลภา  วิจรนฺติฯ  
เตส  โลโภป  ฉนฺทนิทาโนติ เทฺวป  อตฺเถ  เอกโต  วิสฺสชฺเชติ ฯ   
อิโตนิทานาติ  ฉนฺทนิทานา  เอวาติ  วุตฺต โหติ ฯ  กุโตนิทานาติ 
อิโตนิทานาติ  เอเตสุ  จ  สทฺทสิทฺธิ  สจิูโลมสุตฺเต  (๓)  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพา ฯ   
        วินิจฺฉยาติ  ตณฺหาทิฏ ิวินิจฺฉยา ฯ  เย  วาป  ธมฺมา   
# ๑. ส.ี สมฺปรายณาย ฯ  ๒. ม. ปรายนา โหนฺตีติ ฯ 
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๑๙/๓๗๘ ฯ   
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สมเณน  วุตฺตาติ  เย  จ  อ ฺเป  โกธาทีหิ  สมฺปยุตฺตาฯ  
ตถารูปา  วา  อกุสลา  ธมมฺา  พุทฺธสมเณน วุตฺตาฯ เต  
กุโต ปหูตาติ ฯ   
        ตมูปนสิฺสาย  ปโหติ  ฉนฺโทติ  ต  สุขทุกฺขเวทนตทุภย- 
วตฺถุสงฺขาต สาตาสาต  อุปนิสฺสาย  สโยควิปฺปโยคปตฺถนาวเสน 
ฉนฺโท  ปโหติฯ  เอตฺตาวตา  ฉนฺโท  นุ  โลกสฺม ึ กุโตนิทาโนติ  
อย  ปโ ฺห  วิสฺสชฺชิโต  โหติ ฯ  
        รูเปส ุ ทิสฺวา  วิภว  ภว ฺจาติ  รูเปสุ  วย ฺจ  อุปฺปาท 
ทิสฺวา ฯ  วินจฺิฉย กุรุเต  (๑)  ชนฺตุ โลเกติ อปายาทิเก  
โลเก อย ชนตฺุ โภคาธิคมนตฺถ ตณฺหาวินิจฺฉย อตฺตา  เม   
อุปฺปนฺโนติอาทินา  นเยน  ทิฏ ิวินิจฺฉย  จ กรุุเต ฯ ยตฺุติ  
ปเนตฺถ นิทฺเทเส  (๒)  วุตฺตา  เอว ฯ  เอตฺตาวตา  วินิจฺฉยา จาป  
กุโต ปหูตาติ อย ปโ ฺห วิสฺสชฺชิโต โหติ ฯ   
        เอเตป  ธมฺมา  ทฺวยเมว  สนฺเตติ  เอเตป  โกธาทโย  ธมฺมา   
สาตาสาตทฺวเย  สนฺเต  เอว  ปโหนฺติ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อุปฺปตฺติวิธิ  (๓) 
จ  เนส นิทฺเทเส  (๔)  วุตฺตาเยว ฯ  เอตฺตาวตา  ตติยปโ ฺหป   
วิสฺสชฺชิโต  โหติ ฯ  
        อิทานิ โย เอว  วิสฺสชฺชิเตสุ  เอเตสุ  ปเ ฺหสุ  กถกถี   
# ๑. ม. กุพฺพติ ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๔๗๐/๓๑๙ ฯ  
# ๓. ม. อุปฺปตฺติ ฯ   ๔. ขุ. มหา. ๒๙/๔๗๒/๓๒๑ ฯ  
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ภเวยฺยฯ  ตสฺส  กถกถาปหานูปาย ทสฺเสนฺโต  อาห  กถกถี  
าณปถาย  สิกฺเขติฯ  าณทสฺสนาณาธิคมนตฺถ  ติสฺโส  
สิกฺขา  สิกฺเขยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กึการณฯ  ตฺวา  ปวุตฺตา  
สมเณน ธมฺมา ฯ  พุทฺธสมเณน  หิ  ตฺวาว  ธมฺมา  ปวุตฺตา  
นามฯ  นตฺถิ  ตสฺส  ธมฺเมสุ  อาณ(๑) ฯ  อตฺตโน  จ  (๒)  าณาภาเวน 
เต  อชานนฺโต  น  ชาเนยฺยฯ  น  เทสนาโทเสนฯ ตสฺมา  
กถกถี าณปถาย สิกฺเขฯ ตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมาติ ฯ   
        สาต  อสาต ฺจ  กุโตนิทานาติ  เอตฺถ  สาตาสาตนฺติ   
สุขทุกฺขเวทนา  เอว  อธปิฺเปตา ฯ  น  ภวนฺติ เหเตติ น ภวนฺติ 
เอเต ฯ วิภว ภว ฺจาป ยเมตมตฺถฯ  เอต  เม  ปพฺรูหิ   
ยโตนิทานนฺติ  สาตาสาตาน  วิภว  ภว ฺจ  เอตมฺป ย   
อตฺถ  ลิงฺคพฺยตฺยา  เอตฺถ  กตา ฯ  (๓)  อิท  ปน  วุตฺต  โหติ  
สาตาสาตาน วิภโว  ภโว  จาติ  โย  เอส  อตฺโถฯ  เอต   
เม  ปพฺรูหิ  ยโตนิทานนฺติ ฯ เอตฺถ จ  สาตาสาตาน  วิภวภว- 
วตฺถุกา  วิภวภวทิฏ ิโย  เอว วิภวภวาติ อตฺโถ(๔) เวทิตพฺโพ ฯ   
ตถา  หิ  อิมสฺส  ป ฺหสฺส  วิสฺสชชฺนปกฺเข  ภวทิฏ ิป ผสฺสนิทานา 
วิภวทิฏ ิป ผสฺสนิทานาติ นิทฺเทเส (๕) วุตฺต ฯ  
# ๑. ย.ุ าณ ฯ  ๒. ม. ปน ฯ  ๓. ม. ยุ. กโต ฯ  
# ๔. ม. อตฺถโต ฯ ๕. ขุ. มหา. ๒๙/๔๘๔/๓๒๙ ฯ  
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        อิโตนิทานนฺติ ผสฺสนิทาน ฯ  กิสมฺึ  วิภูเต น ผุสนฺติ  
ผสฺสาติ กิสฺมึ วีติวตฺเต จกฺขุสมฺผสฺสาทโย ป ฺจ ผสฺสา น  
ผุสนฺติ ฯ   
        นาม ฺจ  รูป ฺจ  ปฏจฺิจาติ  สมฺปยุตฺตกนาม  วตฺถา- 
รมฺมณรูป ฺจ ปฏิจฺจ ฯ  รูเป  วิภูเต  น  ผุสนฺติ  ผสฺสาติ  
รูเป  วีติวตฺเต  ป ฺจ  ผสฺสา  น ผุสนฺติ ฯ   
        กถสเมตสฺสาติ  กถปฏิปนฺนสฺส ฯ  วิโภติ  รูปนฺติ  รูป  
วิภวนฺติฯ น ภเวยฺย วา ฯ สุข ทุกฺข ฺจาติ อิฏานิฏ รูปเมว  
ปุจฺฉติ ฯ  น  ส ฺส ฺ ีติ  ยถาสเมตสฺส  วิโภติ  รูปฯ  โส   
ปกติส ฺาย  ส ฺ ีป  น  โหติ ฯ 
        น  วิส ฺส ฺ ีติ  วิส ฺายป  วิรูปาย  ส ฺาย  ส ฺ ี   
น โหติ  อุมฺมตฺตโก  วา  ขิตฺตจิตฺโต  วา ฯ  โนป  อส ฺ ีติ   
ส ฺาวิรหิโตป  น โหติ นิโรธสมาปนฺโน  วา  อส ฺสตฺโต  
วา ฯ  น  วิภูตส ฺ ีติ  สพฺพโส  รูปส ฺาณนฺติอาทินา  (๑)  นเยน 
สมติกฺกนฺตส ฺ ีป  น  โหติ  อรูปชฌฺานลาภี ฯ  เอวสเมตสฺส   
วิโภติ  รูปนติฺ  เอตสฺมึ  ส ฺส ฺ ิตาทิภาเว  อตฺวา  ยเทต 
วุตฺต  โส  เอว สมาหิเต  จิตฺเต  ฯเปฯ  อากาสาน ฺจายตนสมา- 
ปตฺติปฏิลาภตฺถาย  จิตฺต อภินีหรตีติฯ เอวสเมตสฺส  อรูปสมา- 
ปตฺติลาภิโน(๒)  วิโภติ  รปู ฯ  ส ฺานิทานา  หิ ปป ฺจสงฺขาติ  
เอว  ปฏิปนนฺสฺสาป  ยา  ส ฺาฯ  ตนิทานา  ตณฺหา- 
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๙๒/๗๘ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๖๘๘/๓๕๓ ฯ 
# ๒. ม. ย.ุ อรูปมคฺคสมงฺคิโน ฯ  
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ทิฏ ิปป ฺจา  อปฺปหีนา  เอว โหนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ   
        เอตฺตาวตคฺค  นุ  วทนฺติ  เหเกฯ  ยกฺขสฺส  สุทธฺึ  อิธ 
ปณฺฑิตาเส ฯ อุทาหุ  อ ฺมฺป  วทนฺติ  เอตฺโตติ  เอตฺตาวตานุ 
อิธ  ปณฺฑิตา  สมณพฺราหฺมณา อคฺค  สุทฺธึ  สตฺตสฺส  วทนฺติฯ 
อุทาหุ  อ ฺมฺป  เอตฺโต อรูปสมาปตฺติโต อธิก วทนฺตีติ  
ปุจฺฉติ ฯ  เอตฺตาวตคฺคมฺป  วทนฺติ เหเกติ เอเก สสฺสตวาทา 
สมณพฺราหฺมณา ปณฺฑิตมานิโน  เอตฺตาวตาป  อคฺค  สุทฺธ ึ 
วทนฺติ ฯ  เตส  ปเนเก  สมย  วทนฺตีติ เตสเยว  เอเก  อุจฺเฉทวาทา  
สมย  อุจฺเฉท  วทนฺติ ฯ  อนุปาทิเสเส กุสลาวทานาติ  อนุปาทิเสส- 
กุสลวาทา สมานา ฯ   
        เอเต(๑)  จ  ตฺวา  อุปนิสฺสิตาติ  เอเต  จ  ทิฏ ิคติเก   
สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโย  นิสสฺิตาติ ตฺวา ฯ ตฺวา มุนี นิสฺสเย 
โส วิมสีติ นิสฺสเยว ตฺวา  โส  วีมสี  ปณฺฑิโต  พุทฺธมุนิ ฯ 
ตฺวา  วิมุตฺโตติ ทุกฺขานิจฺจาทิโต ธมฺเม  ตฺวา  วิมุตฺโต ฯ  
ภวาภวาย  น  สเมตีติ  ปุนปฺปุน  อุปปตฺติยา  น สมาคจฺฉตีติ ฯ 
อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  ปุราเภทสุตฺเต วุตฺตสทิโสเยวาภิสมโย 
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  กลหวิวาทสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ นสิฺสเย ฯ   
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                        จูฬพฺยูหสุตฺตวณฺณนา   
        สก  สก  ทฏิ ิปริพฺพสานาติ  จูฬพฺยูหสุตฺต ฯ  กา 
อุปฺปตฺติฯ  อิทมฺป  ตสฺมึเยว  มหาสมเย  สพฺเพปเม  ทฏิ ิคติกา 
สาธุรูปมฺหาติ  ภณนฺติฯ กึ  น ุ โข  สาธุรูปาวิเม  อตฺตโนเยว   
ทิฏ ิยา  ปติฏหนฺติฯ  อุทาหุ  อ ฺมฺป ทิฏ ึ  คณฺหนฺตีติ  
อุปฺปนฺนจิตฺตาน  เอกจฺจาน  เทวตาน  ตมตฺถ  ปกาเสตุ  
ปุริมนเยเนว นิมฺมิตพุทฺเธน อตฺตาน ปุจฺฉาเปตฺวา วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อาทิโต  เทฺวป  คาถา  ปุจฺฉาคาถาเยว ฯ  ตาสุ   
สก  สก  ทฏิ ิปริพฺพสานาติ อตฺตโน อตฺตโน ทิฏ ิยา 
วสมานา ฯ วิคฺคยฺห นานา กุสลา วทนฺตีติ ทิฏ ิพลวคฺคาห  
คเหตฺวาฯ  ตตฺถ  กุสลามฺหาติ  ปฏิชานมานา  ปุถุ  ปุถ ุวทนฺติฯ  
เอก  น  วทนฺติ ฯ  โย  เอว  ชานาติ  ส  เวทิ  ธมฺมฯ  อิท  
ปฏิกฺโกสมเกวลี โสติ ต ฺจ  ทิฏ ึ  สนฺธาย  โย  เอว  ชานาติฯ 
โส ต  ธมฺม เวทิยติ ฯ (๑)  อิท ปน ปฏกิฺโกสนฺโต หโีน โหตีติ  
วทนฺติ ฯ พาโลติ หีโน ฯ อกฺกุสโลติ อวิทฺวา ฯ   
        อิทานิ  ติสฺโส  วิสฺสชฺชคาถา  โหนฺติ ฯ  ตา  ปรุิมฑฺเฒน   
วุตฺตมตฺถ  ปจฺฉิมฑฺเฒน  ปฏิพฺยูเหตฺวา   ิตา ฯ  เตน  พฺยูเหน  
อุตฺตรสุตฺตโต จ  อปฺปกตฺตา  อิท  สุตฺต  จูฬพฺยูหนฺติ นาม  
ลภิ ฯ (๒) 
# ๑. ม. เวทิ ฯ  ๒. ม. ลภติ ฯ   
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        ตตฺถ ปรสฺส เจ ธมฺมนฺติ ปรสฺส  ทิฏ ึ ฯ  สพฺเพวิเม 
พาลาติ  เอว  สนฺเต  สพฺเพวิเม(๑) พาลา  โหนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
กึการณฯ  สพฺเพวิเม  ทิฏ ิปริพฺพสานาติฯ  สนฺทิฏ ิยา  ปน 
วีวทาตา ฯ  สสุทฺธป ฺา  กุสลา  มุติมาติ  สกาย  ทิฏ ิยา  น   
วิวทาตา  น  โวทาตา  สงฺกิลิฏาว  สมานา  สสุทฺธป ฺา 
จ  กุสลา  จ  สุทฺธป ฺา  จ  กุสลา  จ  มุติมนฺโต  จ  เต  โหนฺติ 
เจ ฯ  อถ  วา  สนฺทิฏ ิยา  เจ  ปน  วีวทาตาติป  ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ   
สกาย  ปน  ทิฏ ิยา  โวทาตา  สสุทฺธป ฺา  กุสลา  มุติมนฺโต 
โหนฺติ  เจ ฯ  น  เตส  โกจีติ  เอว  สนฺเต เตส เอโกป  
นิหีนป ฺโ (๒)  น โหติ ฯ กึการณฯ  ทิฏ ิ หิ เตสมฺป ตถา 
สมตฺตาฯ ยถา อิตเรสนฺติ ฯ   
        น  วาหเมตนฺติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  (๓)  ย  เต  มิถุ  เทฺว   
เทฺว  ชนา  อ ฺม ฺ  พาลาติ  อหุฯ  อห  เอต ตถวินฺติ(๔) 
ตจฺฉ  วา(๕)  เนวพฺรูมิ ฯ  กึการณฯ  ยสฺมา  สพฺเพ  เต  
สก  สก  ทฏิ ึ  อิทเมว  สจฺจ โมฆม ฺนฺติ  อกสุ ฯ  เตน 
จ  การเณน(ปร)  พาโลติ  ทหนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ตถิยนติฺ  
กถิวนฺติ เทฺวป ปาา ฯ (๖)   
        ยมาหูติ ปุจฺฉาคาถาย ย ทิฏ ิสจฺจ ตถิยนฺติ (๗)  
# ๑. ม. สพฺเพว ฯ  ๒. ม. หีนป ฺโ ฯ  ๓. ม. สงฺเขปตฺโถ ฯ  
# ๔. ม. ตจฺฉนฺติ ฯ  ๕. ม. ตจฺฉ วาติ น ทิสฺสติ ฯ 
# ๖. ม. ปาา ฯ  ๗. ม. ย. ทิฏ ิสจฺจ ตถิยนฺติ ฯ   
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เอเก อาห ฯ   
        เอก  หิ  สจฺจนฺติ  วิสฺสชฺชนคาถาย  เอก  สจฺจ  นิโรโธ  
มคฺโค  วา ฯ  ยสฺมึ  ปชา  โน  วิวเท  ปชานนฺติ  ยมหฺิ  สจฺเจ 
ปชานนฺโต  ปชา  โน  วิวเทยฺย ฯ สย ถนุนฺตีติ อตฺตนา วทนฺติ ฯ   
        กสฺมา  นูติ  ปุจฺฉาคาถาย  ปวาทิยาเสติ  วาทิโน ฯ  อุทาหุ  เต   
ตกฺกมนุสฺสรนฺตีติ เต วาทิโน อุทาหุ อตฺตโน ตกฺกมตฺต  
อนุคจฺฉนฺติ ฯ   
        นเหวาติ  วิสฺสชชฺนคาถาย  อ ฺตฺร  ส ฺาย  นิจฺจานีติ  
เปตฺวา  ส ฺามตฺเตน  นิจฺจนฺติ  คหิตคฺคหณานิ ฯ  ตกฺก  จ 
ทิฏ ีสุ  ปกปปฺยิตฺวาติ อตฺตโน มิจฺฉาสงฺกปฺปมตฺต  ทิฏ ีสุ   
ชเนตฺวา ฯ  ยสฺมา  ปน  ทฏิ ีสุ  วิตกฺก  ชเนนฺตา ทิฏ ิโยป  
ชเนนฺติฯ  ตสฺมา  นิทฺเทเส  (๑)  วุตฺต  ทิฏ ิคตานิ  ชเนนฺติ  
ส ฺชเนนฺตีติอาทิ ฯ   
        อิทานิ  เอว  นานาสจฺเจสุ  อสนฺเตสุ  ตกฺกมตฺต- 
มนุสฺสรนฺตาน  ทฏิ ิคติกาน  วิปฺปฏิปตฺตึ  ทสฺเสตุ  ทิฏเ  สุเตติ 
อาทิกา คาถาโย อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ ทฏิเติ  ทิฏฯ  ทฏิสุทฺธินฺติ  (๒)  อธิปปฺาโย ฯ  เอส  
นโย  สุตาทีสุ ฯ เอเต จ นิสฺสาย  วิมานทสฺสีติ  เอเต  ทิฏ ิธมฺเม   
นิสฺสยิตฺวา  สุทฺธิภาวสงฺขาต วิมาน อสมฺมาน  ปสสฺนฺโตป ฯ 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๕๖๒/๓๕๕ ฯ  ๒. ม. ทฏิสุทฺธินฺติ ฯ   
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วินิจฺฉเย  ตฺวา  ปหสฺสมาโนฯ  พาโล  ปโร  อกฺกสุโลติ  จาหาติ 
เอว  วิมานทสฺสีป  ตสฺมึ  ทิฏ ิวินิจฺฉเย  ตฺวา  ตุฏ ิชาโต  หาสชาโต  
หุตฺวา  ปโร  หีโน  จ อวิทวฺา จาติ เอว วทติเยว ฯ เอว  
สนฺเต เยเนวาติ คาถา ฯ   
        ตตฺถ  สยมตฺตนาติ  สยเมว  อตฺตาน ฯ  วิมาเนตีติ  ครหติ ฯ 
ตเทว ปาวาติ ตเทว วจน  ทิฏ ึ วทติฯ ต วา ปุคฺคล ฯ   
        อติสารทิฏ ิยาติ  คาถายตฺโถ  โส  เอว  ตาย  ลกฺขณา- 
ติสารินิยา  อติสารทิฏ ิยา  สมตฺโต  ปณฺุโณ  อุทฺธุมาโตฯ  เตน 
จ  ทิฏ ิมาเนน  สมตฺโต ปริปุณฺโณ  อห  เกวลีติ  เอว  
ปริปุณฺณมานี  สยเมว  อตฺตาน  มนสา  อห ปณฺฑิโตติ  
อภิสิ ฺจติ ฯ กึการณฯ  ทฏิ ี หิ สา ตสฺส ตถา สมตฺตาติ ฯ   
        ปรสฺส  เจติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  กิ ฺจ  
ภิยฺโยฯ  �   โย  โส  วินิจฺฉเย  ตฺวา  ปหสฺสมาโน  พาโล  ปโร  
อกฺกุสโลติ  จาหฯ  ตสฺส  ปรสฺส  เจ  หิ  วจสา  โส  เตน  
วุจฺจมาโน  นหิีโน  โหติฯ  ตุโม  สหา  โหติ  นิหีนป ฺโฯ  โสป   
เตเนว  สห  นิหีนป ฺโ  โหติ ฯ  โสป  นิหีน(๑)  พาโลติ  วทติ ฯ 
อถสฺส  วจน  อปฺปมาณฯ  โส  ปน  สยเมว  เวทคู  จ  ธีโร   
จ  โหติ ฯ  เอว  สนฺเต  น  โกจิ  พาโล  สมเณสุ  อตฺถิ ฯ 
สพฺเพป  หิ  เต  อตฺตโน  อิจฺฉาย  ปณฺฑิตา ฯ   
# ๑. ม. น ฯ  
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        อ ฺ  อิโตติ  คาถา  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  อถ  เจ 
สย  เวทคู  โหติ  ธีโรฯ  น  โกจิ  พาโล  สมเณสุ  อตฺถีติ  
เอว  หิ  วุตฺเตป  สิยา กิสฺสจิ  กสฺมาติ ฯ  ตตฺถ  วุจฺจเต ฯ 
ยสฺมา  อ ฺ  อิโต  ยาภิวทนฺติ  ธมฺม อปรทฺธา  สทฺุธ 
มเกวลี  เตฯ  เอวมฺป  ติตฺถฺยา  ปุถโุส  วทนฺติฯ  เย  อิโต อ ฺ  
ทิฏ ึ  อภิวทนฺติฯ  เย  อปรทฺธา  วิรทฺธา  สุทฺธิมคฺคฯ   
อเกวลิโน  จ  เตติ เอว ปุถุติตฺถิยา  ยสฺมา  วทนฺตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  กสฺมา  ปเนว  วทนฺตีติ  เจฯ  สนฺทิฏ ิราเคน  หิ   
ตยาภิรตฺตาฯ  (๑)  ยสฺมา  สเกน  ทิฏ ิราเคน  อภิรตฺตาติ วุตฺต 
โหติ ฯ  เอว  อภิรตฺตา  จ  อิเธว  สุทฺธินฺติ  คาถา ฯ   
        ตตฺถ  สกายเนติ  สกมคฺเค ฯ  ทฬหฺ  วทานาติ  ทฬฺหวาทา ฯ 
เอว ฺจ  ทฬหฺวาเทสุ  เตสุ  โย  โกจิ  ติตฺถิโย  สกาเยน 
วาป  ทฬฺห  วทาโน  กเมตฺถ  พาโลติ  ปร ทเหยฺยฯ  สงฺเขปโต   
ตตฺถ  สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาเต  วิตฺถารโต  วา  นตฺถิกอิสฺสรการณ- 
นิยตาทิเภเท  สเก  อายตเน  อิทเมว สจฺจนฺติ ทฬฺห วทาโน 
ก ปร เอตฺถ  ทิฏ ิคเต  พาโลติ  สห  ธมฺเมน  ปสฺเสยฺยฯ 
นนุ  สพฺโพป  ตสฺส  มเตน  ปณฺฑิโต  เอว  สุปฏิปนโฺน  เอว  จ  
เอว  สนฺเต  จ  สยเมว  โส  เมธคมาวเหยฺย  (๒)  ปร  วท  พาล 
มสุทฺธิธมฺมฯ  (๓)  โสป ปร พาโล จ อสุทฺธิธมฺโม จ  อยนฺติ  
# ๑. ม. ย.ุ เตภิรตฺตา ฯ  ๒. ม. เมธคมาวเหยฺย ฯ 
# ๓. ม. พาลมสุทฺธิธมฺม ฯ  
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วทนฺโต  อตฺตโนว  กลห  อาวเหยฺย ฯ  กสฺมาฯ  ยสมฺา  สพฺโพป  
ตสฺส  มเตน ปณฺฑิโต เอว สุปฏิปนฺโนเยว จ ฯ   
        เอว  สพฺพถาป  วินิจฺฉเย  ตฺวา  สย  ปมาย  อุทฺธ   
โส  (๑)  โลกสฺมึ  วิวาทเมติฯ  ทิฏ ิย  ตฺวา  สย ฺจ  สตฺถาราทีนิ   
นิมฺมินิตฺวา  โส ภิยฺโย  วิวาทเมตีติ ฯ  เอว  ปน  วินจฺิฉเยสุ  อาทีนว 
ตฺวา  อริยมคฺเคน หิตฺวาน  สพฺพานิ  วินิจฺฉยานิ  น  เมธค   
กุรุเต  (๒)  ชนฺตุ โลเกติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  นฏิาเปสิ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  ปุราเภทสุตฺเต  วุตฺตสทิโสเยวาภิสมโย   
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  จูฬพฺยูหสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มหาพฺยูหสุตฺตวณฺณนา    
        เย  เกจิเมติ  มหาพฺยูหสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อิทมฺป  
ตสฺมึเยว มหาสมเย  กินฺนุ  โข  อิเม  ทฏิ ิปริพฺพสานา  วิ ฺ ูน 
สนฺติกา  นินฺทเมว ลภนฺติฯ  อุทาหุ ปสสมฺปติ อุปฺปนฺนจิตฺตาน  
เอกจฺจาน เทวตาน ตมตฺถ อาวิกาตุ ปุริมนเยเนว  (๓) นิมฺมิตพุทฺเธน 
อตฺตาน ปุจฺฉาเปตฺวา วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ อนฺวานยนฺตีติ อนุ อานยนฺติฯ ปุนปฺปุน อาหรนฺติ ฯ  
# ๑. ม. ส ฯ  ๒. ม. กุพฺพติ ฯ  ๓. ม. ปุรมินเยน ฯ   
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อิทานิ  ยสฺมา  เต  อิมเมว  สจฺจนฺติ  วทนฺตา  ทิฏ ิคติกวาทิโน   
กทาจิ  กตฺถจิ  กตฺถจิ  ปสสมฺป  ลภนฺติฯ  ย  เอต  ปสสาสงฺขาต   
วาทผลฯ  ต อปฺป  ราคาทีน  สมาย  สมตฺถ  น  โหติฯ  โก 
ปน  วาโท  ทุติเย  นินฺทาผเลฯ  ตสฺมา  เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  
อิม  ตาว  วิสสฺชฺชนคาถมาห  อปฺป  ห ิ เอต  น อล  สมายฯ 
ทุเว  วิวาทสฺส  ผลานิ  พฺรูมีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ทเุว วิวาทสฺส ผลานีติ นินฺทา  ปสสา  จ 
ชยปราชยาทนีิ  วา  ตสภาคภูตานิ ฯ  (๑)  เอตมฺป  ทิสฺวาติ  นินฺทา 
อนิฏา  เอวฯ  ปสสา  นาล  สมายาติ  เตวมฺป  (๒)  วิวาทผเล  อาทีนว 
ทิสฺวา ฯ  เขมาภิปสฺส  อวิวาทภูมินฺติ  อวิวาทภูมึ  นิพฺพาน   
เขมนฺติ ปสฺสมาโน ฯ  เอว  หิ  อวิวทมาโน  ยา  กาจิมาติ  
คาถา ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมุติโยติ  ทฏิ ิโย ฯ  ปถุชฺุชาติ  ปถุุชชฺนสมฺภวา ฯ  (๓) 
โส  อุปย  กิเมยฺยาติ  โส อุปคนฺตพฺพฏเน  อุปย  รูปาทีสุ   
เอกมฺป  ธมฺม  ก ึ อุเปยฺยฯ  เกน  วา การเณน  อุเปยฺย ฯ  ทฏิเ  
สุเต  ขนฺติมกุพฺพมาโนติ  ทิฏสุตสุทฺธีสุ  เปม อกโรนฺโต ฯ   อิโต 
พาหิรา  ปน  สีลุตฺตมาติ  คาถา ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สีลเยว  อุตฺตมนฺติ  ม ฺมานา  สีลุตฺตมา  เอเก  
โภนฺโต  สยมมตฺเตน  สุทฺธึ วทนฺติฯ  หตฺถิวตาทิ ฺจ  วต  
# ๑. ม. ย.ุ ตสภาคานิ ฯ  ๒. ม. เอตมฺป ฯ  ๓. ม. ปถุุชชฺนสมฺภวา ฯ   
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สมาทาย  อุปฏ ิตาฯ  อิเธว  ทิฏ ิย  อสฺส สตฺถุโน สุทฺธินฺติ   
ภวูปนีตา  ภวชฺโฌสิตา  สมานา จ(๑) วทนฺติฯ  อปจ  เต  กุสลา   
วทานา  กุสลา มยนฺติ เอววาทา ฯ  เอว  สีลุตฺตเมสุ  จ  เตสุ  
ตถา  ปฏิปนโฺน  โย  โกจิ  สเจ  จุโตติ  คาถา ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  สเจ  ตโต  สีลวตโต  ปรวิจฺฉนฺทเนน  วา   
อนสมฺภุณนฺโต  วา  จุโต  โหติฯ  โส  ต  สีลพฺพตาทิกมฺม  ปุ ฺา- 
ภิสงฺขาราทิกมฺม วา  วิราธยิตฺวา  ปเวธตี ฯ  น  เกวล ฺจ  เวธติ 
อปจ  โข  ต  สีลพฺพตสุทฺธึ  ปชปฺปตี  จ  วิปฺปลปติ  ป ฺเติ 
จ ฯ  กิมิวฯ  สตฺถาว  หีโน  ปวส  ฆรมฺหาติฯ ฆรมฺหา ปวสนฺโต 
สตฺถโต หีโน ยถา ต ฆร วา สตฺถ วา ปตฺเถยฺยาติ ฯ  เอว  
ปน  สลีุตฺตมาน  เวธการณ  อริยสาวโก  สลีพฺพต  วาป 
ปหาย  สพฺพนฺติ  คาถา ฯ 
        ตตฺถ  สาวชฺชนวชฺชนฺติ  สพฺพากุสล  โลกิยกสุล  จ ฯ  
เอตนฺติ  เอต  สุทฺธึ  อสุทฺธินฺติ  อปตฺถยาโนติ  ป ฺจกาม- 
คุณาทิเภท   สุทฺธึ อกุสลาทิเภท  อสุทฺธึ  จ   อปตฺถยมาโน ฯ  
วิรโต  จเรติ  สุทฺธิยาสุทฺธิยา [๒]  วิรโต จเรยฺย ฯ สนฺติ- 
มนุคฺคหายาติ ทิฏ ึ อคเหตฺวา ฯ   
        เอว  อิโต  พาหิรเก  สีลุตฺตเม  สยเมน  วิสุทฺธิวาเท   
เตส  วิฆาต  สีลพฺพตปฺปหายิโน  อรหโต  จ  ปฏปิตฺตึ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๒) - หนาท่ี 544 

        *เลมที่ 22  สุตฺตนิปาเต  อฏกวคฺควณฺณนา  หนา  544 
         
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อ ฺถาป สุทฺธิวาเท  พาหิรเก  ทสฺเสนฺโต  
ตมูปนิสฺสายาติ  คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  สนฺต ฺเป  สมณพฺราหฺมณาฯ  เต  ชิคุจฺฉิต  
อมรนฺตป  วา  ทิฏสุทฺธอิาทีสุ  วา อ ฺตร ฺตร  อุปนิสฺสาย  
อกิริยทิฏ ิยา  วา  อุทฺธสรา  หุตฺวา  ภวาภเวสุ อวีตตณฺหา 
สุทฺธึ  อนุตฺถนุนฺติ วทนฺติ กเถนฺตีติ ฯ   
        เอว  เตส  อวีตตณฺหาน  สุทฺธึ  อนุตฺถุนนฺตาน  โยป  
สุทฺธิปฺปตฺตเมว  อตฺตาน  ม ฺเยฺยฯ  ตสฺสป  อวีตตณฺหตฺตา 
ภวาภเวสุ ต ต วตฺถุ ปตฺถยมานสฺส  หิ  ชปฺปตานิ  ปนุปฺปุน   
โหนฺติเยวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตณฺหา  หิ อาเสวิตา  ตณฺห  วฑฺฒยเตว ฯ  
น  เกวล ฺจ  ชปฺปตานิฯ  ปเวธิต  วาป  ปกปฺปเตสุฯ ตณฺหาทิฏ ิ 
หิ  จสฺส  ปกปฺปเตสุ  วตฺถูสุ  ปเวธิตมฺป  โหตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ ภวาภเวสุ  ปน  วีตตณฺหตฺตา  อายตึ  จุตูปปาโต  อิธ 
ยสฺส  นตฺถิฯ  ส  เกน  เวเธยฺย  กุหิ ฺจิ   ชปฺเปติ(๑)  อยเมติสฺสา 
คาถาย  สมฺพนฺโธ ฯ  เสส  นิทฺเทเส วุตฺตนยเมว ฯ   
        ยมาหูติ  ปุจฺฉาคาถา ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เอโกป  เอตฺถ  วาโท  สจฺโจ  นตฺถิฯ  เกวล  
ทิฏ ิมตฺตเกน  หิ  เต  วทนฺติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ ทสฺเสนฺโต   
สก ฺหีติ  อิท  ตาว  วิสฺสชชฺนคาถมาห ฯ 
# ๑. ม. กหึว ชปฺเปติ ฯ   
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        ตตฺถ  สมฺมุตินฺติ ทิฏ ึ ฯ (๑)  เอวเมเตสุ  สกธมฺม  ปริปุณฺณ  
พฺรุวนฺเตสุ  อ ฺสฺส  ปน  ธมฺม หีนนฺติ  วทนฺเตสุ  ยสฺส  กสฺสจิ  
ปรสฺส  เจ  วมฺภยิเตน  หีโนติ  คาถา ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ยทิ  ปรสฺส  นินทฺิตการณา  หีโน  ภเวยฺยฯ   
น  โกจิ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ  อคฺโค  ภเวยฺย ฯ  กึการณฯ  ปุถ ู  
หิ  อ ฺสฺส  วทนฺติ  ธมฺมฯ นิหีนโต สพฺเพว เต สมฺหิ  
ทฬฺห วทานา สกธมฺเม ทฬฺหวาทา เอว ฯ  กิ ฺจ  ภิยโฺย  
สทฺธมฺมปูชาติ  คาถา ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  เต  จ  ติตฺถิยา  ยถา  ปสสนฺติ  สกานิ 
อายนานิ(๒)  สทฺธมฺมปูชาป  เนส  ตเถว  วตฺตติ ฯ  เต หิ  อติวิย 
สตฺถาราทีนิ  สกฺกโรนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยท ิ เต  ปมาณา  สิยุ 
เอว  สนฺเต สพฺเพว  วาทา  ตถิวา  (๓)  ภเวยฺยย ฯ  กกึารณฯ  
สุทฺธี  หิ  เนส  ปจฺจตฺตเมวฯ  น  สา  อ ฺตฺร  สิชฌฺติฯ  นาป  
ปรมตฺถโตฯ  อตฺตนิ  ทิฏ ิคฺคาหมตฺตเมว  หิ  ต เตส  
ปรปฺปจฺจยเนยฺยพุทฺธีน ฯ  โย  ปน  (๔)  วิปรีโต  พาหิตปาปตฺตา 
พฺราหฺมโณฯ  ตสฺส  น  พฺราหฺมณสฺส  ปรเนยฺยมตฺถีติ  คาถา ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  พฺราหฺมณสฺส  หิ  สพฺเพ สงฺขารา  อนิจฺจาติ 
อาทินา(๔) นเยน  สุทิฏตฺตา  ปเรน  เนตพฺพ  าณ  นตฺถิฯ  
ทิฏ ิธมฺเมสุ อิทเมว สจฺจนฺติ วินิจฺฉินิตฺวา สมุคฺคหีตมฺป 
# ๑. ม. สมฺมติุนฺติ ทิฏ ึ ฯ  ๒. ม. สกายนานิ ฯ 
# ๓. ม. ตถิยา ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  
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นตฺถิ ฯ กกึารณา (๑) โส  ทิฏ ิกลหานิ  อตีโตฯ  น  จ  โส  
เสฏโต  ปสสฺติ  ธมฺมม ฺ  อ ฺตฺร  สติปฏานาทีหิ ฯ   
        ชานามีติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  เอว  ตาว(๒)   
ปรมตฺถพฺราหฺมโณ  น  ห ิ เสฏโต  ปสฺสติ  ธมฺมม ฺฯ  อ ฺเ 
ปน  ติตฺถิยา ปรจิตฺตาณาทีหิ  ชานนฺตา  ปสฺสนฺตาป  ชานามิ  
ปสฺสามิ  ตเถว  เอตนฺติ  เอว  วทนฺตาป  จ  ทฏิ ิยา  สุทฺธึ   
ปจฺเจนฺติ ฯ  กสฺมาฯ  ยสมฺา  เอเตสุ  เอโกป อทฺทกฺขิ  เจ  
อทฺทส  เจป  เตน  ปรจิตฺตาณาทินา  ยถาภูตมตฺถฯ  กิ ฺหิ  ตุมสฺส  
เตน  ภว(๓)  เตน  ทสฺสเนน  ก ึ กตฯ  กึ  ทุกฺขปริ ฺา  สาธิตาฯ   
อุทาหุ  สมุทยปฺปหานาทีน  อ ฺตรฯ  ยโต  สพฺพถาป   
อติกฺกมิตฺวา  อริยมคฺค  เต ติตฺถิยา  อ ฺเเนว  วทนฺติ  สุทฺธึฯ   
อติกฺกมิตฺวา  วา  เต  ติตฺถิเย  พุทฺธาทโย อ ฺเเนว วทนฺติ 
สุทฺธินฺติ ฯ   
        ปสฺส  นโรติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  กิ ฺจ 
ภิยฺโยฯ  ยฺวาย  ปรจิตฺตาณาทีหิ  อทฺทกฺขิฯ  โส  ปสฺส  นโร  
ทกฺขติ(๔)  นามรูปฯ  น ตโต  ปรฯ  ทสิฺวาน  วา  สฺสติ  ตานิเมว 
นามรูปานิ  นิจฺจโต  สุขโต  วาฯ  นา ฺถาฯ  โส  เอว  ปสฺสนโฺต  
กาม  พหุ  ปสฺสตุ  อปฺปก  วา  นามรูป  นิจฺจโต  สุขโต 
จฯ  อถสฺส  จ  เอวรูเปน  ทสฺสเนน  น  หิ  เตน  สุทธฺึ  
# ๑. ม. ตการณา ฯ  ๒. ส.ี ยุ. เอตฺตาวตา จ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ตสฺส ฯ  ๔. สี. ยุ. ทกฺขิติ ฯ   
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กุสลา  วทนฺตีติ ฯ   
        นิวิสฺสวาทีติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  เตน  จ  
ทสฺสเนน  สทฺุธิยา  อสติยาป  โย  ชานามิ  ปสฺสามิ  ตเถว 
เอตนฺติ  เอว  นิวิสฺสวาทีฯ เอต  วา  ทสฺสน  ปฏิจฺจ  ทิฏ ิยา 
สุทฺธึ  ปจฺเจนฺโต  อิทเมว  สจฺจนฺติ เอว นิวิสฺสวาทีฯ  โส  
สุพฺพินโย  น  โหติ  ต  ตถา  ปกปฺปต  อภิสงฺขต  ทิฏ ิ  
ปุเรกฺขราโน ฯ  โส  ห ิ ย  สตฺถาร(๑)  นิสฺสิโตฯ  ตตฺเถว  สุภวทาโน 
สุทฺธึ วโทฯ  ปริสุทฺธวาโท  ปริสุทฺธทสฺสโน  วา  อหนฺติ  อตฺตาน 
ม ฺมาโน  ตตฺถ  ตถทฺทสา  โสฯ  ตตถ  สกาย  ทฏิ ิยา   
อวิปรีตเมว  โส  อทฺทส ฯ  ยถา  สา  ทฏิ ิ  ปวตฺตติฯ  ตเถว 
น  อทฺทสฯ  น  อ ฺถา  ปสฺสิตุ  อิจฺฉตีติ อธิปฺปาโย ฯ  เอว 
ปกปฺปต  ทิฏ ึ  ปุเรกฺขราเนสุ  ติตฺถิเยสุ  น  พฺราหฺมโณ  
กปฺปมุเปติ  สงฺขนฺติ  (๒)  คาถา ฯ  
        ตตฺถ สงฺขนฺติ  สงฺขายฯ ชานิตฺวาติ อตฺโถ ฯ นป  
าณพนฺธูติ  สมาปตฺติาณาทินา  อกตตณฺหาทิฏ ิพนฺธุ ฯ 
ตตฺถ  วิคฺคโห  นาป อสฺส  าเณน  กโต  พนฺธ ุ อตฺถีติ   
นป  าณพนฺธุ ฯ  สมฺมติุโยติ ทิฏ ิสมฺมติุโย ฯ ปถุุชชฺาติ  
ปุถุชชฺนสภาวา ฯ  อุคฺคหณนฺติม ฺเติ  (๓)  อุคฺคหณนฺติ อ ฺเฯ 
อ ฺเ ตา สมฺมุติโย อุคฺคณฺหนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  
# ๑. ม. สตฺถาราหึ ฯ  ๒. ม. สงฺขาติ ฯ  ๓. สี. ยุ. อุคฺคณฺหนฺตม ฺเติ ฯ   
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วิสฺสชฺช  คนฺถานีติ  คาถา ฯ   
        ตตฺถ  อนุคฺคโหติ อุคฺคหณวิรหิโตฯ  โส  ห ิ (๑)  นาสฺส 
อุคฺคโหติ  อนุคฺคโหฯ  น  วา  อุคฺคณฺหาตีติ อนุคฺคโห ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  โส  
เอวรูโป  ปุพฺพาสเวติ  คาถา ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุพาสเวติ  อตีตรูปาทีนิ  อารพฺภ  อุปฺปชฺชมานธมฺเม 
กิเลเส ฯ  นเวติ ปจฺจุปฺปนฺนรูปาทีนิ  อารพฺภ อุปฺปชฺชมานธมฺเม ฯ 
น ฉนฺทคูติ ฉนฺทาทิวเสน น คจฺฉติ ฯ อนตฺตครหีติ กตากตวเสน 
อตฺตาน อครหนฺโต ฯ  เอว  อนตฺตครหี  จ  ส  สพฺพธมฺเมสูติ  
คาถา ฯ  
        ตตฺถ  ส  สพฺพธมฺเมสูติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิธมฺเมสุ(๒)  ยงฺกิ ฺจิ 
ทิฏ วาติ เอวมฺปเภเทสุ ฯ ปนฺนภาโรติ  ปติตภาโร ฯ  น  
กปฺเปตีติ  น  กปฺปโยฯ  ทวิุธมฺป  กปฺป  น  กโรตีติ อตฺโถ ฯ  
นูปรโตติ  ปถุุชชฺนกลฺยาณเสกฺขา  วิย  อุปรติสมงฺคีป  น  โหติ ฯ  
น ปตฺถิโยติ  นิตฺตโณฺห ฯ  ตณฺหา  หิ  ปตฺถิยตีติ  ปตฺถิยาฯ  
นาสฺส  ปตฺถยิาติ  น ปตฺถโิยติ ฯ  เสส  ตตฺถ  ตตฺถ  ปากฏเมวาติ  
วุตฺต ฯ  เอว อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสิฯ 
        เทสนาปริโยสาเน ปุราเภทสุตฺเต วุตฺตสทิโส เอวาภิสมโย 
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  มหาพฺยูหสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ป ฯ  ๒. ยุ. ทฺวาทสทิฏ ิธมฺเมสุ ฯ  
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                        ตุวฏกสุตฺตวณฺณนา   
        ปุจฺฉามิ  ตนฺติ  ตุวฏกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ  อิทมฺป  
ตสฺมึเยว มหาสมเย  กา  นุ  โข  อรหตฺตปฺปตฺติยา  ปฏิปตฺตีติ  
อุปฺปนฺนจิตฺตาน เอกจฺจาน เทวตาน  ตมตฺถ  ปกาเสตุ   
ปุริมนเยเนว  นิมฺมิตพุทฺเธน  อตฺตาน  ปุจฺฉาเปตฺวา วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อาทิคาถาย  ตาว  ปุจฺฉามีติ  เอตฺถ  อทิฏ- 
โชตนาทิวเสน  (๑)  ปุจฺฉา  วิภชิตา ฯ  (๒)  อาทิจฺจพนฺธุนฺติ  อาทิจฺจสฺส  
โคตฺตพนฺธุ ฯ  วิเวก  สนฺติปท ฺจาติ วิเวก ฺจ  (๓)  สนฺติปท 
จ ฯ  กถ  ทิสวฺาติ เกน การเณน ทิสฺวาฯ กถ ปวตฺตทสฺสโน (๔)   
หุตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อถ  ภควา  ยสฺมา  ยถา  ปสฺสนฺโต  กิเลเส  อุปรุนฺธติฯ 
ตถา  ปวตฺตทสฺสโน  หุตฺวา  ปรินิพฺพาติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  
อาวิกโรนฺโต  นานปฺปกาเรน ต  เทวปริส  กิเลสปฺปหาเน   
นิโยเชนฺโต  มูล  ปป ฺจสงฺขายาติ  อารภิตฺวา ป ฺจ คาถา 
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาทิคาถาย  ตาว  สงฺเขปตฺโถ  ปป ฺจาติ  
สงฺขาตตฺตา  ปป ฺจา  เอว  ปป ฺจสงฺขา ฯ  ตสฺสา  อวิชฺชาทโย  
กิเลสา  มูลฯ  ต  ปป ฺจสงฺขาย  มูล  อสฺมีติ  ปวตฺตมาน 
จ สพฺพ  มนตฺาย  อุปรุนฺเธ ฯ  ยา  กาจิ  อชฌฺตฺต  ตณฺหา  
อุปฺปชฺเชยฺยยฯ ตาส วินยา สทา สโต สกิฺเขฯ อุปฏ ิตสฺสติ  
# ๑. ม. ย.ุ อทิฏโชตนาทิวเสน ฯ  ๒. ม. วิภชิตา ฯ  
# ๓. ม. วิเวก ฺจ ฯ  ๔. ม. ปวตฺตทสฺสโน ฯ   
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หุตฺวา สิกฺเขยฺยาติ ฯ   
        เอว  ตาว  ปมคาถาย  เอว  ติสิกขฺายุตฺต  เทสน  
อรหตฺตนิกูเฏน  เทเสตฺวา  ปุน  มานปฺปหานวเสน  เทเสตุ  (๑)  
ยงฺกิ ฺจีติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  ธมฺมมภิช ฺา  อชฺฌตฺตนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ 
อุจฺจากุลีนตาทิก อตฺตโน คุณ ชาเนยฺย ฯ  อถ  วาป  พหิทฺธาติ 
อถ  วา  พหิทฺธาป  อาจริยุปชฺฌายาน  วา  คุณ ชาเนยฺย ฯ น  
เตน ถาม (๒)  กุพฺเพถาติ เตน คุเณน ถาม (๓)  น กเรยฺย ฯ   
        อิทานิสฺส  อกรณวิธ ึ ทสฺเสนฺโต  เสยฺโย  น  เตนาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เตเนว  (๔)  มาเนน  เสยฺโยหนฺติ  วา  นีโจหนฺติ  
วา  สริกฺโขหนฺติ  วาป  น  ม ฺเยฺยฯ  เตหิ  จ  อุจฺจากุลีนตาทีหิ   
คุเณหิ  ปุฏโ อเนกรูเปหิ  อห  อุจฺจากุลา  ปพฺพชโิตติอาทินา 
นเยน  อตฺตาน  วิกปฺเปนฺโต น ติฏเยฺย ฯ   
        เอว  มานปฺปหานวเสนป  เทเสตฺวา  อิทานิ  สพฺพ- 
กิเลสูปสมวเสนป  ทสฺเสตุ  อชฺฌตฺตเมวาติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อชฺฌตฺตเมวุปสเมติ  อตฺตนิ  เอว  ราคาทิสพฺพกิเลเส   
อุปสเมยฺย ฯ  น  อ ฺโต  ภิกฺขุ  สนฺติเมเสยฺยาติ  เปตฺวาว  (๕) 
สติปฏานาทีนิ  อ ฺเน  อุปาเยน  สนฺตึ  น  ปริเยเสยฺย ฯ  
# ๑. ม. เทสตุ ฯ  ๒. สี. มาน ฯ  ๓. ม. ถาม ฯ   
# ๔. ม. ย.ุ เตน จ ฯ  ๕. ม. ยุ. เปตฺวา จ ฯ   
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กุโต  นริตฺต วาติ นิรตฺต กุโต เอว ฯ   
        อิทานิ  อชฺฌตฺต  อุปสนฺตสฺส  ขีณาสวสฺส  ตาทิภาว   
ทสฺเสนฺโต มชฺเฌ  ยถาติ  คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยถา มหาสมุทฺทสฺส (๑)  อุปร ิ
เหฏ ิมภาคาน  เวมชฺฌสงฺขาเต  จตุโยชนสหสฺสปฺปมาเณ  มชฺเฌ  
ปพฺพตนฺตเร   ิตสฺส  วา  มชฺเฌ  สมุททฺสฺส  อูมิ  น  ชายติฯ   
 ิโตว  โส  โหติ  อวิกมฺปมาโนฯ  เอว  อเนโช  (๒)  ขีณาสโว   
ลาภาทีสุ   ิโต  อสฺส  อวิกมฺปมาโนฯ  โส  ตาทิโส  ราคาทิอุสฺสท  
ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิ ฺจีติ   
        อิทานิ  เอต  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสิต  ธมฺมเทสน   
อพฺภนุโมทนฺโต ตสฺส จ อรหตฺตสฺส อาทิปฏิปท ปุจฺฉนฺโต 
นิมฺมิตพุทฺโธ อกิตฺตยีติ คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  อกิตฺตยีติ  อาจิกฺขิ ฯ  วิวฏจกฺขูติ  วิวเฏหิ  อนาวรเณหิ  
ป ฺจหิ จกฺขูหิ  สมนฺนาคโต ฯ  สกฺขิธมฺมนฺติ  สย  อภิ ฺาต  
อตฺตปจฺจกฺข  ธมฺม ฯ ปริสสฺยวินยนฺติ  ปริสฺสยวินยน ฯ  (๓) 
ปฏิปท ฺจ  วเทหีติ  อิทานิ  ปฏิปตฺตึ  จ (๔)  วเทหิ ฯ  ภทฺทนฺเตติ  
ภทฺท  ตว  อตฺถูติ  ภควนฺต  อาลปนฺโต  อาห ฯ  อถวา  ภทฺท 
สุนฺทร  ตว  ปฏิรูป (๕)  วเทหีติป  วุตฺต  โหติ ฯ  ปาติโมกฺข   
# ๑. ม. ยถา มหาสมุทฺทสฺส ฯ  ๒. ม. อเนโช ฯ  
# ๓. ม. ปริสสฺยวินยน ฯ ๔. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๕. ม. ปฏปิท ฯ  
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อถ  วาป สมาธินฺติ  ตเมว  ปฏิปท  ภินทฺิตฺวา  ปุจฺฉติ ฯ  ปฏิปท 
เอเตน  วา  มคฺค ปุจฺฉติฯ อิตเรหิ สีล สมาธิ ฺจ ปุจฺฉติ ฯ   
        อถ  ภควา  ยสฺมา  อินฺทฺริยสวโร  สีลสฺส  รกฺขาฯ  ยสฺมา   
วา  อิมินานุกฺกเมน  เทสิยมานา  อย  เทสนา  ตาส  
เทวตาน  สปฺปายาฯ  ตสฺมา  อินฺทฺริยสวรโต  ปภุติ  ปฏิปท   
ทสฺเสนฺโต จกฺขูหีติอาทิมารทฺโธ ฯ  
        ตตฺถ จกฺขูหิ เนว  โลลสฺสาติ  อทิฏทกฺขิตพฺพาทิวเสน 
จกฺขูหิ  โลโล  เนวสฺส ฯ  คามกถาย  อาวรเย  โสตนฺติ  ติรจฺฉาน- 
กถาโต  โสต  อาวเรยฺย ฯ  ผสฺเสนาติ  โรคผสฺเสน ฯ  ภว จ 
นาภิชปฺเปยฺยาติ  ตสฺส  ผสฺสสฺส  วิโนทนตฺถาย  กามภวาทิภว 
จ น  ปตฺเถยฺย ฯ  เภรเวสุ  จ  น  สมฺปเวเธยฺยาติ  ตสฺส  ผสฺสสฺส  
ปจฺจยภูเตสุ  สีหพฺยคฺฆาทีสุ  เภรเวสุ  จ  น  สมฺปเวเธยฺยฯ  
อวเสเสสุ วา ฆานินฺทฺริยมนินฺทฺริยวิสเยสุ  นปฺปเวเธยฺย ฯ  เอว  
ปริปูโร  อินทฺฺริยสวโร  วุตฺโต โหติ ฯ ปุริเมหิ วา อินฺทฺริยสวร   
ทสฺเสตฺวา  อิมินา  อร ฺเ  วสตา  เภรว  ทิสฺวา  วา  สุตฺวา  
วา น เวธิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        ลทฺธา  น  สนฺนิธ ึ กยิราติ  เอเตส  อนฺนาทีน  ยงฺกิ ฺจิ 
ธมฺเมน ลภิตฺวา  อร ฺเ  จ  เสนาสเน  วสตา  สทา  ทุลลฺภนฺติ  จินฺเตตฺวา  
สนฺนิธึ  น กเรยฺย ฯ   
        ฌายี  น  ปาทโลลสฺสาติ  ฌานาภิรโต  จ  น จ 
ปาทโลโล  อสฺส ฯ  วิรเม  กุกฺกุจฺจา  นปฺปมชฺเชยฺยาติ  หตฺถ  
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กุกฺกุจฺจาทิกุกฺกุจฺจ  วิโนเทยฺยฯ สกฺกจฺจการิตาย เจตฺถ 
นปฺปมชฺเชยยฺ ฯ  ตนฺทึ  มาย  หสฺส  ขิฑฺฑนฺติ  อาลสิย ฺจ  มาย ฺจ 
หสฺส ฺจ กายิกเจตสิกขิฑฺฑ ฺจ ฯ สวิภูสนฺติ สทฺธึ วิภูสาย ฯ   
อาถพฺพณนฺติ  อาถพฺพณิกมนฺตปฺปโยค ฯ  สุปนนฺติ  สุปนสตฺถ ฯ  
ลกฺขณนฺติ  มณิลกฺขณาทึ ฯ  โน  วิทเหติ  นปฺปโยเชยฺย ฯ  
วิรุต ฺจาติ  มิคาทีน วสฺสิต ฯ  เปสุณิยนฺติ  เปสุ ฺ ฯ  กยวิกกฺเยติ 
ป ฺจหิ  สหธมฺมิเกหิ  สทฺธึ ว ฺจนาวเสน  วา  อุทรฺยปตฺถนาวเสน  (๑) 
วา  น  ติฏเยฺย ฯ  อุปวาท  ภิกฺขุ  น  กเรยฺยาติ  อุปวาทกเร 
กิเลเส  อนิพฺพตฺเตนฺโต  อตฺตนิ  ปเรหิ  สมณพฺราหฺมเณหิ อุปวาท  
น  ชเนยฺย ฯ  คาเม  จ  นาภิสชฺเชยฺยาติ  คาเม  จ  คิหิสสคฺคาทีหิ   
นาภิสชฺเชยฺย ฯ  ลาภกมฺยา  ชน  น  ลปเยยฺยาติ  ลาภกามตาย 
ชน  นาลเปยฺย ฯ  ปยุตฺตนฺติ จีวราทีหิ สมฺปยุตฺตฯ ตทตฺถ วา  
ปโยชิต ฯ   
        โมสวชเฺช  น  นีเยถาติ  มุสาวาเท  น  นีเยถ ฯ  ชีวิเตนาติ   
ชีวิกาย ฯ  สตฺุวา  รุสิโต  พหุ  วาจฯ  สมณาน  วา  ปุถชุนานนฺติ(๒) 
รุสิโต ฆฏฏิโต  ปเรหิ  เตส  สมณาน  วา  ขตฺติยาทิเภทาน  
วา  อ ฺเส  ปุถุชนาน  (๓)  พหุมฺป  อนิฏวาจ  สุตฺวา ฯ 
นปฺปฏิวชฺชาติ  น  ปฏิวเทยฺย ฯ  กึการณฯ  น  หิ สนฺโต 
ปฏิเสนิกโรนฺติ ฯ  เอต ฺจ  ธมฺมม ฺายาติ  สพฺพเมต  ยถา- 
วุตฺต  ธมฺม  ตฺวา  วิจินนฺติ วิจินนฺโต ฯ สนฺตีติ นพฺิพุตึ 
# ๑. ม. อุทยปตฺถนาวเสน ฯ  ๒. ม. ปุถุชนานนฺติ ฯ  ๓. ม. ปุถชุนาน ฯ  
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ตฺวาติ นิพฺพุตึ ราคาทีน สนฺตีติ ตฺวา ฯ กึการณา   
นปฺปมชฺเชอิติ  เจ  อภิภู  หิ  โสติ  คาถา ฯ   
        ตตฺถ  อภิภูติ  รูปาทีน  อภิภวิตา ฯ อนภิภูโตติ เตหิ  
อนภิภูโต ฯ สกฺขิธมฺมมนีติหมทสฺสีติ ปจฺจกฺขเมว  อนีติห   
ธมฺมมทฺทกฺขิ ฯ  สทา  นมสฺสมนุสิกฺเขติ  สทา  นมสฺสนฺโต ติสฺโส  
สิกฺขาโย สิกฺเขยฺย ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เกวล  ปน   
เอตฺถ  จกฺขูหิ  เนว  โลโลติอาทีหิ อินฺทฺริยสวโรฯ อนฺนานมโถ  
ปานานนฺติอาทีหิ  สนฺนิธิปฏิกฺเขปมุเขน  ปจฺจยปฏิเสวนสีลฯ  
เมถุนโมสวชชฺเปสุณิยาทีหิ  ปาติโมกขฺสวรสีลฯ  อาถพฺพณ  สุปน   
ลกฺขณนฺติอาทีหิ  อาชีวปาริสุทฺธิสีลฯ  ฌายี  อสฺสาติ อิมินา 
สมาธิฯ วิจิน ภิกฺขูติ อิมินา ป ฺาฯ สทา  สโต  สกิฺเขติ   
อิมินา  ปุน  สงฺเขปโต  ติสฺโสป  สกิฺขาฯ  อถ  อาสเนสุ   
สยเนสุฯ  อปฺปสทฺเทสุ  ภิกฺขุ  วิหเรยฺยฯ  นิทฺท  น  พหุลีกเรยฺยาติ 
อาทีหิ สีลสมาธิป ฺาน  อุปการาปการสงฺคณฺหนวิโนทนานิ   
วุตฺตานีติ ฯ  เอว  ภควา นิมฺมิตสฺส  ปรปิุณฺณปฏิปท  วตฺวา   
อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน ปุราเภทสุตฺเต วุตฺตสทิโสเยวาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  ตุวฏกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                          อตฺตทณฺฑสุตฺตวณฺณนา   
        อตฺตทณฺฑา  ภย  ชาตนฺติ  อตฺตทณฺฑสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ   
โย  โส  สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺตสฺส  อุปฺปตฺติย  วุจฺจมานาย  
สากิยโกลิยาน อุทก ปฏิจฺจ  กลโห  สวณฺณิโตฯ  (๑)  ต  ตฺวา 
ภควา  าตกา  กลห  กโรนฺติฯ  หนฺท  เน วาเรสฺสามีติ  
ทฺวินฺน เสนาน มชฺเฌ ตฺวา อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถายตฺโถ  ย  โลกสฺส  ทฏิธมฺมิก  วา  
สมฺปรายิก  วา  ภย  ชาตฯ  ต  สพฺพ  อตฺตทณฺฑา  ภย   
ชาต  อตฺตโน  ทุจฺจริตการณา  ชาตฯ เอว  สนฺเตป  ชน   
ปสฺสถ  เมธคฯ  อิม  สากยิาทิชน  ปสสฺถ  อ ฺม ฺ เมธค(๒) 
หึสก  พาธกนฺติ ฯ  
        เอวนฺต  ปฏิวิรุทฺธ  วิปฺปฏิปนฺน  ชน  ปริภาสิตฺวา อตฺตโน 
สมฺมาปฏิปตฺติทสฺสเนน  ตสฺส  สเวค  ชเนตุ  อาห  สเวค  
กิตฺตยิสฺสามิฯ ยถา สวิชิต มยาติฯ ปุพฺเพ โพธิสตฺเตเนว สตาติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ยถาเนน  สวิชิตฯ  ปการ  ทสฺเสนฺโต   
ผนฺทมานนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ผนฺทมานนฺติ  ตณฺหาทีหิ  (๓)  กมฺปมาน ฯ  อปฺโปทเกติ   
อปฺปอุทเก ฯ อ ฺม ฺเหิ  พฺยารุทฺเธ  ทิสฺวาติ  นานามจฺเจว  (๔) 
# ๑. ม. ย.ุ วณฺณิโต ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ เมธก ฯ  ๓. ม. ตณฺหาทีหิ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ นานาสตฺเต จ ฯ   
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อ ฺม ฺเหิ  สทฺธึ วิรุทเฺธ ทิสฺวา ฯ ม ภยมาวิสีติ ม  
ภย ปวิฏ ฯ   
        สมนฺตมสาโร  โลโกติ  นิรย  อาทึ  กตฺวา  สมนฺตโต  โลโก   
อสาโร  นิจฺจสาราทิรหิโต ฯ  ทิสา  สพฺพา  สเมริตาติ  สพฺพา   
ทิสา  อนิจฺจตาย  กมฺปตา ฯ  อิจฺฉ  ภวนมตฺตโนติ  อตฺตโน 
ตาณ  อิจฺฉนฺโต ฯ  นาทฺทสาสึ  อโนสตินฺติ กิ ฺจิ าน ชราทีหิ  
อนชฺฌาวุตฺถ นาทฺทกฺขึ ฯ   
        โอสาเนเตฺวว  พฺยารุทฺเธฯ  ทิสฺวา  เม  อรตี  อหูติ  
โยพฺพ ฺาทีน  โอสาเน  เอว  อนฺตคมเก  เอว  วินาสเกเอว  ชราทีหิ  
พฺยารุทฺเธ  อาหตจิตฺเต  สตฺเต  ทิสฺวา  อรติ  เม  อโหสิ ฯ  
อเถตฺถ  สลฺลนฺติ  อถ  เอเตสุ  สตฺเตสุ  ราคาทิสลฺล ฯ  
หทยนิสฺสิตนฺติ  จิตฺตนิสฺสิต ฯ  กถอานุภาว  สลฺลนฺติ  เจ 
เยน  สลฺเลน  โอติณฺโณติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  
        ทิสา สพฺพา วิธาวตีติ สพฺพา ทุจฺจริตทิสาป ปุรตฺถ-ิ 
มาทิทิสาวิทิสาป ธาวติ ฯ  ตเมว  สลฺล  อพฺพุยฺหฯ  น  ธาวติ  น  
สีทตีติ  ตเมว  สลฺล  อุทฺธริตฺวา ตา จ ทิสา น ธาวติฯ  
จตุโรเฆ จ น สีทตีติ ฯ  เอว  มหานุภาเวน  สลฺเลน  
โอติณฺเณสฺวป  จ  สตฺเตสุ  ตตฺถ  สิกฺขานุคียนฺติฯ  ยานิ  โลเก  
คธิตานีติ  คาถา ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  เย  โลเก  ป ฺจ  กามคุณา  ปฏิลาภาย   
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คิชฺฌนฺตีติ  กตฺวา  คธิตานีติ  วุจฺจนฺติฯ จิรกาลาเสวิตตฺตา  วา  
คธิตานีติ  วุจฺจนฺติฯ ตตฺถ ต นิมิตฺต หตฺถิสิกฺขาทิกา  อเนกสิกฺขา  กถียนฺติ 
อุคฺคยฺหนฺติ  วา ฯ  ปสฺสถ  ยาว  ปมตฺโต วาย โลโกฯ ยโต  
ปณฺฑิโต  กุลปุตฺโต  เตสุ  วา  คธิเตสุ  วา  สิกฺขาสุ  
อธิมุตฺโต  น  สิยาฯ อ ฺทตฺถุ อนิจฺจาทิทสฺสเนน นิพฺพิชฺช  
สพฺพโส กาเม อตฺตโน นพฺิพานเมว สิกฺเขติ ฯ   
        อิทานิ  ย  (๑)  สิกฺขิตพฺพฯ  ต  ทสฺเสนฺโต สจฺโจ สิยาติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  สจฺโจติ  วาจาสจฺเจน  าณสจฺเจน  มคฺคสจฺเจน  
จ  สมนฺนาคโต ฯ  ริตฺตเปสุโณติ ปหีนเปสุโณ ฯ เววิจฺฉนฺติ มจฺฉริย ฯ   
นิทฺท  ตนฺทึ  สเห ถีนนฺติ ปจลายิก ฺจ กายาลสิย ฺจ  
จิตฺตาลสิย ฺจาติ อิเม ตโย ธมฺเม อภิภเวยฺย ฯ นิพฺพานมนโสติ  
นิพฺพานนินฺนจิตฺโต ฯ   
        สาหสาติ  รตฺตสฺส  ราคจริยาทิเภทา  สาหสกรณา ฯ   
ปุราณ  นาภินนฺเทยฺยาติ  อตีตรูปาทึ  นาภินนฺเทยฺย ฯ  นเวติ  
ปจฺจุปฺปนฺเน ฯ  หิยฺยมาเนติ วินสฺสมาเน ฯ  อากาส  น  สิโต  
สิยาติ  ตณฺหานิสฺสิโต  น  ภเวยฺย ฯ  ตณฺหา  หิ  รูปาทีน  
อากาสนโต อากาโสติ วุจฺจติ ฯ  กึการณา  อากาส  น  สิโต  
สิยาติ  เจ  อห  หิ  อิม  เคธ  พฺรูมีติ  คาถา ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ ยถา นิพฺพานาย ฯ   
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        ตสฺสตฺโถ  อห ฺหิ  อิม  อากาสสงฺขฺย(๑)  ตณฺห รูปาทีน 
อากาสนโต(๒) เคโธติ จ วทามิ ฯ กิ ฺจ ภิยฺโย อวหนนฏเน  
โอโฆติ  จ  อาชวนฏเน  อาชวนฺติ  จ  อิท  มยฺหฯ  อิท  มยฺหนฺติ   
ชปฺปการณโต  ชปฺปนนฺติ  จ  ทุมฺมุ ฺจนฏเน  อารมฺมณนฺติ  จ 
กมฺปนกรเณน  ปกมฺปนนฺติ  จ  พฺรูมฯิ  เอสา  จ  โลกสฺส   
ปลิโพธฏเน  ทุรติกกฺมนียฏเน จ  กามปงฺโก  ทรุจฺจโยติ ฯ 
อากาส  น  สโิต  สิยาติ  เอว  วุตฺเต  วา กิเมต  อากาสนฺติ   
เจฯ  เคธ  พฺรมูีติ ฯ  เอวมฺป  ตสฺสา  คาถาย  สมฺพนโฺธ  เวทิตพฺโพ ฯ  
ตตฺถ  ปทโยชนา  อากาสนฺติ  เคธ  พฺรมูีติ ฯ  ตถา  ยฺวาย   
มโหโฆติ  วุจฺจติ ต  พฺรูมิฯ อาชว พฺรูมฯิ ชปฺปน พฺรมูิฯ  
(๒)อารมฺมณ พฺรูมิฯ (๓)  ปกมฺปน พฺรมูิ ยฺวาย สเทวเก โลเก กามปงฺโก  
ทุรจฺจโยฯ ต พฺรูมิ ฯ (๔)  เอวเมต  เคธาทิปริยาย  อากาส  อนิสฺสโิต  
สจฺจา อโวกฺกมฺมาติ  คาถา ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตา  ติวิธาป  สจฺจา  อโวกฺกมฺม  
โมเนยฺยปฺปตฺติยา มุนีติ  สงฺขฺย  คโต  นพฺิพานถเล  ติฏติ   
พฺราหฺมโณฯ  ส  เว  เอวรโูป  สพฺพานิ อายตนานิ นิสฺสชฺชิตฺวา 
สนฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  ส  เว  วิทฺวาติ  คาถา ฯ 
        ตตฺถ  ตฺวา  ธมฺมนฺติ  อนิจฺจาทินเยน  สงฺขตธมฺม   
# ๑. ม. อากาสสงฺขาต ฯ  ๒. ม. ยุ. รูปาทีสุ คิชฺฌนโต ฯ  
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๔. ม. พฺรูมติี ฯ   
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ตฺวา ฯ  สมฺมา  โส  โลเก  อิรยิาโนติ  อสมฺมาอิริยนกราน  
กิเลสาน ปหานา สมฺมา โส โลเก อิริยมาโน ฯ  เอว  
อปเหนฺโต  จ  โยธ  กาเมติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ  สงฺคนฺติ  สตฺตวิธ สงฺค ฺจ โย อจฺจตริ ฯ นาชฺเฌตีติ 
นาภิชฺฌติ ฯ (๑)  ตสฺมา  ตุเมฺหสุป  โย  เอวรูโป  โหตุมิจฺฉติฯ  ต  
วทามิ  ย  ปพฺุเพติ  คาถา ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุเพติ  อตีเต  สงฺขาเร  อารพฺภ อุปฺปชชฺนธมฺม  
กิเลสชาต  อตีตกมฺม ฺจ ฯ  ปจฺฉา  เต  มาหุ  กิ ฺจนนฺติ  อนาคเตป   
สงฺขาเร  อารพฺภ  อุปฺปชฺชนธมฺม  ราคาทิกิ ฺจนมาหุ ฯ  มชฺเฌ  
เจ  โน  คเหสฺสสีติ ปจฺจุปฺปนฺนรูปาทิธมฺเมป น คเหสฺสสิ เจ ฯ   
        เอว  อุปสนฺโต  จริสสฺสีติ  อรหตฺตปฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ อรหโต  ถุติวเสน  อิโต  ปรา  คาถาโย  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพโสติ  คาถาย  มมายิตนฺติ  มมตฺตกรณฯ  มม 
อิทนฺติ  คหิต  วา  วตฺถ ุฯ  อสตา  จ  น  โสจตีติ อวิชฺชมานการณา 
อสาตการณา น โสจติ ฯ น ชิยฺยตีติ ชร นาธิคจฺฉติ(๒) ฯ  
กิ ฺจ  ภิยฺโย  ยสฺส  นตฺถีติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ  กิ ฺจนนฺติ  กิ ฺจิ รูปาทิธมฺมชาต ฯ กิ ฺจ ภิยฺโย  
อนุฏ ุรีติ (๓)  คาถา ฯ 
        ตตฺถ อนุฏ ุรีติ อนุสฺสุกี ฯ  (๔)  อนุทฺธรีติป  เกจิ  วทนฺติ ฯ (๕) 
# ๑. ม. นาภิชฺฌายติ ฯ  ๒. ม. ย.ุ ชานิมฺป น คจฺฉติ ฯ  
# ๓. ม. อนฏิ ุรีติ ฯ  เอวมุปริป ฯ ๔. ส.ี ย.ุ อนิสฺสุก ีฯ  
# ๕. ม. ย.ุ ปนฺติ ฯ   
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สพฺพธี สโมติ สพฺพตฺถ สโม ฯ อุเปกฺขโกติ  อธิปฺปาโย ฯ  
กึ  วุตฺต  โหติฯ  โย  โส  นตฺถิ  เมติ  น  โสจติฯ ตมห   
อวิกมฺปน  ปคฺุคล  ปุฏโ  สมาโน  อนฏุ ุรี อนนุคิทฺโธ  อเนโช  
สพฺพธิ สโมติ อิม ตสฺมึ ปุคฺคเล จตุพฺพิธมานิสส พฺรูมีติ ฯ   
กิ ฺจ ภิยฺโย อเนชสฺสาติ คาถา ฯ  
        ตตฺถ นสิงฺขตีติ ปุ ฺาภิสงฺขาราทีสุ โย  โกจิ  สงฺขาโร ฯ 
โส  ห ิยสฺมา นิสงฺขริยติ นิสงฺขโรติ วาฯ ตสฺมา นิสงฺขตีติ  
วุจฺจติ ฯ  วิยารมฺภาติ วิวิธา ปุ ฺาภิสงฺขาราทิกา อารมฺภา ฯ  
เขม ปสฺสติ สพฺพธีติ สพฺพตฺถ อภยเมว ปสฺสติ ฯ  เอว   
ปสฺสนฺโต  น  สเมสูติ คาถา ฯ 
        ตตฺถ น วทเตติ สทิโสหมสฺมีติอาทินา  มานวเสน  สเมสุป 
อตฺตาน  น  วทติ  โอเมสุป  อุสฺเสสุป ฯ  นาเทติ  น  นิรสฺสตีติ  
รูปาทีสุ  ก ฺจิ  ธมฺม  น  คณฺหาติ  น  นิสฺสชฺชติ ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นฏิาเปสิฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  ป ฺจสตา  สากิยกุมารา  จ  โกลิย- 
กุมารา  จ  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตาฯ  เต  คเหตฺวา   
ภควา มหาวน ปาวิสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  อตฺตทณฺฑสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        สารีปุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        น  เม  ทิฏโติ  สารปิุตฺตสุตฺตฯ  เถรป ฺหสุตฺตนฺติป  
วุจฺจติ ฯ กา  อุปฺปตฺติฯ  อิมสฺส สุตฺตสฺส อุปฺปตฺติ  
ราชคหกเสฏ ิสฺส จนฺทนฆฏิกายปฏิลาภ อาทึ  กตฺวา  ตาย 
จนฺทนฆฏิกาย  กตสฺส  ปตฺตสฺส  อากาเส  อุสฺสาปนฯ  อายสฺมโต  
ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส  อิทฺธิยา  ปตฺตคฺคหณฯ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ 
สาวกาน อิทฺธิปฏิกฺเขโปฯ  ติตฺถิยาน ภควตา สทฺธึ ปาฏิหาริย  
กตฺตุกามตาฯ ปาฏิหาริยกรณฯ ภควโต  สาวตฺถิคมนฯ  ติตฺถิยา- 
นุพนฺธนฯ  สาวตฺถิย  ปเสนทิโน  พุทฺธปูคมนฯ กณฺฑมฺพปาตุภาโวฯ 
จตุนฺน ปริสาน ติตฺถิยชยตฺถ ปาฏิหาริยกรณุสฺสุกฺกนิวารณฯ (๑)   
ยมกปาฏิหาริยกรณฯ  กตปาฏิหาริยสฺส  ภควโต  ตาวตึสภวเน 
ตตฺถ  เตมาส  ธมฺมเทสนาฯ  อายสฺมตา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน  (๒) 
ยาจิตสฺส  เทวโลกโต  สงฺกสฺสนคเร  โอโรหณนฺติ  อิมานิ  วตฺถูนิฯ 
อนฺตรนฺตเร  จ  ชาตกานิ วิตฺถาเรตฺวา ยาว  ทสสหสฺ 
สจกฺกวาฬเทวตาหิ  ปูชิยมาโน  ภควา  มชฺเฌ  มณิมเยน   
โสปาเณน  สงฺกสฺสนคเร โอรุยฺห โสปาณกเฬวเร อฏาสิ   
          เย ฌานปฺปสุตา ธีรา          เนกฺขมฺมูปสเม รตา   
          เทวาป เตส ปหยนฺติ          สมฺพุทฺธาน สตีมตนฺติ (๓)   
# ๑. ม. ย.ุ ปาฏิหาริยกรณุสฺสุกฺกนิวารณ ฯ  
# ๒. ม. มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน ฯ ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  
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อิมิสฺสา  ธมฺมปทคาถาย(อุปฺปตฺติย)  วุจฺจมานาย  วุตฺตา ฯ  
โสปาณกเฬวเร   ิต  ปน  ภควนฺต  สพฺพปม  อายสฺมา 
สาริปุตฺโต  วนฺทิฯ  ตโต  อุปฺปลวณฺณา  ภิกฺขุนีฯ  อถาปโร  
ชนกาโย ฯ  ตตฺร  ภควา  จินฺเตสิ  อิมิสฺส  ปริสติ  โมคฺคลฺลาโน 
อิทฺธิยา อคฺโคติ ปากโฏฯ  อนุรุทโฺธ  ทิพฺพจกฺขุนาฯ  ปุณฺโณ  
ธมฺมกถิกตฺเตนฯ  สาริปุตฺต  ปนาย ปรสิา  น  เกนจิ  คุเณน 
เอว  อคฺโคติ  ชานาติฯ ยนฺนูนาห สาริปุตฺต อิทาเนว (๑)  ป ฺา- 
คุเณน  ปกาเสยฺยนฺติ ฯ  อถ  เถร  ป ฺห  ปุจฺฉิฯ  เถโร  ภควตา 
ปุจฺฉิต (๒)  ปุถุชชฺนป ฺห  เสกฺขป ฺห  อเสกฺขป ฺห ฺจ  สพฺพ   
วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ตทา  น  ชโน ป ฺาย  อคฺโคติ  อ ฺาสิ ฯ   
อถ  ภควา  สาริปุตฺโต  น  อิทาเนว  ป ฺาย  อคฺโคฯ อตีเตป 
ป ฺาย อคฺโคติ ชาตก อาเนสิ ฯ   
        อตีเต  ปโรสหสฺสา  อิสโย  วนมูลผลาหารา  ปพฺพตปาเท 
วสนฺติ ฯ  เตส  อาจริยสฺส อาพาโธ อุปฺปชฺชิฯ อุปฏานานิ 
วตฺตนฺติ ฯ เชฏนฺเตวาสี สปฺปายเภสชฺช อาหริสฺสามิฯ  อาจริย   
อปฺปมตฺตา  อุปฏหถาติ  วตฺวา  มนุสฺสปถมคมาสิ ฯ ตสฺม ึ
อนาคเตเยว  อาจริโย  กาลมกาสิ ฯ  ต  อิทานิ  กาล  กริสฺสตีติ   
อนฺเตวาสิกา  สมาปตฺติมารพฺภ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  นตฺถิ กิ ฺจีติ 
อาห  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ  สนฺธายาห นตฺถิ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ยุ. ปุจฺฉิต ปุจฺฉิต ฯ   
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อาจริยสฺส  อธิคโมติ  อคฺคเหสุ ฯ  อถ เชฏนฺเตวาสี  เภสชฺช  
อาทาย  อาคนฺตฺวา  ต  กาลกต  ทิสฺวา  อาจริย  กิ ฺจิ  
ปุจฺฉิตฺถาติ  อาห ฯ  อาม  ปุจฺฉิมฺหาฯ  นตฺถิ กิ ฺจีติ อาห  
น กิ ฺจิ อาจริเยน อธิคตนฺติ ฯ  นตฺถ ิ กิ ฺจีติ  วทนฺโต  อาจริโย  
อากิ ฺจ ฺายตน  ปเวเทสิฯ สกฺกาตพฺโพ อาจริโยติ ฯ   
                  ปโรสหสฺสมปฺ สมาคตาน   
                  กนฺเทยฺยย เต วสฺสสต อป ฺา   
                  เอโกป เสยฺโย ปุริโส สป ฺโ   
                  โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ ฯ (๑)   
กถิเต  จ  ปน  ภควตา  ชาตเก  อายสฺมา  สาริปุตฺโต อตฺตโน 
สทฺธิวิหาริกาน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตานมตฺถาย  สปฺปายเสนาสน- 
โคจรสีลวตาทีนิ  ปุจฺฉิตุ  น  เม ทฏิโ  อิโต  ปุพฺเพติ  อิม  
ถุติคาถ  อาทึ  กตฺวา อฏ คาถาโย อภาสิฯ ตมตฺถ  
วิสฺสชฺเชนฺโต ภควา ตโต ปรา เสสคาถาติ ฯ   
        ตตฺถ  อิโต  ปุพฺเพติ  อิโต  สงฺกสสฺนคเร  โอตรณโต  
ปุพฺเพ ฯ  วคฺคุวโทติ  สุนทฺรวโท ฯ  ตุสิตา  คณิมาคโตติ  ตุสิตกายา  
จวิตฺวา  มาตุ  กุจฺฉึ  อาคตตฺตา ตุสิตา  อาคโตฯ  คณาจริยตฺตา 
คณี ฯ  สนฺตุฏฏเน  วา  ตุสิตสงฺขาตา  เทวโลกา  คณี   อาคโตฯ  
ตุสิตาน วา อรหนฺตาน คณี (๒)  อาคโตติ ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๙๙/๓๒ ฯ  ๒. ม. คณึ ฯ  
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        ทุติยคาถาย  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ยถา  ทิสฺสตีติ  สเทวกสฺส   
โลกสฺส  วิย  มนสฺสานมฺป  ทิสฺสติ ฯ  ยถา  วา  ทิสฺสติ  (๑)  ตจฺฉโต 
อวิปรีตโต ทิสฺสตีติ ฯ  (๒)  จกฺขุมาติ อุตฺตมจกฺขุ ฯ  เอโกติ  
ปพฺพชฺชาสงฺขาตาทีหิ เอโก ฯ รตินฺติ เนกฺขมฺมรติอาทึ ฯ   
        ตติยคาถาย  พหุนฺนมิธ  พทฺธานนฺติ  อิธ  พหุนฺน   
ขตฺติยาทีน สิสฺสาน ฯ  สิสสฺา  หิ  อาจริเย  ปฏิพทฺธวุตฺติตฺตา 
พทฺธาติ  วุจฺจนฺติ ฯ อตฺถิ ปเ ฺหน  อาคมนฺติ  อตฺถิโก  ปเ ฺหน 
อาคโตมฺหิฯ  อตฺถิกาน  วา  ปเ ฺหน  อาคมนฯ ปเ ฺหน อตฺถิ  
อาคมน วาติ ฯ   
        จตุตฺถคาถาย  วิชิคุจฺฉโตติ  ชาติอาทีหิ  อฏฏียโต ฯ 
ริตฺตมาสนนฺติ วิวิตฺต  ม ฺจป ฯ  ปพฺพตาน  คุหาสุ  วาติ  ปพฺพตคุหาสุ   
วา ริตฺตมาสน ภชโตติ สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   
        ป ฺจมคาถาย  อุจฺจาวเจสูติ  หีนปณีเตสุ ฯ  สยเนสูติ  
วิหาราทีสุ  เสนาสเนสุ ฯ  กีวนฺโต  ตตฺถ  เภรวาติ  กิตฺตกา   
ตตฺถ  ภยการณา ฯ กุวนฺโตติป (๓)  ปาโฯ กูชนฺโตติ จสฺส 
อตฺโถ ฯ น ปน ปุพฺเพนาปร สนฺธิยติ ฯ   
        ฉฏคาถาย  กตี  ปรสิฺสยาติ  กิตฺตกา  อุปทฺทวา ฯ  
อคต  ทิสนฺติ  นิพฺพาน ฯ  ต ฺหิ  อคตปุพฺพตฺตา  อคต  ตถา  นิททฺิสิตพฺพโต 
ทิสา  จาติ ฯ  เตน วุตฺต อคต ทิสนฺติ อภิสมฺภเวติ อภิภเว (๔)   
# ๑. ม. ย.ุ ทสิฺสตีติ ฯ  ๒. ม. ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. กุวนฺโต ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถ ิฯ   
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อภิภเวยฺย ฯ ปนฺตมฺหีติ ปริยนฺเต ฯ   
        สตฺตมคาถาย  กฺยาสฺส  พฺยปฺปถโย  อสฺสูติ  กทีิสานิ  ตสฺส   
วจนานิ อสฺสุ ฯ 
        อฏมคาถาย เอโกทิ นิปโกติ เอกคฺคจิตฺโต ปณฺฑิโต ฯ   
        เอว  อายสฺมตา  สาริปุตฺเตน  ตีหิ  คาถาหิ  ภควนฺต  
โถเมตฺวา  ป ฺจหิ  คาถาหิ  ป ฺจสตาน  สิสฺสานมตฺถาย  เสนาสน- 
โคจรสีลวตาทีนิ  ปุจฺฉิโต ภควา  ตมตฺถ  ปกาเสตุ  วิชิคุจฺฉมานสฺสาติ- 
อาทินา  นเยน  วิสฺสชชฺนมารทฺโธ ฯ  
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาวตฺโถ  ชาติอาทีหิ  วิชิคุจฺฉมานสฺส 
ริตฺตาสน  สยน เสวโต  เจ  สมฺโพธิกามสฺส  สาริปุตฺต  ภิกฺขุโน  
ยทิท  ผาสุ  โย  ผาสุวิหาโร ยถานุธมฺม  โย  จ  อนุธมฺโมฯ  
ต  เต  ปวกฺขามิ  ยถา  ปชาน  ยถา  ปชานนฺโต  วเทยฺยฯ  
เอว วทามีติ ฯ   
        ทุติยคาถาย  ปริยนฺตจารีติ  สีลาทีสุ  จตูสุ  ปรยินฺเตสุ   
จรมาโน ฯ ฑสาธิปาตานนฺติ  ปงฺคลมกฺขิกาน ฺจ  เสสมกฺขิกาน ฺจ ฯ 
เสสมกฺขิกา  หิ  ตโต ตโต  อธิปติตฺวา  ขาทนฺติฯ  ตสฺมา   
อธิปาตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  มนุสฺสผสฺสานนฺติ โจราทิผสฺสาน ฯ   
        ตติยคาถาย  ปรธมฺมกิา  นาม  สตฺต  สหธมฺมิกา (๑)  สพฺเพป   
พาหิรกา ฯ กสุลานุเอสีติ กุสลธมฺเม อนฺเวสมาโน ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ สหธมฺมิกวชฺชา ฯ  
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        จตุตฺถคาถาย  อาตงฺกผสฺเสนาติ  โรคผสฺเสน ฯ  สีต  
อจฺจุณฺหนฺติ  (๑)  สีต ฺจ  อุณฺห ฺจ ฯ(๒)  โส  
เตหิ   อาตงฺกาทีหิ อเนเกหิ อากาเรหิ ผุฏโ สมาโนป ฯ  
อโนโกติ อภิสงฺขารวิ ฺาณาทีน อโนกาสภูโต ฯ   
        เอว  ภิกขฺุโน  วิชิคุจฺฉโตติอาทีหิ  ตีหิ  คาถาหิ  ปุฏมตฺถ  
วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ  กฺยาสฺส  พฺยปฺปถโยติอาทินา  นเยน ปุฏ  
วิสฺสชฺเชนฺโต เถยฺย  น  กเรยฺยาติอาทิมาห ฯ  (๓)   
        ตตฺถ  ผสฺเสติ  ผเรยฺย ฯ  ยทาวิลตฺต  มนโส  วิช ฺาติ 
ย  จิตฺตสฺส  อาวิลตฺต  วิชาเนยฺยฯ  ต  สพฺพ  กณฺหสฺส  ปกโฺขติ  
วิโนทเยยฺย ฯ (๔)  มูลมฺป  เตส  ปลิข ฺ  ติฏเติ  เตส  โกธาติ- 
มานาน  ย  อวิชฺชาธิก  มูลฯ  ตมฺป  ปลขิณิตฺวา  ติฏเยฺย ฯ 
อทฺธา ภวนฺโต อภิสมฺภเวยฺยาติ เอว  ปยาปย  อภิภวนฺโต   
เอกเสเนว  อภิภเวยฺยฯ  น  ตตฺร สิถลิ ปรกฺกเมยฺยาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  ป ฺ  ปุรกขฺตฺวาติ  ป ฺ  (๕)  ปุพฺพงฺคม กตฺวา ฯ  
กลฺยาณปตีติ กลฺยาณปติยา  สมนฺนาคโต ฯ  จตุโร  สเหถ  
ปริเทวธมฺเมติ  อนนฺตรคาถาย  วุจฺจมาเน ปริเทวนียธมฺเม 
สเหยฺย ฯ   
        กึส ู อสสิฺสามีติ  กึ  ภุ ฺชิสฺสามิ ฯ  กุว  วา  อสิสฺสนฺติ  
# ๑. ม. อตุณฺหนฺติ ฯ  ๒. สี. อจจุณฺห ฺจ ฯ  ๓. ม. น กาเรติอาทิมาห ฯ 
# ๔. ม. วิโนทเยยฺย ฯ ๕. ม. ป ฺ ฯ  
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กุหึ วา อสิสฺสามิ ฯ  ทุกฺข  วต  เสตฺถ  กฺวชฺช (๑)  เสสฺสนฺติ 
อิม รตฺตึ ทุกขฺ สยึฯ อชชฺ อาคมนรตฺตึ  กตฺถ  สยิสฺส ฯ  
เอเต  วิตกฺเกติ  เอเต  ปณฺฑปาตนิสฺสิเต  เทฺวฯ เสนาสนนิสฺสิเต 
เทฺวติ  จตฺตาโร  วิตกฺเก ฯ  อนิเกตจารีติ  อปลิโพธจารี   
นิตฺตณฺหจารี ฯ   
        กาเลติ  ปณฺฑปาตกาเล  ปณฺฑปาตสงฺขาต  อนฺน  วา 
จีวรกาเล  จีวรสงฺขาต  วสน  วา  ลทฺธา  ธมฺเมน  สเมนาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  มตฺต  โส  ช ฺาติ  ปฏิคฺคหเณ  จ  ปรโิภเค 
จ  โส  ปมาณ  ชาเนยฺย ฯ  อิธาติ  สาสเนฯ  นิปาตมตฺตเมว  วา  
เอต ฯ  โตสนตฺถนฺติ  สนโฺตสตฺถฯ  เอตทตฺถ  มตฺต  ชาเนยฺยาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  โส  เตสุ  คุตฺโตติ  โส  ภิกฺขุ  เตสุ  ปจฺจเยสุ  
คุตฺโต ฯ ยตจารีติ  สยตวิหาโรฯ  รกฺขิติริยาปโถ  รกขิฺตกาย- 
วจีมโนทฺวาโร  จาติ  วุตฺต โหติ ฯ  ยติจารีติป  (๒)  ปาโฯ  เอโส- 
เยวตฺโถ ฯ  (๓)  รุสโิตติ โรสิโตฯ ฆฏฏิโตติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        ฌานานุยุตฺโตติ  อนุปฺปนฺนุปฺปาทเนน  อุปฺปนฺนาเสวเนน  จ   
ฌาเน  อนุยุตฺโต ฯ  อุเปกฺขมารพฺภ  สมาหิตตฺโตติ  จตุตฺถชฺฌานุ- 
เปกฺข อุปฺปาเทตฺวา สมาหิตจิตฺโต ฯ  ตกฺกาสย  กุกกฺจฺุจิยูปฉินฺเทติ  
กามวิตกฺกาทิตกฺก ฺจฯ กามส ฺาทึ ตสฺส ตกฺกสฺส อาสย ฺจฯ  
หตฺถกุกฺกุจฺจาทึ กุกฺกุจฺจิย ฺจ อุปจฺฉินฺเทยฺย ฯ   
# ๑. ม. กฺวชชฺ ฯ  ๒. สี. ยตุจารีติป ฯ  ม. ยติจารีติป ฯ  
# ๓. ม. โสเยวตฺโถ ฯ   
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        จุทิโต  วจีภิ  สติมาภินนฺเทติ  อุปชฺฌายาทีหิ  วาจาหิ   
โจทิโต สมาโน  สติมา  หุตฺวา  ต  โจทน  อภินนฺเทยฺย ฯ  
วาจ  ปมุ ฺเจ  กุสลนฺติ าณสมุฏ ิต  วาจ  ปมุ ฺเจยฺย ฯ นาติเวล(๑) 
ปน  วาจ  กาลเวล ฺจ สีลเวล ฺจ  อติกฺกนฺต  นปฺปมุ ฺเจยฺย ฯ   
ชนวาทธมฺมายาติ  ปรชาติวาทกถาย ฯ  (๒)  น เจตเยยฺยาติ เจตน  
น อุปฺปาเทยฺย ฯ   
        อถาปรนฺติ  อถ  อิทานิ  อิโต  ปรมฺป ฯ  ป ฺจ  รชานีติ   
รูปราคาทีนิ  ป ฺจ  รชานิ ฯ  เยส  สตีมา  วินยาย  สกิฺเขติ  
เยส  อุปฏ ิตสฺสติ หุตฺวา  วินยนตฺถ  ติสฺโส  สกิฺขา  สิกฺเขยฺย ฯ  
เอว  สิกฺขนฺโต  หิ รูเปสุ ฯเปฯ ผสฺเสสุ สเหถ ราคฯ น  
อ ฺโติ ฯ (๓)  ตโต  โส  เตส  วินยาย  สิกฺขนฺโต  อนุกฺกเมน 
เอเตสุ  ธมฺเมสูติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ  เอเตสูติ รูปาทีสุ ฯ กาเลน โส สมฺมา ธมมฺ  
ปริวีมสมาโนติ โส  ภิกฺขุ  ยฺวาย  อุทฺธเต  จิตฺเต  สมาธิสฺส  
กาโลติอาทินา  (๔)  นเยน  กาโล  วุตฺโตฯ  เตน  กาเลน  สพฺพ- 
สงฺขตธมฺม  อนิจฺจาทินเยน  ปริวีมสมาโน ฯ  เอโกทิภูโต วิหเน  
ตม  โสติ  โส  เอกคฺคจิตฺโต  สพฺพ  โมหาทิตม  วิหเนยฺยฯ  นตฺถ ิ
เอตฺถ สสโย ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  
# ๑. ส.ี ย.ุ นาติเวลนฺติ อตีตเวล ฯ  ม. อติเวล ฯ  
# ๒. ส.ี ย.ุ ชนปริวาทกถาย ฯ  ม. ชนวาทกถาย ฯ  
# ๓. ม. น อ ฺเติ ฯ  ๔. ส. มหา. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  
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อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺต  ปตฺตาฯ  
ตึสโกฏิสงฺขยาน ฺจ  เทวมนุสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  สาริปุตฺตสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                     นิฏ ิโต จ  วคฺโค  จตุตฺโถ  
                          นาเมน อฏกวคฺโคติ ฯ   
                           
                                  ตสฺสุทฺทาน(๑) 
                กามคุห ฺจ  ทุฏา  จ         สทฺุธ ฺจ  ปรม  ชรา 
                เมตฺเตยฺโย  จ  ปสูโร  จ        มาคนฺที ปุรเภทน 
                กลห เทฺว จ พฺยูหานิ                ปุนเรว ตุวฏฏก 
                อตฺตทณฺฑวร สุตฺต                เหน สารีปุตฺเตน(๒) โสฬส 
                อิติ เอตานิ สุตฺตานิ                สพฺพานฏกวคฺคิกาติ ฯ 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๓/๔๒๓ ฯ  ๒. ย.ุ เถรปเ ฺหน ฯ  
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                         สุตฺตนิปาเต ปารายนควคฺค   
                                 วตฺถคุาถาวณฺณนา   
        โกสลาน  ปุรา  รมฺมาติ  ปารายนวคฺคสฺส  วตฺถุคาถา ฯ 
กา(๑)  อุปฺปตฺติ  อตีเต  กิร  พาราณสิวาสี  เอโก  รกฺุขวฑฺฒกี  
สเก  อาจริยเก  อทุติโยฯ  ตสฺส  โสฬส  สิสฺสาฯ  เอกเมกสฺส 
สหสฺส  อนฺเตวาสิกา ฯ  เอว  เต  สตฺตรสาธิกโสฬสสหสฺสา  
อาจริยนฺเตวาสิโน  เต  (๒)  สพฺเพป  พาราณสึ  อุปนิสฺสาย  ชีวิก   
กปฺเปตฺวา  ปพฺพตสมีป  คนฺตฺวา  รุกฺเข คเหตฺวา ตตฺเถว  
นานาปาสาทวิกติโย นิฏาเปตฺวา  กุลลฺ  พนฺธิตฺวา  คงฺคาย   
พาราณสึ  อาเนตฺวา  สเจ  ราชา  อตฺถิโก  โหติฯ  ร ฺโ  
เอกภูมิก  วา  ฯเปฯ  สตฺตภูมิก  วา  ปาสาท  โยเชตฺวา  เทนฺติ ฯ  โน 
เจฯ  อ ฺเสมฺป  วิกฺกิณิตฺวา  ปุตฺตทาเร  (๓)  โปเสนฺติ ฯ   
        อถ  เนส เอกทิวส  อาจริโย  น  สกฺกา  วฑฺฒกิกมฺเมน   
นิจฺจ  ชีวิตุ(๔)  ทุกฺกร หิ  ชรากาเล  เอต  กมฺมนฺติ  จินฺเตตฺวา  
อนฺเตวาสิเก  อามนฺเตสิ  ตาตา  อุทุมฺพราทโย  อปฺปสารรุกฺเข 
อาเนถาติ ฯ  เต  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  อานยึสุ ฯ โส  เตหิ   
กฏเหิ  สกณุ  (๕) กตฺวา ตสฺส อพฺภนฺตร ปวิสิตฺวา ยนฺต  
# ๑. ม. ตาส ฯ  ๒. ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ปุตฺตทาร ฯ  
# ๔. ม. ชีวิก กปฺเปตุ ฯ  ๕. ม. กฏสกณุ ฯ  
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ปูเรสิ ฯ กฏสกุโณ หสราชา  (๑)  วิย  อากาส  ลงฺฆิตฺวา  วนสฺส  
อุปริ  จริตฺวา  อนฺเตวาสีน  ปุรโต โอรหุิ ฯ  อถาจริโย  สิสฺเส   
อาห  ตาตา  อีทิสานิ  กฏวาหนานิ  กตฺวา  สกฺกา   
สกลชมฺพุทีเป  รชฺช  คเหตตฯ  ตุเมฺหป  ตาตา  เอตานิ  กโรถฯ 
รชฺช  คเหตฺวา  ชีวิสฺสามฯ  ทุกฺข  วฑฺฒกิสิปฺเปน  ชวิีตุนฺติ ฯ  
เต  ตถา  กตฺวา ตสฺส อาจริยสฺส ปฏิเวเทสุ ฯ  ตโต  เน 
อาจริโย  อาห  กตม  ตาว(๒) รชชฺ  คณฺหามาติ ฯ  พาราณสิรชฺช  
อาจริยาติ ฯ  อล  ตาตา  มา  เอต  รุจฺจิฯ  มย  ห ิ ต  คเหตฺวาป  
วฑฺฒกิราชา  วฑฺฒกิยุวราชาติ  วฑฺฒกิวาทา  น  มุจฺจิสฺสามฯ  
มหนฺโต  ชมพฺุทีโปฯ อ ฺตฺถ คจฺฉามาติ ฯ   
        ตโต  สปุตฺตทารา  กฏวาหนานิ  อภิรุหิตฺวา  สชฺชาวุธา  (๓) 
หุตฺวา  หิมวนฺตาภิมุขา  คนฺตฺวา  หิมวติ  อ ฺตร  นคร  ปวิสิตฺวา 
ร ฺโ  นิเวสเนเยว ปจฺจุฏหสุ ฯ  เต  ตตฺถ  รชชฺ  คเหตฺวา   
อาจริย  รชฺเช  อภิสิ ฺจึสุ ฯ  โส กฏวาหโน  ราชาติ  ปากโฏ   
อโหสิ ฯ  ตมฺป  นคร  เตน  คหิตตฺตา  กฏวาหนนครนฺเตฺวว   
นาม  ลภิฯ  ตถา  สกลรฏมฺป ฯ  กฏวาหโน ราชา ธมฺมิโก   
อโหสิฯ  ตถา  ยุวราชา  อมจฺจฏาเนสุ  จ  ปตา  โสฬส   
สิสฺสา ฯ  ต  รฏ  ร ฺา  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  สงฺคยฺหมาน  
อติวิย  อิทฺธ  ผีต  นิรุปทฺทว ฺจ อโหสิ ฯ  นาครา  ชานปทา   
# ๑. ย.ุ สุปณฺณราชา ฯ  ๒. ม.ตาตา ฯ  ๓. ม. สชฺชาวุธา ฯ   
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ราชาน ฺจ  ราชปริส ฺจ  อติวิย  มมายึสุ  ภทฺทโก  โน  
ราชา ลทฺโธฯ ภทฺทิกา ราชปริสาติ ฯ   
        อเถกทวิส  มชฌฺิมเทสโต  วาณิชา  ภณฺฑ  คเหตฺวา 
กฏวาหนนคร  อาคมึสุฯ  ปณฺณาการ ฺจ  คเหตฺวา  ราชาน   
ปสฺสึสุ ฯ  ราชา  กโุต  อาคตตฺถาติ  สพฺพ  ปวตฺตึ  (๑)  ปุจฺฉิ ฯ   
พาราณสิโต  เทวาติ ฯ โส ตตฺถ สพฺพ ปวตฺตึ ปุจฺฉิตฺวา  
ตุมฺหาก  ร ฺา  สทฺธึ  มม  มิตฺตภาว  กโรถาติ  อาห ฯ 
เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  โส  เตส  ปรจฺิจย(๒)  ทตฺวา  คมนกาเล 
สมฺปตฺเต  ปุน  อาทเรน  วตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เต  พาราณสึ   
คนฺตฺวา  ตสฺส  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  กฏวาหนรฏา  
อาคตาน  วาณิชกาน  อชชฺตคฺเค  สุงฺก  มุ ฺจามีติ  เภริจารา- 
เปตฺวา  อตฺถุ  เม  กฏวาหโน  มิตฺโตติ ฯ  เทฺวป  อทฏิมิตฺตา 
อเหสุ ฯ กฏวาหโนป  จ  สกลนคเร  เภรึ  จราเปสิ  อชฺชตคฺเค 
พาราณสิโต  อาคตาน  วาณิชกาน  สุงฺก  มุ ฺจาติ(๓)  ปริจฺจโย 
จ  เนส  ทาตพฺโพติ ฯ  ตโต  พาราณสิราชา  กฏวาหนสฺส   
เลข  เปเสสิ  สเจ  ตสฺมึ ชนปเท ทฏ ุ  วา โสตุ วา   
อรหรูป  กิ ฺจิ  อจฺฉริย  อุปฺปชฺชติฯ  อเมฺหป  ทกฺขาเปตุ ฺจ 
สาเวตุ ฺจาติ ฯ (๕) โสปสสฺ  ตเถว  ปฏเิลข  เปเสสิ ฯ  เอว  เตส 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปริพฺพย ฯ   
# ๓. ม. มุ ฺจามิ ฯ  ๔. ม. ทกฺขาเปตุ จ สาเวตุ จาติ ฯ   
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กติก  กตฺวา  วสนฺตาน  กทาจิ  กทาจิ  กฏวาหนสฺส  
อติมหคฺฆา  อจฺจนฺตสุขุมา กมฺพลา อุปฺปชฺชึส ุพาลสูริย- 
รสฺมิสทิสา (๑)  วณฺเณน ฯ  เต  ทิสฺวา  ราชา  มม  สหายสฺส 
เปเสมีติ  ทนฺตกาเรหิ  อฏ  ทนฺตกรณฺฑเก  ลิขาเปตฺวา  เตสุ   
กรณฺฑเกสุ  เต  กมฺพเล  ปกฺขิปตฺวา  ลาขาจริเยหิ  พหิ  
ลาขาโคฬกสทิเส  การาเปตฺวา  อฏป  ลาขาโคฬเก  สมุคฺเค   
ปกฺขิปตฺวา  วตฺเถน  เวเตฺวา  ราชมุทฺทิกาย  ล ฺเฉตฺวา  
พาราณสิร ฺโ  เทถาติ  อมจฺเจ  เปเสสิฯ  เลข ฺจ  อทาสิ   
อย  ปณฺณากาโร  นครมชเฺฌ  อมจฺจปริวุเตน เปกฺขิตพฺโพติ ฯ   
        เต  คนตฺฺวา  พาราณสิร ฺโ  อทสุ ฯ  โส  เลข  วาเจตฺวา  
อมจฺเจ  สนฺนิปาเตตฺวา  นครมชฺเฌ  ราชงฺคเณ  ล ฺฉน  ภินฺทิตฺวา   
ปลิเวน  อปเนตฺวา สมุคฺค  วิวริตฺวา  อฏ  ลาขาโคฬเก   
ทิสฺวา  มม  สหาโย  ลาขาโคฬเกหิ  กฬีนกพาลกาน  วิย   
มยฺห  ลาขาโคฬเก  เปเสสีติ  มงฺกุ  หตฺุวา  เอกลาขาโคฬก   
อตฺตโน  นิสนิฺนาสเน  ปหริฯ  ตาวเทว  ลาขา  ปรปิติฯ   
ทนฺตกรณฺฑโก  วิวร  ทตฺวา  เทฺวภาโค  อโหส ิฯ  โส  อพฺภนฺตเร  
กมฺพล  ทิสฺวา  อิตเรป  วิวริฯ  สพฺพตฺถ  ตเถวาโหสิ ฯ  เอกเมโก 
กมฺพโล  ทีฆโต  โสฬสหตฺโถ  วิตฺถารโต  อฏหตฺโถ  อโหส ิฯ   
ปสาริเต  กมฺพเล  ราชงฺคณ  สูริยปฺปภาย  โอภาสิตมิว  (๒)  อโหสิฯ  
# ๑. ย.ุ พาลสูริยมรุตฺตมาลกสทิสา ฯ  ๒. ม.โอภาสิตมิว ฯ   
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ต  ทิสฺวา  มหาชโน  องฺคุลิโย  วิธุนิฯ  เจลุกฺเขปมกาสิฯ  (๑)  อมฺหาก  
ร ฺโ  อทิฏสหาโย  กฏวาหนราชา  เอวรูป  ปณฺณาการ   
เปเสสิฯ  ยุตฺต  เอวรูป  มตฺิต  กาตุนฺติ  อตฺตมโน  อโหสิ ฯ 
ราชา  โวหาริเก  (๒)  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอกเมก  กมฺพล  อคฺฆาเปสิฯ 
สพฺเพป  อนคฺฆา  อเหสุ ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  ปจฺฉา  เปเสนฺเตน  
ปม  เปสิตปณฺณาการโต  อติเรก  เปเสตุ  วฏฏติฯ  สหาเยน   
จ  เม  อนคฺโฆ  ปณฺณากาโร  เปสิโตฯ  กึ  นุ  โข  อห  สหายสฺส  
เปเสยฺยนฺติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  กสสฺโป  ภควา  อุปฺปชฺชิตฺวา  พาราณสิย   
วิหรติ ฯ  อถ  ร ฺโ  เอตทโหสิ  วตฺถตฺุตยรตนโต  อ ฺ  อุตฺตม 
นตฺถิฯ  หนฺทาห  วตฺถุตฺตยรตนสฺส อุปฺปนฺนภาว สหายสฺส  
เปเสมีติ ฯ โส   
          พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน                  หิตาย สพฺพปาณิน   
          ธมฺโม โลเก สมุปฺปนฺโน                  สุขาย สพฺพปาณิน   
          สงฺโฆ โลเก  สมุปฺปนฺโน          ปุ ฺกฺเขตฺต อนุตฺตรนฺติ   
อิม  คาถ  ยาว  อรหตฺตฯ  ตาว  เอกภิกฺขุสฺส  ปฏิปตฺติ ฺจ  
สุวณฺณปฏเฏ ชาติหิงฺคุลเกน  ลิขาเปตฺวา  สตฺตรตนมเย  สมุคฺเค  
ปกฺขิปตฺวา ต สมุคฺค มณิมเย สมุคฺเคฯ  มณิมย  มสารคลฺลมเยฯ   
มสารคลฺลมย  โลหิตงฺคมเยฯ  โลหิตงฺคมย  สุวณฺณมเยฯ  สุวณฺณมย  
# ๑. ม. เจลุกเฺขป ฺจ อกาสิ ฯ  ๒. ย.ุ ปาวาริเก ฯ   
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รชตมเยฯ  รชตมย  ทนฺตมเยฯ  ทนฺตมย  สารมเยฯ สมุคฺเค 
สารมย  สมคฺุค เปฬาย  ปกฺขิปตฺวา  เปฬ  ทุสฺเสน  เวเตฺวา  
ล ฺเฉตฺวา มตฺตวรวารณ  โสวณฺณทฺธช  (๑)  โสวณฺณาลงฺการ  (๒) 
เหมชาลส ฺฉนฺน (๓)  กาเรตฺวา  ตสฺส  อุปร ิ ปลลฺงฺก  ป ฺาเปตฺวา   
ปลฺลงฺเก  เปฬ  อาโรเปตฺวา  เสตจฺฉตฺเตน ธาริยมาเนน   
สพฺพคนฺธปุปฺผาทีหิ  ปูชาย  กริยมานาย  สพฺพตาฬาวจเรหิ   
ถุติสตานิ  คายมาเนหิ  (๔)  ยาว  อตฺตโน  รชฺชสีมาฯ  ตาว  มคฺค  
อลงฺการาเปตฺวา  สยเมว  เนสิ ฯ  ตตฺร  จ  ตฺวา  สามนฺตราชูน   
ปณฺณาการ  เปเสสิ  เอว  สกฺกโรนฺเตหิ  อย  ปณฺณากาโร  
เปเสตพฺโพติ ฯ  ต  สุตฺวา  เต  เต  ราชาโน  ปฏิมคฺค อาคนฺตฺวา 
ยาว กฏวาหนสฺส รชชฺสีมาฯ ตาว นยึสุ ฯ   
        กฏวาหโนป  สุตฺวา  ปฏิมคฺค  อาคนฺตฺวา  ตเถว  ปูเชนฺโต  
นคร  ปเวเสตฺวา  อมจฺเจ  จ  นาคเร  จ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
ราชงฺคเณ  ปลิเวนทุสฺส  อปเนตฺวา  เปฬ  วิวริตฺวา  เปฬาย  
สมุคฺค  ปสฺสิตฺวา  อนุปุพฺเพน  สพฺพสมุคฺเค วิวริตฺวา  สุวณฺณ- 
ปฏเฏ  เลข  ปสฺสิตฺวา  กปฺปสตสหสฺเสหิ  อติทุลฺลภ  มม สหาโย  
ปณฺณาการรตน  เปเสสีติ  อตฺตมโน  หุตฺวา  อสุตปุพฺพ  วต   
สุณิมฺหา  พุทฺโธ โลเก  อุปฺปนฺโนติฯ  ยนฺนูนาห คนฺตฺวา พุทฺธ   
# ๑. ย.ุ โสณฺณทฺธช ฯ  ๒. ยุ. โสณฺณาลงฺการ ฯ  
# ๓. ม.เหมชาลส ฺฉนฺน ฯ ๔. ม. ย.ุ คายมาเนหิ ฯ   
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จ ปสฺเสยฺย ธมฺม ฺจ สุเณยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา  อมจฺเจ  อามนฺเตสิ  
พุทฺธธมฺมสฆรตนานิ  กริ  โลเก  อุปปฺนฺนานิฯ กึ กาตพฺพ  
ม ฺถาติ ฯ  เต  อาหสุ  อิเธว  ตุเมฺห  มหาราช  โหถฯ  มย  
คนฺตฺวา  ปวตฺตึ ชานิสฺสามาติ ฯ   
        ตโต  โสฬส(สต)สหสฺสปริวารา  โสฬสอมจฺจา  ราชาน   
อภิวาเทตฺวา  ยทิ  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺนฯ  ปุน  ทสฺสน   
นตฺถิฯ  ยท ิ น  อุปฺปนฺโนฯ อาคมิสฺสามาติ  นิคฺคตา ฯ  ร ฺโ  
ปน  ภาคิเนยฺโย ปจฺฉา ราชาน วนฺทิตฺวา อหมฺป คจฺฉามีติ  
อาห ฯ  ตาต  ตฺว  ตตฺถ  พุทฺธุปฺปาท  ตฺวา  ปุน  อาคนฺตฺวา  
มม อาโรเจหีติ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อคมาสิ ฯ  เต   
สพฺเพป  สพฺพตฺถ เอกรตฺติวาเสน  คนฺตฺวา  พาราณสึ  ปตฺตา ฯ   
อสมฺปตฺเตเสฺวว  จ  เตสุ  ภควา  ปรินิพฺพายิ ฯ  เต  โก  พุทฺโธ 
กุหึ  พุทฺโธติ  สกลวิหาร  อาหิณฺฑนฺตา สมฺมุขสาวเก  ทิสฺวา  
ปุจฺฉึสุ ฯ  เต  เตส พุทฺโธ ปรินิพฺพุโตติ อาจิกฺขึสุ ฯ เต  
อโห  ทรูฏาน  (๑)  อาคนฺตฺวา  ทสฺสนมตฺตมฺป  น  ลภิมฺหาติ  
ปริเทวมานา  กึ ภนฺเต  โกจิ  ภควตา  ทินฺนโอวาโท  อตฺถีติ 
ปุจฺฉึสุ ฯ  อาม  อุปาสกา  อตฺถิฯ สรณตฺตเย  ปติฏาตพฺพฯ  
ป ฺจ  สีลานิ  สมาทาตพฺพานิฯ  อฏงฺคสมนฺนาคโต  อุโปสโถ  
อุปวสิตพฺโพฯ  ทาน  ทาตพฺพฯ  ปพฺพชิตพฺพนฺติ ฯ  เต  สุตฺวา  
# ๑. ม. ทรูทฺธาน ฯ  
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ต ภาคิเนยฺย  อมจฺจ  เปตฺวา  สพฺเพ  ปพฺพชึสุ ฯ  ภาคิเนยฺโย   
ปริโภคธาตุ  คเหตฺวา กฏวาหนรฏาภิมุโข  ปกฺกามิ ฯ  
ปริโภคธาตุ  นาม  โพธิรกฺุขปตฺตจีวราทีนิ ฯ  อย ปน  ภควโต  
ธมฺมกรก  (๑)  ธมฺมวินยธรเมก  เถร ฺจ  คเหตฺวา อนุปุพฺเพน  จ  
นคร  คนฺตฺวา  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน  จ  ปรินิพฺพุโต   
จาติ ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  ภควตา  ทินฺโนวาท  อาจิกฺขิ ฯ  
ราชา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  วิหาร  การาเปตฺวา  
เจติย  ปติฏาเปตฺวา  โพธิรุกฺข  โรเปตฺวา สรณตฺตเย  ป ฺจสุ   
จ  นิจฺจสีเลสุ  ปติฏาย  อฏงฺคุเปต  อุโปสถ  อุปวสนฺโต ทานาทีนิ   
เทนฺโต  ยาวตายุก  ตฺวา  กามาวจรเทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  เตป   
โสฬสสหสสฺา  ปพฺพชิตฺวา  ปุถุชชฺนกาลกิริย  กตฺวา  ตสฺเสว  
ร ฺโ  ปริวารา สมฺปชฺชสึุ ฯ   
        เต  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวโลเก  เขเปตฺวา  อมฺหาก  ภควติ  
อนุปฺปนฺเนเยว  เทวโลกโต  จวิตฺวา  อาจริโย  ปเสนทิร ฺโ 
ปตุ  ปุโรหิตสฺส  ปุตฺโต  ชาโต  นาเมน  พาวรีติฯ  ตีหิ   
มหาปุริสลกขฺเณหิ  สมนฺนาคโต  ติณฺณ  เวทาน  ปารคูฯ ปตุโน 
จ  อจฺจเยน  ปุโรหิตฏาเน  อฏาสิ ฯ  อวเสสาป  โสฬสสหสสฺา(๒)   
ตตฺเถว  สาวตฺถิยา  พฺราหฺมณกุเลสุ  (๓)  นิพฺพตฺตา ฯ  เตสุ  โสฬส   
เชฏนฺเตวาสิโน  พาวรสิฺส  (๔)  สนติฺเก  สิปฺป  อุคฺคเหสุ  อิตเร  
# ๑. ม. ธมฺมกรณ ฯ  ๒. ม.  โสฬสาธกิโสฬสสหสฺสา ฯ  
# ๓. ม. พฺราหฺมณกุเล ฯ  ๔. ม. พาวรสิฺส ฯ   
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โสฬสสหสสฺา เตสเยว  สนฺติเกติ  เอว  เต  ปุนป  สพฺเพ   
สมาคจฺฉึสุ ฯ  มหาโกสลราชาป  กาลมกาสิฯ  ตโต  ปเสนทึ   
รชฺเช  อภิสิ ฺจึสุ ฯ  พาวรี  ตสฺสาป  ปุโรหิโต  อโหสิฯ ราชา   
ปตรา  ทินฺน ฺจ   โภค  พาวริสฺส  อทาสิ ฯ  โสป  (๑)  ทหรกาเล   
ตสฺเสว  สนฺติเก  สิปฺป  อุคฺคเหสิ ฯ  ตโต  พาวรี  ร ฺโ อาโรเจสิ  
ปพฺพชิสฺสามห มหาราชาติ ฯ  อาจริย  ตุเมฺหสุ   ิเตสุ  มม  
ปตา   ิโต  วิย  โหติฯ  มา  ปพฺพชิตฺถาติ ฯ  อล  มหาราช  
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  ราชา  นวิาเรตุ  อสกฺโกนฺโต สาย  ปาต   
มม  ทสฺสนฏาเน  ราชุยฺยาเน  ปพฺพชถาติ  ยาจิ ฯ  อาจริโย   
โสฬสสหสสฺปริวาเรหิ  โสฬสหิ  สิสเฺสหิ  สทฺธึ  ตาปสปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา ราชุยฺยาเน  วสิฯ  ราชา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหติฯ   
สาย  ปาต ฺจสฺส อุปฏาน คจฺฉติ ฯ   
        อเถกทวิส  อนฺเตวาสิโน  อาจริย  อาหสุ  นครสมีเป 
วาโส  นาม  มหาปลิโพโธฯ  วิชนสมปฺาต  อาจริย  โอกาส   
คจฺฉามฯ  ปนฺตเสนาสนวาโส  นาม  พหูปกาโร  ปพฺพชิตานนฺติ  
อาจริโย  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ ราชา  
ติกฺขตฺตุ  วาเรตฺวา  วาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  เทฺวสตสหสฺสานิ   
กหาปณานิ  ทตฺวา  เทฺว  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  ยตฺถ  อิสิคโณ  วาส 
อิจฺฉติฯ  ตตฺถ  อสฺสม กตฺวา  เทถาติ ฯ  ตโต  อาจริโย  
# ๑. ม. โส ห ิฯ   
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โสฬสาธิกโสฬสสหสฺสชฏลิปริวุโต  อมจฺเจหิ  อนุคฺคหมาโน(๑)  อุตฺตรชนปทา  
ทกฺขิณชนปทาภิมุโข  อคมาสิ ฯ  ตมตฺถ  คเหตฺวา  อายสฺมา 
อานนฺโท  สงฺคีติกาเล  ปารายนวคฺคสฺส  นิทาน  อาโรเปนฺโต   
อิมา  คาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โกสลาน  ปรุาติ  โกสลรฏสฺส  นคราฯ  สาวตฺถิโตติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  อากิ ฺจ ฺนฺติ อกิ ฺจนภาวฯ ปริคฺคหูปกรณ  
วิเวกนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        โส  อสสฺกสฺส  วิสเยฯ  มฬุกสฺส   สมาสเนติ  โส  พฺราหฺมโณ   
อสฺสกสฺส  จ  มุฬกสฺส  (๒)  จาติ  ทฺวินฺนมฺป  ราชนู  (๓) อนฺตเร  อนฺตเร(๔) 
สมาสนฺเน วิสเย อาสนฺเน รฏเฯ ทฺวินนฺมฺป  ราชูน (๕) มชฺเฌติ 
อธิปฺปาโย ฯ  โคธาวรีกูเลติ  โคธาวริยา  นทิยา  กูเล ฯ  ยตฺถ   
โคธาวรี  ทฺวิธา ภิชฺชิตฺวา ติโยชนปฺปมาณ อนฺตรทีปมกาสิ  
สพฺพ กปฏวนส ฺฉนฺนฯ ยตฺถ  ปุพฺเพ  สรภงฺคาทโย  วสึสุฯ  
ตสฺมึ  เทเสติ  อธิปฺปาโย ฯ  โส  กิร  ต  ปเทส  ทิสฺวา   
อย  อนุปุพฺพสมาโน(๖)  ปพฺพชิตสารุปฺปนฺติ   อมจฺจาน  
นิเวเทสิ ฯ  อมจฺจา  ภูมิคฺคหณตฺถ  อสฺสกร ฺโ  สตสหสฺสฯ 
มุฬกร ฺโ  (๗)  สตสหสฺส  อทสุฯ  เต  ต ฺจ  ปเทส  อ ฺ ฺจ  
# ๑. ย.ุ อนุคมฺมมาโน ฯ  ๒. ม. ยุ. อฬกสฺส ฯ  ๓. สี. ย.ุ ทวินฺน  
# อนฺธกราชาน ฯ  ม. ทวินฺนมฺป ราชนู ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๕. ม. ทวินนฺมฺป ราชูนนฺติ น ทิสฺสติ ฯ ย.ุ รฏาน ฯ 
# ๖. ม. ยุ. ปพฺุพสมณาลโย ปพฺพชิตสารุปฺปนฺติ ฯ   
# ๗. ม. ยุ. อฆกร ฺโ ฯ  
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ทฺวิโยชนมตตฺนฺติ  สพฺพมฺป ป ฺจโยชนมตฺต  ปเทส  อทสุ ฯ  เตส   
กิร  รชฺชสีมนฺตเร  โส  ปเทโส  โหติ ฯ  อมจฺจา  ตตฺถ  อสฺสม  
กาเรตฺวา  สาวตฺถิโต  จ  อ ฺ  ธนมฺป  อาหราเปตฺวา  โคจรคาม   
นิเวเสตฺวา  อคมสุ ฯ  อุ ฺเฉน  จ  ผเลน  จาติ  อุ ฺฉาจริยาย   
จ  วนมูลผเลน จ ฯ ตสฺมา วุตฺต ตสฺเสว อุปนิสฺสายฯ คาโม  
จ วิปุโล อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺสาติ  ตสฺส  โคธาวรีกูลสฺสฯ  ตสฺส  วา 
พฺราหฺมณสฺสฯ  อุปโยคฏเ  เจต  สามิวจนฯ  ต  อุปนิสฺสายาติ 
อตฺโถ ฯ  ตโต  ชาเตน  อาเยนฯ  มหาย ฺมกปฺปยีติ  ตสฺมึ  คาเม  
กสิกมฺมาทินา  สตสหสฺส  อาโย  อุปฺปชฺชิฯ  ต คเหตฺวา   
กุฏมฺพิกา  ร ฺโ  อสฺสกสฺส  สนฺติก  อคมสุ  สาทิยตุ เทโว  
อายนฺติ ฯ โส  นาห  สาทิยามิฯ  อาจริยสฺเสว  อุปเนถาติ   
อาห ฯ  อาจริโยป  ต  อตฺตโน  อคฺคเหตฺวา ทานย ฺเ 
อกปฺปยิ ฯ เอว โส สวจฺฉเร สวจฺฉเร ทานมทาสิ ฯ   
        มหาย ฺนฺติ  คาถายตฺโถ  โส  เอว  สวจฺฉเร  สวจฺฉเร   
ทานย ฺ  ยชนฺโต  เอกสฺมึ  สวจฺฉเร  ต  มหาย ฺ  ยชิตฺวา  ตโต   
คามา  นิกฺขมฺม  ปุน  ปาวิสิ  อสฺสม ฯ  ปวิฏโ  จ  ปณฺณสาล  
ปวิสิตฺวา  สุฏ ุ ทินฺน  (๑)  ทาน  อนุมชฺชนฺโต  นิสทีิ ฯ 
เอตสฺมึ ปติปวิฏมฺหิ  ตรณิุยา  พฺราหฺมณิยา  อธมฺมกมฺม(๒) 
# ๑. ม. ทินฺนนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. ฆเร กมฺม ฯ  
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กาตุกามตาย(๑) เอหิ  พฺราหฺมณ  พาวรี  โคธาวรีตีเร  อนุสวจฺฉร  
สตสหสฺส  วิสฺสชฺเชติฯ  คจฺฉ  ตโต  ป ฺจสตานิ  ยาจิตฺวา  ทินฺเน(๒) 
อาเนหีติ เปสิโต อ ฺโ อาค ฺฉิ พฺราหฺมโณติ ฯ   
        อุคฺฆฏฏปาโทติ  มคฺคกฺกมเนน  ฆฏฏปาทตโลฯ  ป ฺหิกาย   
วา  ป ฺหิกฯ  โคปฺปเกน  วา  โคปฺปกฯ  ชณฺณุเกน  วา  ชณฺณุก  คเหตฺวาป(๓)   
ฆฏฏปาโท ฯ  สุข ฺจ  กสุล  ปุจฺฉีติ  สุข ฺจ  กุสล ฺจ  ปุจฺฉิ  
กจฺจิ เต พฺราหฺมณ สุขฯ กจฺจิ กุสลนฺติ ฯ   
        อนุชานาหีติ  อนุม ฺาหิ  สทฺทหาหิ ฯ  สตฺตธาติ   
สตฺตวิเธน ฯ  อภิสงฺขริตฺวาติ  โคมยวนปุปฺผกุสติณาทีนิ  อาทาย 
สีฆ สีฆ พาวริสฺส อสฺสมทฺวาร คนฺตฺวา  โคมเยน  ภูมึ  
อุปลิมฺปตฺวา (๔)  ปุปฺผาน ิวิกฺกิริตฺวา ติณานิ สนฺถรตฺิวา วามปาท  
กมณฺฑลูทเกน  โธวิตฺวา  สตฺตปาทมตฺต  คนฺตฺวา  อตฺตโน  
ปาทตเล  ปรามสนฺโต  เอวรูป  กุหน  กตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
เภรว  โส อกตฺิตยีติ ภยชนก วจน  อกิตฺตยิฯ  สเจ  เม   
ยาจมานสฺสาติ  อิม  คาถมภาสีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ทุกขิฺโตติ  
โทมนสฺสชาโต ฯ   
        อุสฺสุสสฺตีติ  ตสฺส  ต  วจน  กทาจิ  สจฺจ  ภเวยฺยาติ  
ม ฺมาโน สุสฺสติ ฯ  เทวตาติ  อสฺสเม  อธิวตฺเทวตาเอว ฯ 
# ๑. ม. อกาตุกามาย ฯ  ย.ุ อกาตุกามตาย ฯ   
# ๒. ม. ย.ุ ทาสึ เม ฯ  ๓. ม. อาหจฺจ ฯ  ยุ. อาคนฺตฺวา ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อปลิมฺปตฺวา ฯ   
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มุทฺธนิ  มุทฺธปาเต  จาติ (๑) [๒]  มุทฺเธ วา มุทฺธปาเต วา ฯ   
        โภตี  จรหิ  ชานาตีติ  โภตี  เจ  ชานาติ ฯ (มุทฺธ)  
มุทฺธาธิปาต ฺจาติ  มุทฺธปาต ฺจ ฯ าณเมตฺถาติ าณ เม  
เอตฺถ ฯ   
        ปุราติ  เอกูนตึสวสฺสวยกาเล ฯ  พาวริพฺราหฺมเณ  ปน 
โคธาวรีตีเร  วสมาเน  อฏนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยน  พุทฺโธ  โลเก  
อุทปาทิ ฯ  อปจฺโจติ  อนุวโส ฯ   
        สพฺพาภิ ฺาพลปฺปตฺโตติ  สพฺพาภิ ฺาย  พลปฺปตฺโตฯ   
สพฺพา  วา  อภิ ฺาโย  จ  พลานิ  จ  ปตฺโต ฯ  วิมุตฺโตติ  
อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺติยา  วิมุตฺตจิตฺโต ฯ  โสกสฺสาติ  โสโก 
อสฺส ฯ  
        ปหูตป ฺโติ  มหาป ฺโ ฯ  วรภูริเมธโสติ  อุตฺตมวิปุล- 
ป ฺโฯ  ภูเต  อภิรตวรป ฺโ  วา ฯ  วิธุโรติ  วิคตธุโรฯ  
อปฺปฏิโมติ วุตฺต โหติ ฯ   
        มนฺตปารเคติ  เวทปารเค ฯ  ปสฺสวฺโหติ  ปสฺสถ ฯ  
อชานตนฺติ  อชานนฺตาน ฯ  ลกฺขณาติ  ลกฺขณานิ ฯ  พฺยากฺขาตาติ  
กถิตานิฯ  วิตฺถาริตานีติ วุตฺต  โหติ ฯ  สมตฺตาติ สมตฺตานิฯ  
ปริปุณฺณานีติ วุตฺต โหติ ฯ ธมฺเมน มนุสาสตีติ ธมฺเมน  
อนุสาสติ ฯ   
# ๑. ม. วาติ ฯ  ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร มุทฺเธ วาติ ทิสฺสติ ฯ   
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        ชาตึ  โคตฺต ฺจ  ลกขฺณนฺติ  กีวจิร  ชาโตติ  มม  ชาติ ฺจ   
โคตฺต ฺจ  ลกฺขณ ฺจ ฯ  มนฺเต  สิสฺเสติ  มยา  กถิตเวเท  (๑) 
จ  มม  สิสฺเส  จ ฯ  มนสาเยว ปุจฺฉถาติ อิเม สตฺต ปเ ฺห 
จิตฺเตเนว ปุจฺฉถ ฯ   
        ติสฺสเมตฺเตยฺโยติ  เอโกเยว  เอส  นามโคตฺตวเสน  วุตฺโต ฯ   
ทุภโยติ  อุโภ ฯ  ปจฺเจกคณิโนติ  วิสุ  วิสุ  คณวนฺโต ฯ   
ปุพฺพวาสนวาสีตาติ  ปุพฺเพ กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  
ปพฺพชิตฺวา  คตปจฺจาคตวตฺตปุ ฺวาสนาย  วาสิตจิตฺตา ฯ  ปุร 
มาหิสฺสตินฺติ  มาหิสฺสตินามิก  ปุรฯ  นครนฺติ  (๒)  วุตฺต  โหติ ฯ  
ต ฺจ นคร ปวิฏาติ  อธิปฺปาโยฯ  เอว สพฺพตฺถ ฯ โคนทฺธนฺติ  
โคธปุรสฺส (๓)  นาม ฯ วนสวฺหยนฺติ ปวนนคร  (๔)  วุจฺจติฯ  
วนสาวตฺถินฺติ  เอเก ฯ  เอว  วนสาวตฺถิโต  โกสมฺพึฯ  โกสมฺพิโต 
จ  สาเกต  อนุปฺปตฺตาน  กิร  เตส  โสฬสนฺน  ชฏิลาน  
ฉโยชนมตฺตา ปริสา อโหสิ ฯ   
        อถ  ภควา  พาวริสฺส  ชฏลิา  มหาชน  สวฑฺเฒนฺตา   
อาคจฺฉนฺติฯ  น  จ  ตาว  เนส  อินฺทฺริยานิ  ปริปาก  คจฺฉนฺติฯ 
นาป  อย  เทโส  สปฺปาโยฯ มคธเขตฺเต  ปน  เตส   
ปาสาณกเจติย  สปฺปาย ฯ  ตตฺร  ห ิ มย ิ ธมมฺ  เทเสนฺเต   
# ๑. ม. ปริจิตเวเท ฯ  ๒. สี. ย.ุ มาหิสสฺนฺติ มาหิสฺสตินามิก  
# ปุริมนครนติฺ ฯ ๓. ม. โคธปรสฺส ฯ  ๔. ส.ี ภุมฺพวนคร ฯ  
# ยุ. ตุมฺพวนคร ฯ  
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มหาชนสฺส  ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสติฯ  สพฺพนครานิ  จ  ปวิสิตฺวา  
อาคจฺฉนฺตา  พหุตเรน  ชเนน  อาคมิสฺสนฺตีติ  ภิกฺขุสฆปริวุโต  
สาวตฺถิโต  ราชคหาภิมุโข อคมาสิ ฯ  เตป  ชฏลิา  สาวตฺถึ   
อาคนฺตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  โก  พุทฺโธ  กุห ึพุทฺโธติ   
วิจินนฺตา  คนฺธกุฏิมูล  คนฺตฺวา  ภควโต  ปทนิกฺเขป ทิสฺวา  
รตฺตสฺส หิ  อุกฺกุฏิก  ปท  ภเว  ฯเปฯ  วิวฏจฺฉทสฺส  อิทมีทิส  
ปทนฺติ   สพฺพ ฺ ู พุทฺโธติ  นิฏ  คตา ฯ  ภควาป  อนุปุพฺเพน 
เสตพฺยกปลวตฺถุอาทีนิ  นครานิ ปวิสิตฺวา  มหาชน  สวฑฺเฒนฺโต 
ปาสาณกเจติย  คโต ฯ  ชฏิลาป  ตาวเทว  สาวตฺถิโต  นิกฺขมิตฺวา  
สพฺพานิ  ตานิ  นครานิ  ปวิสิตฺวา  ปาสาณกเจติยเมว อคมสุ ฯ 
เตน  วุตฺต  โกสมฺพิ ฺจาป  สาเกตฯ  สาวตฺถิ ฺจ  ปุรุตฺตม ฯ  เสตพฺย  
กปลวตฺถุนฺติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  มาคธ  ปุรนฺติ  มคธปุรฯ  ราชคหนฺติ  อธปิฺปาโย ฯ  
ปาสาณก  เจติยนฺติ  พหุโน  (๑)  ปาสาณสฺส  อุปริ  ปุพฺเพ  เทวฏาน  
อโหสิฯ  อุปปฺนฺเน  ปน ภควติ  วิหาโร  ชาโต ฯ  โส  เตเนว  
ปุริมโวหาเรน  ปาสาณก  เจติยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสิโตว อุทกนฺติ 
เต  หิ  ชฏลิา  เวคสา  ภควนฺต  อนุพนฺธมานา  สาย  คตมคฺค  
ปาโตฯ  ปาโต  คตมคฺค ฺจ  สาย  คจฺฉนฺตา  เอตฺถ  ภควาติ   
สุตฺวา  อติวิย  ปติปาโมชชฺชาตา  ต  เจติยมภิรุหึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  
# ๑. ม. มหโต ฯ   
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ตุริตา ปพฺพตมารุหุนฺติ ฯ  เอกมนฺต   ิโต  หฏโติ  ตสฺมึ  
ปาสาณเก  เจติเย  สกฺเกน  มาปตมหามณฺฑเป  นิสินฺน  ภควนฺต  
ทิสฺวา  กจฺจิ  อิสโย  ขมนียนฺติอาทินา นเยน  ภควตา  
ปฏิสมฺโมทนเีย  กเต  ขมนีย  โภ  โคตมาติอาทีหิ  สยมฺป 
ปฏิสนฺถาร  กริตฺวา  อชิโต  เชฏนฺเตวาสี  เอกมนฺต   ิโต  
หฏจิตฺโต  หุตฺวา มโนปเ ฺห อปุจฺฉิ ฯ (๑)   
        ตตฺถ  อาทิสฺสาติ  ติสฺโส (๒)  เอว  อุทฺทิสฺส ฯ  
ชมฺมนนฺติ (๓)อมฺหาก อาจริยสฺส ชาตึ พฺรูหีติ ปุจฺฉติ ฯ ปารมินฺติ  
นิฏาคมน ฯ  วีส  วสฺสสตนฺติ  วีสติวสฺสาธิก  วสฺสสต ฯ   
ลกฺขเณติ มหาปุริสลกฺขเณฯ  เอตสฺมึ  อิโต  ปเรสุ  จ อิติหาสาทีสุ  
อนวโยติ อธิปฺปาโย ฯ ปรปท วา  อาเนตฺวา  เตสุ  ปารมึ   
คโตติ  โยเชตพฺพ ฯ  ป ฺจสตานิ  วาเจตีติ  ปกติอลสทุมฺเมธ- 
มาณวกาน  ป ฺจสตานิ  สย  มนฺเต  วาเจติ ฯ  สธมเฺมติ   
สเก  พฺราหฺมณธมฺเมฯ เตวิชฺชเก ปาวจเนติ วุตฺต โหติ ฯ   
ลกฺขณาน  ปวิจยนฺติ  ลกขฺณาน  วิตฺถารฯ  กตมานิ  ตานิ 
ตสฺส  คตฺเต ตีณิ ลกฺขณานีติ ปุจฺฉติ ฯ  ปุจฺฉ ฺหีติ  ปุจฺฉมาน ฯ 
กเมต  ปฏิภาสตีติ  เทวาทีสุ  ก ปุคฺคล เอต ป ฺหวจน  
ปฏิภาสติ ฯ (๔)   
# ๑. ม. ปุจฺฉิ ฯ  ๒. ม. กติวสฺโสติ ฯ  ยุ. คติวสฺโสติ ฯ  
# ๓. ม. ชปฺปนนฺติ ฯ  ๔. ม. ย.ุ ปฏิภาสตีติ ฯ   
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        เอว  พฺราหฺมโณ  ป ฺจนฺน  ป ฺหาน  เวยฺยากรณ  สุตฺวา   
อวเสเส  เทฺว  ปุจฺฉนฺโต  มุทฺธ  มุทฺธาธิปาต ฺจาติ  อาห ฯ  
อถสฺส  ภควา  เต  พฺยากโรนฺโต  อวิชชฺา  มุทฺธาติ  คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ  ยสฺมา  จตูสุ  สจฺเจสุ  อ ฺาณภูตา  อวิชฺชา   
สสารสฺส  สสีฯ  ตสฺมา  อวิชฺชา  มุทธฺาติ  อาห ฯ  ยสฺมา  
จ  อรหตฺตมคฺควิชฺชา  อตฺตนา  สหชาเตหิ  สทฺธาสติสมาธิ- 
กตฺตุกมฺยตาฉนฺทวีริเยหิ สมนฺนาคตา  อินฺทฺริยาน  เอกรสฏ- 
ภาวมุปคตตฺตา  ต  มุทฺธ  อธิปาเตติฯ  ตสฺมา วิชฺชา  
มุทฺธาธิปาตินีติอาทิมาห ฯ  ตโต  เวเทน  มหตาติ  อถ  อิม   
ป ฺหเวยฺยากรณ  สุตฺวา  อุปฺปนฺนาย  มหาปติยา  สนฺถมฺภิตฺวา  
อลีนภาวฯ  กายจิตฺตาน  โอทคฺค  ปตฺวาติ อตฺโถ ฯ  ปติตฺวา   
จ  พาวรีติ  อิม  คาถมาหฯ  อถ  น  อนกุมฺปมาโน  ภควา   
สุขิโตติ  คาถมาห ฯ  วตฺวา  จ  พาวริสสฺ  จาติ  สพฺพ ฺ ุปฺ- 
ปวารณ  ปวาเรสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพสนฺติ  อนวเสสาน  โสฬสสหสฺสาน ฯ  ตตฺถ 
ปุจฺฉิ  ตถาคตนฺติ  ตตฺถ ปาสาณเก  เจติเยฯ  ตตฺถ  วา  ปริสายฯ  
เตสุ  วา  ปวาริเตสุ  อชิโต  ปม  ป ฺห ปุจฺฉีติ ฯ เสส  
สพฺพคาถาสุ ปากฏเมวาติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
          (๑)  อย ตาเวตฺถ (๑)  วตฺถุคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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                        อชิตสุตฺตวณฺณนา   
        ตสฺมึ  ปน  ปเ ฺห  นวุิโตติ  ปฏิจฺฉาทิโต ฯ  กสิฺสาภิเลปน   
พฺรูสีติ กึ อสฺส โลกสฺส อภิเลปน วเทสิ ฯ   
        เววิจฺฉา  ปมาทา  นปฺปกาสตีติ  มจฺฉริยเหตุ  จ  ปมาทเหตุ   
จ  นปฺปกาสติ ฯ  มจฺฉริย  หิสฺส  ทานาทิคุเณหิ  ปกาสิตุ  น   
เทติฯ  ปมาโท  สลีาทีหิ ฯ  ชปฺปาภิเลปนนฺติ  ตณฺหา  อสฺส  
โลกสฺส  มกกฺฏเลโป  วิย  มกฺกฏสฺส อภิเลปน ฯ ทกฺุขนฺติ ชาติอาทิก  
ทุกฺข ฯ   
        สวนฺติ  สพฺพธิ  โสตาติ  สพฺเพสุ  รูปาทิอายตเนสุ  
ตณฺหาทิกา  โสตา  สนฺทนฺติ ฯ  ก ึ นิวารณนฺติ  เตส  ก ึ 
อาวรณ  กา  รกฺขาติ ฯ สวร พฺรูหีติ ต  เตส  นิวารณสงฺขาต  
สวร  พฺรูห ิฯ  เอเตน  สาวเสสปฺปหาน  ปุจฺฉติ ฯ  เกน โสตา  
ปถิยฺยเรติ  เกน  ธมฺเมน  เอเต  โสตา ปถิยฺยนฺติ(๑) ปจฺฉิชฺชนฺติ ฯ 
เอเตน อนวเสสปฺปหาน ปุจฺฉติ ฯ   
        สติ  เตส  นิวารณนฺติ  วิปสฺสนายุตฺตา (น) กุสลกุลาน  (๒)  
ธมฺมาน  คติโย  สมนฺเนสมานา  สติ  เตส  โสตาน  
นิวารณ ฯ  โสตาน  สวร  พฺรูมีติ ตเมวาห  สตึ  โสตาน   
สวร พฺรูมีติ อธิปฺปาโย ฯ ป ฺาเยเต ปถิยฺยเรติ รูปาทีสุ  
ปน อนิจฺจตาทิปฏิเวธสาธิกาย มคฺคป ฺาย เอเต โสตา  
# ๑. ม. ปธิยยฺเรติ ฯ  ๒. ม. กุสลาน ฯ  
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สพฺพโส ปถยิฺยนฺตีติ ฯ   
        ป ฺาเยวาติ(๑)  ป ฺหภาคคาถาย  (๒)  ยา  จาย  ตยา  วุตฺตา 
ป ฺาฯ  ยา  จ  สติฯ  ย ฺจ  ตทวเสส  นามรูปฯ  เอต  สพฺพมฺป  
กตฺถ  นริุชฌฺติฯ เอต เม ป ฺห ปุฏโ ปพฺรูหีติ เอว สงฺเขปตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        วิสฺสชชฺนคาถาย  ปนสฺส  ยสฺมา  ป ฺาสติโย  นาเมเนว   
สงฺคห  คจฺฉนฺติฯ  ตสฺมา  ตา  วิสุ  น  วุตฺตา ฯ  อยเมตฺถ 
สงฺเขปตฺโถ  ยมตฺถ  (๓)  อชิต เอต  ป ฺห  อปุจฺฉิ  กตฺเถต   
อุปรุชฺฌตีติฯ  ต  เต  ยตฺถ  นาม ฺจ  รูป ฺจ อเสส  อุปรุชฺฌติฯ  
ต  วทนฺโต  วทามิฯ  ตสฺส  ตสฺส  หิ  วิ ฺาณสฺส  นิโรเธน  
สเหว  อปุพฺพ  อจริม  เอตฺเถต  อุปรุชฌฺติฯ  เอตฺเถว  วิ ฺาณ- 
นิโรเธ นิรชุฌฺติ เอตฯ วิ ฺาณนิโรธา ตสฺส นิโรโธ(โหติ) 
ต นาติวตฺตตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ทุกฺขมสฺส  มหพฺภยนฺติ  อิมินา  ปกาสิต   
ทุกฺขสจฺจฯ  ยานิ โสตานีติ อิมินา สมุทยสจฺจฯ ป ฺาเยเต  
ปถิยฺยเรติ อิมินา มคฺคสจฺจฯ  อเสส  อุปรุชฺฌตีติ  อิมินา   
นิโรธสจฺจนฺติ ฯ เอว จตฺตาริ สจฺจานิ สุตฺวาป  อริยภูมึ  อนธิคโต 
ปุน เสขาเสขปฏิปท ปุจฺฉนฺโต เย จ สงฺขาตธมฺมาเสติ  
คาถมาห ฯ 
# ๑. ม. ป ฺา เจวาติ ฯ ๒. ม. ป ฺหคาถาย ฯ  ๓. ม. ยุ. ย ม ตฺว ฯ  
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        ตตฺถ  สงฺขาตธมฺมาติ  อนิจฺจาทิวเสน  ปริวีมสิตธมฺมาฯ   
อรหต  เอต  อธิวจน ฯ  เสขาติ  สีลาทีนิ  สิกฺขมานา  อวเสสา   
อริยปุคฺคลา ฯ  ปถุูติ  พหู  สตฺต  ชนา ฯ  เตส  เม  นิปโก   
อิริย  ปฏุโ  ปพฺรูหีติ  เตส  เม เสขาเสขาน นิปโก ปณฺฑิโต  
ตฺว ปุฏโ ปฏิปตฺตึ พฺรูหติี ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ยสฺมา  เสเขน  กามจฺฉนฺทนีวรณ  อาทึ   
กตฺวา  สพฺพกิเลสา  ปหาตพฺพา  เอวฯ  ตสฺมา  กาเมสูติ   
อุปฑฺฒคาถาย  เสขปฏิปท  ทสฺเสติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  วตุถุกาเมสุ  กิเลสกาเมน  นาภิคิชฺเฌยฺยฯ  กาย- 
ทุจฺจริตาทโย จ  มนโส  อาวิลภาวกเร  ธมฺเม  ปชหนฺโต  มนสา 
นาวิโล  สิยาติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อเสโข  อนิจฺจาทิวเสน   
สพฺพสงฺขาราทีน  ปริตุลติตฺตา  กุสโล  สพฺพธมฺเมสุ กายา- 
นุปสฺสนาสติอาทีหิ  จ  สโต  สกฺกายทิฏ ิอาทีน  ภินฺนตฺตา  
ภิกฺขุภาว ปตฺโต จ  หุตฺวา  สพฺพอิริยาปเถสุ  ปริพฺพชติฯ  ตสฺมา  
กุสโลติ  อุปฑฺฒคาถาย อเสขปฏิปท ทสฺเสติ ฯ เสส สพฺพตฺถ 
ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  อชิโต  อรหตฺเต  ปติฏาสิ  สทฺธ ึ  
อนฺเตวาสิสหสฺเสนฯ  อ ฺเส ฺจ  อเนกสหสฺสาน ธมฺมจกฺขุ  
อุทปาทิ ฯ  สห  อรหตฺตปฺปตฺติยา  จ อายสฺมโต อชิตสฺส  
อนฺเตวาสิสหสฺสสฺส จ  อชนิชฏาวากจีวราทีนิ  อนฺตรธายึสุฯ  สพฺเพว  
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อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  ทฺวงฺคุลเกสา เอหิภิกฺขู หุตฺวา ภควนฺต  
นมสฺสมานา ป ฺชลิกา นสิีทึสูติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  อชิตสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                  ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        โกธ  สนฺตุสฺสิโตติ  ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติฯ   
สพฺพสุตฺตาน  ปุจฺฉาวสิกา  เอว  อุปฺปตฺติฯ  เต  หิ  พฺราหฺมณา  
กตาวกาสา ปุจฺฉวฺโหติ  ภควตา  ปวาริตตฺตา  อตฺตโน  อตฺตโน 
สสย ปุจฺฉึสุฯ ปุฏโ ปุฏโ จ เตส ภควา พฺยากาสิ ฯ เอว  
ปุจฺฉาวสิกาเนว เอตานิ สุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        นฏิ ิเต  ปน  อชิตปเ ฺห  กถ  โลก  อเวกฺขนฺตฯ  มจฺจุราชา 
น  ปสฺสตีติ  (๑)  เอว  โมฆราชา ปุจฺฉิตุ อารภิฯ ต น ตาวสฺส 
อินฺทฺริยานิ ปริปาก คตานีติ  ตฺวา  ภควา  ติฏ  ตฺว  โมฆราชฯ  
อ ฺโ  ปุจฺฉตูติ  ปฏิกฺขิป ฯ ตโต  ติสสฺเมตฺเตยฺโย  อตฺตโน  สสย   
ปุจฺฉนฺโต  โกธาติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  โกธ  สนฺตุสฺสโิตติ  โก  อิธ  ตุฏโ ฯ  อิ ฺชิตาติ  
ตณฺหาทิฏ ิวิปฺผนฺทิตานิ ฯ อุภนฺตมภิ ฺายาติ  อุโภ  อนฺเต 
อภิชานิตฺวา ฯ  มนฺตา  น  ลิมฺปตีติ  (๒)  ป ฺาย น ลิมฺปติ ฯ   
# ๑. ขุ. ส. ๒๕/๔๕๓/๕๔๙ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๙๙/๒๔๕ ฯ  
# ๒. ม. ลิปปฺตีติ ฯ   
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        ตสฺเสตมตฺถ  พฺยากโรนฺโต  ภควา  กาเมสูติ  คาถา- 
ทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  กาเมสุ  พฺรหฺมจริยวาติ  กามนิมิตฺต  พฺรหฺมจริยวา 
กาเมสุ อาทีนว ทิสฺวา มคฺคพฺรหฺมจริเยน  สมนฺนาคโตติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  สนฺตุสิต  ทสฺเสติฯ วีตตโณฺหติ  อาทีหิ  
อนิ ฺชิต ฯ  ตตฺถ  สงฺขาย  นิพฺพุโตติ  อนิจฺจาทิวเสน ธมฺเม 
วีมสิตฺวา  ราคาทินิพฺพาเนน  นิพฺพุโต ฯ  เสส  ตตฺถ  ตตฺถ  
วุตฺตนยตฺตา ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิมมฺป  สุตฺต  
อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิฯ 
        เทสนาปริโยสาเน  อยมฺป  พฺราหฺมโณ  อรหตฺเต  ปติฏาสิ  
สทฺธึ  อนฺเตวาสิสหสฺเสนฯ  อ ฺเส ฺจ อเนกสหสฺสาน  
ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ฯ เสส ปุพฺพสทิสเมวาติ ฯ   
                   ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                         ปุณฺณกสุตฺตวณฺณนา   
        อเนชนฺติ  ปุณฺณกสตฺุต ฯ  อิทมฺป  (๑)  ปุริมนเยเนว  โมฆราชาน   
ปฏิกฺขิปตฺวา  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  มลูทสฺสาวินฺติ  อกุสลมลูาทิทสฺสาวึ ฯ  อิสโยติ อิส-ิ 
นามกา ชฏิลา ฯ ย ฺนฺติ เทยฺยธมมฺ ฯ อกปฺปยึสูติ ปริเยสนฺติ ฯ   
        อาสึสมานาติ  รูปาทีนิ  ปตฺถยมานา ฯ  อิตฺถตฺตนฺติ   
อิตฺถภาว ฺจ ปตฺถยมานาฯ  มนุสฺสาทภิาว  อิจฺฉนฺตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ ชร  
สิตาติ ชร นสิฺสิตา ฯ ชรามุเขน  เจตฺถ สพฺพวฏฏทุกฺข วุตฺต ฯ  
เตน วฏฏทุกขฺนิสฺสิตา ตโต อปริมุจฺจมานา เอว (๒)  กปฺปยึสูติ  
ทีเปติ ฯ   
        กจฺจิสฺสุ  เต  ภควา  ย ฺปเถ  อปฺปมตฺตาฯ  อตารุ  ชาติ ฺจ   
ชร ฺจ  มารสิาติ  เอตฺถ  ย ฺโเยว  ย ฺปโถ ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ  กจฺจิ  เต ย ฺเ อปฺปมตฺตา หุตฺวา  ย ฺ กปฺปยนฺตา 
วฏฏทุกฺขมตรึสูติ ฯ   
        อาสึสนฺตีติ  รูปปฏลิาภาทโย  ปตฺเถนฺติ ฯ  โถมยนฺตีติ  สุจึ(๓)  
ทินฺนนฺติอาทินา  นเยน  ย ฺาทีนิ  ปสสนฺติ ฯ  อภิชปฺปนฺตีติ  
รูปาทิปฏิลาภาย วาจ ภินฺทนฺติ ฯ ชุหนฺตีติ เทนฺติ ฯ  
กามาภิชปฺปนฺติ ปฏิจฺจ ลาภนฺติ รูปาทิปฏิลาภ  ปฏจฺิจ   
ปุนปฺปุน  กาเม  เอว  อภิชปฺปนฺติฯ  อโห  วต อมฺหากมฺป สิยุนฺติ  
# ๑. ม. อิมมปฺ ฯ  ๒. ม. ย.ุ เอวฯ  ๓. ม. สุยิฏ สจิ ฯ   
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วทนฺติฯ  ตณฺห ฺจ  ตตฺถ  วฑฺเฒนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยาชโยคาติ  (๑)   
ยาคาธิมุตฺตา ฯ  ภวราครตฺตาติ  เอวมิเมหิ  อาสึสนาทีหิ  ภวราเคเนว 
รตฺตาฯ  ภวราครตฺตา  วา  หุตฺวา  เอตานิ  อาสึสนาทีนิ กโรนฺตา 
นาตรึสุ ชาติอาทิวฏฏทุกฺข น อุตฺตรึสูติ ฯ  อถ  โก  จรหีติ  อถ 
อิทานิ  โก  อ ฺโ  อตารีติ ฯ   
        สงฺขายาติ  าเณน  วีมสิตฺวา ฯ  ปโรปรานีติ  ปรานิ  จ  
โอรานิ  จฯ  (๒)  ปรตฺตภาวสกตฺตภาวาทีนิ  ปรานิ  จ  โอรานิ  จาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  วิธูโมติ กายทุจฺจริตาทิธูมวิรหิโต ฯ  อนีโฆติ 
ราคอีฆาทิวิรหิโต ฯ  อตาริ  โสติ  โส เอวรูโป อรหา ชาติชร  
อตาริ ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิมมฺป  สุตฺต   
อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  อยมฺป  พฺราหฺมโณ  อรหตฺเต  ปติฏาสิ  
สทฺธึ  อนฺเตวาสิสหสฺเสนฯ  อ ฺเส ฺจ อเนกสหสฺสาน (๓)  
ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ฯ เสส วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  ปุณฺณกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ยาชโยคาติ ฯ  ๒. สี. ปโรวรานีติ ปรานิ จ อวรานิ จ ฯ  
# ๓. ม. อเนกสตาน ฯ  
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                        เมตฺตคุสุตฺตวณฺณนา   
        ปุจฺฉามิ  ตนฺติ  เมตฺตคุสุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ม ฺามิ  ต  เวทคุ ภาวิตตฺตนฺติ อย เวทคูติ 
จ ภาวิตตฺโตติ จ เอว ต ม ฺามิ ฯ   
        อปุจฺฉสีติ  เอตฺถ  จ  ออิติ ปทปูรณมตฺเต นิปาโตฯ  
ปุจฺฉสิจฺเจวตฺโถ ฯ ปวกฺขามิ  ยถา  ปชานนฺติ  ยถา   
ปชานนฺโต  อาจิกฺขยฺติ(๑) เอว  อกฺขามิ(๒) ฯ  อุปธินิทานา ปภวนฺติ  
ทุกฺขาติ ตณฺหาทิอุปธินิทานา ชาติอาทิทุกฺขวิเสสา ปภวนฺติ ฯ   
เอว  อุปธินิทานโต  ปภวนฺเตสุ  ทุกฺเขสุ  โย  เจ  (๓)  อวิทฺวาติ   
คาถา ฯ   
        ตตฺถ  ปชานนฺติ  สงฺขาเร  อนิจฺจาทิวเสน  ชานนฺโต ฯ  
ทุกฺขสฺส  ชาติปฺปภวานุปสฺสีติ วฏฏทกฺุขสฺส ชาติการณ อุปธีติ  
อนุปสฺสนฺโต ฯ  โสกปริททฺว ฺจาติ  โสก ฺจ  ปริเทว ฺจ ฯ  ตถา  หิ   
เต  วิทิโต  เอส  ธมฺโมติ  ยถา  ยถา  สตฺตา (น)  ชานนฺติ 
ตถา  ตถา  ป ฺาปนวเสน  (๔)  วิทโิต เอส ตยา (๕) ธมฺโมติ ฯ   
        กิตฺตยิสสฺามิ  เต  ธมมฺนฺติ  นิพฺพานธมฺม นิพฺพาน- 
คามินิปฏิปทาธมฺม ฺจ  เต  เทสยิสฺสามิ ฯ  ทิฏเ  ธมฺเมติ  ทิฏเ   
ทุกฺขาทิธมฺเมฯ  อิมสฺมึเยว วา  อตฺตภาเว ฯ  อนีติหนฺติ  
# ๑. ม. ปชนานฺนโต อาจิกฺขติ ฯ  ๒. ม. อาจิกฺขิสฺสามิ ฯ  
# ๓. ม. เว ฯ  ๔. ม. ย.ุ ป ฺาปนวเสน ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อตฺตปจฺจกฺข ฯ ย วิทิตฺวาติ ย ธมฺม สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ 
อาทินา  นเยน  สมฺมสนฺโต  วิทิตฺวา ฯ 
        ต ฺจาห  อภินนฺทามีติ  ต (๑) วุตฺตปฺปการธมฺมโชตก  ต   
วา  วจน  อภิปตฺถยามิ ฯ  (๑)  ธมฺมมตฺุตมนฺติ  ตว  (๒)  ธมฺมมุตฺตม  
อภินนฺทามีติ ฯ   
        อุทฺธ  อโธ  จ  ติริย ฺจาป  มชฺเฌติ  เอตฺถ  อุทฺธนฺติ  
อนาคตทฺธา วุจฺจติฯ  อโธติ อตีตทฺธาฯ ติริย ฺจาป มชฺเฌติ  
ปจฺจุปฺปนฺนทฺธา ฯ เอเตสุ นนฺทิ ฺจ นิเวสน ฺจฯ  ปนุชชฺ 
วิ ฺาณนฺติ  เอเตสุ  อทฺธาทีสุ  ตณฺห ฺจ  ทิฏ ินิเวสน ฺจ  
อภิสงฺขารวิ ฺาณ ฺจ  ปนุเทหิฯ  ปนุทิตฺวา  จ  ภเว  น  ติฏเ(ติ) 
เอว  สนฺเต ทุวิเธป  ภเว  น  ติฏเยฺย ฯ  เอว  ตาว   
ปนุชฺชสทฺทสฺส  ปนุเทหีติ  อิมสฺมึ อตฺถวิกปฺเป  สมพฺนฺโธ ฯ   
ปนุทิตฺวาติ  เอตสฺมึ  ปน  อตฺถวิกปฺเป  ภเว  น ติฏเติ อยเมว  
สมฺพนฺโธฯ  เอตานิ  นนฺทินิเวสนวิ ฺาณานิ  ปนุทิตฺวา  ทุวิเธป   
ภเว น ติฏเยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ  เอตานิ  วิโนเทตฺวา  ภเว  
อติฏนฺโต  เอโส  เอววิหารีติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ  อิเธวาติ  อิมสฺมึเยว  สาสเนฯ  อิมสฺมึเยว  วา 
อตฺตภาเว ฯ สุกิตฺติก โคตมนูปธีกนฺติ  เอตฺถ  อนุปธิกนฺติ   
นิพฺพานฯ  ต  สนฺธาย  ภควนฺต  อาลปนฺโต อาห สุกิตฺติต  
# ๑. ม. วุตฺตปฺปการธมฺมโชตก ต วา วจน อภิปตฺถยามิ ฯ  
# ยุ. วุตฺตปฺปการธมฺมโชตก ตว วจน ฯ  ๒. ม. ย.ุ ต ฺจ ฯ  
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โคตมนูปธีกนฺติ ฯ  น  เกวล  ทกฺุขเมว(๑) ปหาสิ  เต  จาปติ  
คาถา ฯ   
        ตตฺถ  อฏ ิตนฺติ  สกกฺจฺจฯ  อาทร  (๒)  วา ฯ  ต  ต  
นมสฺสามีติ  ตสฺมา  ต นมสฺสามิ ฯ สเมจฺจาติ อุปคนฺตฺวา ฯ นาคาติ 
ภควนฺต อาลปนฺโต อาห ฯ   
        อิทานิ  ต  ภควา  อทฺธา  หิ  ปหาสิ  ทุกฺขนฺติ   
เอว  เตน  พฺราหฺมเณน  วิทิโตป  อตฺตาน  อนุปเนตฺวาว  
ปหีนทุกฺเขน  ปุคฺคเลน  โอวทนฺโต ย  พฺราหฺมณนฺติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ย  ตฺว  อภิชานนฺโต  อย  พาหิตปาปตฺตา 
พฺราหฺมโณฯ  เวเทหิ  คตตฺตา  เวทคูฯ  กิ ฺจนาภาเวน  อกิ ฺจโนฯ   
กาเมสุ  จ  ภเวสุ  จ  อสตฺตตฺตา  กามภเว  อสตฺโตติ  ช ฺา 
ชาเนยฺยาสิฯ  อทฺธา หิ โส อิม โอฆ อตาริฯ ติณฺโณ จ  
ปาร อขิโล อกงฺโข ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  วิทวฺา  จ  โสติ  (๓)  
คาถา ฯ  
        ตตฺถ  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเนฯ  อตฺตภาเว  วา ฯ  วิสชฺชาติ 
โวสฺสชฺชิตฺวา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิมมฺป   
สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ วุตฺตสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสติี ฯ   
                          ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                            เมตฺตคุสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ ตฺวเมว ฯ  ๒. ม. ย.ุ สทา ฯ  ๓. ม. โยติ ฯ   
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                        โธตกสุตฺตวณฺณนา   
        ปุจฺฉามิ  ตนฺติ  โธตกสุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  วาจาภิกงฺขามีติ  วาจ อภิกงฺขามิ ฯ  สิกฺเข  
นิพฺพานมตฺตโนติ  อตฺตโน  ราคาทีน  นิพฺพานตฺถาย อธิสีลาทีนิ  
สิกฺเขยฺย ฯ อิโตติ มม มุขโต ฯ   
        เอว  วุตฺเต  อตฺตมโน  โธตโก  ภควนฺต  อภิตฺถวมาโน   
กถกถาปโมกฺข  ยาจนฺโต  ปสฺสามหนฺติ  คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ  ปสฺสามห  เทวมนุสฺสโลเกติ  ปสฺสามิ  อห  
เทวมนุสฺสโลเก ฯ  ต  ต  นมสฺสามีติ  ต  เอวรูป นมสฺสามิ ฯ 
ปมุ ฺจาติ ปโมเจหิ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อตฺตาธีนเมว  กถกถาปโมกฺข  โอฆตรณมุเขน   
ทสฺเสนฺโต  นาหนฺติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  นาห  สหิสฺสามีติ  (๑)  อห สหิสฺสามิ(๒) น  สกฺขิสฺสามิฯ  (๓) 
น  วายมิสฺสามีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปโมจนายาติ  ปโมเจตุ ฯ กถกถินฺติ  
สกงฺข ฯ ตเรสีติ ตเรยฺยาสิ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  อตฺตมนตโร  โธตโก  ต  ภควนฺต  อภิตฺถวมาโน   
อนุสาสนึ  ยาจนฺโต  อนุสาส  พฺรเหฺมติ  คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ  พฺรหฺมาติ  เสฏวจนเมต ฯ  เตน  ภควนฺต  
อามนฺตยมาโน อาห อนุสาส พฺรเหฺมติ ฯ วิเวกธมฺมนฺติ   
# ๑. ม. สหิสสฺามีติ ฯ  ๒. ม. น สหิสฺสามิ ฯ  ๓. ม. สกฺขิสฺสามิ ฯ   
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สพฺพสงฺขารวิเวกนิพฺพานธมฺม ฯ  อพฺยาปชฺชมาโนติ  นานปฺปการต 
อนาปชฺชมาโน ฯ  อิเธว  สนฺโตติ  อิเธว  สมาโน ฯ  อสิโตติ   
อนิสฺสิโต ฯ  อิโต  ปรา  เทฺว  คาถา  เมตฺตคุสุตฺเต  
วุตฺตนยา  เอว ฯ  เกวล ฺหิ  ตตฺถ ธมฺมฯ อิธ สนฺตินติฺ อย  
วิเสโส ฯ ตติยคาถายป  ปุพฺพฑฺฒ  ตตฺถ  วุตฺตนยเมว ฯ   
อปรทฺเธ  สงฺโคติ  สชชฺนฏานฯ ลคฺคนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  
อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ วุตฺตสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    โธตกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                         อุปสีวสุตฺตวณฺณนา   
        เอโก  อหนฺติ  อุปสีวสุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  มหนฺตโมฆนฺติ  มหนฺต  โอฆ ฯ  อนิสสฺิโตติ  ธมฺม  
วา  ปุคฺคล  วา  อนิสฺสิโต(๑) ฯ โน วิสหามีติ น สกฺโกมิ ฯ  
อารมฺมณนฺติ นิสฺสย ฯ ย นิสฺสิโตติ ย ธมฺม วา ปุคฺคล 
วา นิสฺสิโต ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  โส  พฺราหฺมโณ  อากิ ฺจ ฺายตนลาภี  
ต ฺจ  สนฺตมฺป  นิสฺสย  น  ชานาติฯ  เตนสฺส  ภควา  ต ฺจ   
นิสฺสย  อุตฺตริ ฺจ นิยฺยานปถ  ทสฺเสนฺโต  อากิ ฺจ ฺนฺติ 
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เปกฺขมาโนติ  ต อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ  สโต  
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏหิตฺวา  จ  อนิจฺจาทิวเสน ปสฺสมาโน ฯ   
นตฺถีติ  นิสฺสายาติ  ต  นตฺถิ  กิ ฺจีติ  ปวตฺตสมาปตฺตึ  อารมฺมณ  
กตฺวา ฯ  ตรสฺสุ  โอฆนฺติ  ตโต  ปภุติ  ปวตฺตาย  วิปสฺสนาย  
ยถานุรูป จตุพฺพิธมฺป โอฆ  ตรสฺสุ ฯ  กถาหีติ  กถกถาหิ ฯ  
ตณฺหกฺขย  รตฺตมหาภิปสฺสาติ  (๒)  รตฺตินฺทิว นิพฺพาน วิภูต กตฺวา 
ปสฺส ฯ เอเตนสฺส ทิฏธมฺมสุขวิหาร (๓)  กเถติ ฯ   
        อิทานิ  กาเม  ปหายาติ  สุตฺวา  วิกฺขมฺภนวเสน  อตฺตนา   
ปหีนกาเม  สมฺปสฺสมาโน  สพฺเพสูติ  คาถมาห ฯ 
# ๑. ย.ุ อนลลฺิโน ฯ  ๒. ม. นตฺตมหาภิปสฺสาติ ฯ  
# ๓. ม. ทิฏธมฺม... ฯ  
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        หิตฺวา ฯ ม ฺนฺติ อ ฺ ตโต เหฏา ฉพฺพิธมฺป สมาปตฺตึ 
หิตฺวา ส ฺาวิโมกฺเข  ปรเมติ  สตฺตสุ ส ฺาวิโมกฺเขสุ  อุตฺตเม  
อากิ ฺจ ฺายตเน ฯ  ติฏเ  นุ  โส ตตฺถ อนานุยายีติ (๑)  โส  
ปุคฺคโล  ตตฺถ  อากิ ฺจ ฺายตนพฺรหฺมโลเก  อธิคจฺฉมาโน (๒) 
ติฏเยฺย นูติ ปุจฺฉติ ฯ  
        อถสฺส ภควา สฏ ิกปฺปสหสฺสมตฺตเยว าน อนุชานนฺโต 
ตติยคาถมาห ฯ  เอว  ตสฺส  ตตฺถ  าน  สุตฺวา  อิทานิสฺส  
สสฺสตุจฺเฉทภาว  ปุจฺฉนฺโต  ติฏเ  เจติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปคูมฺป  วสฺสานนฺติ  อเนกสงฺขฺยมฺป วสฺสานฯ  
คณราสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ปูคมฺป  วสฺสานีติป  ปาโฯ  ตตฺถ  
วิภตฺติพฺยตฺตเยน (๓)  สามิวจนสฺส ปจฺจตฺตวจน กตฺตพฺพฯ ปูคนฺติ 
วา เอตสฺส พหูนีติ อตฺโถ  วตฺตพฺโพ ฯ  ปูคานีติ  วาป  
ปนฺติฯ  ปุรมิปาโเยว  สพฺพสุนฺทโร ฯ ตตฺเถว  โส  สีติยา(๔) 
วิมุตฺโตติ  โส  ปุคฺคโล  ตตฺเถวากิ ฺจ ฺายตเน นานาทุกฺเขหิ   
ปริวิมุตฺโต  (๕)  สีติภาวปฺปตฺโต  ภเวยฺยฯ  นิพฺพานปฺปตฺโต  สสฺสโต  
หุตฺวา  ติฏเยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ ภเวถ (๖)  วิ ฺาณ ตถาวิธสฺสาติ  
อุทาหุ ตถาวิธสฺส วิ ฺาณ  อนุปาทาย  ปรินิพฺพาเยยฺยาติ   
อุจฺเฉท  ปุจฺฉติฯ  ปฏิสนฺธคฺิคหณตฺถ วาป ภเวยฺยาติ(๗) ปฏิสนฺธมิฺป 
# ๑. ม. อนานุยายีติ ฯ  ๒. ม. อวิคจฺฉมาโน ฯ  
# ยุ. อวิคจฺมาโน ติฏเ ติฏเ ฯ ๓. ม. วิภตฺติพฺยตฺตเยน ฯ 
# ๔. ม. สีติ สิยา ฯ  ๕. ม. ยุ. วิมุตฺโต ฯ ๖. ม.จเวถ ฯ 
# ๗. ยุ. วิภเวยฺย ฯ  
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ตสฺส ปุจฺฉติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อุจฺเฉทสสฺสต  อนปุคมฺม  ตตฺถ  อุปฺปนฺนสฺส   
อริยสาวกสฺส  อนุปาทาย  ปรินิพฺพาน  ทสฺเสนฺโต  อจฺจี  ยถาติ  
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อตฺถ  ปเลตีติ  อตฺถ  คจฺฉติ ฯ  น  อุเปติ  สงฺขนฺติ   
อสุก  นาม  ทิส คโตติ  โวหาร  น  คจฺฉติ ฯ  เอว  มนุิ  
นามกายา  วิมุตฺโตติ  เอว  ตตฺถ  อุปฺปนฺโน  เสกฺขมุนิ  ปกติยา  
ปุพฺเพว  รูปกายา  วิมุตฺโต  ตตฺถ  จตุตฺถมคฺค นิพฺพตฺเตตฺวา   
ธมฺมกายสฺส  (๑)  ปริ ฺาตตฺตา  ปุน  นามกายาป  วิมุตฺโต  
อุภโตภาควิมุตฺโต  ขีณาสโว หุตฺวา อนุปาทาปรินิพฺพาน- 
สงฺขาต อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข ขตฺติโย วา  
พฺราหฺมโณ วาติ เอวมาทิก ฯ   
        อทานิ  อตฺถ  ปเลตีติ  สุตฺวา  ตสฺส  โยนิโส  อตฺถม- 
สลฺลกฺเขนฺโต  อตฺถงฺคโต  โสติ  คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  โส  อตฺถ  คโต  อุทาหุ  นตฺถิฯ  อุทาหุ  เว 
สสฺสติยา  สสฺสตภาเวน  อโรโค  อวิปริณามธมฺโม  โสติ  เอว  
ต  เม  มุน ิสาธุ วิยากโรหิ ฯ กึการณฯ  ตถาหิ เต 
วิทิโต เอส ธมฺโมติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตถา  อวตฺตพฺพต  ทสฺเสนฺโต  อตฺถ 
# ๑. ม. ธมฺมกายสฺส ฯ   
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 ฺคตสฺสาติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  อตฺถงฺคตสฺสาติ  อนุปาทาปรินิพฺพุตสฺส ฯ  น  
ปมาณมตฺถีติ รูปาทิปฺปมาณ  นตฺถ ิฯ  เยน  น  วชชฺนฺุติ  เยน 
ราคาทินา  น  วเทยฺยย ฯ สพฺเพสุ ธมฺเมสูติ สพฺเพสุ  
ขนฺธาทิธมเฺมสุ ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  
อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ วุตฺตสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย 
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  อุปสีวสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                         นนฺทสุตฺตวณฺณนา   
        สนฺติ  โลเกติ  นนทฺสุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถายตฺโถ  โลเก  ขตฺติยาทโย  ชนา   
อาชีวกนิคณฺาทิเก  สนฺธาย  สนฺติ  มนุโยติ  วทนฺติฯ  ตทิท  (๑)  
กถสูติ  กินฺน ุ โข  เต  สมาปตฺติาณาทินา  าเณน  อุปฺปนฺนตฺตา  
าณูปปนฺน  มุนึ  โน  วทนฺติฯ  (๒)  เอววิธ นุ วทนฺติฯ อุทาหุ  
เว นานปฺปกาเรน (๓)  ลขูชีวิตสงฺขาเตน  ชีวิเตนูปปนฺนนฺติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตทุภยมฺป ปฏิกฺขิปตฺวา มุนึ ทสฺเสนฺโต 
# ๑. ตยิท ฯ  ๒. ม. โน มนุึ วทนฺติ ฯ  ๓. ม. ย.ุ นานปฺปการเกน ฯ  
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น ทิฏ ิยาติ คาถมาห ฯ   
        อิทานิ  ทิฏาทีหิ  สทฺุธีติ  วทนฺตาน  วาเท  กงฺขาปหานตฺถ  
เย  เกจิเมติ  ปุจฺฉติ ฯ   
        ตตฺถ  อเนกรูเปนาติ  โกตูหลมงฺคลาทินา ฯ  ตตฺถ  ยถา  (๑) 
จรนฺตาติ  เอตฺถ(๒)  สกฺกายทิฏ ิยา  คุตฺตา  วิหรนฺตา ฯ 
        อถสฺส  ตถา  สุทฺธิอภาว ทีเปนฺโต ภควา ทุติย  
คาถมาห ฯ  เอว  น ตรึสูติ(๓)  สุตฺวา  อิทานิ  โย  อตาริฯ  ต   
โสตุกาโม  เย  เกจิเมติ  ปจฺุฉติ ฯ  อถสฺส  ภควา  โอฆติณฺณมุเขน   
ชาติชราติณฺเณ  ทสฺเสนฺโต ทุติย  (๔)  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  นวุิตาติ  โอวุฏา  ปริโยนทฺธา ฯ  เยสีธาติ  เยสุ  
อิธ ฯ  เอตฺถ  สุอิติ  นิปาตมตฺต ฯ  ตณฺห  ปริ ฺายาติ  ตีหิ 
ปริ ฺาหิ ตณฺห ปริชานตฺิวา ฯ เสส สพฺพตฺถ ปุพฺเพ  
วุตฺตนยตฺตา ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทสน   
นิฏาเปสิฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  ปน  นนฺโท  ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทมาโน  เอตาภินนฺทามีติ  คาถมาห ฯ  อิธาป  จ ปุพฺเพ  
วุตฺตสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  นนฺทสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ยตา ฯ  ๒. ม. ตตฺถ ฯ  ๓. ม. นาตรึสูติ ฯ  
# ๔. ม. ตติย ฯ  
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                        เหมกสุตฺตวณฺณนา   
        เย  เม  ปุพฺเพติ  เหมกสุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  เย  เม  ปุพฺเพ  วิยากสูติ  เย  พาวริอาทโย   
ปุพฺเพ  มยฺห สก ลทฺธ ึวิยากสุ ฯ หรุ โคตมสาสนาติ  
โคตมสาสนา  ปุพฺพตร ฯ  สพฺพนฺต  ตกฺกวฑฺฒนนฺติ  สพฺพนฺต   
กามวิตกฺกาทิวฑฺฒน ฯ ตณฺหานิคฺฆาตนนฺติ  ตณฺหาวินาสน ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ต  ธมฺม  (๑)  อาจิกฺขนฺโต อิธาติ  คาถา- 
ทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  เอตท ฺาย  เย  สตาติ  เอต  นิพฺพานปทมจฺจุต   
สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติอาทินา  นเยน  วิปสฺสนฺตา  
อนุปุพฺเพน  ชานิตฺวา เย  กายานุปสฺสนาสติอาทีหิ  สตา ฯ   
ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตาติ  วิทิตธมฺมตฺตา ทิฏธมฺมตฺตา (๒)  ราคาทิ- 
นิพฺพาเนน จ อภินิพฺพุตา ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  เหมกสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ตถา ธมฺเม ฯ  ๒. ม. ทิฏธมฺมตฺตา ฯ   
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                โตเทยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        ยสฺม ึ กามาติ  โตเทยฺยสุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  วิโมกฺโข  ตสฺส  กีทโิสติ ตสฺส  กีทโิส  วิโมกฺโข  
อิจฺฉิตพฺโพติ ปุจฺฉติ ฯ  
        อิทานิ ตสฺส อ ฺวิโมกฺขาภาว (๑)  ทสฺเสนฺโต  ภควา  ทุติย   
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  วิโมกโฺข  ตสฺส  นาปโรติ  ตสฺส  อ ฺโ  
วิโมกฺโข นตฺถิ ฯ  เอว  ตณฺหกฺขโย  เอว  วิโมกโฺขติ  วุตฺเตป   
ตมตฺถ  อสลลฺกฺเขนฺโต  นริาสโส  โส  อุท  อาสสาโนติ  
ปุน  ต  ปุจฺฉติ ฯ   
        ตตฺถ  อุท  ป ฺกปฺปติ  อุทาหุ  สมาปตฺติาณาทินา  
าเณน  ตณฺหากปฺป  ทิฏ ิกปฺป วา  กปฺปยติ ฯ  
        อถสฺส  ภควา  ต  อาจิกฺขนฺโต  ทุติย  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  กามภเวติ  กาเม จ ภเว จ ฯ เสส สพฺพตฺถ 
ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว 
เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  โตเทยฺยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ อ ฺวิโมกฺขาภาว ฯ  
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                        กปฺปสุตฺตวณฺณนา   
        มชฺเฌ  สรสฺมินฺติ  กปฺปสุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  มชฺเฌ  สรสฺมนิฺติ ปุริมปจฺฉิมโกฏิป ฺาณาภาวโต   
มชฺฌภูเต  สาคเรติ  (๑)  วุตฺต  โหติ ฯ  ติฏตนฺติ ติฏมาน ฯ  
ยถายิท นาปร สิยาติ ยถา อิท ทุกฺข ปุน น ภเวยฺย ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตมตฺถ  พฺยากโรนฺโต  ติสฺโส  คาถาโย   
อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อกิ ฺจนนฺติ  กิ ฺจนปฏิปกฺข ฯ  อนาทานนฺติ  อาทาน- 
ปฏิปกฺขฯ กิ ฺจนาทานวูปสมนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อนาปรนฺติ   
อปรปฏิภาคทีปวิรหิตฯ  เสฏนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ  น  เต  มารสฺส 
ปทฺธคูติ  เต มารสฺส ปทฺธจรา (๒)  ปรจิารกา สิสฺสา  น 
โหนฺติ ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิทมฺป   
สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    กปฺปสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ สสาเรติ ฯ  ๒. ม. ปทฺธจรา ฯ   
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                          ชตุกณฺณิสุตฺตวณฺณนา   
        สุตฺวานหนฺติ  ชตุกณฺณิสุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  สตฺุวานห  วีรมกามกามินฺติ อห  อิติป  โส   
ภควาติอาทินา  นเยน  วีร  กามาน  อกามนโต  อกามกามึ   
พุทฺธ  สุตฺวา ฯ  อกามมาคมนฺติ  นิกฺกาม  ภควนฺต  ปุจฺฉิตุ  
อาคโตมฺหิ ฯ สหชเนตฺตาติ  สหชาตสพฺพ ฺ ุต ฺาณจกฺขุ ฯ 
ยถาตจฺฉนฺติ  ยถาตถ ฯ  พฺรูหิ  เมติ ปุน  ยาจนฺโต  ภณติ ฯ  
ยาจนฺโต  หิ  สหสฺสกฺขตฺตุมฺป  ภเณยฺยฯ  โก  ปน  วาโท   
ทฺวิกฺขตฺตุ ฯ  เตชี  เตชสาติ  เตเชน  สมนฺนาคโต  เตชสา  
อภิภุยฺย ฯ  ยมห  วิช ฺ ชาติชราย  อิธ  วิปฺปหานนฺติ  ยมห  
ชาติชราน  ปหานภูต  ธมฺม  อิเธว ชาเนยฺย ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ต  ธมฺมมาจิกฺขนฺโต  ติสฺโส  คาถาโย   
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เนกฺขมฺม  ทฏ ุ  เขมโตติ  นิพฺพาน ฺจ  นิพฺพาน- 
คามินิ ฺจ  ปฏิปท เขมนฺติ  ทิสฺวา ฯ  อุคฺคหิตนฺติ  ตณฺหา- 
ทิฏ ิวเสน  คหิต ฯ  นริตฺต  วาติ นิรสฺสติพฺพ  วาฯ  ปมุ ฺจิตพฺพนฺติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  มา  เต  วิชชฺิตฺถาติ  มา เต อโหสิ ฯ  กิ ฺจนนฺติ   
ราคาทิกิ ฺจน  วาป  เต  มา  วิชฺชิตฺถ ฯ  ปุพฺเพติ  อตีเต สงฺขาเร 
อารพฺภ  อุปฺปนฺนกิเลสา ฯ  พฺราหฺมณาติ  ภควา  ชตุกณฺณึ  
อาลปติ ฯ  เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิทมฺป   
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สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏถาย   
                  ชตุกณฺณิสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                         ภทฺราวุธสุตฺตวณฺณนา   
        โอก ฺชหนฺติ  ภทฺราวุธสุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  โอก ฺชหนฺติ  อาลย  ชห ฯ ตณฺหจฺฉิทนฺติ  ฉตณฺหา- 
กายจฺฉิท ฯ  อเนชนฺติ  โลกธมฺเมสุ นิกกฺมฺป ฯ นนฺทิ ฺชหนฺติ  
อนาคตรูปาทิปตฺถนาปชห  เอกา  เอว  หิ  ตณฺหา  ถุติวเสน  
อิธ  นานปฺปการโต  วุตฺตา ฯ  กปฺป ฺชหนฺติ  ทุวิธกปฺป ฺชห ฯ  
อภิยาเจติ  อติวิย  ยาจามิ ฯ  สุตฺวาน นาคสฺส  อปนมิสฺสนฺติ 
อิโตติ  นาคสฺส  ตว  ภควา  วจน  สุตฺวา  อิโต  ปาสาณกเจติยโต   
พหู  ชนา  ปกฺกมิสฺสนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ชนปเทหิ  สงฺคตาติ   
องฺคาทีหิ ชนปเทหิ อิธ สมาคตา ฯ วิยากโรหีติ ธมมฺ  
เทเสหิ ฯ   
        อถสฺส  อาสยานุโลเมน  ธมฺม  เทเสนฺโต  ภควา  เทฺว  
คาถาโย  อภาสิ ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ นกิฺกมฺป ฯ  
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        ตตฺถ  อาทานตณฺหนฺติ  รูปาทีน  อาทายิก  คหณตณฺหฯ  
ตณฺหูปาทานนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ  ย  ย ฺหิ  โลกสฺมิมุปาทิยนฺตีติ   
เอเตสุ  ขนฺธาทิเภเทสุ (๑)  ย ย คณฺหนฺติ ฯ  เตเนว  มาโร  อเนฺวติ  
ชนฺตุนฺติ  เตเนว  อุปาทานปฺปจฺจยนิพฺพตฺตกมฺมาภิ- 
สงฺขารวเสน (๒)  ปฏิสนธฺิกฺขนฺธมาโร ต สตฺต อนุคจฺฉติ ฯ  ตสฺมา 
ปชานนฺติ  ตสฺมา  เอตมาทีนว  อนิจฺจาทิวเสน  วา  สงฺขาเร 
ชานนฺโต ฯ  อาทานสตฺเต  อิติ  เปกฺขมาโนฯ  ปช  อิม  มจฺจุเธยฺเย   
วิสตฺตนฺติ  อาทาตพฺพฏเน  อาทาเนสุ  รูปาทีสุ  สตฺเต   
สพฺพโลเก  อิม  ปช มจฺจุเธยฺเย  ลคฺค  เปกฺขมาโนฯ  อาทาน- 
สตฺเต  วา  อาทานาภินิวิฏเ  ปุคฺคเล  อาทานสงฺคเหตุ  จ 
อิม  ปช  มจฺจุเธยฺเย  ลคฺค  ตโต  วีติกฺกมิตุ  อสมตฺถ อิติ 
เปกฺขมาโน  กิ ฺจน  สพฺพโลเก  น  อุปาทิเยถาติ ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ  ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว   
เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    ภทฺราวุธสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ อุทฺธาทิเภเทสุ ฯ  ๒. ม. ยุ. ...กมฺมาภิสงฺขารนิพฺพตฺตวเสน ฯ  
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                        อุทยสุตฺตวณฺณนา 
        ฌายินฺติ  อุทยสุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺาวิโมกขนฺติ  ป ฺานุภาวนิชฺฌาต  วิโมกฺข  
ปุจฺฉติ ฯ  
        อถสฺส  ภควา  ยสฺมา อุทโย จตุตฺถชฺฌานลาภีฯ  
ตสฺมาสฺส  ปฏิลทฺธชฺฌานวเสน  นานปฺปการโต  อ ฺ  วิโมกฺข  
ทสฺเสนฺโต  คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปหาน  กามจฺฉนฺทานนฺติ  ยทิท  ปมชฌฺาน   
นิพฺพตฺเตนฺตสฺส  กามจฺฉนฺทปฺปหานฯ  ตมฺป  อ ฺ  วิโมกฺข   
ปพฺรูมิฯ  เอว สพฺพปทานิ โยเชตพฺพานิ ฯ  อุเปกฺขาสติ- 
สสุทฺธนฺติ  จตุตฺถชฺฌานอุเปกฺขาสตีหิ  สสุทฺธ ฯ ธมมฺตกฺกปุเรชวนฺติ 
อิมินา  ตสฺมึ  จตุตฺถชฺฌานวิโมกฺเข  ตฺวา  ฌานงฺคานิ  
วิปสฺสิตฺวา  อธิคต  อรหตฺตวิโมกฺข  วทติ ฯ  อรหตฺตวิโมกฺขสฺส 
หิ มคฺคสมฺปยุตฺตสมฺมาสงฺกปฺปาทิเภโท  ธมฺมตกฺโก  ปุเรชโว  
โหติ ฯ  เตนาห  ธมฺมตกฺกปุเรชวนฺติ ฯ  อวิชชฺาย  ปเภทนนฺติ  
เอตเมว  จ  อ ฺาวิโมกฺข  อวิชฺชาปเภทสงฺขาต  นิพฺพาน  
นิสฺสาย ชาตตฺตา การโณปจาเรน อวิชฺชาย ปเภทนนฺติ  
ปพฺรูมีติ ฯ  เอว  อวิชฺชาปเภทนวจเนน  วุตฺต  นิพฺพาน  สุตฺวา   
ต  กิสฺส  วิปปฺหาเนน  วุจฺจตีติ  ปุจฺฉนฺโต  กึส ุ ส ฺโชโนติ   
คาถมาห ฯ    
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        ตตฺถ กสึุ  ส ฺโชโนติ  กึสโยชโน ฯ กึสุวิจารโณติ 
กึวิจารณ ฯ (๑)  กสฺสสฺส วิปฺปหาเนนาติ กึนามกสฺส  อสฺส  
ธมฺมสฺส  วิปปฺหาเนน ฯ  
        อถสฺส  ภควา  ตมตฺถ  พฺยากโรนฺโต  นนฺทิส ฺโชโนติ  
คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ วิตกฺกสฺสาติ กามวิตกฺกาทิโก วิตกฺโก อสฺส ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  นิพฺพานสฺส  มคฺค  ปุจฺฉนฺโต  กถ  สตสฺสาติ  
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  วิ ฺาณนฺติ  อภิสงฺขารวิ ฺาณ ฯ   
        อถสฺส  มคฺค  กเถนฺโต  ภควา อชฺฌตฺต ฺจาติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  เอว  สตสฺสาติ  เอว  สตสฺส  สมฺปชานสสฺ ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว 
เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  อุทยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ วิจรณการณ ฯ  
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                        โปสาลสุตฺตวณฺณนา   
        โย  อตีตนฺติ  โปสาลสุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  โย  อตีต  อาทสิตีติ  โย  ภควา  อตฺตโน  จ  
ปเรส ฺจ  เอกมฺป  ชาตินฺติอาทิเภท  อตีต  อาทิสติ ฯ  วิภูต- 
รูปส ฺ ิสฺสาติ  สมติกฺกนฺตรูปส ฺ ิสฺส ฯ สพฺพกายปฺปหายิโนติ  
ตทงฺควิกฺขมฺภนวเสน  สพฺพรูปกายปฺปหายิโนฯ  ปหีนรูปภวปฏ-ิ 
สนฺธิกสฺสาติ อธิปฺปาโย ฯ นตฺถิ กิ ฺจีติ ปสฺสโตติ  วิ ฺาณา- 
ภาววิปสฺสเนน  นตฺถ ิ กิ ฺจีติ  ปสฺสโต  อากิ ฺจ ฺายตน-  
ลาภิโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  าณ  สกฺกานุปุจฺฉามีติ  สกฺกาติ  ภควนฺต  
อาลปนฺโต อาห ฯ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  าณ  ปุจฺฉามิฯ  กีทิส  
ปุจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ (๑)  กถ เนยฺโยติ กถ โส เนตพฺโพฯ กถมสฺส  
อุตฺตริาณ อุปฺปาเทตพฺพนฺติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตาทิเส  ปุคฺคเล  อตฺตโน  อปฺปฏิปตาณต   
ปกาเสตฺวา  ต  าณ  พฺยากาตุ  คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  วิ ฺาณฏ ิติโย  สพฺพาฯ  อภิชาน  ตถาคโตติ  
อภิสงฺขารวเสน  จตสฺโส  ปฏิสนฺธิวเสน  สตฺตาติ  เอว  สพฺพา  
วิ ฺาณฏ ิติโย  อภิชานนฺโต  ตถาคโต ฯ  ติฏนฺตเมน  ชานาตีติ  
กมฺมาภิสงฺขารวเสน  ติฏนฺตเมต  ปุคฺคล  ชานาติ  อายตึ   
อย  เอวคติโก ภวิสฺสตีติ ฯ วิมุตฺตนฺติ อากิ ฺจ ฺายตนาทีสุ  
# ๑. ม. ปุจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ   
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อธิมุตฺต ฯ ตปฺปรายนนฺติ ตมฺมย ฯ  อากิ ฺจ ฺสมฺภว  ตฺวาติ   
อากิ ฺจ ฺายตนชนกกมฺมาภิสงฺขาร ตฺวา  กินฺติ  ปลิโพโธ   
อยนฺติ ฯ  นนฺที  ส ฺโชน  อิตีติ  ยา จ ตตฺถ อรูปราคสงฺขฺยา  (๑) 
นนฺทีฯ  ต ฺจ  สโยชน  อิติ  ตฺวา ฯ  ตโต  ตตฺถ  วิปสฺสตีติ อถ 
ตตฺถ (๒)  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติโต  วุฏหิตฺวา  ต  สมาปตฺตึ   
อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสติ ฯ เอว  (๓)  าณ  ตถ  ตสฺสาติ  เอต   
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  เอว วิปสฺสโต อนุกกฺเมเนว อุปฺปนฺน   
อรหตฺตาณ  อวิปรีต ฯ  วุสีมโตติ  วุสิตวนฺตสฺส ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  
เทเสสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    โปสาลสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อรูปราคสงฺขาตา ฯ  ๒. ม. ตโต ฯ  ๓. ม. เอต ฯ  
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                 โมฆราชสุตฺตวณฺณนา   
        ทฺวาห  สกฺกนฺติ  โมฆราชสุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  ทวฺาหนฺติ  เทฺว  วาเร  อห ฯ  โส  หิ ปุพฺเพ  
อชิตสุตฺตสฺส จ ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตสฺส จ อวสาเน ทฺวิกฺขตฺตุ  
ภควนฺต  ปุจฺฉิฯ  ภควา  ปนสฺส  อินฺทฺรยิปริปาก  อาคมยมาโน 
น  พฺยากาสิ ฯ เตนาห  ทฺวาห  สกฺก  อปุจฺฉิสฺสนฺติ ฯ  ยาวตติย ฺจ 
เทวีสิฯ  พฺยากโรตีติ  เม สตุนฺติ  ยาวตติย ฺจ  สหธมฺมิก ปุฏโ 
วิสุทฺธิเทวภูโต อิสิ ภควา สมฺมาสมฺพุทฺโธ พฺยากโรตีติ  เอวมฺเม 
สุต ฯ  โคธาวรีตีเรเยว  กริ  โส  เอวมสฺโสสิ ฯ  เตนาห  พฺยากโรตีติ  
เม สุตนฺติ ฯ  อย  โลโกติ  มนุสฺสโลโก ฯ  ปโร  โลโกติ  ต   
เปตฺวา อวเสโส ฯ  สเทวโกติ  พฺรหมฺโลก  เปตฺวา  อวเสโส 
อุปปตฺติเทวสมฺมุติเทวยุตฺโตฯ พฺรหฺมโลโก สเทวโกติ  เอต  วา  
สเทวเก  โลเกติอาทินยทสฺสนมตฺตฯ  เตน  สพฺโพป  ตถา 
วุตฺตปฺปกาโร โลโก เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  อภิกฺกนฺตทสฺสาวินฺติ   
เอว  อคฺคทสฺสาวึฯ  สเทวกสฺส  ลกสฺส อชฺฌาสยาธิมุตฺติ- 
คติปรายนาทีนิ ปสฺสิตุ สมตฺถนฺติ ทสฺเสติ ฯ  สุ ฺโต  โลก   
อเวกฺขสฺสูติ  อวสิยปวตฺตสลฺลกฺขณวเสน  วา  ตุจฺฉสงฺขาร- 
สมนุปสฺสนาวเสน  วาติ  ทฺวีหิ  การเณหิ  สุ ฺโต  โลก  ปสฺสฯ  
อตฺตานุทิฏ ึ อูหจฺจาติ สกฺกายทิฏ ึ อุทฺธริตฺวาว ฯ (๑)  เสส 
# ๑. ม. อุทฺธริตฺวา ฯ  ย.ุ อุตฺตริตฺวา ฯ  
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สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ  เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว 
เทเสสิฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ วุตฺตสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                    โมฆราชสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
           
                           ปงฺคิยสุตฺตวณฺณนา   
        ชิณฺโณหมสฺมีติ  ปงฺคิยสุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ชณฺิโณหมสฺมิ  อพโล วีตวณฺโณติ  โส  กิร   
พฺราหฺมโณ  ชราภิภูโต  วีสวสฺสสติโก  ชาติยาฯ  ทุพฺพโล  จ  
อิธ  ปท  กรสิฺสามีติ  อ ฺตฺเถว  กโรติฯ  วินฏปรุิมจฺฉวิวณฺโณ   
จ ฯ  เตนาห ชิณฺโณหมสฺมิ  อพโล  วีตวณฺโณติ ฯ  มาหนฺนสฺส  
โมมุโห  อนฺตราวาติ  มาห ตุยฺห  ธมฺม  อสจฺฉิกตฺวา  อนฺตราเอว  
อวิทฺวา  หุตฺวา  อนสฺสึ ฯ ชาติชราย อิธ วิปฺปหานนฺติ  อิเธว   
ตว  ปาทมูเล  ปาสาณเก  วา  เจติเย  ชาติชราย  วิปปฺหาน   
นิพฺพานธมฺม ยมห วิช ฺฯ ตมฺเม อาจิกฺข ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  ปงฺคิโย  กาเย  สาเปกฺขตาย  ชณฺิโณหมสฺมีติ   
คาถมาห ฯ  เตนสฺส  ภควา  กาเย  สิเนหปฺปหานตฺถ  ทิสฺวาน 
รูเปสุ วิห ฺมาเนติ  คาถมาหฯ  
        ตตฺถ  รูเปสูติ  รูปเหตุ  รูปปจฺจยา ฯ  วิห ฺมาเนติ   
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กมฺมกรณาทีหิ อุปห ฺมาเน ฯ  รุปปฺนฺติ  รูเปสติู  จกฺขุโรคาทีหิ   
จ  รูปเหตุเยว  ชนา รุปฺปนติฺ พาธียนฺติ ฯ   
        เอว  ภควตา  ยาว  อรหตฺตฯ  ตาว  กถิต  ปฏิปตฺตึ  
สุตฺวาป  ปงฺคิโย  ชราทุพฺพลตาย วิเสส อนธิคนฺตฺวาว ปุน  
ทิสา จตสฺโสติ อิมาย คาถาย  ภควนฺต  โถเมนฺโต  เทสน   
ยาจติ ฯ  อถสฺส  ภควา  ปุนป  ยาว  อรหตฺตฯ  ตาว ปฏิปท  
ทสฺเสนฺโต ตณฺหาธิปนฺเนติ คาถมาห ฯ เสส สพฺพตฺถ 
ปากฏเมวาติ ฯ  เอว  อิทมปฺ  สุตฺต  ภควา  อรหตฺตนิกูเฏเนว  
เทเสสิฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  จ  ปงฺคิโย  อนาคามิผเล  ปติฏาสิ ฯ 
โส  กิร  อนตฺรนฺตรา  จินฺเตสิ  เอว วิจิตฺรปฏิภาน  นาม   
เทสน  น  ลภิ  มยฺห  มาตุโล  พาวรี  สวนายาติ ฯ   
เตน  สิเนหวิกฺเขเปน  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  นาสกฺขิ ฯ  อนฺเตวาสิโน  
ปนสฺส  สหสฺสชฏลิา อรหตฺต ปาปุณึสุฯ สพฺเพ เอว อิทฺธิมย- 
ปตฺตจีวรธรา เอหิภิกฺขโว อเหสุนฺติ ฯ   
                  ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
                  ปงฺคิยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                          ปารายนตฺถุติคาถาวณฺณนา   
        อิโต  ปร  สงฺคีติการา  เทสน  โถเมนฺตา  อิทมโวจ   
ภควาติอาทิมาหสุ ฯ   
        ตตฺถ  อิทมโวจาติ  อิท  ปารายน  อโวจ ฯ  ปรจิาริก- 
โสฬสานนฺติ  พาวริสฺส  ปริจารเกน  ปงฺคิเยน  สห  โสฬสนฺนฯ  
พุทฺธสฺส  วา  ภควโต  ปรจิาริกาน  โสฬสนฺนนฺติ  ปริจาริก- 
โสฬสาน ฯ  เต  เอว  จ  พฺราหฺมณา ฯ  ตตฺถ  โสฬสปริสา  ปน 
ปุรโต จ ปจฺฉโต จ วามปสฺสโต  จ  ทกฺขิณปสฺสโต  จ   
ฉ  ฉ  โยชนา  นิสินฺนา  อุชุเกน  ทฺวาทสโยชนิกา  อโหสิ ฯ   
อชฺฌิฏโติ  ยาจิโต ฯ  อตฺถม ฺายาติ  ปาฬิอตฺถม ฺาย ฯ  
ธมมฺม ฺายาติ ปาฬิธมฺมม ฺาย ฯ  ปารายนนฺติ  เอว  อิมสฺส  
ธมฺมปริยายสฺส  อธิวจน  อาโรเปตฺวา เตส  พฺราหฺมณาน   
นามานิ  กิตฺตยนฺตา  อชิโต  ติสฺสเมตฺเตยฺโย  ฯเปฯ  พุทฺธ- 
เสฏมุปาคมุนฺติ อาหสุ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺปนฺนจรณนฺติ  นิพฺพานปทฏานภูเตน  ปาติโมกฺข- 
สีลาทินา  สมฺปนฺน ฯ  อิสินฺติ  มเหสึ ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  ตโต   
ปร พฺรหฺมจรยิมจรึสูติ  มคฺคพฺรหฺมจริย  อจรึสุ ฯ  ตสฺมา 
ปารายนนฺติ ตสฺส ปารภูตสฺส นิพฺพานสฺส อยนนฺติ วุตฺต  
โหติ ฯ   
        ปารายนมนุคายิสฺสนฺติ  อสฺส  อย  สมฺพนฺโธ  ภควตา   
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หิ  ปารายเน  เทสิเต  โสฬสสหสฺสชฏลิา  อรหตฺต  ปาปุณึสุฯ  
อวเสสาน ฺจ  จุทฺทสโกฏิสงฺขาน เทวมนุสฺสาน ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ วุตฺตเ ฺหต โปราเณหิ   
          ตโต ปาสาณเก รมฺเม          ปารายนสมาคเม   
          อมต ปาปยี พุทฺโธ          จุทฺทส ปาณโกฏิโยติ ฯ   
        นฏิ ิตาย  ปน  ธมฺมเทสนาย  ตโต  ตโต  อาคตา   
มนุสฺสา  ภควโต  อานุภาเวน  อตฺตโน  อตฺตโน  คามนิคมาทีเสฺวว  
ปาตุรเหสุ ฯ  ภควาป  สาวตฺถิเมว  อคมาสิ  ปริจารกโสฬสาทีห ิ  
อเนเกหิ  ภิกฺขุสหสฺเสหิ  ปริวุโตติ ฯ  ตตฺถ  ปงฺคิโย ภควนฺต   
วนฺทิตฺวา  อาห  คจฺฉามห  ภนฺเต  พาวริสฺส  พุทฺธุปฺปาท   
อาโรเจตตฯ ปฏิสฺสุต ฺหิ  ตสฺส  มยาติ ฯ  อถ  ภควตา  อนุ ฺาโต  
ฌานคมเนเนว  โคธาวรีตีร  คนฺตฺวา  ปาทคมเนน  อสฺสมาภิมุโข   
อคมาสิ ฯ  [๑]  สมฺปตฺต ฺจาป  น  ปจฺุฉิ กึ  ปงฺคิย  พุทฺโธ 
โลเก  อุปฺปนโฺนติ ฯ  อาม  พฺราหฺมณ  อุปฺปนฺโนฯ  ปาสาณเก  
เจติเย  นิสินโฺน  อมฺหาก  ธมฺม  เทเสสิฯ  ตมห ตุยฺห เทสิสฺสามีติ ฯ  
ตโต พาวรี มหตา  สกฺกาเรน  สปริโส  ต  ปูเชตฺวา  อาสน  
ป ฺาเปสิ ฯ  ตตฺถ  นิสีทตฺิวา  ปงฺคิโย ปารายนมนุคายิสฺสนฺติ 
อาทิมาห ฯ   
# ๑. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ตเมน พาวริ พฺราหฺมโณ มคฺค โอโลเกนฺโต 
# นิสินฺโน ทรูโตว ขาริชฏาทิวิรหิต ภิกฺขุวเสน อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา  
# พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโนติ นิฏ อคมาสีติ ทิสฺสติ ฯ   
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        ตตฺถ  อนุคายิสฺสนฺติ  ภควตา  คีต  อนุคายิสฺส ฯ  ยถา 
อทฺทกฺขีติ  ยถา  สาม สจฺจาภิสมฺโพเธน  อสาธารณาเณน  
จ  อทฺทกฺขิ ฯ  นิกฺกาโมติ  ปหีนกาโม ฯ นิกฺกโมติป  (๑)  ปาโฯ  วีริยวาติ  
อตฺโถฯ นิกฺขนฺโต วา อกุสลปกฺขา ฯ นพฺิพโนติ กิเลส- 
พานวิรหิโต(๒) ตณฺหาวิรหิโต  เอว  วา ฯ  กิสฺส  เหตุ  มุสา  ภเณติ 
เยหิ  กิเลเสหิ  มุสา  ภเณยฺยฯ  เอเต  ตสสฺ  ปหีนาติ  ทสฺเสติ ฯ 
เอเตน  พฺราหฺมณสฺส  สวเน อุสฺสาห ชเนติ ฯ  วณฺณูปส ฺหิตนฺติ   
คุณูปส ฺหิต ฯ  สจฺจวฺหโยติ  พุทฺโธติ สจฺเจเนว  อวฺหาเนน  นาเมน 
ยุตฺโต ฯ  พฺรเหฺมติ  ต  พฺราหฺมณ  อาลปติ ฯ  กุพฺพนกนฺติ  
ปริตฺตวน ฯ  พหุปฺผล  กานนมาวเสยฺยาติ  อเนกผลาทิวิกติ- 
ภริต กานน  อาคมฺม  วเสยฺย ฯ  อปฺปทสฺเสติ  พาวริยปฺปภุติเก 
ปหาย (๓)  มโหทธินฺติ อโนตตฺตาทิมหนฺตอุทกราสึ ฯ   
        เยเม  ปพฺุเพติ  เย  อิเม  ปุพฺเพ ฯ  ตมนุทาสิโนติ  ตโมนุโท   
อาสิโน ฯ  ภูริป ฺาโณติ  าณทฺธโช ฯ  ภูริเมธโสติ  วิปุลป ฺโ ฯ   
สนฺทิฏ ิกกาลิกนฺติ  สาม  ปสฺสิตพฺพผลฯ  น  จ กาลนฺตเร  
ปตฺตพฺพผล ฯ อนีติกนฺติ กิเลสาทิอีติวิรหิต ฯ (๔)   
        อถ  น  พาวรี  อาห  กินฺนุ  ตมฺหาติ  เทฺว  คาถา ฯ   
ตโต  ปงฺคิโย  ภควโต  สนฺติกา  อวิปฺปวาสเมว  ทีเปนฺโต  นาห   
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ นิกฺขาโมติป ฯ  ๒. ม. ย.ุ กิเลสวนวิรหิโต ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ปริตฺตป ฺเ ฯ  ๔. ม.กิเลสอีติวิรหิต ฯ  
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ตมฺหาติอาทิมาห ฯ  
        ปสฺสามิ  น  มนสา  จกฺขุนาวาติ  ต  พุทฺธ  อห  จกฺขุนา  
วิย  มนสา ปสฺสามิ ฯ  นมสฺสมาโน  วิวเสมิ  (๑)  รตฺตินฺติ 
นมสฺสมาโนว  รตฺตึ  อตินาเมมิ ฯ เตน เตเนว  นโตติ  เยน 
ทิสาภาเคน  พุทฺโธฯ  เตน  เตเนวาหมฺป  นโต  ตนฺนินฺโน   
ตปฺโปโณติ ทสฺเสติ ฯ   
        ทุพฺพลถามกสฺสาติ  อปฺปถามกสฺสฯ  อถ  วา  ทุพฺพลสฺส   
ทุตฺถามกสฺส  จฯ  พลวรีิยหีนสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เตเนว  กาโย  
น ปเลตีติ เตเนว ทุพฺพลถามกตฺเตน  กาโย  น  คจฺฉติฯ   
เยน  วา  พุทโฺธฯ  เตน  น  คจฺฉติ ฯ  น  ปเรตีติป  ปาโฯ   
โส  เอวตฺโถ ฯ  ตตฺถาติ พุทฺธสฺส สนฺติเก ฯ สงฺกปฺปยนฺตายาติ (๒)   
สงฺกปฺปคมเนน ฯ  เตน  ยุตฺโตติ  เยน  พุทฺโธฯ  เตน  ยุตฺโต   
อวิปฺปยุตฺโต  (๓)  อนุยุตฺโตติ ทสฺเสติ ฯ   
        ปงฺเก  สยาโนติ  กามปงฺเกสุ  (๔)  สยมาโน ฯ  ทีปา  ทีป   
อุปลฺลวินฺติ  สตฺถาราทิโต  อธิคจฺฉึ ฯ  อถทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธนฺติ  โสห  
เอว ทุทฺทิฏ ึ คเหตฺวา อนฺวาหิณฺฑนฺโต อถ ปาสาณเก เจติเย 
พุทฺธมทฺทกฺขึ ฯ   
        อิมิสฺสา  คาถาย  อวสาเน  ปงฺคิยสฺส  จ  พาวริสฺส  จ   
อินฺทฺริยปริปาก  วิทิตฺวา ภควา สาวตฺถิย  ิโตเยว สุวณฺโณภาส  
# ๑. ส.ี นมสสฺมาโนว วเสมิ ฯ  ๒. ส.ี สงฺกปฺปยตฺตายาติ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ปยุตฺโต ฯ  ๔. ม.กามกทฺทเม ฯ   
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มุ ฺจิ ฯ ปงฺคิโย พาวริสฺส  พุทฺธคุเณ  วณฺณยนฺโต  นสิินฺโนเอว 
โอภาส  ทิสวฺา  กึ  อิทนฺติ วิโลเกนฺโต  ภควนฺต  อตฺตโน  ปรุโต  
 ิต  วิย  ทิสฺวา  พาวริสฺส  พฺราหฺมณสฺส พุทฺโธ  อาคโตติ   
อาโรเจสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  อุฏายาสนา  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา   
อฏาสิ ฯ  ภควาป  โอภาส  ผริตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  อตฺตาน  
ทสฺเสนฺโต อุภินฺนมฺป สปฺปาย วิทิตฺวา ปงฺคิยเมว อาลปมาโน  
ยถา อหู วกฺกลีติ อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  วกฺกลิตฺเถโร  สทธฺาธิมุตฺโต  อโหสิฯ   
สทฺธาธุเรน  จ  อรหตฺต  ปาปุณิฯ  ยถา  จ  โสฬสนฺน  เอโก   
ภทฺราวุโธ  นามฯ  ยถา  จ  อาฬวิ  โคตโมฯ  เอวเมว  ตฺวมฺป  
ปมุ ฺจสฺสุ  สทฺธฯ  ตโต  สทฺธาย  อธิมุจฺจนฺโต สพฺเพ  สงฺขารา  
อนิจฺจาติอาทินา  นเยน  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  มจฺจุเธยฺยสฺส  
ปาร  นิพฺพาน  คมิสฺสสีติ  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทสน   
นิฏาเปสิฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  ปงฺคิโย  อรหตฺเตฯ  พาวรี   
อนาคามิผเล  ปติฏหิฯ  พาวริสฺส  พฺราหฺมณสฺส ปน สิสฺสา  
ป ฺจสตา โสตาปนฺนา อเหสุ ฯ   
        อิทานิ  ปงฺคิโย  อตฺตโน  ปสาท  ปเวเทนฺโต  (๑)  เอส  ภิยโฺยติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปฏิภานวาติ  ปฏิภานปฏิสมฺภิทาอุเปโต ฯ  อธิเทเว   
# ๑. ม. ปเวเทนฺโต ฯ  
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อภิ ฺายาติ  อธิเทวกเร  ธมฺเม  ตฺวา ฯ  วโรวรนฺติ  (๑)  หีนปฺปณีตฯ 
อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  อธิเทวตฺตกร สพฺพธมฺมชาต เวทีติ  
วุตฺต โหติ ฯ กงฺขีน ปฏิชานตนฺติ กงฺขีนเยว สต นิกฺกงฺขมฺหาติ  
ปฏิชานนฺตาน ฯ   
        อสหีรนฺติ  ราคาทีหิ  อสหาริย ฯ  อสงฺกุปฺปนฺติ  อกุปฺป  
อวิปริณามธมฺม ฯ  ทฺวีหิป  ปเทหิ นิพฺพาน ภณติ ฯ อทฺธา  
คมิสฺสามีติ เอกเสเนว ต อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ  คมิสฺสามิ ฯ 
น  เมตฺถ  กงฺขาติ  นตฺถิ  เม  เอตฺถ นิพฺพาเน  กงฺขา ฯ  
เอว  ม  ธาเรหิ  อธิมุตฺตจิตฺตนฺติ ปงฺคิโย เอวเมว ตฺวมฺป  
ปมุ ฺจสฺสุ  สทฺธนฺติ  อิมินา  ภควโต  โอวาเทน  อตฺตนิ  สทฺธ  
อุปฺปาเทตฺวา สทฺธาธุเรเนว  จ  วิมุ ฺจิตฺวา  ต  สทฺธาธิมุตฺตต  
ปกาเสนฺโต  ภควนฺต  อาห เอว  ม  ธาเรหิ  อธิมุตฺต 
(๒)อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย  ยถา  ม ตฺว อวจฯ เอวเมว อธิมุตฺต  
ธาเรหีติ ฯ   
                                  อิติ  
                ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย   
          สุตฺตนิปาตวณฺณนากณฺเฑ  ปารายนุสงฺคีติคาถาย 
                          สุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                          นฏิ ิโต จ ป ฺจโม วคฺโค  
                          นาเมน ปารายนวคฺโคติ ฯ   
# ๑. ม. วโรวรนฺติ ฯ  ๒. ย.ุ นตฺถ ิฯ   
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เอตฺตาวตา จ ย วุตฺต   
          อุตฺตม วนฺทเนยฺยาน          วนฺทตฺิวา รตนตฺตย   
          โย ขุททฺกนิกายมฺหิ          ขุทฺทาจารปฺปหายินา ฯ   
          เทสิโต โลกนาเถน          โลกนิตฺถรเณสินา   
          ตสฺส สุตฺตนิปาตสฺส          กริสสฺามตฺถวณฺณนนฺติ ฯ   
เอตฺถ  อุรควคฺคาทิป ฺจวคฺคสงฺคหิตสฺส  อุรคสุตฺตาทิสตฺตติ- 
สุตฺตปฺปเภทสฺส สุตฺตนิปาตสฺส อตฺถวณฺณนา กตา โหติ ฯ  
เตเนต วุจฺจติ   
          อิม สุตฺตนิปาตสฺส                  กโรนฺเตนตฺถวณฺณน   
          สทฺธมมฺฏ ิติกาเมน         ย ปตฺต กุสล มยา ฯ   
          ตสฺสานุภาวโต ขิปฺป          ธมฺเม อริยปฺปเวทิเต   
          วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ          ปาปุณาตุ อย ชโนติ ฯ   
ปริยตฺติปฺปมาณโต จตุจตฺตาฬีสมตฺตา ภาณวารา ฯ   
        ปรมวิสทฺุธสทฺธาพุทฺธิวีริยคุณปฏิมณฺฑิเตน  (๑)  สีลาจารชฺชว- 
มทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน  สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหน- 
สมตฺเถน  ป ฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน  ติปฏกปรยิตฺติปฺปเภเท  
สาฏกเถ  สตฺถุ  สาสเน อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน  มหา- 
เวยฺยากรเณน กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณ- 
ยุตฺเตน  ยุตฺตมุตฺตวาทินา  วาทีวเรน  มหากวินา  ฉฬภิ ฺา- 
ปฏิสมฺภิทาทิปฺปเภทคุณปฏิมณฺฑิเต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  สุปติฏ ิต- 
# ๑. ม. ...พุทธฺวีริยปฺปฏิมณฺฑิเตน ฯ  
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พุทฺธีน  เถรวสปฺปทีปาน  เถราน มหาวิหารวาสีน  วสาลงฺการ- 
ภูเตน  วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา  พุทฺธโฆโสติ  ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน 
เถเรน กตา อย ปรมตฺถโชติกา นาม สุตฺตนิปาตฏกถา   
         ตาว ติฏตุ โลกสฺม ึ                 โลกนิตฺถรเณสิน   
         ทสฺเสนฺตี กุลปุตฺตาน          นย ป ฺาย สุทฺธิยา  (๑)   
         ยาว พุทฺโธติ นามมฺป          สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน   
         โลกมฺหิ โลกเชฏสฺส          ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ   
(๒)  พุทฺธคุโณทธิมหตฺตสตฺตสตฺตา  ภวนฺตุ  สุขิตา  วิสทา  อเวรา  
กาโย  อโรโค  ปริธาวต  มโต  ชิฆ ฺโ  สพฺโพ  ชโน  สมุทโยติ 
ขย ยถาห อุปปฺาทภงฺคกฺขณมชฺฌคตา อนิจฺจา  ขนฺธา  
รโชราคภยาทินา  นาครุกฺขา  มายา  มรีจิ  กทลิว  อสารกา  
อตฺตตฺตนิยรหิตา  อวสามนตฺตา  เอว  วิวายตี  สุเขน  ภวตฺตเยน   
ทนฺเตน  กายวจีมโนเตน  หิตฺวา  อโลกวิธปาปคติ  อนิฏ   
เสฏคตินฺติ ฯ  สมุทยาตุ สิว ฺจ อนฺเตวาสีติ ฯ (๒)   
                  สตฺุตนิปาตตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สลีวิสุทฺธิยา ฯ  ๒. ม. ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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                                        สุตฺตุทฺทาน (๑) 
                อุรโุค ธนิโยป  จ                          ขคฺควิสาโณ  กส ิ
                จุนฺโท  ภเว  ปนุเทว                  วสโล  จ กรณีย 
                เหมวโต อถ ยกโฺข                        วิชย สตฺุตวร มุนิ(๒) 
                                                ฯ ป ฯ  
                                เขมสิว  สุขสีตลสนฺต  
                                มจฺจุตฺตาณปรมตฺถ 
                                ตสฺส สุนิพฺพุตทสฺสนเหตุ 
                                เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ 
                                สุตฺตนิปาโต นิฏ ิโต ฯ 
# ๑. ขุ.  ส.ุ ๒๕/๔๔๔/๕๕๔ ฯ  ๒. ม. วิชยสุตฺต  มุนิสุตฺตวรนฺติ ฯ  


